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1. Περίληψη 

 

Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια ανάπτυξης μιας νέας τεχνολογίας η 

οποία είναι ικανή να συγκρίνει τα επίπεδα στην έκφραση κάποιου γονιδίου μεταξύ δύο 

ή περισσότερων διαφορετικών καταστάσεων ενός οργανισμού (πχ φυσιολογικής 

κατάστασης και κατάστασης προκύπτουσας από χορήγηση κάποιου φαρμάκου ή 

παθολογικής κατάστασης). Το γονίδιο που εξετάστηκε ήταν το ABCA1 το οποίο 

κωδικοποιεί για τον αντίστοιχο διαμεμβρανικό υποδοχέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος 

για την εκροή χοληστερόλης από τα ηπατικά κύτταρα προς απολιποπρωτεΐνη Α-1, 

έχοντας έτσι σημαντικό ρόλο στη βιογένεση και στα επίπεδα της HDL στο αίμα. 

Αντίθετα με τις κλασικές μεθόδους που βρίσκουν ευρεία εφαρμογή για την επίτευξη 

των παραπάνω σήμερα, η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη χρήση ακουστικού 

βιοαισθητήρα, προτείνοντας μια νέα εναλλακτική προσέγγιση, η οποία είναι ισάξια με 

τις συνήθεις μεθόδους όπως η ποσοτική Real-Time PCR, ενώ παράλληλα 

εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ακουστικοί βιοαισθητήρες με 

σκοπό την παράκαμψη μειονεκτημάτων των κλασικών μεθόδων. Τέτοια 

πλεονεκτήματα, όπως θα παρουσιαστούν και παρακάτω, είναι η μη ανάγκη χρήσης 

χρωμοφόρου (label-free), η ταχύτητα και ευαισθησία, το μικρό κόστος και η απευθείας 

εξαγωγή αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο. Η ίδια η μέθοδος σχεδιάστηκε για να 

έχει και κάποια πρόσθετα πλεονεκτήματα, όπως το ότι στην ουσία απαιτείται μόνο μια 

απλή αντίδραση PCR πριν την εκτέλεση πειραμάτων όπως και ότι είναι multiplexing, 

επιτρέποντας την παράλληλη ανάλυση περισσότερων διαφορετικών δειγμάτων-στόχων 

και απλοποιώντας κατά πολύ τη μεθοδολογία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν και διασταυρώνοντάς τα με αποτελέσματα ποσοτικής Real-Time PCR, 

διαπιστώθηκε ότι οι δύο μέθοδοι δίνουν συγκρίσιμα αποτελέσματα καθιστώντας τη 

νέα τεχνολογία ισοδύναμη ως προς την ποιότητα των αποτελεσμάτων με τις ήδη 

υπάρχουσες, ενώ παράλληλα διατηρούνται τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Μοναδικός περιορισμός της όλης προσέγγισης είναι η αδυναμία εξαγωγής 

αποτελεσμάτων για υπερέκφραση του γονιδίου ενδιαφέροντος μεγαλύτερη από 5 

φορές μεταξύ δύο (ή περισσότερων) καταστάσεων. Παρόλα αυτά είναι δυνατή η 

βελτίωση των μεθόδων με κατάλληλο σχεδιασμό των βημάτων ώστε να επεκταθούν τα 

όρια της προσέγγισης και συνεπώς και το εύρος εφαρμογής της. Προσπάθειες 

επικεντρώνονται ώστε η τεχνολογία να βελτιωθεί και να ανιχνεύει τόσο υπερέκφραση 

άνω των 5 φορών, όσο και να πετυχαίνει σχετική ποσοτικοποίηση όσο το δυνατόν 

περισσότερων διαφορετικών καταστάσεων ενός οργανισμού. 
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2.Εισαγωγή 

2.1. Σκοπός της Εργασίας 

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η ανάπτυξη μιας νέας τεχνολογίας (περιλαμβάνει το 

σχεδιασμό, την εφαρμογή καθώς και τη βελτιστοποίηση όλων των πιθανών βημάτων, 

τεχνικών και πρωτοκόλλων) με την οποία θα είμαστε σε θέση να ανιχνεύουμε διαφορές 

στα επίπεδα έκφρασης γονιδίων μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων ενός οργανισμού. 

Παραδείγματα τέτοιων διαφοροποιήσεων στα επίπεδα έκφρασης είναι η ιστοειδική 

έκφραση στον ίδιο οργανισμό, δηλαδή η διαφορετική έκφραση του γονιδίου 

ενδιαφέροντος μεταξύ διαφορετικών κυτταρικών τύπων του ιδίου οργανισμού, όπως 

και η διαφορά η οποία οφείλεται μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων της υγείας του 

οργανισμού (όπως η διαφορά έκφρασης μεταξύ μιας φυσιολογικής κατάστασης και 

μιας παθολογικής ή μιας κατάστασης που προκύπτει από τη χορήγηση κάποιου 

φαρμάκου). Σε αντίθεση με τις κλασσικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται από την 

πλειοψηφία των εργαστηρίων βιολογίας, η δουλειά που θα παρουσιαστεί παρακάτω 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ακουστικών βιοαισθητήρων. Ο λόγος που δεν 

ακολουθήθηκε η «ευθεία», καθιερωμένη οδός είναι η απουσία μιας τέτοιας 

τεχνολογίας από τη βιβλιογραφία, καθώς ο τομέας είναι συνήθως άγνωστος στην 

πλειοψηφία του κοινού που ασχολούνται με την επιστήμη της βιολογίας. Παρόλα αυτά, 

ο τομέας έχει ευρύ φάσμα εφαρμογών και πολλές δυνατότητες για εύρεση νέων 

τεχνολογιών ή τεχνολογιών που προσφέρουν βελτιωμένες εναλλακτικές έναντι των 

κλασικών προσεγγίσεων. Αυτό οφείλεται σε κάποια πλεονεκτήματα που έχουν εξ’ 

ορισμού οι ακουστικοί βιοαισθητήρες, όπως η έλλειψη ανάγκης χρήσης χρωμοφόρων 

για ανίχνευση, τα οποία θα εξεταστούν εκτενέστερα παρακάτω. Συγχρόνως, για να 

ελεγχθεί και να επαληθευτεί η ποιότητα των αποτελεσμάτων, έγινε διασταύρωση με 

αποτελέσματα από Real-Time PCR, η οποία αποτελεί μια αρκετά αξιόπιστη μέθοδο 

προσδιορισμού των επιπέδων έκφρασης γονιδίων [1]. Η επαλήθευση αυτή όχι μόνο 

ενίσχυσε την αξιοπιστία της παρούσας εργασίας, αλλά επίσης έδειξε ότι η τεχνολογία 

που αναπτύχθηκε είναι τουλάχιστον ισάξια με τις κλασικές μεθόδους [2]. 

Παρακάτω θα δοθούν κάποιες γενικές πληροφορίες για τους ακουστικούς 

βιοαισθητήρες, καθώς και για το γονίδιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη 

της τεχνολογίας. Τέλος, θα περιγραφεί η γενική κατεύθυνση της εργασίας αυτής, 

δηλαδή μια σύνοψη της γενικής ιδέας σε μια προσπάθεια επαφής του τομέα και των 

δυνατοτήτων που προσφέρει, με το κοινό το οποίο δεν είχε ως τώρα επαφή με το 

χώρο. 
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2.2. Γενικές Πληροφορίες για τους Ακουστικούς 

Βιοαισθητήρες 

Βιοαισθητήρες καλούνται αυτόνομες, μικρές, αναλυτικές συσκευές οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για τη μελέτη-ανάλυση βιολογικών δειγμάτων και μπορούν να 

παρέχουν επαρκείς ποσοτικές ή ημιποσοτικές πληροφορίες βάσει διάφορων 

φυσικοχημικών ιδιοτήτων των δειγμάτων αυτών. Η παροχή αυτών των πληροφοριών 

γίνεται μέσω της άμεσης αλληλεπίδρασης, η οποία λειτουργεί ως φυσικό ή χημικό 

ερέθισμα, του βιολογικού δείγματος με ένα μετατροπέα σήματος, ο οποίος παράγει 

ένα ηλεκτρικό σήμα. Το ηλεκτρικό σήμα με τη χρήση κατάλληλων μηχανημάτων και 

λογισμικού είναι επεξεργάσιμο από το χρήστη και δίνει όλη την αναλυτική πληροφορία 

για το εκάστοτε στοιχείο αναγνώρισης. Οι πληροφορίες που εξάγονται έχουν στις 

περισσότερες περιπτώσεις βιοχημικό, ιατρικό, περιβαλλοντικό, βιομηχανικό ή άλλο 

ενδιαφέρον. Το εύρος των βιολογικών δειγμάτων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους 

βιοαισθητήρες είναι αρκετά μεγάλο: DNA και γενικά νουκλεϊκά οξέα, πρωτεΐνες, ιστοί, 

ολόκληρα κύτταρα κλπ, συνεπώς οι βιοαισθητήρες μπορούν να έχουν πολύ ευρείες 

εφαρμογές.  

Ανάλογα με την αισθητήρια αρχή οι βιοαισθητήρες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 

οπτικούς, ακουστικούς, ποτενσιομετρικούς, θερμιδομετρικούς κλπ. Συγκεκριμένα, οι 

ακουστικοί βιοαισθητήρες ανιχνεύουν διαφορές σε ιδιότητες ακουστικών κυμάτων που 

εκπέμπονται από δύο ηλεκτρόδια τα οποία βρίσκονται εκατέρωθεν μιας επιφάνειας 

(πολύ συχνά χρυσού, όπως στην παρούσα εργασία) πάνω στην οποία δεσμεύεται το 

βιολογικό δείγμα [3]. Δηλαδή, καθώς τα ακουστικά κύματα διέρχονται από την 

επιφάνεια, κάποιες ιδιότητες τους μεταβάλλονται καθώς το δείγμα προσδένεται πάνω 

σε αυτή. Αυτές οι αλλαγές στις ιδιότητες των κυμάτων μεταφράζονται από το 

μηχάνημα και το λογισμικό ως σήμα το οποίο είναι μετρήσιμο και επεξεργάσιμο και 

επιτρέπει τη μελέτη και ανάλυση του εκάστοτε δείγματος. Σύμφωνα με προηγούμενη 

δημοσίευση [4], αναφέρεται ότι οι ακουστικοί βιοαισθητήρες είναι ευαίσθητοι στις 

αλλαγές στη μάζα και την ιξωδοελαστικότητα που λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια 

του συστήματος. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ακουστικός αισθητήρας 

τύπου QCM-D 300 (Quartz Crystal Microbalance) (Q-Sense, Sweden). Για το μηχάνημα 

QCM-D, οι αλλαγές που ανιχνεύονται στις ιδιότητες του ακουστικού κύματος είναι 

αυτές στην ταχύτητα του κύματος (που φαίνονται ως αλλαγές στη συχνότητα-

frequency) και στην ενέργεια του κύματος (που φαίνονται ως απώλεια ενέργειας-

dissipation) που οφείλονται αντίστοιχα σε αλλαγές στη μάζα [5] και στο ιξώδες [6] 

πάνω στην επιφάνεια χρυσού, λόγω πρόσδεσης του δείγματος. Οι συμβολισμοί που 
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αντιστοιχούν σε αυτές τις αλλαγές συμβολίζονται ως Δf και ΔD αντίστοιχα. Σύμφωνα με 

προηγούμενες δημοσιεύσεις [7, 8],  ο λόγος ΔD/Δf (ονομάζεται και ακουστικός λόγος) 

στην ουσία προσδιορίζει ευθέως το εγγενές ιξώδες [η] (intrinsic viscosity) για τα μόρια 

που βρίσκονται προσδεμένα πάνω στην επιφάνεια του συστήματος. Το [η] 

προσδιορίζει τον υδροδυναμικό όγκο του βιολογικού υλικού που έχει προσδεθεί πάνω 

στην επιφάνεια ή με άλλα λόγια, αντικατοπτρίζει στην περίπτωση του DNA, το μέγεθός 

του καθώς και τη διαμόρφωση που αυτό αποκτά στο χώρο. 

 

 

Εικόνα 1. Η επιφάνεια χρυσού που χρησιμοποιείται από ένα κλασσικό βιοαισθητήρα QCM-D. Η αριστερή 

όψη είναι το τμήμα της επιφάνειας που είναι επικαλυμμένη με χρυσό και στην οποία εναποτίθενται 

τόσο η Neutravidin, όσο και το βιολογικό υλικό πάνω από αυτή (Πηγή εικόνας: TU Clausthal, Institute of 

Physical Chemistry). 

 

2.3. Το Βιολογικό Υλικό που χρησιμοποιήθηκε 

Το βιολογικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε αφορούσε το γονίδιο ABCA1, το οποίο 

κωδικοποιεί για μια μεμβρανική πρωτεΐνη, την ABCA1 (ATP Binding Cassette 

Transporter A1), η οποία έχει σημαντικό ρόλο στη βιογένεση των HDL (High Density 

Lipoproteins) στο συκώτι [9]. Ο μεταφορέας ABCA1 είναι μια διαμεμβρανική πρωτεΐνη 

αποτελούμενη από 2261 αμινοξικά κατάλοιπα [10] και χρησιμοποιεί την ενέργεια που 

παράγεται κατά την υδρόλυση ATP προκειμένου να επιτελέσει τις λειτουργίες του [11]. 

Το μόριο της πρωτεΐνης είναι ένα ομοδιμερές και τα δύο του τμήματα τα οποία 

συνδέονται μεταξύ τους ομοιοπολικά έχουν δύο πολύ σημαντικές περιοχές στη δομή 

τους. Η πρώτη είναι μια χαρακτηριστική περιοχή στην οποία προσδένονται 

νουκλεοτίδια και η οποία έχει δύο συντηρημένα μοτίβα μεταξύ πολλών μεμβρανικών 

πρωτεϊνών που υδρολύουν ATP (Walker A, Walker B) και η δεύτερη περιοχή είναι το 

διαμεμβρανικό τμήμα το οποίο αποτελείται από 6 έλικες. Είναι σημαντικό να 
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αναφερθεί ότι στην εξωτερική πλευρά του κυττάρου τα δύο πεπτίδια σχηματίζουν από 

μια θηλιά αμινοξικών καταλοίπων, οι οποίες έχουν μεγάλο βαθμό γλυκοζυλίωσης. 

Αυτές οι δύο θηλιές συνδέονται μεταξύ τους με τουλάχιστον ένα δισουλφιδικό δεσμό 

[12]. 

Σημαντικό ρόλο στη βιογένεση των HDL έχει η εκροή (μεταφορά) μεμβρανικής 

χοληστερόλης και άλλων φωσφολιπιδίων από τα ηπατικά κύτταρα προς την 

απολιποπρωτεΐνη A-I, η οποία γίνεται με τη δράση και βοήθεια της μεμβρανικής ABCA1 

[13]. Βέβαια, αυτός δεν είναι ο μόνος τρόπος απομάκρυνσης της χοληστερόλης από το 

εσωτερικό των κυττάρων. Υπάρχουν μόρια όμοια της ABCA1, τα οποία ανήκουν στην 

ίδια οικογένεια μεταφορέων, όπως η ABCG1 η οποία εκτός από μεγάλη ομολογία 

μοιράζεται και παρόμοια λειτουργία με την ABCA1. Η διαφορά των δύο έγκειται στο 

γεγονός ότι ο πρώτος μεταφορέας μεταφέρει φωσφολιπίδια προς την 

απολιποπρωτεΐνη Α-Ι, ενώ ο δεύτερος προς HDL. Το γονίδιο ABCA1 επάγεται προς 

έκφραση από οξυστερόλες, οι οποίες αποτελούν φυσικό προσδέτη στον υποδοχέα X 

των ηπατικών αλλά και άλλων τύπων κυττάρων (Liver X Receptor-LXR). Δηλαδή αύξηση 

στα επίπεδα οξυστερολών οδηγεί σε αυξημένη έκφραση των μορίων ABCA1 και 

συνεπώς σε αύξηση της μεταφοράς της χοληστερόλης από τα ηπατικά κύτταρα. Ένας 

άλλος τρόπος αύξησης των επιπέδων έκφρασης των ABCA1, είναι η χρήση μιμητικών 

ως προς τις οξυστερόλες ουσιών, δηλαδή συνθετικών προσδετών (πχ T0901317) οι 

οποίοι αναγνωρίζουν τους υποδοχείς LXR και αλληλεπιδρούν με αυτούς [14, 15]. Για 

την ακρίβεια, το γενετικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε προήλθε από ποντίκια τα οποία 

είχαν δεχτεί χορήγηση τέτοιου προσδέτη (T0901317) με αποτέλεσμα την έκφραση του 

γονιδίου ABCA1 σε επίπεδα υψηλότερα του φυσιολογικού.  
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Εικόνα 2. Τα φωσφολιπίδια (γκρι) και η χοληστερόλη (κίτρινο) αλληλομετατρέπονται από τη μια μορφή 

στην άλλη και όταν υπάρχει περίσσεια χοληστερόλης, οι μεταφορείς ABCA1 (κόκκινο) και ABCG1 

(πράσινο) τη μεταφέρουν στο εξωτερικό του κυττάρου, προς απολιποπρωτεΐνη Α-Ι (μαύρο) και HDL 

(μπλε) αντίστοιχα. 

Η σημασία της δράσης του μεταφορέα ABCA1 αλλά και των ομόλογών του γίνεται 

κατανοητή αν κάποιος αναλογιστεί ότι όταν το αντίστοιχο γονίδιο είναι ελαττωματικό, 

τότε ο οργανισμός οδηγείται σε μια παθολογική κατάσταση ονομαζόμενη και Tangier 

disease [16, 17] στην οποία παρατηρείται πολύ μεγάλη έλλειψη HDL (ενδέχεται τα 

επίπεδα HDL να είναι μηδενικά). Σε αυτή την κατάσταση, η οποία είναι και πολύ οξεία 

σε ότι αφορά τη σοβαρότητά της, τα ομοζυγωτά άτομα πάσχουν από ανικανότητα να 

μεταφέρουν χοληστερόλη και φωσφολιπίδια προς την απολιποπρωτεΐνη Α-Ι.  

 

2.4. Προσέγγιση της Εργασίας 

Η εργασία αυτή, όπως ήδη αναφέρθηκε, είχε ως στόχο την ανάπτυξη μιας νέας 

τεχνολογίας για τη σχετική ποσοτικοποίηση στα επίπεδα έκφρασης γονιδίων ανάμεσα 

σε δύο καταστάσεις ενός οργανισμού. Με αυτό τον τρόπο θα γινόταν μια προσπάθεια 

ανάδειξης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι βιοαισθητήρες [18,19,20] και 

παράλληλα θα αναπτυσσόταν μια τεχνολογία που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

διάφορους σκοπούς πχ διαγνωστικούς.  

Αρχικά, ήταν σημαντικό να βρεθεί ένα διαθέσιμο γονίδιο, για το οποίο να υπήρχε 

βιβλιογραφία και το οποίο να είχε ανιχνεύσιμη διαφορά στα επίπεδα έκφρασης μεταξύ 

δύο καταστάσεων, κατά προτίμηση μεταξύ φυσιολογικής κατάστασης και κατάστασης 

χορήγησης κάποιας ουσίας (όπως στην περίπτωση του ABCA1 το οποίο τελικά 
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επιλέχθηκε). Για το λόγο αυτό έπρεπε να βρεθεί και άλλο ένα γονίδιο το οποίο να έχει 

σταθερή έκφραση πάντα (γονίδιο αναφοράς) και η οποία να μην επηρεάζεται από τη 

χορήγηση του φαρμάκου, ώστε να υπάρχει το ίδιο υπόβαθρο (background) και να 

εξαλειφτεί η πιθανότητα οι παρατηρούμενες διαφορές να οφείλονται σε τυχαίους 

παράγοντες. Το γονίδιο που επιλέχθηκε για αυτό το σκοπό ήταν το GAPDH 

(Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase) [21]. 

Η προσέγγιση που προτιμήθηκε ήταν να παραχθούν δύο προϊόντα από μια κοινή 

αντίδραση multiplex PCR, από τα οποία το ένα θα είναι γονίδιο ενδιαφέροντος και το 

άλλο γονίδιο αναφοράς. Να σημειωθεί ότι στις αντιδράσεις PCR που έγιναν δεν 

πολλαπλασίασαν ως προϊόντα ολόκληρα τα γονίδια αλλά μόνο ένα τμήμα τους κυρίως 

για πρακτικούς λόγους. Σημαντική παράμετρος είναι ότι τα μήκη των δύο προϊόντων 

ήταν διαφορετικά (ABCA1 402bp, GAPDH 92bp), καθώς είναι ήδη γνωστό ότι δύο 

δίκλωνα μόρια με ίδιο μήκος θα δώσουν το ίδιο σήμα δηλαδή τον ίδιο ακουστικό λόγο 

[8]. Έτσι, ήταν σημαντικό να σχεδιαστούν εκκινητές που να δίνανε ABCA1 και GAPDH με 

διαφορετικό μήκος, διαφορετικά θα ήταν αδύνατον να προσδιοριστεί η συμβολή του 

κάθε τμήματος στο παρατηρούμενο σήμα. Ένας εκκινητής σε κάθε ζευγάρι περιείχε ένα 

μόριο βιοτίνης στο 5’ άκρο του. Αυτό έγινε γιατί στην επιφάνεια προστίθεται πρώτα 

Neutravidin, δημιουργώντας ένα ισχυρό και εκλεκτικό δεσμό, ο οποίος θα εξασφάλιζε 

την ακινητοποίηση του DNA και θα εγγυώταν ότι η προέλευση του σήματος είναι από 

το προϊόν της αντίδρασης και όχι από τυχαίες μη ειδικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

επιφάνειας και κάποιου υπολείμματος στο δείγμα. Καθώς το γονίδιο GAPDH είναι 

γονίδιο αναφοράς, δηλαδή η έκφρασή του παραμένει σταθερή, η διαφορά στον 

ακουστικό λόγο οφείλεται στη διαφορετική ποσότητα του προϊόντος ABCA1 που 

εξάλλου είναι και ο μόνος παράγοντας που αλλάζει μεταξύ των δειγμάτων λόγω 

χορήγησης Τ0901317. Με λίγα λόγια λοιπόν, η διαφορά στην αναλογία των προϊόντων 

(θεωρώντας το GAPDH σταθερό) έδινε διαφορετικό σήμα ΔD/Δf. Ο ακουστικός λόγος 

όπως ήδη αναφέρθηκε, θα ήταν αντιπροσωπευτικός για το κάθε δείγμα, ανάλογα με το 

μήκος και τη διαμόρφωση των προς εξέταση τμημάτων DNA. Στην παρούσα εργασία ο 

παράγοντας που έπαιξε το μεγαλύτερο ρόλο ήταν το μήκος των δύο τμημάτων DNA. 

Βέβαια, το μεγάλο τμήμα DNA έτεινε να έχει κάποια σπασίματα κατά μήκος του καθώς 

τμήματα μεγαλύτερα από περίπου 150bp κυρτώνονται πάνω στην επιφάνεια 

(persistent length). Αυτοί οι παράγοντες καθόρισαν και τον ακουστικό λόγο που 

εξαγόταν κάθε φορά. Τα πειράματα είχαν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να γίνει 

σχετική ποσοτικοποίηση μεταξύ των δειγμάτων ως προς το γονίδιο ενδιαφέροντος, 

δηλαδή να μπορούμε να συγκρίνουμε την έκφραση του γονιδίου ενδιαφέροντος 

μεταξύ ενός δείγματος και των υπολοίπων.  
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Εικόνα 3. Σχηματική περιγραφή της προσέγγισής μας. Τα τμήματα DNA, ένα μήκους 92bp και ένα μήκους 

402bp (πράσινο) πολλαπλασιάζονται μέσω multiplex PCR. Ένας εκκινητής από κάθε ζευγάρι έχει μια 

βιοτίνη προσκολλημένη στο 5’ άκρο του (κίτρινο), η οποία αλληλεπιδρά με ένα μόριο Neutravidin 

(κόκκινο) που έχει ήδη προσδεθεί πάνω στην επιφάνεια του συστήματος (χρυσό).   

Πριν ξεκινήσουν τα πειράματα, έγιναν κάποιες δοκιμαστικές μετρήσεις, των οποίων τα 

αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν για να φτιαχτεί μια καμπύλη βαθμονόμησης, η 

οποία χρησιμοποιήθηκε για να μπορεί να γίνει η αντιστοίχιση του σήματος που θα 

παίρνουμε από τον αισθητήρα (μέτρηση), με την αναλογία μαζών, δηλαδή την 

αναλογία των δύο προϊόντων της PCR μέσα στο δείγμα. Με αυτό τον τρόπο όταν 

γινόταν μια μέτρηση και είχαμε μια συγκεκριμένη τιμή στον ακουστικό λόγο (μετά τις 

απαραίτητες διορθώσεις που ενδεχομένως απαιτούνταν), μπορούσαμε να βρούμε και 

να εκφράσουμε με σχετική ποσοτικοποίηση τη διαφορά στα επίπεδα έκφρασης του 

ABCA1, συγκρίνοντας με μία άλλη μέτρηση ενός άλλου δείγματος καθώς το background 

από το GAPDH παρέμενε σταθερό.    

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι όλα τα αποτελέσματα διασταυρώθηκαν και με 

αποτελέσματα Real-Time PCR για να διαπιστωθεί η ορθότητά τους. Επίσης, έγινε και 

μια πρόσθετη Real-Time PCR πριν ξεκινήσουν τα πειράματα στο βιοαισθητήρα. Αυτή η 

Real-Time PCR χρησίμευσε στον προσδιορισμό της αποδοτικότητας των ζευγών 

εκκινητών και στον προσδιορισμό του βέλτιστου κύκλου στον οποίο κανένα από τα δύο 

προϊόντα να μην έχει φτάσει στη φάση του πλατό, το οποίο επιβεβαιώθηκε και μέσω 

ημιποσοτικοποίησης από πήκτωμα αγαρόζης. Αυτό ήταν επιθυμητό γιατί αν κάποιο 
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προϊόν έφτανε νωρίτερα σε πλατό τότε η προκύπτουσα αναλογία δε θα αντικατόπτριζε 

την in vivo κατάσταση, την οποία επιθυμούσαμε.  

 

3.Υλικά και Μέθοδοι 

3.1. Ακουστική Προσέγγιση 

Πριν προχωρήσουμε στον πολλαπλασιασμό του υλικού για να πραγματοποιήσουμε τα 

πειράματα πάνω στον αισθητήρα, έπρεπε πρώτα να γίνει έλεγχος για το αν η ιδέα και ο 

σχεδιασμός της λειτουργούσαν. Πριν ακόμα επιλεγεί το γονίδιο ABCA1, είχε 

αποφασιστεί ότι το τμήμα του γονιδίου αναφοράς και του γονιδίου ενδιαφέροντος θα 

έχουν διαφορετικά μήκη, για την ακρίβεια το πρώτο θα κυμαίνονταν περίπου από 70bp 

μέχρι 100bp, ενώ το δεύτερο από 350bp μέχρι 400bp, εξασφαλίζοντας μια 

ικανοποιητική διαφορά μηκών. Έτσι, διαλέξαμε δύο τμήματα DNA: ένα συνθετικό 

τμήμα δίκλωνου DNA μήκους 75bp και ένα προϊόν PCR από DNA Anopheles gambiae, 

του κύριου φορέα της ελονοσίας, το οποίο είχε μήκος 361bp. Τα δύο τμήματα DNA, 

αναμίχθηκαν σε διάφορες αναλογίες κρατώντας σταθερή πάντα την ποσότητα του DNA 

που είχε μήκος 361bp στα 225ng και αλλάζοντας την ποσότητα του DNA μήκους 75bp 

σύμφωνα με την αναλογία που θέλαμε κάθε φορά (πχ αναλογία 361bp/75bp =1/2, 

361bp=225ng και 75bp=450ng κλπ), κρατώντας τον τελικό όγκο του δείγματος που 

χρησιμοποιούσαμε στα 200μL, συμπληρώνοντας όπου χρειαζόταν ρυθμιστικό διάλυμα 

Tris 50mM/MgCl2 10mM, το οποίο ήταν και το ρυθμιστικό διάλυμα που 

χρησιμοποιήσαμε για όλα τα πειράματα. Με αυτό τον τρόπο φτιάχνοντας διάφορες 

αναλογίες πήραμε μια καμπύλη βαθμονόμησης η οποία θα παρουσιαστεί στην ενότητα 

«Αποτελέσματα». Η καμπύλη είναι στην ουσία μια ευθεία και αντιστοιχίζει τον 

ακουστικό λόγο που παίρνουμε από κάποια μέτρηση, με την αναλογία μαζών των δύο 

γονιδίων που υπάρχουν στο εκάστοτε δείγμα που εξετάζεται. 

Προφανώς, κάποιος θα παρατηρήσει αμέσως ότι τα δύο DNA που χρησιμοποιήσαμε 

για την κατασκευή της καμπύλης δεν ήταν τα ίδια με αυτά που προέκυψαν από τις 

αντιδράσεις PCR. Αυτό έγινε για τρεις λόγους. Ο πρώτος ήταν ότι εκείνη τη στιγμή ήταν 

απλά επιθυμητό να ελεγχθεί αν μπορεί να φτιαχτεί μια καμπύλη βαθμονόμησης με 

βάση το σκεπτικό που είχαμε. Ο δεύτερος είναι στην ουσία επέκταση του πρώτου: Θα 

ήταν οικονομικά ασύμφορο να σχεδιαστούν τα πειράματα και να παραγγελθούν όλα τα 

απαραίτητα υλικά πχ εκκινητές, χωρίς πρώτα να γίνει η καμπύλη βαθμονόμησης. Ο 

τρίτος και τελευταίος λόγος είναι ότι όταν σχεδιάστηκαν οι εκκινητές δεν ήταν δυνατόν 
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να βρούμε αλληλουχία εκκινητών ικανή και να δίνει ακριβώς τα μήκη που 

χρησιμοποιήθηκαν και να είναι πολύ αποτελεσματικοί οι εκκινητές και γενικά να έχουν 

όλα τα χαρακτηριστικά στο βέλτιστο βαθμό. Παρόλα αυτά έγινε προσπάθεια να 

κρατηθούν τα μήκη σε μια εύλογη κλίμακα χωρίς εξαιρετικά μεγάλες αποκλίσεις. Αυτή 

η μικρή απόκλιση θεωρούμενη από άλλη οπτική γωνία είναι και πλεονέκτημα, όπως θα 

αναφερθεί και παρακάτω.  

Βεβαίως, μετρήσεις γίνανε και με το ζεύγος των τμημάτων DNA που αντιστοιχούσε στα 

γονίδια ABCA1 και GAPDH, τα οποία πολλαπλασιάστηκαν σε διαφορετικά σωληνάκια 

και μετά αναμίχθηκαν στις ίδιες αναλογίες που είχαμε δοκιμάσει και πρωτύτερα. Το 

πρωτόκολλο ήταν ακριβώς το ίδιο και μόνο τα DNA αλλάξανε. Σκοπός αυτού ήταν ο 

έλεγχος για το αν υπήρχαν έχει μεγάλες διαφορές λόγω της αλλαγής των μηκών ή για 

άλλο λόγο ή αν γενικά υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις σε οποιαδήποτε παράμετρο. 

Όπως θα παρουσιαστεί υπήρχαν πολύ ελαφρές αποκλίσεις, οι οποίες όχι μόνο δεν 

αναιρούσαν την αποτελεσματικότητα της προσέγγισής μας αλλά επιπλέον την ενίσχυαν 

μιας και σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα προέκυπταν από δύο ζευγάρια DNA τα οποία 

είχαν ελαφρώς διαφορετικά μήκη. Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι η καμπύλη που 

προέκυψε αντιστοιχεί σε μίγματα DNA τα οποία έχουν μέγεθος παραπλήσιο με αυτά 

που χρησιμοποιήθηκαν και όχι απαραίτητα μόνο σε αυτά που δοκιμάστηκαν. Η 

καμπύλη θα παρουσιαστεί στην ενότητα «Αποτελέσματα».  

 

3.2. Πολλαπλασιασμός του DNA Εκμαγείου για την 

PCR 

Για να υπάρχει ικανοποιητική και επαρκής ποσότητα DNA για να πραγματοποιηθούν 

πειράματα και να πάρουμε αξιόπιστες μετρήσεις, έγινε χρήση της αντίδρασης PCR, η 

οποία είναι ικανή να πολλαπλασιάζει μεγάλες ποσότητες ενός τμήματος DNA 

επιλεκτικά και σε σύντομο χρόνο [22, 23, 24]. Η PCR για να πραγματοποιηθεί απαιτεί 

ένα εκμαγείο DNA, από το οποίο ελάχιστες ποσότητες επαρκούν για να δώσουν 

ικανοποιητικές ποσότητες προϊόντος. Για να παρασκευαστεί αυτό το εκμαγείο, αρχικά 

χρησιμοποιήθηκαν αρσενικά ποντίκια, ηλικίας 8 εβδομάδων τα οποία παραλήφθηκαν 

από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε., Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα). Οι 

εγκαταστάσεις στις οποίες στεγαζόντουσαν τα ποντίκια είχαν αυστηρά ελεγχόμενη 

θερμοκρασία και η φωτοπερίοδος στο χώρο ήταν 12 ώρες φως-σκοτάδι. Η διατροφή 

τους περιελάμβανε τυπική φυτική τροφή και το νερό παρεχόταν σε αυτά κατά 

βούληση.  
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Τα ποντίκια χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιελάμβανε φυσιολογικά, 

υγιή ποντίκια, των οποίων το γενετικό υλικό χρησιμοποιήθηκε ως δείγμα ελέγχου και 

από τα οποία συλλέχθηκαν δύο δείγματα, τα Ε47 και Ε52. Η δεύτερη ομάδα 

περιελάμβανε τα άτομα τα οποία είχαν υποστεί χορήγηση φαρμάκου Τ0901317 

(Cayman Chemicals, Ann Arbor, MI) σε δόση 50mg/Kg (0,5% w/v methylcellulose/H2O), 

μέσω της στοματικής κοιλότητας. Η ομάδα αυτή περιελάμβανε τα στελέχη Ε48, Ε53 και 

Ε54. 

Έπειτα από 18 ώρες, τα ποντίκια θυσιαζόντουσαν, οι ιστοί συλλεγόντουσαν και 

αποθηκευόντουσαν στους -70o C για να γίνει απομόνωση του ολικού mRNA. Να 

σημειωθεί ότι χρειαζόμασταν το mRNA, γιατί θέλαμε να διαπιστώσουμε την έκφραση 

συγκεκριμένου γονιδίου, οπότε το να απομονωθεί DNA δεν εξυπηρετούσε τους 

σκοπούς μας. Αντίθετα ήταν απαραίτητο να γίνει συλλογή του mRNA, το οποίο θα 

αντικατόπτριζε την κατάσταση στον οργανισμό. 

Η απομόνωση του ολικού mRNA έγινε από ιστούς ήπατος και λεπτού εντέρου με τη 

χρήση του αντιδραστηρίου TRIzol (Invitrogen, Carlsbad, CA), ακολουθώντας τις οδηγίες 

του κατασκευαστή. Από αυτό το mRNA μια ποσότητα 1μg χρησιμοποιήθηκε για τον 

πολλαπλασιασμό του αντίστοιχου cDNA με τη μέθοδο τυχαίων εξαμερών. Για να γίνει 

αυτή η διαδικασία, δηλαδή ο πολλαπλασιασμός cDNA από εκμαγείο RNA, χρειαζόταν η 

δράση ενός ειδικού ενζύμου, της αντίστροφης μεταγραφάσης. Για την ακρίβεια 

χρησιμοποιήθηκε η SuperScript II RT System (Invitrogen).  

Το cDNA που προέκυψε χρησιμοποιήθηκε τόσο για να πραγματοποιηθούν οι 

multiplexing PCR οι οποίες θα έδιναν το προϊόν για τα πειράματα στην επιφάνεια του 

αισθητήρα, όσο και για να πραγματοποιηθούν οι ποσοτικές Real-Time PCR, οι οποίες 

θα ήταν το μέτρο σύγκρισης με τα πειράματα των αισθητήρων. 

 

3.3. Πρωτόκολλο Multiplexing PCR 

Η multiplex PCR η οποία χρησιμοποιήθηκε για να πολλαπλασιάσει το δείγμα για τα 

πειράματα των αισθητήρων έγινε σε μηχάνημα PTC-200 Peltier Thermal Cycler (MJ 

Research) και με τη χρήση πολυμεράσης Taq DNA Polymerase (Minotech, Heraklion, 

Crete) σε αντιδράσεις τελικού όγκου 25 μL. Από το εκμαγείο χρησιμοποιήθηκαν 2μL, 

ενώ οι εκκινητές των ABCA1 και GAPDH χρησιμοποιήθηκαν σε ποσότητες των 10pmoles 

και 5pmoles για τα αντίστοιχα γονίδια, έκαστος (forward και reverse). Σε ένα από τους 

δύο εκκινητές κάθε ζεύγους όπως έχει ήδη αναφερθεί, ήταν προσδεμένο ένα μόριο 
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βιοτίνης στο 5’ άκρο, ώστε όπως έχει εξηγηθεί παραπάνω να εξασφαλιστεί επιλεκτική 

πρόσδεση κατά τη διάρκεια του πειράματος. Οι ακολουθίες των εκκινητών είναι οι 

ακόλουθες: forward ABCA1: 5’ – GAA CCA ACC ACA GGC ATG GAC CCT A – 3’, reverse 

ABCA1: 5’ – GTG GAG TCG CTT TTT GCT CTG GGA GA – 3’, forward GAPDH: 5’ – ACC ACA 

GTC CAT GCC ATC AC– 3’, reverse GAPDH: 5’ – TCC ACC ACC CTG TTG CTG TA– 3’. Τα 

τμήματα των γονιδίων που προέκυπταν με τη χρήση των συγκεκριμένων εκκινητών 

ήταν 402bp για το ABCA1 και 92bp για το GAPDH, μήκη ελαφρώς μεγαλύτερα από τα 

αντίστοιχα των 361bp και 75bp που είχαν αρχικά χρησιμοποιηθεί. 

Πριν γίνουν τα πειράματα έπρεπε να προσδιοριστεί ο βέλτιστος αριθμός κύκλων για 

την PCR, ώστε κανένα από τα δύο προϊόντα να μη φτάνει σε πλατό, ώστε να μην 

επηρεάζεται η αναλογία της έκφρασης που υπάρχει στην πραγματικότητα στον 

οργανισμό. Για το λόγο αυτό έγιναν 6 δοκιμαστικές PCR αντιδράσεις, χρησιμοποιώντας 

διαφορετικό αριθμό κύκλων για την κάθε μια (18, 21, 24, 27, 31, 36 κύκλοι). Το 

πρωτόκολλο της αντίδρασης περιελάμβανε τα εξής βήματα: 1)αποδιάταξη του 

εκμαγείου για 5 λεπτά στους 94 o C, 2) θέρμανση στους 94o C για 30’’, 3) υβριδοποίηση 

στους 60o C για 30’’, 4) επιμήκυνση στους 72o C για 30’’. Μετά το πέρας όλων των 

βημάτων η διαδικασία επαναλαμβανόταν για όσους κύκλους είχαν οριστεί ξεκινώντας 

από το βήμα 2 εκ νέου. Με το πέρας όλων των κύκλων, ακολουθούσε ένα ακόμα βήμα 

που επέτρεπε στην πολυμεράση να τελειώσει πλήρως το έργο της και το οποίο 

διαρκούσε 5 λεπτά στους 72o C. Σε περίπτωση που η αντίδραση γινόταν overnight, τότε 

το μηχάνημα (thermocycler) ήταν κατάλληλα ρυθμισμένο στους 4o C για όσο χρόνο 

χρειαζόταν, προκειμένου να διατηρηθεί το προϊόν αναλλοίωτο. 

Το επόμενο βήμα περιελάμβανε τον ποιοτικό έλεγχο της απόδοσης της αντίδρασης, 

καθώς και της καθαρότητας των προϊόντων. Χρησιμοποιήθηκε πήκτωμα αγαρόζης 2% 

για το σκοπό αυτό. Οι ζώνες παρατηρήθηκαν και η έντασή τους μετρήθηκε με τη 

βοήθεια λογισμικού της Raytest, Tinascan version 2 (Straubenhardt, Germany). Οπότε, 

κρατώντας το παραπάνω πρωτόκολλο ίδιο, καθορίσαμε τους κύκλους τους οποίους θα 

χρησιμοποιούσαμε για τον πολλαπλασιασμό του προϊόντος, τόσους ώστε κανένα από 

τα δύο προϊόντα δεν είχε φτάσει τη φάση του πλατό. 
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3.4. Καθαρισμός Προϊόντος και Προσδιορισμός της 

Ποσότητάς του μέσω Φωτομέτρησης 

Εφόσον το πήκτωμα αγαρόζης έδειχνε καθαρό προϊόν από ποιοτική άποψη (δηλαδή 

μόνο τις 2 επιθυμητές ζώνες), τότε για να πραγματοποιηθούν πειράματα έπρεπε το 

προϊόν να καθαριστεί εντελώς. Αυτό ήταν απαραίτητη προϋπόθεση καθώς 

υπολείμματα της PCR όπως για παράδειγμα μικροποσότητες εκκινητών που 

περίσσεψαν, το ρυθμιστικό διάλυμα της πολυμεράσης όπως και το ίδιο το ένζυμο κλπ 

θα παρεμβάλλονταν και θα αλλοίωναν το σήμα και συνεπώς και τη μέτρηση. Για τον 

καθαρισμό των προϊόντων χρησιμοποιήθηκε το kit Nucleospin Extract II (Macherey-

Nagel), ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή [25]. 

Πιο συγκεκριμένα, το Kit περιείχε μικρές κολώνες με μεμβράνη πυριτίου, οι οποίες 

απομονώνανε το DNA. Το DNA αρχικά αναμιγνυόταν με το ρυθμιστικό διάλυμα ΝΤ, το 

οποίο περιείχε χαοτροπικά άλατα και το οποίο ήταν υπεύθυνο για την πρόσδεση του 

DNA στη μεμβράνη, ενώ άλλα συστατικά του διαλύματος όπως το ένζυμο ή το 

ρυθμιστικό διάλυμα αυτού απομακρύνονταν από την κολώνα. Επίσης, απομάκρυνση 

γινόταν και σε μικρά τμήματα DNA, όπως υπολείμματα εκκινητών ή και διμερή αυτών. 

Η συνηθισμένη εκλεκτικότητα σε μέγεθος DNA είναι 65bp: τμήματα ίσα ή μικρότερα 

από αυτό το μήκος απομακρύνονται. Σε περίπτωση που θέλουμε να αυξήσουμε το 

μήκος των τμημάτων DNA που θα απομακρυνθούν έχουμε την επιλογή να αραιώσουμε 

μια ποσότητα ΝΤ με αποστειρωμένο νερό. Αυτό θα απομακρύνει μεγαλύτερα τμήματα 

DNA ανάλογα με την αραίωση που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή, αλλά δε θα 

παρεμποδίσει την πρόσδεση μεγαλύτερων τμημάτων τα οποία θα απαιτούν ακόμα 

μεγαλύτερη αραίωση. Το τελευταίο βήμα για την απομόνωση ήταν να χρησιμοποιηθεί 

ένα ρυθμιστικό διάλυμα έκλουσης. Αν και εμείς χρησιμοποιήσαμε το διάλυμα που 

περιείχε ήδη το προϊόν που αγοράσαμε, υπήρχε ακόμα η δυνατότητα χρήσης και 

άλλων ρυθμιστικών διαλυμάτων, ανάλογα με τις απαιτήσεις της περίστασης. Να 

σημειωθεί ότι το ρυθμιστικό αυτό έπρεπε απαραιτήτως να έχει ελαφρώς αλκαλικό pH 

ώστε να είναι δυνατόν να επιτευχθεί έκλουση. Τα ιόντα του αλκαλικού διαλύματος 

είναι ικανά να απομακρύνουν το DNA από τις θέσεις πρόσδεσης στη μεμβράνη 

πυριτίου με αποτέλεσμα να το απομακρύνουν γενικώς από την κολώνα λόγω 

φυγοκέντρισης και αυτό να συλλέγεται στο ρυθμιστικό διάλυμα πλέον καθαρό από 

προσμίξεις. Να σημειωθεί πως σε αυτή την εργασία ακολουθήθηκαν τα standard 

βήματα που πρότεινε ο κατασκευαστής [25] και δε χρειάστηκε προσαρμογή κάποιου 

πρωτοκόλλου για αύξηση της απόδοσης του καθαρισμού. 
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Όταν το καθαρό πλέον DNA είχε απομονωθεί, ήταν σημαντικό να προσδιοριστεί η 

ποσότητα που ήταν διαθέσιμη. Αυτό γινόταν χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό 

(ND-1000 V3 5.2) και φωτόμετρο (ND-1000 Spectrophotometer, NanoDrop). Ως τυφλό 

δείγμα χρησιμοποιούταν το ίδιο διάλυμα με αυτό που γινόταν η έκλουση για τον 

καθαρισμό του DNA. Προφανώς εφόσον ενδιέφερε μόνο το να μετρηθεί η ποσότητα 

του DNA, το διάλυμα που θα ήταν τυφλό έπρεπε να δίνει σταθερό υπόβαθρο οπότε το 

πιο κατάλληλο ήταν το διάλυμα έκλουσης. Κατά τη φωτομέτρηση λαμβάνονταν υπ’ 

όψιν δύο παράμετροι. Η πρώτη είναι η ποσότητα του DNA ανά μL δείγματος. Η 

δεύτερη είναι ο λόγος OD(260/280) ο οποίος ήταν ένα μέτρο για την καθαρότητα του 

δείγματος. Αν ο λόγος ήταν άνω του 1,8, το δείγμα θεωρούταν αρκετά καθαρό για να 

χρησιμοποιηθεί σε πείραμα. Σε όλες τις φωτομετρήσεις που έγιναν η ένδειξη OD(260/280) 

ήταν άνω του 2. 

 

3.5. Προετοιμασία Ακουστικού Βιοαισθητήρα 

Το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ακουστικός βιοαισθητήρας QCM-D 300. Η 

επιφάνεια που χρησιμοποιήθηκε ήταν επιφάνεια χρυσού η οποία επέτρεπε στο 

σύστημα αρκετά μεγάλη ευαισθησία. Πριν από κάθε νέο πείραμα η επιφάνεια χρυσού 

έπρεπε να καθαριστεί (etching) με τη βοήθεια ειδικού μηχανήματος (Plasma 

Cleaner/Sterilizer PDC-002, Harrick) που καθάριζε πλήρως την επιφάνεια. Η αρμονική 

συχνότητα στην οποία επιλέχθηκε να γίνουν οι μετρήσεις ήταν αυτή των 35MHz. Το 

όλο σύστημα ήταν ένα σύστημα συνεχούς ροής μεταξύ δείγματος και ρυθμιστικού 

διαλύματος τα οποία περνούσαν από την επιφάνεια εναλλάξ. Το ρυθμιστικό διάλυμα 

που χρησιμοποιήθηκε ήταν Tris 50mM/MgCl2 10mM, και το οποίο χρησιμοποιούταν σε 

θερμοκρασία δωματίου. Πριν περαστούν τα δείγματα DNA ήταν απαραίτητο να 

περαστεί Neutravidin (Pierce) η οποία λόγω αλληλεπίδρασης με το βιοτινυλιωμένο 

άκρο των προϊόντων, θα κρατούσε το DNA ισχυρά και επιλεκτικά πάνω στην επιφάνεια 

αποκλείοντας σε άλλα μη βιοτινυλιωμένα μόρια να δώσουν ανιχνεύσιμο σήμα. Μια 

ποσότητα 200μg/mL ήταν ικανή να γεμίσει πλήρως την επιφάνεια χρυσού. Για κάθε 

πείραμα απαιτούνταν συνολική ποσότητα Neutravidin ίση με 40μg, η οποία ήταν 

διαλυμένη σε 200μL ρυθμιστικού διαλύματος. Από το DNA για να γίνει πείραμα 

απαιτούνταν μια ελάχιστη ποσότητα 300ng για την κάθε μέτρηση. Μικρότερες 

ποσότητες συνήθως δε δίνανε αξιόπιστα ή μετρήσιμα σήματα (κυρίως λόγω μικρών 

μεταβολών σε συνδυασμό με το θόρυβο του μηχανήματος) ή ενδεχομένως δεν 

παρατηρούταν καθόλου αλλαγή στο σήμα που θα αναμενόταν να δώσει ο 

βιοαισθητήρας. Αν και η ελάχιστη αυτή ποσότητα έδινε αξιόπιστη μέτρηση, παρόλα 
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αυτά, συνήθως γινόταν χρήση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ποσότητας DNA, χωρίς 

όμως να κορεστεί η επιφάνεια από την πρώτη μέτρηση. Για παράδειγμα, 500ng DNA 

έδινε εύκολα μετρήσιμο και αξιόπιστο σήμα. Κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον να 

αναφερθεί είναι το γεγονός ότι πριν χρησιμοποιηθεί το DNA, περνούσαμε μια μικρή 

ποσότητα του ιδίου (πχ το 10% της μάζας που θα χρησιμοποιούταν μετά) πάνω στην 

επιφάνεια. Αυτό δεν έδινε μετρήσιμο σήμα, αλλά για κάποιο αδιευκρίνιστο λόγο αν δεν 

προηγούταν αυτό το βήμα πριν τη χρήση του βιολογικού υλικού, δεν παίρναμε 

μέτρηση ανεξάρτητα από την ποσότητα DNA που θα χρησιμοποιούσαμε.  Να 

σημειωθεί ότι όλα τα δείγματα τόσο της Neutravidin, όσο και του DNA, 

αραιωνόντουσαν στο ρυθμιστικό διάλυμα σε τελικό όγκο 200μL, ενώ η ροή είχε 

ρυθμιστεί στο 1μL/sec.  

 

3.6. Πρωτόκολλο για τη Real-Time qPCR 

Για την πραγματοποίηση των Real-Time qPCR, ακολουθήθηκε το παρακάτω 

πρωτόκολλο. Το μίγμα της αντίδρασης ήταν το SYBR GreenER qPCR SuperMix ενώ το 

μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ABI 7500 Real-Time PCR System. Το κάθε 

δείγμα για τη Real-Time qPCR ελέγχθηκε ανά τριάδες, ενώ για την ανάλυση όλων των 

αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν καμπύλες βαθμονόμησης (standard curve) και η 

κανονικοποίηση (normalization) έγινε με τη χρήση του GAPDH ως υπόβαθρο 

(background). Οι εκκινητές για τη Real-Time qPCR δεν ήταν οι ίδιοι με αυτούς της 

multiplexing και οι ακολουθίες τους είναι: forward ABCA1: 5’ – GGG CTG GAT ACG AAA 

AAC AA – 3’, reverse ABCA1: 5’ – GGG TGG TTG AAA GCA GTG AT – 3’, forward GAPDH: 

5' – TGT TCC TAC CCC CAA TGT GT- 3' και reverse GAPDH: 5'- CCT GCT TCA CCA CCT TCT 

TG - 3'. 

 

4. Αποτελέσματα 

4.1. Ακουστικές Μετρήσεις  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η καμπύλη βαθμονόμησης ήταν το πρώτο βήμα για την 

περάτωση αυτής της δουλειάς. Για να φτιαχτεί η καμπύλη ήταν απαραίτητο να γίνει 

ικανοποιητικός αριθμός μετρήσεων στον ακουστικό βιοαισθητήρα, ώστε να ληφθούν 

αρκετά σημεία (τα οποία προέρχονταν από διαφορετικές αναλογίες των δύο τμημάτων 

DNA), προκειμένου να είναι δυνατή η κατασκευή μιας γραφικής παράστασης. Η 



[19] 

 

συγκεκριμένη γραφική παράσταση θα μπορούσε να συνδέσει ευθέως τη μέτρηση του 

ακουστικού λόγου ΔD/Δf με την αναλογία των δύο τμημάτων DNA στο δείγμα που 

χρησιμοποιούταν κάθε φορά. Έτσι, έχοντας την καμπύλη βαθμονόμησης όταν 

εξεταζόντουσαν δύο δείγματα τα οποία είχαν διαφορετική αναλογία του γονιδίου που 

μας ενδιέφερε (πχ τα στελέχη Ε47 και Ε48), ήταν δυνατό να προσδιορίσουμε τη 

διαφορά αυτή, καθώς το γονίδιο αναφοράς είχε σταθερή έκφραση και στις δύο 

περιπτώσεις. Ένα τυπικό πείραμα στον ακουστικό βιοαισθητήρα είχε τη μορφή που 

παρουσιάζεται παρακάτω (Γράφημα 1).  

 

Γράφημα 1. Τυπική μορφή πειράματος σε ακουστικό αισθητήρα QCM-D. Με σκούρο μπλε απεικονίζονται 

οι μετρήσεις για τις απώλειες ενέργειας, ενώ με ροζ απεικονίζονται οι μετρήσεις για τη συχνότητα. Εδώ 

το πρώτο βήμα απεικονίζει τις μεταβολές λόγω πρόσδεσης Neutravidin στην επιφάνεια, ενώ τα δύο 

επόμενα την πρόσδεση του δείγματος πάνω στην προσκολλημένη στην επιφάνεια πρωτεΐνη. Στο 

συγκεκριμένο πείραμα το πρώτο από τα δύο βήματα που αναφέρονται στο δείγμα αντιστοιχεί σε δείγμα 

με αναλογία μαζών 361bp/75bp=3/4, ενώ το δεύτερο βήμα αντιστοιχεί σε δείγμα με αναλογία μαζών 

361bp/75bp=1. Κάθε βήμα φόρτωσης δείγματος ακολουθείται από ένα βήμα φόρτωσης ρυθμιστικού 

διαλύματος, το οποίο συμβάλλει στην εξισορρόπηση του σήματος (σημεία πλατό). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια ενός πειράματος δεν ήταν υποχρεωτικό να 

γίνεται μόνο μια μέτρηση και αυτό επαληθεύεται από το παραπάνω γράφημα. Βέβαια, 

μεγάλος αριθμός μετρήσεων ανά πείραμα απαιτούσε χρήση μικρής ποσότητας υλικού 

ανά μέτρηση, ώστε να μη εξαντληθούν τα μόρια Neutravidin που ήταν διαθέσιμα προς 

πρόσδεση. Αυτό το γεγονός μπορούσε όμως να οδηγήσει σε μικρές αλλαγές στη 

συχνότητα και τις απώλειες ενέργειας λόγω μικρής ποσότητας υλικού. Αυτό με τη σειρά 

του συνεπαγόταν κίνδυνο για αδυναμία εξαγωγής αποτελέσματος εξ’ αιτίας μικρών και 

συχνά μη μετρήσιμων μεταβολών. Συνεπώς, προτιμήθηκε να γίνονται μία ή δύο 

μετρήσεις σε κάθε πείραμα. Με αυτό τον τρόπο ήταν δυνατό να εξοικονομηθεί χρόνος 
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και οικονομικοί πόροι, μιας και γινόντουσαν δύο αντί για μια μέτρηση σε κάθε πείραμα 

(πχ δε χρησιμοποιούταν δύο φορές Neutravidin). 

Για να γίνει η εξαγωγή των αποτελεσμάτων, δηλαδή να υπολογιστεί ο ακουστικός 

λόγος, απαιτούταν η χρήση της γραφικής παράστασης που λαμβάναμε από τα 

δεδομένα του πειράματος (Γράφημα 1) με τη χρήση των προγραμμάτων QSoft301, Q-

tools και Microsoft Office Excel. Εάν οι καμπύλες παρουσίαζαν κλίση αυτή διορθωνόταν 

με τη χρήση των κατάλληλων εξισώσεων του Excel. Αυτό γινόταν καθώς για να 

μετρήσουμε διαφορές μεταξύ ενός σημείου της γραφικής παράστασης και ενός άλλου, 

αυτά τα δύο σημεία έπρεπε να βρίσκονται σε εξισορρόπηση και ηρεμία του 

συστήματος μετά από κάποια μεταβολή. Δε μπορούσαμε δηλαδή να επιλέξουμε 

σημείο που αντιστοιχούσε πάνω στη μεταβολή καθώς αυτή δεν είχε ολοκληρωθεί. Από 

τη στιγμή που είχαμε ένα γράφημα όπως το γράφημα 1, τότε μπορούσαμε να 

μετρήσουμε τις μεταβολές ΔD και  Δf και να υπολογίσουμε τον ακουστικό λόγο για 

κάθε δείγμα. Δηλαδή, για το πρώτο δείγμα μπορούσαμε να μετρήσουμε τις τιμές της 

συχνότητας και της απώλειας ενέργειας στους χρόνους 100 min (πριν) και 125 min 

(μετά) και να βρούμε τις διαφορές τους (ΔD=dissipation(125)-dissipation(100) και 

ομοίως για Δf) και από αυτές να υπολογίσουμε τον ακουστικό λόγο για το πρώτο 

δείγμα.  

Από το Γράφημα 1 μπορούμε να εξάγουμε κάποια πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για τη 

σημασία του ακουστικού λόγου ΔD/Δf. Το πρώτο πολύ σημαντικό συμπέρασμα είναι 

ότι ο ακουστικός λόγος δεν εξαρτάται από τη συγκέντρωση του δείγματος στο διάλυμα 

[7]. Δηλαδή, για ένα δείγμα όμοιας σύστασης ως προς την αναλογία μάζας ο 

ακουστικός λόγος διατηρείται σταθερός ανεξάρτητα από την αραίωση που θα 

χρησιμοποιήσουμε. Αυτό είχε αναφερθεί και παραπάνω όπου ειπώθηκε ότι 

μπορούσαμε να μειώσουμε την ποσότητα του δείγματος ώστε να μπορέσουμε να 

προσθέσουμε παραπάνω βήματα σε ένα πείραμα. Με δεδομένο ότι κρατούσαμε 

σταθερό τον τελικό όγκο του διαλύματος που χρησιμοποιούσαμε στα 200μL, μικρότερη 

ή μεγαλύτερη ποσότητα δείγματος οδηγεί σε μεγαλύτερη ή μικρότερη αραίωση 

αντίστοιχα. Αυτή η ιδιότητα είναι σημαντική και αποτελεί πλεονέκτημα καθώς για 

συγκεκριμένο δείγμα δε χρειάζεται πάντα να χρησιμοποιείται η ίδια αραίωση. Σαφώς, 

η αραίωση θα πρέπει να κυμαίνεται εντός εύλογων ορίων. Δεύτερο πολύ σημαντικό 

συμπέρασμα το οποίο προκύπτει άμεσα από το γράφημα 1 είναι ότι ο ακουστικός 

λόγος είναι ανεξάρτητος από την κατάσταση της επιφάνειας (δηλαδή αν έχει ήδη 

περάσει και άλλο δείγμα ή αν είναι άδεια ακόμα) [7], με δεδομένο ότι υπάρχει αρκετός 

ελεύθερος χώρος ώστε να προκύψει μετρήσιμο σήμα που να επιτρέπει τον 

υπολογισμού του ΔD/Δf. Σε αντίθετη περίπτωση αν επέλθει κορεσμός το σήμα δε θα 
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είναι μετρήσιμο. Αυτό το γεγονός δίνει τη δυνατότητα να γίνονται πάνω από μια 

μέτρηση σε κάθε πείραμα, όπως ήδη αναφέρθηκε, όχι μόνο ιδίου δείγματος, αλλά και 

διαφορετικών δειγμάτων (Γράφημα 1). Αυτό είναι χρήσιμο μιας και παρέχει τη 

δυνατότητα για υπολογισμό του ακουστικού λόγου για διαφορετικά δείγματα σε 

σύντομο χρόνο. Η πιο σημαντική ιδιότητα όμως είναι ότι ο ακουστικός λόγος σχετίζεται 

ευθέως με τη διαμόρφωση που λαμβάνουν τα ακινητοποιημένα μόρια DNA πάνω στην 

επιφάνεια του αισθητήρα. Αυτή η διαμόρφωση αναφέρεται κυρίως σε δύο 

παραμέτρους: το μήκος του μορίου και το σχήμα του [7, 8, 26]. Αυτή η συσχέτιση 

αφορά τόσο μόρια δίκλωνου DNA με διαφορετικό μήκος, όσο και για δίκλωνα μόρια με 

ίδιο μήκος αλλά διαφορετική κυρτότητα (πχ μόρια με κάμψη σε κάποιο σημείο τους) 

[7, 8], αλλά και δίκλωνα [27] και τρίκλωνα [28] υβριδοποιημένα μόρια DNA, καθώς και 

μόρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για το χαρακτηρισμό δομών Holliday (Holliday 

nanoswitch junction) [29] . 

Στην παρούσα εργασία βέβαια, τα δίκλωνα μόρια DNA είχαν μέγεθος αρκούντως μικρό 

ώστε η διαμόρφωση τους να είναι μια ευθεία δίκλωνη αλυσίδα χωρίς κάμψεις ή άλλες 

δομές/διαμορφώσεις και ο ακουστικός τους λόγος να εξαρτάται αποκλειστικά από το 

μέγεθός τους. Έτσι, καταφέραμε να αποκλείσουμε όλους τους παράγοντες που 

συμβάλλουν στην τιμή του ακουστικού λόγου εκτός από έναν και συνεπώς να 

απλοποιήσουμε κατά πολύ τη μέθοδο που χρησιμοποιήσαμε. Σύμφωνα με 

προηγούμενες δημοσιεύσεις [7, 8], έχει γίνει ήδη ο προσδιορισμός του ακουστικού 

λόγου για διάφορα δίκλωνα μόρια DNA συγκεκριμένου μήκους (20bp, 50bp, 90bp, 

132bp, 167bp, 198bp, 270bp, 395bp, 1724bp) σε ρυθμιστικό διάλυμα PBS με 10mM 

MgCl2. Η καμπύλη που προέκυψε δίνει μια καλή γραμμικότητα μεταξύ μήκους (20bp-

300bp) και ακουστικού λόγου. Επίσης ήταν δυνατόν να προστεθούν στην καμπύλη και 

τα επιπλέον αποτελέσματα από τα πειράματα που έγιναν. Οπότε προστέθηκαν σημεία 

και για μήκη ίσα με 75bp, 92bp, 362bp και 402bp (καθώς και 60bp από άλλη εργασία), 

δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστία και ευαισθησία στην προσέγγιση και 

εμπλουτίζοντας την ίδια την καμπύλη. Οι μετρήσεις έγιναν και παρουσία ρυθμιστικού 

PBS χωρίς MgCl2, για διασταύρωση των αποτελεσμάτων και διαπιστώθηκε ότι οι δύο 

περιπτώσεις δίνανε τα ίδια αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, για μεγέθη μεγαλύτερα από 

300bp η διακριτική ικανότητα του μηχανήματος αρχίζει να δοκιμάζεται. Αυτό γίνεται 

διότι με τις παρούσες συνθήκες το μέγιστο όριο διακριτικότητας του μηχανήματος 

βρίσκεται σε τιμές ΔD/Δf=550x10-10/Hz. Συνεπώς μόρια με μέγεθος περίπου 300bp που 

βρίσκονται κοντά στη μέγιστη τιμή του λόγου μπορούν να γίνουν διακριτά, ενώ μόρια 

με μεγαλύτερο μέγεθος δίνουν περίπου τον ίδιο ακουστικό λόγο [8]. Δηλαδή, αν και η 

μέτρηση θα δείξει ότι το μέγεθος είναι πάνω από 300bp, ωστόσο αδυνατεί να 
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προσδιορίσει το ακριβές μήκος του μορίου DNA. Αναλόγως ισχύει και η περίπτωση που 

το μήκος των μορίων DNA είναι πάρα πολύ μικρό, δηλαδή μικρότερο από 20bp. 

Η χρήση των τμημάτων 75bp και 361bp δεν ήταν τυχαία. Το τμήμα 75bp 

χρησιμοποιήθηκε καθώς είναι αρκετά μικρό και μάλιστα στο ελάχιστο όριο του μήκους 

που μπορεί να έχουν τα προϊόντα μιας αντίδρασης PCR. Το μεγαλύτερο τμήμα DNA 

χρησιμοποιήθηκε γιατί ήταν αρκετά μεγαλύτερο από ένα μόριο μήκους 300bp οπότε η 

τιμή του ακουστικού λόγου που του αντιστοιχεί θα προσεγγίζει τη μέγιστη δυνατή. Η 

σημασία αυτών έγκειται στο γεγονός ότι ενώ δείγμα που αποτελείται από 100% 75bp 

DNA θα έδινε τιμή περίπου στα 220x10-10/Hz και δείγμα που αποτελούνταν από 100% 

361bp DNA θα έδινε τιμή μεγαλύτερη από 550x10-10/Hz, τα μίγματα των δύο θα δίνανε 

τιμές στο ενδιάμεσο αυτών των δύο και μάλιστα τέτοιες ώστε να ανταποκρίνονται στην 

αναλογία μαζών των δύο μορίων. 

Παρακάτω (Γράφημα 2), θα παρουσιαστεί η τελική μορφή της καμπύλης 

βαθμονόμησης και οι μετρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της 

(Πίνακες 1 και 2). Ο πρώτος Πίνακας θα αντιστοιχεί στις μετρήσεις των μηκών 75bp και 

361bp, ενώ ο δεύτερος στις μετρήσεις των μηκών 92bp και 402bp. 

 

Γράφημα 2. Παρουσιάζονται με μπλε χρώμα οι αναμίξεις δειγμάτων 75bp και 361bp και με κόκκινο 

χρώμα οι αναμίξεις δειγμάτων 92bp και 402bp. Οι μικρές διαφορές στις μετρήσεις βρίσκονται εντός των 

ορίων του πειραματικού σφάλματος και ως εκ τούτου η καμπύλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

σύγκριση των επιπέδων έκφρασης του ABCA1 μεταξύ δύο δειγμάτων (πχ Ε47 και Ε48). Στον οριζόντιο 

άξονα τοποθετείται ο ακουστικός λόγος και στον κατακόρυφο η αναλογία μαζών DNA. Παρατηρείται μια 

γραμμικότητα στην αντιστοίχηση ακουστικού λόγου-αναλογίας μάζας των δύο τμημάτων DNA που 

χρησιμοπιήθηκαν (Mass ratio short/long DNA). 
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75bp (ng) 361bp (ng) 75/361 ratio ΔD/ΔF (x10
-10

/HZ) 

230 225 1 452 

460 225 2 379 

169 225 0,75 469 

225 225 1 439 

675 225 3 330 

900 225 4 268 

112,5 225 0,5 488 

1125 225 5 247 

 

Πίνακας 1. Μετρήσεις για το ζεύγος 75bp και 361bp. Στον πίνακα φαίνεται η μέτρηση που αντιστοιχεί σε 

κάθε αναλογία μάζας, η οποία αντιστοιχεί και στο κατάλληλο σημείο της γραφικής παράστασης. 

92bp (ng) 402bp (ng) 92/402 ratio ΔD/ΔF (x10
-10

/HZ) 

900 225 4 268 

675 225 3 313 

450 225 2 396 

225 225 1 428 

112,5 225 0,5 518 

 

Πίνακας 2. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα τμήματα των ABCA1 (402bp) και GAPDH 

(92bp). Συγκρίνοντας με τον πίνακα 1 τις αντίστοιχες αναλογίες βλέπουμε ότι ο ακουστικός λόγος δεν 

αλλάζει αξιοσημείωτα ώστε να ξεφύγει από τα όρια του πειραματικού σφάλματος. 

Συγκρίνοντας το γράφημα 2 με τα δεδομένα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας [7], 

μπορούμε να εξάγουμε κάποια πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα, όπως 

φαίνεται στο γράφημα 2, αν η αναλογία μαζών μικρού/μεγάλο τμήμα DNA είναι ίση με 

5 ή παραπάνω ο ακουστικός λόγος είναι σχεδόν ίσος με αυτόν που θα προέκυπτε αν το 

δείγμα αποτελούταν αποκλειστικά από DNA μικρού μήκους. Αυτό είναι απόροια του 

γεγονότος ότι λόγω διαφορετικού μήκους ίση μάζα των δύο τμημάτων DNA δεν 

αντιστοιχεί σε ίδιο αριθμό αντιγράφων. Αναλογικά με τη διαφορά στο μέγεθος η οποία 

και για τα δύο ζεύγη κυμαίνεται περίπου στις 4-5 φορές (δηλαδή το μεγάλο τμήμα DNA 

είναι 4-5 φορές μεγαλύτερο από το μικρό), ο αριθμός μορίων για ίση μάζα των δύο 

τμημάτων είναι αντιστοίχως 4-5  φορές μεγαλύτερος για το μικρό τμήμα. Συνεπώς, 

διαφορά μαζών 5 φορές μεγαλύτερη για το μικρό τμήμα αναλογεί σε διαφορά αριθμού 

μορίων περίπου 20-25 φορές παραπάνω από το μεγάλο τμήμα. Είναι προφανές, ότι 

αυτή η αναλογία συνεπάγεται ικανοποιητική περίσσεια μικρών τμημάτων DNA ώστε 

αυτά να καλύπτουν σχεδόν αποκλειστικά την επιφάνεια και να δίνουν σχεδόν το ίδιο 

αποτέλεσμα με ένα καθαρό δείγμα του μικρού τμήματος, λόγω «κυριαρχίας» του 
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μικρού τμήματος DNA. Εύκολα παρατηρείται ότι αν η αναλογία μάζας μικρό 

τμήμα/μεγάλο τμήμα είναι μικρότερη της μονάδας, το φαινόμενο τείνει να αντιστραφεί 

και ο ακουστικός λόγος να λάβει τιμή κοντά σε αυτή των 550x10-10/Hz, η οποία είναι η 

μέγιστη που το σύστημα μπορεί να ανιχνεύσει με μικρή πιθανότητα πειραματικού 

σφάλματος. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, «κυριαρχεί» το μεγάλο τμήμα DNA, χωρίς 

όμως να είναι απαραίτητο ότι ο αριθμός μορίων μεγάλο μήκους θα είναι πιο μεγάλος 

από τον αριθμό μορίων μικρού μήκους, γεγονός το οποίο συμβαίνει όταν η αναλογία 

μαζών μικρό τμήμα/μεγάλο τμήμα είναι περίπου ίση με 0,20-0,25. 

Τα παραπάνω αποτελούν και ένα μειονέκτημα της μεθόδου: αν σε ένα δείγμα οι 

αναλογίες ξεφεύγουν από τη διακριτική ικανότητα του μηχανήματος, τότε είναι 

αδύνατο να προσδιορίσουμε τη διαφορά στα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου 

ενδιαφέροντος στο συγκεκριμένο δείγμα συγκρινόμενο με ένα γνωστό δείγμα, με τις 

παρούσες συνθήκες. Είναι σημαντικό να γίνει προσπάθεια για να αλλάξουν κάποιες 

παράμετροι ώστε να επεκταθεί η ευαισθησία της μεθόδου και σε αναλογίες 

μεγαλύτερες από αυτές που παρουσιάζονται ήδη. 

 

4.2. Αποτελέσματα PCR 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το πρώτο σημαντικό βήμα για τη διεξαγωγή των πειραμάτων 

ήταν να κατασκευαστεί η καμπύλη βαθμονόμησης. Εφόσον η καμπύλη ήταν διαθέσιμη, 

θα μπορούσαμε λαμβάνοντας cDNA να συγκρίνουμε τις δύο καταστάσεις (Ε47 και Ε48) 

ως προς τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου ABCA1. Θεωρώντας ότι το cDNA 

αντικατοπτρίζει τα επίπεδα μεταγραφής ενός γονιδίου στον οργανισμό (mRNA), μια 

απλή αντίδραση PCR θα ήταν αρκετή ώστε: α. να ληφθεί ικανοποιητική ποσότητα των 

δύο προϊόντων για την εκτέλεση πειράματος, και β. αυτή η ποσότητα να 

αντικατοπτρίζει ευθέως την κατάσταση που επικρατεί στον οργανισμό. Είναι 

ευκολονόητο ότι αφού ήταν επιθυμητό να παραχθούν  δύο μόρια DNA, αυτό έπρεπε να 

γίνει οπωσδήποτε μέσα στο ίδιο σωληνάκι από δύο ζευγάρια εκκινητών, με τα υλικά 

και τις μεθόδους που αναφέρονται στο αντίστοιχο τμήμα της εργασίας αυτής. Έτσι, 

μπορούσαμε να είμαστε ασφαλείς ότι το γονίδιο αναφοράς (ή καλύτερα το τμήμα του 

που πολλαπλασιαζόταν), είχε σταθερή έκφραση, εξασφαλίζοντας έτσι σταθερό 

υπόβαθρο. Αυτό δε θα ήταν εφικτό αν γινόντουσαν δύο διαφορετικές PCR και μετά 

ακολουθούσε ανάμιξη των προϊόντων καθώς δε θα αντικατόπτριζε την πραγματική 

κατάσταση in vivo.  
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Αυτή η προϋπόθεση γεννούσε και μια άλλη παράμετρο που έπρεπε να προσεχθεί: αν 

κάποιο από τα προϊόντα έφτανε σε κορεσμό πριν το άλλο τότε προφανώς η αναλογία 

που θα αντιστοιχούσε στην in vivo κατάσταση δε θα ήταν η παρατηρούμενη. Άρα, ήταν 

σημαντικό, με το τέλος της PCR τα δύο τμήματα να βρισκόντουσαν ακόμα στη γραμμική 

φάση της αντίδρασης. Για το λόγο αυτό δοκιμάστηκαν PCR στις ίδιες συνθήκες, με τη 

μόνη διαφορά ότι άλλαζε κάθε φορά ο αριθμός των κύκλων. Συγκεκριμένα 

δοκιμάστηκαν αντιδράσεις για 18, 21, 24, 27, 30, 33 και 36 κύκλους, όπως φαίνεται και 

στην παρακάτω εικόνα.  

 

 

 

Εικόνα 4. Εδώ απεικονίζονται οι δοκιμές που γίνανε για να προσδιοριστεί ο αριθμός των κύκλων της 

αντίδρασης PCR, μέχρι τον οποίο και τα δύο τμήματα DNA βρίσκονται ακόμα στη γραμμική φάση. Ο 

αριθμός κάτω από κάθε ζεύγος ζωνών δηλώνει και τον αριθμό των κύκλων που χρησιμοποιήθηκαν σε 

κάθε αντίδραση. Η πάνω ζώνη δείχνει το τμήμα του ABCA1, ενώ η κάτω το τμήμα του GAPDH. 

Από την παραπάνω εικόνα προκύπτει εύκολα πως η επάνω ζώνη αντιστοιχεί στο 

μεγάλο τμήμα DNA (ABCA1), ενώ η κάτω ζώνη στο μικρότερο τμήμα (GAPDH). Όπως 

είναι προφανές για 18 και 21 κύκλους η απόδοση σε προϊόν είναι τόσο μικρή ώστε 

αυτό να μην είναι ανιχνεύσιμο. Αντίθετα, από τους 24 κύκλους και πάνω, υπάρχει 

ικανοποιητική ποσότητα προϊόντος ώστε να εκτελεστεί πείραμα. Βέβαια, αν και έπρεπε 

να παραμείνουμε στη γραμμική φάση, ωστόσο, ήταν επιθυμητό τα προϊόντα να 

βρίσκονται σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη ποσότητα. Για να γίνει έλεγχος τούτου, 

χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο πρόγραμμα στον υπολογιστή, το οποίο μπορούσε να 

υπολογίσει την ένταση της κάθε ζώνης και να δώσει ένα ημιποσοτικό υπολογισμό της 

ποσότητας DNA που αντιστοιχούσε στην κάθε μια.  
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Number of cycles ABCA1 gel density units GAPDH gel density units 

36 18425,702 20431,309 

30 14669,288 19613,652 

27 11158,974 15939,3635 

24 5877,847 13135,085 

21 368,2635 1386,305 

18 0 0 

 

Πίνακας 3. Παρουσιάζονται ημιποσοτικοί υπολογισμοί της ποσότητας του προϊόντος για κάθε ζώνη της 

εικόνας 5, τόσο για το ABCA1 όσο και για το GAPDH. 

Έπειτα, κατασκευάστηκε μια καμπύλη όπου απεικόνιζε την πορεία της αντίδρασης 

χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που λάβαμε από τις μετρήσεις που έγιναν στο πήκτωμα. 

Από αυτή την καμπύλη καταλήξαμε ότι ο βέλτιστος αριθμός κύκλων για τις αντιδράσεις 

PCR είναι 27 κύκλοι. 

 

Γράφημα 3. Η πορεία της αντίδρασης για τα δύο τμήματα DNA που πολλαπλασιάζονταν στο ίδιο 

σωληνάκι ταυτοχρόνως. Όπως φαίνεται μετά τους 30 κύκλους αντίδρασης αρχίζει να επέρχεται κορεσμός 

των δύο προϊόντων και ιδιαίτερα του GAPDH (κόκκινο). Για να αποφύγουμε αυτό το εμπόδιο, τέθηκαν οι 

27 κύκλοι αντίδρασης ως ο βέλτιστος αριθμός, μιας και με βάση την εικόνα, η αντίδραση βρίσκεται 

ακόμα στη γραμμική φάση. 

 

Όταν είχαμε πλέον προσδιορίσει τον αριθμό των κύκλων που θα χρησιμοποιούσαμε, 

μπορούσαμε να εκτελέσουμε πολλαπλές αντιδράσεις PCR με σκοπό τον 

πολλαπλασιασμό DNA για την περάτωση πολλών πειραμάτων. Προφανώς με την 

περάτωση της κάθε παρτίδας αντιδράσεων, ένα μικρό μέρος του συνολικού προϊόντος 

ελεγχόταν ποιοτικά σε πήκτωμα αγαρόζης 2%. Εφόσον, στο πήκτωμα υπήρχαν μόνο οι 
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δύο επιθυμητές ζώνες, το υπόλοιπο προϊόν καθαριζόταν και φωτομετρούταν ώστε να 

προσδιοριστεί και ποσοτικά. Έπειτα ήταν έτοιμο για χρήση στον βιοαισθητήρα. 

 

4.3. Αποτελέσματα Πειραμάτων 

Τα πειράματα κυρίως εστιάστηκαν γύρω από τον έλεγχο για τη διαφορά στα επίπεδα 

του ABCA1 μεταξύ των δειγμάτων Ε47 και Ε48 από ήπαρ. Η διαδικασία ήταν όμοια με 

αυτή που ακολουθήθηκε για τα πειράματα που έδωσαν την καμπύλη βαθμονόμησης. 

Συνολικά, έγιναν 6 μετρήσεις για το δείγμα Ε48 liver και 5 μετρήσεις για το Ε47 liver. 

Υπολογιζόταν ότι τα μίγματα των δύο προϊόντων θα είχαν τιμές ενδιάμεσες στις 

250x10-10/Hz και 600x10-10/Hz τις οποίες έχουν καθαρά δείγματα GAPDH (92bp) και 

ABCA1 (402bp), αντίστοιχα. Αναμενόταν δε ότι οι τιμές ακουστικού λόγου θα ήταν πιο 

κοντά στο ένα ή στο άλλο άκρο ανάλογα με την αναλογία των μορίων στο δείγμα. Η 

τιμή του κάθε ακουστικού λόγου εξαρτάται από τον αριθμό των μορίων που 

αντιγράφηκε κατά την αντίδραση. Καθώς όμως βρισκόμαστε κάτω από τη φάση του 

πλατό της αντίδρασης, ο αριθμός των μορίων που αντιγράφηκε σχετίζεται άμεσα με 

τον αριθμό των μορίων που υπήρχαν στο δείγμα που χρησιμοποιήθηκε ως εκμαγείο. 

Αυτό ισχύει και για τα δύο μόρια. Βέβαια, καθώς σε κάθε δείγμα είχαμε φροντίσει 

ώστε ο αρχικός (και συνεπώς και ο τελικός) αριθμός μορίων του γονιδίου αναφοράς 

GAPDH να παραμένει σταθερός, συμπεραίνουμε ότι η διαφορά στον ακουστικό λόγο 

οφείλεται στη διαφορά της σύστασης του εκμαγείου σε ABCA1, η οποία ανεφέρεται 

ευθέως στον αριθμό μορίων του αντίστοιχου mRNA που υπήρχαν στον οργανισμό. 

Μετά το πέρας τον πειραμάτων υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές των ακουστικών λόγων 

καθώς και οι τυπικές τους αποκλίσεις. Βρέθηκε ότι για το δείγμα Ε47 liver η μέση τιμή 

του ακουστικού λόγου είναι 297x10-10/Hz ενώ η τυπική απόκλιση 16x10-10/Hz ενώ για 

το Ε48 liver οι τιμές υπολογίστηκαν σε 422x10-10/Hz και 18x10-10/Hz αντίστοιχα. 

Παρακάτω, θα παρουσιαστούν όλα τα πειράματα. Για χάρη ευκολίας δε θα 

συμπεριληφθεί το βήμα της Neutravidin. Εξάλλου πολλά από αυτά τα αποτελέσματα 

απαιτούσαν διορθώσεις οι οποίες είναι πιο ακριβείς όσο μικραίνει η κλίμακα. Πρώτα 

θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα για το Ε47 (ήπαρ) και έπειτα για το Ε48 (ήπαρ). 

Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί, ότι όλα τα πειράματα που παρουσιάζονται 

γίνονται σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή το σήμα που λαμβάνει ο παρατηρητής 

αντικατοπτρίζει ακριβώς την κατάσταση που επικρατεί τη δεδομένη στιγμή πάνω στην 

επιφάνεια. 
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Γραφήματα 4-8. Παρουσιάζονται όλα τα πειράματα που έγιναν μετά τις απαραίτητες διορθώσεις. Τα γραφήματα 

ανταποκρίνονται σε μετρήσεις που έγιναν σε πραγματικό χρόνο και αφορούν τα φυσιολογικά ηπατικά δείγματα. Ο 

οριζόντιος άξονας αναφέρεται στο χρόνο (min) ενώ ο πρωτεύων κατακόρυφος στη συχνότητα (Hz-ροζ χρώμα) και ο 

δευτερεύων κατακόρυφος στις απώλειες ενέργειας (x10-6- σκούρο μπλε χρώμα). 
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Γραφήματα 9-14. Όπως και προηγουμένως για την περίπτωση των Ε47 δειγμάτων παρουσιάζονται τα γραφήματα σε 

πραγματικό χρόνο για τα Ε48 δείγματα (Τ0901317). Οριζόντιος άξονας: χρόνος (min), Πρωτεύων κατακόρυφος άξονας: 

συχνότητα-ροζ χρώμα (Hz), δευτερεύων κατακόρυφος άξονας: απώλειες ενέργειας-σκούρο μπλε χρώμα (x10-6).  
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Αυτές οι πληροφορίες συγκεντώνονται στο γράφημα που ακολουθεί (Γράφημα 15) και 

στον αντίστοιχο πίνακα (πίνακας 3). Οι διαφορές στο επίπεδο έκφρασης του ABCA1 
υπολογίστηκαν μεταξύ των δύο αυτών δειγμάτων σε 2,4±0,3 folds, δηλαδή, στο δείγμα 

Ε48 liver η έκφραση του ABCA1 γονιδίου είναι 2,4±0,3 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με 

το δείγμα Ε47 liver στο οποίο δεν είχε χορηγηθεί τίποτα. Τα αποτελέσματα αυτά όπως 

ήταν φυσικό διασταυρώθηκαν και με Real-Time qPCR και οι δύο προσεγγίσεις 

συμφωνούσαν, όπως θα ξαναειπωθεί και παρακάτω. 

Sample E47 
liver 

E48 
liver 

 
 
 

ΔD/Δf (x10-10/Hz) 

281 391 
321 439 
297 434 
285 435 
299 427 

 413 
Average value (x10-10/Hz) 297 422 

Standard deviation             
(x10-10/Hz) 

16 18 

 

Πίνακας 4. Οι μετρήσεις που προέκυψαν από τα παραπάνω πειράματα για το ήπαρ. Αναφέρεται ο 

ακουστικός λόγος για κάθε μέτρηση, η μέση τιμή τους και η τυπική απόκλιση και για τις δύο 

περιπτώσεις. 

 

 

Γράφημα 15. Παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των ακουστικών λόγων για όλες τις μετρήσεις τόσο του Ε47 
όσο και του Ε48 (ήπαρ). Προφανώς, τα δείγματα μπορούν να ξεχωρίσουν εύκολα με βάση τον ακουστικό 

τους λόγο μιας και οι τιμές έχουν μεγάλο εύρος και μικρές τυπικές αποκλίσεις. 
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Προηγουμένως αναφέρθηκε ότι τα πειράματα επικεντρώθηκαν στη σύγκριση μεταξύ 

δύο δειγμάτων, αυτά των Ε47 (φυσιολογική κατάσταση) και Ε48 (χορήγηση Τ0901317) 

τα οποία προήλθαν από ήπαρ ποντικού. Αρχικός στόχος ήταν να δοκιμαστούν και τα 

αντίστοιχα δείγματα από λεπτό έντερο, προκειμένου να υπάρχουν περισσότερα 

δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου και να εξεταστεί και η κατάσταση 

στο εν λόγω όργανο. Παρόλα αυτά όμως, η εξέταση του συγκεκριμένου δείγματος 

εμφάνιζε τον κίνδυνο ότι στα φυσιολογικά στελέχη η αναλογία των ABCA1 και GAPDH 

ήταν παραπάνω από 5 φορές μεγαλύτερη για το GAPDH, φτάνοντας έτσι σε περιοχές 

των ορίων της καμπύλης βαθμονόμησης και συνεπώς και τη διακριτική ικανότητα του 

συστήματος. Αυτό είχε διαπιστωθεί αρχικά από ημιποσοτικό έλεγχο των εκάστοτε 

προϊόντων PCR, μέσω μέτρησης της έντασης των ζωνών σε πήκτωμα αγαρόζης. Η 

αρχική εκτίμηση για τη διαφορά στην έκφραση του ABCA1, αν και πολύ απλοποιημένη 

καθώς η μέτρηση της έντασης των ζωνών δίνει ημιποσοτικά αποτελέσματα, ήταν για 

δείγματα ήπατος 1,68 φορές μεγαλύτερη στα Τ0901317 στελέχη, ενώ για δείγματα 

λεπτού εντέρου ήταν περίπου 5,4 φορές μεγαλύτερη για τα Τ0901317 στελέχη.  

 

 

Ήπαρ Λεπτό έντερο 

Ε47 Ε48 Ε47 Ε48 

 

Εικόνα 5. Παρουσιάζονται οι ζώνες που προέκυψαν από PCR προερχόμενες από το ίδιο Master Mix για 

δείγματα Ε47 και Ε48 για ήπαρ και λεπτό έντερο. Οι αντιδράσεις έγιναν ξεχωριστά για τα δύο προϊόντα. 

Οι αναμενόμενες διαφορές ABCA1 ήταν 1,68 και 5,4 για δείγματα ήπατος και λεπτού εντέρου αντίστοιχα. 

Αυτό ήταν ένα πρόβλημα καθώς αν η διαφορά ήταν όντως πάνω από 5 φορές τότε το 

μόνο συμπέρασμα που θα μπορούσαμε να καταλήξουμε ήταν αυτό ακριβώς, χωρίς 

όμως να είναι δυνατό να προσδιορίσουμε πόση ακριβώς είναι αυτή η διαφορά. Για να 

διαπιστωθεί αν όντως η προσέγγισή μας θα παρουσίαζε πρόβλημα λόγω της αναλογίας 

των δύο προϊόντων στο δείγμα Ε47 λεπτού εντέρου, αλλά και λόγω της διαφοράς των 

επιπέδων έκφρασης μεταξύ των δειγμάτων Ε47 και Ε48 έγιναν κάποια δοκιμαστικά 

πειράματα. Συγκεντρωτικά, τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω. Στη δεξιά στήλη 

βρίσκονται τα πειράματα για τα στελέχη Ε47 και στην αριστερή για τα στελέχη Ε48. 
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Γραφήματα 16-21. Συγκεντρωτικά παρουσιάζονται τα πειράματα σε πραγματικό χρόνο για τα δείγματα λεπτού εντέρου Ε47 

(αριστερή στήλη) και Ε48 (δεξιά στήλη). Με σκούρο μπλε εμφανίζεται η συχνότητα (πρωτεύων κατακόρυφος άξονας) ενώ 

με ροζ οι απώλειες ενέργειας (δευτερεύων κατακόρυφος άξονας). 
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Παρακάτω συκεντρώνονται τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων που αφορούν τα 

δείγματα Ε47 και Ε48 από λεπτό έντερο (Πίνακας 5 και Γράφημα 22). 

Sample E47 small 
intestine 

E48 small 
intestine 

  
ΔD/Δf  (x10-10/Hz) 

260 318 

256 338 
262 340 

Average value (x10-10/Hz) 259 332 

Standard deviation            
(x10-10/Hz) 

3 12 

 

Πίνακας 5. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα τα οποία προήλθαν από τις μετρήσεις για τα δείγματα του 

λεπτού εντέρου Ε47 και Ε48. Λόγω των μετρήσεων των φυσιολογικών δειγμάτων, οι οποίες φτάνουν στο 

κατώτατο όριο ανίχνευσης, δεν είναι σαφής η διαφορά στα επίπεδα έκφρασης μεταξύ των δειγμάτων. 

 

 

 

Γράφημα 22. Παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των ακουστικών λόγων για τα δείγματα Ε47 και Ε48 από 

λεπτό έντερο ποντικού. Οι αντίστοιχες τιμές των ακουστικών λόγων είναι 259x10-10/Hz και 332x10-10/Hz. 
Οι τυπικές αποκλίσεις αντιστοιχούν σε 3x10-10/Hz και 12x10-10/Hz. Φαίνεται ότι η διαφορά στα επίπεδα 

του ABCA1 δε μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια επειδή οι μετρήσεις για τα φυσιολογικά στελέχη 

φτάνουν σχεδόν  στο όριο του συστήματος. 
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Όπως είναι φανερό, ο μέσος όρος για τον ακουστικό λόγο στο φυσιολογικό δείγμα 

είναι 259x10-10/Hz και η τυπική απόκλιση 3x10-10/Hz ενώ για το στέλεχος Τ0901317 οι 

αντίστοιχες τιμές είναι 332x10-10/Hz και 12x10-10/Hz. 

Είναι εμφανές ότι οι μετρήσεις για το φυσιολογικό δείγμα προσεγγίζουν την ελάχιστη 

δυνατή την οποία το σύστημα ανιχνεύει, καθώς το GAPDH βρίσκεται σε ποσότητα πολύ 

μεγαλύτερη από το ABCA1, γεγονός το οποίο επαληθεύεται και από την 

ηλεκτροφόρηση. Συνεπώς, αν και το ABCA1 υπερεκφράζεται στα Τ0901317 δείγματα σε 

σχέση με τα φυσιολογικά πάνω από 5 φορές, δεν είναι εφικτό να υπολογιστεί ακριβώς 

αυτή η διαφορά. Για το λόγο αυτό, απαιτείται η βελτιστοποίηση της μεθόδου, ώστε να 

καταστεί πιο ευαίσθητη και να είναι ικανή να προσδιορίζει διαφορές στην έκφραση 

πέρα από τα τωρινά όρια. Πιθανές μελλοντικές προσπάθειες θα έχουν στόχο τη 

διεύρυνση αυτών των ορίων ώστε να είναι δυνατές και οι μετρήσεις για πάνω από 5 

φορές έκφραση. 

 

4.4. Διασταύρωση Αποτελεσμάτων με Αποτελέσματα 

Real-Time qPCR 

Για να εξεταστεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, ήταν απαραίτητο 

αυτά να διασταυρωθούν και με άλλη μέθοδο η οποία να μπορεί να προσδιορίσει 

αξιόπιστα τα επίπεδα έκφρασης κάποιου γονιδίου στον οργανισμό. Μια τέτοια 

μέθοδος είναι η ποσοτική Real-Time PCR (quantitative RT-PCR) η οποία 

χρησιμοποιήθηκε για τη διασταύρωση των αποτελεσμάτων με τα πειράματα στον 

ακουστικό βιοαισθητήρα. Οι αντιδράσεις αυτές έγιναν από μέλος του εργαστηρίου από 

το οποίο προμηθευτήκαμε το γενετικό υλικό. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τη 

διαφορά στα επίπεδα έκφρασης του ABCA1 μεταξύ φυσιολογικής και κλινικής 

κατάστασης (Τ0901317) ήταν 2,6±0,305 φορές μεγαλύτερα για τα ποντίκια Τ0901317 

σε σχέση με τα φυσιολογικά που χρησιμοποιήθηκαν ως δείγματα ελέγχου (controls). 

Αυτό το αποτέλεσμα έρχεται σε συμφωνία με τα πειράματο που έγιναν στο QCM-D και 

συνιστούν πως οι δύο μέθοδοι είναι τουλάχιστον ισοδύναμες από πλευράς αξιοπιστίας. 

Είναι προφανές ότι και στην περίπτωση της ποσοτικής PCR το γονίδιο αναφοράς που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν το GAPDH. 

Για παραπάνω δεδομένα, χρησιμοποιήθηκαν και άλλα τρία δείγματα: ένα δείγμα 

ελέγχου, το Ε52 και δύο προς εξέταση δείγματα τα Ε53 και Ε54, τα οποία 

προερχόντουσαν από διαφορετικά στελέχη ποντικών, τα οποία όμως είχαν υποστεί τον 
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ίδιο χειρισμό όπως και τα Ε47 και Ε48 (το Ε52 αντιστοιχούσε σε φυσιολογική 

κατάσταση ενώ τα Ε53 και Ε54 σε άτομα που τους χορηγήθηκε Τ0901317). Τα δείγματα 

αυτά εξετάστηκαν όπως και τα προηγούμενα μέσω ποσοτικής Real-Time PCR και τα 

αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά. Οι τιμές των διαφορών των επιπέδων του ABCA1 

είχαν μέσο όρο 2,0±0,7. Αν και αυτά τα αποτελέσματα απέχουν λίγο από αυτά των Ε47 

και Ε48 και αν και έχουν λίγο πιο ευρύ φάσμα τιμών, ωστόσο θεωρούνται καλό 

υπόβαθρο για τη λειτουργικότητα της μεθόδου, μιας και στην ημιποσοτική προσέγγιση 

μέσω του πηκτώματος αγαρόζης είχε προκύψει διαφορά της τάξεως των 1,68 φορών 

υπερέκφρασης.  

Συνοψίζοντας, αν και η χρήση της ποσοτικής Real-Time υπήρξε μια επιλογή που 

προσέδιδε πολλές δυνατότητες στο μέσο εργαστήριο, ωστόσο, η μέθοδος που 

προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε εμφανίζει κάποια κύρια πλεονεκτήματα. Το πιο 

σημαντικό είναι ότι σε μια Real-Time qPCR είναι δύσκολο να παραχθούν και τα δύο 

προϊόντα στην ίδια αντίδραση, όπως στο δικό μας πρωτόκολλο. Συνήθως απαιτείται η 

χρήση παραπάνω της μια φθορίζουσας ουσίας για ανίχνευση στον ίδιο σωλήνα, σε 

αντίθεση με τη συνηθισμένη περίπτωση που χρησιμοποιείται ένα γονίδιο με μια 

φθορίζουσα σε κάθε σωλήνα. Οι βιοαισθητήρες QCM-D αντίθετα, δεν έχουν καμία 

ανάγκη χρήσης χρωστικής (όρος που στη διεθνή βιβλιογραφία ονομάζεται label-free) 

και μπορούν να εξάγουν τα ίδια αποτελέσματα βασιζόμενοι μόνο στον ακουστικό λόγο. 

Επίσης η χρήση δύο φθορίζουσων ουσιών στον ίδιο σωλήνα (αυτό συνεπάγεται και 

παραγωγή δύο προϊόντων στο σωλήνα αυτό) αυξάνει το κόστος και την πολυπλοκότητα 

των χειρισμών που απαιτούνται. Για το λόγο αυτό σε μια ποσοτική PCR προτιμάται η 

παραγωγή ενός προϊόντος ανά σωλήνα και η κατασκευή καμπύλης βαθμονόμησης για 

το καθένα. Η δικιά μας προσέγγιση όμως έχει και το πλεονέκτημα πως με την 

παραγωγή των δύο προϊόντων κατά την ίδια αντίδραση, εξαλείφονται και διάφοροι 

αστάθμητοι παράγοντες [30] που ενδεχομένως να παρουσιαζόντουσαν μεταξύ δύο 

διαφορετικών σωλήνων, ακόμα και αν το περιεχόμενό τους προερχόταν από το ίδιο 

Master Mix. Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπ’ όψιν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα 

ότι η μέθοδος που παρουσιάστηκε είναι το ίδιο αξιόπιστη με την ποσοτική Real-Time 

PCR και επιπλέον είναι πιο απλή, γρήγορη και οικονομική. 
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5. Συζήτηση 

 

Η τεχνολογία της PCR από τότε που ανακαλύφθηκε έχει προσφέρει πολλά στην έρευνα 

και έχει επεκτείνει τις δυνατότητες του μέσου εργαστηρίου σε εντυπωσιακό βαθμό. 

Έως και σήμερα, οι αναλύσεις που βασίζονται στην τεχνολογία της PCR με σκοπό τον 

προσδιορισμό και την ποσοτικοποίηση τμημάτων DNA και γονιδίων θεωρούνται από 

τις πιο αξιόπιστες και ευαίσθητες. Το κόστος τους επίσης έχει μειωθεί σημαντικά με την 

πάροδο του χρόνου, ενώ γίνονται συνεχώς προσπάθειες για τη βελτιστοποίηση των 

μεθόδων [31, 32, 33, 34, 35] ώστε να είναι πιο αποδοτικές, πιο γρήγορες και να 

εφαρμόζονται σε πιο ευρεία βάση. Παρόλη τη βελτίωση που έχει επιτευχθεί οι πιο 

εκλεπτυσμένες μέθοδοι PCR και κυρίως αυτές που ως σκοπό έχουν την ταυτοποίηση 

και την ποσοτικοποίηση της έκφρασης γονιδίων σε οργανισμούς, παραμένουν αρκετά 

ακριβές καθώς ενδέχεται να απαιτούν ακριβά αντιδραστήρια και εξοπλισμό και 

παράλληλα απαιτούν σχεδόν πάντα πολύπλοκο και λεπτό χειρισμό. Η παρούσα 

εργασία είχε ως στόχο την ανάπτυξη μιας τεχνολογίας που θα ήταν εξίσου 

αποτελεσματική με τις κλασσικές μεθόδους PCR, ενώ παράλληλα θα προσπαθούσε να 

εξαλείψει τα μειονεκτήματα των μεθόδων αυτών. Το παραπάνω έγινε εφικτό 

ακολουθώντας μια πρωτοποριακή προσέγγιση μέσω ακουστικών βιοαισθητήρων, η 

οποία εκμεταλλευόταν το γεγονός ότι η ποσοτικοποίηση της έκφρασης κάποιου 

γονιδίου είναι δυνατή εξετάζοντας τις ιδιότητες των νουκλεϊκών οξέων και ιδίως τη 

διαμόρφωσή τους. Η διαμόρφωση του κάθε μορίου είναι απόρροια παραγόντων όπως 

η αλληλουχία του μορίου, το μήκος του, το αν το μόριο είναι μονόκλωνο ή δίκλωνο και 

γενικά η όλη συμπεριφορά του όταν αυτό βρεθεί ακινητοποιημένο πάνω σε επιφάνεια 

βιοαισθητήρα με παρουσία ρυθμιστικού διαλύματος. Αυτή η προσέγγιση ξεφεύγει από 

τα όρια των κλασσικών ως τώρα προσεγγίσεων σε βιοαισθητήρες που 

χρησιμοποιούσαν τη μάζα ως μέτρο ανίχνευσης. Η διαμόρφωση που λαμβάνει το κάθε 

μόριο είναι χαρακτηριστική και οφείλεται σε διάφορους από τους παραπάνω 

παράγοντες, ανάλογα με την περίπτωση. Έτσι, υπάρχει διαφορετική επίδραση των 

παραγόντων στον ακουστικό λόγο που θα παρουσιάσει το κάθε δείγμα και ο οποίος θα 

είναι χαρακτηριστικός για το δείγμα αυτό. Όπως ήδη προαναφέρθηκε, ο παράγοντας 

που έπαιξε ρόλο στην εργασία που παρουσιάστηκε ήταν η αναλογία μαζών μεταξύ του 

γονιδίου αναφοράς και του προς εξέταση γονιδίου στο ίδιο δείγμα, το οποίο 

παραγόταν από την ίδια αντίδραση PCR. Αυτά τα προϊόντα, όντας δίκλωνα 

απλοποιούσαν διάφορες παραμέτρους όπως το πρόβλημα του αποτελεσματικού 

σχεδιασμού αλληλουχιών-στόχων που ακινητοποιούνται στην επιφάνεια και 

χρησιμοποιούνται για υβριδοποίηση μονόκλωνων μορίων, και της πυκνότητας της 
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επιφάνειας. Οι ακουστικοί βιοαισθητήρες δεν απαιτούν χρήση φθορίζουσων ουσιών 

εξαλείφοντας πολλούς παράγοντες από την εξίσωση όπως μείωση του κόστους και της 

πολυπλοκότητας και αποφυγή χρήσης πιθανών επικίνδυνων ή τοξικών ουσιών (πχ SYBR 

Green). 

Η μέθοδος μας επίσης ήταν πολύ οικονομική: στην ουσία απαιτούνταν μόνο η 

παραγωγή του εκμαγείου και η χρήση μιας απλής αντίδρασης PCR η οποία μετά από 

καθαρισμό ήταν έτοιμη να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή πειράματος. Να 

σημειωθεί ότι ενώ ο καθαρισμός τελικά άφηνε μόνο DNA στο δείγμα 

(συμπεριλαμβανομένου και του εκμαγείου) η μέθοδος ήταν πολύ επιλεκτική ως προς 

το τι θα προσδεθεί στην επιφάνεια: για την ακρίβεια, μόνο όποια μόρια είχαν βιοτίνη 

στο ένα άκρο τους προσδένονταν στη Neutravidin που είχε χρησιμοποιηθεί για να 

καλύψει πλήρως την επιφάνεια. Τα μόρια που περιείχαν βιοτίνη ήταν προφανώς τα 

επιθυμητά προς εξέταση καθώς η βιοτίνη είχε προστεθεί στο άκρο ενός εκκινητή από 

κάθε ζεύγος. Η PCR αυτή είχε το σημαντικό πλεονέκτημα ότι ήταν μια multiplex PCR, 

δηλαδή παρήγαγε δύο προϊόντα στην ίδια αντίδραση. Καθώς οι ποσοτικές PCR είναι 

δύσκολο να εφαρμοστούν για multiplexing προσεγγίσεις, η μέθοδός μας δίνει μια 

πιθανή λύση καθώς είναι δυνατός ο πολλαπλασιασμός διαφορετικών μορίων-στόχων 

από την ίδια αντίδραση. Ο αριθμός αυτός των μορίων-στόχων καθορίζεται από το 

σύστημά μας και συγκεκριμένα από την ευαισθησία των τιμών των ακουστικών λόγων, 

δηλαδή πόσοι ακουστικοί λόγοι μπορούν να γίνονται διακριτοί από την καμπύλη 

βαθμονόμησης χωρίς κανένας από αυτούς να αλληλεπικαλύπτεται με κάποιον άλλο. 

Για τη βελτιστοποίηση της μεθόδου είναι σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθησία αυτή, 

δηλαδή να αυξηθεί ο αριθμός των διαφορετικών μορίων που να μπορούν να 

αναλυθούν σαφώς και με ασφάλεια. 

Βελτίωση της μεθόδου μπορεί να επιτευχθεί επίσης και με τη χρήση ενός συστήματος-

πρωτοκόλλου που να λαμβάνει υπ’ όψιν μικρές διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα 

λόγω των επιπτώσεων του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της θερμοκρασίας. Αυτό 

αναφέρεται γιατί τα πειράματα που έγιναν ήταν προορισμένα μόνο για εργαστηριακή 

χρήση και δε θεωρήθηκε απαραίτητο να διαφυλαχτούν αυστηρά συνθήκες σταθερής 

θερμοκρασίας τόσο στο χώρο όσο και στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Βέβαια, η 

ευαισθησία της μεθόδου αναμένεται να βελτιωθεί όταν τα πειράματα γίνουν σε 

κατάλληλες και δοκιμασμένες συνθήκες θερμοκρασίας.  

Άλλα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η ικανότητα χρησιμοποίησης πολλών 

δειγμάτων, όχι απαραίτητα του ιδίων, κατά τη διάρκεια του ίδιου πειράματος. Ο 

ακουστικός λόγος για το καθένα δεν επηρεάζεται από την παρουσία άλλων μορίων 
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στην επιφάνεια και ο μόνος περιοριστικός παράγοντας είναι η χωρητικότητα της 

επιφάνειας ώστε οι μεταβολές στο σήμα τόσο της συχνότητας όσο και οι απώλειες 

ενέργειας να είναι μετρήσιμες. Αυτό το γεγονός εξοικονομεί χρόνο και οικονομικούς 

πόρους και παράλληλα υπογραμμίζει την ικανότητα των βιοαισθητήρων να μπορούν να 

διακρίνουν διαφορετικά μόρια (ή ίδια μόρια με διαφορετική διαμόρφωση) πάνω στην 

επιφάνεια χωρίς να επηρεάζονται από το τι έχει προηγηθεί στα προηγούμενα βήματα. 

Επιπροσθέτως, η ικανότητα πολλών συνεχόμενων φορτώσεων δειγμάτων κατά τη 

διάρκεια του ίδιου πειράματος, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται άμεσα από τη 

συγκέντρωση του δείγματος καθώς και το μέγεθος του υλικού (μεγάλη συγκέντρωση 

και μεγάλο μέγεθος περιορίζουν τον αριθμό των βημάτων και αντιστρόφως), δίνει τη 

δυνατότητα χρήσης δειγμάτων με αρκετά χαμηλή συγκέντρωση. Αυτό προφανώς δε 

χρειάζεται να συμβαίνει όταν τα δείγματα προέρχονται από μια αντίδραση PCR με την 

οποία μπορούμε θεωρητικά να έχουμε απεριόριστη ποσότητα προϊόντων, είναι όμως 

χρήσιμο όταν η ποσότητα των δειγμάτων είναι περιορισμένη και είναι αδύνατο ή 

ασύμφορο να προμηθευτεί καινούρια ή όταν είναι επιθυμητό να γίνουν πολλά βήματα 

κατά τη διάρκεια του ίδιου πειράματος. Τυπικά, η ευαισθησία του μηχανήματος QCM-

D φτάνει για συγκεντρώσεις μορίων στο διάλυμα της τάξης των nM και σε αυτές τις 

περιπτώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει πολύ μικρό όριο διακριτικότητας. Βασικό 

πλεονέκτημα είναι επίσης το ότι όταν ένα πείραμα έχει περατωθεί είναι δυνατή η 

διεξαγωγή του επόμενου σε ελάχιστο χρόνο απαιτώντας μόνο τον καθαρισμό της 

επιφάνειας και των εξαρτημάτων, διαδικασία η οποία διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά. 

Είναι φυσικό πως η ίδια επιφάνεια χρησιμοποιείται κατ’ επανάληψη δίνοντας στο 

σύστημα μεγάλη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης. Για την ακρίβεια, αν η επιφάνεια 

διατηρηθεί σε καλή κατάσταση είναι εφικτό να χρησιμοποιείται για πάρα πολύ μεγάλα 

χρονικά διαστήματα, αποτρέποντας την ανάγκη αγοράς νέων επιφανειών, οι οποίες 

είναι ακριβές. Όλα τα παραπάνω προτείνουν ότι η παρούσα μέθοδος είναι εφαρμόσιμη 

σε DNA αναλύσεις ρουτίνας και συνιστούν μια εναλλακτική των χρησιμοποιούμενων ως 

τώρα μεθόδων. 
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