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Αφιερωμζνο ςε όλουσ αυτοφσ που με υπομονή και επιμονή, 

κάνουν τα όνειρά τουσ πραγματικότητα!!!! 
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Ευχαριςτίεσ 

Θ παροφςα Διδακτορικι Διατριβι εκπονικθκε κατά τα ζτθ 2010-2015 ςτο Εργαςτιριο 

Ανοςοαναλφςεων & Ανοςοαιςκθτιρων του Λνςτιτοφτου Πυρθνικϊν & Ραδιολογικϊν 

Επιςτθμϊν & Σεχνολογίασ, Ενζργειασ & Αςωάλειασ (Λ.Π.Ρ.Ε.Σ.Ε.Α.), ςε ςυνεργαςία με το 

Εργαςτιριο Οπτικϊν Βιοαιςκθτιρων του Λνςτιτοφτου Νανοεπιςτιμθσ & Νανοτεχνολογίασ 

(Λ.Ν.Ν.), του Εκνικοφ Κζντρου Ζρευνασ Φυςικϊν Επιςτθμϊν «Δθμόκριτοσ» υπό τθν 

επίβλεψθ του Δρ. . Κακαμπάκου και τθσ Δρ. Π. Πζτρου ςε ςυνεργαςία με το Εργαςτιριο 

Αναλυτικισ Χθμείασ του Σμιματοσ Χθμείασ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, υπό τθν επίβλεψθ 

του Κακθγθτι Δρ. Ν. Χανιωτάκθ. 

Ευχαριςτϊ το Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ Φυςικϊν Επιςτθμϊν «Δθμόκριτοσ» για τθν 

χοριγθςθ υποτροωίασ και τθν παροχι τθσ εργαςτθριακισ υποδομισ κατά τθν εκπόνθςθ 

τθσ παροφςασ εργαςίασ κακϊσ και τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τθ χρθματοδότθςθ μζρουσ 

τθσ παροφςασ Διατριβισ μζςω του προγράμματοσ «PYTHIA» (FP7-ICT2-224030). 

Κα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά τον Κακθγθτι του Σμιματοσ Χθμείασ του 

Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, Δρ. Ν. Χανιωτάκθ, για τθ ςυνειςωορά του ςτθν εργαςία μου κακϊσ 

και για τθν πολφτιμθ κακοδιγθςι του, τισ ςυμβουλζσ του και τισ καταλυτικζσ του 

παρατθριςεισ. Σα τελευταία δζκα χρόνια, (κατά τθ διάρκεια τθσ Διπλωματικισ μου 

Εργαςίασ, του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ αλλά και τθσ Διδακτορικισ μου 

Διατριβισ) ςτάκθκε αρωγόσ για τθν ερευνθτικι μου ςταδιοδρομία. 

Λδιαίτερεσ ευχαριςτίεσ αποδίδω ςτο Διευκυντι Ερευνϊν του Λ.Π.Ρ.Ε.Σ.Ε.Α. Δρ. . 

Κακαμπάκο ο οποίοσ πριν από πζντε χρόνια με εμπιςτεφτθκε ωσ μζλοσ τθσ επιςτθμονικισ 

του ομάδασ και μου ανζκεςε το κζμα τθσ Διδακτορικισ μου Διατριβισ. Κατά τθ διάρκεια 

τθσ Διατριβισ μου είχα τθ ςυνεχι κακοδιγθςθ και επίβλεψι του με αμείωτο ενδιαωζρον. 

Οι παρατθριςεισ του και θ βοικεια του ιταν κακοριςτικοί παράγοντεσ για τθν εκπόνθςθ 

τθσ εργαςίασ μου και μζςα από τθν κακθμερινι μασ τριβι ζμακα να ςκζωτομαι και να 

ενεργϊ ςε ερευνθτικό επίπεδο. 

Προσ τθν Διευκφντρια Ερευνϊν του Λ.Π.Ρ.Ε.Σ.Ε.Α. Δρ. Π. Πζτρου οι ευχαριςτίεσ 

εκωράηονται τόςο ςε επαγγελματικό όςο και ςε προςωπικό επίπεδο. Θ παρουςία τθσ ιταν 

καταλυτικι τόςο για τθν εκπόνθςθ τθσ Διδακτορικισ μου Διατριβισ όςο και για τθ 
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διαμόρωωςθ του χαρακτιρα μου ωσ άτομο και ωσ ερευνιτρια. Κεωρϊ πωσ θ ςυνεργαςία 

μασ ιταν κάτι παραπάνω από άψογθ και τα λόγια πολφ ωτωχά για να εκωράςουν τθν 

ευγνωμοςφνθ μου. 

Σον Δρ. Κ. Μιςιακό ευχαριςτϊ κερμά τόςο για τθν καταςκευι τθσ διάταξθσ του 

βιοαιςκθτιρα όςο και για τθν εμπιςτοςφνθ που μου ζδειξε, τισ πολφτιμεσ ςυμβουλζσ του, 

τθν κακοδιγθςι του αλλά και τθν άψογθ ςυνεργαςία μασ. 

τον Δρ. Λ. Ράπτθ επικυμϊ να εκωράςω τισ ευχαριςτίεσ μου για τθ ςυμβολι του ςτθ 

παροφςα Διατριβι κακϊσ και για τισ ςυμβουλζσ του και τθν άψογθ ςυνεργαςία μασ. 

Επιπλζον, κα ικελα να ευχαριςτιςω τα υπόλοιπα μζλθ τθσ Επταμελοφσ Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ, τόςο τουσ κακθγθτζσ κ. Δ. Γανωτάκθ και τθν κ. Κ. Κερμοφ, που μετά από τθν 

αξιολόγθςθ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ, δζχτθκαν να αξιολογιςουν και τθ 

Διδακτορικι μου Διατριβι όςο και τθν Επίκουρο κακθγιτρια κ. Μ. Βαμβακάκθ για τα 

πολφτιμα ςχόλια και τισ παρατθριςεισ τουσ που ςυνζβαλαν ςτθν τελικι διαμόρωωςθ 

αυτισ τθσ εργαςίασ. 

Κα ικελα να ευχαριςτιςω τον Δρ. Λ. Χριςτοωίδθ, Διευκυντι Ερευνϊν του Λ.Π.Ρ.Ε.Σ.Ε.Α., 

για τισ πολφτιμεσ και καίριεσ ςυμβουλζσ που μου ζδωςε κατά τθ διάρκεια τθσ Διατριβισ 

κακϊσ και για τθν ψυχολογικι υποςτιριξθ. Σθν κ. Ε. ιγανοφ πρϊθν τεχνικό του 

εργαςτθρίου κακϊσ και τον πρϊθν ςυνεργαηόμενο ερευνθτι Δρ. Χ. Μαςτιχιάδθ, ευχαριςτϊ 

για τθν ωιλικι τουσ υποδοχι ωσ νζο μζλοσ τθσ εργαςτθριακισ ομάδασ και για τθν άψογθ 

ςυνεργαςία μασ. Κα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά όλο το προςωπικό του εργαςτθρίου και 

πιο ςυγκεκριμζνα τουσ ςυνεργαηόμενουσ ερευνθτζσ Δρ. Α. Μποφρκουλα, Δρ. Γ. 

Κουκουβίνο, τθ ςυνεργαηόμενθ ερευνιτρια Η. Σςιάλλα (MSc) και τουσ υποψιωιουσ 

Διδάκτορεσ (Β. Πάγκαλθ, Μ. Αγγελοποφλου, Α. Κανιοφρα και Ε. ταφρα) με τουσ οποίουσ 

δθμιουργιςαμε ζνα εξαιρετικό περιβάλλον εργαςίασ.   

Σουσ ςυνεργάτεσ από το Λ.Ν.Ν. ευχαριςτϊ κερμά και ςυγκεκριμζνα τον Α. Μποτςιάλα 

για τθν πολφτιμθ και ςυνεχι βοικειά του ωσ προσ τα τεχνικά ηθτιματα του αιςκθτιρα και 

τον Α. αλαπάτα για τθν καταςκευι κατάλλθλου λογιςμικοφ για τθν επεξεργαςία των 

αποτελεςμάτων του αιςκθτιρα.  
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το ςθμείο αυτό κα ικελα να ευχαριςτιςω τουσ ωίλουσ μου και τα άτομα που 

βρίςκονται δίπλα μου κακθμερινά για τθν ψυχολογικι υποςτιριξι τουσ κακϊσ και για τθν 

ανοχι τουσ.  

Σζλοσ, ςτθν οικογζνεια μου οωείλω το μεγαλφτερο ευχαριςτϊ όλων. Ιταν και είναι ςτο 

πλευρό μου ςε κάκε μου απόωαςθ και ςε κάκε βιμα τθσ ηωισ μου. Χωρίσ τθ βοικειά τουσ, 

θκικι και υλικι δεν κα μποροφςα να πραγματοποιιςω τα όνειρα μου και να βρίςκομαι 

αυτι τθ ςτιγμι ςε αυτό το ςθμείο. Σουσ ευχαριςτϊ για όλα μζςα από τθν καρδιά μου.  
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ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Ημερομηνία Γζννηςησ:  09 Λουνίου 1985 

Διεφθυνςη:    Καρνεάδου 16, Κάτω Θλιοφπολθ 16346, Ακινα  

Σηλζφωνο:    +30 211 7152596, +30 6972018829 

Εθνικότητα / Τπηκοότητα:              Ελλθνικι 

Οικογενειακή κατάςταςη:  Άγαμθ 

e-mail:                 apsarouli@gmail.com 

 

 

ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ 

2003-2007 Πτυχίο Χθμείασ, Σμιμα Χθμείασ, Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, Βακμόσ πτυχίου 
7.29 (Λίαν Καλϊσ). 

2000-2003 Πζμπτο Γενικό Λφκειο Χανίων, Βακμόσ απολυτθρίου 18 και 3/10. 

 

 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ 

 

2010 (Απρίλιοσ) 

- ςήμερα: 

Εκπόνθςθ Διδακτορικισ Διατριβισ με τίτλο «Οπτικοί Βιοαιαςκθτιρεσ 
για τθν Ανίχνευςθ Βιομορίων χωρίσ τθ χριςθ Ιχνθκετών». Θ διατριβι 
εκπονείται ςτο Εργαςτιριο Ανοςοαναλφςεων και Ανοςοαιςκθτιρων του 
Λνςτιτοφτου Πυρθνικϊν και Ραδιολογικϊν Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ, 
Ενζργειασ και Αςωάλειασ του «Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δθμόκριτοσ», ςε ςυνεργαςία με 
το Εργαςτιριο Αναλυτικισ Χθμείασ του Σμιματοσ Χθμείασ  του 
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ. 

 

2007-2010 

(Φεβρουάριοσ) 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ ςτον τομζα τθσ Αναλυτικισ Χθμείασ, 
του Σμιματοσ Χθμείασ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, υπό τθν επίβλεψθ 
του Κακθγθτι κ. Ν. Χανιωτάκθ, με κζμα  «Βιοαιςκθτιρεσ γλυκόηθσ 
βαςιςμζνοι ςε νανοΐνεσ άνκρακα και βιομιμθτικά παραγόμενο 
διοξείδιο του πυριτίου».  Βαθμόσ: «Άριςτα, 10/10» 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Ερευνθτικι Εμπειρία 

2010-ήμερα Εκπόνθςθ Διδακτορικισ Διατριβισ. Θ εργαςία αωορά τθν ανάπτυξθ και 
αξιολόγθςθ ενόσ ςυμβολομετρικοφ αιςκθτιρα τφπου Mach-Zehnder ωσ 
προσ τθν ικανότθτα ανίχνευςθσ δεικτϊν βιολογικοφ ενδιαωζροντοσ ςε 
πραγματικό χρόνο και χωρίσ τθ χριςθ ιχνθκετϊν. Ο ςυγκεκριμζνοσ 
αιςκθτιρασ βαςίηεται ςε μια ςυςτοιχία από δζκα μονολικικά 
ολοκλθρωμζνουσ οπτικοφσ κυματοδθγοφσ νιτριδίου του πυριτίου ςτο ίδιο 
υπόςτρωμα με τθν πθγι ωωτόσ. Καταςκευάςτθκαν και αξιολογικθκαν, ωσ 
προσ τα αναλυτικά τουσ χαρακτθριςτικά, δφο διαωορετικζσ διαμορωϊςεισ 
του ςυγκεκριμζνου αιςκθτιρα. Θ πρϊτθ διαμόρωωςθ περιλαμβάνει 
ολοκλθρωμζνο ανιχνευτι ςτο ίδιο υπόςτρωμα πυριτίου ενϊ ςτθ δεφτερθ 
θ ανίχνευςθ πραγματοποιείται με εξωτερικό ωαςματοωωτόμετρο. Οι δφο 
αυτζσ διαμορωϊςεισ αξιολογικθκαν ωσ προσ τθ δυνατότθτα ταυτόχρονου 
προςδιοριςμοφ πολλαπλϊν μορίων με τον ίδιο αιςκθτιρα μζςω 
ακινθτοποίθςθσ των αντίςτοιχων βιομορίων ςε διαωορετικοφσ 
κυματοδθγοφσ χωρίσ να επθρρεάηεται θ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ ςε 
κακζνα από αυτά. Θ διάταξθ που εμωάνιςε τα καλφτερα αναλυτικά 
χαρακτθριςτικά αξιολογικθκε ωσ προσ τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ δεικτϊν 
κλινικοφ ενδιαωζροντοσ ςε πραγματικό χρόνο και χωρίσ τθ χριςθ 
ιχνθκετϊν. υγκεκριμζνα, αναπτφχκθκε και βελτιςτοποιικθκε κατάλλθλο 
πρωτόκολλο ανίχνευςθσ C-αντιδρϊςασ πρωτεΐνθσ ςε δείγματα 
ανκρϊπινου οροφ, ωσ δείκτθσ πρόλθψθσ καρδιαγγειακϊν νοςθμάτων. 

2007-2010 Εκπόνθςθ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ ςτθν Αναλυτικι 
Χθμεία. Θ εργαςία αωοροφςε τθν καταςκευι θλεκτροχθμικοφ 
βιοαιςκθτιρα γλυκόηθσ βαςιηόμενου ςε νανοΐνεσ άνκρακα, βιομιμθτικά 
παραγόμενο διοξείδιο του πυριτίου και μεταωορζα θλεκτρονίων. Θ χριςθ 
του μεταωορζα θλεκτρονίων παρείχε τθ δυνατότθτα μείωςθσ του 
δυναμικοφ εργαςίασ γεγονόσ που μειϊνει τισ παρεμβολζσ από άλλα 
οξειδοαναγωγικά ςυςτιματα και επιτρζπεται θ άμεςθ μζτρθςθ 
πραγματικϊν δειγμάτων. Σο βιομιμθτικά παραγόμενο διοξείδιο του 
πυριτίου δθμιουργοφςε κάψα προςταςίασ γφρω από το νανοχβρίδιο 
(νανοΐνεσ άνκρακα/οξειδάςθ τθσ γλυκόηθσ/μεταωορζα θλεκτρονίων), θ 
οποία προςτατεφει τόςο τθν ενεργι διαμόρωωςθ του ενηφμου όςο και 
ολόκλθρου του νανοχβριδίου. Σα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ 
προςωζρουν τθ δυνατότθτα καταςκευισ θλεκτροχθμικϊν βιοαιςκθτιρων 
με βελτιωμζνα αναλυτικά χαρακτθριςτικά και με μεγάλο εφροσ 
εωαρμογϊν ςε βιολογικά και περιβαλλοντικά δείγματα. 

2006-2007 Διπλωματικι εργαςία ςτο Εργαςτιριο Αναλυτικισ Χθμείασ, του Σμιματοσ 
Χθμείασ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, υπό τθν επίβλεψθ του Κακθγθτι κ. Ν. 
Χανιωτάκθ, με κζμα «Προςδιοριςμόσ Οργανοχλωριωμζνων με Αζρια 
Χρωματογραωία (GC)». Βακμόσ διπλωματικισ 10/10. 

2006 Πρακτικι άςκθςθ ςτον τομζα Ποιοτικοφ και Ποςοτικοφ Ελζγχου, ςτθ 
Βιομθχανία Αναψυκτικϊν «ΓΕΡΑΝΛ», υπό τθν επίβλεψθ του Χθμικοφ κ. . 
Αναγνωςτάκθ. Βακμόσ πρακτικισ άςκθςθσ 10/10. 
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Διδακτικι Εμπειρία 

Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012: 
 

Επίβλεψθ Εργαςτθριακϊν Αςκιςεων του Εξαμθνιαίου 
Μεταπτυχιακοφ Μακιματοσ του Λνςτιτοφτου 
Λ.Π.Ρ.Ε.Σ.Ε.Α. του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δθμόκριτοσ», με τίτλο 
«Μακιματα Ανοςοχθμείασ». Τπεφκυνοσ Μακιματοσ κ. 
Κακαμπάκοσ ωτιριοσ, Διευκυντισ Ερευνϊν του 
Λ.Π.Ρ.Ε.Σ.Ε.Α..  

 
 
 

Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011: 
 

Επίβλεψθ Εργαςτθριακϊν Αςκιςεων ςτο Εργαςτιριο 
Ανοςοαναλφςεων – Ανοςοαιςκθτιρων του Λνςτιτοφτου 
Λ.Π.Ρ.Ε.Σ.Ε.Α. του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δθμόκριτοσ», ςτα πλαίςια 
του Διεκνοφσ Κερινοφ χολείου με τίτλο « 6th Advanced 
Summer School on Methods in Micro – Nanotechnology 
and Nanobiotechnology» Τπεφκυνοσ Μακιματοσ κ. 
Κακαμπάκοσ ωτιριοσ, Διευκυντισ Ερευνϊν του 
Λ.Π.Ρ.Ε.Σ.Ε.Α..  

 
 
 
 
 

Χειμερινό Εξάμηνο 2007-2008 
Χειμερινό Εξάμηνο 2008-2009 

Εαρινό Εξάμηνο 2008-2009: 

Επιβλζπων βοθκόσ ςτα Εργαςτιρια Αναλυτικισ Χθμείασ Λ 
και ΛΛ ςτισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ: 
• Ζλεγχοσ κατάςταςθσ οξειδϊςεωσ των λιπαρϊν   
υλϊν 
• Τγρι χρωματογραωία 
• Αζρια χρωματογραωία 
• Πολαρογραωικόσ προςδιοριςμόσ Μολφβδου και 
Καδμίου 
• Προςδιοριςμόσ ουςιϊν με ατομικι απορρόωθςθ 
• Ανάλυςθ κραςιϊν 
• Ανάλυςθ χλωριοφχων ιόντων ςτο νερό  
Σμιμα Χθμείασ, Πανεπιςτιμιο Κριτθσ.  
Τπεφκυνοσ κ. Λ. αριδάκθσ. 

Εαρινό Εξάμηνο 2008-2009 
Χειμερινό Εξάμηνο 2009-2010: 

Παράδοςθ Φροντιςτθριακϊν αςκιςεων ςτο μάκθμα 
«Αναλυτικι Χθμεία Λ». Σμιμα Χθμείασ, Πανεπιςτιμιο 
Κριτθσ. Τπεφκυνοσ Κακθγθτισ κ. Ν. Χανιωτάκθσ. 
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ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ 

χεδιαςμόσ, ανάπτυξθ και βελτιςτοποίθςθ οπτικϊν αιςκθτιρων που βαςίηονται ςε 
ψθωίδεσ πυριτίου. 

Ανάπτυξθ κατάλλθλου πρωτοκόλλου επιωανειακισ τροποποίθςθσ ψθωίδων πυριτίου για 
τθν ακινθτοποίθςθ βιομορίων. 

Ανάπτυξθ κατάλλθλου πρωτοκόλλου ακινθτοποίθςθσ βιομορίων ςε επιωανειακά 
τροποποιθμζνεσ ψθωίδεσ πυριτίου για τον ταυτόχρονο προςδιοριςμό πολλαπλϊν 
αναλυτϊν βιολογικοφ ενδιαωζροντοσ. 

Ανάπτυξθ ενηυμοανοςοχθμικϊν αναλφςεων ςε ωρζατια μικροτιτλοδότθςθσ για τον 
προςδιοριςμό μεμονωμζνων αναλυτϊν (ELISA). 

Αξιολόγθςθ εμπορικά διακζςιμων ραδιοανοςολογικϊν ςυςκευαςιϊν και εωαρμογι τουσ 
ςε βιολογικά δείγματα (RIA). 

Αλυςιδωτι Αντίδραςθ Πολυμεράςθσ (PCR). 

Θλεκτροωόρθςθ βιομορίων (πρωτεϊνϊν και DNA).  

Χαρακτθριςμόσ πρωτεϊνϊν με   Φαςματομετρία Μάηασ. 

Καλλιζργειεσ κυττάρων. 

Ανοςοκυτταρολογία με χριςθ ωκοριηουςϊν και χθμειοωωταυγϊν ουςιϊν. 

 Σαυτοποίθςθ και ποςοτικοποίθςθ πεπτιδικϊν ουςιϊν με Τγρι Χρωματογραωία Τψθλισ 
Πίεςθσ (HPLC) με ανιχνευτι UV ι ωκοριςμοφ. 

 Ανίχνευςθ και ταυτοποίθςθ πεπτιδικϊν ουςιϊν και αμινοξζων ςε βιολογικά δείγματα 
μζςω Φαςματογράωου Μάηασ Σριπλοφ Σετραπόλου (MS/MS) ςυηευγμζνου με ςτιλθ Τγρισ 
Χρωματογραωίασ (LC-MS/MS). 

Ανάπτυξθ μεκόδου για τθν ανίχνευςθ και ποςοτικοποίθςθ οργανοχλωριωμζνων ουςιϊν ςε 
οπωροκθπευτικά με χριςθ Αζριασ Χρωματογραωίασ με ειδικό ανιχνευτι ςφλλθψθσ 
θλεκτρονίων (GC-ECD). 

χεδιαςμόσ και καταςκευι θλεκτροχθμικϊν βιοαιςκθτιρων γλυκόηθσ που βαςίηονται ςε 
νανοΐνεσ άνκρακα. 

Βελτιςτοποίθςθ αναλυτικϊν χαρακτθριςτικϊν θλεκτροχθμικϊν βιοαιςκθτιρων γλυκόηθσ με 
χριςθ μεταωορζων θλεκτρονίων και βιομιμθτικά παραγόμενου διοξειδίου του πυριτίου. 

Σροποποίθςθ θλεκτροχθμικϊν αιςκθτιρων που βαςίηονται ςε νανοΐνεσ άνκρακα για 
αναλφςεισ δειγμάτων βιολογικοφ ενδιαωζροντοσ. 

 

ΕΜΙΝΑΡΙΑ 

2011 Παρακολοφκθςθ Εκπαιδευτικοφ εμιναρίου με κζμα: «Recent Advances of Mass 
Spectrometry in Food Analysis» τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Φαςματομετρίασ Μάηασ 
που πραγματοποιικθκε ςτο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δθμόκριτοσ» ςε ςυνεργαςία με το Γενικό 
Χθμείο του Κράτουσ, με αντικείμενο τθν εωαρμογι νζων μεκόδων και τεχνικϊν τθσ 
Φαςματομετρίασ Μάηασ ςε αναλφςεισ τροωίμων και νερϊν. 

2009 Παρακολοφκθςθ Εξειδικευμζνου εμιναρίου με κζμα: «Διαπίςτευςθ Εργαςτθρίων 
Δοκιμϊν ςφμωωνα με το Πρότυπο ISO17025:2005» που οργάνωςε και υλοποίθςε θ 
“FOOD ALLERGENS LABORATORY” ςτο Θράκλειο Κριτθσ 10-11.09.2009. 
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ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ-ΒΡΑΒΕΙΑ 

2010 Χοριγθςθ Τποτροωίασ από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δθμόκριτοσ» για τθν εκπόνθςθ τθσ 
Διδακτορικισ μου Διατριβισ (ςυμμετοχι ςε γραπτζσ και προωορικζσ εξετάςεισ). 

 
2004 

Βράβευςθ ςτο Ηάππειο Μζγαρο Ακθνϊν, από τθν Ζνωςθ Ελλινων Χθμικϊν για τθν 
ειςαγωγι ςτο Σμιμα Χθμείασ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ με ςειρά προτεραιότθτασ 
1, ςτθν εκδιλωςθ για τα 80 χρόνια τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Χθμικϊν. 

 
 
 

2003 

Τποτροωία ΛΚΤ για τθν ειςαγωγι ςτο Σμιμα Χθμείασ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ με 
ςειρά προτεραιότθτασ 1. 

Τποτροωία & Βράβευςθ από τθν Ναυτιλιακι Εταιρεία «Μινωϊκζσ Γραμμζσ» για τθν 
ειςαγωγι ςτο Σμιμα Χθμείασ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ με ςειρά προτεραιότθτασ 
1. 

Τποτροωία Βροντουλάκθ & Βράβευςθ ςτο Δθμαρχείο Χανίων για τθν ειςαγωγι ςτο 
Σμιμα Χθμείασ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ με ςειρά προτεραιότθτασ 1. 

 

ΠΡΟΘΕΣΕ ΓΝΩΕΙ 

Ξζνεσ Γλώςςεσ 

Αγγλικά: Πολφ Καλι (Cambridge First Certificate) 
Γαλλικά: Πολφ Καλι ( Δίπλωμα DELF A1, A2, A3, A4) 
 

Τπολογιςτζσ 

Ευρεία χριςθ προγραμμάτων θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν (PC). 

Προγράμματα: Unix, Microsoft Office, Origin, Fortran90, ChemDraw, μθχανζσ αναηιτθςθσ. 
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1.  ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΕ 

1.1. Immobilization of glucose oxidase and 2-hydroxybiphenyl 3-monooxygenase in 
mesoporous silica: Characterization studies and construction of an amperometric 
glucose biosensor. D. Stefanakis, A.Margellou, A. Psarouli, N. A. Chaniotakis, D. F. 
Ghanotakis, Anal. Let., 43, (2010), 2582-2597. 

1.2. Protein adsorption and covalent bonding to silicon nitride surfaces modified with 
organo-silanes: Comparison using AFM, angle-resolved XPS and multivariate ToF-SIMS 
analysis, K. Awsiuk, A. Budkowski, A. Psarouli, P.Petrou, A. Bernasik, S. Kakabakos, J. 
Rysz, I.Raptis, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 110 (2013) 217-224. 

1.3. All-silicon monolithic Mach-Zehnder interferometer as a refractive index and 
biochemical sensor, K. Misiakos, I. Raptis, E. Makarona, A. Botsialas, A. Salapatas, P. 
Oikonomou, A. Psarouli, P.S. Petrou, S.E. Kakabakos, K. Tukkiniemi, M. sopanen, G. 
Jobst, Opt. Ex. 22 (2014) 26803-26813. 

 

 2. ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΕ  

2.1. Covalent binding vs. Adsorption of Biomolecules on Silicon Nitride Planar      
Waveguides,  A. Psarouli, A. Bourkoula, P. Petrou, K. Misiakos, N. Chaniotakis, S. 
Kakabakos, Procedia Engineering 25 (2011) 350-353. 

2.2. Spectroscopic and microscopic examination of protein adsorption and blocking of 
non-specific binding to silicon surfaces modified with APTES and GOPS, K. Awsiuk, A. 
Psarouli, P. Petrou, A. Budkowski, S. Kakabakos, A. Bernasik, J. Rysz, I. Raptis, Procedia 
Engineering 25 (2011) 334-337. 

2.3. All-silicon monolithic optoelectronic platform for multi-analyte biochemical sensing, K. 
Misiakos, E. Makarona, I. Raptis, A. Salapatas, A. Psarouli, S. Kakabakos, P. Petrou, M. 
Hoekman, R. Heideman, R. Stoffer, K. Tukkiniemi, M. Soppanen, G. Jobst, G. 
Nounessis, A. Budkowski, J. Rysz, Proc. SPIE 8765, Bio-MEMS and Medical 
Microdevices, 87650H (May 28, 2013); doi:10.1117/12.2017995. 

2.4. Monolithic silicon interferometric optoelectronic devices for label-free multi-analyte 
biosensing applications, K. Misiakos. E. Makarona, I. Raptis, A. Salapatas, A. Psarouli, S. 
Kakabakos, P. Petrou, M. Hoekman, R. Stoffer, K. Tukkiniemi, G. Jobst, Proc. Of SPIE 
Vol. 8629 862906. 
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3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΤΝΕΔΡΙΑ 

3.1. Selective adherence and growth of cells on micropatterned silicon substrates 
through photolithographic patterning of poly(vinyl alcohol) film, A. Bourkoula, A. 
Psarouli, P. Pavli, P. Petrou, D. Dimotikali, N. Chaniotakis, P. Argitis, S. Kakabakos, 
36th International Conference on Micro & Nano Engineering, MNE 2010, Genoa, Italy, 
19-22 September 2010, Book of Abstracts:P-LIFE-31. 

3.2. Photolithographic patterning of poly(vinyl)alcohol film on silicon substrates for 
selective adherence and growth of cells, A. Bourkoula, A. Psarouli, P. Pavli, P. Petrou, 
D. Demoktikali, N. Chaniotakis, P. Argitis, S. Kakabakos, 4th International Conference 
Micro&Nano 2010, Athens, Greece, 12-15 December 2010, Book of Abstracts:P97.  

3.3. Covalent Binding vs. Adsorption of Biomolecules on Silicon Nitride Planar 
Waveguides,  A. Psarouli, A. Bourkoula, P. Petrou, K. Misiakos, N. Chaniotakis, S. 
Kakabakos, Eurosensors XXV, 4-7 September 2011, Athens, Greece. Abstract Book 
1532. 

3.4. Spectroscopic and microscopic examination of protein adsorption and blocking of 
non-specific binding to silicon surfaces modified with APTES and GOPS, K. Awsiuk, A. 
Psarouli, P. Petrou, A. Budkowski, S. Kakabakos, A. Bernasik, J. Rysz, I. Raptis, 
Eurosensors XXV, 4-7 September 2011, Athens, Greece. Abstract Book 1409. 

3.5. Comparison of covalent binding and physical adsorption for immobilization of 
biomolecules onto Silicon Nitride planar wavequides, A. Psarouli, A. Bourkoula, P. 
Petrou, K. Misiakos, N.Chaniotakis, S. Kakabakos, 4th International Workshop on 
Multianalyte Biosensing Devices, September 7-8, 2011, Athens, Greece. Book of 
Abstracts P7. 

3.6. Selective adherence and growth of cells on photolithographically patterned 
poly(vinyl)alcohol films on silicon substrates, Athanasia Bourkoula, Aimilia Psarouli, 
Pagona Pavli, Panagiota Petrou, Dimitra Demotikali, Nikolas Chaniotakis, Panagiotis 
Argitis, Sotirios Kakabakos, 4th International Workshop on Multianalyte Biosensing 
Devices, September 7-8, 2011, Athens, Greece. Book of Abstracts P11. 

3.7. Biomolecules immobilization on silane modified silicon nitride planar waveguides for 
real-time and label-free detection of analytes, A. Psarouli, A. Bourkoula, P. Petrou, K. 
Misiakos, K. Awsiuk, A. Budkowski, J. Rysz N. Chaniotakis, S. Kakabakos, ΛΜΑ 2011, 
17-22 September 2011, Chania, Greece. Book of Abstracts OP50. 

3.8. Directional cell patterning on photolithographically modified silicon substrates, A. 
Bourkoula, A. Psarouli, P. Pavli, P. Petrou, P. Argitis and S. Kakabakos, ΛΜΑ 2011, 17-
22 September 2011, Chania, Greece. Book of Abstracts OP39. 

3.9. Evaluation of Oligonucleotides-Probe Immobilization Efficiency onto Silicon Using 
Microscopic and Spectroscopic Techniques, K. Awsiuk, A. Psarouli, P. Petrou, A. 
Budkowski, S. Kakabakos, J. Rysz, I. Raptis, 8th Aegean Analytical Chemistry Days, 
Izmir Turkey, 16-20 September 2012, Book of Abstracts p. 131. 

3.10. Real-time Label-free Monitoring of Biomolecular Reactions by Monolithically 
Integrated Mach-Zehnder Biosensors, I. Raptis, P. Petrou, E. Makarona, A. Botsialas,    
A. Psarouli, S. Kakabakos, G. Jobst, R. Stoffer, M. Hoekman, M. Sopanen, K. 
Tukkiniemi, K. Misiakos, 8th Aegean Analytical Chemistry Days, Izmir Turkey, 16-20 
September 2012, Book of Abstracts p. 38. 

3.11. Multi-analayte detection of biomolecules in real-time and label-free mode using 
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monolithically integrated Mach-Zehnder interferometers, A. Psarouli, A. Botsialas, A. 
Salapatas, P.S. Petrou, I. Raptis, K. Misiakos, E. Makarona, G. Jobst, N. Chaniotakis, S. 
E. Kakabakos, 8th Instrumental Methods of Analysis (IMA), Thessaloniki, Greece, 15-
19 September 2013, Book of Abstracts p.255. 

3.12. Real-time, label-free and multi-analyte detection of biomolecules using 
monolithically integrated Mach-Zehnder interferometers, A. Psarouli, A. Botsialas, A. 
Salapatas, P.S. Petrou, I. Raptis, E. Makarona, K. Misiakos, G. Jobst, N. Chaniotakis, S. 
E. Kakabakos, Europtrode XII, Athens, Greece, 13-16 April 2014, Book of Abstracts 
234.1385472801. 

 

 

4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑ 

4.1. Optimization of biosensors based on biosilica and conductive nanofibers. A. Psarouli, 
V. Stavyiannoudaki, N.A. Chaniotakis, ‘2ο υνζδριο Μεταπτυχιακϊν Χθμείασ Ελλάδασ-
Κφπρου’, Χανιά, 2009, Abstract Book, ελ. 73.  

4.2. Επιλεκτικι Προςκόλλθςθ και Ανάπτυξθ Κυττάρων ςε Επιωάνειεσ Πυριτίου με 
Φωτολικογραωικά χθματοποιθμζνα Τμζνια Πολυβινυλικισ Αλκοόλθσ, Α. Ψαροφλθ, 
Π.Παυλι, Α. Μποφρκουλα, Π.Πζτρου, Δ. Δθμοτίκαλθ, Ν. Χανιωτάκθσ, Π. Αργείτθσ, . 
Κακαμπάκοσ, Διθμερίδα Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν Σμιματοσ Χθμείασ, 28-29 Μαΐου 
2010, Ακινα, Βιβλίο Περιλιψεων Ε.Π.-26. 
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Date of Birth:                            09th  June 1985 

Address:    Karneadou 16, Kato Ilioupoli, 16346, Athens  

Telephones:    +30 211 7152596, +30 6972018829 

Nationality/ Citizenship:              Greek 

Marital status:               Single 

e-mail:                 apsarouli@gmail.com 

 

 

UNDERGRADUATE STUDIES 

2003-2007 Bachelors of Chemistry, Department of Chemistry, University of Crete, 
Grade: 7.29/10 (Very Good). 

2000-2003 Fith Lyceum of Chania. Baccalaureate degree: 18.6/20 

 

 

POSTGRADUATE STUDIES 

 

2010 (April) - 

Today: 

Doctoral Thesis entitled “Optical Biosensors for label-free detection of 
Biomolecules”. The Doctoral Thesis was completed in the Laboratory of 
Immunoassays and Immunosensors of the Institute of Nuclear and 
Radiological Sciences and Technology, Energy and Safety of “NCSR 
Demokritos”, in collaboration with the Laboratoty of Analytical 
Chemistry, Department of Chemistry of the University of Crete. 

 

2007-2010 

(February) 

MSc in Analytical Chemistry, Department of Chemistry, University of 
Crete, under the supervision of Prof. N. Chaniotakis, entitled:  «Glucose 
Biosensors based on Carbon Nanofibers and Biosilica».  Degree: 
«Excellent, 10/10» 
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PROFESSIONAL EXPERIENCE 

Research Experience 

2010-Today PhD Thesis. The research was focused on the development and the 
evaluation of a label-free biosensor based on Mach-Zehnder 
Interferometry with respect to the detection capability of analytes with  
biological interest in real time. This particular sensor is based on an array 
of ten silicon nitride optical waveguides monolithically integrated on the 
same substrate with the light source. Two different configurations of the 
particular sensor were constructed and evaluated with respect to their 
analytical capabilities. The first configuration contains an integrated 
photodetector, in the same silicon substrate, while in the second one the 
detection is achieved using an external spectrophotometer. These two 
configurations were evaluated for their selectivity in multi-analyte 
detection ability by immobilizing different biomolecules to different 
waveguides. The device with the best analytical characteristics was 
evaluated for its real time and label-free detection ability of clinical 
interesting analytes. A working  protocol was developed and optimized for 
the detection of C-reactive protein in human serum samples as 
cardiovascular disease prevention marker. 

2007-2010 MSc in Analytical Chemistry. The research was focused on the construction 
of an electrochemical biosensor based on carbon nanofibers, mediator and 
biomimetically synthesized silica. The use of the mediator enables a 
decrease of the working potential which results in a reduction of 
interference from other redox systems and allows the direct 
measurements in real samples. Biomimetic synthesized silica creates an 
protective capsule around the nanohybrid (carbon nanofibers/glucose 
oxidase.mediator), which protects both the active conformation of the 
enzyme as well as the entire nanohybrid. The results of the research offer 
the possibility of developing electrochemical biosensors with improved 
analytical characteristics over a wide range of applications in biological and 
environmental samples. 

2006-2007 Thesis in Analytical Chemistry, Department of Chemistry, University of 
Crete, under the supervision of Prof. N. Chaniotakis, entitled: 
“Determination of Organochlorinated by Gas Chromatography (GC). Thesis 
Degree: 10/10 

2006 Practical Training in Quantitative and Qualitative Control, in Soft Drinks 
Industry “GERANI” under the supervision of the Chemist Mr. S. 
Anagnostakis. Practical Training Degree: 10/10. 

 
Teaching Experience 

Spring Semester 2011-2012: 
 

Surpervision of Laboratory Exercises of biannual 
Postgraduate Course of I.P.R.E.T.E.A. Institute of NCSR 
“Demokritos”, entitled: “Immunochemistry Lessons”. 
Course Leader: Dr. S. Kakabakos, Research Director of 
I.P.R.E.T.E.A. 
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Spring Semester 2010-2011: 
 

Supervision of Laboratory Exercises of Laboratory of 
Immunoassays & Immunosensors of I.P.R.E.T.E.A. of NCSR 
“Demokritos” during the International Summer School 
entitled “6th Advanced Summer School on Methods in 
Micro – Nanotechnology and Nanobiotechnology”. 
Course Leader: Dr. S. Kakabakos, Research Director of 
I.P.R.E.T.E.A. 

 
 
 
 
 

Winter Semester 2007-2008 
Winter Semester 2008-2009 
Spring Semester 2008-2009: 

Supervisor Assistant in Analyical Chemistry Laboratories I 
& II, in laboratory exercises: 
• Checking of Oxidation Status of fats 
• Liquid Chromatography 
• Gas chromatography 
• Polarographic Determination of Lead and    
Cadmium 
• Detrmination Of substances by Atomic Adsorption 
• Wines Analysis 
• Analysis of chloride ions in water 
Department of Chemistry, University of Crete. 
Responsible Professor: Mr. I. Saridakis 

Spring Semester 2008-2009 
Winter Semester 2009-2010: 

Tutorials Delivery in the course “Analytical Chemistry I”. 
Department of Chemistry, University of Crete. 
Responsible Professor: N. Chaniotakis. 
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LABORATORY TECHNIQUES 

Design, development and optimization of optical sensors based on silicon substrates. 

Protocol development for surface modification of silicon substrates for biomolecules 
immobilization. 

Development of biomolecules immobilization protocols on surface modified silicon 
substrates for simultaneous determination of multiple analytes of biological interest. 

Enzyme-linked immunosorbent assay and competitive inhibition assay for the detection of 
individuals analytes (ELISA). 

Evaluation of commercially available radioimmunoassays and their application in biological 
samples (RIA). 

Polymerase Chain Reaction (PCR). 

Biomolecules Electrophoresis (proteins & DNA).  

Proteins characterization by Mass Spectrometry. 

Cells cultures. 

Immunocytology using fluorescent and chemiluminescent substances. 

 Identification and quantification of peptides using High Pressure Liquid Chromatography 
(HPLC) coupled with UV or Fluorescence Detector. 

Detection and Identification of peptide and amino acids in biological samples using HPLC 
coupled with Triple Quadrupole Mass Spectrometer (LC-MS/MS). 

Method development for detection and quantification of organochlorinated substances 
using Gas Chromatography coupled with Electron Capture Detector. 

Design and construction of electrochemical glucose biosensors based on carbon nanofibers. 

Optimization of analytical characteristics of electrochemical glucose biosensors using 
mediators and biosilica. 

Modification of electrochemical sensors based on carbon nanofibers for detection of 
analytes of biological interest. 

 

SEMINARS 

2011 Monitoring of Educational Seminar on: «Recent Advances of Mass Spectrometry in 
Food Analysis» of the Greek Society for Mass Spectrometry held at NCSR 
“Demokritos” in cooperation with the State General Laboratory, on the 
implementation of new methods an techniques of Mass Spectrometry in food and 
water analysis.  

2009 Monitoring of Specialized Seminar on “Testing Laboratory Accreditation according to 
the Standard ISO17025:2005”, organized and implemented by “FOOD ALLERGENS 
LABORATORY” in Heraklion 10-11.09.2009. 

 

SCHOLARSHIPS-AWARDS 

2010 Bursary from NCSR “Demokritos” for preparing my PhD Thesis (participation in 
written and oral exams). 

 
2004 

Award at the Zappeion Megaron of Athens, from the Association of Greek Chemists 
for the admission to the Department of Chemistry of University of Crete with 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ βιοαναλυτικισ χθμείασ ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ τθσ 

μικροθλεκτρονικισ τεχνολογίασ οδιγθςαν με αυξανόμενο ρυκμό ςτθν μεταωορά 

κλαςςικϊν αναλυτικϊν τεχνικϊν από το εργαςτιριο ςτο πεδίο τθσ ανάλυςθσ μζςω τθσ 

ανάπτυξθσ ωορθτϊν ςυςκευϊν ι μικροδιατάξεων που βαςίηονται ςε βιοαιςκθτιρεσ. Οι 

βιοαιςκθτιρεσ είναι διατάξεισ που ςυνδυάηουν ςτο ίδιο υπόςτρωμα ζνα βιολογικό 

ςτοιχείο αναγνϊριςθσ με ζναν μεταλλάκτθ ςιματοσ. Τποκατθγορία των βιοαιςκθτιρων 

είναι οι ανοςοαιςκθτιρεσ ςτουσ οποίουσ ωσ βιολογικά ςτοιχεία αναγνϊριςθσ 

χρθςιμοποιοφνται αντιςϊματα ι αντιγόνα και οι οποίοι βαςίηονται ςτισ ίδιεσ αρχζσ με τουσ 

κλαςςικοφσ ανοςοπροςδιοριςμοφσ ςτερεάσ ωάςθσ.  

τόχοσ τθσ παροφςασ διατριβισ ιταν θ ανάπτυξθ και αξιολόγθςθ οπτικοφ 

ανοςοαιςκθτιρα ολοκλθρωμζνου ςε ψθωίδεσ πυριτίου ο οποίοσ βαςίηεται ςτθ 

ςυμβολομετρία Mach-Zehnder για τον ανοςοχθμικό προςδιοριςμό ουςιϊν βιολογικοφ 

ενδιαωζροντοσ. Οι ψθωίδεσ καταςκευάηονται εξ’ ολοκλιρου με τεχνολογία 

ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων από τθν ομάδα του Εργαςτθρίου Οπτικϊν Βιοαιςκθτιρων 

του Λνςτιτοφτου Νανοεπιςτιμθσ και Νανοτεχνολογίασ του ΕΚΕΦΕ «Δθμόκριτοσ», και 

περιλαμβάνουν ςυςτοιχίεσ δζκα αιςκθτιρων ανά ψθωίδα. Κάκε αιςκθτιρασ αποτελείται 

από μια ολοκλθρωμζνθ ςτο πυρίτιο πθγι ωωτόσ θ οποία εκπζμπει ςε μια ευρεία περιοχι 

του ορατοφ-εγγφσ υπεριϊδουσ ωάςματοσ και είναι ςυηευγμζνθ με ζναν επίςθσ 

ολοκλθρωμζνο ςτθν ψθωίδα οπτικό κυματοδθγό από νιτρίδιο του πυριτίου 

ςχθματοποιθμζνο ςε ςυμβολόμετρο Mach-Zehnder. Όπωσ και ςτα ςυνικθ ςυμβολόμετρα 

Mach-Zehnder, ο κυματοδθγόσ διαχωρίηεται ςε δφο κλάδουσ οι οποίοι μετά από οριςμζνθ 

απόςταςθ επανενϊνονται. Ο ζνασ από τουσ δφο κλάδουσ τροποποιείται με κατάλλθλο 

βιομόριο αναγνϊριςθσ και καλείται αιςκθτιριοσ κλαδοσ, ενϊ ο άλλοσ είναι ςυνικωσ 

καλυμμζνοσ με προςτατευτικό ςτρϊμα και καλείται κλάδοσ αναωοράσ. Θ δζςμευςθ του 

αναλφτθ από το ακινθτοποιθμζνο ςτθν επιωάνεια του αιςκθτιριου κλάδου βιομόριο 

αναγνϊριςθσ προκαλεί μεταβολι του ωαινόμενου δείκτθ διάκλαςθσ με αποτζλεςμα τθν 

μεταβολι τθσ ωάςθσ του κυματοδθγοφμενου ωωτόσ ςε ςχζςθ με τον κλάδο αναωοράσ. 

Ζτςι, κατά τθν  ςυμβολι των δφο κλάδων, δθμιουργείται ζνα ωάςμα ςυμβολισ το οποίο 

μεταβάλλεται κατά τθν διάρκεια τθσ βιοαντίδραςθσ και παρζχει τθν δυνατότθτα 
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παρακολοφκθςθσ των βιοαντιδράςεων ςε πραγματικό χρόνο χωρίσ τθν χριςθ ιχνθκετϊν. Θ 

βαςικι διαωορά του αιςκθτιρα που μελετάται ςε ςχζςθ με άλλουσ επίπεδουσ αιςκθτιρεσ 

Mach-Zehnder είναι ότι το ωωσ που κυματοδθγείται δεν είναι μονοχρωματικό αλλά ευρζωσ 

ωάςματοσ. 

Μελετικθκαν δφο διαωορετικζσ διαμορωϊςεισ του αιςκθτιρα, θ πλιρωσ 

ολοκλθρωμζνθ και θ θμι-ολοκλθρωμζνθ διαμόρωωςθ. τθν πλιρωσ ολοκλθρωμζνθ 

διαμόρωωςθ θ καταγραωι του ςιματοσ πραγματοποιείται μζςω ενόσ μονολικικά 

ολοκλθρωμζνου ςτισ ψθωίδεσ ανιχνευτι ενϊ ςτθν θμι-ολοκλθρωμζνθ διαμόρωωςθ 

πραγματοποιείται μζςω ενόσ εξωτερικοφ ωαςματοωωτομζτρου. Κατά τθ διάρκεια τθσ 

ανοςοαντίδραςθσ και τθ μεταβολι του δείκτθ διάκλαςθσ ςτθν επιωάνεια του αιςκθτιριου 

κλάδου ςτθν ολοκλθρωμζνθ διαμόρωωςθ καταγράωονται μεταβολζσ τθσ ζνταςθσ του 

ωωτορεφματοσ ενϊ ςτθν θμι-ολοκλθρωμζνθ διαμόρωωςθ καταγράωεται ςυνεχϊσ το 

ωάςμα ςυμβολισ και θ μεταβολι του μετατρζπεται ςε μεταβολι ωάςθσ μετά από 

κατάλλθλθ μακθματικι επεξεργαςία (Fourier Transform). 

τα πλαίςια τθσ μελζτθσ, βελτιςτοποιικθκε αρχικά θ μζκοδοσ επικάλυψθσ των 

αιςκθτιρων με βιομόρια αναγνϊριςθσ. Βρζκθκε ότι τα υψθλότερα ςιματα λαμβάνονταν 

όταν θ επιωάνεια των ψθωίδων ενεργοποιείτο με (3-αμινοπροπυλο)τριαικοξυςιλάνιο και 

ακολουκοφςε εναπόκεςθ των διαλυμάτων των βιομορίων με τθ χριςθ ρομποτικοφ 

ςυςτιματοσ εναπόκεςθσ μικροκθλίδων. Ακολοφκθςε  ςφγκριςθ των δφο διαμορωϊςεων 

του αιςκθτιρα, δθλαδι τθσ πλιρουσ και τθσ θμι-ολοκλθρωμζνθσ εκδοχισ μζςω 

δεςμευτικϊν αντιδράςεων μοντζλων και ςυγκεκριμζνα του ςυςτιματοσ ςτρεπταβιδίνθσ-

βιοτίνθσ. Θ μελζτθ κατζδειξε τθ δυνατότθτα τθσ θμι-ολοκλθρωμζνθσ διάταξθσ για 

υψθλότερεσ ευαιςκθςίεσ ανίχνευςθσ κυρίωσ λόγω μικρότερθσ διακφμανςθσ των 

αποκρίςεων που λαμβάνονται από διαωορετικοφσ αιςκθτιρεσ ςτθν ίδια ψθωίδα ι ςε 

διαωορετικζσ ψθωίδεσ. Ωσ εκ τοφτου θ μελζτθ εςτιάςτθκε ςε περαιτζρω αξιολόγθςθ τθσ 

θμι-ολοκλθρωμζνθσ διάταξθσ για τον προςδιοριςμό αναλυτϊν κλινικοφ ενδιαωζροντοσ και 

ςυγκεκριμζνα για τον ποςοτικό ανοςοχθμικό προςδιοριςμό τθσ C-αντιδρϊςασ πρωτεΐνθσ 

(CRP) ςε δείγματα οροφ αίματοσ. Θ CRP είναι ζνασ δείκτθσ ωλεγμονισ ο οποίοσ 

χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτθν κλινικι πράξθ για τθν διάγνωςθ και παρακολοφκθςθ τθσ 

κεραπείασ ωλεγμονωδϊν καταςτάςεων. χετικά πρόςωατα ωςτόςο ζχει επίςθσ προτακεί 

ωσ διαγνωςτικόσ δείκτθσ εμωράγματοσ του μυοκαρδίου με τθν κακιζρωςθ τριϊν επιπζδων 
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κινδφνου: χαμθλόσ κίνδυνοσ για ςυγκεντρϊςεισ CRP < 1 μg/mL, μεςαίοσ κίνδυνοσ για 

ςυγκεντρϊςεισ 1-3 μg/mL, και υψθλόσ κίνδυνοσ για ςυγκεντρϊςεισ >3 μg/mL. τα πλαίςια 

τθσ διατριβισ αναπτφχκθκαν ενηυμοανοςοχθμικοί προςδιοριςμοί για τθν CRP ςε ωρεάτια 

μικροτιτλοδότθςθσ τόςο ανταγωνιςτικοφ όςο και μθ ανταγωνιςτικοφ τφπου μζςω των 

οποίων αξιολογικθκαν και επιλζχκθκαν τα αντιδραςτιρια και οι ςυνκικεσ τθσ 

ανοςοανάλυςθσ. Ακολοφκθςε μεταωορά των ανοςοχθμικϊν προςδιοριςμϊν ςτον 

αιςκθτιρα και ςυγκριτικι αξιολόγθςι τουσ. Βρζκθκε ότι ο μθ ανταγωνιςτικόσ 

προςδιοριςμόσ παρείχε υψθλότερα ςιματα και δυνατότθτα αναγζννθςθσ του 

ακινθτοποιθμζνου ςτουσ αιςκθτιρεσ αντιςϊματοσ κατά τθσ CRP και για τον λόγο αυτόν 

επιλζχκθκε για τθν τελικι αξιολόγθςθ. Ο ανοςοχθμικόσ προςδιοριςμόσ που αναπτφχκθκε 

με αυτόν τον τρόπο χαρακτθριηόταν από ευαιςκθςία και ακρίβεια όπωσ δείχκθκε μζςα από 

δοκιμαςίεσ ανάκτθςθσ και γραμμικότθτασ αραίωςθσ και παρείχε τθ δυνατότθτα ανάλυςθσ 

δειγμάτων με μεγάλο εφροσ ςυγκεντρϊςεων κακϊσ δεν επθρεαηόταν από τθν παρουςία 

του οροφ.  Επιπλζον, οι τιμζσ που προςδιορίςτθκαν για τθν CRP ςε δείγματα οροφ από 

ανϊνυμουσ δότεσ ιταν ςε καλι ςυμωωνία με αυτζσ που προςδιορίςτθκαν ςτα ίδια 

δείγματα με μεκόδουσ αναωοράσ, καταδεικνφοντασ τθν αξιοπιςτία των μετριςεων και τθν 

δυνατότθτα εωαρμογισ του αιςκθτιρα για τον προςδιοριςμό δεικτϊν κλινικοφ 

ενδιαωζροντοσ. 

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ: ςυμβολόμετρα Mach-Zehnder, C-αντιδρϊςα πρωτεΐνθ, ανάλυςθ χωρίσ τθ 

χριςθ ιχνθκετϊν, ολοκλθρωμζνα ςε ψθωίδεσ πυριτίου ςυμβολόμετρα Mach-Zehnder 
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ABSTRACT 

Recent developments in the fields of bioanalytical chemistry and microelectronics have 

resulted in a growing trend of transferring the classical analytical methods from the 

laboratory bench to the field through the development of portable devices or microsystems 

based on biosensors. Biosensors are self-contained integrated devices capable to provide 

analytical information using biological recognition molecules in direct spatial contact with a 

transducer. Biosensors using antibodies or antigens as biological recognition elements are 

termed as immunosensors and they are based on the same principle as the classical solid-

phase immunoassays. 

The aim of this thesis was to develop and evaluate an optical immunosensor based on 

Mach-Zehnder Interferometry and integrated on silicon substrate for the immunochemical 

determination of clinical analytes. The optical sensor developed is fabricated entirely by 

mainstream silicon technology by the Optical Biosensors group of the Institute of 

Nanoscience and Nanotechnology of NCSR “Demokritos” and combines arrays of ten 

sensors in a single silicon chip. Each sensor consists of an integrated on silicon light source 

that emits a broad spectrum in visible-near ultraviolet range and it is coupled to an 

integrated silicon nitride waveguide which has been patterned into Mach-Zehnder 

interferometer. The signal is recorded either through a photodetector monolithically 

integrated onto the same silicon chip (fully integrated configuration) or through an external 

spectrometer (semi-integrated configuration). In the fully integrated configuration, the 

signal recorded is the total photocurrent across the whole spectral range, while in semi-

integrated configuration the whole transmission spectrum is continuously recorded and is 

mathematically transformed (Fourier Transform) to phase shift. As in the classical Mach-

Zehnder interferometers, the waveguide in the proposed sensor is split into two arms, the 

sensing one which is appropriately modified with recognition biomolecule and the reference 

arm that is covered by a protective layer. The specific binding of the analyte with the 

immobilized onto the surface recognition biomolecule causes an effective refractive index 

change at the surface of the sensing arm thus affecting the phase of the waveguided light 

with respect to the reference arm. Thus, when the two arms converge again, an 

interference spectrum is generated that is altered during bioreaction providing the ability of 



 
34 

 

monitoring in real-time and without using labels. The main difference of the sensor 

developed with respect to classical Mach-Zehnder interferometers is that the light source is 

monolithically integrated on the same silicon substrate with the waveguides and the 

waveguided light is not monochromatic, but broad spectrum.  

At first in this study, the method for chemical activation of biofunctionalization of chips 

was optimized. It was found that the highest signals were obtained when chips where 

activated by (3-aminopropyl)triethoxysilane and deposition of biomolecules solutions using 

a microarray spotter. Then, a comparison of the two sensor configurations, i.e. the fully and 

the semi-integrated configuration was performed using a model binding assay namely the 

streptavidin-biotin reaction. Semi-integrated configuration provided higher detection 

sensitivities mainly due to lower between-sensor signal variation in the same chip and 

between different chips. Thus, this configuration was selected for further evaluation with 

respect to the determination of analytes of clinical interest and especially of 

immunochemical determination of C-reactive protein in human serum samples. CRP is a 

marker of inflammation widely used in everyday clinical practice for diagnosis and therapy 

monitoring of inflammatory situations. Nevertheless, CRP has been also proposed as a 

prognostic marker of myocardial infraction and three risk levels have been established; low 

risk for serum CRP concentrations < 1 μg/mL; medium risk for concentrations in the range 1-

3 μg/mL; and high risk for concentrations >3 μg/mL. In the frame of the present thesis, 

enzyme immunoassays for the determination of CRP in microtitration plates both 

competitive and non-competitive were developed in order to select the most appropriate 

reagents and define the immunoassay conditions. Then both assay format were transferred 

and evaluated on the sensor. It was found that the non-competitive format offered higher 

responses and ability for regeneration of immobilized onto the sensor antibody against CRP 

and was therefore selected for the final sensor evaluation. The assay developed following 

the competitive format was sensitive and accurate as was demonstrated through recovery 

and dilution linearity experiments, and provided for analysis of samples with a wide range of 

CRP concentrations since it was immune to the presence of serum. In addition, the CRP 

values determined with the immunosensor developed in serum samples from unknown 

donors were in good agreement with those determined for the same samples by 

commercially available kits and instruments showing the reliability of the determinations 
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performed with the immunosensor developed and its potential for analysis of clinical 

samples. 

 KEYWORDS: Mach-Zehnder interferometers, C-reactive protein, label-free detection, 

monolithically integrated on silicon Mach-Zehnder interferometers 
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1. ΒΙΟΑΙΘΗΣΗΡΕ 

1.1. Βαςικέσ Αρχέσ Βιοαιςιητθρων 

Οι βιοαιςκθτιρεσ βρίςκονται ςτο προςκινιο τθσ ζρευνασ τα τελευταία 40 χρόνια ενϊ 

ραγδαία είναι θ εξζλιξθ ςε αυτόν τον τομζα κυρίωσ τα τελευταία 20 χρόνια. Θ εξζλιξθ τθσ 

βιο-αναλυτικισ χθμείασ ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ τθσ μικροθλεκτρονικισ 

τεχνολογίασ οδιγθςε ςτο ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ βελτιωμζνων, καινοτόμων και πιο 

αξιόπιςτων ςυςτθμάτων βιοαιςκθτιρων με ςκοπό τθν μεταφορά των κλαςςικϊν 

αναλυτικϊν μεκόδων και ανοςοπροςδιοριςμϊν από τον εργαςτθριακό χϊρο ςε 

μικροςυςκευζσ ι μικροδιατάξεισ όπωσ οι βιοαιςκθτιρεσ. Οι βιοαιςκθτιρεσ αποτελοφν μία 

κατθγορία χθμικϊν αιςκθτιρων ικανϊν να μετατρζπουν μια βιολογικι απόκριςθ ςε 

μετριςιμο αναλυτικό ςιμα [1]. Θ ιδιαιτερότθτα των βιοαιςκθτιρων ςυγκριτικά με άλλεσ 

αναλυτικζσ ςυςκευζσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι ςυνδυάηουν τθν ευαιςκθςία των χθμικϊν 

αιςκθτιρων με τθν επιλεκτικότθτα των βιολογικϊν μθχανιςμϊν αναγνϊριςθσ. Ο πρϊτοσ 

βιοαιςκθτιρασ, γνωςτόσ ωσ «ενηυμικό θλεκτρόδιο», αναπτφχκθκε το 1962 από τον Clark [2, 

3], και αποτελοφνταν από ζνα αμπερομετρικό θλεκτρόδιο αερίων ςτο οποίο είχε ςυνδεκεί 

το ζνηυμο οξειδάςθ τθσ γλυκόηθσ (GOx) με ςκοπό τθν μζτρθςθ του ςακχάρου ςε δείγμα 

αίματοσ. Σο 1977 αναπτφχκθκε ζνα θλεκτρόδιο αερίων το οποίο ιταν εκλεκτικό για το 

αμινοξφ αργινίνθ [4]. τθν επιφάνεια του ςυγκεκριμζνου θλεκτροδίου είχαν 

ακινθτοποιθκεί ηωντανοί μικροοργανιςμοί. Ο αιςκθτιρασ αυτόσ περιγράφθκε αρχικά ωσ 

«βιο-εκλεκτικόσ αιςκθτιρασ» και ςτθ ςυνζχεια ο όροσ αυτόσ μετατράπθκε ςε 

«βιοαιςκθτιρασ». Ζκτοτε ο όροσ αυτόσ αναφζρεται ςε αναλυτικζσ διατάξεισ που 

χαρακτθρίηονται από τθ ςυνδυαςμό ενόσ βιολογικοφ ςτοιχείου με ζναν φυςικοχθμικό 

μετατροπζα ςιματοσ [5]. Μζχρι ςτιγμισ, ζχει αναφερκεί ςτθ βιβλιογραφία πλικοσ 

εφαρμογϊν των βιοαιςκθτιρων ςε πεδία όπωσ θ ιατρικι, θ βιοτεχνολογία, οι 

περιβαλλοντικζσ αναλφςεισ κακϊσ και οι αναλφςεισ τροφίμων. 

Σο 2001 δόκθκε από τθ Διεκνι Ζνωςθ Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Χθμείασ (IUPAC), 

ο οριςμόσ του βιοαιςκθτιρα ωσ «Μία αυτόνομθ και ολοκλθρωμζνθ ςυςκευι ικανι να 

παρζχει ποςοτικζσ ι θμι-ποςοτικζσ αναλυτικζσ πλθροφορίεσ χρθςιμοποιϊντασ ζνα 
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βιολογικό ςτοιχείο αναγνϊριςθσ που βρίςκεται ςε άμεςθ επαφι με ζναν μεταλλάκτθ 

ςιματοσ» [6, 7]. Θ αρχι λειτουργίασ και τα ςτοιχεία που απαρτίηουν τουσ βιοαιςκθτιρεσ 

απεικονίηονται ςτο χιμα 1.1..  

 

χθμα 1.1. Σχθματικι απεικόνιςθ τθσ λειτουργίασ των βιοαιςκθτιρων. 

 

Σο βιολογικό ςτοιχείο αναγνϊριςθσ είναι ζνα βιολογικό μόριο που ακινθτοποιείται ςε 

ζνα ςτερεό φορζα, με τον οποίο αποτελοφν τθ βιοδραςτικι επιφάνεια του αιςκθτιρα, και 

αλλθλεπιδρά επιλεκτικά μόνο με τθν προσ ανάλυςθ ουςία χωρίσ να επθρεάηεται από τθν  

φπαρξθ παρεμποδιηουςϊν ουςιϊν [8]. Σο βιολογικό μόριο κατά τθν επιλεκτικι βιολογικι 

αναγνϊριςθ μπορεί είτε να αποικοδομεί τθν προσ ανάλυςθ ουςία, είτε να προκαλεί 

μεταβολζσ ςτθ δομι του, ςτισ βιολογικζσ ι ςτισ φυςικοχθμικζσ ιδιότθτζσ του. Ανάλογα με 

το είδοσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ που λαμβάνει χϊρα κατά τθ βιολογικι αναγνϊριςθ, οι 

βιοαιςκθτιρεσ διακρίνονται ςε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ: τουσ βιοαικθτιρεσ κατάλυςθσ και 

τουσ βιοαιςκθτιρεσ ςυγγζνειασ [6, 9].  

Οι βιοαιςκθτιρεσ κατάλυςθσ βαςίηονται ςτθν κατάλυςθ μίασ ςυγκεκριμζνθσ 

αντίδραςθσ από το βιολογικό ςτοιχείο αναγνϊριςθσ, ςτθν οποία θ προσ ανάλυςθ ουςία 

ςυμμετζχει είτε ωσ αντιδρϊν ι ωσ προϊόν. Σα βιολογικά μόρια που χρθςιμοποιοφνται πιο 

ςυχνά ςε αυτι τθν κατθγορία είναι ζνηυμα, μικρόβια, οργανίδια, κφτταρα ι και ιςτοί. τουσ 

βιοαιςκθτιρεσ ςυγγζνειασ το βιολογικό ςτοιχείο αναγνϊριςθσ αλλθλεπιδρά ειδικά και μθ 

ομοιοπολικά με μόρια του αναλφτθ προσ ςχθματιςμό ςτακερϊν ςυμπλόκων λόγω 

ςυμπλθρωματικότθτασ ςτθν τριτοταγι δομι τουσ [1+. Σα βιολογικά μόρια που 
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χρθςιμοποιοφνται ςε αυτι τθν κατθγορία μπορεί να είναι αντιςϊματα, αντιγόνα, 

νουκλεϊκά οξζα (DNA, RNA), πρωτεΐνεσ, απταμερι, ιςτόνεσ κακϊσ και φυςικοί ι ςυνκετικοί 

υποδοχείσ. Θ ςτακερά δζςμευςθσ του βιολογικοφ μορίου με τον αναλφτθ είναι αρκετά 

μεγάλθ, γεγονόσ που κακιςτά εφικτι τθν ανίχνευςθ πολφ μικρϊν ςυγκεντρϊςεων του 

αναλφτθ.  

Με βάςθ το είδοσ του μεταλλάκτθ ςιματοσ, ο οποίοσ μετατρζπει τισ μεταβολζσ που 

προκφπτουν από τθν αλλθλεπίδραςθ του βιολογικοφ ςτοιχείου αναγνϊριςθσ με τθν προσ 

ανάλυςθ ουςία ςε μετριςιμο ςιμα, οι βιοαιςκθτιρεσ διακρίνονται ςε θλεκτροχθμικοφσ, 

οπτικοφσ, πιεηοθλεκτρικοφσ και κερμικοφσ όπωσ παρουςιάηεται ςτον Πίνακα 1.1..  

Πίνακασ 1.1.: Διαχωριςμόσ βιοαιςκθτιρων με βάςθ το είδοσ του μεταλλάκτθ ςιματοσ που 

χρθςιμοποιείται. 

Σφποσ Μετροφμενη μέγειοσ 

Θλεκτροχθμικόσ 

α. Αγωγιμομετρικόσ 

β. Ποτενςιομετρικόσ 

γ. Αμπερομετρικόσ 

 

Αγωγιμότθτα 

Δυναμικό 

Ρεφμα - Φορτίο 

Οπτικόσ 

Οπτικζσ Ιδιότθτεσ 

(απορρόφθςθ, φκοριςμόσ, 

δείκτθσ διάκλαςθσ, κλπ) 

Θερμικόσ 
Ζκλυςθ – Απορρόφθςθ 

Θερμότθτασ 

Πιεηοθλεκτρικόσ Αλλαγζσ ςτθ μάηα 
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Σα χαρακτθριςτικά ενόσ βιοαιςκθτιρα που κακορίηουν και τισ αναλυτικζσ του 

δυνατότθτεσ, είναι θ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ, θ ειδικότθτα, θ αξιοπιςτία, το μεγάλο 

δυναμικό εφροσ κακϊσ και θ ταχεία απόκριςθ. Επιπλζον, ζνασ βιοαιςκθτιρασ πρζπει 

ιδανικά να ζχει μεγάλθ διάρκεια ηωισ, μικρό κόςτοσ καταςκευισ και λειτουργίασ, να μθν 

επθρεάηεται από θλεκτρικζσ και περιβαλλοντικζσ παρεμβολζσ κακϊσ και να παρζχει 

δυνατότθτα ςυνεχοφσ λειτουργίασ και επαναχρθςιμοποίθςθσ *5-6+. Όταν ο βιοαιςκθτιρασ 

χρθςιμοποιείται για μία μόνο ανάλυςθ χαρακτθρίηεται ωσ βιοαιςκθτιρασ μίασ χριςθσ *6+. 

 

1.2. Αναλυτικά Χαρακτηριςτικά Βιοαιςιητθρων 

Θ ορκότθτα των μετριςεων που λαμβάνονται από ζναν βιοαιςκθτιρα εξαρτάται από 

τα αναλυτικά του χαρακτθριςτικά. Οι κυριότεροι παράμετροι που κακορίηουν τα αναλυτικά 

ποιοτικά χαρακτθριςτικά των βιοαιςκθτιρων [10] περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

Α. Καμπφλθ Βακμονόμθςθσ 

Καμπφλθ βακμονόμθςθσ ονομάηεται θ γραφικι παράςταςθ του μετροφμενου ςιματοσ 

ςυναρτιςει τθσ ςυγκζντρωςθσ του αναλφτθ. Θ βακμονόμθςθ του βιοαιςκθτιρα 

πραγματοποιείται είτε με χριςθ διαλυμάτων γνωςτϊν ςυγκεντρϊςεων είτε με τθ μζκοδο 

προςκικθσ γνωςτισ ποςότθτασ. Θ απόκριςθ του βιοαιςκθτιρα προκφπτει από τθ 

μεταβολι τθσ μετροφμενθσ αναλυτικισ παραμζτρου κατά τθν αντίδραςθ ι από το ςιμα 

που λαμβάνεται μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ ιςορροπίασ. 

Β. Γραμμικό Εφροσ Απόκριςθσ 

Γραμμικό εφροσ απόκριςθσ ονομάηεται θ περιοχι των ςυγκεντρϊςεων ςτθν οποία θ 

μεταβολι τθσ μετροφμενθσ αναλυτικισ παραμζτρου είναι ανάλογθ τθσ μεταβολισ τθσ 

ςυγκζντρωςθσ του αναλφτθ. Ικανοποιθτικό γραμμικό εφροσ κεωρείται το εφροσ που 

καλφπτει τουλάχιςτον δφο τάξεισ μεγζκουσ τθσ ςυγκζντρωςθσ του αναλφτθ. 
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Γ. Ευαιςκθςία 

Θ ευαιςκθςία των βιοαιςκθτιρων κακορίηεται από τθν κλίςθ τθσ καμπφλθσ 

βακμονόμθςθσ ςτο γραμμικό εφροσ ςυγκεντρϊςεων του αναλφτθ. Θ ευαιςκθςία ορίηεται 

ωσ ο λόγοσ τθσ μεταβολισ τθσ μετροφμενθσ αναλυτικισ παραμζτρου προσ τθ ςυγκζντρωςθ 

του αναλφτθ. 

Δ. Όριο Ανίχνευςθσ 

Όριο ανίχνευςθσ χαρακτθρίηεται θ μικρότερθ δυνατι ςυγκζντρωςθ αναλφτθ που 

μπορεί να προςδιοριςτεί με αξιοπιςτία. Σο όριο ανίχνευςθσ υπολογίηεται από τθν καμπφλθ 

βακμονόμθςθσ, από το ςθμείο τομισ τθσ προζκταςθσ των δφο γραμμικϊν τμθμάτων τθσ 

καμπφλθσ. Ωςτόςο, πιο ςυχνά το όριο ανίχνευςθσ ορίηεται ωσ θ ςυγκζντρωςθ του αναλφτθ 

που αντιςτοιχεί ςε ςιμα τριπλάςιο του κορφβου (S/N=3). 

Ε. Επιλεκτικότθτα 

Θ επιλεκτικότθτα αποτελεί το μζτρο τθσ ικανότθτασ ενόσ αιςκθτιρα να αποκρίνεται 

ςτον αναλφτθ παρουςία άλλων πικανϊν παρεμποδιηουςϊν ουςιϊν. υνικωσ, 

προςδιορίηεται θ απόκριςθ του αιςκθτιρα ςτον αναλφτθ και ςυγκρίνεται με τθν απόκριςι 

του ωσ προσ πικανζσ παρεμποδίηουςεσ ουςίεσ. Θ επιλεκτικότθτα εκφράηεται με το λόγο 

των ςυγκεντρϊςεων παρεμποδιςτι – αναλφτθ ι με τθ μζγιςτθ επιτρεπτι ςυγκζντρωςθ 

πικανϊν παρεμποδιςτϊν για τθν πρόκλθςθ οριςμζνου ςφάλματοσ (ςυνικωσ 5%). Θ 

επιλεκτικότθτα ενόσ αιςκθτιρα εξαρτάται κυρίωσ από το βιολογικό μόριο αλλά κάποιεσ 

φορζσ ςυνειςφζρει και ο μεταλλάκτθσ ςιματοσ που χρθςιμοποιείται. 

Σ. τακερότθτα – Χρόνοσ Ηωισ 

Θ ςτακερότθτα ενόσ αιςκθτιρα ορίηεται ωσ το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για να 

μειωκεί θ ευαιςκθςία του κατά ζνα ςυγκεκριμζνο ποςοςτό ςε ςχζςθ με τθν αρχικι του 

(π.χ.,  10% ι 50%). Διακρίνεται ςε ςτακερότθτα αποκικευςθσ (storage stability) και ςε 

ςτακερότθτα ςυνεχοφσ λειτουργίασ (operational stability). Θ ςτακερότθτα ενόσ αιςκθτιρα 

εξαρτάται κυρίωσ από το χρόνο ηωισ του βιομορίου αναγνϊριςθσ. Όλοι εκείνοι οι 

παράγοντεσ που μπορεί να επθρεάςουν τθ δραςτικότθτα του βιομορίου (κερμοκραςία, pH, 
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κ.α.), μπορεί να επθρεάςουν και τθ ςτακερότθτα του αιςκθτιρα. Επίςθσ, θ ςτακερότθτα 

εξαρτάται ςε μικρότερο βακμό από το μεταλλάκτθ ςιματοσ που χρθςιμοποιείται κακϊσ 

και από τον τρόπο καταςκευισ του αιςκθτιρα. 

Η. Αναπαραγωγιμότθτα – Επαναλθψιμότθτα 

Εκφράηεται από τθν επί τοισ εκατό τυπικι απόκλιςθ (% RSD) μεταξφ των μετριςεων του 

ίδιου αιςκθτιρα ι διαφορετικϊν αιςκθτιρων. υνεπϊσ, διακρίνεται ςε επαναλθψιμότθτα 

μεταξφ των μετριςεων και ςε επαναλθψιμότθτα μεταξφ των αιςκθτιρων. Μια αναλυτικι 

μζκοδοσ ι ζνα αναλυτικό όργανο κεωρείται γενικά αξιόπιςτο όταν θ επί τοισ εκατό ςχετικι 

τυπικι απόκλιςθ είναι μικρότερθ από 10%. 

Θ. Χρόνοσ Απόκριςθσ 

Ωσ χρόνοσ απόκριςθσ ορίηεται ο χρόνοσ που απαιτείται ζωσ ότου θ μετροφμενθ 

αναλυτικι παράμετροσ να λάβει το 90% τθσ τελικισ τθσ τιμισ. 

 

1.3. Ανοςοαιςιητθρεσ 

Ανοςοαιςκθτιρεσ ονομάηονται οι βιοαιςκθτιρεσ ςυγγζνειασ που χρθςιμοποιοφν ωσ 

βιολογικά ςτοιχεία αναγνϊριςθσ, αντιγόνα ι αντιςϊματα [11]. Θ αρχι λειτουργίασ των 

ανοςοαιςκθτιρων βαςίηεται ςτουσ κλαςςικοφσ ανοςοπροςδιοριςμοφσ ςτερεάσ φάςθσ και 

ωσ εκ τοφτου θ ευαιςκθςία τουσ και θ εξειδίκευςι τουσ εξαρτάται από το αντίςωμα που 

χρθςιμοποιείται κακϊσ και από τθ διακριτικι ικανότθτα του ςυςτιματοσ ανίχνευςθσ [12]. 

Εξαιτίασ τθσ ικανότθτασ του ςτερεοφ υποςτρϊματοσ να λειτουργεί ωσ μεταλλάκτθσ 

ςιματοσ, οι ανοςοαιςκθτιρεσ παρζχουν μειωμζνο χρόνο και κόςτοσ ανάλυςθσ, κακϊσ και 

αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ ςμίκρυνςθσ, καταςκευισ φορθτϊν διατάξεων για αναλφςεισ 

πεδίου, μετριςεων ςε πραγματικό χρόνο, προςδιοριςμό αναλυτϊν χωρίσ τθ χριςθ 

ιχνθκετϊν κακϊσ και ταυτόχρονο προςδιοριςμό μίγματοσ αναλυτϊν [11, 12]. 

Ο πρϊτοσ ανοςοαιςκθτιρασ περιγράφθκε το 1975, και αποτελοφνταν από μια 

αντικειμενοφόρο πλάκα από χαλαηία που αξιοποιικθκε ταυτόχρονα ωσ ςτερεόσ φορζασ 
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για τθν ανοςοανάλυςθ αλλά και ωσ μζςο διάδοςθσ τθσ οπτικισ ακτινοβολίασ. Μερικά 

χρόνια αργότερα χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ φορά ο όροσ ανοςοαιςκθτιρασ για ζναν 

ενηυμοανοςοπροςδιοριςμό ςτον οποίο χρθςιμοποιικθκε ωσ ςτερεόσ φορζασ ζνα 

θλεκτρόδιο αερίων [13]. Από τότε θ εξζλιξθ του πεδίου ιταν ταχεία και  μζχρι ςιμερα ζχει 

παρουςιαςτεί ςτθ διεκνι βιβλιογραφία ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ανοςοαιςκθτιρων οι οποίοι 

μποροφν να διαχωριςτοφν με βάςθ τθ γεωμετρία (επίπεδοι, οπτικϊν ινϊν, τριχοειδείσ, 

μικρορευςτομθχανικϊν διατάξεων κ.α.) [14] ι το υλικό καταςκευισ (υάλινοι, μεταλλικοί, 

πλαςτικοί) [15] του ςτερεοφ φορζα, τθ μεκοδολογία που χρθςιμοποιείται για τθν 

ενεργοποίθςθ τθσ επιφάνειασ του ςτερεοφ φορζα με βιομόρια (καταςκευι βιοδραςτικισ 

επιφάνειασ) [11, 15, 16], τον τφπο του ανοςοπροςδιοριςμοφ που πραγματοποιείται 

(ανταγωνιςτικοί, μθ-ανταγωνιςτικοί, εκτόπιςθσ, κ.α.) [10], τθ χριςθ ι μθ ιχνθκετϊν [10, 

17], το ςτάδιο που πραγματοποιείται θ μζτρθςθ (ομογενείσ όταν θ μζτρθςθ 

πραγματοποιείται ςτο ςτάδιο τθσ ανοςοαντίδραςθσ χωρίσ να απαιτείται θ απομάκρυνςθ 

των ελεφκερων ανοςοαντιδραςτθρίων και ετερογενείσ όταν θ μζτρθςθ πραγματοποιείται 

ςε επόμενο ςτάδιο από το ςτάδιο τθσ ανοςοαντίδραςθσ και μετά από απομάκρυνςθ των 

ελεφκερων ανοςοαντιδραςτθρίων) [5, 10] κακϊσ και  το ςφςτθμα μεταφοράσ του 

δείγματοσ προσ τθ βιοδραςτικι επιφάνεια, το οποίο μπορεί να είναι είτε χειροκίνθτο 

(βφκιςθ, εναπόκεςθ με μικροςφριγγεσ, ςιφϊνια, κ.α.) είτε αυτοματοποιθμζνο με 

διακοπτόμενθ ι ςυνεχι ροι (θλεκτροκινοφμενθ, υπό πίεςθ, μζςω τριχοειδϊν φαινομζνων) 

[14, 18].  

Ωςτόςο, οι ανοςοαιςκθτιρεσ κατατάςςονται κυρίωσ βάςει τθ μετροφμενθ 

φυςικοχθμικι παράμετρο που παρακολουκείται ςε Θλεκτροχθμικοφσ (θλεκτρικι ιδιότθτα), 

Πιεηοθλεκτρικοφσ (μάηα), Οπτικοφσ (οπτικι ιδιότθτα) και Θερμιδομετρικοφσ (κερμότθτα) 

[11]. τα επόμενα υποκεφάλαια κα περιγραφοφν ςυνοπτικά οι βαςικζσ αρχζσ των 

θλεκτροχθμικϊν, των πιεηοθλεκτρικϊν κακϊσ και των οπτικϊν ανοςοαιςκθτιρων που 

αποτελοφν τθν ευρφτερθ και ςπουδαιότερθ κατθγορία αλλά και το αντικείμενο τθσ 

παροφςασ διατριβισ. Δεν κα γίνει περαιτζρω αναφορά ςτουσ κερμιδομετρικοφσ 

ανοςοαιςκθτιρεσ κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία δεν ζχει βρει εκτενι εφαρμογι μζχρι 

τϊρα [11].  
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1.4. Ηλεκτροχημικοί ανοςοαιςιητθρεσ 

Οι θλεκτροχθμικοί ανοςοαιςκθτιρεσ διακρίνονται ςε αμπερομετρικοφσ, 

ποτενςιομετρικοφσ και αγωγιμομετρικοφσ. Οι αμπερομετρικοί ανοςοαιςκθτιρεσ 

αποτελοφν τθν ευρφτερθ κατθγορία θλεκτροχθμικϊν ανοςοαιςκθτιρων και βαςίηονται 

ςτθν μζτρθςθ τθσ ζνταςθσ του ρεφματοσ που παράγεται κατά τθν θλεκτροχθμικι οξείδωςθ 

ι αναγωγι του θλεκτρενεργοφ υποςτρϊματοσ ενόσ ενηυμικοφ ιχνθκζτθ [19]. Οι 

ποτενςιομετρικοί ανοςοαιςκθτιρεσ βαςίηονται αντίςτοιχα ςτθν μζτρθςθ του δυναμικοφ 

[20] και οι αγωγιμομετρικοί ςτθ μζτρθςθ τθσ θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ [21] ι τθσ 

χωρθτικότθτασ [22].  

Αρχικά οι θλεκτροχθμικοί ανοςοαιςκθτιρεσ βαςίςτθκαν ςτθν απευκείασ χριςθ ενόσ 

ενηφμου ωσ ιχνθκζτθ [23] (χιμα 1.2. Α), ενϊ ςτθ ςυνζχεια υιοκετικθκε θ καταλυτικι 

ςφνδεςθ με ζνα δεφτερο ζνηυμο το οποίο ακινθτοποιικθκε ςτθν επιφάνεια του 

θλεκτροδίου μαηί με το ανοςοαντιδραςτιριο δζςμευςθσ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ του 

ςιματοσ [24] (χιμα 1.2. Β). Επίςθσ οι ενηυμικοί ιχνθκζτεσ (αλκαλικι φωςφατάςθ, 

υπεροξειδάςθ, οξειδάςθ τθσ γλυκόηθσ) χρθςιμοποιοφνται ςυχνά ςε ςυνδυαςμό με 

θλεκτρενεργά υποςτρϊματα τα οποία προςφζρουν αυξθμζνθ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ και 

μειωμζνο χρόνο ανάλυςθσ [25]. υνθκζςτεροι ςτερεοί φορείσ και κατ’ επζκταςθ 

μεταλλάκτεσ ςιματοσ είναι θλεκτρόδια αερίων, θμιαγωγοί, εκλεκτικά θλεκτρόδια ιόντων, 

θλεκτρόδια υάλου, μετάλλων ι άνκρακα και τρανηίςτορ που ανταποκρίνονται ςε οριςμζνα 

ιόντα [19].  
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χθμα 1.2. Λειτουργία θλεκτροχθμικϊν ανοςοαιςκθτιρων. (A) Χριςθ ενόσ ενηφμου (υπεροξειδάςθ 

τθσ ραπανίδοσ-HRP) ωσ ιχνθκζτθ. (Β) Καταλυτικι ςφνδεςθ με δεφτερο ζνηυμο (οξειδάςθ τθσ 

γλυκόηθ-GOx). 

 

Εκτόσ από τουσ θλεκτροχθμικοφσ ανοςοαιςκθτιρεσ μονοφ αναλφτθ ζχουν αναφερκεί 

και ανοςοαιςκθτιρεσ για τον προςδιοριςμό πολλαπλϊν αναλυτϊν. Κάποιοι από τουσ 

αιςκθτιρεσ αυτοφσ βαςίηονται ςτθν χριςθ διαφορετικοφ ιχνθκζτθ για κάκε 

προςδιοριηόμενο αναλφτθ προκειμζνου να επιτευχκεί ο ταυτόχρονοσ προδιοριςμόσ 

πολλαπλϊν αναλυτϊν [26-28]. Ωςτόςο, με τθν ανάπτυξθ μεκόδων για τθν καταςκευι 

μικροςυςτοιχιϊν θλεκτροδίων είτε ςε επίπεδεσ επιφάνειεσ [29] ι μζςα ςε κανάλια 

μικρορευςτομθχανικϊν διατάξεων [30, 31] (χιμα 1.3.), κατζςτθ δυνατόσ ο ταυτόχρονοσ 

προςδιοριςμό πολλαπλϊν αναλυτϊν μετά από ακινθτοποίθςθ των διαφορετικϊν 

ανοςοαντιδραςτθρίων δζςμευςθσ ςε χωρικά διαχωριςμζνα θλεκτρόδια εργαςίασ.  
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χθμα 1.3. Απεικόνιςθ (Α) μικροςυςτοιχιϊν θλεκτροδίων [27] και (Β) κάκετθσ τομισ  

μικρορευςτομθχανικοφ καναλιοφ με ενςωματωμζνο θλεκτρόδιο [31]. 

 

Οι θλεκτροχθμικοί ανοςοαιςκθτιρεσ χαρακτθρίηονται από χαμθλοφ κόςτουσ 

οργανολογία και αυξθμζνθ δυνατότθτα ςμίκρυνςθσ, γεγονόσ που τουσ κάνει να 

υπερτεροφν ςυγκριτικά με τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ ανοςοαιςκθτιρων. Εμφανίηουν όμωσ 

και μειονεκτιματα όπωσ μειωμζνθ αξιοπιςτία, εξάρτθςθ του χρόνου ανάλυςθσ από τθν 

ταχφτθτα μεταφοράσ του θλεκτρενεργοφ προϊόντοσ ςτθν επιφάνεια του θλεκτροδίου 

κακϊσ και χαμθλι ευαιςκθςία ανίχνευςθσ λόγω αυξθμζνων παρεμποδίςεων από το δείγμα 

[19]. 

 

1.5. Πιεζοηλεκτρικοί ανοςοαιςιητθρεσ 

Μια αρκετά διαδεδομζνθ κατθγορία ανοςοαιςκθτιρων είναι αυτι των 

πιεηοθλεκτρικϊν ανοςοαιςκθτιρων, οι οποίοι βαςίηονται ςτθ μζτρθςθ τθσ ςυχνότθτασ 

ταλάντωςθσ ενόσ κρυςτάλλου που αποτελεί και τον ςτερεό φορζα τθσ ανοςοαντίδραςθσ. 

Σο πιεηοθλεκτρικό φαινόμενο περιγράφει τθν ιδιότθτα  ςυγκεκριμζνων κρυςταλλικϊν 

υλικϊν, με πιο διαδεδομζνο το χαλαηία (λόγω τθσ χθμικισ του ςτακερότθτασ ςε υδατικά 

διαλφματα και τθσ αντοχισ των πιεηοθλεκτρικϊν του ιδιοτιτων ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ), 

να δονοφνται ςε ςυγκεκριμζνθ ςυχνότθτα όταν εφαρμοςτεί διαφορά δυναμικοφ [32].  
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Ο πρϊτοσ πιεηοθλεκτρικόσ ανοςοαιςκθτιρασ περιγράφθκε το 1983 για τον 

προςδιοριςμό τθσ ανκρϊπινθσ ανοςοςφαιρίνθσ G [33] και ωσ ςιμερα υπάρχουν δφο 

κατθγορίεσ ανοςοαιςκθτιρων αυτοφ του τφπου [34]. τθν πρϊτθ κατθγορία 

περιλαμβάνονται οι ανοςοαιςκθτιρεσ μικροηυγϊν κρυςτάλλου χαλαηία  (Quartz Crystal 

Microbalance – QCM) οι οποίοι βαςίηονται ςτθ μζτρθςθ τθσ μεταβολισ τθσ ςυχνότθτασ των 

ακουςτικϊν κυμάτων που διατρζχουν όλθ τθ μάηα του κρυςτάλλου [35], ενϊ θ δεφτερθ 

κατθγορία πιεηοθλεκτρικϊν αιςκθτιρων βαςίηεται ςτθ μζτρθςθ τθσ μεταβολισ τθσ 

ςυχνότθτασ των επιφανειακϊν ακουςτικϊν κυμάτων (Surface acoustic resonance sensors) 

[33].  

 

χθμα 1.4.  Οργανολογία ενόσ τυπικοφ πιεηοθλεκτρικοφ ανoςοαιςκθτιρα ςυνεχοφσ ροισ [34]. 

 

τθν βιβλιογραφία ζχουν περιγραφεί και πιεηοθλεκτρικοί ανοςοαιςκθτιρεσ για τον 

ταυτόχρονο προςδιοριςμό πολλαπλϊν αναλυτϊν οι οποίοι βαςίηονται είτε ςτθ χριςθ 

διαφορετικϊν κρυςτάλλων χαλαηία για κάκε προςδιοριηόμενο αναλφτθ  ι ςτθν χριςθ 

κατάλλθλου μικρορευςτομθχανικοφ ςυςτιματοσ που επιτρζπει τθν ακινθτοποίθςθ και 

παροχζτευςθ διαφορετικϊν ανοςοαντιδραςτθρίων ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ ίδιασ 

αιςκθτιριασ επιφάνειασ  [36].  

Σα πλεονεκτιματα των πιεηοθλεκτρικϊν ανοςοαιςκθτιρων είναι το χαμθλό κόςτοσ των 

διατάξεων, θ ευκολία και αξιοπιςτία παραςκευισ των πιεηοθλεκτρικϊν κρυςτάλλων (όπωσ 

του χαλαηία), θ δυνατότθτα καταςκευισ μικρϊν και φορθτϊν διατάξεων κακϊσ και θ 

δυνατότθτα ανάπτυξθσ ανοςοπροςδιοριςμϊν χωρίσ τθ χριςθ ιχνθκετϊν, ικανϊν για 

μετριςεισ ςε πραγματικό χρόνο. Ωςτόςο, εμφανίηουν και ςθμαντικά μειονεκτιματα τα 
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οποία αφοροφν τθν ευαιςκθςία των μετριςεων ςε περιβαλλοντικζσ μεταβολζσ, τθν 

ζλλειψθ ακριβοφσ ςυςχζτιςθσ τθσ προςτικζμενθσ μάηασ ςτθν υγρι φάςθ και τθσ 

ςυχνότθτασ ταλάντωςθσ του κρυςτάλλου κακϊσ και τθν εξάρτθςθ τθσ ευαιςκθςίασ 

ανίχνευςθσ από τθν ομοιογζνεια των ακινθτοποιθμζνων βιομορίων ςτθν επιφάνεια του 

κρυςτάλλου [32, 34]. 

 

1.6. Οπτικοί ανοςοαιςιητθρεσ 

Σα τελευταία χρόνια υπάρχει ιδιαίτερα ζντονθ ερευνθτικι δραςτθριότθτα ςτον τομζα 

των οπτικϊν ανοςοαιςκθτιρων λόγω των πολλϊν πλεονεκτθμάτων που παρουςιάηουν ςε 

ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ ανιχνευτικζσ διατάξεισ. υγκεκριμζνα, οι οπτικοί ανοςοαιςκθτιρεσ 

παρζχουν ταχείεσ μετριςεισ, υψθλι ευαιςκθςία, μειωμζνεσ παρεμποδίςεισ από το δείγμα, 

κακϊσ επίςθσ τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ των ανοςοαντιδράςεων ςε πραγματικό 

χρόνο αλλά και του ταυτόχρονου προςδιοριςμοφ διαφορετικϊν αναλυτϊν ςτο ίδιο δείγμα 

[5, 12, 37]. 

Οι οπτικοί ανοςοαιςκθτιρεσ μπορεί να βαςίηονται ςτθν ανίχνευςθ τθσ ακτινοβολίασ 

ανάκλαςθσ, διάκλαςθσ, διαςποράσ, ςκζδαςθσ, εκπομπισ ι φκοριςμοφ, που προζρχεται 

από μία οπτικι διάταξθ που φζρει και τθν ανοςοδραςτικι επιφάνεια. Κατά τθν  πρόςδεςθ 

του αναλφτθ ςτθν ανοςοδραςτικι επιφάνεια προκαλείται μεταβολι ενόσ ι περιςςότερων 

από τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ οπτικισ ακτινοβολίασ (μζγεκοσ, φάςθ, ςυχνότθτα ι 

κατάςταςθ πόλωςθσ) θ οποία ςυςχετίηεται με τθν ποςότθτα του αναλφτθ ςτο δείγμα.  

Θ λειτουργία των περιςςότερων οπτικϊν ανοςοαιςκθτιρων βαςίηεται ςτισ αρχζσ τθσ 

φαςματοςκοπίασ ολικισ εςωτερικισ ανάκλαςθσ [38]. φμφωνα με τθν αρχι αυτι (χιμα 

1.5.), θ ακτινοβολία που προςπίπτει ςε μια επιφάνεια που αποτελείται από δφο υλικά με 

διαφορετικοφσ δείκτεσ διάκλαςθσ (n1>n2) διαδίδεται μζςω ανακλάςεων αποκλειςτικά ςτο 

μζςο με το μεγαλφτερο δείκτθ διάκλαςθσ (n1) μόνο εάν προςπζςει ςε αυτό υπό γωνία (κ) 

μεγαλφτερθ από μια κρίςιμθ γωνία κc=sin-1(n2/n1) [38, 39]. Θ διάδοςθ τθσ οπτικισ 

ακτινοβολίασ μζςω ανακλάςεων ονομάηεται κυματοδιγθςθ, ενϊ το μζςο ςτο οποίο 

ανακλάται (n1) ονομάηεται οπτικόσ κυματοδθγόσ [38]. Σο θλεκτρομαγνθτικό πεδίο που 
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παράγεται από το κυματοδθγοφμενο φωσ, ςτθ μεςεπιφάνεια των δφο υλικϊν, δεν 

μθδενίηεται, άλλα ζνα τμιμα του, πριν επιςτρζψει ςτον κυματοδθγό, ειςζρχεται ςτο 

ςτρϊμα με το χαμθλότερο δείκτθ διάκλαςθσ, όπου θ ζνταςι του μειϊνεται εκκετικά 

ςυναρτιςει τθσ απόςταςθσ από τθ μεςεπιφάνεια. Θ ςυνιςτϊςα αυτι του 

θλεκτρομαγνθτικοφ πεδίου ονομάηεται φκίνον κφμα (evanescent wave) και χαρακτθρίηεται 

από το βάκοσ διείςδυςθσ που είναι θ απόςταςθ από τθ μεςεπιφάνεια. Σο βάκοσ 

διείςδυςθσ (dp) ορίηεται ωσ θ απόςταςθ από τθ μεςεπιφάνεια όπου θ ζνταςθ τθσ 

θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ είναι ίςθ με το 1/e τθσ τιμισ τθσ ςτθν επιφάνεια του 

κυματοδθγοφ και δίνεται από τθν ςχζςθ: dp= λ/*2π(n1
2 sin2κ- n2

2)1/2+ όπου n1 και n2 είναι οι 

δείκτεσ διάκλαςθσ των δφο υλικϊν, λ το μικοσ κφματοσ τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ,  

και κ θ γωνία πρόςπτωςθσ τθσ ακτινοβολίασ. Σο βάκοσ διείςδυςθσ είναι ςυνικωσ τθσ τάξθσ 

των μερικϊν εκατοντάδων nm [39]. Ζτςι θ πλειονότθτα των οπτικϊν ανοςοαιςκθτιρων 

βαςίηεται ςτθ χριςθ οπτικϊν κυματοδθγϊν με δείκτθ διάκλαςθσ (n1) μεγαλφτερο από 

αυτόν του δείγματοσ (n2) ωσ ςτερεϊν φορζων ανοςοαντίδραςθσ ςε ςυνδυαςμό με 

κατάλλθλεσ οπτικζσ πθγζσ και φωτοανιχνευτζσ [40]. 

 

χθμα 1.5. Βαςικι αρχι φαςματοςκοπίασ ολικισ εςωτερικισ ανάκλαςθσ. (Όπου κc θ κρίςιμθ γωνία 

πρόςπτωςθσ και Ε θ ζνταςθ τθσ ακτινοβολίασ).  

 



Κεφάλαιο 1. Βιοαιςκθτιρεσ 

 

56 

 

Οι οπτικοί ανοςοαιςκθτιρεσ διακρίνονται ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ, ςε αυτοφσ που 

βαςίηονται ςτθ χριςθ ιχνθκετϊν και κυρίωσ ιχνθκζτεσ φκοριςμοφ (φκοριςμο-

ανοςοαιςκθτιρεσ) και ςε εκείνουσ που δεν βαςίηονται ςτθ χριςθ ιχνθκετϊν (οπτικοί 

ανοςοαιςκθτιρεσ χωρίσ τθ χριςθ ιχνθκετϊν). Οι τελευταίοι αποτελοφν αντικείμενο 

μελζτθσ τθσ παροφςασ διατριβισ και για αυτό το λόγο κα περιγραφοφν αναλυτικά ςτο 

επόμενο κεφάλαιο. 

 

1.6.1. Οπτικοί ανοςοαιςιητθρεσ με χρθςη ιχνηιέτη 

Θ κυριότερθ κατθγορία αιςκθτιρων που βαςίηονται ςτθ χριςθ ιχνθκετϊν είναι οι 

αιςκθτιρεσ φκοριςμοφ. Θ ανίχνευςθ με ιχνθκζτεσ φκοριςμοφ βαςίηεται ςτθν απορρόφθςθ 

αρχικά φωτονίων κατάλλθλθσ ενζργειασ και ςτθν εκπομπι ςτθ ςυνζχεια φωτονίων 

χαμθλότερθσ ενζργειασ δθλαδι εκπομπι ακτινοβολίασ μικρότερου μικουσ κφματοσ ςε 

ςχζςθ με τθν ακτινοβολία διζγερςθσ. Ανάλογα με τθ μορφι του οπτικοφ κυματοδθγοφ, οι 

αιςκθτιρεσ φκοριςμοφ διακρίνονται ςε αιςκθτιρεσ οπτικϊν ινϊν, επίπεδουσ και 

τριχοειδείσ, ενϊ ο κυματοδθγόσ που αποτελεί και τον ςτερεό φορζα τθσ ανοςοανάλυςθσ 

είναι ςυνικωσ από πυρίτιο, γυαλί ι πολυμερικό υλικό.  

Θ ανίχνευςθ βιομοριακϊν αντιδράςεων με τθ πλειοψθφία των επίπεδων φκοριςμο-

ανοςοαιςκθτιρων βαςίηεται ςτθν ολικι εςωτερικι ανάκλαςθ φκοριςμοφ (TIRF) [41]. 

φμφωνα με τθ αρχι αυτι, μόνο τα φκορίηοντα μόρια που είναι ακινθτοποιθμζνα ςτθ 

βιοδραςτικι επιφάνεια ι εκείνα που βρίςκονται μζςα ςτο βάκοσ διείςδυςθσ του φκίνοντοσ 

κφματοσ διεγείρονται από τθν κυματοδθγοφμενθ ακτινοβολία και εκπζμπουν φωτόνια, τα 

οποία ςυλλζγονται από κατάλλθλο ανιχνευτι ο οποίοσ τοποκετείται κάκετα ωσ προσ τον 

άξονα του κυματοδθγοφ. Σα πλεονεκτιματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου ανίχνευςθσ είναι 

ότι αφενόσ ελαχιςτοποιείται θ επίδραςθ τθσ μιτρασ του δείγματοσ ςτον 

ανοςοπροςδιοριςμό και αφετζρου επιτυγχάνεται φυςικι διάκριςθ ανάμεςα ςτα 

δεςμευμζνα και τα ελεφκερα μόρια με αποτζλεςμα να είναι δυνατι θ μζτρθςθ ςε 

πραγματικό χρόνο και χωρίσ τθ μεςολάβθςθ εκπλφςεων. Σα κφρια μζρθ ενόσ επίπεδου 

φκοριςμοαιςκθτιρα TIRF είναι θ πθγι φωτόσ, ο κυματοδθγόσ πάνω ςτον οποίο ζχει 
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ςχθματιςτεί θ βιοδραςτικι επιφάνεια και ο ανιχνευτισ ο οποίοσ μπορεί να είναι ζνασ 

φωτοπολλαπλαςιαςτισ, μία φωτοδίοδοσ ι μια CCD κάμερα. 

 

χθμα 1.6. Σχθματικι αναπαράςταςθ επίπεδου φκοριςμοανοςοχθμικοφ αιςκθτιρα. 

 

Οι φκοριςμοανοςοαιςκθτιρεσ ολικισ εςωτερικισ ανάκλαςθσ παρουςίαςαν ςθμαντικι 

ανάπτυξθ με τθν υιοκζτθςθ οπτικϊν ινϊν ωσ κυματοδθγϊν [40, 42]. Οι οπτικζσ ίνεσ είναι 

μικρά και εφκαμπτα καλϊδια καταςκευαςμζνα είτε από γυαλί είτε από πλαςτικό [43, 44], 

τα οποία αποτελοφνται από ζναν πυρινα υψθλοφ δείκτθ διάκλαςθσ ο οποίοσ περιβάλλεται 

από ζνα μανδφα χαμθλοφ δείκτθ διάκλαςθσ με αποτζλεςμα θ μεταφορά του οπτικοφ 

ςιματοσ να πραγματοποιείται ςτον πυρινα μζςω διαδοχικϊν ανακλάςεων [44]. Οι οπτικζσ 

ίνεσ ζχουν χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ για τθ μεταφορά τθσ ακτινοβολίασ διζγερςθσ από μια 

οπτικι πθγι ςε μία βιοδραςτικι επιφάνεια κακϊσ και τθσ ακτινοβολίασ εκπομπισ από τθν 

βιοδραςτικι επιφάνεια προσ τον ανιχνευτι [43]. Επιπλζον, οπτικζσ ίνεσ ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί ωσ φορείσ ανοςοαντίδραςθσ μετά από απομάκρυνςθ του μανδφα και 

ακινθτοποίθςθ των δεςμευτικϊν βιομορίων ςε ζνα τμιμα τθσ επιφάνειασ του πυρινα τουσ 

[40, 44]. Για τθ μζτρθςθ του φκοριςμοφ θ οπτικι ίνα ακτινοβολείται ςτο ζνα άκρο τθσ από 

κατάλλθλθ πθγι και τα ακινθτοποιθμζνα, ςτθ βιοδραςτικι επιφάνεια, φκορίηοντα μόρια 

διεγείρονται μζςω του φκίνοντοσ κφματοσ τθσ κυματοδθγοφμενθσ ακτινοβολίασ και 

εκπζμπουν φωτόνια. Μζροσ των εκπεμπόμενων φωτονίων παγιδεφεται και κυματοδθγείται 

προσ μία φωτοδίοδο ι ζναν φωτοπολλαπλαςιαςτι που τοποκετοφνται ςτο ίδιο άκρο τθσ 

ίνασ όπωσ και θ οπτικι πθγι (χθμα 1.7.) [45]. 
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χθμα 1.7. Σχθματικι αναπαράςταςθ φκοριςμοανοςοαιςκθτιρων οπτικϊν ινϊν [45]. 

 

Θ εξζλιξθ τθσ μικροθλεκτρονικισ τεχνολογίασ οδιγθςε ςτθν καταςκευι ςυςτοιχιϊν 

ολοκλθρωμζνων οπτικϊν ινϊν για τθν ανάπτυξθ φκοριςμοανοςοαιςκθτιρων που παρείχαν 

τθ δυνατότθτα ταυτόχρονου προςδιοριςμοφ πολλαπλϊν αναλυτϊν ςτο ίδιο δείγμα [46, 

47]. τουσ ςυγκεκριμζνουσ φκοριςμοανοςοαιςκθτιρεσ ο ταυτόχρονοσ προςδιοριςμόσ 

αναλυτϊν βαςίςτθκε αποκλειςτικά ςτθ χριςθ διαφορετικοφ κυματοδθγοφ για κάκε 

αναλφτθ. Ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν των αιςκθτιρων με κατάλλθλεσ μικρορευςτομθχανικζσ 

διατάξεισ [48-50] είχε ωσ αποτζλεςμα ςθμαντικι μείωςθ του χρόνου ανάλυςθσ. 

Επίςθσ ςτθ βιβλιογραφία ζχει αναφερκεί θ ανάπτυξθ φκοριςμοανοςοαιςκθτιρων οι 

οποίοι βαςίηονται ςε ψθφίδεσ πυριτίου ςτισ οποίεσ ζχουν ολοκλθρωκεί εννζα οπτικοί 

κυματοδθγοί με τισ αντίςτοιχεσ πθγζσ φωτόσ και ανιχνευτζσ πυριτίου (χιμα 1.8.). Θ 

ανίχνευςθ βαςιηόταν ςτθ μείωςθ του κυματοδθγοφμενου φωτόσ που καταγραφόταν ςτον 

ανιχνευτι κατά τθ διάρκεια τθσ αντίδραςθσ των ακινθτοποιθμζνων ςτουσ κυματοδθγοφσ 

βιομορίων με τα φκορίηοντα μόρια που χρθςιμοποιοφνταν ςαν ιχνθκζτεσ. Δεδομζνου οτι θ 

ολοκλθρωμζνθ οπτικι πθγι που ιταν μία δίοδοσ χιονοςτοιβάδοσ εξζπεμπε φωσ ςε όλθ τθν 

ορατι περιοχι αλλά με μεγαλφτερθ ζνταςθ ςε μικθ κφματοσ από 550-750 nm, 

φκορίηουςεσ ουςίεσ που απορροφοφςαν ςε αυτι τθν περιοχι αποτελοφςαν τουσ 
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καταλλθλότερουσ ιχνθκζτεσ. Ο αιςκθτιρασ αυτόσ αποτζλεςε το βαςικό τμιμα μιασ 

μικροςυςκευισ θ οποία εφαρμόςτθκε για τον ταυτόχρονο ανοςοχθμικό προςδιοριςμό 

ορμονϊν ι αλλθλουχιϊν DNA [51]. Θ τεχνολογία ολοκλιρωςθσ κυματοδθγϊν, οπτικϊν 

πθγϊν και ανιχνευτϊν ςτο ίδιο υπόςτρωμα πυριτίου που αναπτφχκθκε ςε αυτι τθν 

εργαςία χρθςιμοποιικθκε επίςθσ για τθν καταςκευι του αιςκθτιρα που αναπτφχκθκε 

ςτθν παροφςα Διατριβι. 

 

χθμα 1.8. Σχθματικι αναπαράςταςθ μικροςυςκευισ με κυματοδθγοφσ οπτικϊν ινϊν 

ολοκλθρωμζνων πάνω ςε ψθφίδα πυριτίου [51]. 

 

Μία διαφορετικι κατθγορία επίπεδων φκοριςμοανοςοαιςκθτιρων είναι οι τριχοειδείσ. 

ε αυτοφσ ο κυματοδθγόσ ζχει είτε τθ μορφι παράλλθλων επίπεδων οπτικϊν κυματοδθγϊν 

με μικρι απόςταςθ ανάμεςα τουσ ϊςτε να είναι δυνατι θ πλιρωςθ του χϊρου με 

τριχοειδι φαινόμενα [52] ι τθ μορφι τριχοειδϊν ςωλινων [53]. Όπωσ παρουςιάηεται ςτο 

χιμα 1.9., θ ανίχνευςθ των ακινθτοποιθμζνων ςτθν επιφάνεια του τριχοειδοφσ 

φκοριηόντων μορίων, μετά το πζρασ τθσ ανοςοαντίδραςθσ, μπορεί να πραγματοποιθκεί: 

(Α) με διζγερςι τουσ από τθν κυματοδθγοφμενθ ακτινοβολία και ανίχνευςθ τθσ 

κυματοδθγοφμενθσ ακτινοβολίασ εκπομπισ ςτο αντίκετο άκρο από αυτό που γίνεται θ 

διζγερςθ, (Β) με διζγερςι τουσ από τθν κυματοδθγοφμενθ ακτινοβολία και ανίχνευςθ τθσ  
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εκπεμπόμενθσ ακτινοβολίασ κάκετα προσ τον άξονα του κυματοδθγοφ, και (Γ) με διζγερςι 

τουσ κάκετα προσ τον άξονα του κυματοδθγοφ και ανίχνευςθ τθσ κυματοδθγοφμενθσ 

ακτινοβολίασ εκπομπισ ςτο ζνα από τα δφο άκρα του τριχοειδοφσ. Ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ 

ανοςοαιςκθτιρα χαρακτθρίηεται από οριςμζνα πλεονεκτιματα, όπωσ ο μικρόσ χρόνοσ 

επϊαςθσ λόγω των μικρϊν διαςτάςεων του τριχοειδοφσ που επιταχφνει τθ διάχυςθ, κακϊσ 

και ο μικρόσ όγκοσ του δείγματοσ που απαιτείται, ο οποίοσ επίςθσ κακορίηεται από τισ 

διαςτάςεισ του τριχοειδοφσ. 

 

χθμα 1.9.  Διαφορετικζσ οπτικζσ διατάξεισ τριχοειδϊν οπτικϊν κυματοδθγϊν. (Α) Διζγερςθ και 

ανίχνευςθ μζςω του φκίνοντοσ κφματοσ, (Β) διζγερςθ μζςω του φκίνοντοσ κφματοσ και απευκείασ 

ανίχνευςθ κάκετα ωσ προσ το επίπεδο διζγερςθσ και (Γ) διζγερςθ κάκετα ωσ προσ τον άξονα του 

τριχοειδοφσ και ανίχνευςθ μζςω του φκίνοντοσ κφματοσ. 

 

Οι αιςκθτιρεσ που χρθςιμοποιοφν ιχνθκζτεσ παρζχουν γενικά μεγαλφτερθ ευαιςκθςία 

ανίχνευςθσ αναλυτϊν ςε ςχζςθ με τουσ αιςκθτιρεσ που δεν χρθςιμοποιοφν ιχνθκζτεσ. 

Παρ’ όλα αυτά όμωσ, θ επιςιμανςθ των βιομορίων μπορεί να επθρεάςει αρνθτικά τθ 

δζςμευςι τουσ από τα ειδικά μόρια αναγνϊριςθσ (π.χ., αντιςϊματα), δεδομζνου ότι το 

μόριο ςιμανςθσ μπορεί να καταλάβει τισ περιοχζσ πρόςδεςθσ ι να παρεμποδίςει 

ςτερεοχθμικά τθν βιομοριακι αλλθλεπίδραςθ. Επιπλζον, θ επιςιμανςθ απαιτεί ζνα 

επιπρόςκετο βιμα προετοιμαςίασ και δεν παρζχει τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ ςε 

πραγματικό χρόνο τθσ βιομοριακισ αντίδραςθσ. Ωσ εκ τοφτου υπάρχει μία γενικι τάςθ ςτο 

πεδίο των ανοςοαιςκθτιρων προσ τθν ανάπτυξθ διατάξεων που δεν χρθςιμοποιοφν 

ιχνθκζτεσ. 
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2. ΟΠΣΙΚΟΙ ΑΝΟΟΑΙΘΗΣΗΡΕ ΧΩΡΙ ΣΗ ΧΡΗΗ ΙΧΝΗΘΕΣΗ  

Οι οπτικοί βιοαιςκθτιρεσ χωρίσ τθ χριςθ ιχνθκετϊν (label-free) βαςίηονται ςτθν άμεςθ 

ανίχνευςθ των αλλαγϊν των οπτικϊν ιδιοτιτων ςτισ επιφάνειεσ που πραγματοποιοφνται οι 

βιομοριακζσ αλλθλεπιδράςεισ και κατ’ επζκταςθ του ςιματοσ που λαμβάνεται από τον 

μεταλλάκτθ απουςία επιςθμαςμζνων μορίων, γεγονόσ που απλοποιεί τθν ανάλυςθ και 

επιτρζπει τθν παρακολοφκθςθ ςε πραγματικό χρόνο των βιομοριακϊν [1]. Το κφριο 

πλεονζκτθμα των βιοαιςκθτιρων που βαςίηονται ςε οπτικι ανίχνευςθ είναι θ γαλβανικι 

απομόνωςθ του μετατροπζα ςιματοσ από τα θλεκτρονικά διζγερςθσ και ανίχνευςθσ. Ωσ εκ 

τοφτου, το μετροφμενο ςιμα δεν επθρεάηεται από φαινόμενα όπωσ θ θλεκτρικι ςυμβολι, 

τα δυναμικά ςυνδζςεων, θ διάβρωςθ των θλεκτροδίων ι τα ρεφματα που δθμιουργοφνται 

λόγω τθσ ιοντικισ μεταφοράσ.  

Οι ςθμαντικότερεσ οπτικζσ μζκοδοι ανίχνευςθσ για τθν παρακολοφκθςθ βιομοριακϊν 

αλλθλεπιδράςεων χωρίσ τθ χριςθ ιχνθκετϊν που ζχουν αναπτυχκεί είναι οι ακόλουκεσ: 

1. Οπτικοί Αιςκθτιρεσ Πορϊδουσ Πυριτίου 

2. Αιωροφμενοι Μικροδοκοί 

3. Φαςματοςκοπία Ανακλαςτικισ Συμβολισ 

4. Ταλαντωτζσ Μικροκοιλοτιτων – Δακτυλιοειδείσ Ταλαντωτζσ  

5. Συηευκτζσ Φράγματοσ – Συηευκτζσ Πρίςματοσ 

6. Συντονιςμόσ Επιφανειακϊν Πλαςμονίων 

7. Ελλειψομετρικοί Αιςκθτιρεσ 

8. Συμβολομετρικοί Αιςκθτιρεσ 

Οι ςυμβολομετρικοί αιςκθτιρεσ κα παρουςιαςκοφν ςε μεγαλφτερθ ζκταςθ κακϊσ θ 

αιςκθτιρια διάταξθ τθσ παροφςασ διατριβισ εμπίπτει ςε αυτι τθν κατθγορία.   
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2.1 Οπτικοί Βιοαιςκθτιρεσ Πορϊδουσ Πυριτίου 

Τα τελευταία χρόνια χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ δομζσ ηωνϊν χάςματοσ φωτονίων 

(Photonic Band Gap, PBG) για βιολογικζσ εφαρμογζσ [2, 3]. Οι δομζσ PBG είναι πολφ 

ευαίςκθτεσ ςε μεταβολζσ του δείκτθ διάκλαςθσ του περιβάλλοντοσ μζςου που λαμβάνουν 

χϊρα πλθςίον τθσ επιφάνειασ όπου το θλεκτρικό πεδίο είναι μζγιςτο. Δομζσ PBG που 

βαςίηονται ςτο πορϊδεσ πυρίτιο ζχουν μελετθκεί εκτενϊσ ωσ μετατροπείσ ςιματοσ για 

ανίχνευςθ βιομοριακϊν αντιδράςεων χωρίσ τθ χριςθ ιχνθκζτθ [4, 5]. Το πορϊδεσ πυρίτιο 

χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι αιςκθτιρων λόγω τθσ μεγάλθσ ειδικισ του επιφάνειασ 

αλλά και τθσ ιδιότθτάσ του να εκπζμπει λευκό φωσ (φωταφγεια) ςε κερμοκραςία 

δωματίου. Η επιφάνεια του πορϊδουσ πυριτίου μπορεί να τροποποιθκεί χθμικά για τθν 

ακινθτοποίθςθ και τθν επιλεκτικι ανίχνευςθ διαφορετικϊν τφπων μορίων, όπωσ DNA, 

πρωτεΐνεσ, βακτιρια και ζνηυμα. Λόγω τθσ μεγάλθσ ειδικισ του επιφάνειασ, θ ποςότθτα 

των βιομορίων που μποροφν να ακινθτοποιθκοφν ανά μονάδα προβαλλόμενθσ επιφάνειασ 

είναι πολφ μεγαλφτερθ ςυγκριτικά με άλλα υλικά που δεν ζχουν πορϊδθ δομι. Επιπλζον, 

ζχουν παραςκευαςτεί μεμβράνεσ πορϊδουσ πυριτίου οι οποίεσ ζχουν χρθςιμοποιθκεί για 

τθν καταςκευι αιςκθτιρων για «in vivo» εφαρμογζσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, το μζγεκοσ των 

πόρων τθσ μεμβράνθσ κακορίηει το μζγεκοσ των μορίων που μπορεί να διειςδφςει ςε 

αυτοφσ και επομζνωσ να αλλθλεπιδράςουν με τα βιομόρια ςτον αιςκθτιρα.  

Στθ βιβλιογραφία, οπτικοί βιοαιςκθτιρεσ πορϊδουσ πυριτίου ζχουν χρθςιμοποιθκεί 

για τθν ανίχνευςθ πρωτεϊνϊν που ςχετίηονται με τθν πακογζνεια τθσ Escherichia coli (EPEC) 

με όριο ανίχνευςθσ 4 μΜ ι 130 fmol πρωτεΐνθσ [6]. Άλλθ μία εφαρμογι που ζχει 

αναφερκεί είναι θ ανίχνευςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ τμιματοσ DNA μονισ αλυςίδασ (ss-DNA) 

με το ςυμπλθρωματικό τμιμα του (c-DNA) ςε ςυγκζντρωςθ 10 μΜ χωρίσ να ζχει 

κακοριςτεί θ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ ι θ κινθτικι τθσ αντίδραςθσ. Εντοφτοισ, θ ευρεία 

χριςθ του πορϊδουσ πυριτίου ωσ υλικό καταςκευισ βιοαιςκθτιρων περιορίηεται από τθ 

δυςκολία καταςκευισ ομοιόμορφων επιφανειϊν κακϊσ και τθσ χθμικισ ενεργοποίθςθσ 

αυτϊν κατά ομοιόμορφο και επαναλιψιμο τρόπο.  

 



Κεφάλαιο 2. Οπτικοί ανοςοαιςκθτιρεσ χωρίσ τθ χριςθ ιχνθκζτθ 

 

69 

 

2.2 Αιωροφμενεσ Μικροδοκοί  

Στθν βιβλιογραφία ζχει αναφερκεί πλικοσ διατάξεων που βαςίηονται ςε αιωροφμενεσ 

μικροδοκοφσ (microcantilevers) για τθν ανίχνευςθ βιομοριακϊν αντιδράςεων. Η ανίχνευςθ 

βαςίηεται ςτθν μζτρθςθ τθσ μετατόπιςθσ τθσ ακμισ τθσ αιωροφμενθσ μικροδοκοφ, που 

οφείλεται ςε μεταβολι τθσ επιφανειακισ τάςθσ, διαφορικισ διαςτολισ, ροισ κερμότθτασ, 

κακϊσ και μθχανικϊν, θλεκτρικϊν ι μαγνθτικϊν δυνάμεων κατά τθν πρόςδεςθ των μορίων 

ςτόχων ςτα ακινθτοποιθμζνα ςτθ μικροδοκό βιομόρια αναγνϊριςθσ (Σχιμα 2.1.) [7, 8]. Η 

κάμψθ τθσ δοκοφ μπορεί να ανιχνεφεται είτε πιεηοθλεκτρικά είτε οπτικά.  

Τα βαςικά πλεονεκτιματα αυτοφ του είδουσ αιςκθτιρων είναι το μικρό τουσ μζγεκοσ, 

οι μικροί χρόνοι απόκριςθσ, θ υψθλι ευαιςκθςία και θ άμεςθ μετατροπι ςιματοσ χωρίσ τθ 

χριςθ ιχνθκζτθ. Παρ’ όλα αυτά απαιτείται εξωτερικι πθγι φωτόσ κακϊσ και 

φωτοανιχνευτισ, θ ευκυγράμμιςθ των οποίων με τον αιςκθτιρα ζχει μεγάλεσ απαιτιςεισ. 

Επιπλζον, θ τροποποίθςθ τθσ κάκε δοκοφ με διαφορετικό βιομόριο αναγνϊριςθσ είναι 

πολφ δφςκολθ, γεγονόσ που κακιςτά τθ μζκοδο ακατάλλθλθ για ςυςτοιχίεσ βιοαιςκθτιρων 

για τον ταυτόχρονο προςδιοριςμό πολλϊν αναλυτϊν. 

 

χιμα 2.1. Σχθματικι αναπαράςταςθ αιωροφμενθσ μικροδοκοφ ςτθν επιφάνειασ τθσ οποίασ ζχουν 

εναποτεκεί βιομόρια (α). Η πρόςδεςθ των προσ ανάλυςθ μορίων ςτθν αιςκθτιρια επιφάνεια οδθγεί 

ςε κάμψθ τθσ δοκοφ θ οποία ςχετίηεται με τθ ποςότθτα του βιομορίου που ζχει ςυνδεκεί (β). 
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Ζχουν αναφερκεί αρκετζσ εφαρμογζσ αιωροφμενων μικροδοκϊν για προςδιοριςμό 

βιολογικϊν μορίων μερικζσ από τισ οποίεσ αναφζρονται παρακάτω: 1) ανίχνευςθ του 

ανκρϊπινου υποδοχζα οιςτρογόνων ςε ςυγκεντρϊςεισ ζωσ 2 nM με διάταξθ δοκϊν 

πιεηοαντίςταςθσ [9], 2) ανίχνευςθ του ειδικοφ προςτατικοφ αντιγόνου (PSA) ςε 

ςυγκεντρϊςεισ τθσ τάξθσ των 10 ng/ml ςε ρυκμιςτικό διάλυμα με ςφςτθμα δοκϊν 

ςυντονιςμοφ το οποίο ζχει καταςκευαςτεί με τεχνολογία CMOS [10]. Η μικρότερθ 

ςυγκζντρωςθ βιομορίου που ζχει ανιχνευτεί με αιςκθτιρεσ αιωροφμενων δοκϊν είναι 100 

fg/ml και αφορά το ςφςτθμα ςτρεπταβιδίνθσ-βιοτίνθσ [11]. 

 

2.3. Φαςματοςκοπία Ανακλαςτικισ υμβολισ  

Η φαςματοςκοπία ανακλαςτικισ ςυμβολισ (Reflectometric Interference Spectroscopy, 

RIfS) [12] βαςίηεται ςτθ ςυμβολι των δεςμϊν φωτόσ οι οποίεσ ανακλϊνται ςε διεπιφάνειεσ 

υλικϊν με διαφορετικό δείκτθ διάκλαςθσ. Στθν κλαςςικι τθσ εκδοχι, ζνα λεπτό γυαλί 

μικροςκοπίου καλφπτεται με ςτρϊμα οξειδίου του τιτανίου (ΤiO2) και φωτίηεται με λευκό 

φωσ. Η δζςμθ φωτόσ ανακλάται μερικϊσ ςε κάκε διεπιφάνεια με αποτζλεςμα οι 

ανακλϊμενεσ δζςμεσ να διαςχίηουν διαφορετικοφσ οπτικοφσ δρόμουσ και όταν 

ςυμβάλλουν ξανά να λαμβάνει χϊρα καταςτρεπτικι ι ενιςχυτικι ςυμβολι θ οποία 

εξαρτάται από τθ γωνία πρόςπτωςθσ του φωτόσ, το μικοσ κφματοσ, το φυςικό πάχοσ του 

ςτρϊματοσ και το δείκτθ διάκλαςισ του. Τα ςυςτιματα RIfS παρζχουν τθ δυνατότθτα 

παρακολοφκθςθσ βιοαντιδράςεων ςε πραγματικό χρόνο κακϊσ θ πρόςδεςθ του αναλφτθ 

ςε ζνα βιομόριο το οποίο ζχει ακινθτοποιθκεί ςτθν επιφάνεια μεταβάλει τον δείκτθ 

διάκλαςθσ τθσ επιφάνειασ ςτθν οποία λαμβάνει χϊρα θ βιοαντίδραςθ. Μια τυπικι διάταξθ 

RIfS αποτελείται από πθγι φωτόσ, φαςματοφωτόμετρο, οπτικζσ ίνεσ και τον μετατροπζα 

ςιματοσ, δθλ., τθν επιφάνεια με τα υλικά διαφορετικοφ δείκτθ διάκλαςθσ ςτθν οποία 

λαμβάνει χϊρα θ βιοαντίδραςθ.  

Η RIfS ζχει χρθςιμοποιθκεί για τον προςδιοριςμό τθσ κινθτικισ τθσ αντίδραςθσ για 

αρκετζσ βιομοριακζσ αλλθλεπιδράςεισ όπωσ θ αλλθλεπίδραςθ αντιςωμάτων με τα ειδικά 

τουσ αντιγόνα [13], βιοτίνθσ με ςτρεπταβιδίνθ [14] και πεπτιδίων [15]. Πιο ςυγκεκριμζνα, 
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ςτθ βιβλιογραφία ζχει αναφερκεί θ ανίχνευςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ αβιδίνθσ με αντίςωμα 

κατά τθσ αβιδίνθσ [16] με ευαιςκθςία τθσ τάξθσ των 100 pg/mm2  κακϊσ και ανίχνευςθ 

ςυγκεντρϊςεων μθ επιςθμαςμζνων ολιγονουκλεοτιδίων τθσ τάξεωσ των fM ςε 

μικροςυςτοιχίεσ [17]. Επίςθσ, με χριςθ φαςματοςκοπίασ ανακλαςτικισ ςυμβολισ λευκοφ 

φωτόσ ζχει αναφερκεί ο ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ του παράγοντα C3b του 

ςυμπλθρϊματοσ ςε δείγματα ανκρϊπινου οροφ αίματοσ [18] και ζχει πραγματοποιθκεί 

ποιοτικι και ποςοτικι ανάλυςθ τθσ μικροβιακισ παραγωγισ γλυκοπεπτιδικϊν αντιβιοτικϊν 

κατά τθσ βανκομυκίνθσ [19]. 

Η RIfS αποτελεί μια απλι μζκοδο ανίχνευςθσ, κυρίωσ όςον αφορά τθν οργανολογία τθσ, 

επιπλζον είναι κατάλλθλθ για ανίχνευςθ περιςςοτζρων του ενόσ αναλυτϊν με κατάλλθλθ 

τροποποίθςθ του οπτικοφ ςυςτιματοσ για ανίχνευςθ αντιδράςεων που λαμβάνουν χϊρα 

ςε μικροςυςτοιχίεσ βιομορίων. Παρ’ όλα αυτά, απαιτείται εξωτερικι πθγι φωτόσ, 

φαςματοφωτόμετρο κακϊσ και οπτικζσ ίνεσ και κατά ςυνζπεια δεν είναι δυνατόν να 

καταςκευαςκεί μία ολοκλθρωμζνθ ςυςκευι ςε μικρό μζγεκοσ βαςιςμζνθ ςε αυτι τθ 

τεχνολογία.  

 

 

χιμα 2.2. Σχθματικι αναπαράςταςθ τθσ αρχισ λειτουργίασ τθσ τεχνικισ RIfS: (a) θ δζςμθ του 

φωτόσ ανακλάται με διαφορετικό τρόπο ςτθ διεπιφάνεια των δφο υλικϊν που αποτελοφν τθν 

αιςκθτιρια επιφάνεια, (β) το φάςμα ςυμβολισ που δθμιουργείται μετατοπίηεται λόγω τθσ αλλαγισ 

του πάχουσ και κατά ςυνζπεια του φαινόμενου δείκτθ διάκλαςθσ τθσ επιφανειακισ ςτοιβάδασ που 

δθμιουργείται κατά τθν πρόςδεςθ βιομορίων ςτθν επιφάνεια του αιςκθτιρα. Η μεταβολι του 

φάςματοσ ςυμβολισ που παρατθρείται (b) εκφράηεται ωσ μεταβολι του πάχουσ τθσ ςτοιβάδασ κατά 

τθν βιοαντίδραςθ (c). 
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2.4. Σαλαντωτζσ Μικροκοιλοτιτων – Δακτυλιοειδείσ Σαλαντωτζσ 

Στουσ ταλαντωτζσ μικροκοιλοτιτων (microcavity resonators) το φωσ ςυηεφγνυται ςτουσ 

ταλαντωτζσ με τθ χριςθ οπτικϊν ινϊν που ζχουν υποςτεί λζπτυνςθ ςτο ςθμείο επαφισ με 

τουσ ταλαντωτζσ (tapered fibers) [20, 21]. Το φάςμα ςφηευξθσ που λαμβάνεται ςτθν ζξοδο 

τθσ ίνασ ςφηευξθσ παρουςιάηει κάποιεσ πολφ οξείεσ κορυφζσ (Σχιμα 2.3.). Η μεταβολι του 

δείκτθ διάκλαςθσ ςτθν επιφάνεια του ταλαντωτι προκαλεί αλλαγι ςτθ ςυνκικθ 

ςυντονιςμοφ για τθν κοιλότθτα προκαλϊντασ με αυτό τον τρόπο μια μετατόπιςθ ςτισ 

κορυφζσ του φάςματοσ που ςυλλζγεται ςτθν ζξοδο τθσ διάταξθσ. Παρόλο που οι 

ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ ζχουν τισ απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ για τθν καταςκευι 

ευαίςκθτων αιςκθτιρων, είναι δφςκολοσ ο ζλεγχοσ των φυςικϊν παραμζτρων των 

ςυγκεκριμζνων διατάξεων κατά τθν καταςκευι τουσ, κακϊσ οι κλαςςικζσ τεχνικζσ 

λικογραφίασ δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για το ςχθματιςμό κοιλοτιτων ςε ςυνικθ 

υποςτρϊματα πυριτίου. Το πρόβλθμα αυτό επιλφκθκε από μια ερευνθτικι ομάδα που 

καταςκεφαςε δακτυλιοειδείσ μικροταλαντωτζσ με διάμετρο 120 μm ςε ψθφίδεσ πυριτίου 

υψθλισ ποιότθτασ ωσ προσ τθν κακαρότθτα και τισ οπτικζσ τουσ ιδιότθτεσ [25].  Παρόλα 

ταφτα οι αιςκθτιρεσ αυτοί εξακολουκοφν να υςτεροφν ςε ςτακερότθτα καταςκευισ και 

επιπλζον είναι δφςκολθ θ ολοκλιρωςι τουσ με μικρορρευςτομθχανικά ςυςτιματα για 

ταυτόχρονθ ανίχνευςθ πολλαπλϊν αντιδράςεων. Οι δυςκολίεσ αυτζσ μποροφν να 

υπερνικθκοφν με τισ διατάξεισ μικροδιακτυλιοειδϊν ταλαντωτϊν οι οποίεσ μποροφν να 

ολοκλθρωκοφν ςε ψθφίδεσ πυριτίου.  

Οι μικροδακτυλιοειδείσ ταλαντωτζσ αποτελοφνται από ζνα δακτυλιοειδι κυματοδθγό ο 

οποίοσ βρίςκεται ςε μικρι απόςταςθ από ζνα ευκφγραμμο κυματοδθγό (Σχιμα 2.3.). Το 

φωσ που προζρχεται από πθγι τφπου λζιηερ ςυηεφγνυται αρχικά ςτον ευκφγραμμο 

κυματοδθγό και ςτθ ςυνζχεια μζςω ςυντονιςμοφ ςτον δακτυλιοειδι κυματοδθγό. Ο 

ςυντονιςμόσ λαμβάνει χϊρα για τα μικθ κφματοσ τα οποία είναι ςτθν ίδια φάςθ μετά τθν  

εκτζλεςθ ενόσ κφκλου γφρω από το δακτφλιο και το φάςμα που λαμβάνεται ςτθν ζξοδο του 

ευκφγραμμου κυματοδθγοφ χαρακτθρίηεται από μζγιςτα και ελάχιςτα. Η πρόςδεςθ των 

μορίων κατά μικοσ τθσ επιφάνειασ του μικροδακτυλίου ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν αφξθςθ  
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του δείκτθ διάκλαςθσ του υπερκείμενου ςτρϊματοσ με αποτζλεςμα τθ μετατόπιςθ των 

κορυφϊν ςυντονιςμοφ προσ τθν ερυκρι περιοχι του φάςματοσ (μεγαλφτερα μικθ 

κφματοσ). 

 

 

 

 

 

 

 

χιμα 2.3. α) Εικόνα Δακτυλιοειδοφσ ταλαντωτι από Ηλεκτρονικό Μικροςκόπιο Σάρωςθσ (SEM) και 

β) Φάςμα Εξόδου [22]. 

 

Στθ βιβλιογραφία ζχουν αναφερκεί αρκετζσ εφαρμογζσ μικροδακτυλιοειδϊν 

ταλαντωτϊν για τθν ανίχνευςθ αναλυτϊν βιοχθμικοφ ενδιαφζροντοσ. Συγκεκριμζνα, ζχει 

πραγματοποιθκεί ανίχνευςθ mRNA ςε ςυγκεντρϊςεισ 53 fmol [23], α-φετοπρωτεΐνθσ (AFP),  

ειδικοφ προςτατικοφ αντιγόνου [24, 25] και ιντερλευκίνθσ 8 (IL-8) ςε ςυγκεντρϊςεισ 10 

ng/ml [26, 27] κακϊσ και C-αντιδρϊςασ πρωτεΐνθσ ςε ςυγκζντρωςθ 200 fM [28]. 

 

 (α) (β) 



Κεφάλαιο 2. Οπτικοί ανοςοαιςκθτιρεσ χωρίσ τθ χριςθ ιχνθκζτθ 

 

74 

 

 

χιμα 2.4. Εικόνα από Ηλεκτρονικό Μικροςκόπιο Σάρωςθσ (SEM) διάταξθσ μικροδακτυλιοειδι 

ταλαντωτι [29].  

 

2.5. υηευκτζσ Φράγματοσ – υηευκτζσ Πρίςματοσ 

Οι ανοςοαιςκθτιρεσ φράγματοσ ςφηευξθσ (Σχιμα 2.5.) αποτελοφνται από ζνα 

κυματοδθγό λεπτοφ υμενίου που είναι τοποκετθμζνοσ πάνω ςε χαμθλότερου δείκτθ 

διάκλαςθσ υάλινο υπόςτρωμα [30]. Στον κυματοδθγό ζχει εγχαραχκεί ζνα φράγμα 

ςφηευξθσ, δθλαδι μία ςειρά από αυλακϊςεισ οι οποίεσ επιτρζπουν είτε τθν είςοδο του 

φωτόσ ςτον κυματοδθγό είτε τθν ζξοδο του κυματοδθγοφμενου φωτόσ από αυτόν [31].  

 

χιμα 2.5. Σχθματικι αναπαράςταςθ του οπτικοφ ανοςοαιςκθτιρα φράγματοσ ςφηευξθσ. 

 

Ακτινοβολία που προςπίπτει υπό κατάλλθλθ γωνία επάνω ςτο φράγμα ςφηευξθσ του 

κυματοδθγοφ μπορεί να ειςζλκει ςε αυτόν και να κυματοδθγθκεί. Η τιμι τθσ γωνίασ 

πρόςπτωςθσ που επιτρζπει τθν κυματοδιγθςθ τθσ δζςμθσ εξαρτάται από το δείκτθ 
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διάκλαςθσ τθσ επιφάνειασ του φράγματοσ ςφηευξθσ. Το μζροσ του φωτόσ που 

κυματοδθγείται και διζρχεται κάτω από το φράγμα ςφηευξθσ, υφίςταται περίκλαςθ και 

εξζρχεται από τον κυματοδθγό υπό ςυγκεκριμζνθ μικρι γωνία θ οποία μεταβάλλεται όταν 

πάνω ςτο φράγμα ςφηευξθσ πραγματοποιείται ανοςοαντίδραςθ θ οποία μεταβάλλει το 

δείκτθ διάκλαςθσ.  

 

2.6. υντονιςμόσ επιφανειακϊν πλαςμονίων 

Οι ανοςοαιςκθτιρεσ αυτοφ του τφπου βαςίηονται ςτθ διζγερςθ των πλαςμονίων 

δθλαδι των επιφανειακϊν θλεκτρονίων ενόσ λεπτοφ μεταλλικοφ υμενίου (πάχουσ ~50 nm) 

από Au ι Ag [32]. Η διζγερςθ των πλαςμονίων προκαλεί τθν ταλάντωςι τουσ με 

αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ενόσ θλεκτρομαγνθτικοφ κφματοσ το οποίο διαδίδεται κατά 

μικοσ τθσ μεςεπιφάνειασ του μεταλλικοφ υμενίου και του διθλεκτρικοφ ςτρϊματοσ ςτο 

οποίο είναι ακινθτοποιθμζνα τα βιομόρια. Η δζςμευςθ του αναλφτθ ςτα ακινθτοποιθμζνα 

βιομόρια μεταβάλλει τον δείκτθ διάκλαςθσ του διθλεκτρικοφ ςτρϊματοσ επθρεάηοντασ τα 

χαρακτθριςτικά του κφματοσ πλαςμονίων. Ωσ εκ τοφτου για να επιτευχκεί διζγερςθ των 

πλαςμονίων απαιτείται να μεταβλθκοφν τα χαρακτθριςτικά του φωτόσ που αλλθλεπιδρά 

μαηί τουσ. Συγκεκριμζνα, προκειμζνου να επιτευχκεί ςυντονιςμόσ των επιφανειακϊν 

πλαςμονίων μπορεί να μεταβλθκεί: 

Α. θ γωνία πρόςπτωςθσ τθσ ακτινοβολίασ, διατθρϊντασ ςτακερό το μικοσ κφματοσ, 

Β. το μικοσ κφματοσ τθσ ακτινοβολίασ, διατθρϊντασ ςτακερι τθ γωνία πρόςπτωςθσ, 

Γ. θ ζνταςθ τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ, διατθρϊντασ ςτακερά τόςο το μικοσ 

κφματοσ όςο και τθ γωνία πρόςπτωςθσ, 

Δ. θ φάςθ τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ, διατθρϊντασ ςτακερά τόςο το μικοσ κφματοσ 

όςο και τθ γωνία πρόςπτωςθσ, και 

Ε. το μζγεκοσ και θ φάςθ τθσ μαγνθτικισ ςυνιςτϊςασ τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ 

κακϊσ θ θλεκτρικι ςυνιςτϊςα δεν αλλθλεπιδρά με τα πλαςμόνια. 
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Η διζγερςθ των πλαςμονίων επιτυγχάνεται με χριςθ ενόσ οπτικοφ πρίςματοσ, μίασ 

οπτικισ ίνασ ι άλλου οπτικοφ κυματοδθγοφ για τθ κακοδιγθςθ τθσ οπτικισ δζςμθσ ςτθ 

μεςεπιφάνεια μετάλλου/διθλεκτρικοφ (Σχιμα 2.6.). Η χριςθ πρίςματοσ, ίνασ ι 

κυματοδθγοφ είναι απαραίτθτθ κακϊσ ςε περίπτωςθ που γίνεται απευκείασ ακτινοβόλθςθ 

τθσ μεταλλικισ επιφάνειασ, θ διζγερςθ των πλαςμονίων είναι ανεπαρκισ, λόγω του ότι θ 

ςτακερά διάδοςθσ του κφματοσ των πλαςμονίων είναι ςθμαντικά μεγαλφτερθ από εκείνθ 

που μπορεί να παράςχει το φϊσ [33, 34].  

 

 

χιμα 2.6. Σχθματικι απεικόνιςθ αιςκθτιρα ςυντονιςμοφ επιφανειακϊν πλαςμονίων ςτον οποίο 

χρθςιμοποιείται οπτικό πρίςμα για τθν κακοδιγθςθ τθσ οπτικισ δζςμθσ ςτθν αιςκθτιρια 

επιφάνεια. Η ανίχνευςθ βαςίηεται ςτον προςδιοριςμό τθσ μεταβολισ τθσ γωνίασ πρόςπτωςθσ για 

τθν οποία επιτυγχάνεται θ διζγερςθ των πλαςμονίων κατά τθ διάρκεια τθσ βιομοριακισ αντίδραςθσ 

[35].  

 

Στθν περίπτωςθ χριςθσ οπτικοφ κυματοδθγοφ ι ίνασ για τθν κακοδιγθςθ τθσ οπτικισ 

δζςμθσ είναι απαραίτθτο να ενςωματωκεί ςτθ διάταξθ ζνα ςτρϊμα χαμθλοφ δείκτθ 

διάκλαςθσ ανάμεςα ςτον οπτικό κυματοδθγό και ςτο μεταλλικό υμζνιο. Οι διατάξεισ που 

βαςίηονται ςτθ χριςθ οπτικϊν κυματοδθγϊν ι ινϊν παρουςιάηουν αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ 
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ςμίκρυνςθσ ςε ςφγκριςθ με τισ διατάξεισ που χρθςιμοποιοφν οπτικά πρίςματα για τθ 

διζγερςθ πλαςμονίων. Επιπλζον, θ χριςθ επίπεδου οπτικοφ κυματοδθγοφ ωσ μζςο 

διζγερςθσ μπορεί να οδθγιςει ςτθν καταςκευι διατάξεων με ενςωματωμζνα πολλαπλά 

κανάλια ϊςτε να είναι δυνατόσ ο ταυτόχρονοσ προςδιοριςμόσ μίγματοσ ουςιϊν [34, 35].   

Οι ανοςοαιςκθτιρεσ που βαςίηονται ςτο φαινόμενο ςυντονιςμοφ επιφανειακϊν 

πλαςμονίων (SPR) ζχουν χρθςιμοποιθκεί εκτενϊσ για τον προςδιοριςμό ουςιϊν κλινικοφ ι 

περιβαλλοντικοφ ενδιαφζροντοσ [36, 37].  

 

2.7. Ελλειψομετρικοί Αιςκθτιρεσ 

Σε αυτι τθν κατθγορία ανικουν οι ανοςοαιςκθτιρεσ που θ αρχι λειτουργίασ τουσ 

βαςίηεται ςτισ μεταβολζσ των ιδιοτιτων οπτικϊν δεςμϊν που προςπίπτουν και ανακλϊνται 

ςτθ βιοδραςτικι επιφάνεια.  

Η ελλειψομετρία είναι μια τεχνικι που χρθςιμοποιείται κατά κόρον για τον οπτικό 

χαρακτθριςμό υλικϊν που αποτελοφνται από πολλά ςτρϊματα διαφορετικϊν υλικϊν [38, 

39]. Η μζκοδοσ βαςίηεται ςτθ μεταβολι τθσ πόλωςθσ του φωτόσ μετά από ανάκλαςι του 

από τθν επιφάνεια του εξεταηόμενου υλικοφ (Σχιμα 2.7.). Τα πλεονεκτιματα τθσ τεχνικισ 

αυτισ είναι ότι αφενόσ μπορεί να εφαρμοςτεί ςε δείγματα μικροφ ι μεγάλου μεγζκουσ και 

αφετζρου εμφανίηει υψθλι ευαιςκθςία ςε μικρζσ αλλαγζσ του πάχουσ (<2nm) κακϊσ και 

δείκτθ διάκλαςθσ (<0.005). Επιπλζον, ςε αντίκεςθ με τισ υπόλοιπεσ τεχνικζσ ανάκλαςθσ, θ 

ελλειψομετρία δεν απαιτεί μετριςεισ αναφοράσ με αποτζλεςμα να είναι περιςςότερο 

ακριβισ και επαναλιψιμθ. 
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χιμα 2.7. Απλοποιθμζνθ ςχθματικι αναπαράςταςθ ενόσ ελλειψομζτρου. 

 

Οι μετριςεισ βαςίηονται ςτο γεγονόσ ότι το γραμμικά πολωμζνο φωσ που προςπίπτει 

ςε μία επιφάνεια, πολϊνεται ελλειπτικά μετά τθν ανάκλαςι του (Σχιμα 2.7.). Το ςχιμα και 

ο προςανατολιςμόσ τθσ πόλωςθσ εξαρτϊνται από το δείκτθ διάκλαςθσ τθσ επιφάνειασ 

ανάκλαςθσ, ο οποίοσ μεταβάλλεται κατά τθν πρόςδεςθ των βιομορίων ςτθ βιοδραςτικι 

επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατι θ ανίχνευςθ βιοαντιδράςεων χωρίσ τθ χριςθ 

ιχνθκετϊν [40-42]. 

 

2.8. υμβολομετρικοί Αιςκθτιρεσ 

Η ςυμβολομετρία είναι μία τεχνικι που βαςίηεται ςτισ μεταβολζσ που επζρχονται ςε 

μια οπτικι δζςμθ που διαδίδεται κατά μικοσ ενόσ κυματοδθγοφ. Οι μεταβολζσ αυτζσ 

μπορεί να αφοροφν μεταβολζσ ςτο μικοσ κφματοσ ι ςτθ ταχφτθτα διάδοςθσ του φωτόσ 

κατά μικοσ τθσ οπτικισ διαδρομισ. Συνικωσ εκφράηονται ωσ μεταβολι ςτθ φάςθ (φ) του 

φωτόσ, θ οποία εξαρτάται από το μικοσ διάδοςθσ (L), το δείκτθ διάκλαςθσ (n) και το μικοσ 

κφματοσ (λ), όπωσ φαίνεται και από τθν παρακάτω εξίςωςθ [43]  

φ = 2πLn/λ 

Από τισ τρεισ αυτζσ παραμζτρουσ, θ μεταβολι ςτο δείκτθ διάκλαςθσ είναι αυτι που 

εκμεταλλευόμαςτε για εφαρμογι ςε ανοςοαιςκθτιρεσ. Όταν πραγματοποιείται μια 

ανοςοαντίδραςθ μεταβάλλεται ο φαινόμενοσ δείκτθσ διάκλαςθσ. Εάν θ διαδιδόμενθ δζςμθ 
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φωτόσ περάςει μζςα από τθν περιοχι που πραγματοποιείται θ βιοαντίδραςθ, κα 

μεταβλθκεί θ ταχφτθτα του φωτόσ λόγω τθσ μεταβολισ ςτο δείκτθ διάκλαςθσ. Η μεταβολι 

αυτι ανιχνεφεται με τθ βοικεια μιασ δζςμθσ αναφοράσ, θ οποία τοποκετείται κοντά ςτθν 

αιςκθτιρια δζςμθ και ςυμβάλει με αυτιν με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ενόσ φάςματοσ 

ςυμβολισ που αποτελείται από εναλλαςςόμενουσ ςκοτεινοφσ και φωτεινοφσ κροςςοφσ. Η 

δζςμθ αναφοράσ όμωσ δεν ςυμμετζχει ςτθ βιοαντίδραςθ, ζτςι όταν λαμβάνει χϊρα μια 

αντίδραςθ ςτον αιςκθτιριο κλάδο, παράγεται ζνα θμιτονοειδζσ ςιμα κατά τθν ζξοδο.  

Η τεχνικι τθσ ςυμβολομετρίασ ξεκίνθςε από τα πειράματα του Thomas Young το 1803 

[44]. Τα φαινόμενα ςυμβολισ που μελζτθςε ο Young ιταν κακοριςτικά για τθν απόδειξθ 

τθσ κυματικισ φφςθσ του φωτόσ. Η ιδζα όμωσ ενόσ ςυμβολομετρικοφ αιςκθτιρα ξεκίνθςε 

πολφ αργότερα, το 1983, από τουσ Lukosz και Tiefenthaler [45, 46] οι οποίοι ενϊ δοφλευαν 

ςε ςυηευκτζσ φράγματοσ για επίπεδουσ κυματοδθγοφσ, παρατιρθςαν ότι οι μεταβολζσ τθσ 

υγραςίασ επθρζαηαν τα πειράματά τουσ. Συγκεκριμζνα, οι μεταβολζσ τθσ υγραςίασ 

επθρζαηαν τισ γωνίεσ και τισ αποδόςεισ ςφηευξθσ, λόγω τθσ αλλθλεπίδραςθσ των ατμϊν 

του νεροφ με τα φκίνοντα πεδία διαφυγισ των κυματοδθγϊν. Οι παρατθριςεισ αυτζσ 

αξιολογικθκαν περαιτζρω με πειράματα για τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ 

μεταβολϊν αερίων και υγραςίασ [46, 47]. Στθ ςυνζχεια πραγματοποιικθκαν μετριςεισ 

βιοαντιδράςεων ςε διατάξεισ ςυηευκτϊν φράγματοσ και κατόπιν ςε ςυμβολομετρικοφσ 

αιςκθτιρεσ επίπεδων κυματοδθγϊν [48, 49]. 

Οι κυματοδθγοί αποτελοφν το κυριότερο τμιμα ενόσ τυπικοφ ςυμβολομετρικοφ 

αιςκθτιρα κακϊσ παρζχουν το μζςο μεταφοράσ του φωτόσ αλλά και το υπόςτρωμα για τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ βιομοριακισ αντίδραςθσ [50]. Το μικοσ του κυματοδθγοφ κακορίηει 

τθν ευαιςκθςία του αιςκθτιρα, με αποτζλεςμα οι διάφορεσ οπτικζσ διαμορφϊςεισ να 

ζχουν παρόμοιεσ ευαιςκθςίεσ για παρόμοια μικθ αλλθλεπίδραςθσ. Επιπλζον απαιτείται 

μία πθγι φωτόσ και ζνασ ανιχνευτισ. 

Οι επίπεδοι κυματοδθγοί λειτουργοφν παρόμοια με τισ οπτικζσ ίνεσ [51]. Το ςτρϊμα 

κυματοδιγθςθσ είναι υλικό υψθλοφ δείκτθ διάκλαςθσ που επιςτρϊνεται πάνω από ζνα 

ςτρϊμα υλικοφ χαμθλοφ δείκτθ διάκλαςθσ ϊςτε να λαμβάνει χϊρα ολικι εςωτερικι 

ανάκλαςθ με αποτζλεςμα το φωσ να κατευκφνεται κατά μικοσ του κυματοδθγοφ. Η δζςμθ 
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που κυματοδθγείται δθμιουργεί ζνα θλεκτρικό πεδίο διαφυγισ το οποίο εκτείνεται ζξω 

από τον κυματοδθγό και αλλθλεπιδρά με το υπερκείμενο μζςο. Μζςω αυτισ τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ πραγματοποιείται θ ανίχνευςθ μεταβολϊν που λαμβάνουν χϊρα ςτθν 

επιφάνεια του κυματοδθγοφ. 

Η επίπεδθ διαμόρφωςθ των κυματοδθγϊν επιτρζπει τθν εφκολθ προςκικθ άλλων 

οπτικϊν ςτοιχείων επάνω ι μζςα ςτον κυματοδθγό ι ςτο υπόςτρωμα [52]. Για να 

επιτευχκεί θ ςφηευξθ του φωτόσ χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ φράγματα ενϊ για τθν 

κατεφκυνςθ τθσ δζςμθσ χρθςιμοποιοφνται κακρζπτεσ, διαχωριςτζσ δεςμϊν ι 

διαμορφωτζσ. Η απόκριςθ ενόσ επίπεδου κυματοδθγοφ ςε φαινόμενα που λαμβάνουν 

χϊρα ςτθν επιφάνειά του, π.χ., προςρόφθςθ, δεςμευτικι αντίδραςθ, κακορίηεται από το 

δείκτθ διάκλαςθσ και το πάχοσ του κυματοδθγοφ αλλά και από το δείκτθ διάκλαςθσ του 

υποςτρϊματοσ που ςυνειςφζρει ςτθ ζνταςθ του πεδίου διαφυγισ. Η ευαιςκθςία 

απόκριςθσ αυξάνεται με αφξθςθ τθσ διαφοράσ ςτουσ δείκτεσ διάκλαςθσ του κυματοδθγοφ 

και του υποςτρϊματοσ. Επιπλζον, τα υπερκείμενα πεδία διαφυγισ των επίπεδων 

κυματοδθγϊν είναι ευαίςκθτα ςε μεταβολζσ του δείκτθ διάκλαςθσ του μζςου ςε 

απόςταςθ μζχρι και 1 μm από τθν επιφάνεια του κυματοδθγοφ. Το όριο ανίχνευςθσ όςον 

αφορά τισ μεταβολζσ ςτον δείκτθ διάκλαςθσ περιορίηεται από το κερμικό και το μθχανικό 

κόρυβο του κυματοδθγοφ, τθ ςτακερότθτα τθσ δζςμθσ φωτόσ και τα χαρακτθριςτικά του 

ανιχνευτι. Τα τυπικά όρια ανίχνευςθσ είναι τθσ τάξεωσ του 10-6. Για να επιτευχκοφν αυτά 

τα όρια ανίχνευςθσ είναι απαραίτθτοσ ο κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ του κλάδου αναφοράσ. 

Κακϊσ θ ςυμβολομετρία βαςίηεται ςτθ καταγραφι των διαφορϊν ςτθ κυματοδιγθςθ του 

φωτόσ μεταξφ του αιςκθτιριου κλάδου και του κλάδου αναφοράσ, ο κλάδοσ αναφοράσ 

πρζπει να είναι όςο το δυνατόν πιο κοντά ςτθ δομι, τθν απόκριςθ αλλά και τθν απόςταςθ 

με τον αιςκθτιριο κλάδο. Για το λόγο αυτό οι διαδρομζσ του φωτόσ ςτουσ δφο κλάδουσ 

πρζπει να είναι ςυγγραμμικζσ ζτςι ϊςτε το φωσ να ακολουκεί ακριβϊσ τθν ίδια διαδρομι 

ςτουσ δφο κλάδουσ και να εξουδετερϊνονται μικρζσ διακυμάνςεισ που οφείλονται ςε 

κερμικοφσ ι μθχανικοφσ παράγοντεσ. Επιπλζον, τα υλικά κακϊσ και οι διαδικαςίεσ 

καταςκευισ ςυμβολομετρικϊν διαμορφϊςεων προζρχονται από τθ βιομθχανία 

τθλεπικοινωνιϊν [53]. 



Κεφάλαιο 2. Οπτικοί ανοςοαιςκθτιρεσ χωρίσ τθ χριςθ ιχνθκζτθ 

 

81 

 

Συνικωσ, τα ςυμβολόμετρα που βαςίηονται ςε επίπεδουσ κυματοδθγοφσ 

κατατάςςονται ανάλογα με τθ διαμόρφωςθ τουσ ςε διαφορετικζσ ομάδεσ όπωσ 

ςυμβολόμετρα Mach–Zehnder, Young, Hartman, διπλισ πόλωςθσ, διρυκμικϊν 

κυματοδθγϊν, κτλ. Μια πιο γενικι κατανομι διαχωρίηει τα ςυμβολόμετρα ςε κοινισ 

διαδρομισ (common path) και διπλισ διαδρομισ (double path).  

Το ςυγγραμμικό πολωςιμετρικό ι διαφορικό ςυμβολόμετρο (Σχιμα 2.8.) αποτελεί 

χαρακτθριςτικό παράδειγμα ςυμβολομζτρου μονισ διαδρομισ [54, 55]. Αυτό το 

ςυμβολόμετρο βαςίηεται ςε ζναν επίπεδο κυματοδθγό μονοφ ρυκμοφ ςτον οποίο 

ςυηεφγνυται το φωσ που προζρχεται από μια πθγι λζιηερ διεγείροντασ τισ θλεκτρικζσ (ΤΕ) 

και μαγνθτικζσ ςυνιςτϊςεσ (ΤΜ) του πεδίου. Παρότι και οι δφο ςυνιςτϊςεσ ακολουκοφν 

τθν ίδια διαδρομι και αλλθλεπιδροφν με το ίδιο δείγμα ςτθν ίδια περιοχι του 

κυματοδθγοφ, οι ςυνολικζσ μετατοπίςεισ φάςθσ των δφο πολϊςεων που προκαλοφνται 

από μια αλλαγι του δείγματοσ πάνω από τθν αιςκθτιρια περιοχι δεν είναι ίδιεσ κακϊσ θ 

απόκριςθ των δφο ρυκμϊν ςτισ μεταβολζσ του δείκτθ διάκλαςθσ που λαμβάνουν χϊρα 

ςτθν αιςκθτιρια περιοχι είναι διαφορετικζσ. Σε ζνα διαφορικό ςυμβολόμετρο απαιτοφνται 

πολλαπλά οπτικά ςυςτιματα για τθν ανάλυςθ του ςιματοσ εξόδου, γεγονόσ που αποτελεί 

μειονζκτθμα για τθν καταςκευι ενόσ αιςκθτιρα μικροφ μεγζκουσ. Μια ερευνθτικι ομάδα 

κατάφερε να δϊςει λφςθ ςε αυτό το πρόβλθμα, ολοκλθρϊνοντασ τα οπτικά πόλωςθσ του 

διαφορικοφ ςυμβολομζτρου ςτθν ίδια ψθφίδα με τον κυματοδθγό  [56]. 

 

χιμα 2.8. Σχθματικι απεικόνιςθ διαδρομισ του κυματοδθγοφμενου φωτόσ ςε ζνα διαφορικό 

ςυμβολόμετρο. 
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Όςον αφορά τα ςυμβολόμετρα διπλισ διαδρομισ οι περιςςότερο ςυνικεισ 

διαμορφϊςεισ είναι τα ςυμβολόμετρα Mach-Zehnder και τα ςυμβολόμετρα Young. Επειδι 

ο βιοαιςκθτιρασ τθσ παροφςασ διατριβισ βαςίηεται ςε ςυμβολόμετρο Mach-Zehnder, κα 

γίνει αναλυτικι περιγραφι ςτο επόμενο υποκεφάλαιο (Κεφ. 2.8.1.) 

Το ςυμβολόμετρο Young αποτελεί μία παραλλαγι του ςυμβολομζτρου Mach-Zehnder 

[57-59] (Σχιμα 2.9.). Στο ςυμβολόμετρο αυτό οι δφο βραχίονεσ δεν ςυμβάλουν αλλά το 

φωσ που εξζρχεται από τουσ δφο βραχίονεσ ςυμβάλει εκτόσ του κυματοδθγοφ 

δθμιουργϊντασ ζνα μοτίβο ςυμβολισ το οποίο καταγράφεται από ζναν αιςκθτιρα εικόνασ. 

Η απόκλιςθ μεταξφ των δφο οπτικϊν δεςμϊν που προκαλείται από τισ μεταβολζσ που 

ζχουν λάβει χϊρα ςτον αιςκθτιριο βραχίονα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μετατόπιςθ του 

μοτίβου ςυμβολισ. Στθ βιβλιογραφία ζχει αναφερκεί ζνα ολοκλθρωμζνο ςυμβολόμετρο 

Young με τζςςερα κανάλια για τθν ανίχνευςθ ερπθτοϊοφ τφπου Ι με χριςθ ειδικϊν 

μονοκλωνικϊν αντιςωμάτων που είχαν ακινθτοποιθκεί ςε επιφάνειεσ ςτισ οποίεσ είχε 

προςροφθκεί πρωτεΐνθ Α. Η ευαιςκθςία του ςυγκεκριμζνου αιςκθτιρα ιταν πολφ καλι 

(850 ςωματίδια ανά ml) και επζτρεπε τθν ανάλυςθ δειγμάτων οροφ αίματοσ  [59, 60]. 

 

χιμα 2.9. Σχθματικι απεικόνιςθ ενόσ τυπικοφ ςυμβολομζτρου Young. 

 

2.8.1. Βιοαιςκθτιρεσ που βαςίηονται ςε υμβολόμετρα Mach-Zehnder 

Οι Ranganath και Wang [61] ιταν οι πρϊτοι που καταςκεφαςαν ζνα κυματοδθγό που 

χρθςιμοποιεί διάταξθ ςυμβολομζτρου Mach-Zehnder (Σχιμα 2.10.). Ζνα ςφνθκεσ 

ςυμβολόμετρο Mach-Zehnder αποτελείται από δφο διαιρζτεσ-Υ ςε ζνα μονοφ ρυκμοφ 
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επίπεδο κυματοδθγό. Ο πρϊτοσ από τουσ δφο διαιρζτεσ διαχωρίηει τον κυματοδθγό ςε δφο 

βραχίονεσ τον αιςκθτιριο και τον βραχίονα αναφοράσ, ενϊ ο άλλοσ επανενϊνει τουσ δφο 

βραχίονεσ μετά από οριςμζνθ απόςταςθ. Ο κυματοδθγόσ καλφπτεται από προςτατευτικό 

κάλυμμα (cladding layer) εκτόσ από μια περιοχι ςτον αιςκθτιριο βραχίονα όπου οι 

κυματοδθγοφμενοι ρυκμοί αλλθλεπιδροφν με το δείγμα. Το φωσ ςυηεφγνυται ςτον 

κυματοδθγό και λαμβάνεται από αυτόν ςυνικωσ μζςω ςυηευγκτϊν φράγματοσ.  
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χιμα 2.10. Σχθματικι απεικόνιςθ ενόσ τυπικοφ ςυμβολομζτρου Mach-Zehnder. 

 

Στα πλαίςια τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ κα αξιολογθκεί οπτικόσ 

ανοςοαιςκθτιρασ ολοκλθρωμζνοσ ςε ψθφίδεσ πυριτίου ο οποίοσ βαςίηεται ςτθ 

ςυμβολομετρία Mach-Zehnder και δεν απαιτεί τθ χριςθ ιχνθκετθμζνων μορίων για τθν 

παρακολοφκθςθ βιομοριακϊν αντιδράςεων. Ο ςυγκεκριμζνοσ οπτοθλεκτρονικόσ 

αιςκθτιρασ καταςκευάηεται εξ’ ολοκλιρου με τεχνολογία ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων 

από το Εργαςτιριο Οπτικϊν Βιοαιςκθτιρων του Ινςτιτοφτου Νανοεπιςτιμθσ και 

Νανοτεχνολογίασ του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δθμόκριτοσ» και ςυνδυάηει τα πλεονεκτιματα των 

ςυμβολομζτρων Mach-Zehnder με αυτά των ολοκλθρωμζνων ςτο πυρίτιο οπτικϊν 

αιςκθτιρων [62, 63].  

Ο ςυγκεκριμζνοσ αιςκθτιρασ αποτελείται από ςυςτοιχία δζκα οπτικϊν κυματοδθγϊν 

νιτριδίου του πυριτίου μονολικικά ολοκλθρωμζνων ςτο ίδιο υπόςτρωμα με τισ αντίςτοιχεσ 

πθγζσ φωτόσ οι οποίεσ είναι δίοδοι χιονοςτιβάδασ (avalanche diode) που εκπζμπουν φωσ 

όταν πολωκοφν πζρα από το δυναμικό κατάρρευςθσ τουσ. Όπωσ και ςτα τυπικά 
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ςυμβολόμετρα Mach-Zehnder, ο ολοκλθρωμζνοσ ςτθν επιφάνεια του πυριτίου οπτικόσ 

κυματοδθγόσ διαχωρίηεται ςε κάποιο ςθμείο του ςε δφο βραχίονεσ οι οποίοι ςτθ ςυνζχεια 

επανενϊνονται. Ο ζνασ από τουσ δφο βραχίονεσ τροποποιείται με κατάλλθλο βιομόριο 

αναγνϊριςθσ (βραχίονασ εργαςίασ) ενϊ ο άλλοσ είναι καλυμμζνοσ με οξείδιο του πυριτίου 

(βραχίονασ αναφοράσ) (Σχιμα 2.10.). Η δζςμευςθ του αναλφτθ από το ακινθτοποιθμζνο 

ςτθν επιφάνεια του βραχίονα εργαςίασ, βιομόριο αναγνϊριςθσ, προκαλεί μεταβολι του 

δείκτθ διάκλαςθσ ςτθν επιφάνεια αυτοφ του βραχίονα θ οποία οδθγεί ςε μεταβολι τθσ 

φάςθσ του κυματοδθγοφμενου μζςα από αυτόν φωτόσ ενϊ ο δείκτθσ διάκλαςθσ ςτθν 

επιφάνεια του άλλου βραχίονα (αναφοράσ) και επομζνωσ και θ φάςθ του 

κυματοδθγοφμενου φωτόσ δεν μεταβάλλεται. Ζτςι, κατά τθ ςυμβολι τθσ δζςμθσ φωτόσ 

του βραχίονα εργαςίασ με εκείνθ του βραχίονα αναφοράσ, δθμιουργείται ζνα θμιτονοειδζσ 

φάςμα ςυμβολισ (Σχιμα 2.11.Α.) το οποίο μεταβάλλεται κατά τθ διάρκεια τθσ δεςμευτικισ 

αντίδραςθσ παρζχοντασ τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ των αντιδράςεων ςε πραγματικό 

χρόνο και χωρίσ τθ χριςθ ιχνθκετϊν. Σε αντίκεςθ με τα τυπικά ςυμβολόμετρα Mach-

Zehnder που θ πθγι φωτόσ είναι μονοχρωματικι ςτον αιςκθτιρα που παρουςιάηεται ςτθν 

παροφςα Διατριβι θ πθγι είναι πολυχρωματικι με φάςμα που καλφπτει όλθ τθν περιοχι 

του ορατοφ. Ζτςι, θ παρακολοφκθςθ των αντιδράςεων ςε πραγματικό χρόνο βαςίηεται 

ςτθν παρακολοφκθςθ των μεταβολϊν ολόκλθρου του φάςματοσ εξόδου (Σχιμα 2.11.Β.). 
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χιμα 2.11. Α. Ημιτονοειδζσ φάςμα ςυμβολισ που προκφπτει κατά τθ ςυμβολι τθσ δζςμθσ του 

βραχίονα εργαςίασ με εκείνθ του βραχίονα αναφοράσ ςε ζνα τυπικό ςυμβολόμετρο τφπου Mach-

Zehnder. Β. Φάςμα ςυμβολισ που λαμβάνεται ςτθν ζξοδο του ολοκλθρωμζνου ςυμβολομζτρου 

τφπου Mach-Zehnder που αναπτφχκθκε. 

 

Η καταγραφι του ςιματοσ πραγματοποιείται είτε μζςω ενόσ μονολικικά 

ολοκλθρωμζνου ςτισ ψθφίδεσ πυριτίου ανιχνευτι (πλιρωσ ολοκλθρωμζνθ εκδοχι) είτε 

μζςω ενόσ εξωτερικοφ φαςματοφωτομζτρου (θμι-ολοκλθρωμζνθ εκδοχι). Στθν πλιρωσ 

ολοκλθρωμζνθ εκδοχι, το ςιμα που καταγράφεται ςτον ανιχνευτι είναι θ μζςθ τιμι του 
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φωτορεφματοσ ςε όλθ τθν περιοχι του φάςματοσ, ενϊ ςτθν θμι-ολοκλθρωμζνθ εκδοχι 

καταγράφεται ςυνεχϊσ το φάςμα και μετά από κατάλλθλθ μακθματικι επεξεργαςία 

(Fourier Transform) λαμβάνεται θ μεταβολι τθσ φάςθσ του κυματοδθγοφμενου φωτόσ 

κατά τθ διάρκεια τθσ αντίδραςθσ. Επιπλζον, θ ολοκλιρωςθ πολλαπλϊν αιςκθτιρων ςτθν 

ίδια ψθφίδα πυριτίου παρζχει τθ δυνατότθτα προςδιοριςμοφ πολλαπλϊν αναλυτϊν ςτο 

ίδιο δείγμα με ακινθτοποίθςθ διαφορετικϊν ειδικϊν δεςμευτικϊν αντιδραςτθρίων, όπωσ 

αντιςωμάτων, ςτουσ διαφορετικοφσ αιςκθτιρεσ τθσ ίδιασ ψθφίδασ [64]. 
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3. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

3.1. Επιφανειακή τροποποίηςη και πρόςδεςη βιομορίων 

Η ανίχνευςθ αναλυτϊν από πολφπλοκα δείγματα με υψθλι ειδικότθτα και 

ευαιςκθςία με τα ςυςτιματα αιςκθτιρων που παρουςιάςτθκαν ςτο Κεωάλαιο 2 

προχποκζτει τθν ακινθτοποίθςθ βιομορίων αναγνϊριςθσ που αλλθλεπιδροφν επιλεκτικά 

με τθν προσ ανάλυςθ ουςία. Η ακινθτοποίθςθ αυτι μπορεί να επιτευχκεί μζςω ωυςικισ 

προςρόωθςθσ, ομοιοπολικισ ςφνδεςθσ ι ακόμα και μζςω θλεκτροςτατικϊν 

αλλθλεπιδράςεων. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ θ τροποποίθςθ τθσ επιωάνειασ κα πρζπει να 

γίνει με τζτοιο τρόπο ϊςτε το βιομόριο αναγνϊριςθσ να ακινθτοποιείται ςε επαρκι 

ποςότθτα και να διατθρεί ςε μεγάλο βακμό τα χαρακτθριςτικά ςφνδεςθσ (π.χ., ςτακερά 

ςυγγζνειασ) με τον αναλφτθ που ζχει όταν είναι ςε διάλυμα.  

Ιδανικά, θ χθμικι τροποποίθςθ τθσ επιωάνειασ πρζπει να είναι αρκετά ιπια ϊςτε να 

αποωευχκεί θ καταςτροωι τόςο του βιομορίου αναγνϊριςθσ όςο και του μεταλλάκτθ 

ςιματοσ, να απαιτεί λίγα ςτάδια αντίδραςθσ και να δθμιουργείται ζνα ομοιόμορωο λεπτό 

ςτρϊμα το οποίο να παρουςιάηει υψθλι επιωανειακι κάλυψθ. Επίςθσ κα πρζπει να 

παρζχει επαναλθψιμότθτα, ανκεκτικότθτα ςε διαλφματα υψθλισ ιονικισ ιςχφοσ και 

ςυνκικεσ ροισ και χαμθλι μθ ειδικι δζςμευςθ. 

Η επιλογι τθσ μεκόδου ενεργοποίθςθσ τθσ επιωάνειασ του αιςκθτιρα και τθσ 

ακινθτοποίθςθσ των βιομορίων αναγνϊριςθσ είναι το κλειδί για τθν βζλτιςτθ απόδοςθ του 

αιςκθτιρα όςον αωορά τα αναλυτικά χαρακτθριςτικά (ευαιςκθςία ανίχνευςθσ, 

επαναλθψθμότθτα, ακρίβεια) των αναλφςεων που πραγματοποιοφνται ςε αυτόν. Στο 

Σχιμα 3.1. παρουςιάηονται ςχθματικά οι πιο διαδεδομζνεσ μζκοδοι επιωανειακισ 

τροποποίθςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςε ολοκλθρωμζνουσ οπτικοφσ βιοαιςκθτιρεσ που 

ζχουν καταςκευαςτεί ςε υπόςτρωμα πυριτίου [1]. 
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χήμα 3.1. Απεικόνιςθ των πιο διαδεδομζνων πρωτοκόλλων τροποποίθςθσ επιφανειών 

ολοκλθρωμζνων οπτικών βιοαιςκθτιρων που βαςίηονται ςτο πυρίτιο με χριςθ (a) οργανοςιλανίων, 

(b) φωςφονικών αλάτων  ι (c) γλουταραλδεϋδθσ [1]. 

 

3.1.1. Χημική τροποποίηςη επιφανειών με χρήςη ςιλανίων 

Η πιο διαδεδομζνθ μζκοδοσ τροποποίθςθσ επιωανειϊν πυριτίου είναι αυτι που 

χρθςιμοποιεί οργανο-αλκοξυ-ςιλάνια (Σχιμα 3.1. a). Η μζκοδοσ αυτι αναπτφχκθκε για τθν 

τροποποίθςθ κυρίωσ υάλινων επιωανειϊν αλλά ταιριάηει απόλυτα και για τθν 

τροποποίθςθ οπτικϊν αιςκθτιρων που βαςίηονται ςτο πυρίτιο. Η τροποποίθςθ βαςίηεται 

ςτθν αντίδραςθ ςυμπφκνωςθσ μεταξφ των ςιλοξανίων του οργανοςιλανίου με τισ 

υδροξυλομάδεσ (ςιλανόλεσ) που υπάρχουν ςτθν επιωάνεια. Ζτςι, θ πυκνότθτα των ομάδων 

ςιλανόλθσ παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτο ςχθματιςμό του υμενίου οργανο-ςιλανίου.  
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Στθν περίπτωςθ υποςτρωμάτων πυριτίου και νιτριδίου του πυριτίου, οι υδροξυλομάδεσ 

οωείλονται ςτο λεπτό ςτρϊμα οξειδίου του πυριτίου, το οποίο δθμιουργείται είτε κατά τθν 

ζκκεςθ αυτϊν των επιωανειϊν ςτθν ατμόςωαιρα είτε μζςω κερμικισ οξείδωςθσ [2-6]. Ο 

αυτο-ςχθματιςμόσ μονομοριακοφ υμενίου ςιλανίου (self-assembled monolayer SAMS) είναι 

αρκετά περίπλοκοσ και παρότι ο μθχανιςμόσ ςχθματιςμοφ τουσ ζχει μελετθκεί διεξοδικά 

δεν ζχει διευκρινιςτεί πλιρωσ [7, 8]. Μελζτεσ ζδειξαν ότι διάωορεσ παράμετροι όπωσ θ 

ςκλθρότθτα του νεροφ, θ διαλυτότθτα του ςιλανίου, το πόςο ωρζςκο είναι το διάλυμα, ο 

χρόνοσ εναπόκεςθσ αλλά και θ κερμοκραςία παίηουν ςθμαντικό ρόλο [9]. Ωςτόςο 

υπάρχουν και αναωορζσ [1] που ιςχυρίηονται ότι άλλεσ παράμετροι πρζπει να ελζγχονται 

για ζνα ςυγκεκριμζνο οργανοςιλάνιο ϊςτε να επιτευχκεί ο ςχθματιςμόσ μονομοριακοφ 

υμενίου. Συγκεκριμζνα υποςτθρίηεται με πειραματικά δεδομζνα ότι οι πιο κρίςιμεσ 

παράμετροι είναι θ ςυγκζντρωςθ του ςιλανίου, ο διαλφτθσ (π.χ., υδατικό διάλυμα 

αικανόλθσ, άνυδρο τολουόλιο, κλπ.), ο χρόνοσ και θ κερμοκραςία επϊαςθσ τθσ επιωάνειασ 

με το διάλυμα του ςιλανίου.  

Ακριβϊσ πριν τθ ςιλανοποίθςθ, οι επιωάνειεσ κατεργάηονται με οξειδωτικά μζςα με 

ςκοπό αωενόσ να κακαριςτοφν και αωετζρου να αυξθκοφν οι υδροξυλομάδεσ τθσ 

επιωάνειασ ϊςτε να είναι αποτελεςματικι θ ακινθτοποίθςθ των μορίων του ςιλανίου [10]. 

Δφο τφποι ομάδων Si-OH μπορεί να ςχθματιςτοφν ςτισ επιωάνειεσ πυριτίου κατά τθν 

διάρκεια τθσ κατεργαςίασ με οξειδωτικά μζςα κάποιεσ από τισ οποίεσ είναι ενεργζσ και 

διακζςιμεσ για αντίδραςθ με τα μόρια του ςιλανίου (germinal and isolated silanols) ενϊ 

κάποιεσ δεν είναι ενεργζσ (vicinal silanols, siloxane groups).  Τα πιο διαδεδομζνα 

οξειδωτικά μζςα είναι το πλάςμα οξυγόνου [11-17] και το διάλυμα piranha [18-26], το 

οποίο είναι μίγμα πυκνοφ κειϊκοφ οξζοσ με υπεροξείδιο του υδρογόνου ςε αναλογίεσ οι 

οποίεσ κυμαίνονται από 3:1 ζωσ 7:3. Η κατεργαςία αυτι πραγματοποιείται είτε ςε 

κερμοκραςία δωματίου είτε με κζρμανςθ και ςυνικωσ διαρκεί μερικά λεπτά. Στθ 

βιβλιογραωία ζχουν αναωερκεί και άλλεσ μζκοδοι οξείδωςθσ και κακαριςμοφ επιωανειϊν 

πυριτίου όπωσ κατεργαςία με όηον και ακτινοβολία UV [27], υδροξείδιο του νατρίου [28], 

μείγμα αμμωνίασ με υπεροξείδιο του υδρογόνου [29, 30], νιτρικό οξφ [31], κακϊσ και 

υδροχλωρικό οξφ [32]. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ χρθςιμοποιείται ςυνδυαςμόσ των 

παραπάνω μεκόδων [30, 32-34]. Σε κάκε περίπτωςθ και ανάλογα με το υπόςτρωμα και τισ 
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ανάγκεσ τθσ ανάλυςθσ είναι απαραίτθτο να προςδιοριςτεί θ βζλτιςτθ μζκοδοσ κακαριςμοφ 

και οξείδωςθσ πριν τθν εωαρμογι των ςιλανίων [1].  

Από τα εμπορικά διακζςιμα οργανοςιλάνια για τθν τροποποίθςθ ολοκλθρωμζνων ςε 

πυρίτιο οπτικϊν μεταλλακτϊν χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ςιλάνια που καταλιγουν ςε 

ομάδεσ –NH2, -SH, -COOH ι εποξειδικοφσ δακτυλίουσ τα οποία παρζχουν και τισ ομάδεσ για 

τθν ακινθτοποίθςθ των βιομορίων [35].  

 

3.1.1.1. Αμινο-οργανοςιλάνια (-NH2) 

Τα αμινο-ςιλάνια είναι οι πλζον διαδεδομζνεσ ενϊςεισ για τθν τροποποίθςθ 

επιωανειϊν από γυαλί ι πυρίτιο κακϊσ οι αμινομάδεσ που ειςάγονται με αυτόν τον τρόπο 

ςτθν επιωάνεια μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ςυνζχεια για ακινθτοποίθςθ βιομορίων 

μζςω αντιδράςεων με καρβοξυλικζσ ι εποξειδικζσ ομάδεσ ι να υποςτοφν περαιτζρω 

ενεργοποίθςθ με δι-δραςτικά αντιδραςτιρια όπωσ θ γλουταραλδεχδθ για ομοιοπολικι 

ακινθτοποίθςθ βιομορίων μζςω διακζςιμων αμινομάδων. Υπάρχουν διάωορα αμινο-

ςιλάνια (π.χ., (3-αμινοπροπυλο)τριμεκοξυςιλάνιο, (3-αμινοπροπυλο)τριαικοξυςιλάνιο) 

κακϊσ και πρωτόκολλα ενεργοποίθςθσ των επιωανειϊν με αυτά που διαωζρουν ωσ προσ τθ 

ςυγκζντρωςθ του ςιλανίου, τον διαλφτθ που χρθςιμοποιείται, τον χρόνο επϊαςθσ, κ.α.. Σε 

όλεσ τισ περιπτϊςεισ τα μόρια του ςιλανίου πρζπει να ςχθματίςουν δεςμοφσ υδρογόνου 

μζςω των ομάδων –Ο-Si-O- με τισ ομάδεσ SiOx τθσ επιωάνειεσ οι οποίεσ μετατρζπονται ςε 

ομοιοπολικοφσ δεςμοφσ με αωυδάτωςθ που λαμβάνει χϊρα κατά τθν ξιρανςθ ι τθν  

κερμικι κατεργαςία (curing) των επιωανειϊν. Ζτςι το (3-αμινοπροπυλο)τριμεκόξυςιλάνιο, 

που είναι πιο δραςτικό, μπορεί να εναποτεκεί ςτισ επιωάνειεσ από διαλφματα ςε 100% 

οργανικό διαλφτθ, με αυτό τον τρόπο μπορεί να ελεγχκεί θ εναπόκεςθ του ςιλανίου ςτθν 

επιωάνεια και να επιτευχκεί ζνα λεπτό ςχεδόν μονομοριακό υμζνιο αμινοςιλανίου. Όταν 

χρθςιμοποιείται (3-αμινοπροπυλο)τριαικόξυςιλάνιο, θ αντίδραςθ μπορεί να 

πραγματοποιθκεί ςε υδατικό περιβάλλον, όμωσ οι αικόξυ-ομάδεσ είναι λιγότερο δραςτικζσ 

για αντίδραςθ  με τισ υδροξυλομάδεσ τθσ επιωάνειασ και αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τα 

μόρια του ςιλανίου να ςχθματίηουν δεςμοφσ υδρογόνου με τθν επιωάνεια μζςω των 

αμινομάδων τουσ ςχθματίηοντασ μθ δραςτικό υμζνιο [9] ι να ςχθματιςτοφν πολφ-μοριακά 
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υμζνια λόγω αλλθλεπιδράςεων των μορίων του ςιλανίου μζςω των αλκυλο-τμθμάτων 

τουσ. Για να αποωευχκεί αυτό απαιτείται κατάλλθλθ ρφκμιςθ τθσ περιεκτικότθτασ του 

υδατικοφ διαλφματοσ ςε αμινο-ςιλάνιο και του χρόνου παραμονισ των επιωανειϊν ςε 

αυτό [34]. 

Στισ επιωάνειεσ που ζχουν τροποποιθκεί με αμινο-ςιλάνιο τα βιομόρια μποροφν να 

ακινθτοποιθκοφν είτε μζςω ωυςικισ προςρόωθςθσ [31, 36, 37] είτε μζςω ομοιοπολικισ 

ςφνδεςθσ ακολουκϊντασ κάποιεσ από τισ πορείεσ που παρουςιάηονται ςτο Σχιμα 3.2. για 

τθν πρόςδεςθ μορίων βιοτίνθσ, πρωτεΐνθσ, ολιγονουκλεοτιδίων ι δεντριμερϊν ςτθν 

επιωάνεια.  

 

 

χήμα 3.2. Χαρακτθριςτικζσ αντιδράςεισ πρόςδεςθσ βιομορίων ςε επιφάνειεσ που ζχουν 

τροποποιθκεί με αμινο-ςιλάνιο [1]. 
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Ο πιο άμεςοσ τρόποσ για τθν πρόςδεςθ βιομορίων ςε επιωάνειεσ που ζχουν 

τροποποιθκεί με αμινοςιλάνιο είναι να χρθςιμοποιθκοφν ενεργοποιθμζνοι εςτζρεσ 

καρβοξυλικϊν οξζων (Σχιμα 3.2.a). 

Εναλλακτικά, όπωσ ωαίνεται ςτο Σχιμα 3.2.b, οι αμινο-ομάδεσ τθσ επιωάνειασ μποροφν 

να μετατραποφν ςε καρβοξυλικζσ μζςω αντίδραςθσ με ανυδρίτθ δικαρβοξυλικοφ οξζοσ 

(π.χ., θλεκτρικό ανυδρίτθ) και να ακολουκιςει ενεργοποίθςθ των καρβοξυλομάδων με 

μίγμα καρβοδιϊμιδίου (π.χ., 1-αικυλ-3-(3-διμεκυλ-αμινο-προπυλ-καρβοδιϊμίδιο, EDC) και 

θλεκτρικοφ ανυδρίτθ (succinic anhydride, NHS) ϊςτε να μποροφν να αντιδράςουν με 

ελεφκερεσ αμινο-ομάδεσ του βιομορίου [22]. 

Μια άλλθ προςζγγιςθ (Σχιμα 3.2.f) είναι να χρθςιμοποιθκοφν οι καρβοξυλομάδεσ που 

μπορεί να υπάρχουν ςτο μόριο που επικυμοφμε να προςδεκεί ςτθν επιωάνεια μετά από 

ενεργοποίθςθ τουσ με μίγμα καρβοδιϊμιδίου/θλεκτρικοφ ανυδρίτθ [1] είτε in situ είτε αωοφ 

γίνει πρϊτα θ ενεργοποίθςθ και μετά θ προςκικθ ςτθν επιωάνεια. 

Επιωάνειεσ που ζχουν τροποποιθκεί με αμινο-ςιλάνια μποροφν επίςθσ να 

ενεργοποιθκοφν χρθςιμοποιϊντασ κάποιουσ δι-δραςτικοφσ ςυνδζτεσ όπωσ ο 1,4-

ωαινυλενο-διιςο-κειοκυανικόσ εςτζρασ (Σχιμα 3.2.c), μζςω του οποίου ειςάγονται ςτθν 

επιωάνεια ιςοκυανικζσ ομάδεσ που μποροφν να αντιδράςουν ςτθν ςυνζχεια με τισ αμινο-

ομάδεσ ςτα μόρια των βιομορίων μζςω ςχθματιςμοφ κειο-ουρίασ [38]. O πλζον 

διαδεδομζνοσ όμωσ δι-δραςτικόσ ςυνδζτθσ είναι θ γλουταραλδεψδθ (Σχιμα 3.2.d), θ οποία 

χρθςιμοποιείται για τθν ειςαγωγι αλδεχδο-ομάδων ςτθν επιωάνεια οι οποίεσ ςτθν 

ςυνζχεια αντιδροφν με τισ αμινομάδεσ ςτα μόρια του βιομορίου προσ ςχθματιςμό ιμινϊν 

(Schiff base). Δεδομζνου ότι ο ιμιδικόσ δεςμόσ δεν είναι ςτακερόσ, ςυνικωσ ακολουκεί 

αναγωγι με κυανοβοροχδρίδιο του νατρίου ϊςτε να μετατραποφν οι ιμιδικοί δεςμοί ςε 

αμιδικοφσ [3, 23]. Η τεχνικι αυτι ζχει εωαρμοςτεί για τθν ακινθτοποίθςθ αντιςωμάτων και 

ολιγονουκλεοτίδιων τροποποιθμζνων ϊςτε να ωζρουν αμινο-τελικζσ ομάδεσ ςε 

ολοκλθρωμζνεσ ςε πυρίτιο οπτικζσ διατάξεισ [3, 4, 18, 23, 29]. Ζχει επίςθσ αναωερκεί ότι αν 

θ αντίδραςθ πραγματοποιθκεί ςε βαςικό pH [1, 9] λαμβάνει χϊρα αλδολικι ςυμπφκνωςθ 

με αποτζλεςμα το ςχθματιςμό ενόσ πολυμερικοφ υλικοφ μικρισ αλυςίδασ μζςω του 

οποίου ςυνδζονται ομοιοπολικά οι αμινο-ομάδεσ των βιομορίων. Ζτςι, δεν απαιτοφνται 

αναγωγικζσ ςυνκικεσ για να ςχθματιςτοφν ςτακεροί δεςμοί [1].  
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Άλλθ μία προςζγγιςθ που ζχει εωαρμοςτεί για τθν πρόςδεςθ βιομορίων ςε επιωάνειεσ 

πυριτίου τροποποιθμζνεσ με αμινοςιλάνιο χρθςιμοποιεί δφο δι-δραςτικοφσ ςυνδζτεσ, το 6-

υδραηινονικοτιναμιδιο (S-HyNic) και το θλεκτριμιδυλο-4-ωορμυλoβενηαμίδιο (S-4FB) για 

τθν πρόςδεςθ βιομορίων ςε επιωάνειεσ τροποποιθμζνεσ με αμινο-ςιλάνιο (Σχιμα 3.2.e) 

[39, 40]. Η μζκοδοσ αυτι ζχει εωαρμοςτεί για τθν τροποποίθςθ οπτικϊν αιςκθτιρων από 

πυρίτιο που βαςίηονται ςε ςυντονιςμό μικροδακτυλίων [19, 20, 41-43].  

Η εναπόκεςθ των αμινο-οργανοςιλανίων ςτισ επιωάνειεσ πυριτίου μπορεί να 

επιτευχκεί με εμβάπτιςθ τθσ επιωάνειασ ςε διάλυμα του ςιλανίου ι μπορεί να 

πραγματοποιθκεί με χθμικι εναπόκεςθ ατμϊν (CVD) [11, 14, 21, 26, 31]. Ζχει δειχκεί ότι θ 

δεφτερθ προςζγγιςθ παρζχει πιο λεπτά μονομοριακά υμζνια [26] αλλά απαιτοφν ειδικό 

εξοπλιςμό. 

 

3.1.1.2. Θειολο-οργανοςιλάνια (-SH) 

Μια άλλθ κατθγορία ςιλανίων που ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθν τροποποίθςθ 

επιωανειϊν πυριτίου είναι τα ςιλάνια που ωζρουν τελικζσ ομάδεσ κειόλθσ (κειολο- ι 

μερκαπτο-ςιλάνια) (Σχιμα 3.3.). Ο Sepulveda και θ ομάδα του [34] χρθςιμοποίθςαν 3-

μερκαπτο-προπυλο-τριαικοξυ-ςιλάνιο (MPTS) για τθν τροποποίθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου 

αιςκθτιρα που βαςίηονταν ςτθ ςυμβολομετρία Mach-Zehnder με ολιγονουκλεοτίδια που 

ζωεραν ςτο ζνα άκρο τουσ κειολο-ομάδεσ μζςω ςχθματιςμοφ διςουλωιδικϊν δεςμϊν 

(Σχιμα 3.3.a). Η μζκοδοσ αυτι ζχει το πλεονζκτθμα ότι οι επιωάνειεσ μποροφν να 

επαναχρθςιμοποιθκοφν με διάςπαςθ των διςουλωιδικϊν δεςμϊν με δικειοκεϊτρόλθ (DTT). 

Δεν υπάρχουν όμωσ αναωορζσ για εωαρμογι αυτοφ του τρόπου αναγζννθςθσ τθσ 

επιωάνειασ του αιςκθτιρα ςε ολοκλθρωμζνεσ οπτικζσ διατάξεισ. Εναλλακτικά, οι κειολο-

ομάδεσ τθσ επιωάνειασ μποροφν να ςυνδεκοφν με αμινο-ομάδεσ ςτα μόρια των βιομορίων 

με χριςθ ετερο-δι-δραςτικϊν ςυνδετϊν όπωσ ο μαλεϊμιδοβενηοχλο-Ν-

υδροξυθλεκτριμιδυλο-εςτζρασ (MBS). Η πορεία αυτι εωαρμόςτθκε από τον Xu και τθν 

ομάδα του [44] για τθν τροποποίθςθ με βιομόρια ενόσ ςυμβολομζτρου βαςιςμζνου ςε 

επίπεδο οπτικό κυματοδθγό.  
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χήμα 3.3. Χαρακτθριςτικζσ αντιδράςεισ πρόςδεςθσ βιομορίων ςε επιφάνειεσ που ζχουν 

τροποποιθκεί με κειολο-ςιλάνιο [1]. 

 

Άλλθ μία ενδιαωζρουςα προςζγγιςθ βαςίηεται ςε αντίδραςθ click chemistry μεταξφ 

κειόλθσ και αλκενίου (Σχιμα 3.3. c). Ο Banuls και θ ομάδα του [1] ειςιγαγαν ομάδεσ 

βιοτίνθσ ςε επιωάνειεσ οξειδίου του πυριτίου κακϊσ και για τθν τροποποίθςθ αιςκθτιρων 

που βαςίηονται ςε δακτυλιοειδείσ ταλαντωτζσ [45]. 
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3.1.1.3. Επόξυ-οργανοςιλάνιο 

Η εωαρμογι τθσ χθμείασ των εποξειδικϊν ομάδων παρζχει ζναν εναλλακτικό τρόπο 

ακινθτοποίθςθσ βιομορίων ςε επιωάνειεσ ςιλανίου κακϊσ προςωζρει ςτακερότθτα των 

δραςτικϊν ομάδων ςε υδατικζσ ςυνκικεσ και δραςτικότθτα ωσ προσ διάωορα νουκλεόωιλα 

αντιδραςτιρια όπωσ οι αμινο- και οι κειολο-ομάδεσ [46, 47]. Ζτςι, επιωάνειεσ που ζχουν 

τροποποιθκεί με εποξυ-οργανοςιλάνιο όπωσ το (3-γλυςιδοξυπροπυλο)-τριμεκοξυςιλάνιο 

(GOPTS) μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ ςφηευξθ μορίων που ωζρουν ελεφκερεσ 

κειολο-, αμινο- ι υδροξυλo-ομάδεσ όπωσ παρουςιάηεται ςτο Σχιμα 3.4..  

 

 

χήμα 3.4. Χαρακτθριςτικζσ αντιδράςεισ πρόςδεςθσ βιομορίων ςε επιφάνειεσ που ζχουν 

τροποποιθκεί με εποξυ-ςιλάνιο [1]. 

 

Το GOPTS ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθν ομοιοπολικι ςφνδεςθ αντιςωμάτων και 

ολιγονουκλεοτιδίων τροποποιθμζνων με αμινο-ομάδεσ ςε οπτικό αιςκθτιρα που βαςιηζται 

ςε δακτυλιοειδι ταλαντωτι από τον Ramachandran και τθν ομάδα του (Σχιμα 3.4.a) [28]. Ο 

Sceneider και θ ομάδα του [48] χρθςιμοποίθςαν επίςθσ εποξυ-ςιλάνιο για να 
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τροποποιιςουν ζναν ολοκλθρωμζνο οπτικό βιοαιςκθτιρα ο οποίοσ βαςιηόταν ςε 

ςυμβολόμετρο Hartman, αλλά αντί για απευκείασ αντίδραςθ οξείδωςαν τισ εποξειδικζσ 

ομάδεσ ςε αλδεχδεσ με χριςθ υπεριωδικοφ νατρίου και θ πρόςδεςθ των βιομορίων 

πραγματοποιικθκε ςτθ ςυνζχεια με αναγωγικι αμίνωςθ με χριςθ κυανοβοροχδριδίου του 

νατρίου (Σχιμα 3.4. b).  

Σε μία εναλλακτικι προςζγγιςθ ο De Vos και θ ομάδα του [15, 16], μετά τθ 

ςιλανοποίθςθ με GOPTS, χρθςιμοποίθςαν μόρια πολυ(αικυλενογλυκόλθσ) (PEG) που 

ζωεραν δραςτικζσ ομάδεσ ςτα δφο τουσ άκρα για τθν ακινθτοποίθςθ βιομορίων ςε ζναν 

αιςκθτιρα δακτυλιοειδοφσ ταλαντωτι. Συγκεκριμζνα, χρθςιμοποιικθκαν δφο μόρια PEG, 

το ζνα ζωερε κειολο- και καρβοξυ-ομάδεσ ςε κακζνα από τα άκρα του ενϊ το άλλο δφο 

αμινο-ομάδεσ εκ των οποίων θ μία ιταν προςτατευμζνθ. Η χριςθ αυτϊν των 

αντιδραςτθρίων επζτρεψε τθν ειςαγωγι ελεφκερων καρβοξυ- και αμινο-ομάδων ςτθν 

επιωάνεια δακτυλιοειδοφσ ταλαντωτι, μζςω των οποίων προςδζκθκαν ςτθν επιωάνεια 

κατάλλθλα ενεργοποιθμζνα μόρια βιοτίνθσ, αμινο-βιοτίνθ ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ ςε 

ςυνδυαςμό με EDC/NHS, ενϊ ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ χρθςιμοποιικθκε ενεργόσ 

θλεκτριμίδυλο εςτζρασ τθσ βιοτίνθσ [16, 25]. Η δεφτερθ προςζγγιςθ ιταν πιο αποδοτικι 

όςον αωοροφςε τα μόρια βιοτίνθσ που τελικά ακινθτοποιικθκαν ςτθν επιωάνεια.  

Πρόςωατα ο Banuls και θ ομάδα του [1] παρουςίαςε τθν απευκείασ ωωτοχθμικι 

ακινθτοποίθςθ ολιγονουκλεοτιδίων που ζωεραν κειολο-ομάδεσ ςε επιωάνειεσ 

τροποποιθμζνεσ με εποξυ-ςιλάνιο (Σχιμα 3.4.c.). Ο χρόνοσ αντίδραςθσ ιταν πολφ 

μικρότεροσ ςε ςχζςθ με τισ αντιδράςεισ ςφηευξθσ που λαμβάνουν χϊρα ςε διάλυμα (54). Οι 

δυνατότθτεσ αυτισ τθσ μεκόδου ακινθτοποίθςθσ διερευνικθκαν μζςω τθσ 

παρακολοφκθςθσ τθσ αντίδραςθσ υβριδιςμοφ ολιγονουκλεοτιδίων ακινθτοποιθμζνων ςτθν 

επιωάνεια ενόσ δακτυλιοειδοφσ ταλαντωτι με ςυμπλθρωματικζσ αλλθλουχίεσ 

ολιγονουκλεοτιδίων καταδεικνφοντασ τθν επαλθψιμότθτα και τθν ςτακερότθτα τθσ 

ακινθτοποίθςθσ. 

 

 

 



Κεωάλαιο 3. Επιωανειακι Τροποποίθςθ 

 
103 

 

3.1.1.4. Καρβόξυ-οργανοςιλάνιο (-COOH) 

Για τθν τροποποίθςθ ολοκλθρωμζνων οπτικϊν διατάξεων ζχουν επίςθσ χρθςιμοποιθκεί 

ςιλάνια τα οποία ωζρουν τελικζσ καρβοξυλικζσ ομάδεσ για πρόςδεςθ μορίων που ωζρουν 

αμινο-ομάδεσ (Σχιμα 3.5.a) [32, 49, 50]. Για τθν επίτευξθ τθσ ςφηευξθσ απαιτείται 

μετατροπι των καρβοξυ-ομάδων ςε ενεργοφσ εςτζρεσ θ οποία επιτυγχάνεται ςυνικωσ με 

χριςθ τθσ χθμείασ EDC/NHS. Η πρόςδεςθ των πρωτεϊνϊν ςτθν επιωάνεια που ωζρει 

καρβοξυλικζσ ομάδεσ μπορεί να επιτευχκεί με δφο τρόπουσ, είτε να δθμιουργθκεί ο 

ενεργόσ εςτζρασ ςε όξινεσ ςυνκικεσ (pH 3,5) και να ακολουκιςει θ πρόςδεςθ τθσ 

πρωτεΐνθσ ςε ουδζτερεσ ςυνκικεσ (pH 6,5) είτε να προςτεκοφν τα EDC/NHS μαηί με τθν 

πρωτεΐνθ (pH 6,5) και θ αντίδραςθ να πραγματοποιθκεί ςε ζνα ςτάδιο. Στθν δεφτερθ 

περίπτωςθ υπάρχει κίνδυνοσ αντίδραςθσ των μορίων των πρωτεϊνϊν μεταξφ τουσ με 

αποτζλεςμα τθν δθμιουργία ςυςςωματωμάτων. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ απαιτείται 

προςεκτικι ρφκμιςθ των ςυνκθκϊν τθσ αντίδραςθσ ϊςτε να ελαχιςτοποιθκεί ο κίνδυνοσ 

υδρόλυςθσ των ενεργϊν εςτζρων. 
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χήμα 3.5. Χαρακτθριςτικζσ αντιδράςεισ πρόςδεςθσ βιομορίων ςε επιφάνειεσ που ζχουν 

τροποποιθκεί με καρβοξυ-ςιλάνιο (a) ι ιςοκυανικο-ςιλάνιο (b) [1]. 

 

3.1.1.5. Ιςοκυανικό-οργανοςιλάνιο 

Το ιςοκυανικο-προπυλο-τριαικοξυ-ςιλάνιο (ICPTS) ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθν 

πρόςδεςθ πρωτεϊνϊν ςε ωωτονικοφσ κρυςτάλλουσ πυριτίου χωρίσ τθ χριςθ ενδιάμεςων 

μορίων ι ςταδίων ενεργοποίθςθσ [21, 51]. Οι ιςοκυανικζσ ομάδεσ αντιδροφν με αμινο-

ομάδεσ προσ ςχθματιςμό δεςμϊν ιςο-ουρίασ κακϊσ και με ομάδεσ υδροξυλίου προσ 

ςχθματιςμό ουρεκάνθσ (Σχιμα 3.5. b). Η επιτυχισ εωαρμογι αυτισ τθσ μεκόδου απαιτεί 

διατιρθςθ του pH ςε ουδζτερεσ ι όξινεσ τιμζσ γιατί ςε βαςικό περιβάλλον οι ομάδεσ 

ιςοκυανίου μπορεί να υποςτοφν αποκαρβοξυλίωςθ με αποτζλεςμα να δθμιουργθκοφν ςτισ 

επιωάνειεσ μθ δραςτικζσ αμινο-ομάδεσ.  
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3.1.2. Άλλεσ μζθοδοι τροποποίηςησ επιφανειών πυριτίου 

Παρόλο που θ χριςθ ςιλανίων είναι θ πλζον διαδεδομζνθ μζκοδοσ για τθν 

τροποποίθςθ πυριτικϊν υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι βιοαιςκθτιρων, 

ςτθ βιβλιογραωία ζχουν περιγραωεί και άλλεσ μζκοδοι για τθν τροποποίθςθ τζτοιων 

επιωανειϊν ι αιςκθτιρων. 

Άλλεσ μζκοδοι περιλαμβάνουν τροποποίθςθ επιωανειϊν πυριτίου ι νιτριδίου του 

πυριτίου από τισ οποίεσ ζχει αωαιρεκεί το ςτρϊμα του οξειδίου του πυριτίου μζςω 

κερμικισ [52, 53] ι ωωτοχθμικισ αντίδραςθσ [54, 55] των ομάδων Si-H τθσ επιωάνειασ με 

αλκζνια. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να παραχκοφν επιωάνειεσ με ελεφκερεσ 

καρβοξυλικζσ ομάδεσ οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ςυνζχεια για τθν 

ακινθτοποίθςθ βιομορίων μζςω αμινο-ομάδων μετά από ενεργοποίθςθ με μίγμα EDC/NHS. 

Μειονζκτθμα αυτισ τθσ μεκόδου αποτελεί ο μεγάλοσ χρόνοσ και οι ειδικζσ ςυνκικεσ 

αντίδραςθσ που απαιτοφνται.  

Με παρόμοιο τρόπο, ο Banuls και θ ομάδα του [1] εκμεταλλεφτθκαν τισ επιωανειακζσ 

ομάδεσ Ν-Η που δθμιουργικθκαν ςε επιωάνειεσ μετά από απομάκρυνςθ του υμενίου του 

οξειδίου του πυριτίου και τροποποιιςαν τθν επιωάνεια απευκείασ με γλουταραλδεψδθ 

(Σχιμα 3.1.c). Ζτςι κατζςτει δυνατι επιλεκτικι πρόςδεςθ βιομορίων μζςω των αμινο-

ομάδων τουσ ςτο νιτρίδιο του πυριτίου ςε ζνα υπόςτρωμα που ζωερε περιοχζσ οξειδίου 

και νιτριδίου [56, 57]. Η τεχνικι αυτι ζχει εωαρμοςτεί για τθν τροποποίθςθ με βιομόρια 

ενόσ μικροδακτυλιοειδοφσ ταλαντωτι βαςιςμζνου ςε κυματοδθγό νιτριδίου του πυριτίου 

(silicon nitride slot waveguide microring resonator) [57, 58].  

Στθν βιβλιογραωία ζχουν αναωερκεί επίςθσ μζκοδοι τροποποίθςθσ που βαςίηονται ςτθ 

χριςθ υδρογελϊν (hydrogels), δεξτράνθσ ι δενδριμερϊν [59-61] τα οποία αποτίκενται ι 

ακινθτοποιοφνται ςτθν επιωάνεια των αιςκθτιρων και παρζχουν ζνα ενδιάμεςο υμζνιο για 

τθν ακινθτοποίθςθ των βιομορίων. Η χριςθ αυτϊν των ενδιάμεςων υμενίων παρζχει 

αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ ακινθτοποίθςθσ βιομορίων ενϊ παράλλθλα βοθκοφν ςτθν μείωςθ 

τθσ μθ ειδικισ δζςμευςθσ. Ζτςι, ο Doddard και θ ομάδα του [59] αωοφ τροποποίθςαν τθν 

επιωάνεια ωωτονικοφ κρυςτάλλου με APTMS χρθςιμοποίθςαν EDC/NHS και ζνα 

δενδριμερζσ που ζωερε καρβοξυλικζσ ομάδεσ για να προςδζςουν ολογονουκλεοτίδια τα 



Κεωάλαιο 3. Επιωανειακι Τροποποίθςθ 

 
106 

 

οποία ζωεραν αμινο-ομάδεσ (Σχιμα 3.1.f). Επίςθσ, ο Vollmer και θ ομάδα του [61] 

χρθςιμοποίθςαν μία βιοτινυλιωμζνθ υδρογζλθ δεξτράνθσ για να ακινθτοποιιςουν 

ςτρεπταβιδίνθ πάνω ςε βιοαιςκθτιρα κοιλότθτασ μικροςωαιρϊν πυριτίου (silica 

microsphere cavity biosensor).  

 

3.2. Μζθοδοι εναπόθεςησ βιομορίων ςτισ ενεργοποιημζνεσ επιφάνειεσ των αιςθητήρων 

και αποκλειςμοφ των ελεφθερων θζςεων δζςμευςησ τησ επιφάνειασ  

Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ βιοαιςκθτιρων είναι απαραίτθτο θ ακινθτοποίθςθ των 

βιομορίων αναγνϊριςθσ να πραγματοποιθκεί επιλεκτικά ςε μια περιοχι τθσ επιωάνειασ 

του αιςκθτιρα. Αυτό μπορεί να πραγματοποιθκεί είτε με επιλεκτικι χθμικι ενεργοποίθςθ 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ [12, 13, 56] είτε με κάλυψθ των περιοχϊν που δεν πρζπει να 

τροποποιθκοφν με κάποιο υμζνιο (π.χ., κερμικό οξείδιο ι πολυμερζσ).  

Εναλλακτικά, τα βιομόρια αναγνϊριςθσ μποροφν να εναποτεκοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ 

περιοχζσ πάνω ςτον αιςκθτιρα με το χζρι [16, 20, 42, 62], με ρομποτικζσ ςυςκευζσ [16, 63], 

με μικρορευςτομθχανικά ςυςτιματα [23, 42, 43, 64-67], με ςωραγίδεσ από 

πολφ(διμεκυλοςιλοξάνιο) [68], με ωωτολικογραωικζσ μεκόδουσ [69]. Η επιλογι τθσ 

μεκόδου εξαρτάται από το μζγεκοσ του αιςκθτιρα, τον αρικμό των διαωορετικϊν μορίων 

που επικυμοφμε να ακινθτοποιθκοφν και τον αρικμό των αιςκθτιρων που πρζπει να 

τροποποιθκοφν με βιομόρια.  

Μετά τθν ακινθτοποίθςθ του βιομορίου αναγνϊριςθσ ςτθν επιωάνεια του   

βιοαιςκθτιρα, ακολουκεί αποκλειςμόσ των ελεφκερων κζςεων δζςμευςθσ τθσ επιωάνειασ 

ϊςτε να ελαχιςτοποιθκεί θ μθ ειδικι δζςμευςθ βιομορίων. Ο αποκλειςμόσ των ελεφκερων 

κζςεων μπορεί να επιτευχκεί με κατεργαςία τθσ επιωάνειασ με κατάλλθλο διάλυμα το 

οποίο κακορίηεται από τθ ωφςθ τθσ επιωάνειασ και τθσ μεκόδου ενεργοποίθςθσ αυτισ 

κακϊσ και από το είδοσ τθσ ανάλυςθσ που κα πραγματοποιθκεί. Ζνα αντιδραςτιριο που 

χρθςιμοποιείται για αυτό το ςκοπό (ειδικά όταν τα δεςμευτικά μόρια που 

χρθςιμοποιοφνται είναι πρωτεΐνεσ ι αντιςϊματα) είναι θ βόειοσ οραλβουμίνθ (BSA) [2, 22, 

28, 43, 70, 71]. Εναλλακτικά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν άλλεσ πρωτεΐνεσ όπωσ θ 

καηεΐνθ, θ ηελατίνθ, θ ωαλβουμίνθ, κ.ά., κακϊσ και υδρόωιλα πολυμερι όπωσ θ 
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πολυαικυλενογλυκόλθ (PEG) [15, 30, 48]. Επίςθσ, υπάρχουν εμπορικά διακζςιμα 

διαλφματα αποκλειςμοφ όπωσ το Strating Block [48, 62, 65, 66]. Στθν περίπτωςθ που οι 

επιωάνειεσ ωζρουν δραςτικζσ ομάδεσ θ διαδικαςία αποκλειςμοφ των κζςεων δζςμευςθσ 

απαιτεί κατεργαςία με αναγωγικά αντιδραςτιρια [23] ι αικανολαμίνθ [3, 49, 56] όταν ςτθν 

επιωάνεια υπάρχουν αλδεχδικζσ, ιςοκυανικζσ ι εποξειδικζσ ομάδεσ. Επιπλζον, θ μθ ειδικι 

δζςμευςθ μπορεί να ελαχιςτοποιθκεί επιλζγοντασ τθ χθμεία τθσ επιωανειακισ 

τροποποίθςθσ για παράδειγμα χρθςιμοποιϊντασ παράγωγα του PEG [16, 27, 41] ι 

δενδριμερι [61] για τθν ακινθτοποίθςθ των βιομορίων. 

 

3.3. Μζθοδοι ζμμεςησ ακινητοποίηςησ βιομορίων ςτισ επιφάνειεσ αιςθητήρων 

Μετά τθ χθμικι τροποποίθςθ τθσ επιωάνειασ τα διαωορετικά δεςμευτικά μόρια, όπωσ 

πρωτεϊνικά ςυηεφγματα αναλυτϊν, αντιςϊματα, μονόκλωνεσ αλλθλουχίεσ νουκλεϊκϊν 

οξζων, απταμερι και υδατάνκρακεσ, μποροφν είτε να ακινθτοποιθκοφν απευκείασ ςτισ 

επιωάνειεσ ι να χρθςιμοποιθκεί κάποια μζκοδοσ ζμμεςθσ ακινθτοποίθςθσ. 

Η πιο διαδεδομζνθ μζκοδοσ ζμμεςθσ ακινθτοποίθςθσ είναι αυτι που χρθςιμοποιεί το 

ςφςτθμα βιοτίνθσ-ςτρεπταβιδίνθσ κυρίωσ λόγω τθσ υψθλισ ςτακεράσ ςυγγζνειασ και τθσ 

ειδικότθτασ τθσ αντίδραςθσ αυτισ [11, 14-17, 25, 26, 29, 31, 48, 50]. Υπάρχουν διάωοροι 

τρόποι εωαρμογισ του ςυςτιματοσ, για παράδειγμα μπορεί να προςδεκεί ςτθν επιωάνεια 

ςτρεπταβιδίνθ είτε με προςρόωθςθ ι ομοιοπολικά και να ακολουκιςει θ πρόςδεςθ των 

βιομορίων αναγνϊριςθσ μετά από βιοτινυλίωςι τουσ [22, 23, 41, 48]. Εναλλακτικά 

μποροφν να ειςαχκοφν μόρια βιοτίνθσ ςτθν επιωάνεια και να χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

ακινθτοποίθςθ βιοτινυλιωμζνων βιομορίων μζςω γζωυρασ ςτρεπταβιδίνθσ ι αβιδίνθσ [72, 

73]. Ακολουκϊντασ αυτι τθν τεχνικι, ακινθτοποιικθκε ςε αιςκθτιρεσ νιτριδίου του 

πυριτίου που βαςίηονται ςτθ ωαςματοςκοπία ανακλαςτικισ ςυμβολισ βιοτινυλιωμζνθ 

κονκαναβαλίνθ Α [27] θ οποία χρθςιμοποιικθκε για τθν ανίχνευςθ γλυκοπρωτεϊνϊν (όπωσ 

θ οβαλβουμίνθ, OVA). Επίςθσ ζχουν ακινθτοποιθκεί βιοτινυλιωμζνα αντιςϊματα ςε 

αιςκθτιρεσ μικροκοιλοτιτων πορϊδουσ πυριτίου [63, 74] και βιοτινυλιωμζνα μόρια DNA 

ςε αιςκθτιρα κοιλότθτασ μικροςωαιρϊν πυριτίου [61]. 
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Άλλο ζνα ςφςτθμα που χρθςιμοποιείται για τθν ζμμεςθ ακινθτοποίθςθ βιομορίων είναι 

το ςφςτθμα αντιςϊματοσ/δευτζρου αντιςϊματοσ δθλαδι αντιςϊματοσ που ζχει 

αναπτυχκεί κατά των γ-ςωαιρινϊν του ηϊου ςτο οποίο ζχει αναπτυχκεί το ειδικό αντίςωμα 

τθσ ανάλυςθσ. Με αυτόν τον τρόπο, το ειδικό αντίςωμα δεν ζρχεται ςε απευκείασ επαωι 

με τθν επιωάνεια και διατθρεί ςε μεγαλφτερο βακμό τθν δραςτικότθτα του. 

 

3.4. Σεχνικζσ χαρακτηριςμοφ των τροποποιημζνων επιφανειών 

Η επιτυχισ εωαρμογι μιασ μεκόδου ενεργοποίθςθσ και πρόςδεςθσ βιομορίων ςε 

επιωάνειεσ αιςκθτιρων μπορεί να ελεγχκεί με εωαρμογι διαωόρων μεκόδων οι οποίεσ 

μπορεί να περιλαμβάνουν προςδιοριςμό του πάχουσ των υμενίων με τεχνικζσ 

ελλειψομετρίασ [15, 24, 26, 29, 56], τθσ υδροωοβικότθτάσ/υδροωιλικότθτάσ τουσ με 

μζτρθςθ των γωνιϊν επαωισ [15, 55, 56], τθσ χθμικισ τουσ ςφςταςθσ με μεκόδουσ 

ωαςματοςκοπίασ ακτίνων Χ (XPS) [12, 15, 26, 30, 56, 75], υπερφκρου (FT-IR) [4, 7, 57] ι/και 

ωαςματοςκοπία μάηασ δευτερευόντων ιόντων (TOF-SIMs) [75] κακϊσ και τθσ τοπογραωίασ 

με μικροςκοπία ατομικισ δφναμθσ (AFM) [12, 30] ι θλεκτρονικισ μικροςκοπίασ ςάρωςθσ 

(SEM).  

Η επιτυχισ ακινθτοποίθςθ βιομορίων μπορεί να αξιολογθκεί με χριςθ ωκοριςμο- ι 

ραδιο-επιςθμαςμζνων ενϊςεων ενϊ με τον ίδιο τρόπο μπορεί να αξιολογθκεί και θ 

ικανότθτα δζςμευςθσ των ακινθτοποιθμζνων μορίων [6, 15, 29, 56, 61]. Στθν περίπτωςθ 

που χρθςιμοποιοφνται ωκοριςμο-επιςθμαςμζνεσ ενϊςεισ κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ 

ο διαωορετικόσ αυτοωκοριςμόσ των υλικϊν που ςυνιςτοφν τον αιςκθτιρα ι και θ πικανι 

απόςβεςθ ωκοριςμοφ από αυτά [76]. 

Άλλθ μία δυνατότθτα είναι να χρθςιμοποιθκεί θ ίδια θ οπτικι διάταξθ για τον ζλεγχο 

τθσ διαδικαςίασ ενεργοποίθςθσ και τροποποίθςθσ με βιομόρια. Για το ςκοπό αυτό 

εωαρμόηονται ςτθν επιωάνεια των αιςκθτιρων μικρορευςτομθχανικζσ κυψελίδεσ και 

παρακολουκείται θ απόκριςθ του αιςκθτιρα κατά τα διάωορα ςτάδια ενεργοποίθςθσ και 

τροποποίθςθσ με βιομόρια [19, 42, 49, 62]. Αυτι θ προςζγγιςθ προτιμάται όταν θ 

εωαρμογι των ςυνικων μεκόδων χαρακτθριςμοφ όπωσ μικροςκοπία ωκοριςμοφ, SEM, και 

TOF-SIMs δεν παρζχουν επαρκείσ πλθροωορίεσ. 
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Η αξιολόγθςθ μιασ μεκόδου ενεργοποίθςθσ/ακινθτοποίθςθσ για ζναν ςυγκεκριμζνο 

αιςκθτιρα μπορεί να γίνει χρθςιμοποιϊντασ κάποια δεςμευτικι ανάλυςθ μοντζλο. 

Παραδείγματα τζτοιων αναλφςεων είναι θ αντίδραςθ βιοτίνθσ-(ςτρεπτ)αβιδίνθσ, γ-

ςωαιρινϊν - αντιςϊματοσ κατά των γ-ςωαιρινϊν, βοείου ι ανκρϊπινθσ οραλβουμίνθσ - 

αντιςϊματοσ κατά των πρωτεϊνϊν αυτϊν. Ζτςι το ςφςτθμα βιοτίνθσ-(ςτρεπτ)αβιδίνθσ ζχει 

χρθςιμοποιθκεί για τθν αξιολόγθςθ μεγάλου αρικμοφ ολοκλθρωμζνων οπτικϊν 

αιςκθτιρων  [11, 14-17, 25, 26, 29, 33] ςυμπεριλαμβανομζνων ςυμβολομζτρων Mach-

Zehnder [24, 50]. Αντίςτοιχα, για τθν αξιολόγθςθ ολοκλθρωμζνων οπτικϊν αιςκθτιρων 

ζχει χρθςιμοποιθκεί το ςφςτθμα γ-ςωαιρινϊν – αντιςϊματοσ κατά των γ-ςωαιρινϊν [2, 18, 

24, 36, 74] κακϊσ και το ςφςτθμα BSA – αντιςϊματοσ κατά τθσ BSA [16, 21, 57, 58, 77-81].  

Παρότι είναι πολφ ςθμαντικόσ για τθν ςυμπεριωορά του αιςκθτιρα κατά τθν διάρκεια 

τθσ ανάλυςθσ, ο χαρακτθριςμόσ τθσ ενεργοποίθςθσ και τροποποίθςθσ με βιομόρια τθσ 

επιωάνειασ του αιςκθτιρα είναι ςυχνά ελλιπισ. Για τον λόγο αυτό ςτα πλαίςια τθσ 

παροφςασ διατριβισ εωαρμόςτθκαν διάωορεσ μζκοδοι ϊςτε να χαρακτθριςτεί όςον το 

δυνατόν πλθρζςτερα θ επιωάνεια του τροποποιθμζνου με βιομόρια αιςκθτιρα. 
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4.  C-ΑΝΣΙΔΡΩΑ ΠΡΩΣΕΪΝΗ  

Η C-αντιδρϊςα πρωτεΐνθ (CRP) είναι μια πρωτεΐνθ οξείασ φάςθσ, θ οποία 

ανακαλφφκθκε από τουσ Tillet και Francis, περίπου 70 χρόνια πριν, ςτο αίμα αςκενϊν που 

είχαν μολυνκεί από Streptococcus pneumonia [1] ωσ θ ουςία που προκαλεί κατακριμνιςθ 

του πολυςακχαρίτθ C του κυτταρικοφ τοιχϊματοσ του πνευμονιόκοκκου και θ οποία αρχικά 

ονομάςτθκε C-αντιδρϊςα ουςία [2]. Η οξείασ φάςθσ φφςθ τθσ CRP είχε παρατθρθκεί από 

τισ πρϊτεσ ζρευνεσ κακϊσ δεν ανιχνευόταν ςτο αίμα φυςιολογικϊν ανκρϊπων ενϊ υπιρχε 

ςε μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ ςε αςκενείσ που είχαν κάποιου είδουσ μόλυνςθ. Επιπλζον, δεν 

μποροφςε να ανιχνευτεί μετά τθν ανάρρωςθ του αςκενι. Η ουςία αυτι είχε ακόμα 

ανιχνευτεί ςτο αίμα αςκενϊν που ζπαςχαν από εμπφρετεσ νόςουσ όπωσ μόλυνςθ από 

αιμολυτικό ςτρεπτόκοκκο, ρευματοπάκειεσ και ςταφυλόκοκκο. Ωσ εκ τοφτου, θ CRP 

χρθςιμοποιικθκε όχι μόνο για τθν ανίχνευςθ φλεγμονϊν αλλά και για τθν αξιολόγθςθ τθσ 

κεραπείασ. Ακόμα, χρθςιμοποιικθκε για τθν αξιολόγθςθ τθσ ςοβαρότθτασ τθσ φλεγμονισ 

ςε χρόνιεσ πακιςεισ όπωσ θ αγγειΐτιδα και θ ρευματοειδισ αρκρίτιδα. Επίπεδα CRP 

ελαφρϊσ πάνω από τα φυςιολογικά αποτελοφν δείκτθ ιπιασ φλεγμονισ που μπορεί να 

ςυνδζεται με ακθρωματικι αγγειακι νόςο[3]. 

 
4.1. φνθεςη τησ C-αντιδρώςασ πρωτεΐνησ 

Η CRP πιςτεφεται ότι ςυντίκεται από το ιπαρ ωσ απόκριςθ ςτισ κυτοκίνεσ που 

παράγονται κατά τθ διάρκεια μιασ φλεγμονισ. Έρευνεσ ζδειξαν ότι θ CRP μπορεί να 

ςυντεκεί και από μθ θπατικοφσ ιςτοφσ, ενϊ δφο ζρευνεσ αναφζρουν ότι αμφότερα τα 

επικθλιακά κφτταρα τθσ αναπνευςτικισ οδοφ κακϊσ και τα κφτταρα του νεφρικοφ 

επικθλίου μποροφν να παράγουν CRP κάτω από οριςμζνεσ περιςτάςεισ [4, 5]. Επιπλζον, 

νευρικά κφτταρα φαίνεται να είναι ικανά να ςυνκζτουν οξείασ φάςθσ πρωτεΐνεσ οι οποίεσ 

εμπλζκονται ςτθν πακογζνεια νευροεκφυλιςτικϊν αςκενειϊν όπωσ θ νόςοσ Alzheimer [6]. 

Αυτζσ οι νζεσ ανακαλφψεισ ςχετικά με τθν παραγωγι τθσ CRP είναι ενδεικτικζσ μιασ 

ςυςτθματικισ παραγωγισ CRP ςτο ανκρϊπινο ςϊμα. Όςον αφορά τθν ακθρωμάτωςθ, ζχει 

δειχκεί ότι θ CRP ςυνεντοπίηεται με το τελικό ςφμπλεγμα του ςυμπλθρϊματοσ ςτισ 

ακθροςκλθρωτικζσ πλάκεσ [7]. Ακόμα, ζχει δειχκεί ότι τα mRNAs τθσ CRP και των 

παραγόντων C1 και C9 του ςυμπλθρϊματοσ μποροφν να ανιχνευτοφν τόςο ςε κανονικοφσ 

αρτθριακοφσ ιςτοφσ αλλά και ςε ιςτοφσ ακθρωματικισ πλάκασ [8]. Έχει επίςθσ δειχκεί ότι 

τα κφτταρα του λείου μυόσ τθσ ςτεφανιαίασ αρτθρίασ μποροφν να ςυνκζτουν CRP ςε 
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αντίκεςθ με τα ανκρϊπινα ενδοκθλιακά κφτταρα ομφαλικισ φλζβασ μετά από διζγερςθ 

από κυτοκίνεσ φλεγμονισ [9]. Αυτι θ τοπικά παραγόμενθ CRP μπορεί να ςυμμετζχει άμεςα 

ςτθν πακογζνεςθ τθσ ακθροςκλιρωςθσ. Επιπλζον, ζχει δειχκεί ότι ανκρϊπινα λιποκφτταρα 

μποροφν να παράγουν CRP μετά από διζγερςθ από κυτοκίνεσ και άλλεσ πρωτεΐνεσ (π.χ., 

ρεηιςτίνθ) που ςχετίηονται με φλεγμονι [10]. Η παραγωγι CRP από λιποκφτταρα μπορεί εν 

μζρει να εξθγιςει γιατί τα επίπεδα τθσ CRP είναι αυξθμζνα ςε άτομα με μεταβολικά 

ςφνδρομα.  

 
4.2. Δομή τησ C-αντιδρώςασ πρωτεΐνησ 

Η CRP αποτελείται από πζντε πανομοιότυπα μονομερι, μοριακοφ βάρουσ 25 kDa το 

κακζνα, μθ ομοιοπολικά ενωμζνα μεταξφ τουσ και διατεταγμζνα ςυμμετρικά ϊςτε να 

ςχθματίηουν ζνα κυκλικό δακτφλιο. Ωσ εκ τοφτου, θ CRP ανικει ςτθν οικογζνεια των 

πεντραξινϊν πρωτεϊνϊν θ οποία περιλαμβάνει πρωτεΐνεσ που ζχουν τθ ςυγκεκριμζνθ δομι 

[11, 12]. Κάκε μονομερζσ τθσ CRP  διακζτει μία κζςθ δζςμευςθσ τθσ φωςφοχολίνθσ θ 

οποία αποτελείται από δφο ςυντονιςμζνα ιόντα αςβεςτίου δίπλα ςε ζνα υδρόφοβο 

κφλακα. Η κρυςταλλικι δομι τθσ CRP με τθ φωςφοχολίνθ (Σχιμα 4.1.) υποδεικνφει ότι τα 

κατάλοιπα Phe-66 και Glu-81 ςυμμετζχουν ςτθν πρόςδεςθ τθσ φωςφοχολίνθσ ςτο μόριο 

τθσ CRP [12]. Το κατάλοιπο Phe-66 αλλθλεπιδρά υδροφοβικά με τισ μεκυλικζσ ομάδεσ τθσ 

φωςφοχολίνθσ ενϊ το κατάλοιπο Glu-81 βρίςκεται ςτο άλλο άκρο του κφλακα και 

αλλθλεπιδρά με το κετικά φορτιςμζνο άηωτο τθσ χολίνθσ. Η ςθμαςία και των δφο αυτϊν 

καταλοίπων ζχει επιβεβαιωκεί από μελζτεσ μεταλλαξογζνεςθσ [13, 14]. 
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χήμα 4.1. Κρυςταλλικι δομι C–αντιδρϊςασ πρωτεΐνθσ όπου φαίνεται θ ςφμπλεξθ  με τθ 

φωςφοχολίνθ [12]. Με κίτρινο χρϊμα απεικονίηονται τα ιόντα αςβεςτίου ενϊ με πράςινο θ 

φωςφοχολίνθ [15]. 

 
Η περιοχι του πενταμεροφσ που είναι ςε αντιδιαμετρικι κζςθ ςε ςχζςθ με τθ κζςθ 

δζςμευςθσ τθσ φωςφοχολίνθσ είναι θ λειτουργικι περιοχι όπου ςυνδζεται ο παράγοντασ 

C1q του ςυμπλθρϊματοσ και οι υποδοχείσ Fcγ των ανοςοςφαιρινϊν. Η ςχιςμι που 

εκτείνεται από το κζντρο του μονομεροφσ προσ το κζντρο του πενταμεροφσ κακϊσ και τα 

κατάλοιπα αμινοξζων κατά μικοσ αυτισ τθσ ςχιςμισ φαίνεται να παίηουν κακοριςτικό 

ρόλο για τθν ςφνδεςθ τθσ CRP με τον παράγοντα C1q του ςυμπλθρϊματοσ μζςω των 

καταλοίπων Asp-112 και Tyr-175 [16, 17]. Όταν διευκρινίςτθκε θ κρυςταλλικι δομι τθσ 

ςφαιρικισ περιοχισ του C1q [18], προτάκθκε ζνα μοντζλο για τθ ςφνδεςθ του C1q ςτθ CRP. 

Σφμφωνα με το μοντζλο αυτό, θ κετικά φορτιςμζνθ κεφαλι του C1q αλλθλεπιδρά με τον 

αρνθτικά φορτιςμζνο κεντρικό κφλακα του πενταμεροφσ τθσ CRP, ςυγκεκριμζνα θ ςφαιρικι 

κεφαλι του C1q ςυνδζεται με τον κεντρικό κφλακα τθσ CRP και αλλθλεπιδρά με τα δφο από 

τα πζντε μονομερι του πενταμεροφσ (Σχιμα 4.2.). Οι αυςτθρζσ ςτερικζσ απαιτιςεισ για τθν 

αλλθλεπίδραςθ τθσ CRP με τον παράγοντα C1q του ςυμπλθρϊματοσ ςφμφωνα με το 

παραπάνω μοντζλο υποδθλϊνουν ότι θ ςφνδεςθ του παράγοντα C1q ςυνοδεφεται από 

μικρζσ μεταβολζσ ςτθ δομι τθσ CRP [18]. Αυτζσ οι μεταβολζσ ςτθ δομι τθσ CRP φαίνεται να 

διαφζρουν ανάλογα με τον υποκαταςτάτθ που κα ςυνδεκεί θ CRP [14].  
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χήμα 4.2. Μοντζλο αλλθλεπίδραςθσ τθσ CRP με τον παράγοντα C1q του ςυμπλθρϊματοσ [18]. (Α) 

Πλάγια όψθ όπου οι υπομονάδεσ Β και C τθσ CRP ζχουν παραλειφκεί για λόγουσ απλοφςτευςθσ. Οι 

περιοχζσ A B, C του παράγοντα C1q του ςυμπλθρϊματοσ απεικονίηονται με μπλε, πράςινο και 

κόκκινο χρϊμα, αντίςτοιχα. Οι λυςίνεσ ςτο επάνω μζροσ του C1q απεικονίηονται με γαλάηιο χρϊμα. 

Με PC και κόκκινο χρϊμα ςθματοδοτείται θ φωςφοχολίνθ ενϊ τα ςυνδεδεμζνα ιόντα Ca2+ 

απεικονίηονται με πράςινο χρϊμα. (Β). Κάκετθ όψθ όπου Α, Β, C, D, και E είναι τα μονομερι τθσ 

CRP[15] . 

 
4.3. Επιδράςεισ τησ C-αντιδρώςασ πρωτεΐνησ 

Οι υποκαταςτάτεσ ι τα μόρια με τα οποία αλλθλεπιδρά θ CRP κακορίηουν και τθ 

ςυγκεκριμζνθ λειτουργία που επιτελεί ςτον οργανιςμό. Για παράδειγμα, θ φωςφοχολίνθ 

βρίςκεται ςε πλθκϊρα βακτθριακϊν ειδϊν και είναι ςυςτατικό τθσ ςφιγκομυελίνθσ και τθσ 

φωςφατιδυλοχολίνθσ των ευκαρυωτικϊν μεμβρανϊν. Ωςτόςο, οι κεντρικζσ ομάδεσ αυτϊν 

των φωςφολιπιδίων είναι απρόςιτεσ ςτθ CRP ςε φυςιολογικά κφτταρα, με αποτζλεςμα θ 

CRP να μπορεί να ενωκεί ςε αυτά τα μόρια μόνο ςε κατεςτραμμζνα ι αποπτωτικά κφτταρα 

[19-22]. Εκτόσ από τθ φωςφοχολίνθ, θ CRP μπορεί να ςυνδεκεί με πλθκϊρα άλλων 

υποκαταςτατϊν ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ φωςφοαικανολαμίνθσ, τθσ χρωματίνθσ, των 

ιςτονϊν, τθσ ινωδονεκτίνθσ, των μικρϊν πυρθνικϊν ριβονουκλεοπρωτεϊνϊν, τθσ λαμινίνθσ 

κακϊσ και πολυκατιόντων [14, 23]. Η ςυνδεδεμζνθ ςτουσ υποκαταςτάτεσ CRP ενεργοποιεί 

αποτελεςματικά το κλαςςικό μονοπάτι του ςυμπλθρϊματοσ μζςω απευκείασ 

αλλθλεπίδραςθσ με τον παράγοντα C1q. Υπάρχουν ενδείξεισ ότι θ CRP μπορεί να 

αλλθλεπιδράςει με τουσ υποδοχείσ FcγRI και FcγRII των ανοςοςφαιρινϊν προκαλϊντασ 

απόκριςθ από τα φαγοκφτταρα. Η ικανότθτα να αναγνωρίηει πακογόνα με επακόλουκθ 
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ενεργοποίθςθ του ςυμπλθρϊματοσ κακϊσ και ενεργοποίθςθ των φαγοκυττάρων παίηουν 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν άμυνα πρϊτθσ γραμμισ κατά των ξενιςτϊν.  

Όπωσ και πολλά άλλα βιομόρια που ςχετίηονται με φλεγμονϊδεισ διεργαςίεσ, θ CRP 

ζχει πολλαπλζσ δράςεισ. Τόςο οι προ-φλεγμονϊδεισ όςο και οι αντι-φλεγμονϊδεισ δράςεισ 

τθσ περιγράφθκαν παραπάνω. Ωςτόςο, ζχει δειχκεί ότι θ CRP επάγει τθν ζκφραςθ του 

ανταγωνιςτι του υποδοχζα τθσ ιντερλευκίνθσ-1 (IL-1) [24] και αυξάνει τθν απελευκζρωςθ 

τθσ αντι-φλεγμονϊδουσ κυτοκίνθσ ιντερλευκίνθ-10 (IL-10) [25, 26] ενϊ καταςτζλλει τθ 

ςφνκεςθ τθσ ιντερφερόνθσ-γ [26]. Ωςτόςο, υπάρχουν πολλζσ ακόμα λειτουργίεσ τθσ που 

μποροφν να κεωρθκοφν ωσ προ-φλεγμονϊδεισ. Για παράδειγμα, θ CRP επιδρά ςτθν 

ζκφραςθ των μορίων προςκόλλθςθσ ςτα ενδοκθλιακά κφτταρα, αναςτζλλει τθν ζκφραςθ 

τθσ ενδοκθλιακισ ςυνκάςθσ νιτρικοφ οξειδίου (eΝΟS) ςτα αορτικά ενδοκθλιακά κφτταρα 

[27], διεγείρει τθν απελευκζρωςθ ιντερλευκίνθσ 8 (IL-8) από διάφορουσ τφπουσ κυττάρων, 

αυξάνει τθν απελευκζρωςθ ιντερλευκίνθσ-1 (IL-1), ιντερλευκίνθσ-6 (IL-6) και ιντερλευκίνθσ-

18 (IL-18) [28]. 

 
4.3.1. υμπλήρωμα 

Το ςφςτθμα του ςυμπλθρϊματοσ αποτελείται περίπου από 30 πρωτεΐνεσ και παίηει 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν άμυνα του οργανιςμοφ κατά μολυςματικϊν παραγόντων κακϊσ και 

ςτισ φλεγμονϊδεισ αποκρίςεισ. Μζχρι ςιμερα ζχουν αναγνωριςτεί τρία διαφορετικά 

μονοπάτια μζςω των οποίων μπορεί να ενεργοποιθκεί το ςυμπλιρωμα, το κλαςςικό, το 

εναλλακτικό και το μονοπάτι που ξεκινά με τθ δζςμευςθ τθσ λεκτίνθσ ςτθ μαννόηθ (Σχιμα 

4.3.) [29]. Οι παράγοντεσ C1 και C9 είναι τα μόρια που κυρίωσ ενζχονται ςτο κλαςςικό 

μονοπάτι ενεργοποίθςθσ, το οποίο ξεκινά με τθν πρόςδεςθ ανοςοςυμπλόκων ςτον 

παράγοντα C1q.  Στθν ςυνζχεια ενεργοποιοφνται οι παράγοντεσ C3 και C4 τα προϊόντα 

διάςπαςθσ των οποίων δρουν ωσ οψονίνεσ. Στο τελικό ςτάδιο του κλαςςικοφ μονοπατιοφ 

ενεργοποίθςθσ του ςυμπλθρϊματοσ ενζχονται οι παράγοντεσ C5 ζωσ C9, οι οποίοι είναι 

ιδιαίτερα φλεγμονϊδθ μόρια και δρουν προκαλϊντασ τθν παραγωγι ιςχυρά 

χθμειοτακτικϊν πεπτιδίων ςχθματίηοντασ ζνα ςφμπλοκο που προςκολλάται ςτθν μεμβράνθ 

των βακτθρίων και γενικότερα των κυττάρων των ξενιςτϊν προκαλϊντασ τθν λφςθ τουσ.  

Η πρόςδεςθ τθσ CRP ςτο C1q οδθγεί ςτθ διάςπαςθ του παράγοντα C3 [30] με τρόπο 

παρόμοιο με αυτόν που ακολουκείται ςτθν περίπτωςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ με τα 

ςφμπλοκα αντιγόνου-αντιςϊματοσ. Ωςτόςο, θ ενεργοποίθςθ του ςυμπλθρϊματοσ μζςω 
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τθσ CRP περιορίηεται ςτα αρχικά ςτάδια προκαλϊντασ κυρίωσ τθν ενεργοποίθςθ των 

παραγόντων C1 ζωσ και C4 και μικρι ενεργοποίθςθ των παραγόντων C5-C9 [30]. Αυτό είναι 

ςε αντίκεςθ με τισ αντιδράςεισ του ςυμπλθρϊματοσ που αρχίηουν με ςφμπλοκα αντιγόνου-

αντιςϊματοσ όπου ενεργοποιοφνται κυρίωσ οι παράγοντεσ τθσ τελικισ φάςθσ (C5-C9). Η 

διαφορά αυτι οφείλεται πικανϊσ ςτθν ικανότθτα τθσ CRP να αλλθλεπιδρά επιπλζον με τον 

παράγοντα Η, οδθγϊντασ ςε αναςτολι των οδϊν που ενεργοποιοφν τον παράγοντα C5. 

Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να περιορίηονται οι ιςχυρζσ φλεγμονϊδεισ αποκρίςεισ που 

ςχετίηονται τυπικά με το κατάλοιπο C5a και το ςφμπλοκο προςβολισ τθσ μεμβράνθσ που 

ςχθματίηεται από τουσ παράγοντεσ C5-C9. Ένασ επιπλζον μθχανιςμόσ που ζχει περιγραφεί 

για τον περιοριςμό τθσ ενεργοποίθςθσ του ςυμπλθρϊματοσ από τθ CRP είναι αυτόσ κατά 

τον οποίο θ CRP προάγει τθν ζκφραςθ τριϊν παραγόντων αναςτολισ του ςυμπλθρϊματοσ 

από τα ενδοκθλιακά κφτταρα. Οι παράγοντεσ αυτοί είναι ο παράγοντασ επιτάχυνςθσ τθσ 

αποςφνκεςθσ των παραγόντων του ςυμπλθρϊματοσ, θ πρωτεΐνθ ςυμπαράγοντασ τθσ 

μεμβράνθσ (membrane cofactor protein) κακϊσ και το μεμβρανικό αντιγόνο CD59 [31]. 

Έτςι, θ CRP ςυμμετζχει ςτο ςφςτθμα άμυνασ αλλά παράλλθλα περιορίηει και τισ δυνθτικά 

επιβλαβείσ φλεγμονϊδεισ επιδράςεισ των παραγόντων του ςυμπλθρϊματοσ που 

ενεργοποιοφνται ςτο τελικό ςτάδιο.  

 

 

χήμα 4.3. Σχθματικι απεικόνιςθ των διαφορετικϊν μονοπατιϊν ενεργοποίθςθσ του 

ςυμπλθρϊματοσ. 
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4.3.2. Τποδοχζασ C-αντιδρώςασ πρωτεΐνησ 

Η επίδραςθ τθσ CRP ςτθ λειτουργία των φαγοκυττάρων όπωσ επίςθσ και θ ςφνδεςι τθσ 

ςε τζτοια κφτταρα ζχουν αναγνωριςτεί εδϊ και πολλά χρόνια. Πρόςφατα όμωσ 

τακτοποιικθκαν και οι υποδοχείσ για τθ CRP ςτα κφτταρα αυτά, οι οποίοι είναι οι ιδθ 

γνωςτοί για IgG υποδοχείσ, FcγRI και FcγRII. Υπάρχουν δφο γενικζσ κατθγορίεσ υποδοχζων 

FcγRs, εκείνοι που βαςίηονται ςτο μοτίβο ενεργοποίθςθσ μζςω τυροςίνθσ (ΙΤΑΜ) και 

εκείνοι που βαςίηονται ςτο μοτίβο αναςτολισ μζςω τυροςίνθσ (ΙΤΙΜ). Οι βιολογικζσ 

αποκρίςεισ που προκαλοφνται από τουσ FcγRs που ενεργοποιοφνται μζςω τυροςίνθσ 

περιλαμβάνουν τθ φαγοκυττάρωςθ, τισ αναπνευςτικζσ εκριξεισ κακϊσ και τθν ζκκριςθ 

κυτοκινϊν. Η παρουςία υποδοχζων FCγRs που αναςτζλλονται μζςω τυροςίνθσ ρυκμίηει 

αρνθτικά τθ δραςτθριότθτα των ΙΤΑΜ [32]. Έχει βρεκεί ότι τόςο ςτον άνκρωπο όςο και ςτα 

ποντίκια, θ CRP ςυνδζεται τόςο με υποδοχείσ ΙΤΑΜ όςο και με υποδοχείσ ΙΤΙΜ, οι οποίοι 

περιλαμβάνουν και υποδοχείσ FcγRI και FcγRII.  Αν και οριςμζνοι ερευνθτζσ ζχουν 

εκφράςει αμφιβολίεσ ςχετικά με τθ ςφνδεςθ τθσ CRP ςτουσ FcγRs [33], αρκετζσ ομάδεσ 

ζχουν δείξει τθ ςθμαςία αυτϊν των υποδοχζων. Συγκεκριμζνα, ζχει δειχκεί ότι θ 

φαγοκυττάρωςθ CRP-οψωνιωμζνων ςωματιδίων και αποπτωτικϊν κυττάρων ςτα ποντίκια 

γίνεται μζςω υποδοχζων FcγRI [34, 35]. Επίςθσ ζχει δειχκεί ότι θ CRP επάγει ςτα 

κοκκιοκφτταρα τθ ςθματοδότθςθ μζςω του ανκρϊπινου υποδοχζα FcγRIIa, ενόσ υποδοχζα 

ΙΤΑΜ [36]. Όπωσ αναφζρκθκε, θ κλαςςικι οδόσ ενεργοποίθςθσ του ςυμπλθρϊματοσ 

μπορεί να οδθγιςει ςε ενίςχυςθ τθσ φαγοκυττάρωςθσ των λευκοκυττάρων, αλλά ζχει 

δειχκεί in vitro ότι θ CRP ενιςχφει τθν φαγοκυττάρωςθ των πολλϊν πακογόνων ειδϊν 

όπωσ, ο Staphylococcus aureus, το Escherichia coli και to Klebsiella aerogenes ακόμα και 

απουςία του ςυμπλθρϊματοσ [37], θ δράςθ αυτι μπορεί να οφείλεται ςτθν 

αλλθλεπίδραςθ τθσ CRP με τουσ υποδοχείσ FcγRs. 

 
4.4. Η C-αντιδρώςα πρωτεΐνη ωσ μεςολαβητήσ τησ αθηροςκλήρωςησ 

Υπάρχει πλζον πλθκϊρα επιςτθμονικϊν ςτοιχείων που ςυνδζουν τθ CRP με τθν 

ανάπτυξθ ακθρωματικισ πλάκασ με αποτζλεςμα θ CRP να κεωρείται καλφτεροσ 

προγνωςτικόσ δείκτθσ οξζων ιςχαιμικϊν επειςοδίων από τθν LDL χολθςτερόλθ [38]. 

Μελζτεσ ζχουν δείξει ότι ςυγκζντρωςθ CRP ςτον ορό υψθλότερθ από 3 mg/L αντιςτοιχεί ςε 

υψθλό κίνδυνο για καρδιαγγειακά επειςόδια [39]. Για τον λόγο αυτό, θ American Heart 

Association και το United States Centre for Disease Control ζχουν προτείνει τρία επίπεδα 
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ςυγκζντρωςθσ CRP για τθν εκτίμθςθ κινδφνου εκδιλωςθσ καρδιαγγειακισ νόςου. 

Συγκεντρϊςεισ CRP ςτον ορό χαμθλότερεσ από 1,0 mg/L αντιπροςωπεφουν χαμθλό κίνδυνο 

ενϊ ζνα εφροσ ςυγκεντρϊςεων μεταξφ 1,0 -3,0 mg/L υποδθλϊνει μζςο κίνδυνο για τθν 

εκδιλωςθ καρδιαγγειακισ νόςου. Τζλοσ, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε, επίπεδα CRP πάνω από 

3.0 mg/L αντιπροςωπεφουν υψθλό κίνδυνο εκδιλωςθσ καρδιαγγειακισ νόςου [40, 41]. Η 

CRP μπορεί ακόμθ να προβλζψει τθν ανάπτυξθ διαβιτθ τφπου 2, υπζρταςθσ ι αγγειακισ 

νόςου ςε άτομα που δεν πάςχουν από κάποια γνωςτι αςκζνεια [42, 43]. 

Όπωσ με τθν LDL χολθςτερόλθ, υπάρχουν ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία που υποςτθρίηουν 

ότι θ CRP παίηει ενεργό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ τθσ ακθρωματικισ πλάκασ [44]. Τα ςτοιχεία 

που υποςτθρίηουν αυτόν τον ρόλο προκφπτουν κυρίωσ από in vitro μελζτεσ. Έχει βρεκεί ότι 

ςε ενδοκθλιακά κφτταρα που εκτίκενται ςε αναςυνδυαςμζνθ CRP περιορίηεται θ 

μεταγραφι τθσ ενδοκθλιακισ ςυνκάςθσ νιτρικοφ οξειδίου (eΝΟS)  με επακόλουκθ μείωςθ 

ςτθ βιοδιακεςιμότθτα του ΝΟ [45]. Έτςι, ζχει προτακεί, ότι μζςω ρφκμιςθσ τθσ 

οξειδοαναγωγικισ κατάςταςθσ του ενδοκθλιακοφ κυττάρου, θ CRP μπορεί να 

ενεργοποιιςει τθν ζκφραςθ των μορίων προςκόλλθςθσ των ενδοκθλιακϊν κυττάρων, να 

διεγείρει τθν απελευκζρωςθ τθσ ενδοκθλίνθσ 1 (ΕΤ-1), τθσ IL-6 και του MCP-1 και να 

αλλάξει ζτςι τον αγγειακό τόνο διευκολφνοντασ τθν πρόςλθψθ LDL από τα μακροφάγα 

[46]. Η ενεργοποίθςθ των ενδοκθλιακϊν κυττάρων αυξάνεται ςε περιβάλλον CRP και 

υπεργλυκλαιμίασ, υποδεικνφωντασ μια πικανι ςφνδεςθ μεταξφ του διαβιτθ και τθσ 

ανάπτυξθσ αγγειακισ νόςου [47].  
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χήμα 4.4. Σχθματικι απεικόνιςθ του ρόλου τθσ CRP για το ςχθματιςμό τθσ προ-ακθρωματικισ 

πλάκασ [48]. 

 
Κλινικά, θ CRP είναι ζνασ ελκυςτικόσ βιοδείκτθσ για διάφορουσ λόγουσ. Αντίκετα με τισ 

φλεγμονϊδεισ κυτοκίνεσ, ζχει μια ςχετικά μακρά θμιηωι χωρίσ κιρκαδικζσ διακυμάνςεισ. 

Επιπλζον, προςδιορίηεται εφκολα ςε δείγματα οροφ με χριςθ εμπορικά διακζςιμων 

μεκόδων υψθλισ ευαιςκθςίασ και δεν καταςτρζφεται κάτω από ςυνκικεσ ψφξθσ ι 

απόψυξθσ. Επιπλζον, θ CRP ζχει ςυςχετιςτεί με τθν πρόβλεψθ κινδφνου για καρδιαγγειακό 

επειςόδιο ςε διάφορεσ κατθγορίεσ αςκενϊν μζςα από πολλζσ κλινικζσ μελζτεσ [42] και ζχει 

εμπεριςτατωκεί θ δυνατότθτά τθσ να προβλζπει εμφράγματα του μυοκαρδίου ι 

περιφερικά αγγειακά γεγονότα ακόμα και απουςία υπερλιπιδαιμίασ ι άλλθσ γνωςτισ 

αιτίασ δθμιουργίασ ακθρωματικϊν πλακϊν [49]. 

Κατά αναλογία με τθν LDL, θ CRP μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν παρακολοφκθςθ 

τθσ κεραπείασ καρδιαγγειακϊν νοςθμάτων. Η κεραπεία με ςτατίνεσ μειϊνει ςθμαντικά τον 

κίνδυνο οξζοσ εμφράγματοσ του μυοκαρδίου κυρίωσ μζςω τθσ μείωςθσ των λιπιδίων ςτθν 

κυκλοφορία του αίματοσ. Εντοφτοισ, μείωςθ του κινδφνου εμφράγματοσ ζχει παρατθρθκεί 

ακόμθ και ςε αςκενείσ με ελάχιςτθ αλλαγι ςτα επίπεδα LDL λόγω τθσ κεραπείασ με 

ςτατίνεσ [50]. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ο ρυκμιςτικόσ παράγοντασ μπορεί να είναι θ CRP, 

κακϊσ ζχει παρατθρθκεί ότι κατά τθ κεραπεία με ςτατίνεσ μειϊνονται και τα επίπεδα τθσ 
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CRP, υποδθλϊνοντασ τθν αντιφλεγμονϊδθ δράςθ των ςτατινϊν [51] τόςο κατά τθ 

βραχυπρόκεςμθ κεραπεία (16 εβδομάδεσ) όςο και κατά τθ μακροπρόκεςμθ χριςθ τουσ. 

Έχει βρεκεί ότι, ενϊ τα επίπεδα CRP και LDL ςτο αίμα μεταβάλλονται ανεξάρτθτα το ζνα 

από το άλλο, και τα δφο μειϊνονται μετά τθ κεραπεία με ςτατίνεσ μειϊνοντασ τον κίνδυνο 

εκδιλωςθσ ιςχαιμικοφ επειςοδίου. Επιπλζον, θ μείωςθ των επιπζδων τθσ CRP κατά τθ 

κεραπεία με ςτατίνεσ μπορεί να προβλζψει τον κίνδυνο ενόσ καρδιαγγειακοφ επειςοδίου 

ςε άτομα με κανονικά επίπεδα λιπιδίων [42]. Επομζνωσ, θ CRP μόνθσ τθσ ι ςε ςυνδυαςμό 

με τα επίπεδα λιποπρωτεΐνθσ ι άλλων δεικτϊν που ςχετίηονται με τθν ακθρωμάτωςθ 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ προγνωςτικό εργαλείο για εκδιλωςθ καρδιαγγειακϊν 

επειςοδίων. 

 
4.5. Μζθοδοι ανίχνευςησ τησ C-αντιδρώςασ πρωτεΐνησ  

Οι πρϊτεσ μζκοδοι ανίχνευςθσ τθσ CRP ιταν μθ ανοςοχθμικζσ και βαςίηονταν ςτθν 

κακίηθςθ του C-πολυςακχαρίτθ του πνευμονιόκοκκου και ςτθ ςφνδεςθ με παράγοντεσ του 

ςυμπλθρϊματοσ [52]. 

Στθν ςυνζχεια αναπτφχκθκαν ανοςοχθμικζσ μζκοδοι οι οποίεσ βαςίηονταν ςε 

ανοςοδιάχυςθ ι ανοςοςυγκόλλθςθ ςωματιδίων λάτεξ. Η ανίχνευςθ τθσ CRP με 

ανοςοδιάχυςθ χρθςιμοποιοφςε πλάκεσ καταςκευαςμζνεσ από αγαρόηθ που περιείχαν 1%  

αντίςωμα κατά τθσ ανκρϊπινθσ CRP που είχε αναπτυχκεί ςε κουνζλι [53]. Τα δείγματα 

ορϊν προςτίκεντο ςτα φρεάτια και προςδιορίηονταν θ διάμετροσ των ακτινωτϊν 

δακτυλίων ανοςοςυμπλεγμάτων που ςχθματίηονταν μετά από 48 ϊρεσ επϊαςθσ. Όςο 

μεγαλφτερθ ιταν θ διάμετροσ του δακτυλίου τόςο υψθλότερθ θ ςυγκζντρωςθ τθσ CRP ςτον 

ορό. Οι κυριότεροι περιοριςμοί αυτισ τθσ μεκόδου ιταν ο μεγάλοσ χρόνοσ ανάλυςθσ 

κακϊσ και θ θμι-ποςοτικι τθσ φφςθ [53]. 

Βελτίωςθ τθσ παραπάνω μεκόδου αποτελοφςε θ μζκοδοσ τθσ ανοςοςυγκόλλθςθσ 

ςωματιδίων λάτεξ [54]. Στθ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο χρθςιμοποιοφνταν αδρανι ςωματίδια 

λάτεξ ςτα οποία ζχει ακινθτοποιθκεί αντίςωμα κατά τθσ ανκρϊπινθσ CRP. Σε αντίκεςθ με 

τθ μζκοδο τθσ ανοςοδιάχυςθσ, που αναφζρκθκε παραπάνω, θ μζκοδοσ αυτι απαιτεί 

λιγότερο χρόνο αλλά εξακολουκεί να ζχει τον περιοριςμό του θμι-ποςοτικοφ 

προςδιοριςμοφ [54]. 

Το 1990, μία ερευνθτικι ομάδα ανζπτυξε μία ανοςοχθμικι μζκοδο βαςιςμζνθ ςε 

τροποποιθμζνα με αντίςωμα ςωματίδια λάτεξ χρθςιμοποιϊντασ ζνα πιεηοθλεκτρικό 
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κρφςταλλο χαλαηία, ο οποίοσ ανίχνευε τθ μεταβολι του ιξϊδουσ ι τθσ πυκνότθτασ του 

διαλφματοσ λόγω τθσ ςυςςωμάτωςθσ των ςωματιδίων λάτεξ [55]. Η προςζγγιςθ αυτι δεν 

απαιτεί τθν χριςθ ιχνθκετϊν και επιπλζον βελτιϊνε τθν ευαιςκθςία τθσ ανάλυςθσ ςε 

ςχζςθ με προθγοφμενεσ πιεηοθλεκτρικζσ μεκόδουσ που βαςίηονταν ςτο ςχθματιςμό ενόσ 

λεπτοφ υμενίου λάτεξ τροποποιθμζνου με αντίςωμα κατά τθσ CRP πάνω ςτον κρφςταλλο 

με αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ ςυχνότθτασ ταλάντωςθσ του κρυςτάλλου κατά τθν 

αντίδραςθ με τα μόρια CPR που υπιρχαν ςτο δείγμα.  

Ο K. Kapyaho και οι ςυνεργάτεσ του [56] ιταν οι πρϊτοι που ανζπτυξαν 

ανοςοενηυμομετρικι μζκοδο για τον προςδιοριςμό τθσ CRP χρθςιμοποιϊντασ δφο 

αντιςϊματα, το ζνα ακινθτοποιθμζνο ςτα τοιχϊματα δοκιμαςτικϊν ςωλινων και το 

δεφτερο ςε υγρι φάςθ επιςθμαςμζνο με το ζνηυμο υπεροξειδάςθ τθσ ραπανίδοσ. Τα 

ανοςοςυμπλζγματα που ςχθματίηονται προςδιορίηονται χρωματομετρικά με χριςθ 

κατάλλθλου χρωμογόνου υποςτρϊματοσ τθσ υπεροξειδάςθσ. Έκτοτε και βαςιηόμενεσ ςτθν 

ίδια αρχι ζχουν αναπτυχκεί ενηυμοανοςοχθμικζσ μζκοδοι για τον προςδιοριςμό τθσ CRP 

ςε δείγματα ορϊν οι οποίεσ διατίκενται και εμπορικά με τθν μορφι τυποποιθμζνων 

ςυςκευαςιϊν (kit). Οι μζκοδοι αυτζσ χαρακτθρίηονται από υψθλι ευαιςκθςία ανίχνευςθσ 

με όρια ανίχνευςθσ τθσ τάξθσ του 0,1 ng/ml, αλλά εμφανίηουν ςυχνά ψευδϊσ κετικά 

αποτελζςματα ωσ αποτζλεςμα διαςταυροφμενων αντιδράςεων με άλλεσ πρωτεΐνεσ του 

οροφ [52]. Επιπλζον μποροφν να πραγματοποιθκοφν μόνο ςε εργαςτθριακό περιβάλλον 

και δεν είναι κατάλλθλεσ για αναλφςεισ παρά τθ κλίνθ του αςκενοφσ.  

Για τον ποςοτικό προςδιοριςμό τθσ CRP ςε δείγματα οροφ αίματοσ ςε μεγάλα κλινικά 

εργαςτιρια χρθςιμοποιοφνται ανοςοκολομετρικζσ μζκοδοι οι οποίεσ ζχουν ενςωματωκεί 

ςε αυτόματουσ κλινικοφσ αναλυτζσ [57]. Οι μζκοδοι αυτζσ βαςίηονται ςτθ δθμιουργία 

ςυςςωματωμάτων κατά τθν ανάμειξθ του δείγματοσ με το διάλυμα του αντιςϊματοσ τα 

οποία ςκεδάηουν το φωσ κατά τρόπο ανάλογο με τθ ςυγκζντρωςθ του αναλφτθ ςτο δείγμα. 

Οι μζκοδοι αυτζσ παρουςιάηουν όρια ανίχνευςθσ εφάμιλλα με αυτά των 

ενηυμοανοςοχθμικϊν μεκόδων προςδιοριςμοφ τθσ CRP ςε φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ, 

όπωσ αναφζρκθκαν παραπάνω. 

Έτςι, τα τελευταία χρόνια ζχουν αναπτυχκεί διάφορα ςυςτιματα βιοαιςκθτιρων για 

γριγορθ, ευαίςκθτθ και επί τόπου ανίχνευςθ τθσ CRP. Ο M.H. Lee και οι ςυνεργάτεσ του 

[58] ανζπτυξαν ζνα ανοςοαιςκθτιρα τφπου SPR για τον προςδιοριςμό τθσ CRP 
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χρθςιμοποιϊντασ αιςκθτιριεσ επιφάνειεσ που είχαν τροποποιθκεί με ειδικό αντίςωμα 

κατά τθσ CRP. Ωσ εκ τοφτου, θ αντίδραςθ ανάμεςα ςτο ακινθτοποιθμζνο αντίςωμα κατά 

τθσ CRP ςτθν επιφάνεια χρυςοφ και ςτθ CRP ιταν δυνατόν να παρακολουκθκεί χωρίσ τθ 

χριςθ επιςθμαςμζνων αντιςωμάτων και με υψθλι ευαιςκθςία ανίχνευςθσ [59]. 

Επίςθσ, ζχουν αναπτυχκεί βιοαιςκθτιρεσ για τθν ανίχνευςθ τθσ CRP ολοκλθρωμζνοι με 

μικρορευςτομθχανικά ςυςτιματα. Έχει αναφερκεί θ ταυτόχρονθ ανίχνευςθ CRP και ενόσ 

άλλου καρδιακοφ δείκτθ τθσ τροπονίνθσ C με θλεκτροχθμικό αιςκθτιρα ο οποίοσ βαςίηεται 

ςε ανοδικι αναδιαλυτικι βολταμετρία. Για τθν ταυτόχρονθ ανίχνευςθ τα ειδικά κατά τθσ 

CRP και τθσ τροπονίνθσ C αντιςϊματα είχαν τροποποιθκεί με ςωματίδια CdTe και ZnSe, 

αντίςτοιχα. Μετά το πζρασ τθσ ανοςοαντίδραςθσ, ακολουκοφςε διάλυςθ των ςωματίων 

και ανίχνευςθ των ιόντων Cd2+ και Zn2+ ϊςτε να καταςτεί δυνατόσ ο ποςοτικόσ 

προςδιοριςμόσ των δφο δεικτϊν. Ο ςυγκεκριμζνοσ θλεκτροχθμικόσ ανοςοαιςκθτιρασ είχε 

εφροσ περιοχισ εργαςίασ για τθν CRP από 0,5 ζωσ 200 μg/ml και όριο ανίχνευςθσ 307 amol 

ςε 30 μl δείγματοσ [60]. Άλλθ μία μζκοδοσ που χρθςιμοποιοφςε ιόντα Zn2+ για τθν 

ανίχνευςθ τθσ CRP αναπτφχκθκε από τον C.L. Cowles και τουσ ςυνεργάτεσ του [61], οι 

οποίοι χρθςιμοποίθςαν ωσ ιχνθκζτεσ νανοςωματίδια ZnS για καταγραφι του ςιματοσ 

μζςω φαςματοςκοπίασ φκοριςμοφ. Στο ςφςτθμα αυτό χρθςιμοποιικθκαν μαγνθτικά 

μικροςφαιρίδια τροποποιθμζνα με αντίςωμα ποντικοφ κατά τθσ CRP για τθ δζςμευςι τθσ 

από τα δείγματα. Ακολουκοφςε αντίδραςθ με βιοτινυλιωμζνο μονοκλωνικό αντίςωμα κατά 

τθσ CRP και ςτρεπταβιδίνθ ςυηευγμζνθ με βιοτινυλιωμζνα ςωματίδια ZnS παρουςία μιασ 

ειδικισ φκορίηουςασ χρωςτικισ που αντιδρά με τα ιόντα ψευδαργφρου το οποίο οδθγεί 

ςτθ δθμιουργία ςιματοσ φκοριςμοφ. Η ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ ζχει όριο ανίχνευςθσ τθσ 

τάξθσ των 10 pmol, γεγονόσ που τθν κακιςτά μία εξαιρετικά ευαίςκθτθ μζκοδο για τθν 

ανίχνευςθ τθσ CRP. Επιπλζον το χρθςιμοποιοφμενο ςφςτθμα ανίχνευςθσ είναι εξαιρετικά 

οικονομικό ωσ προσ τθν καταςκευι του.  

Ακόμα μία διάταξθ για τθν ανίχνευςθ τθσ CRP, που βαςίηεται ςε νανοχλικά, 

αναπτφχκθκε από τον Α. Qureshi και τουσ ςυνεργάτεσ του [62]. Η ανίχνευςθ βαςιηόταν 

ςτθν αλλθλεπίδραςθ των μορίων τθσ CRP με ζνα ειδικά ςχεδιαςμζνο απταμερζσ RNA, το 

οποίο είχε ακινθτοποιθκεί με φυςικι προςρόφθςθ ςε θλεκτρόδια νανοςωλινων άνκρακα. 

Η αντίδραςθ των απταμερϊν με τθ CRP προςδιορίηονταν μζςω μζτρθςθσ των μεταβολϊν 

τθσ χωρθτικότθτασ των θλεκτροδίων μετά από ανταγωνιςτικοφ τφπου δζςμευςθ μεταξφ 
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των ςυμπλθρωματικϊν αλλθλουχιϊν RNA και τθσ CRP. Το όριο ανίχνευςθσ τθσ μεκόδου 

κυμαίνεται από 1-8 μmol/L, και επιπλζον θ μζκοδοσ δεν απαιτεί τθ χριςθ ιχνθκετϊν και 

είναι ςχετικά απλι ςτθν εφαρμογι τθσ.  

Ο C.H. Kim και οι ςυνεργάτεσ του [63] ανζπτυξαν ζνα βιοαιςκθτιρα που χρθςιμοποιεί 

ωσ μεταλλάκτθ ςιματοσ ζνα τρανηίςτορ επίδραςθσ πεδίου (Field effect transistor) ςε 

ςυνδυαςμό με μια πρωτεΐνθ που παράγεται με μεκόδουσ γενετικισ μθχανικισ ϊςτε να 

ςυνδυάηει ςτο ζνα άκρο τθσ μια πρωτεΐνθ που μπορεί να προςδεκεί ςε επιφάνεια οξειδίου 

πυριτίου (silicon binding protein ι SBP) και ςτο άλλο άκρο τθν βακτθριακι πρωτεΐνθ Α, θ 

οποία μπορεί να δεςμεφει ανοςοςφαιρίνεσ. Η πρωτεΐνθ αυτι ακινθτοποιείται ςτον 

αιςκθτιρα με προςρόφθςθ και χρθςιμοποιείται για τθν ακινθτοποίθςθ του ειδικοφ κατά 

τθσ CRP μονοκλωνικοφ αντιςϊματοσ ποντικοφ. O ανοςοαιςκθτιρασ που αναπτφχκθκε με 

αυτόν τον τρόπο είχε όριο ανίχνευςθσ 0,1 ng/mL, ςυγκρίςιμο με εκείνο εμπορικά 

διακζςιμων ςυςκευαςιϊν ενηυμοαναλφςεων και δυναμικι περιοχι που εκτείνονταν ζωσ τα 

100 ng/mL. Λόγω του μικροφ μεγζκουσ του αιςκθτιρα κα μποροφςε να αποτελζςει τθ 

βάςθ για τθν καταςκευι μιασ ςυςκευισ για προςδιοριςμοφσ παρά τθ κλίνθ του αςκενοφσ 

(point-of-care).  

Ο Y.K. Oh οι ςυνεργάτεσ του [64] ανζπτυξαν βιοαιςκθτιρα για τθν ανίχνευςθ τθσ CRP 

χρθςιμοποιϊντασ ανοςοανάλυςθ κατακόρυφθσ ροισ. Το ςφςτθμα αποτελείται από μια 

ςειρά μεμβρανϊν οι οποίεσ ςτοιβάηονται θ μία πάνω ςτθν άλλθ. Σε μία από αυτζσ τισ 

μεμβράνεσ ακινθτοποιοφνται αντιςϊματα κατά τθσ CRP επιςθμαςμζνα με νανοςωματίδια 

χρυςοφ. Κατά τθν εφαρμογι του δείγματοσ, αυτό διαχζεται δια μζςου των μεμβρανϊν και 

αλλθλεπιδρά με τα ειδικά αντιςϊματα ςυςςωματϊνοντασ τα ςωματίδια χρυςοφ και 

δθμιουργϊντασ μια κθλίδα θ οποία ανιχνεφεται οπτικά.  Το ςφςτθμα αυτό μπορεί να 

ανιχνεφςει ςυγκεντρϊςεισ CRP που κυμαίνονται από 0.01-10 μg/ml εντόσ δφο λεπτϊν και 

ωσ εκ τοφτου αποτελεί τθν ταχφτερθ μζκοδο ανίχνευςθσ τθσ CRP που ζχει αναφερκεί μζχρι 

ςιμερα.  

Τζλοσ, από τον Τ. Bryan και τουσ ςυνεργάτεσ του αναπτφχκθκε ζνασ βιοαιςκθτιρασ για 

τθν ανίχνευςθ CRP ςε δείγματα οροφ αίματοσ που βαςίηεται ςε θλεκτροχθμικι 

φαςματοςκοπία εμπζδθςθσ. Ο αιςκθτιρασ χρθςιμοποιεί θλεκτρόδια χρυςοφ ςτα οποία 

ζχουν ακινθτοποιθκεί ομοιοπολικά μονοκλωνικά αντιςϊματα κατά τθσ CRP [65] και μπορεί 

να ανιχνεφει τθ CRP μζςω των μεταβολϊν ςτθν αντίςταςθ που καταγράφονται όταν θ CRP 
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αντιδρά με τα ειδικά μονοκλωνικά αντιςϊματα. Το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα ανίχνευςθσ 

διακζτει πολφ καλι επιλεκτικότθτα και μπορεί να επαναχρθςιμοποιθκεί χωρίσ να χακεί θ 

ευαιςκθςία. Η μζκοδοσ αυτι αποτελεί μια από τισ πιο πρόςφατεσ μεκόδουσ ανίχνευςθσ 

τθσ CRP χωρίσ τθ χριςθ ιχνθκετϊν και εμφανίηει όριο ανίχνευςθσ τθσ τάξεωσ των pmoles.  

 

 

χήμα 4.5. Σχθματικι απεικόνιςθ τθσ εξζλιξθσ ςτον χρόνο των μεκόδων ανίχνευςθσ CRP [52] . 

 
Παρά τθν πλθκϊρα των τεχνικϊν και μεκόδων που ζχουν αναπτυχκεί για τον 

προςδιοριςμό τθσ CRP ςε δείγματα οροφ, εξακολουκεί να υπάρχει ανάγκθ για μεκόδουσ 

που προςφζρουν ποςοτικό προςδιοριςμό ςε μικρό χρόνο και με μεγάλθ ευαιςκθςία 

ανίχνευςθσ οι οποίεσ να μποροφν να μεταφερκοφν κοντά ςτθν κλίνθ του αςκενοφσ για 

επιτόπιεσ μετριςεισ. 
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5. ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ Διδακτορικισ Διατριβισ ιταν να αξιολογθκεί ο ολοκλθρωμζνοσ 

ςε ψθφίδεσ πυριτίου ςυμβολομετρικόσ αιςκθτιρασ τφπου Mach-Zehnder που 

αναπτφχκθκε και καταςκευάςτθκε ςε ςυνεργαςία με το Εγαςτιριο Οπτικϊν Βιοαιςκθτιρων 

του Ινςτιτοφτου Νανοεπιςτιμθσ και Νανοτεχνολογίασ του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δθμόκριτοσ» ωσ προσ 

τθν ικανότθτα ανίχνευςθσ δεικτϊν βιολογικοφ ενδιαφζροντοσ (Κεφ. 2.8.1).  

Η καταςκευι των αιςκθτιρων κακϊσ και τθσ πρωτότυπθσ διάταξθσ μζτρθςθσ (Σχιμα 

5.1.) και του λογιςμικοφ για τθν καταγραφι του ςιματοσ πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια 

του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ «PYTHIA». Πιο αναλυτικά, καταςκευάςτθκαν δυο 

διαφορετικζσ διαμορφϊςεισ αιςκθτιρων και πρωτότυπων διατάξεων μζτρθςθσ. Η πρϊτθ 

διαμόρφωςθ αφοροφςε ζναν πλιρωσ ολοκλθρωμζνο ςε ψθφίδεσ πυριτίου αιςκθτιρα ο 

οποίοσ περιελάμβανε ςτο ίδιο υπόςτρωμα πυριτίου εκτόσ των κυματοδθγϊν και των 

πθγϊν και ολοκλθρωμζνο φωτοανιχνευτι (Σχιμα 5.2. Α), ενϊ θ δεφτερθ διαμόρφωςθ ιταν 

μια θμι-ολοκλθρωμζνθ εκδοχι ςτθν οποία θ ανίχνευςθ του ςιματοσ γινόταν με εξωτερικό 

φαςματοφωτόμετρο (Σχιμα 5.2. Β). Και ςτισ δφο διαμορφϊςεισ, κάκε ψθφίδα 

περιελάμβανε 10 οπτικοφσ αιςκθτιρεσ τφπου Mach-Zehnder, οι οποίοι ιταν δυνατόν να 

ενεργοποιθκοφν με διαφορετικά βιομόρια αναγνϊριςθσ για τον ταυτόχρονο προςδιοριςμό 

πολλαπλϊν αναλυτϊν ςτθν ίδια ανάλυςθ. 

Η μετατροπι των οπτικϊν αιςκθτιρων και ιδιαίτερα αυτϊν που βαςίηονται ςε πυρίτιο 

ςε βιοαιςκθτιρεσ απαιτεί κατάλλθλθ τροποποίθςθ τθσ επιφάνειασ πριν τθν ακινθτοποίθςθ 

των δεςμευτικϊν βιομορίων. Επιπλζον, για να επιτευχκεί υψθλι ευαιςκθςία ανίχνευςθσ, 

επαναλθψιμότθτα των αποτελεςμάτων και ςτακερότθτα λειτουργίασ του βιοαιςκθτιρα 

είναι απαραίτθτο θ μζκοδοσ ακινθτοποίθςθσ των βιομορίων να προςφζρει υψθλι 

ομοιομορφία, μεγάλθ επιφανειακι πυκνότθτα και ςτακερότθτα των ακινθτοποιθμζνων 

ςτισ επιφάνειεσ βιομορίων. Η ευρφτερα χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ ενεργοποίθςθσ 

επιφανειϊν πυριτίου είναι θ ςιλανοποίθςθ. Επίςθσ, ανάλογα με το ςιλάνιο που 

χρθςιμοποιείται, θ επακόλουκθ ακινθτοποίθςθ των βιομορίων μπορεί να πραγματοποιθκεί 

είτε με φυςικι προςρόφθςθ ι ομοιοπολικι ςφνδεςθ. Για το λόγο αυτό,  ςτθν παροφςα 

Διδακτορικι Διατριβι δόκθκε ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν επιλογι κατάλλθλθσ μεκόδου 

ςιλανοποίθςθσ μζςω ςφγκριςθσ διαφορετικϊν βιβλιογραφικϊν μεκόδων. Η επιλογι τθσ 

μεκόδου ενεργοποίθςθσ τθσ επιφάνειασ του αιςκθτιρα βαςίςτθκε ςτθν αποδοτικότθτα τθσ 

ακινθτοποίθςθσ, τθ μείωςθ του μθ ειδικοφ ςιματοσ, τθ διατιρθςθ τθσ ικανότθτασ 

δζςμευςθσ του βιομορίου μετά τθν ακινθτοποίθςθ κακϊσ και ςτθ ςτακερότθτα 

ακινθτοποίθςθσ μετά από εκπλφςεισ με χαοτροπικά διαλφματα.  
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Β. 

 

Σχήμα 5.1. Φωτογραφίεσ από τισ πρωτότυπεσ μετρητικζσ διατάξεισ και τισ αντίςτοιχεσ κεφαλζσ που 

αναπτφχθηκαν για την πραγματοποίηςη πειραματικϊν μετρήςεων με αιςθητήρεσ (Α) πλήρωσ 

ολοκληρωμζνησ διαμόρφωςησ ή (Β) ημι-ολοκληρωμζνησ διαμόρφωςησ. 
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Α. 

 

Β. 

 

Σχήμα 5.2. Σχηματική απεικόνιςη των δφο διαφορετικϊν διαμορφϊςεων τησ ψηφίδασ πυριτίου που 

φζρει 10 αιςθητήρεσ (Α) τησ πλήρωσ ολοκληρωμζνησ διαμόρφωςησ ή (Β) τησ ημι-ολοκληρωμζνησ 

διαμόρφωςησ. 

 

Η αρχικι αξιολόγθςθ των αναλυτικϊν χαρακτθριςτικϊν του αναπτυχκζντοσ αιςκθτιρα 

πραγματοποιικθκε με δεςμευτικζσ αναλφςεισ-μοντζλα. Συγκεκριμζνα χρθςιμοποιικθκαν 

δφο ςυςτιματα, το ςφςτθμα ςτρεπταβιδίνθσ-βιοτίνθσ με ακινθτοποίθςθ ςτον αιςκθτιρα 

βιοτινυλιωμζνθσ αλβουμίνθσ οροφ βοόσ κακϊσ και θ αντίδραςθ γ-ςφαιρινϊν κουνελιοφ με 

αντίςωμα αιγόσ κατά των γ-ςφαιρινϊν κουνελιοφ μετά από ακινθτοποίθςθ των πρϊτων 

ςτουσ αιςκθτιρεσ. Για τισ δφο αυτζσ δεςμευτικζσ αναλφςεισ μοντζλα βελτιςτοποιικθκαν 

διάφορεσ παράμετροι και με τισ βζλτιςτεσ ςυνκικεσ παραςκευισ των τροποποιθμζνων με 

βιομόρια αιςκθτιρων πραγματοποιικθκε αξιολόγθςθ των δφο διαφορετικϊν 

διαμορφϊςεων ωσ προσ τα αναλυτικά τουσ χαρακτθριςτικά. Η διαμόρφωςθ με τα 

καλφτερα αναλυτικά χαρακτθριςτικά επιλζχκθκε και αξιολογικθκε ωσ προσ τθ δυνατότθτα 

ταυτόχρονου προςδιοριςμοφ πολλαπλϊν μορίων με τον ίδιο αιςκθτιρα μζςω 

ακινθτοποίθςθσ των αντίςτοιχων βιομορίων ςε διαφορετικοφσ κυματοδθγοφσ. Επιπλζον, θ 

επιλεγείςα διάταξθ αξιολογικθκε ωσ προσ τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ δεικτϊν κλινικοφ 

ενδιαφζροντοσ. Συγκεκριμζνα, αναπτφχκθκε και βελτιςτοποιικθκε μζκοδοσ για τθν 

ανίχνευςθ τθσ C-αντιδρϊςασ πρωτεΐνθσ, ενόσ δείκτθ πρόλθψθσ καρδιαγγειακϊν 

νοςθμάτων, ςε δείγματα ανκρϊπινου οροφ χωρίσ τθ χριςθ ιχνθκετϊν. 
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6. ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ 

6.1. Παραςκευι ςυηευγμάτων πρωτεϊνϊν με βιοτίνθ (βιοτινυλίωςθ) 

 Αρχι Μεκόδου 

Η βιοτινυλίωςθ των πρωτεϊνϊν (πολυκλωνικό αντίςωμα αιγόσ ζναντι τθσ CRP, 

αλβουμίνθ οροφ βοόσ) βαςίηεται ςτθ χριςθ ενόσ ενεργοφ παραγϊγου τθσ βιοτίνθσ του 

ςουλωο-θλεκτριμθδο εςτζρα τθσ (ςουλωο-θλεκτριμθδο εςτζρασ του 6-

*(βιοτινοχλο)αμινο+εξανοϊκοφ οξζοσ, Sulfo-NHS-LC-Biotin) ο οποίοσ αντιδρά με τισ 

ελεφκερεσ αμινομάδεσ των μορίων των πρωτεϊνϊν με αποτζλεςμα το ςχθματιςμό 

ςτακεροφ αμιδικοφ δεςμοφ (Σχιμα 6.1.) 

Α. 

 
Β. 

 
Σχιμα 6.1. Αντίδραςθ βιοτινυλίωςθσ, Α. Αλβουμίνθσ οροφ βοόσ, Β. Πολυκλωνικοφ αντιςϊματοσ 

αιγόσ ζναντι τθσ CRP. 
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 Υλικά  

 Πολυκλωνικό αντίςωμα ζναντι τθσ CRP (pAb, Scripps Laboratories, San Diego, 

USA) 

 Αλβουμίνθ οροφ βοόσ (BSA, RIA grade, Sigma, St. Louis, MO, USA) 

 Σουλωο-θλεκτριμθδο εςτζρασ του 6[(βιοτινοχλο)αμινο] εξανοϊκοφ οξζοσ, 

Sulfo-NHS-LC-biotin (Molecular Probes, Eugene, OR, USA) 

 Όξινο ανκρακικό νάτριο, NaHCO3 (Merck, Germany) 

 Ανκρακικό νάτριο, Na2CO3 (Merck, Germany) 

 Χλωριοφχο νάτριο, NaCl (Sigma, USA) 

 Νατραηίδιο, NaN3 (Merck, Germany) 

 Άνυδρο διμεκυλοςουλωοξείδιο, DMSO (Carlo Erba, Italy) 

 Μεμβράνθ διαπίδυςθσ (Sigma, USA) 

 Δισ απεςταγμζνο νερό 

 Διαωανι ωρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ πολυςτυρενίου Nunc Immunomodules 

F8 (Nunc, Denmark) 

 

 Όργανα 

 Συςκευι μζτρθςθσ οπτικισ απορρόωθςθσ ςε ωρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ, 

Multiscan RC (Labsystems, Finland) 

 

 Εκτζλεςθ 

Παραςκευάηεται διάλυμα πρωτεΐνθσ (πολυκλωνικό αντίςωμα ζναντι τθσ CRP ι 

αλβουμίνθ οροφ βοόσ) ςυγκζντρωςθσ 1 mg/ml ςε ρυκμιςτικό διάλυμα ανκρακικϊν/όξινων 

ανκρακικϊν ςυγκζντρωςθσ 0,25 Μ, pH 9,2. Παράλλθλα, παραςκευάηεται διάλυμα Sulfο-

NHS-LC-Biotin ςυγκζντρωςθσ 100 mg/ml ςε άνυδρο DMSO. Από το διάλυμα αυτό 

προςτίκεται ςτο διάλυμα τθσ πρωτεΐνθσ, ςτάγδθν και υπό ςυνεχι ανάδευςθ, τζτοιοσ όγκοσ 

ϊςτε θ τελικι κατά βάροσ αναλογία sulfo-NHS-LC-biotin/πρωτεΐνθσ να είναι 1,5:1. Στθ 

ςυνζχεια το μίγμα επωάηεται για 2 h ςτο ςκοτάδι και ςε κερμοκραςία δωματίου. Στο 

διάςτθμα αυτό πραγματοποιείται ανάδευςθ του μίγματοσ κάκε 15 min. Κατόπιν το μίγμα 

μεταωζρεται ςε μεμβράνθ διαπίδυςθσ και τοποκετείται ςε δοχείο που περιζχει 4 L 

διαλφματοσ ανκρακικϊν 0,1 Μ, pH 8,5, 0,15 M NaCl και 1 % (β/ο) NaN3 και αωινεται για 

διαπίδυςθ για περιςςότερεσ από 24 h, με τουλάχιςτον δφο αλλαγζσ του διαλφματοσ 

διαπίδυςθσ. Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ, το περιεχόμενο των μεμβρανϊν μεταωζρεται 

ποςοτικά ςε υάλινο ωιαλίδιο και ωυλάςςεται ςτουσ 4 :C. 
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6.2 Ζλεγχοσ βιοτινυλίωςθσ πολυκλωνικοφ αντιςϊματοσ αιγόσ κατά τθσ CRP και 

αλβουμίνθσ οροφ βοόσ 

 Αρχι μεκόδου 

Ο ζλεγχοσ τθσ βιοτινυλίωςθσ γίνεται με ενηυμικι δοκιμαςία ςτερεάσ ωάςθσ. Βαςίηεται 

ςτθν αντίδραςθ των βιοτινυλιωμζνων παραγϊγων με ςφηευγμα ςτρεπταβιδίνθσ-

υπεροξειδάςθσ τθσ ραπανίδοσ (Str-HRP) και προςκικθ χρωμογόνου υποςτρϊματοσ τθσ 

υπεροξειδάςθσ, H2O2/2,2–αηινο-δισ-(3-αικυλοβενηο-κειαηολινο-6-ςουλωονικό οξφ) ( Σχιμα 

6.2.) 

 Υλικά  

 Βιοτινυλιωμζνο πολυκλωνικό αντίςωμα αιγόσ ζναντι τθσ CRP, b-pAb (Βλζπε 

Κεω. 6.1.) 

 Βιοτινυλιωμζνθ αλβουμίνθ οροφ βοόσ, b-BSA (Βλζπε Κεω. 6.1.) 

 Σφηευγμα ςτρεπταβιδίνθσ-υπεροξειδάςθσ τθσ ραπανίδοσ, Str-HRP (Sigma, St. 

Louis, Mo, USA) 

 Όξινο ανκρακικό νάτριο, NaHCO3 (Merck, Germany) 

 Ανκρακικό νάτριο, Na2CO3 (Merck, Germany) 

 Διςόξινο ωωςωορικό κάλιο, KH2PO4 (Merck, Germany) 

 Μονόξινο ωωςωορικό νάτριο, Na2HPO4.2 H2O (Merck, Germany) 

 Χλωριοφχο νάτριο, NaCl (Sigma, USA) 

 Αλβουμίνθ οροφ βοόσ, BSA (RIA grade, Sigma, St. Louis, Mo, USA) 

 Αικυλο-υδραργυρο-κειο-ςαλικυλικό οξφ ςε μορωι άλατοσ με νάτριο, 

Thimerosal (Janssen Chimica, Belgium) 

 Ζνυδρο υπερβορικό νάτριο, NaBO2.H2O2.3H2O (Sigma-Aldrich, Germany) 

 2,2-αηινο-δισ-(3-αικυλοβενηοκειαηολινο-6-)ςουλωονικό οξφ, ABTS (Sigma-

Aldrich, Germany) 

 Δισ απεςταγμζνο νερό 

 Διάλυμα προςρόωθςθσ πρωτεϊνϊν: ρυκμιςτικό διάλυμα ανκρακικϊν/όξινων 

ανκρακικϊν 0,05 M, pH 9,2 

 Διάλυμα αποκλειςμοφ ελεφκερων κζςεων δζςμευςθσ του πλαςτικοφ: 

διάλυμα όξινων ανκρακικϊν 0,1 M, pH 8,5, 1 % (β/ο) BSA 

 Διάλυμα αραίωςθσ Streptavidin-HRP: ρυκμιςτικό διάλυμα ωωςωορικϊν 0,05 

M, pH 6,5, που περιζχει 0,9 % (β/ο) NaCl, 1% (β/ο) BSA, 0,02% (β/ο) 

Thimerosal 

 Διάλυμα υποςτρϊματοσ τθσ υπεροξειδάςθσ: ρυκμιςτικό διάλυμα 

ωωςωορικϊν/κιτρικϊν 0,05 M, pH 4,4 που περιζχει 3,2 mM 

NaBO2.H2O2.3H2O και 1,9 mM ABTS 

 Διαωανι ωρζατια μικροτιτλοδότθςθσ από πολυςτυρζνιο Nunc 

Immunomodules F8 (Nunc, Denmark) 
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 Όργανα 

 Συςκευι μζτρθςθσ οπτικισ απορρόωθςθσ ςε ωρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ, 

Labsystems Multiscan RC (Labsystems, Finland) 

 

 Εκτζλεςθ 

Σε ωρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ προςτίκενται 100 μl διαλφματοσ βιοτινυλιωμζνθσ 

πρωτεΐνθσ (πολυκλωνικό αντίςωμα αιγόσ ζναντι τθσ CRP ι αλβουμίνθ οροφ βοόσ) 

ςυγκζντρωςθσ 10 μg/ml ςε διάλυμα ακινθτοποίθςθσ και επωάηονται για 30 min ςε 

κερμοκραςία δωματίου. Στθ ςυνζχεια τα ωρεάτια εκπλζνονται δφο ωορζσ με 300 μL 

διαλφματοσ ζκπλυςθσ (ρυκμιςτικό διάλυμα ωωςωορικϊν 0,05 Μ, pH 7,4, 0,9 % (β/ο) NaCl) 

και ακολουκεί επϊαςθ με 300 μL διαλφματοσ αποκλειςμοφ των ελεφκερων κζςεων τθσ 

επιωάνειασ για 30 min ςε κερμοκραςία δωματίου. Κατόπιν, τα ωρεάτια εκπλζνονται δφο 

ωορζσ με 300 μL διαλφματοσ ζκπλυςθσ, προςτίκενται ανά ωρεάτιο 100 μL διαλφματοσ 

streptavidin-HRP ςυγκζντρωςθσ 250 ng/ml και ακολουκεί επϊαςθ υπό ανάδευςθ για 30 

min. Τα ωρεάτια εκπλζνονται τρεισ ωορζσ όπωσ αναωζρκθκε προθγουμζνωσ και 

προςτίκενται 100 μL διαλφματοσ υποςτρϊματοσ τθσ υπεροξειδάςθσ (H2O2/ABTS). Μετά 

από 15 min επϊαςθ υπό ανάδευςθ, μετράται θ οπτικι απορρόωθςθ των ωρεατίων ςτα 405 

nm με τθ ςυςκευι μζτρθςθσ οπτικισ απορρόωθςθσ ςε ωρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ. 

 

6.3. Παραςκευι προτφπων διαλυμάτων C-αντιδρϊςασ πρωτεΐνθσ (CRP) ςε ανκρϊπινο 

ορό αίματοσ 

 Υλικά 

 Πρότυπο διάλυμα C-αντιδρϊςασ πρωτεΐνθσ (Scripps Laboratories, San Diego, 

USA) 

 Ανκρϊπινοσ ορόσ αίματοσ απαλλαγμζνοσ από CRP και ελεφκεροσ λιπιδίων 

(Scripps Laboratories, San Diego, USA) 

 Φίλτρα διικθςθσ με διάμετρο πόρων 0,22 μm και 0,45 μm (Millipore, 

Bedford, Ireland) 

 Νατραηίδιο, NaN3 (Merck, Germany) 

 Εμπορικά διακζςιμθ ςυςκευαςία ενηυμοανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ τθσ 

CRP (DiaSource, Belgium, Brussels) 

 

 Εκτζλεςθ 

Ο απαλλαγμζνοσ από CRP ανκρϊπινοσ ορόσ αίματοσ απενεργοποιικθκε με κζρμανςθ 

ςτουσ 56 oC για 20 min και ακολοφκωσ διθκικθκε από ωίλτρα διαμζτρου πόρων 0,45 μm 

και 0,22 μm ϊςτε να απομακρυνκοφν τυχόν ςυςςωματϊματα. Στο διικθμα προςτζκθκε 

νατραηίδιο (NaN3) ςε ςυγκζντρωςθ 0,05 % (β/ο) και ακολοφκθςε προςκικθ από το 

πρότυπο διάλυμα CRP ϊςτε να παραςκευαςτεί μια ςειρά διαλυμάτων που καλφπτουν 
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εφροσ ςυγκεντρϊςεων από 0,1 ζωσ 250 μg/ml. Τα διαλφματα αυτά βακμονομικθκαν με 

εμπορικά διακζςιμθ ςυςκευαςία ενηυμοανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ τθσ CRP και 

ωυλάχκθκαν ςε κερμοκραςία -20:C μζχρι να χρθςιμοποιθκοφν. 

 

6.4. Μζκοδοσ ενηυμοανοχθμικοφ προςδιοριςμοφ τθσ C-αντιδρϊςασ πρωτεΐνθσ (CRP) 

6.4.1. Ανταγωνιςτικοφ τφπου ενηυμοανοςοχθμικόσ προςδιοριςμόσ τθσ CRP ςε φρεάτια 

μικροτιτλοδότθςθσ 

 Αρχι Μεκόδου 

Στο Σχιμα 6.2. παρουςιάηονται τα διάωορα ςτάδια του ανταγωνιςτικοφ τφπου 

ενηυμοανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ τθσ CRP ςε ωρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ. Σφμωωνα με 

τθ μζκοδο αυτι, ωρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ ςτα οποία ζχει προςροωθκεί CRP και ζχουν 

αποκλειςτεί οι ελεφκερεσ κζςεισ δζςμευςθσ του πλαςτικοφ με αδρανι πρωτεΐνθ, 

επωάηονται με προεπωαςμζνα μίγματα προτφπων διαλυμάτων CRP ι δειγμάτων με  το 

βιοτινυλιωμζνο πολυκλωνικό αντίςωμα αιγόσ ζναντι τθσ CRP. Μετά το πζρασ τθσ 

ανοςοαντίδραςθσ, προςτίκεται ςτα ωρεάτια ςτρεπταβιδίνθ επιςθμαςμζνθ με 

υπεροξειδάςθ τθσ ραπανίδοσ (streptavidin-HRP) θ οποία δεςμεφεται ςτα ακινθτοποιθμζνα 

ανοςοςυμπλζγματα μζςω των μορίων βιοτίνθσ. Η ποςοτικοποίθςθ τθσ CRP 

πραγματοποιείται μετά από προςκικθ χρωμογόνου υποςτρϊματοσ τθσ υπεροξειδάςθσ 

(H2O2/ABTS) και μζτρθςθ τθσ οπτικισ απορρόωθςθσ ςτα 405 nm. 

 

Σχιμα 6.2. Ανταγωνιςτικοφ τφπου ενηυμοανοςοχθμικόσ προςδιοριςμόσ τθσ CRP ςε φρεάτια 

μικροτιτλοδότθςθσ. 

 Υλικά  

 Πρότυπα διαλφματα CRP (Βλζπε Κεω. 6.3.). 

 Πολυκλωνικό αντίςωμα αιγόσ ζναντι τθσ CRP, pAb (Scripps Laboratories, San 

Diego, USA) 

 Βιοτινυλιωμζνο πολυκλωνικό αντίςωμα αιγόσ ζναντι τθσ CRP, b-pAb (Βλζπε 

Κεω. 6.1.) 
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 Χλωριοφχο νάτριο, NaCl (Sigma, USA) 

 Τρισ(υδροξυ-μεκυλο)-αμινο-μεκάνιο, Tris (Merck, Germany) 

 Tween 20 (Merck, Germany) 

 Αλβουμίνθ οροφ βοόσ, BSA (RIA grade, Sigma, St. Louis, Mo, USA) 

 Νατραηίδιο, NaN3 (Merck, Germany) 

 γ-ανοςοςωαιρίνεσ βοόσ, bIgG (Sigma, St. Louis, Mo., USA) 

 Διάλυμα προςρόωθςθσ πρωτεϊνϊν: ρυκμιςτικό διάλυμα ανκρακικϊν/όξινων 

ανκρακικϊν 0,05 M, pH 9,2 

 Διάλυμα αποκλειςμοφ ελεφκερων κζςεων δζςμευςθσ του πλαςτικοφ: 

διάλυμα όξινων ανκρακικϊν 0,1 M, pH 8,5, 1 % (β/ο) BSA 

 Διάλυμα ανοςοαντίδραςθσ: Tris-HCl 0,05 M, pH 7,8, που περιζχει 0,5% (β/ο) 

BSA, 0,05% (β/ο) NaN3, και 0,05% (β/ο) bIgG 

 Διάλυμα αραίωςθσ Streptavidin-HRP: ρυκμιςτικό διάλυμα ωωςωορικϊν 0,05 

M, pH 6,5, που περιζχει 0,9 % NaCl, 1% (β/ο) BSA, 0,02% (β/ο) Thimerosal 

 Διάλυμα υποςτρϊματοσ τθσ υπεροξειδάςθσ: ρυκμιςτικό διάλυμα 

ωωςωορικϊν/κιτρικϊν 0,05 M, pH 4,4 που περιζχει 3,2 mM 

NaBO2.H2O2.3H2O και 1,9 mM ABTS 

 Διάλυμα ζκπλυςθσ 1: Τris-HCl 0,01 M, pH 8,25 που περιζχει 0,9 % (β/ο) NaCl 

 Διάλυμα ζκπλυςθσ 2: Τris-HCl 0,01 M, pH 8,25 που περιζχει 0,9 % (β/ο) NaCl 

και 0,05% (o/o) Τween 20 

 Διαωανι ωρζατια μικροτιτλοδότθςθσ από πολυςτυρζνιο Nunc 

Immunomodules F8 (Nunc, Denmark) 

 Δισ απεςταγμζνο νερό 

 

 Όργανα 

 Συςκευι μζτρθςθσ οπτικισ απορρόωθςθσ ςε ωρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ, 

Labsystems Multiscan RC (Labsystems, Finland) 

 pH-μετρο, pH 127 (Xenon, Ελλάδα) 

 

 Εκτζλεςθ 

Σε ωρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ προςτίκενται 100 μl διαλφματοσ CRP ςυγκεντρϊςθσ 5 

μg/ml ςε ρυκμιςτικό διάλυμα ακινθτοποίθςθσ και ακολουκεί επϊαςθ επί 18 h ςε 

κερμοκραςία δωματίου. Στθ ςυνζχεια τα ωρεάτια εκπλζνονται δφο ωορζσ με 300 μl  

διαλφματοσ ζκπλυςθσ 1 και ακολουκεί προςκικθ ανά ωρεάτιο 300 μl διαλφματοσ 

αποκλειςμοφ των ελεφκερων κζςεων του πλαςτικοφ. Μετά από επϊαςθ για 2 h ςε 

κερμοκραςία δωματίου, τα ωρεάτια εκπλζνονται όπωσ προθγουμζνωσ και προςτίκενται ςε 

αυτά 100 μl προτφπων διαλυμάτων CRP ι δείγματοσ οροφ τα οποία είχαν προεπωαςτεί επί 

3 h με διάλυμα βιοτινυλιωμζνου πολυκλωνικοφ αντιςϊματοσ αιγόσ ζναντι τθσ CRP 

ςυγκζντρωςθσ 7,5 ng/ml  ςε αναλογία 1:1. Ακολουκεί επϊαςθ υπό ανάδευςθ για 1 h και 

τζςςερισ εκπλφςεισ με 300 μl διαλφματοσ ζκπλυςθσ 2. Στθ ςυνζχεια ςτα ωρεάτια 
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προςτίκενται 100 μl διαλφματοσ streptavidin-HRP ςυγκζντρωςθσ 250 ng/ml ςτο αντίςτοιχο 

διάλυμα αραίωςθσ και γίνεται επϊαςθ υπό ανάδευςθ για 30 min ςε κερμοκραςία 

δωματίου. Ακολοφκωσ τα ωρεάτια εκπλζνονται όπωσ προθγουμζνωσ με διαλφμα ζκπλυςθσ 

2. Μετά τθ τελικι ζκπλυςθ, ςε κάκε ωρεάτιο προςτίκενται 100 μl διαλφματοσ 

υποςτρϊματοσ τθσ HRP και ακολουκεί επϊαςθ υπό ανάδευςθ επί 30 min ςε κερμοκραςία 

δωματίου και μζτρθςθ τθσ οπτικισ απορρόωθςθσ ςτα 405 nm. 

 

6.4.2. Μθ-ανταγωνιςτικοφ τφπου ενηυμοανοςοχθμικόσ προςδιοριςμόσ τθσ CRP ςε 

φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ 

 Αρχι Μεκόδου 

Στο Σχιμα 6.3. παρουςιάηονται τα διάωορα ςτάδια του μθ ανταγωνιςτικοφ τφπου 

ενηυμοανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ τθσ CRP ςε ωρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ. Σφμωωνα με 

τθ μζκοδο αυτι, ωρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ ςτα οποία ζχει προςροωθκεί πολυκλωνικό 

αντίςωμα αιγόσ ζναντι τθσ CRP και ζχουν αποκλειςτεί οι ελεφκερεσ κζςεισ δζςμευςθσ του 

πλαςτικοφ με αδρανι πρωτεΐνθ, επωάηονται με πρότυπα διαλφματα CRP ι δείγματα και ςε 

επόμενο ςτάδιο με διάλυμα βιοτινυλιωμζνου πολυκλωνικοφ αντίςωματοσ αιγόσ ζναντι τθσ 

CRP. Μετά το πζρασ τθσ ανοςοαντίδραςθσ, ςτα ωρεάτια προςτίκεται διάλυμα 

ςτρεπταβιδίνθσ επιςθμαςμζνθσ με υπεροξειδάςθ τθσ ραπανίδοσ (streptavidin-HRP) το 

οποίο δεςμεφεται ςτα ακινθτοποιθμζνα ανοςοςυμπλζγματα μζςω των μορίων βιοτίνθσ. Η 

ποςοτικοποίθςθ τθσ CRP πραγματοποιείται μετά από προςκικθ χρωμογόνου 

υποςτρϊματοσ τθσ υπεροξειδάςθσ (H2O2/ABTS) και μζτρθςθ τθσ οπτικισ απορρόωθςθσ ςτα 

405 nm.  

 

Σχιμα 6.3. Μθ ανταγωνιςτικοφ τφπου ενηυμοανοςοχθμικόσ προςδιοριςμόσ τθσ CRP ςε φρεάτια 

μικροτιτλοδότθςθσ. 
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 Υλικά  

 Πρότυπα διαλφματα CRP (Βλζπε Κεω. 6.3.) 

 Πολυκλωνικό αντίςωμα αιγόσ ζναντι τθσ CRP, pAb (Scripps Laboratories, San 

Diego, USA) 

 Βιοτινυλιωμζνο πολυκλωνικό αντίςωμα αιγόσ ζναντι τθσ CRP, b-pAb (Βλζπε 

Κεω. 6.1.) 

 Χλωριοφχο νάτριο, NaCl (Sigma, USA) 

 Τρισ(υδροξυ-μεκυλο)-αμινο-μεκάνιο, Tris (Merck, Germany) 

 Tween 20 (Merck, Germany) 

 Αλβουμίνθ οροφ βοόσ, BSA (RIA grade, Sigma, St. Louis, Mo, USA) 

 Νατραηίδιο, NaN3 (Merck, Germany) 

 γ-ανοςοςωαιρίνεσ βοόσ, bIgG (Sigma, St. Louis, Mo., USA) 

 Διάλυμα προςρόωθςθσ πρωτεϊνϊν: ρυκμιςτικό διάλυμα ανκρακικϊν/όξινων 

ανκρακικϊν 0,05 M, pH 9,2 

 Διάλυμα αποκλειςμοφ ελεφκερων κζςεων δζςμευςθσ του πλαςτικοφ: 

διάλυμα όξινων ανκρακικϊν 0,1 M, pH 8,5, 1 % (β/ο) BSA 

 Διάλυμα ανοςοαντίδραςθσ: Τris-HCl 0,05 M, pH 7,8, που περιζχει 0,5% (β/ο) 

BSA, 0,05% (β/ο) NaN3, 0,05% (β/ο) bIgG 

 Διάλυμα αραίωςθσ Streptavidin-HRP: ρυκμιςτικό διάλυμα ωωςωορικϊν 0,05 

M, pH 6,5, που περιζχει 0,9 % NaCl, 1% (β/ο) BSA, 0,02% (β/ο) Thimerosal 

 Διάλυμα υποςτρϊματοσ τθσ υπεροξειδάςθσ: ρυκμιςτικό διάλυμα 

ωωςωορικϊν/κιτρικϊν 0,05 M, pH 4,4 που περιζχει 3,2 mM 

NaBO2.H2O2.3H2O και 1,9 mM ABTS 

 Διάλυμα ζκπλυςθσ 1: Tris-HCl 0,01 M, pH 8,25 που περιζχει 0,9 % (β/ο) NaCl 

 Διάλυμα ζκπλυςθσ 2: Tris-HCl 0,01 M, pH 8,25 που περιζχει 0,9 % (β/ο) NaCl 

και 0,05% (o/o) Τween 20 

 Διαωανι ωρζατια μικροτιτλοδότθςθσ από πολυςτυρζνιο Nunc 

Immunomodules F8 (Nunc, Denmark. 

 Δισ απεςταγμζνο νερό 

 

 Όργανα 

 Συςκευι μζτρθςθσ οπτικισ απορρόωθςθσ ςε ωρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ, 

Labsystems Multiscan RC (Labsystems, Finland) 

 pH-μετρο, pH 127 (Xenon, Ελλάδα) 

 

 Εκτζλεςθ 

Σε ωρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ προςτίκενται 100 μl διαλφματοσ πολυκλωνικοφ 

αντιςϊματοσ αιγόσ ζναντι τθσ CRP ςυγκζντρωςθσ 5 μg/ml ςε ρυκμιςτικό διάλυμα 

ακινθτοποίθςθσ και επωάηονται επί 18 h ςε κερμοκραςία δωματίου. Στθ ςυνζχεια τα 
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ωρεάτια εκπλζνονται δφο ωορζσ με 300 μl διαλφματοσ ζκπλυςθσ 1 και ακολουκεί 

προςκικθ 300 μl διαλφματοσ αποκλειςμοφ των ελεφκερων κζςεων του πλαςτικοφ και 

επϊαςθ για 2 h ςε κερμοκραςία δωματίου. Κατόπιν τα ωρεάτια εκπλζνονται όπωσ 

προθγουμζνωσ, προςτίκενται ςε αυτά 100 μl προτφπων διαλυμάτων ι δείγματοσ οροφ και 

επωάηονται υπό ανάδευςθ για 1 h. Ακολουκεί απόχυςθ και ζκπλυςθ των ωρεατίων 

τζςςερισ ωορζσ όπωσ προθγουμζνωσ. Στθ ςυνζχεια, ςτα ωρεάτια προςτίκενται 100 μl 

διαλφματοσ βιοτινυλιωμζνου πολυκλωνικοφ αντιςϊματοσ αιγόσ ζναντι τθσ CRP 

ςυγκζντρωςθσ 5 μg/ml ςε διάλυμα ανοςοαντίδραςθσ. Η αντίδραςθ πραγματοποιείται υπό 

ανάδευςθ για 1 h ςε κερμοκραςία δωματίου. Ακολουκεί ζκπλυςθ των ωρεατίων τζςςερισ 

ωορζσ με 300 μl διαλφματοσ ζκπλυςθσ 2, και  προςκικθ 100 μl διαλφματοσ streptavidin-

HRP ςυγκζντρωςθσ 250 ng/ml ςτο αντίςτοιχο διάλυμα αραίωςθσ. Μετά από επϊαςθ υπό 

ανάδευςθ για 30 min ςε κερμοκραςία δωματίου, τα ωρεάτια εκπλζνονται όπωσ 

προθγουμζνωσ με διάλυμα ζκπλυςθσ 2, προςτίκενται 100 μl διαλφματοσ υποςτρϊματοσ 

τθσ HRP. Ακολουκεί επϊαςθ υπό ανάδευςθ επί 30 min ςε κερμοκραςία δωματίου και 

μζτρθςθ τθσ οπτικισ απορρόωθςθσ των ωρεατίων ςτα 405 nm.  

 

6.5. Μζκοδοσ υδροφιλοποίθςθσ διςκίων νιτριδίου του πυριτίου και ψθφίδων 

αιςκθτιρων 

 Αρχι μεκόδου 

Η μζκοδοσ που εωαρμόςτθκε για τθν υδροωιλοποίθςθ των διςκίων νιτριδίου του 

πυριτίου κακϊσ και των ψθωίδων αιςκθτιρων βαςίςτθκε ςε κατεργαςία με πλάςμα 

οξυγόνου ςε ειδικό αντιδραςτιρα υπό πίεςθ 10 mTorr για 30 s. Η ςυγκεκριμζνθ 

κατεργαςία αποςκοπεί αωενόσ ςτθν απομάκρυνςθ των οργανικϊν επιμολφνςεων 

(κακαριςμόσ τθσ επιωάνειασ) και αωετζρου ςτον εμπλουτιςμό τθσ επιωάνειασ με 

ελεφκερεσ ομάδεσ υδροξυλίου (Σχιμα 6.4.), οι οποίεσ κα αντιδράςουν ςε επόμενο ςτάδιο 

με τα μόρια των οργανοςιλανίων για τθν τροποποίθςθ τθσ επιωάνειασ με μονομοριακό 

υμζνιο ςιλανίου. 

 

Σχιμα 6.4. Υδροφιλοποίθςθ επιφανειϊν νιτριδίου του πυριτίου. 

 

 Υλικά  

 Διςκία πυριτίου διαμζτρου 4 ιντςϊν (Si-Mat, Kaufering, Germany) 
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 Όργανα  

 Αντιδραςτιρασ εγχάραξθσ με ενεργά ιόντα (Reactive Ion Etching) 

 

 Εκτζλεςθ 

Σε διςκία πυριτίου εναποτζκθκε υμζνιο νιτριδίου του πυριτίου πάχουσ 100-150 nm με 

τθ μζκοδο τθσ χθμικισ εναπόκεςθσ ατμϊν ςε χαμθλι πίεςθ (Low Pressure Chemical Vapor 

Deposition, LPCVD). Η εργαςία αυτι πραγματοποιικθκε ςτον κακαρό χϊρο του Ινςτιτοφτου 

Νανοεπιςτιμθσ και Νανοτεχνολογίασ του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δθμόκριτοσ». Τα διςκία αυτά 

κόπθκαν ςτθν ςυνζχεια με αδαμαντοκόπτθ υάλου ςε τετράγωνα τμιματα με διαςτάςεισ  

1.5 x 1.5 cm2. Για τθν υδροωιλοποίθςθ, τόςο οι επιωάνειεσ νιτριδίου του πυριτίου όςο και 

οι αιςκθτιρεσ, τοποκετικθκαν ςτον αντιδραςτιρα εγχάραξθσ με ενεργά ιόντα ιόντων και 

κατεργάςτθκαν επί 30 s με πλάςμα οξυγόνου υπό πίεςθ 10 mTorr. Οι υδροωιλοποιθμζνεσ 

επιωάνειεσ υπζςτθςαν αμζςωσ μετά ςιλανοποίθςθ. 

 

6.6. Μζκοδοσ χθμικισ τροποποίθςθσ επιφανειϊν νιτριδίου του πυριτίου και ψθφίδων 

αιςκθτιρων με αμινο-ςιλάνιο 

 Αρχι μεκόδου 

Η αρχι τθσ μεκόδου απεικονίηεται ςτο Σχιμα 6.5.. Σφμωωνα με αυτιν, οι 

υδροωιλοποιθμζνεσ επιωάνειεσ εμβαπτίηονται ςε υδατικό διάλυμα 3-αμινο-προπυλο-

τριαικοξυ-ςιλανίου (APTES). Τα μόρια του ςιλανίου υδρολφονται με αποτζλεςμα τον 

ςχθματιςμό ελεφκερων ςιλανολϊν που ςχθματίηουν δεςμοφσ υδρογόνου με τισ ςιλανόλεσ 

τθσ επιωάνειασ. Μετά τθν απομάκρυνςθ από το διάλυμα ςιλανοποίθςθσ, οι επιωάνειεσ 

εκπλζνονται με νερό ϊςτε να απομακρυνκεί θ περίςςεια του ςιλανίου και ακολουκεί 

κερμικι κατεργαςία ςε υψθλι κερμοκραςία ζτςι ϊςτε τα μόρια του ςιλανίου να 

ςχθματίςουν ομοιοπολικοφσ δεςμοφσ με τθν επιωάνεια κακιςτϊντασ τθν κατάλλθλθ για 

πρόςδεςθ βιομορίων είτε μζςω ωυςικισ προςρόωθςθσ ι μζςω ομοιοπολικισ ςφνδεςθσ. 

 Υλικά 

 Υδροωιλοποιθμζνεσ επιωάνειεσ νιτριδίου του πυριτίου ι ψθωίδεσ 

αιςκθτιρων (βλ. Κεω. 6.5.) 

 3-αμινο-προπυλο-τριαικοξυ-ςιλάνιο, APTES (Sigma Chemical Co., St. Louis, 

Mo, USA) 

 Δισ απεςταγμζνο νερό 

 

 Όργανα 

 Φοφρνοσ Heraus T6 (Thermon Electron, Germany) 
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 Εκτζλεςθ 

Για τθν τροποποίθςθ των επιωανειϊν με αμινοςιλάνιο χρθςιμοποιικθκε διάλυμα 

APTES ςυγκζντρωςθσ 0,5 % (ο/ο) ςε δισ απεςταγμζνο νερό ςτο οποίο εμβαπτίςτθκαν οι 

υδροωιλοποιθμζνεσ επιωάνειεσ νιτριδίου του πυριτίου ι οι υδροωιλοποιθμζνεσ ψθωίδεσ 

αιςκθτιρων. Οι επιωάνειεσ παρζμειναν ςε αυτό το διάλυμα για 2 min, και ςτθν ςυνζχεια 

εμβαπτίςτθκαν για 30 sec ςε δισ απεςταγμζνο νερό. Ακολοφκθςε ξιρανςθ ςε ρεφμα 

αηϊτου και κζρμανςθ για 20 min ςτουσ 120 :C, ζτςι ϊςτε τα υδρολυμζνα μόρια ςιλανίου 

να αντιδράςουν με τισ ομάδεσ ςιλανόλθσ ςτθν επιωάνεια. Οι τροποποιθμζνεσ επιωάνειεσ 

ωυλάςςονται ςε ξθραντιρα ςε κερμοκραςία δωματίου ζωσ ότου χρθςιμοποιθκοφν ωσ 

υποςτρϊματα για τθν ακινθτοποίθςθ βιομορίων.  

 

Σχιμα 6.5. Σιλανοποίθςθ επιφανειϊν νιτριδίου του πυριτίου με APTES. 

 

6.7. Μζκοδοσ χθμικισ τροποποίθςθσ επιφανειϊν νιτριδίου του πυριτίου και ψθφίδων 

αιςκθτιρων με αμινο-ςιλάνιο και γλουταραλδεΰδθ  

 Αρχι μεκόδου 

Η αρχι τθσ μεκόδου απεικονίηεται ςτο Σχιμα 6.6.. Σφμωωνα με τθ μζκοδο, οι 

υδροωιλοποιθμζνεσ επιωάνειεσ επωάηονται ςε υδατικό διάλυμα 3-αμινο-προπυλο-

τριαικόξυ-ςιλανίου (APTES), εκπλζνονται και υπόκεινται ςε κερμικι κατεργαςία όπωσ 

περιγράωθκε ςτο κεω. 6.6. και ςτθ ςυνζχεια εμβαπτίηονται ςε διάλυμα γλουταραλδεψδθσ 

ςε ρυκμιςτικό διάλυμα ωωςωορικϊν. Κατά το ςτάδιο αυτό τα μόρια τθσ γλουταραλδεψδθσ 

αντιδροφν με τισ αμινο-ομάδεσ του ςιλανίου ςχθματίηοντασ βάςεισ κατά Schiff μζςω τθσ 

μίασ από τισ δφο ομάδεσ αλδεψδθσ του μορίου ενϊ θ άλλθ παραμζνει ελεφκερθ και μπορεί 

να χρθςιμοποιθκεί για τθν ομοιοπολικι ςφνδεςθ μορίων που ωζρουν ελεφκερεσ αμινο-

ομάδεσ. 

 Υλικά 

 Υδροωιλοποιθμζνεσ επιωάνειεσ νιτριδίου του πυριτίου ι ψθωίδεσ 

αιςκθτιρων (βλ. Κεω. 6.5.) 
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 3-αμινο-προπυλο-τριαικοξυ-ςιλάνιο, APTES (Sigma Chemical Co., St. Louis, 

Mo, USA) 

 Γλουταραλδεΰδθ 25% (β/ο) (Sigma Chemical Co., St. Louis, Mo, USA) 

 Δισ απεςταγμζνο νερό 

 

 Όργανα 

 Φοφρνοσ Heraus T6 (Thermo Electron, Germany) 

 

 Εκτζλεςθ 

Πραγματοποιικθκε τροποποίθςθ των επιωανειϊν με APTES όπωσ περιγράωθκε ςτο 

κεω. 6.6. και ςτθ ςυνζχεια οι επιωάνειεσ εμβαπτίςτθκαν ςε διάλυμα γλουταραλδεψδθσ 

ςυγκζντρωςθσ 1% (ο/ο) ςε διάλυμα ωωςωορικϊν 0,05 Μ pH 7,0. Οι επιωάνειεσ 

επωάςτθκαν με αυτό το διάλυμα για 2 h ςε κερμοκραςία δωματίου και κατόπιν 

εκπλφκθκαν με περίςςεια διαλφματοσ ωωςωορικϊν και ξθράνκθκαν ςε ρεφμα αηϊτου. Οι 

ενεργοποιθμζνεσ επιωάνειεσ χρθςιμοποιικθκαν αμζςωσ ωσ ςτερεοί ωορείσ 

ακινθτοποίθςθσ βιομορίων.  

 

Σχιμα 6.6. Τροποποίθςθ επιφανειϊν νιτριδίου του πυριτίου με APTES και γλουταραλδεΰδθ. 

 

6.8. Μζκοδοσ χθμικισ τροποποίθςθσ επιφανειϊν νιτριδίου του πυριτίου και ψθφίδων 

αιςκθτιρων με εποξυ-ςιλάνιο 

 Αρχι μεκόδου 

Η αρχι τθσ μεκόδου απεικονίηεται ςτο Σχιμα 6.7.. Σφμωωνα με τθ μζκοδο, οι 

υδροωιλοποιθμζνεσ επιωάνειεσ επωάηονται ςε διάλυμα 3-γλυςιδoξυ-προπυλο-τριμεκoξυ-

ςιλανίου (GOPTS) ςε άνυδρο τολουόλιο. Ακολουκεί ζκπλυςθ των επιωανειϊν και ξιρανςθ 

ςε ρεφμα αηϊτου ζτςι ϊςτε να ςχθματιςτεί ζνα υμζνιο εποξυ-ςιλανίου κακιςτϊντασ τθν 
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επιωάνεια κατάλλθλθ για ομοιοπολικι πρόςδεςθ βιομορίων μζςω αντίδραςθσ των 

ελεφκερων αμινο-ομάδων τουσ με τισ εποξειδικζσ ομάδεσ τθσ επιωάνειασ.  

 Υλικά 

 Υδροωιλοποιθμζνεσ επιωάνειεσ νιτριδίου του πυριτίου και ψθωίδων 

αιςκθτιρων (βλ. Κεω. 6.5.) 

 3-γλυςιδoξυ-προπυλο-τριμεκoξυ-ςιλάνιο, GOPTS (Sigma Chemical Co., St. 

Louis, Mo, USA)  

 Άνυδρο τολουόλιο (Merck, Germany) 

 Απόλυτθ Αικανόλθ (Merck, Germany) 

 

 Όργανα 

 Συςκευι υπεριχων Crest Ultrasonics Corp., (Trenton, USA) 

 

 Εκτζλεςθ 

Για τθν ςιλανοποίθςθ, χρθςιμοποιικθκε διάλυμα GOPTS ςυγκζντρωςθσ 1 % (ο/ο) ςε 

άνυδρο τολουόλιο ςτο οποίο εμβαπτίςτθκαν οι υδροωιλοποιθμζνεσ επιωάνειεσ νιτριδίου 

του πυριτίου και οι ψθωίδεσ αιςκθτιρων για 18 h ςε κερμοκραςία δωματίου. Ακολοφκθςε 

ζκπλυςθ των επιωανειϊν με τολουόλιο και απόλυτθ αικανόλθ τρεισ ωορζσ και κατεργαςία 

ςε λουτρό υπεριχων ςε απόλυτθ αικανόλθ για 20 min. Ακολοφκωσ, οι επιωάνειεσ 

ξθράνκθκαν ςε ρεφμα αηϊτου και χρθςιμοποιικθκαν άμεςα ωσ ςτερεοί ωορείσ 

ακινθτοποίθςθσ βιομορίων.  

 

 

Σχιμα 6.7. Τροποποίθςθ επιφανειϊν νιτριδίου του πυριτίου με GOPTS. 
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6.9. Ακινθτοποίθςθ βιομορίων ςε διςκία νιτριδίου του πυριτίου και ψθφίδεσ αιςκθτιρων 

Για τθν καταςκευι των μικροςυςτοιχιϊν πάνω ςτα διςκία νιτριδίου του πυριτίου 

κακϊσ και ςτισ ψθωίδεσ πυριτίου που ωζρουν τα ολοκλθρωμζνα ςυμβολόμετρα Mach-

Zehnder χρθςιμοποιικθκε ςυςκευι αυτόματθσ εναπόκεςθσ μικροκθλίδων (BioOdyssey 

CalligrapherTM MiniArrayer, Bio-Rad Laboratories). Η ςυςκευι περιλαμβάνει τα εξισ: 

 ζναν ςτεγανό κάλαμο (α), 

 μια μονάδα για τον ζλεγχο τθσ υγραςίασ (β), 

 δφο πλαςτικοφσ περιζκτεσ για τθν αποκικευςθ του διαλφματοσ ζκπλυςθσ τθσ 

βελόνασ και τθ ςυλλογι των υγρϊν τθσ ζκπλυςθσ (γ), 

 μια εξωτερικά ςυνδεόμενθ αντλία που διοχετεφει αζρα κατά τθ διάρκεια των 

εκπλφςεων για το ςτζγνωμα τθσ ακίδασ, κακϊσ και  

 μια μονάδα για τον ζλεγχο τθσ κερμοκραςίασ ςτο εςωτερικό του καλάμου (δ). 

 

 

Σχιμα 6.8. Συςκευι αυτόματθσ εναπόκεςθσ μικροκθλίδων BioOdyssey CalligrapherTM MiniArrayer 

τθσ Bio-Rad Laboratories. 

 

Εντόσ του καλάμου τθσ ςυςκευισ τοποκετοφνται τα υποςτρϊματα (διςκία νιτριδίου 

του πυριτίου, ψθωίδεσ αιςκθτιρων) κακϊσ και το πλακίδιο με τα ωρεάτια που ωζρουν τα 

διαλφματα για εναπόκεςθ. Βαςικό ςτοιχείο τθσ ςυςκευισ εναπόκεςθσ μικροκθλίδων είναι 

ο ρομποτικόσ βραχίονασ, ο οποίοσ κινείται κακζτωσ και οριηοντίωσ με ακρίβεια ±2,5 μm και 

ωζρει κεωαλι ςτθν οποία τοποκετοφνται ακίδεσ (τριχοειδείσ ι ςυμπαγείσ) μζςω των 

οποίων πραγματοποιείται θ μεταωορά του διαλφματοσ από τα ωρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ 

ςτισ επιωάνειεσ. Για τθν ζκπλυςθ των ακίδων υπάρχει εντόσ του καλάμου λουτρό ςτο οποίο 

τοποκετείται διάλυμα επιωανειοδραςτικοφ (1% (ο/ο) Triton X100 ςε απεςταγμζνο νερό) 
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κακϊσ και μια διάταξθ για τθν ζκπλυςθ των ακίδων με απεςταγμζνο νερό και τθ ξιρανςθ 

τουσ με ρεφμα αζρα.  

Για τθν εναπόκεςθ των βιομορίων χρθςιμοποιικθκαν ςυμπαγείσ ακίδεσ που διζκεταν 

πεπλατυςμζνθ κεωαλι μικουσ περίπου 200 mm και διαμζτρου 375 μm (Σχιμα 6.9.). Η 

ακίδα οδθγείται από το πρόγραμμα ςτο ωρεάτιο που περιζχει το δείγμα που κζλουμε να 

εναποκζςουμε και εμβαπτίηεται ςε αυτό. Με αυτόν τον τρόπο δθμιουργείται ζνα υμζνιο 

από το διάλυμα ςτθν άκρθ τθσ ακίδασ. Στθ ςυνζχεια¸ θ ακίδα ζρχεται ςε επαωι με τθν 

επιωάνεια και εναποκζτει το διάλυμα ςε ςυγκεκριμζνθ κζςθ δθμιουργϊντασ μια κθλίδα 

μεγζκουσ περίπου 300-400 μm. Οι τιμζσ των διαωόρων παραμζτρων που εωαρμόςτθκαν 

για τθν εναπόκεςθ των διαλυμάτων των βιομορίων ςτισ ενεργοποιθμζνεσ επιωάνειεσ 

νιτριδίου του πυριτίου και ςτισ ψθωίδεσ αιςκθτιρων παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 6.1. 

 

 

 

 

Σχιμα 6.9. Συμπαγισ ακίδα εναπόκεςθσ μικροκθλίδων.  
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Θάλαμοσ 

Θερμοκραςία 15 oC 

Υγραςία 65 % (v/v) 

Πλιρωςθ ακίδασ 

Ταχφτθτα προςζγγιςθσ ακίδασ ςτο φρεάτιο 15 mm/s 

Χρονικι διάρκεια εμβάπτιςθσ τθσ ακίδασ ςτο φρεάτιο 1000 ms 

Ταχφτθτα απομάκρυνςθσ τθσ ακίδασ από το φρεάτιο 15 mm/s 

Εναπόκεςθ διαλφματοσ 

Ταχφτθτα προςζγγιςθσ ακίδασ ςτο πλακίδιο 10 mm/s 

Χρονικι διάρκεια εναπόκεςθσ του διαλφματοσ 25 ms 

Θζςθ z-άξονα 0 mm 

 

Πίνακασ 6.1. Τιμζσ παράμετρων που εφαρμόςτθκαν κατά τθν εναπόκεςθ μικροκθλίδων με χριςθ 

ςυμπαγοφσ ακίδασ ςε ενεργοποιθμζνεσ επιφάνειεσ νιτριδίου του πυριτίου και ψθφίδεσ 

αιςκθτιρων. 

 

6.10. Μζκοδοσ φκοριςμοανοςοπροςδιοριςμοφ γ-ςφαιρινϊν κουνελιοφ ςε διςκία 

νιτριδίου του πυριτίου 

 Αρχι Μεκόδου 

Η αξιολόγθςθ των τροποποιθμζνων με αμινοςιλάνιο (APTES), αμινοςιλάνιο-

γλουταραλδεψδθ (ΑPTES-Glu) ι εποξυ-ςιλάνιο (GOPTS) διςκίων νιτριδίου του πυριτίου ωσ 

προσ τθν ικανότθτα δζςμευςθσ και τθν ομοιογζνεια ακινθτοποίθςθσ των βιομορίων 

πραγματοποιικθκε μζςω προςρόωθςθσ ςτισ επιωάνειεσ αυτζσ γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ και 

ανίχνευςθ των ακινθτοποιθμζνων μορίων με αντίςωμα κατά των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ 

επιςθμαςμζνο με ωκορίηουςα ουςία. Όπωσ ωαίνεται ςτο Σχιμα 6.10., ςτισ 

ενεργοποιθμζνεσ επιωάνειεσ εναποτίκενται κθλίδεσ διαλφματοσ γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ με 

τθ βοικεια αυτόματου ρομποτικοφ μθχανιματοσ εναπόκεςθσ μικροκθλίδων και ακολουκεί 

κάλυψθ των ελεφκερων κζςεων τθσ επιωάνειασ με αδρανι πρωτεΐνθ. Στθν ςυνζχεια, οι 

επιωάνειεσ επωάηονται με διάλυμα πολυκλωνικοφ αντιςϊματοσ αιγόσ ζναντι των γ-

ςωαιρινϊν κουνελιοφ το οποίο είναι επιςθμαςμζνο με τθ ωκορίηουςα ουςία AlexaFluor 

546 (AF546). Η μζτρθςθ του ςιματοσ ωκοριςμοφ πραγματοποιείται μζςω μικροςκοπίου 

ανάκλαςθσ ωκοριςμοφ εωοδιαςμζνο με κατάλλθλα ωίλτρα διζγερςθσ και εκπομπισ και 

κάμερα για τθν λιψθ εικόνων υψθλισ ευκρίνειασ. 
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Σχιμα 6.10. Σχθματικι απεικόνιςθ φκοριςμοανοςοπροςδιοριςμοφ γ-ςφαιρινϊν κουνελιοφ 

ακινθτοποιθμζνων ςε διςκία νιτριδίου του πυριτίου τροποποιθμζνα με APTES, APTES-Glu ι GOPTS. 

 

 Υλικά 

 Διςκία νιτριδίου του πυριτίου τροποποιθμζνα με APTES, APTES-Glu και GOPTS 

(βλ. Κεω. 6.6 - 6.8) 

 γ-ςωαιρίνεσ κουνελιοφ (Sigma, St. Louis, Mo, USA) 

 Πολυκλωνικό αντίςωμα ανεπτυγμζνο ςε αίγα ζναντι των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ 

επιςθμαςμζνο με Alexa Fluor 546 (Molecular Probes, Eugene, Or, USA) 

 Διάλυμα ακινθτοποίθςθσ: ρυκμιςτικό διάλυμα ωωςωορικϊν 0,05 Μ, pH 7,4 

 Διάλυμα αποκλειςμοφ των ελεφκερων κζςεων τθσ επιωάνειασ: ρυκμιςτικό 

διάλυμα ωωςωορικϊν 0,05 Μ pH 7,4, που περιζχει 1 % (β/ο) αλβουμίνθ οροφ 

βοόσ (BSA , RIA grade, Sigma, St. Louis, Mo, USA). 

 Διάλυμα ζκπλυςθσ: ρυκμιςτικό διάλυμα ωωςωορικϊν 0,05 Μ pH 7,4, που 

περιζχει 0,9 % (β/ο) NaCl 

 Διάλυμα ανοςοαντίδραςθσ: ρυκμιςτικό διάλυμα ωωςωορικϊν 0,05 Μ, pH 7,4 

που περιζχει 1 % (β/ο) BSA 

 Δισ απεςταγμζνο νερό 
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 Όργανα 

 Μικροςκόπιο ωκοριςμοφ Axioskop 2 plus (Carl Zeiss, Germany) εωοδιαςμζνο 

με ωίλτρα διζγερςθσ και εκπομπισ κατάλλθλα για Alexa Fluor 546 και 

εξοπλιςμζνο με ψθωιακι κάμερα Micropublisher 3.3 RTV (Q Imaging, 

Canada) (Σχιμα 6.11.). Η επεξεργαςία τθσ ψθωιακισ εικόνασ και θ μζτρθςθ 

των ςθμάτων ωκοριςμοφ πραγματοποιικθκε ςε θλεκτρονικό υπολογιςτι με 

το πρόγραμμα επεξεργαςίασ εικόνων ImagePro Plus (Media Cybernetics, Inc., 

USA) 

 pH-μετρο pH 127 (Xenon, Ελλάδα) 

 

Σχιμα 6.11. Φωτογραφία του μικροςκόπιου φκοριςμοφ Axioskop 2 Plus (Carl Zeiss, Germany) που 

χρθςιμοποιικθκε για τθν ανίχνευςθ του ςιματοσ φκοριςμοφ από διςκία νιτριδίου του πυριτίου 

μετά τθν ακινθτοποίθςθ γ-ςφαιρινϊν κουνελιοφ και τθν αντίδραςθ τουσ με αντίςωμα κατά των γ-

ςφαιρινϊν κουνελιοφ επιςθμαςμζνο με AF546. 

 

 Εκτζλεςθ 

Διαλφματα γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ διαωορετικϊν ςυγκεντρϊςεων (10, 25, 100 μg/ml) 

εναποτζκθκαν με το αυτόματο ρομποτικό ςφςτθμα εναπόκεςθσ κθλίδων ςε 

προκακοριςμζνεσ κζςεισ ςτθν επιωάνεια των διςκίων νιτριδίου του πυριτίου. Μετά από 

επϊαςθ επί 18 h ςε κακοριςμζνεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ ( 15 :C και 65% 

υγραςία), τα διςκία εμβαπτίςτθκαν ςε διάλυμα αποκλειςμοφ των ελεφκερων κζςεων 

δζςμευςθσ τθσ επιωάνειασ για 2 h ςε κερμοκραςία δωματίου. Στθ ςυνζχεια, τα διςκία 

εκπλφκθκαν με διάλυμα ζκπλυςθσ και ξθράνκθκαν ςε ρεφμα αηϊτου. Για τθν 

ανοςοαντίδραςθ, τα διςκία επωάςτθκαν με διάλυμα πολυκλωνικοφ αντιςϊματοσ αιγόσ 

ζναντι των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ επιςθμαςμζνο με AF546 ςυγκζντρωςθσ 5 μg/ml ςε 

διάλυμα ανοςοαντίδραςθσ επί 2 h ςε κερμοκραςία δωματίου. Κατόπιν, τα διςκία 

εκπλφκθκαν με διάλυμα ζκπλυςθσ και νερό, ξθράνκθκαν ςε ρεφμα αηϊτου και ακολοφκθςε 
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παρατιρθςθ ςτο μικροςκόπιο ωκοριςμοφ. Για τον προςδιοριςμό του ςιματοσ τθσ μθ 

ειδικισ δζςμευςθσ χρθςιμοποιικθκαν διςκία τα οποία είχαν επωαςκεί μόνο με διάλυμα 

αποκλειςμοφ και ωκοριςμοεπιςθμαςμζνου αντιςϊματοσ. 

 

6.11. Ανίχνευςθ γ-ςφαιρινϊν κουνελιοφ με τον αναπτυχκζντα οπτικό ανοςοαιςκθτιρα 

τφπου Mach-Zehnder 

 Αρχι Μεκόδου 

Για τθν αξιολόγθςθ των αναλυτικϊν χαρακτθριςτικϊν του αναπτυχκζντοσ 

ανοςοαιςκθτιρα χρθςιμοποιικθκαν αρχικά δεςμευτικζσ αναλφςεισ-μοντζλα. Η μια από 

αυτζσ αωοροφςε τθν αντίδραςθ ακινθτοποιθμζνων ςτθν επιωάνεια του αιςκθτιρα γ-

ςωαιρινϊν κουνελιοφ με αντίςωμα αιγόσ κατά των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ. Για τον ςκοπό 

αυτό, όπωσ παρουςιάηεται ςτο ςχιμα 6.12., ςτουσ αιςκθτιρεσ ακινθτοποιοφνται μζςω 

προςρόωθςθσ γ-ςωαιρίνεσ κουνελιοφ και ακολουκεί κάλυψθ των ελεφκερων κζςεων τθσ 

επιωάνειασ με αδρανι πρωτεΐνθ. Στθν ςυνζχεια εωαρμόηεται ςτθν επιωάνεια των ψθωίδων 

θ ρευςτομθχανικι κυψελίδα και παρακολουκείται ςε πραγματικό χρόνο θ αντίδραςθ με 

αντίςωμα αιγόσ ζναντι των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ. 
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Α. Ακινθτοποίθςθ γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ Β. Αποκλειςμόσ ελεφκερων κζςεων 

δζςμευςθσ τθσ επιωάνειασ με αδρανι 
πρωτεΐνθ 

  
Γ. Αντίδραςθ με αντίςωμα αιγόσ ζναντι των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ 

 
Σχιμα 6.12. Σχθματικι αναπαράςταςθ των ςταδίων ανίχνευςθσ των γ-ςφαιρινϊν κουνελιοφ με τον 

αναπτυχκζντα οπτοθλεκτρονικό αιςκθτιρα. 

 

 Υλικά 

 Αιςκθτιρεσ τροποποιθμζνοι με APTES ι GOPTS (βλ. Κεω. 6.6, 6.8) 

 γ-ςωαιρίνεσ κουνελιοφ (Sigma, St. Louis, Mo, USA) 

 Πολυκλωνικό αντίςωμα ανεπτυγμζνο ςε αίγα ζναντι των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ 

(Chemicon International Inc., USA) 

 Διάλυμα ακινθτοποίθςθσ & ζκπλυςθσ: ρυκμιςτικό διάλυμα ωωςωορικϊν 0,05 

Μ, pH 7,4 

 Διάλυμα αποκλειςμοφ των ελεφκερων κζςεων τθσ επιωάνειασ & 

ανοςοαντίδραςθσ: ρυκμιςτικό διάλυμα ωωςωορικϊν 0,05 Μ pH 7,4, που 

περιζχει 1 % (β/ο) αλβουμίνθ οροφ βοόσ (BSA , RIA grade, Sigma, St. Louis, Mo, 

USA) 

 Διάλυμα αποδζςμευςθσ αντιγόνου-αντιςϊματοσ (Εlution Buffer, Pierce, 

Rockford, IL, USA). 

 Δισ απεςταγμζνο νερο 
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 Όργανα 

 Πειραματικι διάταξθ που αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια του Ευρωπαϊκοφ 

Προγράμματοσ ¨PYTHIA¨ (Σχιμα 6.13.) 

 Περιςταλτικι αντλία (Pharmacia Fine Chemicals Inc., Piscataway, New Jersey) 

 Μικρορευςτομθχανικζσ κυψελίδεσ (Jobst Technologies GmbH, Freiburg, 

Germany) 

 

Σχιμα 6.13. Φωτογραφία τθσ πειραματικισ διάταξθσ μετριςεων με τισ θμι-ολοκλθρωμζνεσ ψθφίδεσ 

ςυμβολομζτρων Mach-Zehnder. 

 

 Εκτζλεςθ 

Διάλυμα γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ ςυγκζντρωςθσ 100 μg/ml ςε ρυκμιςτικό διάλυμα 

ακινθτοποίθςθσ εναποτίκεται ςε επτά από τα δζκα ολοκλθρωμζνα ςυμβολομζτρα Mach-

Zehnder τθσ κάκε ψθωίδασ με το αυτόματο ρομποτικό ςφςτθμα εναπόκεςθσ κθλίδων 

(Σχιμα 6.14.). Μετά από επϊαςθ επί 18 h ςε κακοριςμζνεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και 

υγραςίασ (15 :C και 65 % υγραςία), ακολουκεί ζκπλυςθ των ψθωίδων με διάλυμα 

αποκλειςμοφ των ελεφκερων κζςεων τθσ επιωάνειασ και επϊαςθ με το ίδιο διάλυμα για 1 

h ςε κερμοκραςία δωματίου. Στθ ςυνζχεια, οι ψθωίδεσ εκπλζνονται με διάλυμα ζκπλυςθσ 

και δισ απιονιςμζνο νερό, και ξθραίνονται ςε ρεφμα αηϊτου, πριν τθν τοποκζτθςθ ςτθν 

επιωάνεια τθσ ψθωίδασ τθσ μικρορευςτομθχανικισ κυψελίδασ. Ακολοφκωσ, θ ψθωίδα 

τοποκετείται ςτθν ειδικι βάςθ (handling base) και ςτθ ςυνζχεια ςτθν κεωαλι τθσ 

μετρθτικισ διάταξθσ. Ακολουκεί ευκυγράμμιςθ τθσ κεωαλισ ςε ςχζςθ με τθν εξωτερικι 

οπτικι ίνα που μεταωζρει το ςιμα ςτο ωαςματοωωτόμετρο και ξεκινά θ καταγραωι του 

ςιματοσ. Αρχικά, πάνω από τον αιςκθτιρα διζρχεται ρυκμιςτικό διάλυμα 

ανοςοαντίδραςθσ για 5 min και ςτθ ςυνζχεια διάλυμα αντιςϊματοσ αιγόσ κατά των γ-
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ςωαιρινϊν κουνελιοφ ςυγκζντρωςθσ 0,025 nM – 66,7 nM, ςτο ίδιο ρυκμιςτικό διάλυμα για 

20 min. Κατόπιν, διοχετεφεται διάλυμα ζκπλυςθσ και διάλυμα αποδζςμευςθσ αντιγόνου-

αντιςϊματοσ για 10 min ϊςτε να απομακρυνκοφν τα δεςμευμζνα μόρια αντιςϊματοσ 

ζναντι των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ, οι ψθωίδεσ εξιςορροποφνται με διάλυμα ζκπλυςθσ και 

ανοςοαντίδραςθσ και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν εκ νζου. Οι τρεισ εκ των δζκα 

αιςκθτιρων κάκε ψθωίδασ που ζχουν επωαςκεί μόνο με διάλυμα αποκλειςμοφ 

χρθςιμοποιοφνται για τον προςδιοριςμό του ςιματοσ μθ ειδικισ δζςμευςθσ (Σχιμα 6.14.). 

 

 

Σχιμα 6.14. Σχθματικι απεικόνιςθ ακινθτοποίθςθσ γ-ςφαιρινϊν κουνελιοφ και αδρανοφσ πρωτεΐνθσ 

ςε ψθφίδεσ οπτικϊν ανοςοαιςκθτιρων τφπου Mach-Zehnder. 

 

6.12. Ανίχνευςθ ςτρεπταβιδίνθσ με τον αναπτυχκζντα οπτικό ανοςοαιςκθτιρα τφπου 

Mach-Zehnder 

 Αρχι Μεκόδου 

Ζνα δεφτερο ςφςτθμα δεςμευτικισ ανάλυςθσ που χρθςιμοποιικθκε για τθν 

αξιολόγθςθ του αναπτυχκζντοσ αιςκθτιρα είναι το ςφςτθμα βιοτίνθσ-ςτρεπταβιδίνθσ. Για 

τον ςκοπό αυτό ςτθν επιωάνεια των ψθωίδων ακινθτοποιικθκε βιοτινυλιωμζνθ αλβουμίνθ 

οροφ βοόσ (b-BSA) και θ ανίχνευςθ ςε πραγματικό χρόνο πραγματοποιικθκε με διαβίβαςθ 

διαλφματοσ ςτρεπταβιδίνθσ (Σχιμα 6.15.).  
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Α. Ακινθτοποίθςθ βιοτινυλιωμζνθσ 

αλβουμίνθσ οροφ βοόσ (b-BSA) 
Β. Αποκλειςμόσ ελεφκερων κζςεων 

δζςμευςθσ τθσ επιωάνειασ με αδρανι 
πρωτεΐνθ 

  
Γ. Αντίδραςθ με ςτρεπταβιδίνθ 

 
Σχιμα 6.15. Σχθματικι αναπαράςταςθ των ςταδίων ανίχνευςθσ βιοτινυλιωμζνθσ πρωτεΐνθσ με τον 

αναπτυχκζντα οπτοθλεκτρονικό ανοςοαιςκθτιρα. 

 Υλικά 

 Αιςκθτιρεσ επιςτρωμζνοι με APTES ι GOPTS (βλ. Κεω. 6.6., 5.8.) 

 Βιοτινυλιωμζνθ αλβουμίνθ οροφ βοόσ (βλ. Κεω.  6.1.) 

 Στρεπταβιδίνθ (Pierce, Rockford, IL, USA) 

 Όλα τα υπόλοιπα υλικά είναι ίδια με αυτά του Κεω. 6.11. 

 

 Όργανα 

 Βλζπε Κεω. 6.11. 

 

 Εκτζλεςθ 

Η πειραματικι διαδικαςία που ακολουκικθκε ιταν ίδια με αυτι του Κεω. 6.11., με τθ 

μόνθ διαωορά ότι ςτουσ επτά αιςκθτιρεσ ανά ψθωίδα εναποτζκθκε διάλυμα 

βιοτινυλιωμζνθσ αλβουμίνθσ οροφ βοόσ (Σχιμα 6.16.) ςυγκζντρωςθσ 100 μg/ml και 

ακολοφκθςε διαβίβαςθ διαλφματοσ ςτρεπταβιδίνθσ ςυγκζντρωςθσ 0,002 nM – 2,5 nM και 
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παρακολοφκθςθ τθσ αντίδραςθσ ςε πραγματικό χρόνο. Επιπλζον, ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν 

ιταν δυνατι θ αναγζννθςθ τθσ ψθωίδασ. 

 

 

Σχιμα 6.16. Σχθματικι απεικόνιςθ ακινθτοποίθςθσ βιοτινυλιωμζνθσ αλβουμίνθσ οροφ βοόσ 

και αδρανοφσ πρωτεΐνθσ ςε ψθφίδεσ οπτικϊν ανοςοαιςκθτιρων τφπου Mach-Zehnder. 

 

6.13. Ταυτόχρονθ ανίχνευςθ γ-ςφαιρινϊν κουνελιοφ και ςτρεπταβιδίνθσ με τον οπτικό 

ανοςοαιςκθτιρα τφπου Mach-Zehnder 

 Αρχι Μεκόδου 

Η αρχι μεκόδου είναι ίδια με αυτι που περιγράωθκε ςτα Κεω. 6.11. και 6.12. με τθ 

διαωορά ότι τρείσ αιςκθτιρεσ ανά ψθωίδα τροποποιοφνται με διάλυμα γ-ςωαιρινϊν 

κουνελιοφ, τζςςερισ με διάλυμα βιοτινυλιωμζνθσ αλβουμίνθσ οροφ βοόσ και τρεισ 

χρθςιμοποιοφνται για τον προςδιοριςμό τθσ μθ ειδικισ δζςμευςθσ μετά από κάλυψθ με 

αλβουμίνθ οροφ βοόσ. Ακολοφκθςε διαβίβαςθ διαλυμάτων αντιςϊματοσ αιγόσ ζναντι των 

γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ και ςτρεπταβιδίνθσ και  παρακολοφκθςθ των αντιδράςεων ςε 

πραγματικϊν χρόνο. 

 Υλικά 

 Ίδια με Κεω. 6.11. και 6.12. 

 

 Όργανα 

 Ίδια με Κεω. 6.11. και 6.12. 

 

 Εκτζλεςθ 

Η πειραματικι διαδικαςία που ακολουκικθκε ιταν ίδια με αυτι του Κεω. 6.11. και 

6.12., με τθ μόνθ διαωορά ότι ςτουσ τζςςερισ κυματοδθγοφσ εναποτζκθκε διάλυμα 

βιοτινυλιωμζνθσ αλβουμίνθσ οροφ βοόσ, ενϊ ςτουσ άλλουσ τρείσ εναποτζκθκε διάλυμα γ-

ςωαιρινϊν κουνελιοφ (Σχιμα 6.17.). Η ςυγκζντρωςθ των διαλυμάτων εναπόκεςθσ των δφο 
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πρωτεϊνϊν ιταν 100 μg/ml. Ακολοφκθςε διαβίβαςθ διαλυμάτων αντιςϊματοσ αιγόσ ζναντι 

των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ και ςτρεπταβιδίνθσ και  παρακολοφκθςθ των αντιδράςεων ςε 

πραγματικό χρόνο. 

 

Σχιμα 6.17. Σχθματικι απεικόνιςθ ακινθτοποίθςθσ βιοτινυλιωμζνθσ αλβουμίνθσ οροφ βοόσ, γ-

ςφαιρινϊν κουνελιοφ και αδρανοφσ πρωτεΐνθσ ςε ψθφίδεσ οπτικϊν αιςκθτιρων τφπου Mach-

Zehnder για τθν ταυτόχρονθ ανίχνευςθ τουσ. 

 

6.14. Ανοςοχθμικόσ προςδιοριςμόσ τθσ CRP με τον οπτικό ανοςοαιςκθτιρα τφπου Mach-

Zehnder 

 Αρχι Μεκόδου 

Η αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ του αναπτυχκζντοσ αιςκθτιρα να χρθςιμοποιθκεί για 

τον προςδιοριςμό ουςιϊν κλινικοφ ενδιαωζροντοσ ςε βιολογικά δείγματα 

πραγματοποιικθκε μζςω τθσ ανάπτυξθσ ανοςοχθμικισ μεκόδου μθ ανταγωνιςτικοφ τφπου 

για τον προςδιοριςμό τθσ C-αντιδρϊςασ πρωτεΐνθσ ςε ορό αίματοσ με τον αναπτυχκζντα 

αιςκθτιρα. Στο Σχιμα 6.18. παρουςιάηονται τα διάωορα ςτάδια του ανοςοχθμικοφ 

προςδιοριςμοφ τθσ CRP, τα οποία περιλαμβάνουν: ακινθτοποίθςθ ςτθν επιωάνεια 

τροποποιθμζνων με APTES ψθωίδων αιςκθτιρων πολυκλωνικοφ αντίςωματοσ αιγόσ ζναντι 

τθσ CRP, κάλυψθ των ελεφκερων κζςεων τθσ επιωάνειασ με αδρανι πρωτεΐνθ, διαβίβαςθ 

πρότυπων διαλυμάτων τθσ CRP ι δειγμάτων οροφ αραιωμζνων με διάλυμα 

ανοςοαντίδραςθσ, αντίδραςθ με πολυκλωνικό αντίςωμα αιγόσ ζναντι τθσ CRP για τθν 

ανίχνευςθ των ακινθτοποιθμζνων ςτθν επιωάνεια των αιςκθτιρων ανοςοςυμπλεγμάτων. 
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Α. Ακινθτοποίθςθ πολυκλωνικοφ 

αντιςϊματοσ ζναντι τθσ CRP 
Β. Αποκλειςμόσ ελεφκερων κζςεων μζςω 

επϊαςθσ με αδρανι πρωτεΐνθ 

  
Γ. Αντίδραςθ με πρότυπα διαλφματα CRP ι 

δείγματα οροφ αίματοσ 
Δ. Αντίδραςθ με πολυκλωνικό αντίςωμα 

ζναντι τθσ CRP 

  
Σχιμα 6.18. Σχθματικι απεικόνιςθ ςταδίων ανοςοπροςδιοριςμοφ τθσ CRP ςε ψθφίδεσ 

ολοκλθρωμζνων οπτικϊν αιςκθτιρων τφπου Mach-Zehnder. 

 

 Υλικά  

 Πρότυπα διαλφματα CRP (Βλζπε Κεω. 6.3.) 

 Πολυκλωνικό αντίςωμα αιγόσ ζναντι τθσ CRP, pAb (Scripps Laboratories, San 

Diego, USA) 

 Χλωριοφχο νάτριο, NaCl (Sigma, USA)  

 Τρισ(υδροξυ-μεκυλο)-αμινο-μεκάνιο, Tris (Merck, Germany) 

 Αλβουμίνθ οροφ βοόσ, BSA (RIA grade, Sigma, St. Louis, Mo, USA) 

 γ-ανοςοςωαιρίνεσ βοόσ, bIgG (Sigma, St. Louis, Mo., USA) 

 Διάλυμα προςρόωθςθσ πρωτεϊνϊν: ρυκμιςτικό διάλυμα ανκρακικϊν/όξινων 

ανκρακικϊν 0,05 M, pH 9,2. 

 Διάλυμα αποκλειςμοφ ελεφκερων κζςεων δζςμευςθσ του πλαςτικοφ: 

διάλυμα όξινων ανκρακικϊν 0,1 M, pH 8,5, 1 % (β/ο) BSA 



Κεωάλαιο 6. Υλικά & Μζκοδοι 

 
167 

  

 Διάλυμα ανοςοαντίδραςθσ: Tris-HCl 0,05 M, pH 7,8, που περιζχει 0,5% (β/ο) 

BSA και 0,05% (β/ο) bIgG 

 Διάλυμα ζκπλυςθσ: Tris-HCl 0,01 M, pH 8,25 που περιζχει 0,9 % (β/ο) NaCl 

 Δισ απεςταγμζνο νερό 

 

 Όργανα 

 Ίδια με Κεω. 6.11., 6.12., 6.13. 

 

 Εκτζλεςθ 

Διάλυμα πολυκλωνικοφ αντιςϊματοσ αιγόσ ζναντι τθσ CRP ςυγκζντρωςθσ 100 μg/ml ςε 

ρυκμιςτικό διάλυμα ακινθτοποίθςθσ εναποτίκεται ςε επτά αιςκθτιρεσ ανά ψθωίδα με τθν 

αυτόματθ ςυςκευι εναπόκεςθσ κθλίδων (Σχιμα 6.19.). Μετά από επϊαςθ 18 h υπό 

κακοριςμζνεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ ( 15 :C και 65 % υγραςία), οι ψθωίδεσ 

εκπλζνονται με διάλυμα αποκλειςμοφ των ελεφκερων κζςεων δζςμευςθσ τθσ επιωάνειασ 

και εμβαπτίηονται ςε αυτό το διάλυμα για 2 h ςε κερμοκραςία δωματίου. Στθ ςυνζχεια, οι 

ψθωίδεσ εκπλζνονται διαδοχικά με διάλυμα ζκπλυςθσ και δισ απιονιςμζνο νερό και 

ξθραίνονται ςε ρεφμα αηϊτου πριν τθν τοποκζτθςθ ςτθν επιωάνεια τθσ ψθωίδασ τθσ 

μικρορευςτομθχανικισ κυψελίδασ. Ακολοφκωσ, θ ψθωίδα τοποκετείται ςτθν ειδικι βάςθ 

(handling base) και ςτθ ςυνζχεια ςτθν κεωαλι τθσ μετρθτικισ διάταξθσ. Ακολουκεί 

ευκυγράμμιςθ τθσ κεωαλισ ςε ςχζςθ με τθν εξωτερικι οπτικι ίνα που μεταωζρει το ςιμα 

ςτο ωαςματοωωτόμετρο και ξεκινά θ καταγραωι του ςιματοσ. Αρχικά πάνω από τον 

αιςκθτιρα διζρχεται ρυκμιςτικό διάλυμα ανοςοαντίδραςθσ για 5 min και ςτθ ςυνζχεια 

πρότυπο διάλυμα CRP ι δείγμα οροφ αίματοσ αραιωμζνου 1000 ωορζσ ςε διάλυμα 

ανοςοαντίδραςθσ για 30 min. Ακολουκεί ζκπλυςθ για 5 min με ρυκμιςτικό διάλυμα 

ανοςοαντίδραςθσ και ςτθ ςυνζχεια διοχετεφεται διάλυμα πολυκλωνικοφ αντιςϊματοσ 

αιγόσ ζναντι τθσ CRP ςυγκζντρωςθσ 5 μg/ml ςε ρυκμιςτικό διάλυμα ανοςοαντίδραςθσ για 

χρονικό διάςτθμα 10 min. Κατόπιν θ ψθωίδα εκπλζνεται με διάλυμα ζκπλυςθσ και νερό και 

ακολουκεί αναγζννθςθ των ακινθτοποιθμζνων ςτθν ψθωίδα αντιςωμάτων με ροι του 

διαλφματοσ αναγζννθςθσ για 10 min. Ακολοφκωσ θ ψθωίδα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για 

τθν ανάλυςθ άλλου προτφπου διαλφματοσ CRP ι δείγματοσ. Το ςιμα που λαμβάνεται από 

τουσ τρεισ αιςκθτιρεσ ανά ψθωίδα (Σχιμα 6.19.) που δεν ζχουν ενεργοποιθκεί με 

πολυκλωνικό αντίςωμα αιγόσ κατά των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ χρθςιμοποιείται για τον 

προςδιοριςμό του ςιματοσ μθ ειδικισ δζςμευςθσ. 



Κεωάλαιο 6. Υλικά & Μζκοδοι 

 
168 

  

 

Σχιμα 6.19. Σχθματικι απεικόνιςθ ακινθτοποίθςθσ πολυκλωνικοφ αντιςϊματοσ αιγόσ ζναντι τθσ 

CRP για τον ανοςοχθμικό προςδιοριςμό τθσ CRP ςε ψθφίδεσ οπτικϊν αιςκθτιρων τφπου Mach-

Zehnder. 
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7. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΜΕ ΔΕΜΕΤΣΙΚΕ ΑΝΑΛΤΕΙ ΜΟΝΣΕΛΑ 

7.1. Επιλογι μεκόδου ενεργοποίθςθσ επιφανειϊν νιτριδίου του πυριτίου 

Στόχοσ τθσ παροφςασ Διδακτορικισ Διατριβισ ιταν θ ανάπτυξθ ενόσ οπτικοφ 

ανοςοαιςκθτιρα ο οποίοσ βαςίηεται ςε ολοκλθρωμζνα ςε ψθωίδεσ πυριτίου 

ςυμβολόμετρα Mach-Zehnder. Ο ολοκλθρωμζνοσ ςε ψθωίδεσ πυριτίου κυματοδθγόσ είναι 

καταςκευαςμζνοσ από νιτρίδιο του πυριτίου ενϊ θ περιβάλλουςα επιωάνεια είναι κυρίωσ 

διοξείδιο του πυριτίου. Προκειμζνου να ακινθτοποιθκοφν τα βιομόρια ςτθν επιωάνεια του 

αιςκθτιρα και κυρίωσ του κυματοδθγοφ απαιτείται ενεργοποίθςθ τθσ επιωάνειασ θ οποία 

ςυνικωσ περιλαμβάνει κατεργαςία με κάποιο ςιλάνιο.  Για το λόγο αυτό επελζγθςαν και 

ςυγκρίκθκαν διαωορετικζσ βιβλιογραωικζσ μζκοδοι ςιλανοποίθςθσ ωσ προσ το ποςό των 

βιομορίων που ακινθτοποιείται, τθν ομοιογζνεια τθσ ακινθτοποίθςθσ και τθ ςτακερότθτα 

των ακινθτοποιθμζνων βιομορίων ςτθν επιωάνεια. Συγκεκριμζνα, οι μζκοδοι 

ςιλανοποίθςθσ που μελετικθκαν για τθν ενεργοποίθςθ των επιωανειϊν νιτριδίου του 

πυριτίου περιελάμβαναν τροποποίθςθ με 3-αμινο-προπυλο-τριαικοξυ-ςιλάνιο (APTES) ι 3-

γλυςιδυλο-προπυλο-τριμεκοξυ-ςιλάνιο (GOPTS). Στθν περίπτωςθ των τροποποιθμζνων με 

APTES επιωανειϊν, εκτόσ από το να χρθςιμοποιθκοφν ωσ ζχουν, πραγματοποιικθκε 

περαιτζρω τροποποίθςθ με γλουταραλδεψδθ. Στο Σχιμα 7.1. παρουςιάηονται τα τρία 

διαωορετικά πρωτόκολλα ενεργοποίθςθσ των επιωανειϊν νιτριδίου του πυριτίου. Στο 

ςθμείο αυτό να ςθμειωκεί ότι ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ πριν από τθ ςιλανοποίθςθ των 

επιωανειϊν πραγματοποιικθκε κακαριςμόσ και υδροωιλοποίθςθ των επιωανειϊν με 

ςκοπό τον εμπλουτιςμό τουσ με υδροξυλομάδεσ. Στθν παροφςα εργαςία θ 

υδροωιλοποίθςθ επετεφχκθ μζςω κατεργαςίασ με πλάςμα οξυγόνου ςε ειδικό 

αντιδραςτιρα ιόντων (Κεω. 6.5.). Επιςθμαίνεται ότι θ επιλογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου 

υδροωιλοποίθςθσ βαςίςτθκε ςτο γεγονόσ ότι θ ίδια διαδικαςία κα πρζπει να εωαρμοςτεί 

ςτθ ςυνζχεια για τθν ενεργοποίθςθ των ψθωίδων πυριτίου με τουσ ολοκλθρωμζνουσ 

αιςκθτιρεσ και ωσ εκ τοφτου θ μζκοδοσ ενεργοποίθςθσ δεν κα πρζπει να καταςτρζωει τισ  

θλεκτρικζσ επαωζσ αλουμινίου που βρίςκονται ςτθν επιωάνειά τουσ. Ζτςι κα ζπρεπε να 

αποωευχκοφν μζκοδοι κατεργαςίασ με ιςχυρά χθμικά μζςα (π.χ., μίγμα υπεροξειδίου του 

υδρογόνου/κειϊκοφ οξζοσ) οι οποίοι κα κατζςτρεωαν τισ επαωζσ αλουμινίου. 
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χιμα 7.1. Σχθματικι απεικόνιςθ των τριϊν διαωορετικϊν μεκόδων ςιλανοποίθςθσ των 

υδροωιλοποιθμζνων επιωανειϊν νιτριδίου του πυριτίου χρθςιμοποιϊντασ: (Α) GOPTS, (Β) APTES, ι 

(Γ) APTES/γλουταραλδεψδθ. Η αντίδραςθ των εποξειδικϊν και αλδεχδικϊν ομάδων με τισ 

αμινομάδεσ των πρωτεϊνϊν ωαίνονται ςτο ζνκετο.  

Και για τα δφο αντιδραςτιρια ςιλανοποίθςθσ εξετάςτθκαν διαωορετικζσ παράμετροι 

όπωσ θ ςυγκζντρωςθ του ςιλανίου, ο χρόνοσ ςιλανοποίθςθσ, το μζςο αραίωςθσ του 

ςιλανίου κακϊσ και διαωορετικοί διαλφτεσ για τθν ζκπλυςθ των επιωανειϊν μετά από το 

αρχικό ςτάδιο τθσ ςιλανοποίθςθσ ϊςτε να προςδιοριςτοφν οι βζλτιςτεσ ςυνκικεσ. Για τον 

προςδιοριςμό των βζλτιςτων ςυνκθκϊν ςιλανοποίθςθσ ακινθτοποιικθκαν ςτισ 

τροποποιθμζνεσ επιωάνειεσ νιτριδίου του πυριτίου γ-ςωαιρίνεσ κουνελιοφ οι οποίεσ 

ανιχνεφτθκαν με ωκοριςμοεπιςθμαςμζνο αντίςωμα αιγόσ ζναντι των γ-ςωαιρινϊν 

κουνελιοφ. Πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςτισ τροποποιθμζνεσ με APTES επιωάνειεσ θ 

ακινθτοποίθςθ των βιομορίων πραγματοποιείται μζςω ωυςικισ προςρόωθςθσ, ενϊ ςτισ 

επιωάνειεσ που ζχουν τροποποιθκεί με APTES/γλουταραλδεψδθ και GOPTS θ 

ακινθτοποίθςθ πραγματοποείται κυρίωσ με ομοιοπολικι ςφνδεςθ μζςω των αλδεχδικϊν ι 

εποξειδικϊν ομάδων ςτθν επιωάνεια του ςτερεοφ. Θ ανίχνευςθ του ωκοριςμοφ 

επιτεφχκθκε με χριςθ μικροςκοπίου ωκοριςμοφ εωοδιαςμζνο με κατάλλθλα ωίλτρα 

διζγερςθσ και εκπομπισ (Κεω. 6.10.). Το ςιμα ωκοριςμοφ προζκυψε από τθν μζτρθςθ 16 

κθλίδων γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ οι οποίεσ ακινθτοποιικθκαν ςτθν επιωάνεια των 
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τροποποιθμζνων επιωανειϊν νιτριδίου του πυριτίου με τθ βοικεια αυτόματου ρομποτικοφ 

μθχανιματοσ (Κεω. 6.9.). Από τθν προκαταρκτικι μελζτθ επελζγθςαν τρία πρωτοκόλλα 

τροποποίθςθσ ζνα για τθν κάκε μζκοδο τα οποία παρείχαν τα υψθλότερα ςιματα και τισ 

μικρότερεσ διακυμάνςεισ μεταξφ των κθλίδων, τα οποία περιελάμβαναν: Α) ολονφκτια 

επϊαςθ ςε διάλυμα GOPTS 1% (ο/ο) ςε άνυδρο τολουόλιο, ζκπλυςθ διαδοχικά με άνυδρο 

τολουόλιο και απόλυτθ αικανόλθ, κατεργαςία ςε λουτρό υπεριχων για 20 min ςε απόλυτθ 

αικανόλθ και ξιρανςθ ςε ρεφμα αηϊτου ι Β) εμβάπτιςθ ςε υδατικό διάλυμα APTES 0.5% 

(o/o) για 2 min ςε κερμοκραςία δωματίου, ζκπλυςθ με νερό και μετά ξιρανςθ για 20 min 

ςτουσ 120 :C, ι Γ) μετά τθ διαδικαςία που περιγράωθκε ςτο (Β) επϊαςθ ςε διάλυμα 

γλουταραλδεΰδθσ 1% (ο/ο) ςε διάλυμα ωωςωορικϊν 50 mM pH 7,0 επί 1 ϊρα, ζκπλυςθ και 

ξιρανςθ με ροι αηϊτου.  

Για τον ζλεγχο τθσ ικανότθτασ δζςμευςθσ βιομορίων, οι ςιλανοποιθμζνεσ επιωάνειεσ 

νιτριδίου του πυριτίου επωάςτθκαν ολονυκτίωσ με διαλφματα γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ 

ςυγκζντρωςθσ 10, 25, 50, 100 ι 200 μg/ml ςε διάλυμα ωωςωορικϊν 50 mM pH 7,4. Στθ 

ςυνζχεια ακολοφκθςε αντίδραςθ με αντίςωμα αιγόσ ζναντι των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ 

επιςθμαςμζνο με AlexaFluor 488 και μζτρθςθ του ωκοριςμοφ με τθ βοικεια του 

μικροςκοπίου ωκοριςμοφ. Στο Σχιμα 7.2.Α. παρουςιάηονται τα ςιματα που ελιωκθςαν 

από τισ διάωορεσ επιωάνειεσ. Όπωσ προκφπτει τα υψθλότερα ςιματα ωκοριςμοφ 

ελιωκθςαν από τισ ενεργοποιθμζνεσ με APTES επιωάνειεσ όπου οι γ-ςωαιρίνεσ κουνελιοφ 

ακινθτοποιοφνται μζςω ωυςικισ προςρόωθςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, τα ςιματα ωκοριςμοφ 

που ελιωκθςαν από τισ APTES επιωάνειεσ ιταν 20 % και 40 % υψθλότερα από αυτά που 

ελιωκθςαν από τισ επιωάνειεσ που είχαν ενεργοποιθκεί με GOPTS και APTES/GLU, 

αντίςτοιχα.  
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χιμα 7.2. (Α) Εντάςεισ ωκοριςμοφ κθλίδων γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ που ακινθτοποιικθκαν ςε 

επιωάνειεσ νιτριδίου του πυριτίου που ενεργοποιικθκαν με APTES/Glu (), GOPTS (), ι APTES 

()  ςυναρτιςει τθσ ςυγκζντρωςθσ των γ-ςωαιρινϊν ςτο διάλυμα ακινθτοποίθςθσ. Κάκε ςθμείο 

είναι ο μζςοσ όροσ 16 κθλίδων ± SD. (Β) Εντάςεισ ωκοριςμοφ κθλίδων γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ που 

ακινθτοποιικθκαν ςε επιωάνειεσ νιτριδίου του πυριτίου που ενεργοποιικθκαν με APTES/Glu, 

GOPTS ι APTES, αντίςτοιχα, μετά από ζκπλυςθ με διάλυμα ωωςωορικϊν 50 mM pH 7.4 (λευκζσ 

ςτιλεσ), μετά από επϊαςθ 1 h ςτο ίδιο διάλυμα (ςτιλεσ με πυκνι γράμμωςθ), κακϊσ και μετά από 

επιπλζον επϊαςθ 10 min ςε διάλυμα ζκπλυςθσ που περιζχει 1 M KCl (ςτιλεσ με αραιά γράμμωςθ). 

Κάκε ςτιλθ είναι ο μζςοσ όροσ 16 κθλίδων ± SD. 
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Επιπλζον, ελζγχκθκε θ ςτακερότθτα τθσ ακινθτοποίθςθσ των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ 

ςτισ ενεργοποιθμζνεσ επιωάνειεσ νιτριδίου του πυριτίου με ςφγκριςθ των ςθμάτων 

ωκοριςμοφ που ελιωκθςαν από τισ επιωάνειεσ μετά από απλι ζκπλυςθ με ρυκμιςτικό 

διάλυμα ωωςωορικϊν, μετά από επϊαςθ ςτο ίδιο διάλυμα για 1 h κακϊσ και μετά από 

επϊαςθ επί 10 min ςε διάλυμα ζκπλυςθσ που περιείχε 1 Μ KCl, ωσ χαοτροπικό 

αντιδραςτιριο. Όπωσ προκφπτει από τα αποτελζςματα που παρουςιάηονται ςτο Σχιμα 

7.2.Β., τθ μεγαλφτερθ ςτακερότθτα ακινθτοποίθςθσ βιομορίων προςωζρουν οι 

τροποποιθμζνεσ με APTES επιωάνειεσ και ακολουκοφν οι τροποποιθμζνεσ με GOPTS 

επιωάνειεσ. Οι επιωάνειεσ αυτζσ παρουςιάηουν μια μείωςθ του ςιματοσ ωκοριςμοφ τθσ 

τάξθσ του 7-8 % μετά τθν ζκπλυςθ με το διάλυμα υψθλισ ιονικισ ιςχφοσ, ενϊ οι 

τροποποιθμζνεσ επιωάνειεσ με GOPTS παρουςιάηουν μείωςθ ςτο ςιμα ωκοριςμοφ τθσ 

τάξεωσ του 20 %.  Βάςθ των αποτελεςμάτων αυτϊν, επιλζχκθκαν τα πρωτόκολλα 

τροποποίθςθσ επιωανειϊν νιτριδίου του πυριτίου με APTES και GOPTS για περαιτζρω 

αξιολόγθςθ και με τον αναπτυχκζντα οπτικό βιοαιςκθτιρα.  

 

7.2. Χαρακτθριςμόσ των τροποποιθμζνων με βιομόρια επιφανειϊν νιτριδίου του 

πυριτίου με Μικροςκοπία Ατομικισ Δφναμθσ (AFM), Φαςματοςκοπία Ακτίνων Χ (ARXPS) 

και Φαςματομετρία Μάηασ Χρόνου Πτιςθσ Δευτερογενοφσ Ιόντοσ (ToF-SIMS). 

Υπάρχουν πολλζσ μζκοδοι για τον χαρακτθριςμό των ακινθτοποιθμζνων βιομορίων 

ςτισ επιωάνειεσ. Θ Μικροςκοπία Ατομικισ Δφναμθσ (AFM) είναι θ πιο διαδεδομζνθ 

μζκοδοσ για τθν ανάλυςθ τθσ τριςδιάςτατθσ δομισ των ακινθτοποιθμζνων ςε επιωάνειεσ 

βιομορίων κακϊσ επίςθσ και τθσ τοπογραωίασ τθσ επιωάνειασ, ενϊ ςτερείται τθσ 

δυνατότθτασ υπολογιςμοφ τθσ επιωανειακισ πυκνότθτασ τθσ ακινθτοποιθμζνθσ πρωτεΐνθσ. 

Τθν πλθροωορία αυτι μπορεί να παράςχουν άλλεσ μζκοδοι ανάλυςθσ επιωανειϊν όπωσ θ  

Φαςματοςκοπία Ακτίνων Χ (ARXPS) και θ Φαςματομετρία Μάηασ Χρόνου Πτιςθσ 

Δευτερογενοφσ Ιόντοσ (ToF-SIMS). Συγκεκριμζνα, μζςω ανάλυςθσ με ARXPS μπορεί να 

υπολογιςκεί θ προςκολλθμζνθ ςτθν επιωάνεια ποςότθτα πρωτεΐνθσ, ενϊ με χριςθ του 

ToF-SIMS μπορεί να χαρακτθριςτοφν χθμικά οι επιωάνειεσ τόςο πριν όςο και μετά τθν 

ακινθτοποίθςθ των βιομοριϊν.  
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Στα πλαίςια τθσ παροφςασ διατριβισ και παράλλθλα με τα πειράματα αξιολόγθςθσ των 

επιωανειϊν με μετριςεισ ωκοριςμοφ που αναωζρκθκαν ςτο Κεω. 7.1., αναλφκθκαν 

επιωάνειεσ νιτριδίου του πυριτίου που είχαν ενεργοποιθκεί με τα δφο οργανοςιλάνια, 

APTES και GOPTS, πριν και μετά τθν ακινθτοποίθςθ γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ με AFM, ARXPS 

και ToF-SIMS. Οι μετριςεισ αυτζσ πραγματοποιικθκαν από τθν ομάδα του κακ. Α. 

Budkowski από το M. Smoluchowski Institute of Physics, Jagellonian University, Κρακοβία, 

Πολωνία, ςτα πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ εντόσ του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ «PYTHIA».  

7.2.1. Αποτελζςματα μετριςεων AFM 

Στο Σχιμα 7.3., παρουςιάηονται οι εικόνεσ που ελιωκθςαν με AFM από τισ 

τροποποιθμζνεσ με APTES και GOPTS επιωάνειεσ νιτριδίου του πυριτίου ςτισ οποίεσ είχαν 

ακινθτοποιθκεί γ-ςωαιρίνεσ κουνελιοφ από διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 0.66 μΜ (10 μg/mL) για 

χρόνουσ επϊαςθσ 1, 4 και 22 h. Οι εικόνεσ αυτζσ αποκαλφπτουν ότι θ μζςθ δίαμετροσ των 

μορίων τθσ ακινθτοποιθμζνθσ πρωτεΐνθσ είναι περίπου 25 nm. Επιπλζον, αποδεικνφεται 

ότι ςτθν περίπτωςθ των ενεργοποιθμζνων επιωανειϊν με GOPTS θ πρωτεΐνθ είναι πιο 

χαλαρά ‘πακεταριςμζνθ’ ςε ςχζςθ με τισ επιωάνειεσ που είχαν ενεργοποιθκεί με APTES. 

Επίςθσ από τθν ανάλυςθ των εικόνων προκφπτει ότι θ τριςδιάςτατθ δομι τθσ πρωτεΐνθσ 

δεν επθρεάηεται από το χρόνο επϊαςισ τθσ ςτθν ενεργοποιθμζνθ με APTES επιωάνεια ενϊ 

ςτθν περίπτωςθ των επιωανειϊν που είχαν ενεργοποιθκεί με GOPTS θ επιωανειακι 

πυκνότθτα τθσ πρωτεΐνθσ και επομζνωσ οι διαςτάςεισ του ακινθτοποιθμζνου ςτθν 

επιωάνεια μορίου αυξάνεται αυξανομζνου του χρόνου επϊαςθσ.  
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χιμα 7.3. Χαρακτθριςτικζσ εικόνεσ AFM από επιωάνειεσ νιτριδίου του πυριτίου που 

τροποποιικθκαν με GOPTS (a-d) και APTES (e-h), πριν (a,d) και μετά από επϊαςθ με διάλυμα γ-

ςωαιρινϊν κουνελιοφ ςυγκζντρωςθσ 0,66 μΜ για 1 h (b, f), 4 h (c, g) και 22 h (d, h), αντίςτοιχα. Η 

τραχφτθτα των επιωανειϊν, RMS, είναι το τυπικό ςωάλμα που προκφπτει από μετριςεισ ςε 4 ζωσ 6 

εικόνεσ από τθν ίδια επιωάνεια. 

Επιπλζον, ζπειτα από μακθματικι επεξεργαςία των ιςτογραμμάτων φψουσ που 

ελιωκθςαν από τισ εικόνεσ AFM, προκφπτουν πλθροωορίεσ για τθν τραχφτθτα τθσ 

επιωάνειασ κακϊσ και για το μζςο πάχοσ του υμενίου του οργανοςιλανίου (Σχιμα 7.4.). 

Συγκεκριμζνα, το πάχοσ του υμενίου οργανοςιλανίου που προςδιορίςτθκε ιταν 0,80(±0,02) 

nm για τισ ενεργοποιθμζνεσ με GOPTS επιωάνειεσ και 1,00(±0,03) nm για τισ 

ενεργοποιθμζνεσ με APTES επιωάνειεσ. Οι τιμζσ αυτζσ ςυμωωνοφν με τισ τιμζσ τθσ 

βιβλιογραωίασ που κυμαίνονται από 0,8 ζωσ 1,3 nm για ενεργοποιθμζνεσ με APTES 

επιωάνειεσ  [1] και από 0,75 ζωσ 1,1 nm για τισ ενεργοποιθμζνεσ με GOPTS επιωάνειεσ [2]. 

Οι τιμζσ αυτζσ αντιςτοιχοφν ςε μονοςτοιβαδικό υμζνιο ςιλανίου. Επιπλεόν, θ  τραχφτθτα 

των ενεργοποιθμζνων με APTES επιωανειϊν ιταν 0,23(±0,01) nm ενϊ για τισ 

ενεργοποιθμζνεσ με GOPTS επιωάνειεσ ιταν 0,65(± 0,02) nm.  
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χιμα 7.4. Μζςοσ όροσ ιςτογραμμάτων φψουσ που ελιωκθςαν από τθν ανάλυςθ με AFM 

επιωανειϊν ενεργοποιθμζνων με APTES (ανοιχτοί κφκλοι) ι GOPTS (κλειςτοί κφκλοι) ςυναρτιςει του 

χρόνου επϊαςθσ τθσ επιωάνειασ με το διάλυμα των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ. Το τυπικό ςωάλμα  

προκφπτει από τθν διακφμανςθ των τιμϊν που ελιωκθςαν από 4 ζωσ 6 εικόνεσ τθσ ίδιασ 

επιωάνειασ. 

Από τθν ανάλυςθ των εικόνων AFM που ελιωκθςαν από επιωάνειεσ που επωάςτθκαν 

με το διάλυμα γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ προκφπτει ότι ςτθν περίπτωςθ των 

ενεργοποιθμζνων με GOPTS επιωανειϊν το μζςο πάχοσ του υμενίου αυξάνεται ςυνεχϊσ 

ςυναρτιςει του χρόνου επϊαςθσ τθσ επιωάνειασ με το διάλυμα. Συγκεκριμζνα, το πάχοσ 

του οργανικοφ ςτρϊματοσ αυξάνεται από 1,6(±0,3) nm ςε 2,8(±0,2) nm κακϊσ ο χρόνοσ 

επϊαςθσ με το διάλυμα των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ αυξάνεται από 1 ςε 22 h, οπότε και 

επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ τιμι. Στθν περίπτωςθ των επιωανειϊν που ενεργοποιικθκαν με 

APTES, θ μζγιςτθ τιμι πάχουσ του πρωτεϊνικοφ υμενίου, περίπου 3 nm, λαμβάνεται για 

χρόνο επϊαςθσ ίςο ι μεγαλφτερο τθσ 1 h και παραμζνει ςτακερό για χρόνουσ επϊαςθσ 

ζωσ και 22 h. Επιπλζον, πρζπει να ςθμειωκεί ότι το πάχοσ τθσ πρωτεϊνικισ ςτοιβάδασ που 

ςχθματίηεται τόςο ςτισ επιωάνειεσ που ζχουν ενεργοποιθκεί με APTES όςο και ςε αυτζσ 

που ζχουν ενεργοποιθκεί με GOPTS για χρόνο επϊαςθσ με το διάλυμα των γ-ςωαιρινϊν 

ίςο με 22 h είναι παρόμοιο με κακαρι τιμι περίπου 2 nm, ενϊ θ τραχφτθτα τθσ επιωάνειασ 

μετά τθν ακινθτοποίθςθ των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ είναι δφο ωορζσ μεγαλφτερθ για τισ 

ενεργοποιθμζνεσ με GOPTS επιωάνειεσ (1,6±0,3 nm) απ’ ότι ςτθν περίπτωςθ των 

ενεργοποιθμζνων με APTES επιωανειϊν (0,8 ±0,1 nm). 
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7.2.2. Αποτελζςματα μετριςεων ARXPS 

Θ μζκοδοσ XPS βαςίηεται ςτθν ανίχνευςθ χαρακτθριςτικϊν ωωτοθλεκτρονίων που 

εκπζμπονται από μια επιωάνεια όταν αυτι ακτινοβολθκεί με μια δζςμθ ακτίνων Χ. Με τον 

τρόπο αυτό κακίςταται δυνατόσ ο χθμικόσ χαρακτθριςμόσ τθσ επιωανειακισ ςτοιβάδασ 

μιασ επιωάνειασ. Στο Σχιμα 7.5. παρουςιάηεται ζνα χαρακτθριςτικό ωάςμα XPS που 

λαμβάνεται από μια επιωάνεια πυριτίου θ οποία ζχει ενεργοποιθκεί με APTES και ςτθν 

οποία ζχουν ςτθν ςυνζχεια ακινθτοποιθκεί γ-ςωαιρίνεσ κουνελιοφ ςε ςχζςθ με το 

περιεχόμενο τθσ επιωάνειασ ςε άνκρακα C1s που είναι ζνα από τα χαρακτθριςτικά άτομα 

για τα πρωτεϊνικά μόρια.  

 

χιμα 7.5. Φάςμα C1s που ελιωκθ από  επιωάνεια νιτριδίου του πυριτίου θ οποία είχε 

ενεργοποιθκεί με APTES και τροποποιθκεί με γ-ςωαιρίνεσ κουνελιοφ. 

Λαμβάνοντασ ωάςματα από τθν ίδια επιωάνεια για διαωορετικζσ γωνίεσ πρόςπτωςθσ 

τθσ δζςμθσ των ακτίνων Χ και κατ’ επζκταςθ τθσ γωνίασ εκπομπισ των ωωτοθλεκτρονίων, θ 

ομάδα του κακ. Α. Budkowski ανζπτυξε μζκοδο προςδιοριςμοφ του πάχουσ του 

πρωτεϊνικοφ υμενίου που ζχει εναποτεκεί ςε μια επιωάνεια. Το πρϊτο βιμα για τθν 

εωαρμογι τθσ μεκόδου είναι ο προςδιοριςμόσ των ςτοιχειομετρικϊν μοριακϊν κλαςμάτων 

των ατόμων που εκπζμπουν χαρακτθριςτικά ωωτοθλεκτρόνια. Για το νιτρίδιο του πυριτίου 

θ μζςθ τιμι για όλεσ τισ γωνίεσ εκπομπισ των ωωτοθλεκτρονίων ιταν  ZSi=31,2 (±1,3)%, για 

τισ ενεργοποιθμζνεσ με APTES επιωάνειεσ τα μοριακά κλάςματα για το N και τον C ιταν 

αντίςτοιχα ZNAPTES=4,1(±0,2)% και ZCAPTES=95,9(±0,3)%, ενϊ για τισ ενεργοποιθμζνεσ με 

GOPTS επιωάνειεσ το μοριακό κλάςμα του C ιταν ZCGOPS=94,5 (±4,4)% και για τισ γ-
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ςωαιρίνεσ κουνελιοφ το μοριακό κλάςμα του  N ιταν of ZNamine = 11%. Με βάςθ αυτζσ τισ 

τιμζσ πραγματοποιείται κανονικοποίθςθ των εντάςεων των ωωτοθλεκτρονίων που 

λαμβάνονται από τισ διαωορετικζσ επιωάνειεσ για τα αντίςτοιχα μοριακά κλάςματα. Στθν 

ςυνζχεια καταςκευάηονται διαγράμματα των τιμϊν αυτϊν ςυναρτιςει τθσ γωνίασ 

εκπομπισ των ωωτοθλεκτρονίων Θ και υπολογίηεται το πάχοσ του υμενίου από τθν κλίςθ 

τθσ ευκείασ παλινδρόμθςθσ. Στο Σχιμα 7.6. παρουςιάηονται τα διαγράμματα για τον 

υπολογιςμό του πάχουσ των υμενίων APTES και GOPTS, το οποίο προςδιορίςτθκε ότι ιταν 

0,97(±0,05) nm για το υμζνιο του GOPTS και 0,82(± 0,01) nm για το υμζνιο του APTES. Οι 

τιμζσ αυτζσ είναι ςε ςυμωωνία με αυτζσ που ελιωκθςαν από τθν ανάλυςθ των επιωανειϊν 

με AFM.  

 

 

χιμα 7.6. Λόγοι των κανονικοποιθμζνων εντάςεων των χαρακτθριςτικϊν για τα οργανο-ςιλάνια 

ωωτοθλεκτρονίων  και του υποςτρϊματοσ νιτριδίου του πυριτίου ςυναρτιςει τθσ γωνίασ εκπομπισ 

των ωωτοθλεκτρονίων Θ για επιωάνειεσ ενεργοποιθμζνεσ με GOPΤS (a) ι APTES (b). Η κλίςθ τθσ 

καμπφλθσ παλινδρόμθςθσ παρζχει το πάχοσ του υμενίου (D). 

Παρομοίωσ ςτο Σχιμα 7.8. παρουςιάηονται τα δεδομζνα που προςδιορίςτθκαν από 

επιωάνειεσ νιτριδίου του πυριτίου που είχαν ενεργοποιθκεί με GOPTS (Σχιμα 7.8.a) ι 

APTES (Σχιμα 7.8.b.) και ςτθν ςυνζχεια είχαν επωαςτεί με διάλυμα γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ 

για χρονικζσ περιόδουσ από 1 ζωσ 22 h. Από το πάχοσ του υμενίου τθσ πρωτεΐνθσ που 

προςδιορίηεται από αυτά τα γραωιματα μπορεί να υπολογιςτεί θ επιωανειακι πυκνότθτα 

τθσ πρωτεΐνθσ λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ο μερικόσ ειδικόσ όγκοσ τθσ πρωτεΐνθσ είναι 0,73 

cm3/g.   
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χιμα 7.7. Λόγοι των κανονικοποιθμζνων εντάςεων των χαρακτθριςτικϊν για το υμζνιο των γ-

ςωαιρινϊν κουνελιοφ ωωτοθλεκτρονίων ςε υπόςτρωμα νιτριδίου του πυριτίου που ζχει 

ενεργοποιθκεί με GOPΤS (a) ι APTES (b) ςυναρτιςει τθσ γωνίασ εκπομπισ των ωωτοθλεκτρονίων Θ. 

Οι επιωάνειεσ ζχουν επωαςτεί με το διάλυμα των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ επί 1 (), 2 (), 4 () ι 

22h (). Ο χρόνοσ 0 αντιςτοιχεί ςε επιωάνεια με GOPΤS ι APTES, αντίςτοιχα, που δεν ζχει επωαςτεί 

με διάλυμα γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ. Η κλίςθ τθσ καμπφλθσ παλινδρόμθςθσ παρζχει το πάχοσ του 

υμενίου (D). 

Όπωσ είναι ωανερό από τα παραπάνω ςχιματα θ επιωανειακι πυκνότθτα τθσ 

πρωτεΐνθσ είναι μεγαλφτερθ για τισ επιωάνειεσ που ενεργοποιικθκαν με APTES ςε 

ςφγκριςθ με επιωάνειεσ που ενεργοποιικθκαν με GOPTS. Θ επιωανειακι πυκνότθτα τθσ 

πρωτεΐνθσ των ενεργοποιθμζνων με APTES επιωανειϊν κυμαίνεται από 1,55 (±0,05) mg/m2 

ζωσ 2,00(±0,04) mg/m2, ενϊ οι ενεργοποιθμζνεσ με GOPTS επιωάνειεσ εμωανίηουν 

μικρότερθ επιωανειακι πρωτεϊνικι πυκνότθτα τθσ τάξεωσ του 0,20 (±0,02) mg/m2 ζωσ 0,55 

(±0,05) mg/m2. Τα αποτελζςματα αυτά αποδεικνφουν ότι ςτθν περίπτωςθ τθσ απλισ 

προςρόωθςθσ των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ ςχθματίηεται ζνα υμζνιο περιςςότερο 

πακτωμζνων μορίων ςτθν επιωάνεια ςε ςχζςθ με αυτό που επιτυγχάνεται με τθν 

ομοιοπολικι ςφνδεςθ. 

 

7.2.3. Αποτελζςματα μετριςεων ToF-SIMS 

Θ ανάλυςθ των επιωανειϊν με ToF-SIMS παρείχε περαιτζρω πλθροωορίεσ για τθν 

χθμικι ςφςταςθ τθσ επιωάνειασ και τισ μεταβολζσ τθσ πριν και μετά τθν ακινθτοποίθςθ των 

γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ. Τα ωάςματα που ελιωκθςαν παρουςιάηονται ςτο Σχιμα 7.8., 

όπου ζχουν ςθμειωκεί οι κζςεισ των  ιόντων NH4
+, CH4N+, C2H6N+ και CH2NO+ τα οποία είναι 
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χαρακτθριςτικά για το μόριο των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ οι εντάςεισ των οποίων 

αυξάνονται αυξανομζνου του χρόνου επϊαςθσ των επιωανειϊν με το διάλυμα των γ-

ςωαιρινϊν κουνελιοφ. Επίςθσ, ζχουν ςθμειωκεί οι κζςεισ του ιόντοσ CH3O+ που είναι 

χαρακτθριςτικό και για το APTES και για το GOPTS κακϊσ και του ιόντοσ C3H7
+ που είναι 

χαρακτθριςτικό για το APTES, οι εντάςεισ των οποίων μειϊνονται κακϊσ αυξάνεται ο 

χρόνοσ επϊαςθσ με το διάλυμα των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ.  

 

 

χιμα 7.8. Φάςματα ToF-SIMS που ελιωκθςαν από επιωάνειεσ που είχαν ενεργοποιθκεί με GOPTS 

ι APTES πριν και μετά τθν επϊαςθ με διάλυμα γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ για 2 ι 22 h. Οι κζςεισ των 

χαρακτθριςτικϊν για τισ γ-ςωαιρίνεσ κουνελιοφ δευτερογενϊν ιόντων ςθμειϊνονται ςτο ωάςμα με 

ςυμπαγι πλαίςια ενϊ οι κζςεισ των χαρακτθριςτικϊν για το  υπόςτρωμα νιτριδίου του πυριτίου 

κορυωζσ με διακεκομμζνα πλαίςια.   

 

Συμπεραςματικά, θ ανάλυςθ επιωανειϊν νιτριδίου πυριτίου που είχαν 

ενεργοποιθκεί είτε με GOPTS είτε με APTES και ςτθν ςυνζχεια είχαν τροποποιθκεί με γ-

ςωαιρίνεσ κουνελιοφ με AFM, ARXPS και ToF-SIMS, παρείχε πλθροωορίεσ για τθν ικανότθτα 

των δφο διαωορετικϊν επιωανειϊν να προςδζνουν πρωτεϊνικά μόρια. Συγκεκριμζνα 

δείχκθκε ότι θ ακινθτοποίθςθ των πρωτεϊνϊν είναι ταχφτερθ και λαμβάνει χϊρα ςε 

μεγαλφτερο βακμό ςτισ επιωάνειεσ που είχαν ενεργοποιθκεί με APTES ( 1,8 και 2,1 mg/m2 

μετά από 2 και 22 h, αντίςτοιχα) ςε ςχζςθ με τισ επιωάνειεσ που ενεργοποιικθκαν με 
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GOPTS (0,2 και 0,5 mg/m2 μετά από 2 και 22 h, αντίςτοιχα). Πικανότατα αυτό ςυμβαίνει 

γιατί θ προςρόωθςθ των πρωτεϊνικϊν μορίων ςτο APTES πραγματοποιείται με μεγάλθ 

ταχφτθτα ςτθν αρχι θ οποία ςταδιακά μειϊνεται λόγω ζλλειψθσ ςθμείων πρόςδεςθσ ενϊ θ 

αντίδραςθ ομοιοπολικισ ςφνδεςθσ ςτισ επιωάνειεσ που ζχουν ενεργοποιθκεί με GOPTS 

εξακολουκεί να εξελίςςεται ζωσ ότου καλυωκεί όλθ με βιομόρια. 

 

7.3. Επιφανειακι τροποποίθςθ ψθφίδασ θμι-ολοκλθρωμζνων αιςκθτιρων  

Με βάςθ τα αποτελζςματα από τισ μελζτεσ ωκοριςμοφ που παρουςίαςτθκαν ςτο 

εδάωιο 7.1. αλλά και τθν ανάλυςθ των επιωανειϊν με ΑFM, ARXPS και ToF-SIMS από τισ 

οποίεσ προζκυψε ότι οι ενεργοποιθμζνεσ με APTES ι GOPTS επιωάνειεσ είναι 

καταλλθλότερεσ για τθν ακινθτοποίθςθ βιομορίων, ψθωίδεσ που ζωεραν αιςκθτιρεσ τθσ 

θμι-ολοκλθρωμζνθσ διαμόρωωςθσ τροποποιικθκαν τόςο με APTES όςο και με GOPTS ϊςτε 

να επιλεγεί το πλζον κατάλλθλο πρωτόκολλο για τθν επιωανειακι τουσ ενεργοποίθςθ. Οι 

ψθωίδεσ τροποποιικθκαν ςτθν ςυνζχεια με γ-ςωαιρίνεσ κουνελιοφ ι βιοτινυλιωμζνθ 

αλβουμίνθ οροφ βοόσ μζςω επϊαςθσ με διαλφματα διαωορετικϊν ςυγκεντρϊςεων (10, 25 

και 100 μg/ml) ολονυκτίωσ ςε κερμοκραςία δωματίου. Μετά από κάλυψθ των ελεφκερων 

κζςεων με διάλυμα αποκλειςμοφ, τοποκετικθκε ςτθν επιωάνεια των ψθωίδων κατάλλθλθ 

ρευςτομθχανικι κυψελίδα που επιτρζπει τθ διζλευςθ των υγρϊν και πραγματοποιικθκε 

παρακολοφκθςθ ςε πραγματικό χρόνο τθσ αντίδραςθσ των ακινθτοποιθμζνων ςτθν 

ψθωίδα βιομορίων με αντίςωμα κατά των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ και ςτρεπταβιδίνθ, 

αντίςτοιχα, ςυγκζντρωςθσ 100 nM επί 20 λεπτά.  
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χιμα 7.9. Σιματα (εκωραςμζνα ςε radians μετά από μεταςχθματιςμό Fourier) που ελιωκθςαν από 

ψθωίδεσ θμι-ολοκλθρωμζνων ΒΒ-ΜΖIs που είχαν τροποποιθκεί με  APTES ι GOPTS και ςτισ οποίεσ 

ακινθτοποιικθκαν γ-ςωαιρίνεσ κουνελιοφ ι βιοτινυλιωμζνθ αλβουμίνθ οροφ βοόσ ςε ςυγκεντρϊςεισ 

10 μg/ml (λευκζσ ςτιλεσ), 25 μg/ml (ςτιλεσ με ςταυρωτι γράμμωςθ) και 100 μg/ml (ςτιλεσ με 

απλι γράμμωςθ), αντίςτοιχα, μετά από αντίδραςθ με αντίςωμα αιγόσ ζναντι των γ-ςωαιρινϊν 

κουνελιοφ και ςτρεπταβιδίνθ ςυγκζντρωςθσ 100 nM. Κάκε ςτιλθ αποτελεί το μζςο όρο των 

αποκρίςεων  7  BB-MZIs ανά ψθωίδα + SD. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ το ςιμα μθ ειδικισ δζςμευςθσ 

ιταν χαμθλότερο από 0,01 radians. 

 

 Όπωσ προκφπτει από τα αποτελζςματα των μετριςεων που παρουςιάηονται από το 

Σχιμα 7.9., υψθλότερα ςιματα και χαμθλότερθ διακφμανςθ εντόσ τισ ίδιασ ψθωίδασ 

(αποκρίςεισ από τα BB-MZIs τθσ ίδιασ ψθωίδασ πυριτίου, ςτα οποία ζχει ακινθτοποιθκεί το 

ίδιο βιομόριο) ελιωκθ και για τα δφο βιομόρια από ψθωίδεσ που είχαν ενεργοποιθκεί με 

APTES ςε ςχζςθ με τισ αποκρίςεισ που ελιωκθςαν από ψθωίδεσ που είχαν ενεργοποιθκεί 

με GOPTS. Για το λόγο αυτό, για τθν επιωανειακι ενεργοποίθςθ των ψθωίδων επελζγει το 

πρωτόκολλο χθμικισ ενεργοποίθςθσ με APTES.  
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7.4. φγκριςθ τθσ απόκριςθσ θμι-ολοκλθρωμζνων και πλιρωσ ολοκλθρωμζνων ςε 

ψθφίδεσ πυριτίου  BB-MZIs 

Ζχοντασ επιλζξει τθ μζκοδο για τθν επιωανειακι ενεργοποίθςθ των ψθωίδων, 

πραγματοποιικθκε ςφγκριςθ των δφο διαωορετικϊν διαμορωϊςεων των αιςκθτιρων ΒΒ-

ΜΗΙs ςε ψθωίδεσ πυριτίου, δθλαδι τθσ πλιρωσ ολοκλθρωμζνθσ μορωισ θ οποία περιζχει 

εκτόσ των κυματοδθγϊν και των πθγϊν και ωωτοανιχνευτι ολοκλθρωμζνο ςτθν ψθωίδα, 

και τθσ θμι-ολοκλθρωμζνθσ μορωισ όπου για τθν ανίχνευςθ χρθςιμοποιείται εξωτερικό 

ωαςματοωωτόμετρο. Για τθν ςφγκριςθ, ςε ενεργοποιθμζνεσ με APTES ψθωίδεσ, 

ακινθτοποιικθκε βιοτινυλιωμζνθ αλβουμίνθ οροφ βοόσ από διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 100 

μg/ml ςε 7 από τουσ 10 αιςκθτιρεσ ΒΒ-MZIs τθσ ψθωίδασ ενϊ οι υπόλοιποι τρεισ 

καλφωκθκαν με διάλυμα αλβουμίνθσ οροφ βοόσ ίδιασ ςυγκζντρωςθσ ϊςτε να 

χρθςιμοποιθκοφν για τον προςδιοριςμό τθσ μθ ειδικισ δζςμευςθσ (Σχιμα 7.10.).  

 

 

χιμα 7.10. Σχθματικι απεικόνιςθ ακινθτοποίθςθσ βιοτινυλιωμζνθσ αλβουμίνθσ οροφ βοόσ και 

αδρανοφσ πρωτεΐνθσ ςε ψθωίδεσ οπτικϊν αιςκθτιρων τφπου Mach-Zehnder. 

 

Οι ψθωίδεσ επωάςτθκαν ολονυκτίωσ και ακολοφκθςε κάλυψθ των ελεφκερων κζςεων 

επιωάνειασ με διάλυμα αποκλειςμοφ, ζκπλυςθ και ξιρανςθ. Ακολοφκθςε τοποκζτθςθ 

κατάλλθλθσ μικρορευςτομθχανικισ κυψελίδασ ςτισ ψθωίδεσ και διαβίβαςθ διαλυμάτων 

ςτρεπταβιδίνθσ διαωορετικισ ςυγκζντρωςθσ.  
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Στθν περίπτωςθ τθσ πλιρωσ ολοκλθρωμζνθσ μορωισ το ςιμα που καταγράωεται ςτον 

ανιχνευτι είναι θ ζνταςθ του ςυνολικοφ ωωτορεφματοσ το οποίο εκωράηεται από το 

δυναμικό που αναπτφςςεται ςτον ολοκλθρωμζνο ωωτοανιχνευτι. Στο Σχιμα 7.11.A. 

παρζχονται ενδεικτικά οι αποκρίςεισ 3 ΒΒ-ΜΗΙs που ζχουν τροποποιθκεί με βιοτινυλιωμζνθ 

αλβουμίνθ οροφ βοόσ και 3 ΒΒ-ΜΗΙs που ζχουν τροποποιθκεί με αλβουμίνθ οροφ βοόσ. Τα 

βζλθ δείχνουν τθν είςοδο και τθν ζξοδο του διαλφματοσ ςτρεπταβιδίνθσ από τθν 

μικρορευςτομθχανικι κυψελίδα. Παρατθρείται ότι οι απόκριςεισ των επικαλυμμζνων με 

βιοτινυλιωμζνθ αλβουμίνθ βοόσ αιςκθτιρων ακολουκοφν θμιτονοειδείσ καμπφλεσ οι 

οποίεσ δεν ξεκινοφν όλεσ από το ίδιο ςθμείο και επομζνωσ είναι ςχετικά δφςκολοσ ο 

προςδιοριςμόσ τθσ ςυνολικισ μεταβολισ κατά τθν αντίδραςθ. Το πρόβλθμα αυτό λφνεται 

με βακμονόμθςθ κάκε αιςκθτιρα ςτθν ίδια ψθωίδα, θ οποία επιτυγχάνεται με διαβίβαςθ 

μετά το τζλοσ τθσ αντίδραςθσ διαλυμάτων με μεγάλθ διαωορά ςτον δείκτθ διάκλαςθσ, π.χ., 

απεςταγμζνο νερό και υδατικό διάλυμα αικανόλθσ 16%. Στθν περίπτωςθ αυτι όπωσ 

ωαίνεται ςτο Σχιμα 7.11.Β., λαμβάνονται πλιρεισ κφκλοι μεταβολισ του ςιματοσ τόςο 

κατά τθν είςοδο όςο και κατά τθν ζξοδο του υδατικοφ διαλφματοσ αικανόλθσ 16% κακϊσ 

και το μζγιςτο (Ιmax) και ελάχιςτο (Imin) τθσ απόκριςθσ κάκε ΒΒ-ΜΗΙ ςτθν ψθωίδα. Με βάςθ 

αυτζσ τισ τιμζσ και εωαρμογι τθσ εξίςωςθσ: 

 

μπορεί να αναχκεί μια δεδομζνθ τιμι απόκριςθσ, Ι, ςε μεταβολι ωάςθσ που εκωράηεται ςε 

μοίρεσ. Με τον τρόπο αυτό ελιωκθ θ καμπφλθ βακμονόμθςθσ ςτρεπταβιδίνθσ που 

παρουςιάηεται ςτο Σχιμα 7.13.Α.  
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χιμα 7.11. (Α) Αποκρίςεισ ςε πραγματικό χρόνο που ελιωκθςαν από ψθωίδεσ πυριτίου με πλιρωσ 

ολοκλθρωμζνουσ αιςκθτιρεσ ΒΒ-ΜΖΙs ςτισ οποίεσ ςε 3 ΒΒ-ΜΖs  είχε ακινθτοποιθκεί βιοτινυλιωμζνθ 

αλβουμίνθ οροφ βοόσ και ςε 3 ΒΒ-ΜΖΙs αλβουμίνθ οροφ βοόσ κατά τθν διαβίβαςθ διαλφματοσ 

ςτρεπταβιδίνθσ ςυγκζντρωςθσ 1 nM  (περιοχι μεταξφ των βελϊν). (Β) Απόκριςθ ςε πραγματικό 

χρόνο από ψθωίδα με πλιρωσ ολοκλθρωμζνουσ αιςκθτιρεσ ΒΒ-ΜΖΙs κατά τθν διαβίβαςθ υδατικοφ 

διαλφματοσ αικανόλθσ 16% (ο/ο).  

 

Όςον αωορά τθν θμι-ολοκλθρωμζνθ διαμόρωωςθ του αιςκθτιρα ΒΒ-ΜΗΙ, 

χρθςιμοποιείται ζνα εξωτερικό ωαςματοωωτόμετρο ςε ςυνδυαςμό με οπτικι ίνα για τθν 

ςυλλογι και καταγραωι του ωάςματοσ ςυμβολισ κάκε αιςκθτιρα ςτθν ψθωίδα. Στο Σχιμα 

7.12.Α. παρουςιάηεται ζνα τυπικό ωάςμα ςυμβολισ που λαμβάνεται ςτθν ζξοδο ενόσ θμι-

ολοκλθρωμζνου ΒΒ-ΜΗΙ (μαφρθ γραμμι) κακϊσ και θ μετατόπιςθ του ωάςματοσ μετά τθν 

αντίδραςθ του ακινθτοποιθμζνου ςτθν ψθωίδα βιομορίου (βιοτινυλιωμζνθ αλβουμίνθ 

βοόσ) με το ςυμπλθρωματικό του βιομόριο (ςτρεπταβιδίνθ). Τα ωάςματα που λαμβάνονται 

από τουσ αιςκθτιρεσ ΒΒ-ΜΗΙs υπόκεινται ςε Discrete Fourier Transform προκειμζνου οι 

μεταβολζσ ςτο ωάςμα να μετατραποφν ςε μεταβολζσ ωάςθσ οι οποίεσ εκωράηονται ςε 

radians, όπωσ παρουςιάηεται ςτο Σχιμα 7.12.Β.. Με τον τρόπο αυτό ελιωκθ θ καμπφλθ 

βακμονόμθςθσ ςτρεπταβιδίνθσ που παρουςιάηεται ςτο Σχιμα 7.13.Β..  
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χιμα 7.12. (Α) Φάςμα ςυμβολισ που καταγράωεται ςε πραγματικό χρόνο ςτθν ζξοδο ενόσ θμι-

ολοκλθρωμζνου αιςκθτιρα ΒΒ-ΜΖΙ ο οποίοσ ζχει τροποποιθκεί με βιοτινυλιωμζνθ αλβουμίνθ βοόσ 

πριν (μαφρθ γραμμι) και μετά (κόκκινθ γραμμι) τθν διαδίβαςθ διαλφματοσ ςτρεπταβιδίνθσ. (Β) 

Αποκρίςεισ που ελιωκθςαν από ψθωίδεσ πυριτίου με θμι-ολοκλθρωμζνουσ αιςκθτιρεσ ΒΒ-ΜΖΙ ςτισ 

οποίεσ ςε 3 ΒΒ-ΜΖΙs είχε ακινθτοποιθκεί βιοτινυλιωμζνθ αλβουμίνθ οροφ βοόσ και ςε 3 ΒΒ-ΜΖΙs 

αλβουμίνθ οροφ βοόσ κατά τθν διαβίβαςθ διαλφματοσ ςτρεπταβιδίνθσ ςυγκζντρωςθσ 1 nM  μετά 

από Discrete Fourier Transform του ωάςματοσ που παρουςιάηεται ςτο (Α). 

 

Στο Σχιμα 7.13. παρουςιάηονται οι καμπφλεσ βακμονόμθςθσ για τθν ςτρεπταβιδίνθ 

που ελιωκθςαν με τισ δφο διαωορετικζσ διαμορωϊςεισ του αιςκθτιρα ΒΒ-ΜΗΙ. Είναι 

προωανζσ ότι θ πλιρωσ ολοκλθρωμζνθ διαμόρωωςθ παρουςιάηει μεγαλφτερεσ τιμζσ 

διακφμανςθσ όςον αωορά τισ αποκρίςεισ των διαωορετικϊν αιςκθτιρων τθσ ίδιασ ψθωίδασ 

ςε ςχζςθ με τθν θμι-ολοκλθρωμζνθ διαμόρωωςθ. Επιπλζον απαιτείται ζνα ακόμα ςτάδιο 

βακμονόμθςθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανάλυςθσ. Παρότι, θ διακφμανςθ των 

αποκρίςεων είναι αποτζλεςμα ατελειϊν ςτθν καταςκευι των πλιρωσ ολοκλθρωμζνων 

αιςκθτιρων που κα μποροφςαν να αντιμετωπιςτοφν αν θ καταςκευι τουσ 

πραγματοποιοφνταν ςε βιομθχανικό χϊρο καταςκευισ ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων, αυτό 

δεν ιταν δυνατόν ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ εργαςίασ. Ωσ εκ τοφτου, για τθν ςυνζχιςθ τθσ 

μελζτθσ επιλζχκθκαν οι ψθωίδεσ με τουσ θμι-ολοκλθρωμζνουσ αιςκθτιρεσ.   
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χιμα 7.13. Καμπφλεσ βακμονόμθςθσ ςτρεπταβιδίνθσ που ελιωκθςαν με ψθωίδεσ που ωζρουν 

αιςκθτιρεσ ΒΒ-ΜΖΙs πλιρωσ ολοκλθρωμζνουσ (Α) ι θμι-ολοκλθρωμζνουσ (Β) οι οποίοι είχαν 

τροποποιθκεί με βιοτινυλιωμζνθ αλβουμίνθ οροφ βοόσ. Κάκε ςθμείο είναι ο μζςοσ όροσ των 

μετριςεων από 3 ψθωίδεσ (21 αιςκθτιρεσ ςυνολικά) ± SD.  

 

7.5. Σαυτόχρονθ ανίχνευςθ δφο αναλυτϊν ςε πραγματικό χρόνο με ψθφίδεσ πυριτίου 

θμι-ολοκλθρωμζνων BB-MZIs 

Προκειμζνου να αξιολογθκεί θ ικανότθτα του ςυγκεκριμζνου οπτοθλεκτρονικοφ 

αιςκθτιρα για ταυτόχρονθ ανίχνευςθ πολλαπλϊν αναλυτϊν πραγματοποιικθκε 

ακινθτοποίθςθ διαωορετικϊν βιομορίων ςε διαωορετικοφσ ΒΒ-ΜΗΙs τθσ ίδιασ ψθωίδασ. 

Συγκεκριμζνα, ακινθτοποιικθκαν βιοτινυλιωμζνθ αλβουμίνθ οροφ βοόσ, γ-ςωαιρίνεσ 

κουνελιοφ κακϊσ και μθ τροποποιθμζνθ αλβουμίνθ οροφ βοόσ. Στο Σχιμα 7.14. 

παρουςιάηεται θ απόκριςθ των αιςκθτιρων μιασ τζτοιασ ψθωίδασ κατά τθν διαδοχικι 

διαβίβαςθ διαλυμάτων ςυμπλθρωματικϊν προσ τα ακινθτοποιθμζνα μόρια δεςμευτικϊν 

μορίων, δθλαδι αντιςϊματοσ κατά των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ και ςτρεπταβιδίνθσ. Κατά 

τθν διαβίβαςθ του διαλφματοσ του αντιςϊματοσ κατά των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ, 

απόκριςθ λαμβάνεται μόνο από τα 4 ΒΒ-ΜΗΙs που είχαν τροποποιθκεί με γ-ςωαιρίνεσ 

κουνελιοφ. Ομοίωσ όταν ςτθ ςυνζχεια διαβιβάηεται διάλυμα ςτρεπταβιδίνθσ, αποκρίνονται 

μόνο τα τροποποιθμζνα με βιοτινυλιωμζνθ αλβουμίνθ οροφ βοόσ ΒΒ-MZIs. Όπωσ ιταν 

αναμενόμενο θ αντίδραςθ βιοτίνθσ-ςτρεπταβιδίνθσ παρζχει υψθλότερθ απόκριςθ ςτον 

ίδιο χρόνο αντίδραςθσ (20 min) από αυτιν τθσ αντίδραςθσ των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ με 
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το αντίςωμα ζναντι αυτϊν λόγω τθσ υψθλότερθσ ςτακεράσ ςφνδεςθσ τθσ ςτρεπταβιδίνθσ 

για τθ βιοτίνθ. Τα MZIs που είχαν τροποποιθκεί με αλβουμίνθ οροφ βοόσ δεν παρουςίαςαν 

καμία απόκριςθ ςε κανζναν από τουσ δφο αναλφτεσ του πειράματοσ. Αυτό αποδεικνφει ότι 

δεν εμωανίηεται μθ ειδικι δζςμευςθ και ότι θ επιλεκτικι εναπόκεςθ βιομορίων ςτα MZIs 

ιταν αποτελεςματικι. 
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χιμα 7.14. Απόκριςθ που ελιωκθ από ψθωίδα ςτθν οποία ςε 4 από τα 10 BB-MZIs είχαν 

ακινθτοποιθκεί γ-ςωαιρίνεσ κουνελιοφ (μαφρθ γραμμι), 3 BB-MZIs είχε ακινθτοποιθκεί 

βιοτινυλιωμζνθ αλβουμίνθ οροφ βοόσ (κόκκινθ γραμμι) και ςε 3 BB-MZIs είχε ακινθτοποιθκεί 

αλβουμίνθ οροφ βοόσ (πράςινθ γραμμι) κατά τθν διαβίβαςθ από τθν μικρορευςτομθχανικι 

κυψελίδα των ακόλουκων διαλυμάτων: αρχι ζωσ βζλοσ 1: διάλυμα ανοςοανάλυςθσ, βζλοσ 1-2: 

διάλυμα αντιςϊματοσ αιγόσ ζναντι των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ ςυγκζντρωςθσ 2 nM, βζλοσ 2-3: 

διάλυμα ςτρεπταβιδίνθσ ςυγκζντρωςθσ 1 nM και βζλοσ 3-τζλοσ: διάλυμα ανοςοανάλυςθσ. 

 

Στο Σχιμα 7.15. παρουςιάηονται ενδεικτικά αποκρίςεισ από ψθωίδεσ ςτισ οποίεσ 

διαωορετικά ΒΒ-ΜΗΙs είχαν τροποποιθκεί με γ-ςωαιρίνεσ κουνελιοφ, βιοτινυλιωμζνθ 

αλβουμίνθ οροφ βοόσ και αλβουμίνθ οροφ βοόσ, όπωσ περιγράωθκε παραπάνω, για 

διαωορετικζσ ςυγκεντρϊςεισ αντιςϊματοσ κατά των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ και 

ςτρεπταβιδίνθσ, αντίςτοιχα.  
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χιμα 7.15. Αποκρίςεισ ςε πραγματικό χρόνο που ελιωκθςαν από ψθωίδεσ πυριτίου ςτισ οποίεσ 

είχαν ακινθτοποιθκεί ςε διαωορετικά ΒΒ-ΜΖΙs γ-ςωαιρίνεσ κουνελιοφ και βιοτινυλιωμζνθ 

αλβουμίνθ οροφ βοόσ ζπειτα από αντίδραςθ με διαωορετικζσ ςυγκεντρϊςεισ αντιςϊματοσ αιγόσ 

ζναντι των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ (Α) και ςτρεπταβιδίνθσ (Β). Οι καμπφλεσ blank αντιςτοιχοφν ςε 

ΒΒ-ΜΖΙs που ζχουν τροποποιθκεί με αλβουμίνθ οροφ βοόσ για τον προςδιοριςμό του ςιματοσ τθσ 

μθ-ειδικισ δζςμευςθσ. 

 

Οι καμπφλεσ βακμονόμθςθσ αντιςϊματοσ κατά των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ και 

ςτρεπταβιδίνθσ που ελιωκθςαν με ψθωίδεσ θμι-ολοκλθρωμζνων ΒΒ-ΜΗΙs οι οποίοι είχαν 
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τροποποιθκεί με γ-ςωαιρίνεσ κουνελιοφ και βιοτινυλιωμζνθ αλβουμίνθ οροφ βοόσ 

παρουςιάηονται ςτο Σχιμα 7.16.Α. και Β., αντίςτοιχα.  
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χιμα 7.16. Καμπφλεσ βακμονόμθςθσ για αντίςωμα αιγόσ ζναντι των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ (Α) 

και ςτρεπταβιδίνθσ (Β) που ελιωκθςαν με ψθωίδεσ θμι-ολοκλθρωμζνων ΒΒ-ΜΖΙs τροποποιθμζνεσ 

με γ-ςωαιρίνεσ κουνελιοφ και βιοτινυλιωμζνθ αλβουμίνθ οροφ βοόσ. Κάκε ςθμείο είναι ο μζςοσ 

όροσ των αποκρίςεων που ελιωκθςαν από 4 διαωορετικζσ ψθωίδεσ πυριτίου ± SD.  

Τα όρια ανίχνευςθσ υπολογίςτθκαν από τθν ςυγκζντρωςθ που αντιςτοιχοφςε ςτα +3SD 

του διαλφματοσ μθδενικισ ςυγκζντρωςθσ και ιταν 3 pM και 32 pM, αντίςτοιχα. Θ γραμμικι 

περιοχι των καμπυλϊν βακμονόμθςθσ εκτεινόταν μζχρι τα 3,30 nM για το αντίςωμα αιγόσ 
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ζναντι των γ-ςωαιρινϊν κουνελιοφ και ζωσ τα 2,5 nM για τθ ςτρεπταβιδίνθ. Ο ςυντελεςτισ 

διακφμανςθσ (CV) για τισ αποκρίςεισ που ελιωκθςαν από τα ΒΒ-ΜΗΙs τθσ ίδιασ ψθωίδασ 

ιταν μικρότεροσ από 10% και για τισ δφο αντιδράςεισ, ενϊ τα CVs των αποκρίςεων που 

ελιωκθςαν από διαωορετικζσ ψθωίδεσ που αναλφκθκαν μζςα ςτθν ίδια μζρα ι μεταξφ 

διαωορετικϊν θμερϊν δεν ξεπερνοφςαν το 12 % και 15 %, αντίςτοιχα, για τισ δφο 

αντιδράςεισ. 

Τα ςυγκεκριμζνα όρια ανίχνευςθσ εντάςςουν τον προτεινόμενο οπτοθλεκτρονικό 

αιςκθτιρα ανάμεςα ςτουσ πιο ευαίςκθτουσ ςυμβολομετρικοφσ αιςκθτιρεσ τθσ 

βιβλιογραωίασ [3, 4]. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ του 

ςυμβολομετρικοφ αιςκθτιρα που αναπτφχκθκε κα μποροφςε να βελτιωκεί ςθμαντικά με 

αφξθςθ του μικουσ του αιςκθτιριου βραχίονα [5] κακϊσ βραχίονεσ μεγαλφτερου μικουσ 

οδθγοφν ςε μεγαλφτερεσ διαωορζσ ωάςθσ λόγω τθσ δεςμευτικισ αντίδραςθσ μζχρι 

τουλάχιςτον ζνα ςυγκεκριμζνο μικοσ [6]. 
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8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΑ ΩΣ ΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΟ ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟ ΤΗΣ C-

ΑΝΤΙΔΩΣΑΣ ΡΩΤΕΪΝΗΣ 

8.1. Ανάπτυξθ και βελτιςτοποίθςθ μεκόδων ενηυμοανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ τθσ 

CRP ςε φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ 

τα πλαίςια τθσ ανάπτυξθσ του οπτικοφ ανοςοαιςκθτιρα τφπου Mach-Zehnder για τθν 

ανίχνευςθ τθσ CRP, αναπτφχκθκαν αρχικά ενηυμοανοςοχθμικοί προςδιοριςμοί ςε φρεάτια 

μικροτιτλοδότθςθσ τόςο ανταγωνιςτικοφ όςο και μθ ανταγωνιςτικοφ τφπου ϊςτε να 

επιλεγοφν τα κατάλλθλα ανοςοαντιδραςτιρια (αντιςϊματα ακινθτοποίθςθσ και 

ανίχνευςθσ) και για να προςδιοριςτοφν οι βζλτιςτεσ ςυνκικεσ ανάλυςθσ (ςφςταςθ 

ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων, χρόνοι επϊαςθσ, κ.ά.) αλλά και θ καταλλθλότερθ διαμόρφωςθ 

του ανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ. Οι ςυνκικεσ των ενηυμοανοςοχθμικϊν προςδιοριςμϊν 

βελτιςτοποιικθκαν με κριτιρια τθν ευαιςκθςία τθσ καμπφλθσ βακμονόμθςθσ και το 

απόλυτο ςιμα. 

 

8.1.1. Ραραςκευι και βακμονόμθςθ προτφπων διαλυμάτων CRP με εμπορικά διακζςιμθ 

ςυςκευαςία ενηυμοανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ μθ ανταγωνιςτικοφ τφπου 

Προκειμζνου να προςδιοριςτεί θ καλφτερθ μιτρα για τθν παραςκευι των προτφπων 

διαλυμάτων τθσ CRP, παραςκευάςτθκαν ςειρζσ προτφπων διαλυμάτων τθσ ςε διάφορα 

μζςα όπωσ ορό αίματοσ ελεφκερο CRP, ρυκμιςτικό διάλυμα με υψθλι ςυγκζντρωςθ 

αλβουμίνθσ (6% β/ο) ι ρυκμιςτικό διάλυμα ανοςοανάλυςθσ, φςτερα από προςκικθ 

κατάλλθλθσ ποςότθτασ μθτρικοφ διαλφματοσ παρακατακικθσ. Για τθν παραςκευι των 

προτφπων διαλυμάτων τθσ CRP χρθςιμοποιικθκε πρότυπθ ουςία CRP που είχε 

απομονωκεί από πλευρικό ανκρϊπινο υγρό. Θ βακμονόμθςθ των προτφπων διαλυμάτων 

πραγματοποιικθκε με εμπορικά διακζςιμθ ςυςκευαςία ενηυμοανοςοχθμικοφ 

προςδιοριςμοφ μθ ανταγωνιςτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ DΙΑsource ImmunoAssays S.A.  το 
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χθμα 8.1. παρουςιάηεται μια αντιπροςωπευτικι καμπφλθ βακμονόμθςθσ που ελιφκθ για 

τον προςδιοριςμό τθσ CRP με τθν εμπορικά διακζςιμθ ςυςκευαςία.  
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Σχιμα 8.1. Αντιπροςωπευτικι καμπφλθ βακμονόμθςθσ που ελιφκθ με τθν εμπορικά διακζςιμθ 

ςυςκευαςία ενηυμοανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ τθσ CRP. Κάκε ςθμείο αντιςτοιχεί ςτθ μζςθ τιμι 4 

επαναλθπτικϊν μετριςεων ± SD. 

 

Ο ενηυμοανοςοχθμικόσ προςδιοριςμόσ που χρθςιμοποιικθκε για τθ βακμονόμθςθ των 

προτφπων διαλυμάτων τθσ CRP είχε όριο ανίχνευςθσ 50 ng/mL ενϊ θ γραμμικι περιοχι τθσ 

καμπφλθσ εκτεινόταν ωσ τα 10 μg/mL. Θ βακμονόμθςθ των προτφπων διαλυμάτων με 

ςυγκεντρϊςεισ μεγαλφτερεσ από τα ανϊτερα όρια του δυναμικοφ εφρουσ του 

ςυγκεκριμζνου ανοςοπροςδιοριςμοφ πραγματοποιικθκε μετά από κατάλλθλθ αραίωςθ 

τουσ. Αντίκετα, για τθν παραςκευι προτφπων διαλυμάτων με ςυγκεντρϊςεισ μικρότερεσ 

από τα όρια ανίχνευςθσ βακμονομικθκαν αρχικά πυκνότερα διαλφματα τα οποία ςτθ 

ςυνζχεια αραιϊκθκαν κατάλλθλα. Με τον τρόπο αυτό παραςκευάςτθκαν ςειρζσ προτφπων 

διαλυμάτων CRP ςε διαφορετικι μιτρα των οποίων οι ςυγκεντρϊςεισ κυμαίνονταν από 0,5 

ζωσ 10000 ng/mL. Όπωσ φαίνεται ςτο χιμα 8.2., οι καμπφλεσ βακμονόμθςθσ που  

ελιφκθςαν για τισ διαφορετικζσ ςειρζσ προτφπων διαλυμάτων ιταν παρόμοιεσ και ωσ εκ 
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τοφτου αποφαςίςτθκε τα πρότυπα διαλφματα να παραςκευάηονται ςε ρυκμιςτικό διάλυμα 

ανοςοανάλυςθσ. 
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Σχιμα 8.2. Αντιπροςωπευτικζσ καμπφλεσ βακμονόμθςθσ που ελιφκθςαν με τθν εμπορικά 

διακζςιμθ ςυςκευαςία ενηυμοανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ τθσ CRP για ςειρζσ προτφπων 

διαλυμάτων που είχαν παραςκευαςτεί ςε ορό αίματοσ ελεφκερο CRP (μαφρθ γραμμι), ρυκμιςτικό 

διάλυμα με υψθλι ςυγκζντρωςθ αλβουμίνθσ (6% β/ο) (μπλε γραμμι) ι ρυκμιςτικό διάλυμα 

ανοςοανάλυςθσ (κόκκινθ γραμμι). Κάκε ςθμείο αντιςτοιχεί ςτθ μζςθ τιμι 4 επαναλθπτικϊν 

μετριςεων ± SD. 

 

8.2. Μζκοδοσ ενηυμοανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ CRP ςε φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ 

8.2.1. Ενηυμοανοςοχθμικόσ προςδιοριςμόσ ανταγωνιςτικοφ τφπου CRP ςε φρεάτια 

μικροτιτλοδότθςθσ 

O ενηυμοανοςοχθμικόσ προςδιοριςμόσ τθσ CRP ανταγωνιςτικοφ τφπου που 

αναπτφχκθκε ςε φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ περιελάμβανε, όπωσ παρουςιάηεται ςτο 

χιμα 8.3., ακινθτοποίθςθ τθσ CRP ςτθν επιφάνεια των φρεατίων μικροτιτλοδότθςθσ και 

επϊαςθ με μίγμα προτφπου διαλφματοσ ι δείγματοσ με βιοτινυλιωμζνο πολυκλωνικό 
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αντίςωμα (GC019) ζναντι τθσ CRP. Για τθν ανίχνευςθ των ανοςοςυμπλεγμάτων που 

ςχθματίηονται ςτθν ςτερεά φάςθ μετά το πζρασ τθσ αντίδραςθσ χρθςιμοποιικθκε 

ςφηευγμα ςτρεπταβιδίνθσ με το ζνηυμο υπεροξειδάςθ τθσ ραπανίδοσ ςε ςυνδυαςμό με 

χρωμογόνο υπόςτρωμα τθσ υπεροξειδάςθσ.   

 

 

Σχιμα 8.3. Σχθματικι αναπαράςταςθ των κφριων ςταδίων του ενηυμοανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ 

ανταγωνιςτικοφ τφπου για τον προςδιοριςμό τθσ CRP ςε φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ. 

 

τα πλαίςια τθσ ανάπτυξθσ του ενηυμοανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ ανταγωνιςτικοφ 

τφπου για τθν CRP βελτιςτοποιικθκαν διάφορεσ παράμετροι όπωσ θ ςφςταςθ των 

ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων, οι ςυγκεντρϊςεισ των αντιδραςτθρίων, θ χρονικι διάρκεια των 

διαφόρων ςταδίων τθσ ανάλυςθσ, θ χρονικι διάρκεια τθσ προεπϊαςθσ των προτφπων 

διαλυμάτων με το διάλυμα του αντιςϊματοσ, κλπ. Σα αποτελζςματα των πειραμάτων 

βελτιςτοποίθςθσ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτα επόμενα εδάφια. 
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8.2.1.1. Ρροςδιοριςμόσ βζλτιςτθσ ςυγκζντρωςθσ CRP για τθν επικάλυψθ των φρεατίων 

μικροτιτλοδότθςθσ 

Μια από τισ πιο ςθμαντικζσ παραμζτρου για τθν ανάπτυξθ του ανταγωνιςτικοφ 

ενηυμοανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ τθσ CRP ςε φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ είναι θ 

ςυγκζντρωςθ του διαλφματοσ CRP που χρθςιμοποιείται για τθν επικάλυψθ των φρεατίων. 

Όπωσ φαίνεται ςτο χιμα 8.4. μζγιςτεσ τιμζσ οροφισ λαμβάνονται με ςυγκεντρϊςεισ CRP 

μεγαλφτερεσ ι ίςεσ από 10 μg/mL. Ωςτόςο, προκειμζνου το υψθλό ςιμα να ςυνδυαςτεί με 

μεγαλφτερθ ευαιςκθςία τθσ καμπφλθσ βακμονόμθςθσ επιλζχκθκε θ ςυγκζντρωςθ των 5 

μg/mL θ οποία παρείχε ςιμα περίπου ίςο με το 85 % του μζγιςτου ςιματοσ ενϊ παρείχε 

ςθμαντικά μεγαλφτερθ ευαιςκθςία τθσ καμπφλθσ βακμονόμθςθσ ςε ςχζςθ με τα 10 μg/mL. 
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Σχιμα 8.4. Επίδραςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ του διαλφματοσ CRP που χρθςιμοποιικθκε για επικάλυψθ 

των φρεατίων μικροτιτλοδότθςθσ ςτο ςιμα που λαμβάνεται για το πρότυπο διάλυμα μθδενικισ 

ςυγκζντρωςθσ. Κάκε ςθμείο αντιςτοιχεί ςτθ μζςθ τιμι 4 επαναλθπτικϊν μετριςεων ± SD. 
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8.2.1.2. Επίδραςθ τθσ προεπϊαςθσ των προτφπων διαλυμάτων με το βιοτινιλιωμζνο 

αντίςωμα κατά τθσ CRP ςτθν καμπφλθ βακμονόμθςθσ 

Μια ςθμαντικι παράμετροσ που μελετικθκε ςτα πλαίςια τθσ ανάπτυξθσ του 

ενηυμοανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ ανταγωνιςτικοφ τφπου για τθν CRP ιταν θ επίδραςθ 

τθσ προεπϊαςθσ των προτφπων διαλυμάτων ι των δειγμάτων με το βιοτινυλιϊμενο 

αντίςωμα ςτθν ευαιςκθςία τθσ καμπφλθσ βακμονόμθςθσ. Για τον ςκοπό αυτό, ςε φρεάτια 

μικροτιτλοδότθςθσ ςτα οποία είχε ακινθτοποιθκεί CRP από διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 5 

μg/mL προςτζκθκαν μίγματα προτφπων διαλυμάτων ςυγκεντρϊςεωσ από 0 ζωσ 5 ng/mL 

και βιοτινιλιωμζνου αντιςϊματοσ ςυγκζντρωςθσ 10 ng/mL τα οποία είχαν επωαςτεί για 1, 

2 ι 3 h. Οι καμπφλεσ βακμονόμθςθσ που ελιφκθςαν ςυγκρίκθκαν με τθν καμπφλθ 

βακμονόμθςθσ που ελιφκθ χωρίσ προεπϊαςθ των προτφπων διαλυμάτων με το διάλυμα 

του αντιςϊματοσ. Όπωσ προκφπτει από το χιμα 8.5. ςτο οποίο παρουςιάηονται όλεσ οι 

καμπφλεσ εκτόπιςθσ, προεπϊαςθ των προτφπων διαλυμάτων CRP με το βιοτινυλιωμζνο 

αντίςωμα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν λιψθ πιο ευαίςκθτων καμπυλϊν βακμονόμθςθσ με τισ 

βζλτιςτεσ καμπφλεσ να λαμβάνονται για χρόνο μεγαλφτερο ι ίςο από 2 h. Για το λόγο αυτό 

ο ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ προεπϊαςθσ υιοκετικθκε ςτο τελικό πρωτόκολλο τθσ ανάλυςθσ. 
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Σχιμα 8.5. Καμπφλεσ βακμονόμθςθσ που ελιφκθςαν χωρίσ () ι με προεπϊαςθ των προτφπων 

διαλυμάτων CRP με το διάλυμα του βιοτινυλιωμζνου αντιςϊματοσ κατά τθσ CRP για χρονικό 

διάςτθμα 1 (), 2 () ι 3 h (). Κάκε ςθμείο είναι ο μζςοσ όροσ 4 μετριςεων ± SD. 

 

8.2.1.3. Επιλογι διαλφματοσ ακινθτοποίθςθσ τθσ CRP ςτα φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ, 

διαλφματοσ αποκλειςμοφ και ανοςοαντίδραςθσ  

Για τθν επιλογι του καταλλθλότερου διαλφματοσ ακινθτοποίθςθσ, ςε φρεάτια 

μικροτιτλοδότθςθσ ακινθτοποιικθκε CRP από διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 5 μg/mL ςε τζςςερα 

διαφορετικά ρυκμιςτικά διαλφματα:  

Α. Ρυκμιςτικό διάλυμα φωςφορικϊν 0,05 Μ, pH 7,4, 

Β. Ρυκμιςτικό διάλυμα φωςφορικϊν 0,05 Μ, pH 7,4, που περιείχε 2 mM CaCl2 

Γ. Ρυκμιςτικό διάλυμα ανκρακικϊν 0,05 Μ, pH 9,2, και  

Δ. Ρυκμιςτικό διάλυμα Tris-HCl 10 mΜ, pH 8,0, που περιείχε 2 mM CaCl2 και 0,9 % (β/ο) 

NaCl 
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Θ προςκικθ του CaCl2 ςτο διάλυμα ακινθτοποίθςθσ βαςίςτθκε ςτθν παρατιρθςθ του 

προμθκευτι ότι προκειμζνου να διατθρθκεί θ φυςιολογικι διαμόρφωςθ του μορίου τθσ 

CRP απαιτείται θ παρουςία ιόντων Ca2+. τα επικαλυμμζνα με CRP φρεάτια προςτζκθκαν 

προεπωαςμζνα επί 3 h πρότυπα διαλφματα CRP με βιοτινυλιωμζνο πολυκλωνικό αντίςωμα 

ζναντι τθσ CRP ςυγκζντρωςθσ 10 ng/mL και ο χρόνοσ τθσ ανοςοαντίδραςθσ ιταν 1 h. το 

χιμα 8.6. παρουςιάηονται οι καμπφλεσ εκτόπιςθσ που ελιφκθςαν για τα τζςςερα 

διαφορετικά διαλφματα ακινθτοποίθςθσ τθσ CRP ςτα φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ. Όπωσ 

είναι φανερό θ περιςςότερο ευαίςκθτθ καμπφλθ εκτόπιςθσ ελιφκθ όταν χρθςιμοποιικθκε 

ωσ διάλυμα ακινθτοποίθςθσ το ρυκμιςτικό διάλυμα ανκρακικϊν 0,05 Μ, pH 9,2. Επιπλζον, 

από τισ καμπφλεσ προκφπτει ότι θ προςκικθ του CaCl2 ςτο διάλυμα ακινθτοποίθςθσ δεν 

επθρζαςε τθν καμπφλθ. Οι τιμζσ που ελιφκθςαν για το πρότυπο διάλυμα μθδενικισ 

ςυγκζντρωςθσ ιταν 0,857 για το ρυκμιςτικό διάλυμα φωςφορικϊν 0,05 Μ, pH 7,4, 0,642 

για το ρυκμιςτικό διάλυμα φωςφορικϊν 0,05 Μ, pH 7,4, που περιείχε 2 mM CaCl2, 1,490 

για το ρυκμιςτικό διάλυμα ανκρακικϊν 0,05 Μ, pH 9,2, και 1,423 για το ρυκμιςτικό 

διάλυμα Tris-HCl 10 mΜ, pH 8,0, που περιείχε 2 mM CaCl2 και 0,9 % (β/ο) NaCl. Ωσ εκ 

τοφτου το ρυκμιςτικό διάλυμα ανκρακικϊν 0,05 Μ, pH 9,2, υιοκετικθκε ςτο τελικό 

πρωτόκολλο του ανοςοπροςδιοριςμοφ. 
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Σχιμα 8.6. Καμπφλεσ βακμονόμθςθσ CRP που ελιφκθςαν χρθςιμοποιϊντασ ωσ διαλφματα 

ακινθτοποίθςθσ: ρυκμιςτικό διάλυμα φωςφορικϊν 0,05 Μ, pH 7,4 (), ρυκμιςτικό διάλυμα 

φωςφορικϊν 0,05 Μ, pH 7,4, που περιείχε 2 mM CaCl2 (), ρυκμιςτικό διάλυμα ανκρακικϊν 0,05 

Μ, pH 9,2 (), και ρυκμιςτικό διάλυμα Tris-HCl 10 mΜ, pH 8,0, που περιείχε 2 mM CaCl2 και 0,9 % 

(β/ο) NaCl (). Κάκε ςθμείο είναι ο μζςοσ όροσ 4 μετριςεων ± SD. 

 

Χρθςιμοποιϊντασ το διάλυμα ακινθτοποίθςθσ που επιλζχκθκε, πραγματοποιικθκε 

ςτθν ςυνζχεια μελζτθ για τθν επιλογι του διαλφματοσ αποκλειςμοφ των ελεφκερων 

κζςεων δζςμευςθσ του ςτερεοφ φορζα. υγκεκριμζνα, μελετικθκαν δφο διαλφματα τα 

οποία χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ωσ διαλφματα αποκλειςμοφ ςε ανοςοχθμικοφσ 

προςδιοριςμοφσ:  

Α. Ρυκμιςτικό διάλυμα φωςφορικϊν 0,05 Μ, pH 7,4, που περιείχε 1 % (β/ο) BSA,  και 

Β. Διάλυμα όξινων ανκρακικϊν 0,1 Μ, pH 8,5, που περιείχε 1 % (β/ο) BSA 

το χιμα 8.7. παρουςιάηονται οι καμπφλεσ εκτόπιςθσ που ελιφκθςαν για τα δφο 

διαφορετικά διαλφματα αποκλειςμοφ. Όπωσ φαίνεται, χρθςιμοποιϊντασ το διάλυμα 

όξινων ανκρακικϊν 0,1 Μ, pH 8,5, που περιείχε 1 % (β/ο) BSA, ελιφκθ ςθμαντικά πιο 
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ευαίςκθτθ καμπφλθ βακμονόμθςθσ και για αυτό τον λόγο επελζγθ το ςυγκεκριμζνο 

διάλυμα αποκλειςμοφ για περαιτζρω μελζτθ.  
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Σχιμα 8.7. Καμπφλεσ βακμονόμθςθσ CRP που ελιφκθςαν χρθςιμοποιϊντασ ωσ διάλυμα 

ακινθτοποίθςθσ τθσ CRP το ρυκμιςτικό διάλυμα ανκρακικϊν 0,05 Μ, pH 9,2, και ωσ διαλφματα 

αποκλειςμοφ των ελεφκερων κζςεων δζςμευςθσ του ςτερεοφ: διάλυμα όξινων ανκρακικϊν 0,1 Μ, 

pH 8,5, που περιείχε 1 % (β/ο) BSA () ι ρυκμιςτικό διάλυμα φωςφορικϊν 0,05 Μ, pH 7,4, που 

περιείχε 1 % (β/ο) BSA (). Κάκε ςθμείο είναι ο μζςοσ όροσ 4 μετριςεων ± SD. 

 

Ζχοντασ επιλζξει τόςο το διάλυμα ακινθτοποίθςθσ τθσ CRP ςτα φρεάτια 

μικροτιτλοδότθςθσ όςο και το διάλυμα αποκλειςμοφ των ελεφκερων κζςεων δζςμευςθσ 

του ςτερεοφ φορζα, ακολοφκθςε θ επιλογι του διαλφματοσ τθσ ανοςοαντίδραςθσ. Ωσ 

διαλφματα ανοςοανάλυςθσ εξετάςτθκαν τα παρακάτω: 

Α. Tris-HCl 50 mΜ, pH 7,8, που περιείχε 0,5 % (β/ο) BSA, 0,9 % (β/ο) NaCl και 0,05 % (β/ο) 

γ-ςφαιρίνεσ βοόσ  

Β. Tris-HCl 50 mΜ, pH 7,8, που περιείχε 0,5 % (β/ο) BSA, 0,9 % (β/ο) NaCl, 0,05 % (β/ο) γ-

ςφαιρίνεσ βοόσ και 0,05 % (ο/ο) Tween 20 
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Γ. Tris-HCl 50 mΜ, pH 7,8, που περιείχε 0,5 % (β/ο) BSA, 0,9 % (β/ο) NaCl, 0,05 % (β/ο) γ-

ςφαιρίνεσ βοόσ και 2 mM CaCl2 

Δ. Tris-HCl 50 mΜ, pH 7,8, που περιείχε 0,5 % (β/ο) BSA, 0,9 % (β/ο) NaCl, 0,05 % (β/ο) γ-

ςφαιρίνεσ βοόσ και 5 mM EDTA 

Και ςτθν περίπτωςθ αυτι θ προςκικθ του CaCl2 και του EDTA ςτο διάλυμα τθσ 

ανοςοανάλυςθσ ζγινε βάςθ αναφορϊν ςτθν βιβλιογραφία ότι μπορεί να ςτακεροποιοφν 

τθν δομι τθσ CRP. 
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Σχιμα 8.8. Καμπφλεσ βακμονόμθςθσ CRP που ελιφκθςαν χρθςιμοποιϊντασ ωσ διάλυμα 

ανοςοανάλυςθσ: Tris-HCl 50 mΜ, pH 7,8, που περιείχε 0,5 % (β/ο) BSA, 0,9 % (β/ο) NaCl και 0,05 % 

(β/ο) γ-ςφαιρίνεσ βοόσ (), Tris-HCl 50 mΜ, pH 7,8, που περιείχε 0,5 % (β/ο) BSA, 0,9 % (β/ο) NaCl, 

0,05 % (β/ο) γ-ςφαιρίνεσ βοόσ και 0,05 % (ο/ο) Tween 20 (), Tris-HCl 50 mΜ, pH 7,8, που περιείχε 

0,5 % (β/ο) BSA, 0,9 % (β/ο) NaCl, 0,05 % (β/ο) γ-ςφαιρίνεσ βοόσ και 2 mM CaCl2 (), και Tris-HCl 50 

mΜ, pH 7,8, που περιείχε 0,5 % (β/ο) BSA, 0,9 % (β/ο) NaCl, 0,05 % (β/ο) γ-ςφαιρίνεσ βοόσ και 5 mM 

EDTA (). Κάκε ςθμείο είναι ο μζςοσ όροσ 4 μετριςεων ± SD. 
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Όπωσ προκφπτει από το χιμα 8.8., θ βζλτιςτθ καμπφλθ εκτόπιςθσ ελιφκθ όταν ωσ 

διάλυμα ανοςοανάλυςθσ χρθςιμοποιικθκε ρυκμιςτικό διάλυμα Tris-HCl 50 mΜ, pH 7,8, 

που περιζχει 0,5 % (β/ο) BSA, 0,9 % (β/ο) NaCl, 0,05 % (β/ο) γ-ςφαιρίνεσ βοόσ. Επιπλζον και 

τα τζςςερα διαλφματα που δοκιμάςτθκαν παρείχαν παρόμοιεσ τιμζσ απορρόφθςθσ για το 

πρότυπο διάλυμα μθδενικισ ςυγκζντρωςθσ. Για τον λόγο αυτόν, το ςυγκεκριμζνο διάλυμα 

επελζγθ για το τελικό πρωτόκολλο τθσ ανοςοαντίδραςθσ. 

 

8.2.1.4. Χρονικι μελζτθ ανοςοανάλυςθσ 

Μία άλλθ ςθμαντικι παράμετροσ που μελετικθκε ςτα πλαίςια τθσ ανάπτυξθσ του 

ενηυμοανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ ανταγωνιςτικοφ τφπου για τθν CRP ιταν θ χρονικι 

διάρκεια του ςταδίου τθσ ανοςοανάλυςθσ, δθλαδι τθσ αντίδραςθσ των προεπωαςμζνων 

με το βιοτινυλιωμζνο αντίςωμα προτφπων διαλυμάτων ι δειγμάτων με τθν 

ακινθτοποιθμζνθ CRP ςτα φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ. Ζχοντασ επιλζξει τα βζλτιςτα 

διαλφματα ακινθτοποίθςθσ, κάλυψθσ των ελεφκερων κζςεων του ςτερεοφ φορζα κακϊσ 

και το διάλυμα τθσ ανοςοανάλυςθσ πραγματοποιικθκε κινθτικι μελζτθ τθσ 

ανοςοαντίδραςθσ. υγκεκριμζνα, ακινθτοποιικθκε ςτα φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ CRP 

από διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 5 μg/mL και επωάςτθκαν με προεπωαςμζνα επί 3 h μίγματα 

προτφπων διαλυμάτων με το βιοτινυλιωμζνο αντίςωμα (10 ng/mL) για 1, 2 και 3 h. το 

χιμα 8.9. παρουςιάηονται οι καμπφλεσ εκτόπιςθσ που ελιφκθςαν για τουσ διαφορετικοφσ 

χρόνουσ ανοςοανάλυςθσ. Όπωσ προκφπτει θ πλζον ευαίςκθτθ καμπφλθ ελιφκθ για χρόνο 

ανοςοανάλυςθσ ίςο με 1 h ενϊ παράταςθ του χρόνου τθσ αντίδραςθσ πζραν τθσ μίασ ϊρασ 

δεν αφξανε περαιτζρω το ςιμα που αντιςτοιχοφςε ςτο πρότυπο διάλυμα μθδενικισ 

ςυγκζντρωςθσ. 
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Σχιμα 8.9. Καμπφλεσ βακμονόμθςθσ CRP που ελιφκθςαν για χρόνουσ ανοςοανάλυςθσ: 1 (), 2 

() και 3h (). Κάκε ςθμείο είναι ο μζςοσ όροσ 4 μετριςεων ± SD. 

 

8.2.1.5. Συγκζντρωςθ βιοτινυλιωμζνου αντιςϊματοσ κατά τθσ CRP 

Χρθςιμοποιϊντασ τα διαλφματα που επιλζχκθκαν και τισ βζλτιςτεσ ςυνκικεσ 

ανοςοπροςδιοριςμοφ, μελετικθκε θ επίδραςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ του βιοτινυλιωμζνου 

αντιςϊματοσ ςτθν ευαιςκθςία τθσ καμπφλθσ βακμονόμθςθσ αλλά και ςτο απόλυτο ςιμα 

που λαμβάνεται για το πρότυπο μθδενικισ ςυγκζντρωςθσ. υγκεκριμζνα, δοκιμάςτθκαν 

δφο διαφορετικζσ ςυγκεντρϊςεισ βιοτινυλιωμζνου αντιςϊματοσ: 5,0, 7,5 και 10 ng/mL. 

Όπωσ προκφπτει από το χιμα 8.10. όπου παρουςιάηονται οι αντίςτοιχεσ καμπφλεσ 

βακμονόμθςθσ θ χριςθ του βιοτινιλιωμζνου αντιςϊματοσ ςε ςυγκζντρωςθ μικρότερθ ι 

ίςθ με 7,5 ng/mL, οδθγεί ςε καμπφλθ βακμονόμθςθσ μεγαλφτερθσ ευαιςκθςίασ. Ωςτόςο, θ 

μείωςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ του βιοτινυλιωμζνου αντιςϊματοσ ςε ςυγκεντρϊςεισ μικρότερεσ 

από 5 ng/mL, είχε ωσ αποτζλεςμα τθν μείωςθ του απόλυτου ςιματοσ που λαμβάνεται για 

το πρότυπο μθδενικισ ςυγκζντρωςθσ κατά ~40% (από 0,96 ςε 0,60) και ωσ εκ τοφτου 

επιλζχκθκε θ ςυγκζντρωςθ των 7,5 ng/mL για το τελικό πρωτόκολλο του ανοςοχθμικοφ 

προςδιοριςμοφ.  
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Σχιμα 8.10. Καμπφλεσ βακμονόμθςθσ CRP που ελιφκθςαν για τρείσ διαφορετικζσ ςυγκεντρϊςεισ 

βιοτινυλιωμζνου αντιςϊματοσ: 5,0 (), 7,5 () και 10 () ng/mL. Κάκε ςθμείο είναι ο μζςοσ όροσ 4 

μετριςεων ± SD. 

 

τον Πίνακα 8.1. παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι ςυνκικεσ που επελζγθςαν ωσ βζλτιςτεσ 

για τθν πραγματοποίθςθ του ενηυμοανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ ανταγωνιςτικοφ τφπου 

για τθν CRP ςε φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ. 

 

Ρίνακασ 8.1. Συνκικεσ που επιλζχκθκαν για τθν εκτζλεςθ του ενηυμοανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ 

ανταγωνιςτικοφ τφπου τθσ CRP ςε φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ 

Διάλυμα ακινθτοποίθςθσ CRP 
Ρυκμιςτικό διάλυμα ανκρακικϊν  

0,05 Μ, pH 9,2 

Διάλυμα κάλυψθσ ελεφκερων κζςεων 

δζςμευςθσ του ςτερεοφ φορζα 

Διάλυμα όξινων ανκρακικϊν 0,1 Μ, pH 

8,5, που περιείχε 1 % (β/ο) BSA 
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Διάλυμα ανοςοανάλυςθσ 

Tris-HCl 50 mΜ, pH 7,8, που περιείχε 

0,5 % (β/ο) BSA, 0,9 % (β/ο) NaCl και 0,05 % 

(β/ο) γ-ςφαιρίνεσ βοόσ 

υγκζντρωςθ CRP για ακινθτοποίθςθ 

ςτα φρεάτια 
5 μg/mL 

Εφροσ ςυγκεντρϊςεισ προτφπων 

διαλυμάτων CRP 
0,1 - 5 ng/mL 

υγκζντρωςθ βιοτινυλιωμζνου 

αντιςϊματοσ 
7,5 ng/mL 

Χρονικι διάρκεια επϊαςθσ προτφπων 

διαλυμάτων με το βιοτινυλιωμζνο αντίςωμα 
3 h 

Χρονικι διάρκεια ανοςοανάλυςθσ 1 h 

υνολικόσ χρόνοσ ανάλυςθσ 5 h 

 

 

8.2.2. Μθ-ανταγωνιςτικοφ τφπου ενηυμοανοςοχθμικόσ προςδιοριςμόσ CRP ςε φρεάτια 

μικροτιτλοδότθςθσ 

O ενηυμοανοςοχθμικόσ προςδιοριςμόσ τθσ CRP μθ ανταγωνιςτικοφ τφπου που 

αναπτφχκθκε ςε φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ περιελάμβανε, όπωσ παρουςιάηεται ςτο 

χιμα 8.11., ακινθτοποίθςθ αντιςϊματοσ κατά τθσ CRP ςτθν επιφάνεια των φρεατίων 

μικροτιτλοδότθςθσ, επϊαςθ με πρότυπο διάλυμα ι δείγμα, και ςτθν ςυνζχεια επϊαςθ με 

βιοτινυλιωμζνο πολυκλωνικό αντίςωμα κατά τθσ CRP. Για τθν ανίχνευςθ των 

ανοςοςυμπλεγμάτων που ςχθματίηονται ςτθν ςτερεά φάςθ μετά το πζρασ τθσ αντίδραςθσ 

χρθςιμοποιικθκε ςφηευγμα ςτρεπταβιδίνθσ με το ζνηυμο υπεροξειδάςθ τθσ ραπανίδοσ ςε 

ςυνδυαςμό με χρωμογόνο υπόςτρωμα τθσ υπεροξειδάςθσ.   
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Σχιμα 8.11. Σχθματικι αναπαράςταςθ των κφριων ςταδίων του ενηυμοανοςοχθμικοφ 

προςδιοριςμοφ μθ ανταγωνιςτικοφ τφπου για τθν CRP ςε φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ. 

 

τα πλαίςια τθσ ανάπτυξθσ του ενηυμοανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ μθ 

ανταγωνιςτικοφ τφπου για τθν CRP βελτιςτοποιικθκαν διάφορεσ παράμετροι όπωσ θ 

ςφςταςθ των ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων, οι ςυγκεντρϊςεισ των αντιδραςτθρίων, θ χρονικι 

διάρκεια των διαφόρων ςταδίων τθσ ανάλυςθσ, κλπ. Επίςθσ επιλζχκθκαν κατάλλθλα 

αντιςϊματα ακινθτοποίθςθσ και ανίχνευςθσ. Σα κριτιρια για τθν επιλογι ιταν θ αφξθςθ 

του ειδικοφ ςιματοσ και θ μείωςθ ι διατιρθςθ του μθ ειδικοφ ςιματοσ ςε χαμθλά επίπεδα 

ϊςτε να επιτευχκεί θ μζγιςτθ δυνατι ευαιςκθςία ανίχνευςθσ. Βρζκθκε ότι όςον αφοροφςε 

τθν ςφςταςθ των ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων ακινθτοποίθςθσ του αντιςϊματοσ ςτα φρεάτια 

μικροτιτλοδότθςθσ, αποκλειςμοφ των ελεφκερων κζςεων δζςμευςθσ του ςτερεοφ και 

ανοςοανάλυςθσ τα καλφτερα αποτελζςματα ελιφκθςαν με τα ίδια διαλφματα που είχαν 

επιλεγεί και για τον ανοςοχθμικό προςδιοριςμό ανταγωνιςτικοφ τφπου. Ζτςι ςτα επόμενα  

εδάφια παρουςιάηονται αναλυτικά τα αποτελζςματα βελτιςτοποίθςθσ των παραμζτρων 

που διζφεραν μεταξφ των δφο διαμορφϊςεων. 
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8.2.2.1. Επιλογι αντιςωμάτων ακινθτοποίθςθσ και ανίχνευςθσ 

Για τθν ανάπτυξθ του μθ ανταγωνιςτικοφ ενηυμοανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ τθσ CRP 

δοκιμάςτθκαν ζνα πολυκλωνικό αντίςωμα που είχε αναπτυχκεί ςε αίγα (GC019) και ζνα 

μονοκλωνικό αντίςωμα ποντικοφ (MC017) τόςο ωσ αντιςϊματα ακινθτοποίθςθσ όςο και ωσ 

αντιςϊματα ανίχνευςθσ ζπειτα από βιοτινυλίωςι τουσ. υγκεριμζνα, το πολυκλωνικό 

αντίςωμα δοκιμάςτθκε ωσ αντίςωμα ακινθτοποίθςθσ ςε ςυνδυαςμό με το μονοκλωνικό 

αντίςωμα για ανάλυςθ ενόσ ι δφο ςταδίων, δθλαδι είτε με ταυτόχρονθ επϊαςθ του 

ακινθτοποιθμζνου αντιςϊματοσ με μίγμα πρότυπου διαλφματοσ και βιοτινυλιωμζνου 

μονοκλωνικοφ αντιςϊματοσ (μθ ανταγωνιςτικόσ ανοςοπροςδιοριςμόσ ενόσ ςταδίου) ι με 

διαδοχικι επϊαςθ με το πρότυπο διάλυμα και το βιοτινυλιωμζνο μονοκλωνικό αντίςωμα 

ποντικοφ (μθ ανταγωνιςτικόσ ανοςοπροςδιοριςμόσ δφο ςταδίων). Επίςθσ το πολυκλωνικό 

αντίςωμα δοκιμάςτθκε ςε ςυνδυαςμό με το ίδιο αντίςωμα βιοτινυλιωμζνο ςε 

ανοςοπροςδιοριςμό δφο ςταδίων. Σζλοσ, δοκιμάςτθκε το  μονοκλωνικό αντίςωμα ωσ 

αντίςωμα ακινθτοποίθςθσ ςε ςυνδυαςμό με το βιοτινυλιωμζνο πολυκλωνικό αντίςωμα 

επίςθσ ςε ανοςοπροςδιοριςμό δφο ςταδίων. Θ ςυγκζντρωςθ των αντιςωμάτων 

ακινθτοποίθςθσ ιταν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ 5 μg/mL ςε ρυκμιςτικό διάλυμα 

ακινθτοποίθςθσ (διάλυμα ανκρακικϊν 0,05 Μ, pH 9,2) και θ ςυγκζντρωςθ των 

βιοτινυλιωμζνων αντιςωμάτων ιταν επίςθσ 5 μg/mL ςε διάλυμα ανοςοανάλυςθσ (Tris-HCl 

0,05 M, pH 7,8, που περιείχε 0,5 % (β/ο) BSA, 0,9 % (β/ο) NaCl και 0,05 % (β/ο) γ-ςφαιρίνεσ 

βοόσ). το χιμα 8.12. παρουςιάηονται τα ειδικά αναλυτικά ςιματα που ελιφκθςαν για 

πρότυπο διάλυμα CRP ςυγκζντρωςθσ 5 ng/mL. τισ τιμζσ που παρουςιάηονται ζχει 

αφαιρεκεί το ςιμα του προτφπου διαλφματοσ μθδενικισ ςυγκζντρωςθσ (ςιμα μθ-ειδικισ 

δζςμευςθσ). Από το ςχιμα προκφπτει ότι ο τρίτοσ ςυνδυαςμόσ, όπου χρθςιμοποιείται το 

πολυκλωνικό αντίςωμα αιγόσ ζναντι τθσ CRP τόςο ωσ αντίςωμα ακινθτοποίθςθσ όςο και ωσ 

αντίςωμα ανίχνευςθσ, παρζχει τιμζσ ειδικοφ ςιματοσ 8-16 φορζσ μεγαλφτερο από τουσ 

τρεισ άλλουσ ςυνδυαςμοφσ και ωσ εκ τοφτου επελζγθ για περαιτζρω βελτιςτοποίθςθ. 

Πρζπει να ςθμειωκεί ότι τα ςιματα μθ ειδικισ δζςμευςθσ ιταν πολφ χαμθλά (Α 405 

nm˂0,01) και για τουσ τζςςερισ ςυνδυαςμοφσ αντιςωμάτων που μελετικθκαν. 
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Σχιμα 8.12. Ειδικό αναλυτικό ςιμα που ελιφκθ για πρότυπο διάλυμα CRP ςυγκζντρωςθσ 5 ng/mL 

χρθςιμοποιϊντασ τζςςερισ διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ αντιςωμάτων ακινθτοποίθςθσ/ανίχνευςθσ: 

1θ ςτιλθ: πολυκλωνικό/μονοκλωνικό – δφο ςτάδια, 2θ ςτιλθ: πολυκλωνικό/μονοκλωνικό ενόσ 

ςταδίου, 3θ ςτιλθ: πολυκλωνικό/πολυκλωνικό – δφο ςταδίων, και 4θ ςτιλθ: 

μονοκλωνικό/πολυκλωνικό – δφο ςταδίων. Κάκε ςτιλθ αντιςτοιχεί ςτθ μζςθ τιμι τριϊν 

επαναλθπτικϊν μετριςεων ±SD. 

 

8.2.2.2. Βελτιςτοποίθςθ ςυγκζντρωςθσ βιοτινυλιωμζνου αντιςϊματοσ 

Μια ςθμαντικι παράμετροσ για τθν ανάπτυξθ του μθ ανταγωνιςτικοφ 

ενηυμοανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ τθσ CRP ςε φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ είναι θ 

ςυγκζντρωςθ του διαλφματοσ βιοτινυλιωμζνου αντιςϊματοσ που χρθςιμοποιείται για τθν  

ανίχνευςθ. Όπωσ φαίνεται ςτο χιμα 8.13. μζγιςτεσ τιμζσ οροφισ λαμβάνονται με 

ςυγκεντρϊςεισ βιοτινυλιωμζνου αντιςϊματοσ κατά τθσ CRP μεγαλφτερεσ ι ίςεσ από 5 

μg/mL. Για το λόγο αυτό επιλζχκθκε θ ςυγκεκριμζνθ ςυγκζντρωςθ για τα επόμενα 

πειράματα. 
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Σχιμα 8.13. Επίδραςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ του διαλφματοσ του βιοτινυλιωμζνου αντιςϊματοσ κατά 

τθσ CRP που χρθςιμοποιικθκε για ανίχνευςθ ςτο ειδικό ςιμα. Η ςυγκζντρωςθ τθσ CRP ςτο πρότυπο 

διάλυμα είναι 2 ng/mL. Κάκε ςθμείο αντιςτοιχεί ςτθ μζςθ τιμι τεςςάρων επαναλθπτικϊν 

μετριςεων ± SD. 

 

8.2.2.3. Χρονικι μελζτθ ανοςοανάλυςθσ 

Μία ακόμα ςθμαντικι παράμετροσ που μελετικθκε ςτα πλαίςια τθσ ανάπτυξθσ του 

ενηυμοανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ μθ ανταγωνιςτικοφ τφπου για τθν CRP ιταν θ χρονικι 

διάρκεια των δφο ςταδίων τθσ ανοςοανάλυςθσ. το χιμα 8.14. παρουςιάηονται τα ειδικά 

αναλυτικά ςιματα που ελιφκθςαν για πρότυπο διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 2 ng/mL το οποίο 

επωάςτθκε με το ακινθτοποιθμζνο ςτα φρεάτια αντίςωμα για 30, 60, 120 και 240 min. Ο 

χρόνοσ αντίδραςθσ με το βιοτινυλιωμζνο αντίςωμα ιταν 1 h.  Όπωσ προκφπτει από το 

ςχιμα ικανοποιθτικό ςιμα λαμβάνεται για χρόνο αντίδραςθσ ίςο με 1 h ενϊ μεγαλφτεροι 

χρόνοι αντίδραςθσ δεν αυξάνουν ςθμαντικά το ειδικό αναλυτικό ςιμα. Παρόμοια 

αποτελζςματα ελιφκθςαν και για το δεφτερο ςτάδιο του ανοςοπροςδιοριςμοφ. Ωσ εκ 

τοφτου επιλζχκθκε διάρκεια αντίδραςθσ 1 h και για τα δφο ςτάδια. 
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Σχιμα 8.14. Ειδικό αναλυτικό ςιμα που ελιφκθ για πρότυπο διάλυμα CRP ςυγκζντρωςθσ 2 ng/mL 

μετά από επϊαςθ με το ακινθτοποιθμζνο ςτα φρεάτια αντίςωμα για 30, 60, 120 και 240 min. Σε 

όλεσ τισ περιπτϊςεισ ο χρόνοσ αντίδραςθσ με το βιοτινυλιωμζνο αντίςωμα ιταν 1 h. Κάκε ςτιλθ 

αντιςτοιχεί ςτθ μζςθ τιμι τεςςάρων επαναλθπτικϊν μετριςεων ±SD. 

 

8.2.2.4. Καμπφλθ βακμονόμθςθσ CRP με τον ενηυμοανοςοχθμικό προςδιοριςμό μθ 

ανταγωνιςτικοφ τφπου 

Εφαρμόηοντασ τισ βζλτιςτεσ ςυνκικεσ για τον ενηυμοανοςοχθμικό προςδιοριςμό  μθ 

ανταγωνιςτικοφ τφπου τθσ CRP ελιφκθ θ καμπφλθ βακμονόμθςθσ που παρουςιάηεται ςτο 

χιμα 8.15.. Από τισ τιμζσ που παρουςιάηονται ζχει αφαιρεκεί το ςιμα του προτφπου 

διαλφματοσ μθδενικισ ςυγκζντρωςθσ (ςιμα μθ-ειδικισ δζςμευςθσ). τον Πίνακα 8.2. 

παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι ςυνκικεσ που τελικά επελζγθςαν ωσ βζλτιςτεσ για τθν 

εκτζλεςθ του ενηυμοανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ μθ ανταγωνιςτικοφ τφπου για τθν CRP 

ςε φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ. 
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Σχιμα 8.15. Καμπφλθ βακμονόμθςθσ CRP που ελιφκθ με μθ-ανταγωνιςτικοφ τφπου 

ενηυμοανοςοχθμικό προςδιοριςμό ςε φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ. Κάκε ςθμείο αντιςτοιχεί ςτθ 

μζςθ τιμι 4 μετριςεων ± SD. 

 

Ρίνακασ 8.2. Συνκικεσ που επιλζχκθκαν για τθν εκτζλεςθ του ενηυμοανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ 

μθ ανταγωνιςτικοφ τφπου τθσ CRP ςε φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ 

Διάλυμα ακινθτοποίθςθσ αντιςϊματοσ 

ςτερεάσ φάςθσ 

Ρυκμιςτικό διάλυμα ανκρακικϊν 0,05 

Μ, pH 9,2 

Διάλυμα κάλυψθσ ελεφκερων κζςεων 

δζςμευςθσ του ςτερεοφ φορζα 

Διάλυμα όξινων ανκρακικϊν 0,1 Μ, pH 

8,5, που περιείχε 1 % (β/ο) BSA 

Διάλυμα ανοςοανάλυςθσ 

Tris-HCl 50 mΜ, pH 7,8, που περιείχε 

0,5 % (β/ο) BSA, NaCl 0,9 % (β/ο) και 0,05 % 

(β/ο) γ-ανοςοςφαιρίνεσ βοόσ (β-IgG). 

Εφροσ ςυγκεντρϊςεων προτφπων 

διαλυμάτων CRP 
0,1 - 5 ng/mL 

υγκζντρωςθ βιοτινυλιωμζνου 

αντιςϊματοσ 
5 μg/mL 
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Χρόνοσ επϊαςθσ προτφπων δειγμάτων 

με το ακινθτοποιθμζνο ςτο ςτερεό 

αντίςωμα 

1 h 

Χρόνοσ αντίδραςθσ βιοτινυλιωμζνου 

αντίςωματοσ με τθν ακινθτοποιθμζνθ CRP 
1 h 

υνολικόσ χρόνοσ ανάλυςθσ 4,5 h 

 

8.2.2.5. Σφγκριςθ ενηυμοανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ ανταγωνιςτικοφ και μθ 

ανταγωνιςτικοφ τφπου για τθν CRP ςε φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ 

τον Πίνακα 8.3. παρουςιάηονται ςυνοπτικά τα αναλυτικά χαρακτθριςτικά των δφο 

ανοςοπροςδιοριςμϊν που αναπτφχκθκαν για τθν CRP ςε φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ. Σο 

όριο ανίχνευςθσ προςδιορίςτθκε ωσ θ ςυγκζντρωςθ που αντιςτοιχοφςε ςε ςιμα ίςο με 

(100-3SD) 16 επαναλθπτικϊν μετριςεων του προτφπου μθδενικισ ςυγκζντρωςθσ για τον 

ανταγωνιςτικοφ τφπου ανοςοπροςδιοριςμό και ωσ θ τιμι που αντιςτοιχοφςε ςε ςιμα 

(+5SD) 16 επαναλθπτικϊν μετριςεων του προτφπου μθδενικισ ςυγκζντρωςθσ για τον μθ 

ανταγωνιςτικοφ τφπου ανοςοπροςδιοριςμό. Σο κάτω όριο τθσ περιοχισ εργαςίασ είναι το 

όριο ποςοτικοποίθςθσ το οποίο προςδιορίςτθκε ωσ θ ςυγκζντρωςθ που αντιςτοιχοφςε ςε 

ςιμα ίςο με (100-6SD) 16 επαναλθπτικϊν μετριςεων του προτφπου μθδενικισ 

ςυγκζντρωςθσ για τον ανταγωνιςτικοφ τφπου ανοςοπροςδιοριςμό και ωσ θ τιμι που 

αντιςτοιχοφςε ςε ςιμα (+10SD) 16 επαναλθπτικϊν μετριςεων του προτφπου μθδενικισ 

ςυγκζντρωςθσ για τον μθ ανταγωνιςτικοφ τφπου ανοςοπροςδιοριςμό. Θ ενδοαναλυτικι 

διακφμανςθ προςδιορίςτθκε από 4 επαναλθπτικζσ μετριςεισ των προτφπων διαλυμάτων 

εντόσ του ίδιου προςδιοριςμοφ μζςα ςτθν ίδια μζρα ενϊ θ διαναλυτικι διακφμανςθ 

προςδιορίςτθκε από 4 μετριςεισ των προτφπων διαλυμάτων εισ τετραπλοφν ςε 

προςδιοριςμοφσ που πραγματοποιικθκαν ςε τζςςερισ διαφορετικζσ μζρεσ. 
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Ρίνακασ 8.3. Αναλυτικά χαρακτθριςτικά ενηυμοανοςοχθμικϊν προςδιοριςμϊν τθσ CRP ςε φρεάτια 

μικροτιτλοδότθςθσ 

 
Ανοςοπροςδιοριςμόσ 

ανταγωνιςτικοφ τφπου 

Ανοςοπροςδιοριςμόσ μθ 

ανταγωνιςτικοφ τφπου 

Πριο ανίχνευςθσ (ng/mL) 0,04 ng/mL 0,02 ng/mL 

Ρεριοχι εργαςίασ 0,1 - 5 ng/mL 0,05 - 5 ng/mL 

Ενδοαναλυτικι 

επαναλθψιμότθτα (% CV) 
7-8 6-8 

Διαναλυτικι 

επαναλθψιμότθτα (% CV) 
8-10 7-10 

 

 

8.3. Ανάπτυξθ και βελτιςτοποίθςθ ανοςοπροςδιοριςμοφ CRP με τον οπτοθλεκτρονικό 

αιςκθτιρα τφπου Mach-Zehnder  

Θ ανάπτυξθ ανοςοπροςδιοριςμοφ τθσ CRP με τον οπτοθλεκτρονικό αιςκθτιρα τφπου 

Mach-Zehnder βαςίςτθκε ςτθν χριςθ των ανοςοαντιδραςτθρίων που είχαν επιλεγεί και τθν 

εφαρμογι των πρωτοκόλλων ανοςοπροςδιοριςμοφ τθσ CRP που είχαν αναπτυχκεί ςε 

φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ. Ωςτόςο, βελτιςτοποιικθκαν εκ νζου κάποιεσ παράμετροι οι 

οποίεσ αφοροφςαν κυρίωσ τθν ςυγκζντρωςθ των αντιδραςτθρίων ςτερεάσ φάςθσ κακϊσ 

και των αντιδραςτθρίων ανίχνευςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, βρζκθκε ότι προκειμζνου να 

λθφκοφν υψθλά αναλυτικά ςιματα τόςο θ ςυγκζντρωςθ τθσ CRP ςτο διάλυμα 

ακινθτοποίθςθσ για τον ανοςοπροςδιοριςμό ανταγωνιςτικoφ τφπου όςο και θ 

ςυγκζντρωςθ του πολυκλωνικοφ αντιςϊματοσ κατά τθσ CRP που αποτελεί το 

αντιδραςτιριο ςτερεάσ φάςθσ για τον ανοςοχθμικό προςδιοριςμό μθ ανταγωνιςτικοφ 

τφπου ζπρεπε να αυξθκεί ςτα 100 μg/mL. Ομοίωσ και για τουσ δφο τφπουσ 
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ανοςοπροςδιοριςμοφ θ βζλτιςτθ ςυγκζντρωςθ βιοτινυλιωμζνου αντιςϊματοσ βρζκθκε ότι 

ιταν 5 μg/mL. Ακολοφκθςε ςφγκριςθ των δφο διαμορφϊςεων ανοςοχθμικοφ 

προςδιοριςμοφ και επιλογι του πλζον κατάλλθλου για εφαρμογι ςτον αιςκθτιρα. Σζλοσ, 

αξιολογικθκε ο αιςκθτιρασ ωσ προσ τα αναλυτικά του χαρακτθριςτικά και τθν ικανότθτα 

προςδιοριςμοφ τθσ CRP ςε δείγματα αςκενϊν. 

 

8.3.1. Ανάπτυξθ και επιλογι πρωτοκόλλου ανίχνευςθσ CRP με τον οπτικό 

ανοςοαιςκθτιρα 

Για τθν επιλογι τθσ διαμόρφωςθσ του ανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ τθσ CRP με τον 

οπτοθλεκτρονικό αιςκθτιρα τφπου Mach-Zehnder,  δθλαδι αν ο ανοςοπροςδιοριςμόσ κα 

είναι ανταγωνιςτικοφ ι μθ ανταγωνιςτικοφ τφπου, ςε ψθφίδεσ οι οποίεσ είχαν 

ενεργοποιθκεί με APTES ακινθτοποιικθκαν διαφορετικά βιομόρια ςε διαφορετικά ΒΒ-ΜΗΙs 

όπωσ φαίνεται ςτο χιμα 8.16.. υγκεκριμζνα, ακινθτοποιικθκε CRP ςυγκζντρωςθσ 100 

μg/mL ςε 3 ΒΒ-MZIs, πολυκλωνικό αντίςωμα αιγόσ ζναντι τθσ CRP ςυγκζντρωςθσ 100 

μg/mL ςε άλλα 3 ΒΒ-MZIs, ενϊ ςτα υπόλοιπα τζςςερα ακινθτοποιικθκε αλβουμίνθ οροφ 

βοόσ ςυγκζντρωςθσ 100 μg/mL. Σα τελευταία χρθςιμοποιικθκαν για τον προςδιοριςμό του 

μθ ειδικοφ ςιματοσ. Θ επιλεκτικι ακινθτοποίθςθ των διαφορετικϊν βιομορίων ςτθ 

ψθφίδα πυριτίου πραγματοποίθκθκε με τθν αυτόματθ ςυςκευι εναπόκεςθσ μικροκθλίδων 

όπωσ περιγράφθκε ςτο Κεφ. 6.9..  
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Σχιμα 8.16. Σχθματικι απεικόνιςθ ακινθτοποίθςθσ CRP, πολυκλωνικοφ αντιςϊματοσ αιγόσ ζναντι 

τθσ CRP και αλβουμίνθσ οροφ βοόσ ςε διαφορετικά ΒΒ-ΜΖΙs ςτθν ίδια ψθφίδα πυριτίου για τθν 

επιλογι του καταλλθλότερου πρωτοκόλλου ανίχνευςθσ τθσ CRP με τον αναπτυχκζντα 

οπτοθλεκτρονικό ανοςοαιςκθτιρα τφπου Mach-Zehnder. 

 

Αρχικά, θ ψθφίδα πυριτίου εξιςορροπείται με διάλυμα ανοςοαντίδραςθσ και ςτθ 

ςυνζχεια διζρχεται από τθν ρευςτομθχανικι κυψελίδα για 20 min πρότυπο διάλυμα CRP 

ςυγκζντρωςθσ 5 ng/mL. Κατόπιν διοχετεφεται διάλυμα πολυκλωνικοφ αντιςϊματοσ αιγόσ 

ζναντι τθσ CRP ςυγκζντρωςθσ 5 μg/mL για χρονικό διάςτθμα 20 min. Μετά το πζρασ τθσ 

αντίδραςθσ πραγματοποιείται ζκπλυςθ τθσ ψθφίδασ πυριτίου με διάλυμα ανοςοανάλυςθσ 

και ακολουκεί αναγζννθςθ τθσ επιφάνειασ με εμπορικά διακζςιμο διάλυμα αποδζςμευςθσ 

αντιγόνου-αντιςϊματοσ (διάλυμα αναγζννθςθσ). Ακολουκεί ζνασ ακόμα κφκλοσ 

αντίδραςθσ με διαδοχικι διαβίβαςθ από τθ μικρορευςτομθχανικι κυψελίδα διαλφματοσ 

CRP ςυγκζντρωςθσ 5 ng/mL και πολυκλωνικοφ αντιςϊματοσ αιγόσ ζναντι τθσ CRP 

ςυγκζντρωςθσ 5 μg/mL. το χιμα  8.17., παρουςιάηονται ενδεικτικά οι αποκρίςεισ ενόσ 

ΒΒ-ΜΗΙ επικαλυμμζνου με CRP, ενόσ ΒΒ-ΜΗΙ επικαλυμμζνου με πολυκλωνικό αντίςωμα 

αιγόσ κατά τθσ CRP, και ενόσ επικαλυμμζνου με αλβουμίνθ οροφ βοόσ για τουσ δφο 

κφκλουσ ανάλυςθσ, πριν (χιμα 8.17.Α.) και μετά τθν αναγζννθςθ τθσ ψθφίδασ (χιμα 

8.17.Β.). χετικά με τον ανοςοπροςδιοριςμό ανταγωνιςτικοφ τφπου (κόκκινεσ γραμμζσ ςτα 
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χιματα 8.17.Α. & Β.), παρατθροφμε ότι το ςιμα που λαμβάνεται και το οποίο αντιςτοιχεί 

ςτο μζγιςτο ςιμα είναι αρκετά χαμθλό (~ 0,15 radians). Επίςθσ μετά τθν αναγζννθςθ το 

ςιμα είναι ςτα ίδια επίπεδα με το ςιμα του ΒΒ-ΜΗΙ που δεν ζχει επικαλυφκεί με CRP, 

γεγονόσ που μπορεί να οφείλεται ςτθν καταςτροφι τθσ ακινθτοποιθμζνθσ CRP κατά τθν 

αναγζννθςθ. Αντικζτωσ, οι αποκρίςεισ που λαμβάνονται από τουσ αιςκθτιρεσ που ζχουν 

επικαλυφκεί με το αντίςωμα κατά τθσ CRP και αντιςτοιχοφν ςε πρότυπο διάλυμα 

ςυγκζντρωςθσ 5 ng/mL είναι ςθμαντικά μεγαλφτερεσ από τισ αποκρίςεισ των αιςκθτιρων 

που ζχουν επικαλυφκεί με αλβουμίνθ οροφ βοόσ και επιπλζον παραμζνουν ςτακερζσ μετά 

τθν αναγζννθςθ. Κακϊσ θ δυνατότθτα αναγζννθςθσ τθσ τροποποιθμζνθσ με βιομόρια 

ψθφίδασ για διαδοχικζσ μετριςεισ με χριςθ τθσ ίδιασ ψθφίδασ είναι ζνα από τα επικυμθτά 

χαρακτθριςτικά του αιςκθτιρα και λόγω του μεγαλφτερου ειδικοφ ςιματοσ που 

εξαςφαλίηει και μεγαλφτερθ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ για τθν ςυνζχεια τθσ μελζτθσ 

επιλζχκθκε ο ανοςοχθμικόσ προςδιοριςμόσ μθ ανταγωνιςτικοφ τφπου για περαιτζρω 

βελτιςτοποίθςθ και αξιολόγθςθ.  
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Σχιμα 8.17. Ενδεικτικζσ αποκρίςεισ BB-MZIs που ελιφκθςαν από ψθφίδα πυριτίου ςτθν οποία 

κάποιοι αιςκθτιρεσ είχαν τροποποιθκεί με πολυκλωνικό αντίςωμα ζναντι τθσ CRP (μθ 

ανταγωνιςτικοφ τφπου ανοςοανάλυςθ, μπλε γραμμζσ), CRP (ανταγωνιςτικοφ τφπου  ανοςοανάλυςθ, 

κόκκινεσ γραμμζσ) ι αλβουμίνθ οροφ βοόσ (μαφρεσ γραμμζσ) κατά τθν διζλευςθ: αρχι ζωσ βζλοσ 1: 

ρυκμιςτικό διάλυμα ανοςοανάλυςθσ, βζλοσ 1 ζωσ 2: πρότυπο διάλυμα CRP 5 ng/mL, βζλοσ 2 ζωσ 3: 

διάλυμα πολυκλωνικοφ αντίςωματοσ κατά τθσ CRP ςυγκζντρωςθσ 5 μg/mL, και βζλοσ 3 ζωσ τζλοσ: 

ρυκμιςτικό διάλυμα ανοςοανάλυςθσ. Οι αποκρίςεισ ελιφκθςαν πριν (Α) και μετά τθν διαβίβαςθ 

διαλφματοσ αναγζννθςθσ (Β) από τθν επιφάνεια τθσ ψθφίδασ. 
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8.4. Βελτιςτοποίθςθ ανοςοπροςδιοριςμοφ μθ ανταγωνιςτικοφ τφπου τθσ CRP με τον 

οπτοθλεκτρονικό αιςκθτιρα 

8.4.1. Χρονικι μελζτθ ανοςοανάλυςθσ 

Όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω για τον προςδιοριςμό τθσ CRP με τον αναπτυχκζντα 

αιςκθτιρα επιλζχκθκε ανοςοπροςδιοριςμόσ δφο ςταδίων μθ ανταγωνιςτικοφ τφπου. Για το 

λόγο αυτό προςδιορίςτθκε θ βζλτιςτθ χρονικι διάρκεια κακενόσ από τα δφο ςτάδια του 

ανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ δθλαδι τθσ αντίδραςθσ του προτφπου διαλφματοσ ι 

δείγματοσ με το ακινθτοποιθμζνο αντίςωμα κακϊσ και τθσ αντίδραςθσ του αντιςϊματοσ 

ανίχνευςθσ με τα δεςμευμζνα ςτο ςτερεό μόρια CRP. το χιμα 8.18. παρουςιάηονται οι 

αποκρίςεισ που ελιφκθςαν από τα δζκα MZIs μιασ ψθφίδασ πυριτίου ζπειτα από 

αντίδραςθ προτφπου διαλφματοσ CRP ςυγκζντρωςθσ 50 ng/mL για χρόνουσ αντίδραςθσ 

που κυμαίνονταν από 10 ζωσ 60 min, ενϊ ο χρόνοσ αντίδραςθσ με το πολυκλωνικό 

αντίςωμα αιγόσ ζναντι τθσ CRP, ςυγκζντρωςθσ 5 μg/mL, ιταν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ 10 

min. Όπωσ αναμενόταν, αυξάνοντασ το χρόνο αντίδραςθσ τθσ CRP με το ακινθτοποιθμζνο 

αντίςωμα αυξάνεται το ςιμα και μζγιςτεσ τιμζσ οροφισ επιτυγχάνονται για χρόνουσ 

αντίδραςθσ μεγαλφτερουσ ι ίςουσ από 40 min. Ωςτόςο, προκειμζνου να ελαττωκεί όςο το 

δυνατόν θ ςυνολικι διάρκεια του ανοςοπροςδιοριςμοφ επελζγθ ωσ χρόνοσ αντίδραςθσ για 

το πρϊτο ςτάδιο του ανοςοπροςδιοριςμοφ τα 30 min, αφοφ το ςιμα που επιτυγχάνεται 

αντιςτοιχεί ςτο 90% του μζγιςτου ςιματοσ. Με αντίςτοιχο τρόπο προςδιορίςτθκε ότι ο 

βζλτιςτοσ χρόνοσ αντίδραςθσ για το δεφτερο ςτάδιο του ανοςοπροςδιοριςμοφ ιταν τα 10 

min. Ζτςι ο ςυνολικόσ χρόνοσ τθσ ανάλυςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξιςορρόπθςθσ με 

το διάλυμα ανοςοανάλυςθσ και τθν αναγζννθςθ,  ιταν μικρότεροσ από  60 min. 
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Σχιμα 8.18. Μζςοσ όροσ αποκρίςεων (+SD) που ελιφκθςαν από 10 BB-MZIs τθσ ίδιασ ψθφίδασ 

πυριτίου για διαφορετικοφσ χρόνουσ αντίδραςθσ του ακινθτοποιθμζνου αντιςϊματοσ κατά τθσ CRP 

με πρότυπο διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 50 ng/mL. Ο χρόνοσ επϊαςθσ με το αντίςωμα ανίχνευςθσ ιταν 

ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ 10 min.  

 

8.4.2 Διερεφνθςθ δυνατότθτασ πολλαπλϊν αναγεννιςεων τθσ τροποποιθμζνθσ με 

αντίςωμα κατά τθσ CRP ψθφίδασ νιτριδίου του πυριτίου 

τα πλαίςια τθσ εργαςίασ μελετικθκε επίςθσ θ δυνατότθτα αναγζννθςθσ του 

ακινθτοποιθμζνου ςτθν επιφάνεια των ψθφίδων αντιςϊματοσ κατά τθσ CRP  με ςτόχο τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ τθσ για διαδοχικζσ μετριςεισ. Θ αναγζννθςθ του ακινθτοποιθμζνου 

αντιςϊματοσ πραγματοποιικθκε με χριςθ εμπορικά διακζςιμου διαλφματοσ αναγζννθςθσ, 

ενϊ για τθ μελζτθ χρθςιμοποιικθκε πρότυπο διάλυμα CRP ςυγκζντρωςθσ 5 ng/mL. το 

χιμα 8.19. παρουςιάηονται οι μζςεσ τιμζσ τθσ απόκριςθσ που ελιφκθςαν από 7 ΒΒ-MZIs 

τθσ ίδια ψθφίδασ τα οποία είχαν τροποποιθκεί με το πολυκλωνικό αντίςωμα αιγόσ ζναντι 

τθσ CRP μετά από 7 διαδοχικοφσ κφκλουσ αντίδραςθσ/αναγζννθςθσ. 
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Σχιμα 8.19. Μζςεσ τιμζσ αποκρίςεων που ελιφκθςαν από 7 BB-MZIs (+SD) τθσ ίδιασ ψθφίδασ 

πυριτίου ςτα οποία είχε ακινθτοποιθκεί πολυκλωνικό αντίςωμα αιγόσ ζναντι τθσ CRP μετά από 7 

διαδοχικοφσ κφκλουσ αντίδραςθσ/αναγζννθςθσ. Χρθςιμοποιικθκε πρότυπο διάλυμα CRP 

ςυγκζντρωςθσ 5 ng/mL. 

 

Από το ςχιμα προκφπτει ότι το ακινθτοποιθμζνο ςτθ ψθφίδα πυριτίου αντίςωμα 

παρζχει τισ ίδιεσ περίπου αποκρίςεισ για τουσ 7 κφκλουσ αντίδραςθσ/αναγζννθςθσ. 

υμπεραίνουμε λοιπόν ότι θ κάκε ψθφίδα πυριτίου μπορεί να αναγεννθκεί τουλάχιςτον 7 

φορζσ μζςα ςτθν ίδια μζρα γεγονόσ που μειϊνει το κόςτοσ τθσ ανάλυςθσ και διευκολφνει 

ςθμαντικά τον χριςτθ. 

 

8.5. Μελζτθ επίδραςθσ τθσ μιτρασ του δείγματοσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ο οπτικόσ ανοςοαιςκθτθρασ κα χρθςιμοποιθκεί για τον 

προςδιοριςμό τθσ CRP ςε βιολογικά δείγματα και ςυγκεκριμζνα ςε ορό αίματοσ 

διερευνικθκε θ επίδραςθ του οροφ τόςο ςτο ςιμα του μθδενικοφ προτφπου δθλαδι ςτο 

ςιμα τθσ μθ ειδικισ δζςμευςθσ όςο και ςτο ειδικό ςιμα. Για τον ςκοπό αυτό, ορόσ αίματοσ 

απαλλαγμζνοσ από CRP αραιϊκθκε 100 ζωσ 20000 φορζσ με ρυκμιςτικό διάλυμα 
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ανοςοαντίδραςθσ και διαβιβάςτθκε από ψθφίδεσ πυριτίου που είχαν τροποποιθκεί με 

πολυκλωνικό αντίςωμα αιγόσ κατά τθσ CRP. Ακολοφκθςε διαβίβαςθ διαλφματοσ 

αντιςϊματοσ ανίχνευςθσ. το χιμα 8.20.Α. παρουςιάηονται οι μζςεσ τιμζσ των 

αποκρίςεων που ελιφκθςαν και από τα δζκα ΒΒ-MZIs μιασ ψθφίδασ πυριτίου μετά τθν 

διαβίβαςθ των αραιωμζνων δειγμάτων οροφ αίματοσ. Όπωσ προκφπτει από το ςχιμα οι 

τιμζσ μθ ειδικισ δζςμευςθσ είναι πολφ χαμθλζσ ακόμα και για τθν μικρότερθ αραίωςθ του 

οροφ που δοκιμάςτθκε. Αντίςτοιχα ςτο χιμα 8.20.Β., παρουςιάηονται οι τιμζσ που 

προςδιορίςτθκαν για τισ ίδιεσ αραιϊςεισ οροφ ςτισ οποίεσ είχε προςτεκεί CRP ϊςτε θ 

ςυγκζντρωςθ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ να είναι 5 ng/mL. Όπωσ προκφπτει από το ςχιμα οι 

τιμζσ που λαμβάνονται για όλεσ τισ αραιϊςεισ οροφ είναι παρόμοιεσ ενϊ πρζπει να 

ςθμειωκεί ότι ςυμπίπτουν και με τθν τιμι που λαμβάνεται από το αντίςτοιχο πρότυπο 

διάλυμα ςε ρυκμιςτικό διάλυμα ανοςοανάλυςθσ. Σο γεγονόσ ότι δεν υπάρχουν επιδράςεισ 

από τθν μιτρα του δείγματοσ μασ επιτρζπει να εργαςτοφμε ςε όποια αραίωςθ επικυμοφμε 

κατά τθν ανάλυςθ των δειγμάτων και επομζνωσ να μποροφν να αναλυκοφν δείγματα ςε 

ζνα μεγάλο εφροσ ςυγκεντρϊςεων που να καλφπτει τισ περιοχζσ τόςο των φυςιολογικϊν 

όςο και των πακολογικϊν δειγμάτων. 
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Σχιμα 8.19. Μζςεσ τιμζσ αποκρίςεων που ελιφκθςαν από 10 BB-MZI (+SD) τθσ ίδιασ ψθφίδασ 

πυριτίου ςτα οποία είχε ακινθτοποιθκεί πολυκλωνικό αντίςωμα αιγόσ ζναντι τθσ CRP κατά τθν 

διαβίβαςθ δειγμάτων οροφ που είχαν αραιωκεί από 100 ζωσ 20000 φορζσ με ρυκμιςτικό διάλυμα 

ανοςοαντίδραςθσ και περιείχαν (Α) μθδενικι ςυγκζντρωςθ ι (Β) 5 ng/mL CRP. 

 

8.6. Αναλυτικά χαρακτθριςτικά και αξιολόγθςθ του οπτικοφ ανοςοαιςκθτιρα τφπου 

Mazh-Zehnder για τον προςδιοριςμό CRP 

το υποκεφάλαιο που ακολουκεί παρουςιάηονται τα αναλυτικά χαρακτθριςτικά και θ 

αξιολόγθςθ του οπτικοφ ανοςοαιςκθτιρα που αναπτφχκθκε για τθν ανίχνευςθ C-

αντιδρϊςασ πρωτεΐνθσ ωσ προσ τθν ακρίβεια των μετριςεων με δοκιμαςίεσ ανάκτθςθσ και 

γραμμικότθτασ αραίωςθσ. Θ αξιολόγθςθ του ανοςοαιςκθτιρα περιελάμβανε επίςθσ τον 

προςδιοριςμό των επιπζδων τθσ CRP ςε δείγματα οροφ αίματοσ που παραςχζκθκαν από το 

Νοςοκομείο «ΕΡΡΙΚΟ ΝΣΤΝΑΝ» και ςφγκριςθ των τιμϊν που προςδιορίςτθκαν με τισ τιμζσ 

που προςδιορίςτθκαν για τα ίδια δείγματα με τθ μζκοδο που εφαρμόηεται ςτα 

Διαγνωςτικά Εργαςτιρια του Νοςοκομείου. 
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8.6.1. Καμπφλθ βακμονόμθςθσ και αναλυτικά χαρακτθριςτικά  

το χιμα 8.20. παρουςιάηεται θ αντιπροςωπευτικι καμπφλθ βακμονόμθςθσ τθσ CRP 

που ελιφκθ με τον αναπτυχκζντα οπτικό αιςκθτιρα τφπου Mazh-Zehnder. Σα αναλυτικά 

χαρακτθριςτικά παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτον Πίνακα 8.4.  
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Σχιμα 8.20. Αντιπροςωπευτικι καμπφλθ βακμονόμθςθσ CRP που ελιφκθ με τον αναπτυχκζντα 

ανοςοαιςκθτιρα. Κάκε ςθμείο είναι θ μζςθ τιμι των μετριςεων που ελιφκθςαν από 3 ψθφίδεσ (7 

αιςκθτιρεσ ανά ψθφίδα) ± SD. 

 

Ρίνακασ 8.4. Αναλυτικά χαρακτθριςτικά ανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ τθσ CRP με τον 

οπτοθλεκτρονικό αιςκθτιρα τφπου Mach-Zehnder  

Αναλυτικά Χαρακτθριςτικά  

Όριο Ανίχνευςθσ (ng/mL) 0,3 

Δυναμικό Εφροσ (ng/mL) 0,5-100 

Ενδοαναλυτικι επαναλθψιμότθτα 

(% CV) 
10 – 12 

Διαναλυτικι επαναλθψιμότθτα  10 – 15 
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(% CV) 

Χρόνοσ Ανάλυςθσ (min) 50 

 

 

8.6.2. Αξιολόγθςθ τθσ ακρίβειασ του αναπτυχκζντοσ ανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ τθσ 

CRP με τον οπτικό ανοςοαςκθτιρα τφπου Mach-Zehnder 

Θ ακρίβεια του αναπτυχκζντοσ ανοςοαιςκθτιρα αξιολογικθκε με πειράματα 

ανάκτθςθσ και γραμμικότθτασ αραίωςθσ ςε δείγματα οροφ αίματοσ γνωςτισ ςυγκζντρωςθσ 

ςε CRP. Σα δείγματα που χρθςιμοποιικθκαν κάλυπταν τθν πακολογικι περιοχι 

ςυγκεντρϊςεων. Για τα πειράματα ανάκτθςθσ πραγματοποιικθκε προςδιοριςμόσ τθσ CRP 

ςε δείγματα πριν τθν προςκικθ και μετά τθν προςκικθ γνωςτϊν ςυγκεντρϊςεων. τθ 

ςυνζχεια υπολογίςτθκε θ επι τθσ εκατό ανάκτθςθ ωσ λόγοσ τθσ ποςότθτασ που 

υπολογίςτθκε οτι προςτζκθκε ςτο δείγμα προσ τθν πραγματικι ποςότθτα που προςτζκθκε 

ςε αυτό. τον Πίνακα 8.5. παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ δοκιμαςίασ ανάκτθςθσ. 

Όπωσ φαίνεται, τα ποςοςτά ανάκτθςθσ κυμαινόταν από 88 ζωσ 105 % για όλα τα δείγματα 

που αναλφκθκαν.  

 

Ρίνακασ 8.5. Αποτελζςματα δοκιμαςιϊν ανάκτθςθσ 

Δείγμα 

Αρχικι 

ςυγκζντρωςθ 

CRP (μg/mL) 

Ρροςτεκείςα 

ποςότθτα 

CRP (μg/mL) 

Αναμενόμενθ 

ςυγκζντρωςθ 

CRP (μg/mL) 

Ρροςδιοριςκείςα 

ςυγκζντρωςθ CRP 

(μg/mL) 

Ανάκτθςθ 

(%) 

C1 35 

9 44 46 105 

18 53 51 96 

35 70 71 101 

C2 60 15 75 72 96 
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30 90 90 100 

60 120 122 102 

C3 90 

22 112 99 88 

45 135 128 95 

90 180 184 102 

C4 118 

30 148 151 102 

60 178 170 96 

120 238 220 92 

 

Εκτόσ από τα πειράματα ανάκτθςθσ  πραγματοποιικθκαν και πειράματα 

γραμμικότθτασ αραίωςθσ. Για τον ςκοπό αυτό,  3 δείγματα οροφ αίματοσ αραιϊκθκαν 

1000, 2000 και 10000 φορζσ το κακζνα και προςδιορίςτθκαν οι ςυγκεντρϊςεισ τθσ CRP 

τόςο ςτο αρχικό όςο και ςτα αραιωμζνα δείγματα. Σα αποτελζςματα τθσ δοκιμαςίασ 

αραίωςθσ παρουςιάηονται ςτο χιμα 8.21. από το οποίο προκφπτει οτι οι 

προςδιοριςκείςεσ τιμζσ ζχουν πολφ καλι ςυςχζτιςθ με τισ αναμενόμενεσ τιμζσ όπωσ 

υποδεικνφεται από τον ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ (R2) και τθν κλίςθ τθσ ευκείασ 

παλινδρόμθςθσ. 

CRP: Cμετρ. = 1,007 (±0,01) Cκεωρ. – 0,051 (±0,60), R2 = 0,999, P˂0,0001 , όπου Cκεωρ. και 

Cκεωρ., είναι οι πειραματικά προςδιοριςκείςεσ και κεωρθτικά αναμενόμενεσ ςυγκεντρϊςεισ 

τθσ CRP, αντίςτοιχα. 
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Σχιμα 8.21. Συςχζτιςθ αναμενόμενων και προςδιοριηόμενων τιμϊν ςε δείγματα που προζκυψαν με 

αραιϊςεισ 3 δειγμάτων οροφ ςυγκζντρωςθσ ςε CRP 60 μg/mL (--), 104 μg/mL (--) και 150 μg/mL 

(--), αντίςτοιχα.  

 

8.6.3. Ανάλυςθ δειγμάτων οροφ αίματοσ και ςυςχζτιςθ με εμπορικά διακζςιμουσ 

ενηυμοανοςοχθμικοφσ προςδιοριςμοφσ 

Χρθςιμοποιϊντασ τον ανοςοαιςκθτιρα που αναπτφχκθκε προςδιορίςτθκαν οι τιμζσ 

τθσ CRP ςε 40 δείγματα οροφ αίματοσ από ανϊνυμουσ δότεσ που παραςχζκθκαν από τα 

Διαγνωςτικά Εργαςτιρια του Νοςοκομείου «ΕΡΡΙΚΟ ΝΣΤΝΑΝ». Σα δείγματα αυτά 

αναλφκθκαν επίςθσ με εμπορικά διακζςιμο ςφςτθμα ανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ 

ςυμβατό με τον κλινικό αναλφτθ Siemens Dimension ςτον οποίο θ μζτρθςθ βαςίηεται 

ςτθν αρχι τθσ νεφελομετρίασ.  το χιμα 8.22. παρουςιάηεται θ ςυςχζτιςθ των τιμϊν τθσ 

CRP οι οποίεσ προςδιορίςτθκαν ςτα δείγματα οροφ από ανϊνυμουσ δότεσ με τισ δφο 

μεκόδουσ.  
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Σχιμα 8.22. Συςχζτιςθ των ςυγκεντρϊςεων CRP που προςδιορίςτθκαν ςε δείγματα οροφ αίματοσ με 

τον οπτικό ανοςοαιςκθτιρα τφπου Mach-Zehnder και εμπορικά διακζςιμο ανοςοχθμικό 

προςδιοριςμό Siemens Dimension. Η κόκκινθ καμπφλθ αντιςτοιχεί ςτθν ευκεία παλινδρόμθςθσ. 

 

Θ εξίςωςθ τθσ ευκείασ παλινδρόμθςθσ που ελιφκθ ιταν: 

CMZI = 1,013 (± 0,02) CSiemens + 0,125 (± 1,70), R2 = 0,987, όπου CMZI και CSiemens είναι οι 

ςυγκεντρϊςεισ των δειγμάτων που προςδιορίςτθκαν με τον οπτικό ανοςοαιςκθτιρα τφπου 

Mach-Zehnder και τθν εμπορικά διακζςιμθ ςυςκευαςία ενηυμοανοςοηθμικοφ 

προςδιοριςμοφ, αντίςτοιχα. Όπωσ προκφπτει από τον ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ R2 και τθν 

εξίςωςθ τθσ ευκείασ παλινδρόμθςθσ υπιρχε πολφ καλι ςυςχζτιςθ μεταξφ των τιμϊν που 

προςδιορίςτθκαν με τισ δφο μεκόδουσ. 
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9. ΤΖΗΣΗΗ 

 

τόχοσ τθσ παροφςασ διατριβισ ιταν θ αξιολόγθςθ οπτικοφ ανοςοαιςκθτιρα για τθν 

παρακολοφκθςθ βιομοριακϊν αντιδράςεων ςε πραγματικό χρόνο και χωρίσ τθ χριςθ ιχνθκετϊν. 

Οι βιοαιςκθτιρεσ και κατ’επζκταςθ οι ανοςοαιςκθτιρεσ μετατρζπουν τθν επιλεκτικι αντίδραςθ 

των βιομορίων ςε μετριςιμο αναλυτικό ςιμα μζςω τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ μεταβολισ μιασ 

φυςικοχθμικισ παραμζτρου επιτρζποντασ με αυτό τον τρόπο και τθν παρακολοφκθςθ 

βιομοριακϊν αντιδράςεων ςε πραγματικό χρόνο.  Σα τελευταία χρόνια υπάρχει ζνα ιδιαίτερο 

ενδιαφζρον για τουσ οπτικοφσ ανοςοαιςκθτιρεσ λόγω των πλεονεκτθμάτων που εμφανίηουν ςε 

ςφγκριςθ με τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ των βιοαιςκθτιρων (θλεκτροχθμικοφσ, κερμικοφσ, 

πιεηοθλεκτρικοφσ), ςυμπεριλαμβανόμενων τθ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ παρακολοφκθςθσ 

πολλαπλϊν βιοαντιδράςεων ςε πραγματικό χρόνο και χωρίσ τθ χριςθ ιχνθκετϊν.  

τα πλαίςια τθσ παροφςασ διατριβισ αξιολογικθκε ςυμβολομετρικόσ ανοςοαιςκθτιρασ 

τφπου Mach-Zehnder ολοκλθρωμζνοσ ςε ψθφίδεσ πυριτίου ςε δφο διαφορετικζσ διαμορφϊςεισ, 

τθν θμι-ολοκλθρωμζνθ κακϊσ και τθν πλιρωσ ολοκλθρωμζνθ διαμόρφωςθ. Και οι δφο 

διαμορφϊςεισ βαςίηονται ςε μία ςυςτοιχία δζκα μονολικικά ολοκλθρωμζνων οπτικϊν 

κυματοδθγϊν από νιτρίδιο του πυριτίου ςτο ίδιο υπόςτρωμα μαηί με τισ αντίςτοιχεσ πθγζσ φωτόσ 

οι οποίεσ είναι μονολικικά ολοκλθρωμζνεσ δίοδοι χιονοςτιβάδασ (avalanche diodes). τθν θμι-

ολοκλθρωμζνθ διαμόρφωςθ θ ανίχνευςθ του ςιματοσ γίνεται με εξωτερικό φαςματοφωτόμετρο 

ενϊ ςτθν ολοκλθρωμζνθ διαμόρφωςθ πραγματοποιείται από ανιχνευτι ολοκλθρωμζνο ςτθν ίδια 

ψθφίδα πυριτίου με τουσ οπτικοφσ κυματοδθγοφσ και τισ πθγζσ φωτόσ. Θ παρακολοφκθςθ και θ 

ανίχνευςθ των βιοαντιδράςεων με τον αιςκθτιρα που αναπτφχκθκε βαςίηεται ςτισ ίδιεσ αρχζσ που 

διζπουν και ζνα τυπικό ςυμβολόμετρο τφπου Mach-Zenhder. Ζτςι ο ολοκλθρωμζνοσ ςτθ ψθφίδα 

πυριτίου οπτικόσ κυματοδθγόσ διαχωρίηεται ςε κάποιο ςθμείο ςε δφο βραχίονεσ οι οποίοι ςτθ 

ςυνζχεια επανενϊνονται. Ο ζνασ από τουσ δφο βραχίονεσ τροποποιείται επιλεκτικά με κατάλλθλο 

βιομόριο αναγνϊριςθσ (βραχίονασ εργαςίασ) ενϊ ο άλλοσ είναι καλυμμζνοσ με οξείδιο του 

πυριτίου (βραχίονασ αναφοράσ). Κατά τθ δζςμευςθ του αναλφτθ από το ακινθτοποιθμζνο ςτθν 

επιφάνεια του βραχίονα εργαςίασ βιομόριο αναγνϊριςθσ προκαλείται μεταβολι του φαινόμενου 

δείκτθ διάκλαςθσ ςτθν επιφάνεια αυτοφ του βραχίονα θ οποία οδθγεί ςε μεταβολι τθσ φάςθσ του 

κυματοδθγοφμενου φωτόσ ενϊ ο δείκτθσ διάκλαςθσ ςτθν επιφάνεια του βραχίονα αναφοράσ και 

επομζνωσ θ φάςθ του κυματοδθγοφμενου φωτόσ δεν μεταβάλλεται. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια, κατά 
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τθ ςυμβολι τθσ δζςμθσ του βραχίονα εργαςίασ με εκείνθ του βραχίονα αναφοράσ, να 

δθμιουργείται ζνα φάςμα ςυμβολισ το οποίο μεταβάλλεται κατά τθ διάρκεια τθσ βιοαντίδραςθσ 

παρζχοντασ τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ των αντιδράςεων ςε πραγματικό χρόνο και χωρίσ τθ 

χριςθ ιχνθκετϊν. 

Για τθν μετατροπι των οπτικϊν αιςκθτιρων ςε βιοαιςκθτιρεσ είναι απαραίτθτθ θ χθμικι 

ενεργοποίθςθ τθσ επιφάνειάσ τουσ ϊςτε να διευκολυνκεί θ ακινθτοποίθςθ των βιομορίων. Για 

τουσ αιςκθτιρεσ που καταςκευάηονται ςε υπόςτρωμα πυριτίου θ πλζον διαδεδομζνθ μζκοδοσ 

χθμικισ ενεργοποίθςθσ είναι θ τροποποίθςθ με ςιλάνια. Για το λόγο αυτό ςτα πλαίςια τθσ 

παροφςασ διατριβισ επελζγθςαν και ςυγκρίκθκαν διαφορετικζσ μζκοδοι ςιλανοποίθςθσ οι οποίεσ 

ζχουν αναφερκεί ςτθν βιβλιογραφία. Οι μζκοδοι που επελζγθςαν για τθ χθμικι ενεργοποίθςθ των 

ψθφίδων που φζρουν τουσ αιςκθτιρεσ Mach-Zenhder βαςίηονται ςτθν χριςθ του (3-

γλυςιδυλοπροπυλο)τριμεκοξυςιλανίου (GOPTS) ι του (3-αμινοπροπυλο)τριαικοξυςιλανίου 

(APTES). Θ ακινθτοποίθςθ των βιομορίων ςτισ επιφάνειεσ που ζχουν τροποποιθκεί με GOPTS 

λαμβάνει χϊρα με ομοιοπολικι ςφνδεςθ των ελεφκερων αμινο-ομάδων των πρωτεϊνικϊν μορίων 

με τισ εποξειδικζσ ομάδεσ τθσ επιφάνειασ. τισ επιφάνειεσ που ζχουν τροποποιθκεί με APTES θ 

ακινθτοποίθςθ πραγματοποιείται είτε με φυςικισ προςρόφθςθσ ι με ομοιοπολικι ςφνδεςθ μετά 

από περαιτζρω ενεργοποίθςθ των επιφανειϊν με  γλουταραλδεΰδθ. Θ ςυγκριτικι μελζτθ των 

ενεργοποιθμζνων επιφανειϊν πραγματοποιικθκε με δεςμευτικζσ αναλφςεισ μοντζλα και 

ςυγκεκριμζνα, χρθςιμοποιικθκε το ςφςτθμα βιοτίνθσ-αβιδίνθσ με ακινθτοποίθςθ βιοτινυλιωμζνθσ 

αλβουμίνθσ οροφ βοόσ κακϊσ και θ αντίδραςθ γ-ςφαιρινϊν κουνελιοφ με αντίςωμα αιγόσ ζναντι 

των γ-ςφαιρινϊν κουνελιοφ μετά από ακινθτοποίθςθ των πρϊτων ςτισ επιφάνειεσ. Θ πρϊτθ 

αξιολόγθςθ πραγματοποιικθκε ςε επίπεδεσ επιφάνειεσ χρθςιμοποιϊντασ φκοριςμο-

επιςθμαςμζνα μόρια ανίχνευςθσ (ςτρεπταβιδίνθ και αντίςωμα κατά των γ-ςφαιρινϊν κουνελιοφ) 

και εξζταςθ των επιφανειϊν ςε μικροςκόπιο φκοριςμοφ. Ζχοντασ ωσ κριτιρια το μζγεκοσ του 

ςιματοσ φκοριςμοφ αλλά και τθν ομοιομορφία τθσ κάλυψθσ των επιφανειϊν με βιομόρια, 

αποφαςίςτθκε να μελετθκοφν περαιτζρω επιφάνειεσ που είχαν τροποποιθκεί με GOPTS ι APTES. 

Οι επιφάνειεσ εξετάςτθκαν με διάφορεσ μεκόδουσ χαρακτθριςμοφ επιφανειϊν όπωσ θ 

Μικροςκοπία Ατομικισ Δφναμθσ (AFM), θ Φαςματοςκοπία Ακτίνων Χ (ARXPS) και θ 

Φαςματομετρία Μάηασ Χρόνου Πτιςθσ Δευτερογενοφσ Ιόντοσ (ToF-SIMS). Και οι τρεισ μζκοδοι 

κατζδειξαν ότι θ τροποποίθςθ με APTES επιφανειϊν νιτριδίου του πυριτίου παρείχε μεγαλφτερθ 

ικανότθτα ακινθτοποίθςθσ βιομορίων ςε ςχζςθ με τισ επιφάνειεσ που είχαν τροποποιθκεί με 
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GOPTS. Θ τελικι επιλογι τθσ μεκόδου ενεργοποίθςθσ πραγματοποιικθκε ςε ψθφίδεσ που ζφεραν 

θμι-ολοκλθρωμζνουσ αιςκθτιρεσ. Διαπιςτϊκθκε ότι ψθφίδεσ τροποποιθμζνεσ με APTES παρείχαν 

τα υψθλότερα αναλυτικά ςιματα και επαρκι ςτακερότθτα ακινθτοποίθςθσ των βιομορίων και ωσ 

εκ τοφτου θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ επιλζχκθκε για τθν χθμικι ενεργοποίθςθ των αιςκθτιρων. 

Χρθςιμοποιϊντασ τισ βζλτιςτεσ ςυνκικεσ χθμικισ ενεργοποίθςθσ των ψθφίδων πυριτίου 

πραγματοποιικθκε αξιολόγθςθ των δφο διαφορετικϊν διαμορφϊςεων του αιςκθτιρα (πλιρωσ 

ολοκλθρωμζνθ και θμι-ολοκλθρωμζνθ διαμόρφωςθ) χρθςιμοποιϊντασ το ςφςτθμα 

βιοτίνθσ/αβιδίνθσ. Διαπιςτϊκθκε ότι και οι δφο διαμορφϊςεισ παρείχαν ικανοποιθτικά αναλυτικά 

χαρακτθριςτικά με τθν θμι-ολοκλθρωμζνθ διαμόρφωςθ να υπερτερεί ωσ προσ τθν 

επαναλθψιμότθτα των μετριςεων που λαμβάνονται από τουσ αιςκθτιρεσ τθσ ίδιασ ψθφίδασ. 

Επιπλζον, ςτθν πλιρωσ ολοκλθρωμζνθ διαμόρφωςθ απαιτείτο ζνα επιπλζον βιμα βακμονόμθςθσ 

των αιςκθτιρων κάκε ψθφίδασ, γεγονόσ που περιπλζκει τθν ανάλυςθ. Για τον λόγο αυτό 

επιλζχκθκε θ θμι-ολοκλθρωμζνθ διαμόρφωςθ για περαιτζρω αξιολόγθςθ. Χρθςιμοποιϊντασ τισ 

δφο δεςμευτικζσ αναλφςεισ μοντζλα δθλαδι τθν αντίδραςθ τθσ ςτρεπταβιδίνθσ με 

ακινθτοποιθμζνθ ςε αιςκθτιρεσ βιοτίνθ με τθ μορφι βιοτινυλιωμζνθσ αλβουμίνθσ οροφ βόοσ και 

του αντιςϊματοσ κατά των γ-ςφαιρινϊν κουνελιοφ με ακινθτοποιθμζνεσ γ-ςφαιρίνεσ κουνελιοφ 

διερευνικθκε θ δυνατότθτα ταυτόχρονου προςδιοριςμοφ διαφορετικϊν μορίων με 

ακινθτοποίθςθ διαφορετικϊν βιομορίων ςε διαφορετικοφσ αιςκθτιρεσ τθσ ίδιασ ψθφίδασ. Σα όρια 

ανίχνευςθσ που υπολογίςτθκαν για τον ταυτόχρονο προςδιοριςμό των δφο μορίων ιταν 3 pM και 

32 pM για τθν ςτρεπταβιδίνθ και για το αντίςωμα κατά των γ-ςφαιρινϊν κουνελιοφ, αντίςτοιχα. Θ 

γραμμικι περιοχι των καμπυλϊν βακμονόμθςθσ εκτεινόταν μζχρι τα 3,30 nM για το αντίςωμα 

αιγόσ ζναντι των γ-ςφαιρινϊν κουνελιοφ και ζωσ τα 2,5 nM για τθ ςτρεπταβιδίνθ. Ο ςυντελεςτισ 

διακφμανςθσ (% CV) για τισ αποκρίςεισ που ελιφκθςαν από τα ΒΒ-ΜΗΙs τθσ ίδιασ ψθφίδασ ιταν 

μικρότεροσ από 10% και για τισ δφο αντιδράςεισ, ενϊ τα % CVs των αποκρίςεων που ελιφκθςαν 

από διαφορετικζσ ψθφίδεσ που αναλφκθκαν μζςα ςτθν ίδια μζρα ι μεταξφ διαφορετικϊν θμερϊν 

δεν ξεπερνοφςαν το 12 % και 15 %, αντίςτοιχα, για τισ δφο αντιδράςεισ. Σα ςυγκεκριμζνα όρια 

ανίχνευςθσ εντάςςουν τον προτεινόμενο οπτοθλεκτρονικό αιςκθτιρα ανάμεςα ςτουσ πιο 

ευαίςκθτουσ ςυμβολομετρικοφσ αιςκθτιρεσ τθσ βιβλιογραφίασ [1, 2]. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι 

θ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ του ςυμβολομετρικοφ αιςκθτιρα που αναπτφχκθκε κα μποροφςε να 

βελτιωκεί ςθμαντικά με αφξθςθ του μικουσ του αιςκθτιριου βραχίονα [3] κακϊσ βραχίονεσ 
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μεγαλφτερου μικουσ οδθγοφν ςε μεγαλφτερεσ διαφορζσ φάςθσ λόγω τθσ δεςμευτικισ αντίδραςθσ 

μζχρι τουλάχιςτον ζνα ςυγκεκριμζνο μικοσ [4]. 

Θ τελικι αξιολόγθςθ των αναλυτικϊν δυνατοτιτων του οπτοθλεκτρονικοφ ανοςοαιςκθτιρα 

τφπου Mach-Zehnder ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ εργαςίασ περιελάμβανε τθν ανάπτυξθ 

ανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ για τον ποςοτικό προςδιοριςμό τθσ C-αντιδρϊςασ πρωτεΐνθσ (CRP) 

ςε ορό αίματοσ. Θ CRP είναι πρωτεΐνθ του αίματοσ, τα επίπεδα τθσ οποίασ αυξάνονται γριγορα ςε 

φλεγμονϊδεισ καταςτάςεισ και άλλεσ πακολογικζσ καταςτάςεισ. Ο φυςιολογικόσ τθσ ρόλοσ είναι 

να ςυνδζεται με μόρια φωςφοχολίνθσ ςτθν επιφάνεια των νεκρϊν κυττάρων και βακτθρίων και να 

προκαλεί τθν ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ του ςυμπλθρϊματοσ μζςω τθσ ςφνδεςθσ με τον 

παράγοντα C1q. Σα επίπεδα τθσ CRP ςτον ορό του αίματοσ αυξάνονται ταχζωσ ςε περιπτϊςεισ 

φλεγμονισ, μόλυνςθσ, τραφματοσ, νζκρωςθσ ιςτοφ, κακοθκειϊν και αυτοάνοςων νοςθμάτων. Θ 

CRP απελευκερϊνεται ςυνικωσ μζςα ςε ζξι ϊρεσ από το ερζκιςμα και οι τιμζσ τθσ επανζρχονται 

ςτα φυςιολογικά επίπεδα εντόσ περίπου τεςςάρων θμερϊν μετά τθν παφςθ του ερεκίςματοσ. Σα 

τελευταία χρόνια θ CRP ζχει κακιερωκεί ωσ δείκτθσ πρόλθψθσ καρδιαγγειακϊν νοςθμάτων κακϊσ 

ζχει ςυςχετιςτεί με τισ διεργαςίεσ τθσ ακθροςκλιρωςθσ και ακθροκρομβογζνεςθσ που αυξάνουν 

ςθμαντικά τθν πικανότθτα καρδιαγγειακϊν επειςοδίων. τα πλαίςια αυτά, θ U.S. Heart 

Association κακϊσ και το U.S. Center for Disease Control and Prevention, ςυςχζτιςαν τα επίπεδα 

ςυγκεντρϊςεων τθσ CRP ςτον ορό αίματοσ με τον κίνδυνο εμφάνιςθσ καρδιαγγειακοφ επειςοδίου. 

υγκεκριμζνα ζχει βρεκεί ότι άτομα με ςυγκζντρωςθ CRP μεγαλφτερθ από 3 μg/mL 

αντιμετωπίηουν τριπλάςιο κίνδυνο καρδιακισ προςβολισ ςε ςχζςθ με εκείνουσ που ζχουν 

ςυγκζντρωςθ χαμθλότερθ από 1 μg/mL. Επίςθσ, τα επίπεδα τθσ CRP ςτον ορό μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν και για τθν παρακολοφκθςθ των αςκενϊν μετά από καρδιαγγειακό επειςόδιο.  

τα πλαίςια τθσ παροφςασ διατριβισ, αναπτφχκθκαν αρχικά ενηυμοανοςοχθμικοί 

προςδιοριςμοί τόςο ανταγωνιςτικοφ όςο και μθ ανταγωνιςτικοφ τφπου για τθν CRP ςε φρεάτια 

μικροτιτλοδότθςθσ προκειμζνου να επιλεχκοφν οι ςυνκικεσ και τα κατάλλθλα αντιδραςτιρια για 

τθν ανάπτυξθ του ανοςοπροςδιοριςμοφ. τθν πρϊτθ περίπτωςθ ςτα φρεάτια ακινθτοποιικθκε 

CRR ενϊ ςτθν δεφτερθ αντίςωμα κατά τθσ CRP. Από τθ μελζτθ που πραγματοποιικθκε ςτα 

φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ επιλζχκθκαν ωσ διάλυμα ακινθτοποίθςθσ των αντιδραςτθρίων 

ςτερεάσ φάςθσ, ρυκμιςτικό διάλυμα ανκρακικϊν 0,05Μ, pH 9,2, ωσ διάλυμα αποκλειςμοφ των 

ελεφκερων κζςεων του ςτερεοφ, διάλυμα όξινων ανκρακικϊν 0,1 Μ, pH 8,5, που περιείχε 1 % 

(ο/ο) BSA, και ωσ διάλυμα ανοςοαντίδραςθσ, ρυκμιςτικό διάλυμα Tris-HCl 50 mΜ, pH 7,8, που 
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περιείχε 0,5 % (β/ο) BSA, 0,9 % NaCl (β/ο) και 0,05 % (β/ο) γ-ςφαιρίνεσ βοόσ. Επιπλζον και 

ςυγκεκριμζνα για τον ανοςοχθμικό προςδιοριςμό μθ ανταγωνιςτικοφ τφπου επιλζχκθκε 

πολυκλωνικό αντίςωμα αιγόσ κατά τθσ CRP τόςο ωσ αντίςωμα ςτερεάσ φάςθσ όςο και ωσ 

αντίςωμα ανίχνευςθσ μετά από βιοτινυλίωςι του. Επίςθσ επιλζχκθκε ωσ μιτρα για τθν 

παραςκευι των προτφπων διαλυμάτων το διάλυμα ανοςοανάλυςθσ. Και οι δφο τφποι 

ανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ παρείχαν υψθλι ευαιςκθςία ανίχνευςθσ και ωσ εκ τοφτου θ τελικι 

αξιολόγθςθ και επιλογι πραγματοποιικθκε ςτον αιςκθτιρα. Ωσ κριτιριο για τθν επιλογι εκτόσ 

από τθν ευαιςκθςία ανίχνευςθσ τζκθκε και θ ςτακερότθτα του αντιδραςτθρίου ςτερεάσ φάςθσ ωσ 

προσ τθν αναγζννθςθ των ακινθτοποιθμζνων ςτθν επιφάνεια τθσ ψθφίδασ αντιδραςτθρίων. 

Βρζκθκε ότι θ ακινθτοποιθμζνθ ςτθν επιφάνεια τθσ ψθφίδασ CRP παρείχε χαμθλό ςιμα και δεν 

παρείχε τθν δυνατότθτα αναγζννθςθσ ενϊ αντίκετα το πολυκλωνικό αντίςωμα παρείχε και 

επαρκζσ ςιμα και δυνατότθτα πολλαπλϊν αναγεννιςεων. Ζτςι θ μελζτθ ςυνεχίςτθκε με 

περαιτζρω αξιολόγθςθ του ανοςοχθμικοφ προςδιοριςμοφ μθ ανταγωνιςτικοφ τφπου. 

Σο όριο ανίχνευςθσ του ανοςοπροςδιοριςμοφ που αναπτφχκθκε ιταν 0,03 ng/mL και θ 

περιοχι εργαςίασ κυμαινόταν από 0,5 ζωσ 100 ng/mL. Επειδι το εφροσ των τιμϊν τθσ CRP ςε 

δείγματα ορϊν καλφπτει μια περιοχι ςυγκεντρϊςεων από μερικζσ εκατοντάδεσ ng/mL ζωσ και 

μερικζσ εκατοντάδεσ μg/mL, είναι απαραίτθτθ θ αραίωςθ των δειγμάτων ϊςτε θ τελικι 

ςυγκζντρωςι τουσ να βρίςκεται ςτθν γραμμικι περιοχι απόκριςθσ τθσ πρότυπθσ καμπφλθσ τθσ 

CRP. Για το λόγο αυτό μελετικθκε θ επίδραςθ τθσ αραίωςθσ του δείγματοσ ςτο αναλυτικό ςιμα 

και διαπιςτϊκθκε ότι για αραιϊςεισ από 1:2000 ζωσ 1:10000 λαμβάνεται το ίδιο αναλυτικό ςιμα 

όταν θ τελικι ςυγκζντρωςθ του αναλφτθ είναι θ ίδια και επιπλζον αυτι θ τιμι ςυμπίπτει με τθν 

τιμι που λαμβάνεται για πρότυπο διάλυμα ίδιασ ςυγκζντρωςθσ ςε ρυκμιςτικό διάλυμα. Επομζνωσ 

δεν υπάρχει επίδραςθ ςτο αναλυτικό ςιμα από τθν μιτρα του δείγματοσ και τα δείγματα μποροφν 

να αραιωκοφν πριν τθν ανάλυςι τουσ με ρυκμιςτικό διάλυμα ανοςοανάλυςθσ χωρίσ να 

επθρεάηεται θ μζτρθςθ. Ο ανοςοπροςδιοριςμόσ ιταν ακριβισ όπωσ δείχκθκε από τισ δοκιμαςίεσ 

ανάκτθςθσ (% ανάκτθςθ από 88 ζωσ 105 %) και γραμμικότθτασ αραίωςθσ. Επιπλζον, θ αξιοπιςτία 

του ανοςοπροςδιοριςμοφ ελζγχκθκε περαιτζρω μζςω τθσ ανάλυςθσ 40 δειγμάτων που 

ελιφκθςαν από ανϊνυμουσ δότεσ και των οποίων οι ςυγκεντρϊςεισ είχαν προθγουμζνωσ 

προςδιοριςτεί από τα Διαγνωςτικά Εργαςτιρια του Νοςοκομείου «ΕΡΡΙΚΟ ΝΣΤΝΑΝ», το οποίο 

παρείχε και τα δείγματα. Ο προςδιοριςμόσ τθσ CRP ςτα δείγματα αυτά είχε πραγματοποιθκεί με 

χριςθ αυτόματου κλινικοφ αναλυτι που βαςίηεται ςε νεφελομετρία με τθν εμπορικά διακζςιμθ 
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ςυςκευαςία Siemens Dimension®hCRP. Οι τιμζσ που ελιφκθςαν για τα δείγματα με τον 

αναπτυχκζντα ανοςοαιςκθτιρα είχαν πολφ καλι ςυςχζτιςθ με τισ τιμζσ που προςδιορίςτθκαν με 

εμπορικά διακζςιμθ ςυςκευαςία ςτον κλινικό αναλυτι όπωσ προκφπτει και από τθν τιμι του 

ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ R2 = 0,987. 

Θ  ευαιςκθςία ανίχνευςθσ που επιτεφχκθκε με τον οπτικό ανοςοαιςκθτιρα είναι καλφτερθ ι 

ςυγκρίςιμθ με αυτιν ανοςοχθμικϊν τεχνικϊν που ζχουν αναφερκεί και περιγραφεί ςτθν 

βιβλιογραφία ι διατίκενται εμπορικά για τον προςδιοριςμό τθσ CRP. Ο χρόνοσ ανάλυςθσ ιταν 

μικρότεροσ τθσ μίασ ϊρασ και ςυγκρίςιμοσ με τουσ χρόνουσ ανάλυςθσ εμπορικά διακζςιμων 

ςυςκευαςιϊν για τον προςδιοριςμό τθσ CRP. Ωςτόςο ο αιςκθτιρασ πλεονεκτεί ζναντι των 

ανοςοχθμικϊν προςδιοριςμϊν ςε φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ ςτο ότι λόγω του μικροφ μεγζκουσ 

τθσ ψθφίδασ πυριτίου αλλά και τισ δυνατότθτεσ ςμίκρυνςθσ τθσ υπόλοιπθσ οργανολογίασ είναι 

δυνατι θ ανάπτυξθ μίασ φορθτισ ςυςκευισ που κα επιτρζπει τθ μεταφορά τθσ ανάλυςθσ ςτο 

ςθμείο φροντίδασ του αςκενοφσ. 

Εκτόσ από τισ ςυνικεισ ανοςοχθμικζσ μεκόδουσ ςε φρεάτια μικροτιτλοδότθςθσ, ςτθν 

βιβλιογραφία ζχουν αναφερκεί ποικίλοι αιςκθτιρεσ για τθν ανίχνευςθ τθσ CRP. τον Πίνακα 9.1. 

αναφζρονται κάποιοι από αυτοφσ, το αντίςτοιχο εφροσ τθσ περιοχισ εργαςίασ κακϊσ και το 

αντίςτοιχο όριο ανίχνευςθσ. Οι αιςκθτιρεσ αυτοί βαςίηονται ςε διαφορετικζσ αρχζσ λειτουργίασ 

όπωσ ςτθν Φαςματοςκοπία υμβολισ Ανάκλαςθσ (Reflectance Interference Spectroscopy, RIFs) [1] 

ι υντονιςμοφ Επιφανειακϊν Πλαςμονίων (Surface Plasmon Resonance, SPR), οι οποίοι αποτελοφν 

τθν πιο διαδεδομζνθ κατθγορία αιςκθτιρων. Ωςτόςο, οι διατάξεισ αυτζσ είναι αρκετά μεγάλου 

μεγζκουσ και δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτο ςθμείο φροντίδασ του αςκενοφσ. τθν 

βιβλιογραφία ζχουν αναφερκεί επίςθσ αιςκθτιρεσ για τθν ανίχνευςθ τθσ CRP οι οποίοι βαςίηονται 

ςε μικροδακτφλιουσ ςυντονιςμοφ φωτονίων (Photonic Microring Resonators, PMR), 

θλεκτροχθμικοφσ ανοςοαιςκθτιρεσ που βαςίηονται ςε νανοΐνεσ άνκρακα, κυματοδθγοφσ 

επιςτρωμζνουσ με μζταλλα (metal clad leaky waveguide, MCLW), κ.ά.. Από τθ ςφγκριςθ των 

ςυγκεριμζνων αιςκθτιρων με τον αναπτυχκζντα οπτικό ανοςοαιςκθτιρα προκφπτει ότι το εφροσ 

τθσ περιοχισ εργαςίασ είναι αρκετά μεγαλφτερο από αυτό των άλλων αιςκθτιρων. Ακόμα, ο 

αναπτυχκείσ ανοςοαιςκθτιρασ παρζχει τθ δυνατότθτα προςδιοριςμοφ πολφ χαμθλότερων 

ςυγκεντρϊςεων CRP ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ αιςκθτιρεσ που αναφζρονται ςτον Πίνακα 9.1..  
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Πίνακας 9.1. Αιςθητήρεσ που χρηςιμοποιοφνται για την ανίχνευςη CRP 

 

Μζθοδος Ανίχνευσης Περιοχή Εργασίας Όριο Ανίχνευσης 

Broad-Band Mach-Zehnder 

Interferometer 

0,5 ng/mL – 100 ng/mL 

(serum) 
0,3 ng/mL 

Reflectrometric Interference 

Spectroscopy [5] 

10 ng/mL – 10 μg/mL 

(buffer) 
100 ng/mL 

Surface Plasmon Resonance 

[6] 

1 ng/mL – 50 μg/mL (buffer) 

4 ng/mL – 50 μg/mL (serum) 
1,5 ng/mL 

Photonic Microring 

Resonator [7] 

100 ng/mL – 1000 μg/mL  

(buffer, serum) 
30 pg/mL 

Cyclic Voltametry, 

Electrochemical Impedance 

Spectroscopy [8] 

50 ng/mL – 5 μg/mL (buffer) 11 ng/mL 

Metal Clad Leaky Waveguide 

[9] 

100 ng/mL – 10 μg/mL 

(serum) 
100 ng/mL 

 

 

Θ υψθλι ευαιςκθςία ανίχνευςθσ, το μικρό μζγεκοσ και θ δυνατότθτα ταυτόχρονου 

προςδιοριςμοφ πολλαπλϊν αναλυτϊν ςτθν ίδια ψθφίδα κακιςτοφν τον αναπτυχκζντα αιςκθτιρα 

ζνα πολφ ιςχυρό εργαλείο για τθν ανάπτυξθ μικροςυςκευϊν που κα παρζχουν τθν δυνατότθτα για 

αξιόπιςτεσ μετριςεισ περά από τα όρια των αναλυτικϊν/διαγνωςτικϊν εργαςτθρίων. 
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