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Περίληψη 
 
 

Μέθοδοι που μπορούν να μελετήσουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ υποδοχέων στην 

επιφάνεια κυττάρων και των προσδετών τους θα είναι μεγάλης χρησιμότητας στη 

σύγχρονη βιολογική έρευνα, καθώς θα μπορούν να βοηθήσουν στη μελέτη 

σημαντικών αλληλεπιδράσεων που συμβαίνουν in vivo ανάμεσα σε διαλυτά και 

μεμβρανικά μόρια αλλά και ανάμεσα σε κύτταρα. Στην παρούσα εργασία, έγινε 

χρήση ενός ακουστικού βιοαισθητήρα τύπου Love και ενός οπτικού βιοαισθητήρα 

SPR για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης ενός μορίου στη μεμβράνη κυττάρου, του 

τάξης Ι μορίου MHC, HLA-A2, με ένα ειδικό για αυτό μονοκλωνικό αντίσωμα, 

ακινητοποιημένο στις επιφάνειες των βιοαισθητήρων. Η ειδική αλληλεπίδραση των 

κυττάρων με την επιφάνεια του ακουστικού βιοαισθητήρα τύπου Love έχει ως 

αποτέλεσμα τη μεταβολή του σήματος συναρτήσει του αριθμού των 

αλληλεπιδράσεων HLA – IgG που συμβαίνουν ανάμεσα στην κυτταρική μεμβράνη 

και την επιφάνεια του αισθητήρα. Από τις καμπύλες δέσμευσης πραγματικού χρόνου, 

κατέστη δυνατός ο υπολογισμός της σταθεράς ισορροπίας καθώς και των σταθερών 

ταχύτητας για τις αντιδράσεις δέσμευσης και διαχωρισμού αφενός για ολόκληρα 

κύτταρα και αφετέρου για μεμονωμένα μόρια HLA-A2 στη μεμβράνη του κυττάρου 

που αλληλεπιδρούν με το ακινητοποιημένο αντίσωμα. Η πειραματική διάταξη με 

οπτικό βιοαισθητήρα τύπου SPR δεν κατάφερε να προσφέρει κάτι παρόμοιο. Η 

παρούσα εργασία είναι η πρώτη επιτυχημένη απόπειρα μελέτης και χαρακτηρισμού 

ειδικών αλληλεπιδράσεων ολόκληρων κυττάρων με υπόστρωμα με τη χρήση 

βιοαισθητήρα. 

  



Abstract 
 
 
Studying interactions between receptor molecules on the cell membrane and their 

ligands in their native environment is a challenging task that can offer important 

insight into significant interactions that occur in vivo. Systems that can study such 

interactions would be of great use in biological and biomedical research. The aim of 

this work was to use biosensor systems to study an interaction between a molecule 

on a cell surface and its ligand immobilized on the device surfaces. The interaction 

pair chosen was the MHC class I molecule, HLA-A2, on the cell surface and a 

monoclonal antibody, specific for HLA-A2, immobilized on the surfaces of an acoustic 

Love-wave biosensor and an SPR-based optical sensor. The specific interaction of 

HLA-A2 – bearing cells with the antibody – modified surface of the acoustic Love-

wave sensor resulted in signal change, which was proportional to the number of HLA 

– IgG pairs formed between cell membrane and sensor surface. Kinetic analysis of 

the real-time binding data allowed the calculation of association and dissociation rate 

constants and the equilibrium binding constant for both whole cell – substrate 

interaction and for the membrane HLA-A2 – immobilized IgG interaction. No specific 

response was obtained with the SPR optical biosensor. This work is the first 

successful attempt to study and characterise a specific cell – substrate interaction 

using biosensor systems.  
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Εικόνα 1. Αρχή λειτουργίας του βιοαισθητήρα. Ο αναλύτης δεσμεύεται ειδικά με τον υποδοχέα. Η 
σύνδεση αυτή προκαλεί την παραγωγή ενός φυσικοχημικού σήματος που μέσω του μεταγωγέα 
μετατρέπεται σε ηλεκτρικό (Nakamura & Karube, 2003). 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
1.1. Βιοαισθητήρες – Γενικά 
 

Ο βιοαισθητήρας είναι μια αναλυτική συσκευή που μπορεί να μετατρέψει μια 

βιολογική απόκριση σε ηλεκτρικό σήμα. Η ανάπτυξη των βιοαισθητήρων 

εκμεταλλεύτηκε διάφορα επιστημονικά πεδία εκτός της βιολογίας, όπως αυτό της 

φυσικής και της ηλεκτρονικής (Gizeli & Lowe, 2002). Αποτελείται από τρία μέρη: 

τον υποδοχέα, που είναι συνήθως ένα βιολογικό μόριο, το μεταγωγέα, που βρίσκεται 

σε επαφή με τον υποδοχέα, και το ηλεκτρονικό κομμάτι. Όταν ο αναλύτης, για τον 

οποίο ο υποδοχέας έχει χημική συγγένεια, βρίσκεται στο διάλυμα, συμβαίνει 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Η αλληλεπίδραση αυτή προκαλεί την παραγωγή ενός 

φυσικοχημικού σήματος, το οποίο μετατρέπεται μέσω του μεταγωγέα σε ηλεκτρικό 

σήμα. Το ηλεκτρονικό κομμάτι του βιοαισθητήρα ανιχνεύει ακριβώς το σήμα αυτό 

(εικ. 1) το οποίο μετατρέπει σε μετρήσιμο μέγεθος. Μια ποικιλία ζευγών 

υποδοχέα/αναλύτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένου αντιγόνου/ 

αντισώματος ή ενζύμου/υποστρώματος. Οι βιοαισθητήρες προσφέρουν αφενός 

υψηλή συγγένεια και μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο χωρίς την ανάγκη για ειδική 

σήμανση με φθορίζοντα ή ραδιενεργά μόρια και αφετέρου ποσοτικές πληροφορίες 

για την ειδικότητα, τη συγγένεια και την κινητική αλληλεπιδράσεων και την 

συγκέντρωση ουσιών (Cooper, 2003).  
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Οι βιοαισθητήρες μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κύριες κατηγορίες 

ανάλογα με την αντίδραση που ανιχνεύουν, τους βιοκαταλυτικούς και τους 

βιοσυγγενικούς. Οι βιοκαταλυτικοί βιοαισθητήρες χρησιμοποιούν ως υποδοχέα ένα 

ένζυμο ή ένα κύτταρο και ανιχνεύουν το προϊόν της αντίδρασης του ενζύμου ή του 

κυττάρου με το μόριο που μας ενδιαφέρει. Οι βιοσυγγενικοί, αντίθετα, 

χρησιμοποιούν ως υποδοχέα ένα βιολογικό μόριο (λόγου χάρη πρωτεΐνη, πεπτίδιο, 

DNA ή πολυσακχαρίτη) το οποίο έχει συγγένεια για τον αναλύτη. Αυτό που 

ανιχνεύουν είναι η μοριακή αλληλεπίδραση του αναλύτη με τον υποδοχέα (Scheller 

et al., 2001; D’Orazio, 2003). Οι βιοαισθητήρες μπορούν επίσης να διαχωριστούν και 

ανάλογα με το είδος του μεταγωγέα που φέρουν. Υπάρχουν τρεις σημαντικές 

κατηγορίες: α) οι ηλεκτροχημικοί βιοαισθητήρες, που ανιχνεύουν αλλαγές 

σχετιζόμενες με την παραγωγή ή κατανάλωση ηλεκτρονίων και χρησιμοποιούνται 

κυρίως με ένζυμα ως υποδοχείς, β) οι οπτικοί βιοαισθητήρες και γ) οι ακουστικοί 

βιοαισθητήρες.  

Στη σύγχρονη βιολογική και βιοϊατρική έρευνα, η μελέτη αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ δύο ή περισσότερων βιομορίων αποτελεί θεμελιώδες βήμα για την κατανόηση 

των μηχανισμών που εμπλέκονται στις διάφορες βιολογικές διεργασίες. Οι 

βιοαισθητήρες έχουν πολλές εφαρμογές στην ανίχνευση αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

βιομορίων, συμπεριλαμβανομένων αλληλεπιδράσεων μεταξύ πρωτεϊνών (Lakey & 

Raggett, 1998), πρωτεϊνών και DNA (Nilsson et al., 1995) καθώς και στην ανίχνευση 

βακτηρίων σε κλινικά ή περιβαλλοντικά δείγματα ή τρόφιμα (Ivnitski et al., 1999).  

 
1.2. Ακουστικοί βιοαισθητήρες 
 

Τα ακουστικά κύματα είναι αρμονικές ελαστικές παραμορφώσεις που μπορούν να 

παραχθούν σε στερεά. Παραμόρφωση σε στερεό συμβαίνει όταν οι αποστάσεις 

μεταξύ των ατόμων μεταβάλλονται εξαιτίας της άσκησης μιας εξωτερικής δύναμης. 

Αν η δύναμη αυτή παύσει, οι δυνάμεις επαναφοράς θα αποκαταστήσουν τα άτομα 

στην αρχική τους θέση. Αν η εφαρμοζόμενη δύναμη εμφανίζει περιοδικότητα τότε 

μπορεί να παραχθεί μια κυματοειδής παραμόρφωση ή ταλάντωση που είναι 

ακουστικό κύμα (Morgan, 1985). Οι ακουστικοί βιοαισθητήρες ως μεταγωγέα 

χρησιμοποιούν ένα πιεζοηλεκτρικό υλικό, όπως για παράδειγμα ο χαλαζίας (quartz). 

Τα πιεζοηλεκτρικά υλικά εμφανίζουν παραμόρφωση αν εφαρμοστεί σε αυτά 

ηλεκτρικό πεδίο και αντίστροφα. Τέτοια παραμόρφωση είναι ένα ακουστικό κύμα 

(Cady, 1964). Στον βιοαισθητήρα, η διάταξη περιλαμβάνει το πιεζοηλεκτρικό υλικό 
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και ηλεκτρόδια. Τα ηλεκτρόδια εφαρμόζουν ένα ηλεκτρικό πεδίο για την παραγωγή 

του ακουστικού κύματος ενώ ταυτόχρονα χρησιμεύουν και στην ανίχνευση του 

(White, 1970).  

Το ακουστικό κύμα μπορεί να διαδίδεται στο πιεζοηλεκτρικό υλικό του 

βιοαισθητήρα με διάφορους τρόπους. Δύο διαφορετικοί τύποι κυμάτων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, το επιφανειακό ακουστικό κύμα (surface acoustic wave, SAW) και 

το ακουστικό κύμα όγκου (bulk acoustic wave, BAW). Στην πρώτη περίπτωση, το 

ακουστικό κύμα διαδίδεται στη επιφάνεια του αισθητήρα (Dieulesaint & Royer, 

1980). Στην περίπτωση του BAW, το ακουστικό κύμα διαδίδεται σε όλο τον όγκο του 

πιεζοηλεκτρικού υλικού. Οι βιοαισθητήρες που λειτουργούν με SAW είναι πολύ πιο 

ευαίσθητοι από εκείνους που λειτουργούν με BAW καθώς χρησιμοποιούν 

υψηλότερης συχνότητας κύμα για να ανιχνεύσουν αλλαγές μάζας στην επιφάνεια του 

αισθητήρα (Gizeli et al., 1992a).  

 
1.3. Ακουστικοί βιοαισθητήρες τύπου Love 
 

Ο ακουστικός βιοαισθητήρας που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία 

λειτουργεί με εγκάρσιο οριζόντιο επιφανειακό κύμα (shear horizontal SAW), το 

οποίο προκαλεί στα στοιχειώδη σωματίδια του στερεού μετατόπιση παράλληλη με 

την επιφάνεια του βιοαισθητήρα και κάθετη στη διεύθυνση διάδοσης. Ο πιο 

ευαίσθητος τύπος τέτοιου βιοαισθητήρα είναι εκείνος που λειτουργεί με κύματα 

Love. Το κύμα Love περιορίζεται στην επιφάνεια του βιοαισθητήρα  

χρησιμοποιώντας στρώμα κυματοδηγού που εναποτίθεται στην επιφάνεια. Ως 

κυματοδηγοί χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά όπως το polymethylmethacrylate 

(ΡΜΜΑ) (Gizeli et al., 1992b). 

Ο Love-mode ακουστικός βιοαισθητήρας είναι μια μικροσυσκευή που 

αποτελείται από ένα κομμάτι χαλαζία πάνω στο οποίο εναποτίθενται ηλεκτρόδια από 

χρυσό. Κάθε ηλεκτρόδιο αποτελείται από ένα σύμπλεγμα δύο πανομοιότυπων 

σχηματομορφών και κάθε σχηματομορφή περιλαμβάνει μία πλάκα χρυσού από την 

οποία ξεκινούν ράβδοι χρυσού σε καθορισμένη απόσταση μεταξύ τους και 

σχηματίζουν ένα πλέγμα με τις ράβδους από την απέναντι σχηματομορφή (εικ. 2). Τα 

ηλεκτρόδια αυτά ονομάζονται αλληλοδιαπλεκόμενοι μεταγωγείς (interdigitated 

transducers, IDTs). Το ακουστικό κύμα παράγεται στο χαλαζία από την επίδραση 

ηλεκτρικού πεδίου λόγω της πιεζοηλεκτρικής φύσης του υποστρώματος. Ηλεκτρόδια 

IDTs τοποθετούνται πάνω στις πλάκες από χρυσό και εφαρμόζεται διαφορά 
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δυναμικού ανάμεσα στα άκρα τους. Τα ηλεκτρόδια από την άλλη μεριά χρησιμεύουν 

για την ανίχνευση του κύματος. Η απόσταση μεταξύ των IDTs ταυτίζεται με το μήκος 

κύματος του ακουστικού κύματος ενώ η συχνότητα εξαρτάται από το μήκος κύματος 

και την ταχύτητα διάδοσης. Πάνω στο χαλαζία γίνεται η εναπόθεση του κυματοδηγού 

PMMA. Το πάχος του κυματοδηγού είναι πολύ σημαντικό γιατί καθορίζει την 

ευαισθησία του βιοαισθητήρα αφού συμβάλλει στη μετάδοση του κύματος στην 

επιφάνεια (Gizeli et al., 2003). 

 

 

Όταν διεξάγονται πειράματα με τον ακουστικό βιοαισθητήρα παρουσία υγρού 

μέσου, το ακουστικό κύμα που διαδίδεται στην επιφάνεια του βιοαισθητήρα έρχεται 

σε επαφή με το υγρό στη μεσεπιφάνεια υγρού – στερεού και προκαλεί την ταλάντωση 

στο σώμα του υγρού. Έτσι, δημιουργείται ένα αποσβένον πεδίο (evanescent acoustic 

field), το οποίο εξαρτάται από τη συχνότητα του ακουστικού κύματος και από το 

ιξώδες και την πυκνότητα του διαλύματος. 

Οι μετρήσεις του ακουστικού βιοαισθητήρα αφορούν την ταχύτητα διάδοσης και 

την ενέργεια του κύματος στο υλικό. Η μεταβολή στην ταχύτητα διάδοσης μετρείται 

ως μεταβολή στη φάση του κύματος (σε deg) και είναι ευαίσθητη σε μεταβολές της 

μάζας, της ιξωδοελαστικότητας και των ηλεκτρικών ιδιοτήτων της μεσεπιφάνειας 

υγρού – στερεού. Η μεταβολή στην ενέργεια του κύματος μετρείται ως μεταβολή στο 

πλάτος του κύματος (σε dB) και είναι ευαίσθητη σε μεταβολές των ιξωδοελαστικών 

και ηλεκτρικών ιδιοτήτων της μεσεπιφάνειας. Επομένως, αύξηση στη μάζα που 

εναποτίθεται στην επιφάνεια του βιοαισθητήρα έχει ως αποτέλεσμα πτώση στη φάση, 

ενώ αύξηση του ιξώδους πάνω από την επιφάνεια οδηγεί σε πτώση του πλάτους και 

της φάσης (Ballantine et al., 1997).  

 

Εικόνα 2. Σχήμα του ακουστικού βιοαισθητήρα τύπου Love (A). Μικροφωτογραφία των 
αλληλοδιαπλεκόμενων μεταγωγεών (IDTs) στον αισθητήρα συχνότητας 110 MHz (Β) 
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1.4. Οπτικοί βιοαισθητήρες 
 

Οι βιοαισθητήρες που χρησιμοποιούν οπτική μεταγωγή σήματος τα τελευταία 

χρόνια έχουν φθάσει σε σημαντική ανάπτυξη. Η άμεση ανίχνευση που προσφέρουν οι 

οπτικοί βιοαισθητήρες βασίζεται στη διαφορά στο δείκτη διάθλασης ανάμεσα στο 

νερό και τα βιομόρια. Η πρόσδεση μορίων αναλύτη στην επιφάνεια του βιοαισθητήρα 

έχει ως αποτέλεσμα μικρή αλλαγή στο δείκτη διάθλασης στη μεσεπιφάνεια υγρού-

στερεού που μπορεί να ανιχνευθεί είτε με τεχνικές αποσβένοντων κυμάτων είτε με 

φασματοσκοπία επιφανειακού συντονισμού πλάσματος (surface plasmon resonance, 

SPR). Στον SPR δημιουργείται ένα αποσβένον ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ως 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του φωτός με μια μεταλλική επιφάνεια. Η συνέπεια 

είναι ότι ο δείκτης διάθλασης του στρώματος δίπλα σε ένα λεπτό στρώμα μετάλλου 

επηρεάζει τη γωνία ανάκλασης πολωμένου φωτός που προσπίπτει στην αντίθετη 

επιφάνεια του μεταλλικού στρώματος (Liley, 2002). Οι οπτικοί βιοαισθητήρες που 

είναι βασισμένοι στο φαινόμενο του SPR είναι οι πιο διαδεδομένοι και 

χρησιμοποιούνται ευρέως τα τελευταία 15 χρόνια. Οι διάφοροι υποδοχείς μπορούν να 

ακινητοποιηθούν απευθείας σε ένα στρώμα χρυσού ή σε μήτρα δεξτράνης που 

συνδέεται στο στρώμα χρυσού (Nice & Catimel, 1999). Βιομόρια σε υγρή φάση 

μεταφέρονται υπό ροή πάνω στα ακινητοποιημένα μόρια και η αλληλεπίδραση τους 

προκαλεί αλλαγές στο δείκτη διάθλασης που ανιχνεύεται σε πραγματικό χρόνο. Η 

γωνία ανάκλασης με τη μικρότερη ένταση πολωμένου φωτός εξαρτάται από τη μάζα 

και τον αριθμό των μορίων που προσδένονται στην επιφάνεια του αισθητήρα. Ο 

αισθητήρας μετρά τη γωνιακή θέση του ελάχιστου έντασης την οποία αποδίδει ως 

μονάδες συντονισμού (resonance units, RU). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3. Αρχή λειτουργίας οπτικού βιοαισθητήρα τύπου SPR. 
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1.5. Κυτταρική προσκόλληση 
 

Η προσκόλληση των κυττάρων είτε σε διάφορα υποστρώματα είτε σε άλλα 

κύτταρα είναι μία θεμελιώδης ιδιότητα των κυττάρων. Παίζει σημαντικό ρόλο σε 

αναπτυξιακές διαδικασίες, σε διαδικασίες ομοιόστασης, όπως η σταθερότητα ιστών 

και οργάνων, η δημιουργία θρόμβων, η φλεγμονή και η επούλωση πληγών, αλλά και 

σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις, για παράδειγμα στη μετάσταση και εισβολή 

καρκινικών κυττάρων. Η κυτταρική προσκόλληση όταν παρατηρείται σε μικροσκόπιο 

(οπτικό ή ηλεκτρονικό σάρωσης) εμφανίζει διάφορες ιδιότητες, με πιο σημαντική τη 

δραματική αλλαγή στο σχήμα των κυττάρων από σφαιρικό σε πεπλατυσμένο 

(Grinnell, 1978). Η κυτταρική προσρόφηση έχει μελετηθεί εκτενώς τα τελευταία 30 

χρόνια και έχουν μελετηθεί τα μόρια που μεσολαβούν καθώς και οι μηχανισμοί που 

λαμβάνουν χώρα.  

Τα κύτταρα μπορούν και προσδένονται σε άλλα κύτταρα και σε στερεό 

υπόστρωμα με τη βοήθεια των μορίων κυτταρικής προσκόλλησης. Υπάρχουν πολλές 

κατηγορίες  που εμφανίζονται σε διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους και ιστούς και 

έχουν διάφορες λειτουργίες. Τα μόρια κυτταρικής προσκόλλησης εμφανίζουν δύο 

κύριες κατηγορίες, τα ομοφιλικά και τα ετεροφιλικά, ανάλογα αν προσδένονται σε 

ίδιο ή άλλο τύπο μορίων. Οι κυριότερες οικογένειες μορίων κυτταρικής 

προσκόλλησης είναι οι καδερίνες (cadherins), οι ιντεγκρίνες (integrins) και τα Ig-

CAMs (Ig–cell adhesion molecules), δηλαδή μόρια κυτταρικής προσκόλλησης με 

επικράτειες ανοσοσφαιρίνης, και οι σελεκτίνες (selectins) (Lodish et al., 2000).  

Οι καδερίνες μεσολαβούν για την προσκόλληση μεταξύ κυττάρων. Μόρια 

καδερινών στη μεμβράνη του ενός κυττάρου αλληλεπιδρούν ομοφιλικά με καδερίνες 

στη μεμβράνη του γειτονικού κυττάρου. Το ενδοκυτταρικό τμήμα των καδερινών 

συνδέεται μέσω των κατενινών στον κυτταροσκελετό ακτίνης. Τα CAMs με 

επικράτειες ανοσοσφαιρίνης μπορούν να σχηματίσουν είτε ομοφιλικούς είτε 

ετεροφιλικούς δεσμούς. Οι σελεκτίνες περιέχουν επικράτειες λεκτίνης και μπορούν 

να προσδέσουν ειδικές δομές σακχάρων σε γλυκοπρωτεΐνες ή γλυκολιπίδια 

γειτονικών κυττάρων. Οι ιντεγκρίνες είναι ετεροδιμερή μίας α και μίας β αλυσίδας 

και μπορούν να μεσολαβήσουν για την προσκόλληση των κυττάρων είτε σε 

πρωτεΐνες του εξωκυττάριου χώρου (φιμπρονεκτίνη, βιτρονεκτίνη) (Juliano, 1987) 

είτε σε άλλα κύτταρα. Τα μόρια κυτταρικής προσκόλλησης συνήθως σχηματίζουν 

ολιγομερή στην επιφάνεια των κυττάρων. Τα κυτταροπλασματικά τμήματα των 
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CAMs συχνά σχετίζονται με πρωτεΐνες-προσαρμογείς που τα συνδέουν με τον 

κυτταροσκελετό ή μονοπάτια σηματοδότησης. Γενικά, η εξέλιξη των CAMs, αλλά 

και των υποδοχέων προσκόλλησης και των μορίων του εξωκυττάριου χώρου, 

επιτρέπει τα κύτταρα να συγκροτηθούν σε διάφορες τάξεις ιστών και ποικίλες 

λειτουργίες (Lodish et al., 2000).  

Ένας ειδικός τύπος κυτταρικής προσκόλλησης συμβαίνει κατά την επαγωγή 

φλεγμονής. Λευκά αιμοσφαίρια, κυρίως ουδετερόφιλα, που κυκλοφορούν στο αίμα 

μπορούν να έλθουν σε επαφή με τα κύτταρα του ενδοθηλίου, να προσδεθούν σε αυτά 

και να μεταναστεύσουν εκτός του αιμοφόρου αγγείου προς τη θέση της φλεγμονής. 

Το φαινόμενο της προσκόλλησης των ουδετερόφιλων χωρίζεται σε διαφορετικά 

στάδια. Τα ουδετερόφιλα επιβραδύνονται από αλληλεπιδράσεις μεταξύ σελεκτινών 

των ενδοθηλιακών (Ε-selectins) και υδατανθρακικών ομάδων στην επιφάνεια τους. 

Το αποτέλεσμα είναι αρχικά η κύλιση των ουδετερόφιλων στην επιφάνεια του 

ενδοθηλίου μέχρι να γίνει η ακινητοποίηση του (Roitt et al., 2002). Τα κύτταρα πλέον 

προσκολλώνται και είναι σε θέση να δεχθούν σήματα είτε από χημειοκίνες είτε από 

μόρια στην επιφάνεια του ενδοθηλίου ώστε να ενεργοποιηθούν και να επάγουν τη 

μετανάστευση τους εκτός του αγγείου (εικ. 4).  

 
 

Εικόνα 4. Ο μηχανισμός της μετανάστευσης των λευκοκυττάρων 
ως απόκριση σε φλεγμονή. Διακρίνονται τα διάφορα στάδια. 
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1.6. Βιοαισθητήρες και μελέτη κυτταρικής προσκόλλησης 
 

Διάφορα εργαστήρια έχουν μελετήσει την προσκόλληση διάφορων ζωικών 

κυτταρικών σειρών (κύτταρα MDCK κυνός, ινοβλάστες Swiss 3T3, αορτικά 

ενδοθηλιακά κύτταρα βοδιού, ανθρώπινα κύτταρα καρκίνου ωοθηκών ή 

νευροβλαστώματος) σε διάφορες επιφάνειες, όπως απλός χρυσός (Marx et al., 2001; 

Galli Marxer et al., 2003) ή επιφάνειες επικαλυμμένες με πρωτεΐνες (Wegener et al., 

1999; Wegener et al., 2000; Khraiche et al., 2005; Li et al., 2005). Στις παραπάνω 

μελέτες χρησιμοποιήθηκε ο μικροζυγός κρυσταλλικού χαλαζία (quartz crystal 

microbalance, QCM), ένας ακουστικός αισθητήρας τύπου BAW που μπορεί να 

μελετήσει διαδικασίες προσρόφησης σε επιφάνεια είτε σε υγρή είτε σε στερεή φάση 

(Sauerbrey, 1959; Nomura et al., 1985).  

Η προσκόλληση των κυττάρων μελετήθηκε σε πραγματικό χρόνο ενώ 

ελέγχθηκε η επίδραση αναστολέων της κυτταρικής προσκόλλησης (Wegener et al., 

1999, Li et al., 2005) καθώς και ουσιών που επεμβαίνουν στην αυτοδιάταξη και 

ομοιόσταση των στοιχείων του κυτταροσκελετού (Wegener et al., 2000; Galli Marxer 

et al., 2003). Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι το σήμα του αισθητήρα QCM 

μεταβάλλεται κατά την προσκόλληση των κυττάρων. Η μεταβολή αυτή εξαρτάται, 

για συγκεκριμένη κυτταρική σειρά, πέρα από τον αριθμό των κυττάρων που 

προσκολλώνται, από τον αριθμό των μορίων στην επιφάνεια των κυττάρων που 

αλληλεπιδρούν με ακινητοποιημένα μόρια και από τη φυσιολογική κατάσταση των 

κυττάρων. Κατή την αλληλεπίδραση κυττάρων με προσροφημένες σε χρυσό 

πρωτεΐνες (λόγου χάρη φιμπρονεκτίνη, βιτρονεκτίνη), παρατηρήθηκε αναστολή της 

προσκόλλησης έπειτα από προσθήκη πεπτιδίων, που περιέχουν την αμινοξική 

αλληλουχία RGDS για την ειδική προσκόλληση μορίων της κυτταρικής μεμβράνης 

(ιντεγκρίνες) σε πρωτεΐνες του εξωκυττάριου χώρου, με τρόπο εξαρτώμενο από τη 

συγκέντρωση (Wegener et al., 1999; Wegener et al., 2000; Li et al., 2005). Επιπλέον, 

κατά τη διεξαγωγή πειραμάτων μεταχείρισης στρώματος κυττάρων στην επιφάνεια 

βιοαισθητήρα με φάρμακα όπως η κυτοχαλασίνη (αναστέλλει το σχηματισμό ινώδους 

ακτίνης) ή η νοκοδαζόλη (διαταράσσει τη δυναμική ανισορροπία των 

μικροσωληνίσκων), παρατηρούνται μεταβολές στο σήμα του βιοαισθητήρα λόγω 

μεταβολών στο ιξώδες και στο σχήμα των κυττάρων (Wegener et al., 2000; Galli 

Marxer et al., 2003). Τα πειράματα σε κάθε περίπτωση διεξήχθηκαν σε θρεπτικό 

μέσο.  
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Οι παραπάνω μελέτες, βέβαια, περισσότερο προσφέρουν ποιοτικές 

πληροφορίες για την αλληλεπίδραση κυττάρου – υποστρώματος παρά κάποια 

ποσοτική ανάλυση ειδικών αλληλεπιδράσεων. Παρόλο που μπορούν να έχουν μεγάλη 

χρησιμότητα στο πεδίο της κυτταρικής βιολογίας, το γεγονός ότι εστιάζονται σε 

μεγάλης έκτασης μεταβολές στη δομή των κυττάρων έχει ως αποτέλεσμα τον 

περιορισμό μελέτης αλληλεπιδράσεων μεταξύ μεμβρανικών μορίων και μορίων στην 

επιφάνεια του αισθητήρα. Παρά τη σημαντική πρόοδο στην μελέτη αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ  πρωτεϊνών (Lakey & Raggett, 1998), οι αλληλεπιδράσεις κυττάρου – 

υποστρώματος είναι λιγότερο καλά μελετημένες, παρόλο που προσομοιάζουν 

περισσότερο την in vivo κατάσταση και θα πρόσφεραν σημαντικές πληροφορίες, είτε 

ποσοτικές είτε ποιοτικές. 

Μια άλλη ομάδα ερευνητών (Wang et al., 2004) ανέπτυξε μία συστοιχία 

αισθητήρων QCM για την ανίχνευση καρκινικών δεικτών σε κλινικά δείγματα. Τα 

Fab κομμάτια αντισωμάτων έναντι ειδικών καρκινικών δεικτών για διαφορετικές 

σειρές οξείας λευχαιμίας ακινητοποιήθηκαν στις επιφάνειες του αισθητήρα και 

καθαρισμένα ή μη δείγματα ανθρώπινων λευκοκυττάρων προστέθηκαν στον 

αισθητήρα. Η μέθοδος αυτή επέτρεψε γρήγορη ταυτοποίηση φαινοτύπων 

λευχαιμικών βλαστών εμφανίζοντας όμοιες δυνατότητες με τις κλινικά 

χρησιμοποιούμενες τεχνικές.  

Εκτός από ακουστικούς βιοαισθητήρες, οπτικά συστήματα βασισμένα σε SPR 

έχουν χρησιμοποιηθεί, αλλά σε μικρότερο βαθμό, για τη μελέτη αλληλεπιδράσεων 

κυττάρων με υπόστρωμα (Morgan et al., 1998; Giebel et al., 1999; Quinn et al., 

2000). Οπτική απεικόνιση κυττάρων γλοίας με μικροσκοπία SP έχει αναφερθεί 

(Giebel et al., 1999), η οποία μπορεί να προσφέρει μελέτη της κυτταρικής 

προσκόλλησης σε ημιδιαφανείς μεταλλικές επιφάνειες. Επιπλέον, έχει αναφερθεί 

ειδική ανίχνευση ανθρώπινων ερυθρών αιμοσφαιρίων (Quinn et al., 2000).  

 

1.7. Μόρια του Μείζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας 
 

Στα σπονδυλωτά υπάρχει ένας γενετικός τόπος που ορίζει τη συμβατότητα 

των ιστών μεταξύ διαφορετικών ατόμων. Η περιοχή αυτή ονομάζεται Μείζον 

Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας (Major Histo-compatibility Complex, MHC). Οι 

πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται στο MHC είναι υπεύθυνες για τη συμβατότητα των 

ιστών και δρουν ως αντιγόνα αν εισαχθούν σε διαφορετικό άτομο. Στα θηλαστικά, τα 
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Εικόνα 5. Τάξης Ι μόριο MHC. Η α 
αλυσίδα έχει τρεις εξωκυτταρικές 
επικράτειες (α1, α2, α3), το 
διαμεμβρανικό τμήμα και την 
κυτταροπλασματική ουρά. Οι 
επικράτειες α1, α2  σχηματίζουν την 
σχισμή για τη δέσμευση του 
πεπτιδίου (κόκκινο) ενώ η β2 
μικροσφαιρίνη σταθεροποιεί την όλη 
δομή.  

Εικόνα 6. Ο υποδοχέας των Τ κυττάρων 
μπορεί να αναγνωρίσει πεπτίδια που 
παρουσιάζονται μέσω μορίων MHC στην 
επιφάνεια κυττάρων. 

μόρια ιστοσυμβατότητας είναι γλυκοπρωτεΐνες 

που εκφρά-ζονται στη μεμβράνη σχεδόν όλων των 

εμπύρηνων κυττάρων. Η λειτουργία τους είναι η 

παρουσίαση αντιγόνων στη μεμβράνη των 

κυττάρων ώστε να αναγνωρισθούν από τα Τ 

λεμφοκύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. 

Στον άνθρωπο, τα μόρια MHC ονομάζονται μόρια 

HLA (Human Leukocyte antigens) (Bodmer et al., 

1994).  

Οι κύριες κατηγορίες μορίων MHC είναι 

δύο: τα τάξης Ι και ΙΙ μόρια MHC (Goldsby et al., 

2000). Τα τάξης Ι μόρια MHC είναι μεμβρανικές 

γλυκοπρωτεΐνες που εμφανίζονται σχεδόν σε όλα 

τα εμπύρηνα κύτταρα και αποτελούνται από μία α 

αλυσίδα (45kDa) και τη β2 μικροσφαιρίνη (12kDa) 

(εικ. 5). Η α αλυσίδα είναι αγκυροβολημένη στη 

μεμβράνη μέσω μίας διαμεμβρανικής υδρόφοβης 

περιοχής και της μικρής C-τελικής υδρόφιλης 

ουράς της και έχει άλλες τρεις όμοιες επικράτειες 

τις α1, α2, α3. Για την συγκρότηση ενός μορίου 

MHC τάξης Ι χρειάζεται να γίνει η 

αλληλεπίδραση και σύνδεση της α αλυσίδας και της 

β2 μικροσφαιρίνης εντός του κυττάρου. Η α3 

επικράτεια αλληλεπιδρά κυρίως με τη β2 μικρο-

σφαιρίνη ενώ οι επικράτειες α1, α2 αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους, για να σχηματίσουν μία σχισμή στην 

οποία προσδένονται ενδογενή πεπτίδια, αλλά και με 

τη β2 μικροσφαιρίνη (Bjorkman et al., 1987a). Η 

πρόσδεση της β2 μικροσφαιρίνης και του πεπτιδίου 

είναι σημαντική για τη διαμόρφωση και τη 

σταθερότητα της δομής του μορίου MHC (Elliott et 

al., 1991; Parker et al., 1992a). Η λειτουργία τους 

είναι να παρουσιάζουν αντιγόνα προερχόμενα από 
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Πίνακας 1. Κατανομή φαινοτυπικών 
συχνοτήτων των τάξης Ι μορίων HLA στους 
κύριους πληθυσμούς (Marsh  et al., 1999). 

ενδογενείς πρωτεΐνες σε CD8+ Τ κύτταρα. Τέτοια αντιγόνα είναι πεπτίδια 8-11 

αμινοξέων που έχουν προκύψει από την αποικοδόμηση ενδογενών πρωτεϊνών (για 

παράδειγμα κυτταροπλασματικά ένζυμα, μεμβρανικές ή ριβοσωμικές πρωτεΐνες) 

αλλά και πρωτεϊνών ιών (σε μολυσμένα με ιούς κύτταρα ή) ή τροποποιημένων 

πρωτεϊνών (σε καρκινικά κύτταρα) (Bjorkman & Parham, 1990). Τα “ξένα” αυτά 

πεπτίδια μπορούν να αναγνωριστούν από τα CD8+ Τ κύτταρα μέσω του ειδικού τους 

υποδοχέα (T cell receptor, TCR) (εικ. 6) και τα κύτταρα αυτά μπορούν να επάγουν 

απόπτωση των κυττάρων-στόχων (Podack and Kupfer, 1991).  

Τα τάξης ΙΙ μόρια MHC εμφανίζονται στη μεμβράνη μόνο ειδικών κυττάρων, 

των λεγόμενων αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων. Αποτελούνται από δύο 

πολυπεπτιδικές αλυσίδες που ονομάζονται α (33kDa) και β (28kDa) και η λειτουργία 

τους είναι να παρουσιάζουν αντιγόνα προερχόμενα από εξωγενείς ή 

εσωτερικοποιημένες (μέσω φαγοκυττάρωσης) πρωτεΐνες (Cresswell, 1995).  

Τα πεπτίδια που μπορούν να προσδεθούν στα τάξης Ι μόρια MHC 

ακολουθούν διάφορα μοτίβα, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με το αλληλόμορφο HLA-

A, -B ή –C. Το αλληλόμορφο HLA-A2 είναι το πιο κοινό (>40%) στους πληθυσμούς 

των λευκών (Marsh  et al., 1999) (Πίνακας 1), και το μοτίβο για την πρόσδεση 

πεπτιδίων έχει μελετηθεί διεξοδικά. Πεπτίδια που εμφανίζουν υψηλή συγγένεια για το 

HLA-A2 είναι μήκους 9-10 αμινοξέων, και φέρουν μικρά ή υδρόφοβα αμινοξικά 

κατάλοιπα (L, I, V, M, A, T) στη θέση 2 και C (Parker et al., 1992b). Τα κατάλοιπα 

στις θέσεις αυτές αλληλεπιδρούν με “θήκες” που υπάρχουν στην επιφάνεια της 

σχισμής που δεσμεύει τα πεπτίδια αυτά (Bjorkman et al., 1987b). Εκτός από τα 

κατάλοιπα στις θέσεις αυτές, που ονομάζονται κατάλοιπα-άγκυρες, διάφορα 

κατάλοιπα σε άλλες θέσεις είναι δευτερευόντως σημαντικά και μπορούν να έχουν είτε 

αρνητική είτε θετική επίδραση στη 

συγγένεια του πεπτιδίου για τα μόρια 

HLA-A2 (Ruppert et al., 1993). Η 

συγγένεια των πεπτιδίων για τα μόρια 

HLA-A2 καθώς και η σταθερότητα του 

ετεροτριμερούς έχουν συνδεθεί με την 

ανοσογονικότητα των πεπτιδίων αυτών. 

Αυξανόμενης της συγγένειας των 

πεπτιδίων για τα τάξης Ι μόρια MHC και 
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της σταθερότητας του συμπλόκου, παρατηρείται ισχυρότερη ενεργοποίηση της 

κυτταροτοξικής δράσης των Τ κυττάρων (Sette et al., 1994).  

Μελέτη των αλληλεπιδράσεων τάξης Ι μορίων MHC με τη βοήθεια 

βιοαισθητήρων έχουν γίνει για απομονωμένα μόρια και διάφορα πεπτίδια (Margulies 

et al., 1993; Khilko et al., 93; Khilko et al., 95) ή τη β2 μικροσφαιρίνη (Morgan et al., 

98a; Morgan et al., 98b). Οπτικά συστήματα SPR χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη 

δομικών και κινητικών ιδιοτήτων μεταξύ TCRs και τάξης Ι (Wyer et al, 1999) ή ΙΙ 

μορίων MHC (Khandekar et al., 1997) καθώς και με το δείκτη CD8. Τα πειράματα 

αυτά δείχνουν πως η τεχνολογία των βιοαισθητήρων έχει καθιερωθεί ως ένα χρήσιμο 

εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τη βιοϊατρική έρευνα.   
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

In vivo, οι αλληλεπιδράσεις υποδοχέα – προσδέτη δε συμβαίνουν μόνο 

μεταξύ υδατοδιαλυτών μορίων αλλά και μεταξύ μεμβρανικών και υδατοδιαλυτών 

μορίων ή ανάμεσα σε μεμβρανικά μόρια διαφορετικών κυττάρων. Στις τελευταίες δύο 

περιπτώσεις η μεμβράνη του κυττάρου λειτουργεί σα μεσεπιφάνεια. Στο εργαστήριο 

είναι δυνατή η μελέτη βιομοριακών αλληλεπιδράσεων και ο υπολογισμός κινητικών 

και θερμοδυναμικών σταθερών χρησιμοποιώντας SPR ή ακουστικά κύματα με 

συστήματα οπτικών ή ακουστικών βιοαισθητήρων αντίστοιχα (Duschl, 2002). 

Γενικά, για τη μελέτη βιομοριακών αλληλεπιδράσεων όπου ο υποδοχέας είναι 

μεμβρανικός, χρησιμοποιούνται απομονωμένα διαλυτά μόρια, αφού η χρήση 

ολόκληρων κυττάρων δεν είναι συμβατή με τα μέχρι τώρα εμπορικά διαθέσιμα 

συστήματα βιοαισθητήρων. Παρά την πρόοδο στην έκφραση ετερόλογων πρωτεϊνών, 

που χρησιμοποιούνται κυρίως για μελέτες αλληλεπιδράσεων, παραμένουν κάποια 

προβλήματα, όπως έλλειψη κάποιων λειτουργικών ομάδων (για παράδειγμα 

πολυσακχαρικών, ακετυλικών ή φωσφορικών ομάδων) ή ενζυμικών τροποποιήσεων 

αμινοξέων και διαμόρφωση των μορίων διαφορετική από την φυσική τους. Τα 

παραπάνω θα μπορούσαν να ξεπεραστούν μέσω της μελέτης αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ μορίων στο φυσικό τους περιβάλλον, για παράδειγμα στη μεμβράνη 

ολόκληρων κυττάρων. Στην περίπτωση αυτή τα μόρια θα έχουν την φυσική τους 

διαμόρφωση και θα έχουν υποστεί όλες τις κατάλληλες τροποποιήσεις. Ακόμα, θα 

είναι δυνατή η μελέτη της επίδρασης της συνεργατικότητας στις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ διαφορετικών μορίων, κάτι που αποτελεί έναν από τους παράγοντες 

πολυπλοκότητας των βιολογικών συστημάτων. Βέβαια, κανείς πρέπει να είναι 

προσεκτικός στη μελέτη μοριακών αλληλεπιδράσεων μεταξύ κυττάρων ή μεταξύ 

κυττάρων και υποστρώματος, καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να 

επηρεάσουν τα αποτελέσματα.  

Συστήματα που μπορούν να μελετήσουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ μορίων 

στην κυτταρική μεμβράνη ολόκληρων κυττάρων και διαλυτών ή ακινητοποιημένων 

μορίων θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμα για τη βιολογική και βιοϊατρική έρευνα καθώς 

προσομοιώνουν τις αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν in vivo. Αλληλεπιδράσεις 

μεγάλης σημασίας στο πεδίο της ανοσολογίας αφορούν μόρια στη μεμβράνη 

κυττάρων. Διάφορα παραδείγματα περιλαμβάνουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
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μορίων MHC και πεπτιδίων ή TCRs καθώς και κυτοκινών με τους αντίστοιχους 

υποδοχείς τους.  

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της αλληλεπίδρασης ενός 

ζεύγους υποδοχέα – προσδέτη, με τον υποδοχέα να είναι ακινητοποιημένος στην 

επιφάνεια βιοαισθητήρα και τον προσδέτη να βρίσκεται στην μεμβράνη κυττάρου. Η 

αλληλεπίδραση που επιλέχθηκε είναι μεταξύ του τάξης Ι μορίου MHC HLA-A2, που 

εμφανίζει τη μεγαλύτερη φαινοτυπική συχνότητα σε πληθυσμούς λευκών, και του 

μονοκλωνικού anti–HLA-A2 αντισώματος BB7.2, με το HLA-A2 να έχει το ρόλο του 

αγκυροβολημένου στην κυτταρική μεμβράνη προσδέτη και το αντίσωμα να είναι ο 

ακινητοποιημένος υποδοχέας. Για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης χρησιμοποιήθηκαν 

δύο συστήματα βιοαισθητήρων, ένας ακουστικός βιοαισθητήρας τύπου Love και ένα 

οπτικό σύστημα SPR. Η απόκριση των αισθητήρων στην προσθήκη κυττάρων που 

φέρουν μόρια HLA-A2 στη μεμβράνη καταγράφηκε και αναλύθηκε. Από τα 

δεδομένα ήταν δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων για τη χημική συγγένεια (δηλαδή 

τη σταθερά σύνδεσης) μεταξύ IgG – HLA-A2 καθώς και για τις κινητικές 

παραμέτρους της αντίδρασης πρόσδεσης. Η παρούσα εργασία είναι η πρώτη 

επιτυχημένη απόπειρα μελέτης και χαρακτηρισμού ειδικών αλληλεπιδράσεων 

ολόκληρων κυττάρων με πρωτεΐνες σε υπόστρωμα με τη χρήση βιοαισθητήρα. 
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3. ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
 
3.1. Υλικά 
 

Οι ταμπλέτες φωσφορικού ρυθμιστικού διαλύματος (PBS), ο 2-

αιθοξυαιθυλαιθέρας, το polymethylmethacrylate (PMMA) μεσαίου μοριακού βάρους 

που χρησιμοποιήθηκαν αγοράστηκαν από τη Sigma-Aldrich. Το μονοκλωνικό anti–

HLA-A2 αντίσωμα ΒΒ7.2 (Parham & Brodsky, 1981) αγοράστηκε από τη Becton-

Dickinson και η πρωτεΐνη G (Fahnestock et al., 1986) από την Calbiochem.  

 
3.2. Κυτταρικές σειρές και καλλιέργειες 
 

Η μετασχηματισμένη με Epstein-Barr virus (EBV) Β-λεμφοβλαστική 

κυτταρική σειρά LG2, ομόζυγη για το γονίδιο HLA-A*0201, και η κυτταρική σειρά 

Κ562, χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας, που δεν εκφράζει HLA-A, -B ή –C, χρη-

σιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε θρεπτικό 

μέσο RPMI 1640 στο οποίο έχει προστεθεί το αντιβιοτικό gentamycin 1mg/lt καθώς 

και 10% εμβρυϊκός ορός βοδιού. Αλλαγές το θρεπτικού γίνονται κάθε 2-3 μέρες. Η 

πυκνότητα των κυττάρων ήταν 3-8 × 105 κύτταρα/ml. Τα κύτταρα συλλέγονται πριν 

από κάθε πείραμα και ελέγχεται η θνησιμότητα τους με τη μέθοδο αποκλεισμού με τη 

χρωστική trypan blue. Τα ζωντανά κύτταρα μετρούνται σε αιμοκυτταρόμετρο τύπου 

Neubauer. Τα νεκρά κύτταρα δεν ήταν πάνω από το 5% του ολικού αριθμού. Η 

συλλογή των κυττάρων γινόταν έπειτα από φυγοκέντρηση σε 250g. Τα κύτταρα 

ξεπλένονταν με PBS πριν από κάθε πείραμα, υφίσταντο φυγοκέντρηση σε 250g και 

επαναιωρούντο σε PBS. Μικροσκοπικές παρατηρήσεις γίνονταν με τη χρήση 

μικροσκοπίου αντίθεσης φάσεων (Nikon Eclipse E800) και φωτογραφίες 

λαμβάνονταν με μια ενσωματωμένη ψηφιακή μηχανή Nikon Coolpix E5400. 

 
3.3. Ακουστικοί βιοαισθητήρες  
 

Οι συσκευές του ακουστικού βιοαισθητήρα 110 ΜΗz κατασκευάστηκαν σε 

πλάκα χαλαζία πάχους 0,5mm. Ο χαλαζίας έχει κοπεί κατά τον άξονα y (42,5°) και η 

διάδοση του κύματος είναι κάθετη στον άξονα x. Οι αλληλοδιαπλεκόμενοι 

μεταγωγείς (IDTs) αποτελούνται από 80 ζεύγη ηλεκτροδίων με απόσταση 45 μm 

μεταξύ τους. Καθένα έχει πάχος 210 nm και αποτελείται από Cr/Au (10/200 nm). 
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3.4. Εναπόθεση κυματοδηγού  
 

Στην επιφάνεια του βιοαισθητήρα, στην περιοχή διάδοσης του ακουστικού 

κύματος, προστίθεται στρώμα του πολυμερούς PMMA, συγκέντρωσης 17%. Το 

στρώμα δημιουργείται με επικάλυψη της επιφάνειας έπειτα από φυγοκέντρηση στη 

συσκευή Spincoater Model P6700 Series (Specialty Coating Systems Inc) στις 

4000rpm για 40sec. Ο διαλύτης (2-αιθοξυαιθυλαιθέρας) εξατμίστηκε έπειτα από 

επώαση των συσκευών στους 195°C για δύο ώρες. Οι συσκευές μετρήθηκαν πριν και 

μετά την εναπόθεση του πολυμερούς και οι αλλαγές στη φάση και το πλάτος του 

ακουστικού κύματος καταγράφηκαν.  

 
3.5. Πειραματική διάταξη 
 

Η συσκευή του βιοαισθητήρα τοποθετείται σε μία ειδική θήκη, που φέρει τα 

ηλεκτρόδια. Πάνω από τη θήκη αυτή εφαρμόζεται η κυψελίδα συνεχούς ροής, με την 

οποία διατηρείται σταθερή η ροή του υγρού διαλύματος στην περιοχή ανάμεσα στους 

IDTs μέσω περισταλτικής αντλίας (Gilson, France). Η κυψελίδα συνεχούς ροής 

εφαρμόζεται στην επιφάνεια του αισθητήρα με τη βοήθεια ενός λαστιχένιου gasket. 

Οι διαστάσεις του θαλάμου ροής φαίνονται στην εικόνα 7. Για τη μεταφορά των 

υγρών διαλυμάτων χρησιμοποιούνται σωληνάκια διαμέτρου 0,25 mm (Anachem). H 

ροή που εφαρμόζεται στα πειράματα είναι 10, 25 ή 50 μl/min.  Στην κυψελίδα ροής 

του ακουστικού βιοαισθητήρα τύπου Love, η ροή που εφαρμόζεται προκαλεί την 

κίνηση του υγρού μέσου κατά μήκος της επιφάνειας του αισθητήρα. Υπολογίζοντας 

τον αριθμό Reynolds (R=ρVD/μ, όπου ρ η πυκνότητα, V η ταχύτητα του υγρού, D η 

απόσταση που διανύει το υγρό και μ το ιξώδες) για κάθε ροή που εφαρμόζεται (10, 25 

και 50 μl/min) λαμβάνεται για κάθε περίπτωση τιμή χαμηλή, επομένως η ροή του 

υγρού πάνω από την επιφάνεια του αισθητήρα είναι ινώδης. Επιπλέον, από τον τύπο 

“τ = 3μQ/2a2b”, όπου μ ο συντελεστής ιξώδους, Q η ροή, 2a το ύψος και b το πλάτος 

του θαλάμου ροής, είναι δυνατό να υπολογιστεί το εγκάρσιο στρες τ στο θάλαμο ροής 

(Lawrence et al., 1987). Η παραπάνω τιμές συνοψίζονται στον Πίνακα 2 

Στις πλάκες χρυσού της συσκευής του ακουστικού βιοαισθητήρα 

εφαρμόζονται ηλεκτρόδια συνδεδεμένα με τον αναλυτή δικτύου (Hewlett Packard 

4195A ή Agilent Technologies Ε5061Α). Οι μετρήσεις που λαμβάνονται 

μεταφέρονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή από όπου παρακολουθείται η πρόοδος του 

πειράματος (εικ. 8) μέσω του λογισμικού Labview 5.1 (National Instruments).  
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Πίνακας 2. Τιμές της ταχύτητας του υγρού, του αριθμού Reynolds, της εγκάρσιας ροής και του 
εγκάρσιου στρες για τις τιμές ροής που εφαρμόστηκαν στα πειράματα. Οι τιμές ταχύτητας και εγκάρσιας 
ροής υπολογίστηκαν από την ροή με βάση τις διαστάσεις της κυψελίδας.  

flow rate 
(μl/min) 

fluid velocity 
(cm/s) 

Reynolds 
number 

shear rate  
(s-1) 

wall shear stress 
(dynes/cm2) 

10 5,21 × 10-3 0,463 1,02 × 10-2 3,90 × 10-3 

25 1,3025 × 10-2 1,1575 2,56 × 10-2 9,75 × 10-3 

50 2,605 × 10-2 2,315 5,12 × 10-2 1,95 × 10-2 
 

 

Εικόνα 8. Πειραματική διάταξη. Η συσκευή τοποθετείται στο device holder, η ροή ελέγχεται μέσω 
περισταλτικής αντλίας και οι μετρήσεις λαμβάνονται με τον αναλυτή δικτύου. Αυτός συνδέεται με 
υπολογιστή όπου μπορούν να αποθηκευτούν και να επεξεργασθούν τα δεδομένα. 

Εικόνα 7. Διαστάσεις του θαλάμου ροής 
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Εικόνα 9. Το οπτικό σύστημα SR7000.

 
 
3.6. Εναπόθεση χρυσού, χάραξη με χημεία πλάσματος και καθαρισμός 
 

Πάνω στο στρώμα κυματοδηγού της συσκευής του ακουστικού βιοαισθητήρα 

110 MHz γίνεται εναπόθεση (sputtering) 20 nm χρυσού στην περιοχή ανάμεσα από 

τους IDTs σε πίεση 4 × 10-2 mbar με τη χρήση του συστήματος BAL-TEC SCD 050 

Sputter Coater. Η συσκευή επωάστηκε στους 150°C για 30 λεπτά. Πριν από κάθε 

πείραμα, η επιφάνεια χρυσού υφίσταται χάραξη με χημεία πλάσματος σε ατμόσφαιρα 

αργού πίεσης 8.0 × 10-2 mbar για 3 λεπτά. Σύντομο sputtering χρησιμοποιείται για τη 

διατήρηση του πάχους του στρώματος χρυσού. Για τον καθαρισμό των συσκευών και 

την αφαίρεση του στρώματος του κυματοδηγού, οι συσκευές αφήνονται Ο/Ν σε 

ακετόνη, καθαρίζονται από στερεά υπολείμματα και στεγνώνονται υπό αέριο άζωτο.  

 
3.7. Πειράματα με σύστημα SPR 
 

Στην παρούσα εργασία έγινε 

χρήση του οπτικού συστήματος SPR 

SR7000 (Reichert Analytical 

Instruments) (εικ. 9). Πλάκες γυαλιού 

(12.5 x 12.5 x 0.9mm) με ένα λεπτό 

στρώμα χρυσού (50 nm) 

χρησιμοποιήθηκαν. Οι πλάκες 

τοποθετούνται στην ειδική θέση και 

εφαρμόζεται η κυψελίδα ροής και το 

ειδικό gasket. Η ροή ελέγχεται μέσω 

περισταλτικής αντλίας και εφαρμόζεται 

στα πειράματα σε τιμές 25 και 50 μl/min. Οι μετρήσεις λαμβάνονται σε πραγματικό 

χρόνο μέσω του παρεχόμενου λογισμικού. Ο χρυσός ανανεωνόταν με τρόπο ίδιο 

όπως και στον ακουστικό βιοαισθητήρα. Η σχέση μεταξύ αλλαγής στο δείκτη 

διάθλασης και μάζας που εναποτίθεται στην επιφάνεια για το συγκεκριμένο σύστημα 

ορίζεται τον κατασκευαστή ως εξής:  

1.6145 μRIUs (micro refractive index units) = 1 pg/mm2 

Η σχέση μεταξύ RU (Biacore) και μRIU (Reichert) είναι η εξής: 1RU = 1.6145μRIU.   

:  
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3.8. Προετοιμασία της επιφάνειας των αισθητήρων 
 

Ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους ακινητοποίησης αντισωμάτων σε 

επιφάνειες βιοαισθητήρα είναι η εναπόθεση αρχικά ενός στρώματος από τις 

βακτηριακές πρωτεΐνες Α ή G. Οι πρωτεΐνες αυτές αλληλεπιδρούν με τις 

ανοσοσφαιρίνες και εμφανίζουν υψηλή συγγένεια για την περιοχή Fc αυτών 

(Langone, 1982; Fahnestock et al., 1986; Akerstrom et al., 1987). Για την 

ακινητοποίηση του anti–HLA-A2 αντισώματος προτιμήθηκε η στρεπτοκοκκική 

πρωτεΐνη G αντί της σταφυλοκοκκικής πρωτεΐνης Α λόγω της υψηλότερης 

συγγένειάς της για μονοκλωνικά αντισώματα από ποντικό (Saha et al., 2003). Μία 

συσκευή 110 ΜΗz με έτοιμη επιφάνεια χρυσού επωάζεται με διάλυμα πρωτεΐνης G 

(1 mg/ml) σε υγρό θάλαμο για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου, ώστε να 

προσροφηθεί η πρωτεΐνη στο στρώμα χρυσού. Μετά το πέρας της επώασης, Η 

συσκευή ξεπλένεται και αφήνεται να φτάσει σε εξισορρόπηση με PBS υπό ροή 50 

μl/min. Η επιφάνεια του αισθητήρα είναι έτοιμη για τη διεξαγωγή πειραμάτων. Όμοια 

μεταχείριση είχαν οι πλάκες γυαλιού του αισθητήρα SPR με προσθήκη αντίστοιχης 

ποσότητας διαλύματος ανά επιφάνεια (sensing area: 28 mm2 για τον ακουστικό 

αισθητήρα 110 ΜΗz, 12 mm2 για τον αισθητήρα SPR). Στον αισθητήρα SPR 

λαμβάνονταν ταυτόχρονα μετρήσεις και η μέση αλλαγή από την εναπόθεση της 

πρωτεΐνης G ήταν 3542 ± 611 μRIU (n=7) που αντιστοιχούν σε μάζα 2.19 ± 0.38 

ng/mm2. Η ίδια μάζα ανά επιφάνεια θεωρείται ότι εναποτίθεται και την επιφάνεια του 

ακουστικού βιοαισθητήρα καθώς η προσρόφηση της πρωτεΐνης γίνεται σε όμοια 

επιφάνεια χρυσού.  

 
3.9. Μεταχείριση των κυττάρων 
 

Για την αφαίρεση των πεπτιδίων σχετιζόμενων με τα μεμβρανικά HLA-A2, τα 

κύτταρα LG2 επωάστηκαν με ένα ήπια όξινο ρυθμιστικό διάλυμα (pH 3.2) (van der 

Burg et al., 1995). Τα κύτταρα ξεπλύθηκαν με PBS, φυγοκεντρήθηκαν σε 250g και 

αφέθηκαν σε πάγο για 5 λεπτά. Ακολούθησε μία επώαση 90΄΄ με παγωμένο 

ρυθμιστικό κιτρικού- (μίγμα ίσων όγκων 0,263Μ κιτρικό και 0,123Μ Na2HPO4). Τα 

κύτταρα έπειτα ξεπλύθηκαν και επαναιωρήθηκαν σε RPMI χωρίς ορό. Πριν από κάθε 

πείραμα, τα κύτταρα ξεπλένονται σε PBS, φυγοκεντρούνται σε 250g και πάλι 

επαναιωρούνται σε PBS.  



     ΠΜΣ “ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ” 

 20

Τα κύτταρα επωάστηκαν με μικρή ποσότητα γλουταραλδεΰδης (g/a) για τη 

μονιμοποίηση της μεμβράνης ώστε να μην είναι δυνατό να γίνεται διάχυση των 

μεμβρανικών πρωτεϊνών στην πλασματική μεμβράνη. Συγκεκριμένα, πριν από κάθε 

πείραμα, τα κύτταρα ξεπλύθηκαν με PBS, φυγοκεντρήθηκαν σε 250g και 

επωάστηκαν στον πάγο για 5΄ με 50μl g/a 0,01% σε PBS. Ακολούθησαν ξεπλύματα 

σε PBS (4x) και τελική επαναιώρηση σε PBS.  

  
3.10. Κυτταρομετρία ροής 
 

Η τεχνολογία της κυτταρομετρίας ροής προσφέρει μια ποικιλία διαφορετικών  

μετρήσεων σε κύτταρα, κυτταρικά οργανίδια και άλλα αντικείμενα σε διάλυμα που 

κινούνται υπό ροή. Οι εφαρμογές της κυτταρομετρίας ροής είναι ευρείς, από 

διάγνωση ασθενειών έως μελέτη κυτταρικής λειτουργίας και κυτταρικής ανάπτυξης 

(Dean, 1997). Σε ένα κυτταρόμετρο ροής, τα κύτταρα στο διάλυμα κινούνται υπό ροή 

και ένα κάθε φορά στο θάλαμο ροής. Εκεί, λαμβάνονται μετρήσεις καθώς τα κύτταρα 

περνούν από μία ακτίνα φωτός (εικ. 10Α). Σε ένα απλό σύγχρονο κυτταρόμετρο ροής, 

υπάρχουν ανιχνευτές φθορισμού (τουλάχιστον ένας) και ανιχνευτής σκέδασης φωτός 

(εικ. 10Β). Ο ανιχνευτής σκέδασης φωτός λαμβάνει πληροφορίες για το σχήμα και το 

μέγεθος των κυττάρων ενώ οι ανιχνευτές φθορισμού για τις διάφορες χρωστικές με 

τις οποίες έχουν σημανθεί τα μόρια ενδιαφέροντος είτε εξω- ή ενδοκυτταρικά. Στην 

παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε το κυτταρόμετρο FACS Culiber (Becton 

Dickinson).  

 
 

 

Κύτταρα LG2 ή K562 συλλέχθηκαν, ξεπλύθηκαν με PBS και 

φυγοκεντρήθηκαν σε 250g. Έπειτα επωάστηκαν κατά σειρά με PBS που περιείχε 2% 

BSA (διάλυμα κάλυψης μη ειδικών θέσεων), το anti-HLA-A2 μονοκλωνικό 

Εικόνα 10. Διάταξη θαλάμου ροής σε κυτταρόμετρο ροής (Α). Διάταξη ενός απλού 
κυτταρομέτρου ροής που έχει έναν ανιχνευτή φθορισμού (photomultiplier) και έναν 
ανιχνευτή σκέδασης φωτός (photodiode) (B). 
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αντίσωμα ΒΒ7.2 και ένα δεύτερο αντίσωμα ειδικό για mouse IgG και συνεζευγμένο 

με τη φθορίζουσα χρωστική FITC (Dako). Ανάμεσα στις επωάσεις τα κύτταρα 

ξεπλένονται με απλό PBS. Τα αντισώματα χρησιμοποιήθηκαν σε συνθήκες κορεσμού 

(1μl/50μl σε PBS, 0.1% BSA, 0.05% NaN3) ώστε όλα τα μόρια HLA-A2 στην 

επιφάνεια των κυττάρων να έχουν δεσμεύσει αντίσωμα. Τα δείγματα έπειτα 

αναλύθηκαν σε κυτταρόμετρο ροής και μετρήσεις του light scattering και του 

φθορισμού της FITC συλλέχθηκαν σε τετραπλές λογαριθμικές κλίμακές. Το σύστημα 

QIFIKIT® (Dako) χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή έμμεσης ποσοτικής δοκιμασίας 

ανοσοφθορισμού. Το QIFIKIT περιέχει πλαστικά σφαιρίδια με δεσμευμένα μόρια 

mouse IgG σε διάφορους πληθυσμούς με γνωστό αριθμό δεσμευμένων μορίων mouse 

IgG. Μετρήσεις της έντασης φθορισμού επιτρέπουν την κατασκευή πρότυπης 

καμπύλης από την οποία μπορεί να προσδιοριστεί η πυκνότητα των αντιγόνων στην 

επιφάνεια των κυττάρων.  
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Εικόνα 11. Πρότυπη καμπύλη για 
τον υπολογισμό μορίων που έχουν 
δεσμεύσει αντίσωμα στην επιφάνεια 
κυττάρων. Ο λογάριθμος της μέσης 
έντασης φθορισμού (mean 
fluorescence intensity, MFI) 
απεικονίζεται γραφικά με τον 
λογάριθμο των μορίων που έχουν 
δεσμεύσει αντίσωμα στην επιφάνεια 
των beads. Ο συγκεκριμένος 
αριθμός είναι γνωστός (14000, 
69000, 212000, 649000, από τον 
κατασκευαστή) και επομένως από 
την προκύπτουσα εξίσωση της 
ευθείας μπορούμε να υπολογίζουμε 
τον αριθμό μορίων που έχουν 
δεσμεύσει αντίσωμα στη μεμβράνη 
των κυττάρων.  

Calibration curve

y = 0.9754x + 2.2743
R2 = 0.9997
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
 
4.1. Ποσοτικοποίηση των HLA-A2 στη μεμβράνη των κυττάρων 
 

Η τεχνική της κυτταρομετρίας ροής χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτικοποίηση 

των μορίων HLA-A2 στη μεμβράνη των κυττάρων LG2 που μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν με το μονοκλωνικό αντίσωμα BB7.2. Το συγκεκριμένο αντίσωμα 

αναγνωρίζει την α αλυσίδα του μορίου HLA-A2 όταν αυτή έχει λάβει τη 

στερεοδιάταξη που συμμετέχει στη δομή του ετεροτριμερούς α αλυσίδα/β2 

μικροσφαιρίνη/πεπτίδιο (Hogan & Brown, 1992). Με τη χρήση του kit έμμεσης 

ποσοτικής δοκιμασίας ανοσοφθορισμού (QIFIKIT®), έγινε η κατασκευή της 

πρότυπης καμπύλης (εικ. 11) που συνδέει την ένταση του φθορισμού με τον αριθμό 

μορίων στην επιφάνεια των κυττάρων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Για την εξαγωγή των τιμών έντασης φθορισμού χρησιμοποιήθηκε η διάμεσος ώστε 

να ελαχιστοποιηθούν οι στατιστικές επιδράσεις ακραίων τιμών.  

 

Τα ιστογράμματα από τα πειράματα κυτταρομετρίας ροής για τα πλαστικά 

σφαιρίδια και τα  κύτταρα LG2 φαίνονται στην εικόνα 12. Οι υπολογισμένες τιμές 

για τον αριθμό των μορίων HLA-A2 που αλληλεπιδρούν με το αντίσωμα, 

εμφανίζονται στον Πίνακα 3. Ο πληθυσμός των κυττάρων LG2 εμφανίζει υψηλό 

βαθμό ετερογένειας στον αριθμό των ετεροτριμερών α αλυσίδα/β2 

μικροσφαιρίνη/πεπτίδιο (εικ.12B), οποίος κυμαίνεται από 104 ως 5 × 105. Ο 

πληθυσμός των κυττάρων LG2 που επωάστηκαν με ήπιο όξινο ρυθμιστικό 

εμφανίζεται πιο ομοιογενής (εικ. 12C). Στα κύτταρα αυτά έχει γίνει έκλουση των 
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πεπτιδίων από τα ετεροτριμερή και μόνο ενδογενή πεπτίδια υψηλής συγγένειας έχουν 

συγκρατηθεί στη μεμβράνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LG2 cells 
Number of HLA-A2 molecules available for 

binding to the mAb BB7.2 

untreated 4,58 ± 1,29 × 104 

mild acid-treated 3,66 ± 0,24 × 104 

  

Πίνακας 3. Ο αριθμός των μορίων HLA-A2 στην κυτταρική μεμβράνη που μπορούν 
να δεσμεύσουν το μονοκλωνικό αντίσωμα ΒΒ7.2. 

Εικόνα 12. Ιστογράμματα μονής παραμέτρου από μετρήσεις γεγονότων έναντι έντασης 
φθορισμού από τον φωτοπολλαπλασιαστή (FL1) του κυτταρόμετρου ροής. (Α) Πλαστικά 
σφαιρίδια, (Β) κύτταρα LG2 και (C) κύτταρα LG2 μεταχειρισμένα με ήπιο οξύ. 

A 

B 

C 
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4.2. Ακινητοποίηση του αντισώματος  
 

Το μονοκλωνικό αντίσωμα ΒΒ7.2 προστίθεται στην επιφάνεια του 

βιοαισθητήρα υπό ροή 25 μl/min σε συγκέντρωση 10 μg/ml και η αλληλεπίδραση του 

με την προσροφημένη στο χρυσό πρωτεΐνη G παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο. 

Η πρόσδεση του αντισώματος προκαλεί μεταβολή στη φάση και το πλάτος του 

ακουστικού κύματος οι οποίες είναι  2.83 ± 0.15 deg και 0.073 ± 0.014 dB αντίστοιχα 

(n=7). Έγιναν επίσης πειράματα στον αισθητήρα SPR, με προσθήκη ίδιας 

συγκέντρωσης και υπό ίδια ροή, και έδωσαν μεταβολή 2356 ± 759 μRIUs για τη 

δέσμευση του αντισώματος στην πρωτεΐνη G. Η μεταβολή αυτή αντιστοιχεί σε 

δεσμευμένη μάζα 1.46 ± 0,47 ng/mm2, που σημαίνει  9,73 ± 3,1 × 10-15 moles/mm2 ή 

5,87 ± 1,89 × 109 μόρια/mm2. Επομένως, τα μόρια του αντισώματος βρίσκονται στην 

επιφάνεια του αισθητήρα σε μέση απόσταση 15 nm μεταξύ τους. Λαμβάνοντας 

υπόψη τις διαστάσεις του συγκεκριμένου υποτύπου IgG που ανήκει το ΒΒ7.2 

(Parham & Brodsky, 1981; Harris et al., 1997), γίνεται αντιληπτό ότι τα μόρια του 

αντισώματος είναι στενά πακεταρισμένα στην επιφάνεια του αισθητήρα. Το στενό 

αυτό πακετάρισμα του αντισώματος αναμένεται να δώσει μικρότερη ευαισθησία ως 

απόκριση σε προσθήκη υψηλής συγκέντρωσης αντιγόνου (Duschl et al., 1996) 

εμποδίζει όμως το σχηματισμό μη ειδικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ του αντιγόνου 

και του στρώματος πρωτεΐνης G. 

 
4.3. Προσθήκη κυττάρων στην επιφάνεια του ακουστικού βιοαισθητήρα 
 

Εναιωρήματα κύτταρων LG2 σε PBS προστέθηκαν υπό ροή 10 μl/min σε 

επιφάνεια του ακουστικού βιοαισθητήρα όπου είχαν ήδη ακινητοποιηθεί αντισώματα 

anti–HLA-A2 και έπειτα από επίτευξη εξισορρόπησης του σήματος. Ο αριθμός 

κυττάρων κυμαινόταν από 5 × 103 ως 2 × 106 ανά ml σε συνολικό όγκο δείγματος 0,5 

ml. Η αντίδραση αλληλεπίδρασης μεταξύ κυττάρων και επιφάνειας βιοαισθητήρα 

παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από τη μεταβολή στο σήμα του βιοαισθητήρα. 

Μετά το πέρασμα των δειγμάτων, το σήμα αφέθηκε να εξισορροπηθεί με PBS και 

υπό ροή 50 μl/min. Ακολούθως, η συσκευή του αισθητήρα παρατηρείται σε 

μικροσκόπιο αντίθεσης φάσεων. Τα πειράματα διεξάχθηκαν από δύο ως τέσσερις 

φορές για κάθε συγκέντρωση. Στην εικόνα 14 φαίνονται οι καμπύλες δέσμευσης σε 

πραγματικό χρόνο για διάφορους αριθμούς κυττάρων. Αποδίδονται μόνο σε σχέση με  
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ΙgG 10 μg/ml –  
flow 25 μl/min 

 

buffer – flow 50 μl/min

A 

B 

C 

Εικόνα 13. Πειράματα πρόσδεσης του anti–HLA-A2 μονοκλωνικού αντισώματος σε επιφάνεια 
πρωτεΐνης G. Η αλλαγή της φάσης (Α) και του πλάτους (Β) του ακουστικού βιοαισθητήρα ήταν 2.83 ± 
0.15° και 0.073 ± 0.014 dB αντίστοιχα (n=7). Τα βέλη δείχνουν την ανταλλαγή δείγματος (ΙgG 10 
μg/ml – ροή 25 μl/min) με PBS (ροή 50 μl/min) Η αλλαγή σε μονάδες μRIU (C) ήταν 2356 ± 759 για 
τον αισθητήρα SPR.  

ΙgG 10 μg/ml –  
flow 25 μl/min 

 

buffer – flow 50 μl/min
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τη μεταβολή του πλάτους του ακουστικού κύματος. Η μεταβολή της φάσης ήταν 

αναξιόπιστη καθώς είτε παρέμενε σταθερή είτε εμφάνιζε τυχαίες μεταβολές σε 

διάφορους αριθμούς κυττάρων. Αντίθετα, η μεταβολή του πλάτους παρουσίασε 

υψηλή ευαισθησία και καλή επαναληψιμότητα. Η απόκριση αυτή του αισθητήρα 

είναι διαφορετική από εκείνη που παρατηρείται στην περίπτωση της δέσμευσης του 

αντισώματος και γενικά πρωτεϊνών (Saha et al., 2003) όπου η κύρια μεταβολή 

συμβαίνει στη φάση του ακουστικού κύματος.  

 
 

 

Ως αρνητικός μάρτυρας, χρησιμοποιήθηκε η σειρά Κ562, τα κύτταρα της 

οποίας δεν εκφράζουν καθόλου τάξης Ι μόρια HLA. Η προσθήκη κυττάρων Κ562 σε 

αριθμό 2,5 × 105 ανά ml στην επιφάνεια του αισθητήρα δεν οδήγησε σε αλλαγή του 

σήματος. Ομοίως, η προσθήκη ίδιου αριθμού σκοτωμένων κυττάρων LG2 (1% 

DMSO Ο/Ν) στην επιφάνεια του αισθητήρα δεν προκάλεσε πτώση του πλάτους. 

Ένας επιπρόσθετος αρνητικός μάρτυρας ήταν η προσθήκη των κυττάρων LG2 σε 

επιφάνεια χωρίς αντίσωμα. Η μεταβολή στο σήμα ήταν αμελητέα εν συγκρίσει 

εκείνης παρουσία αντισώματος. Επίσης, προεπώαση των κυττάρων με το αντίσωμα 

BB7.2, οδηγεί σε ελαττωμένη μεταβολή του πλάτους του ακουστικού κύματος λόγω 

Εικόνα 14. Καμπύλες δέσμευσης σε πραγματικό χρόνο των κυττάρων LG2 στην επιφάνεια του 
ακουστικού βιοαισθητήρα τύπου Love. Τα κυτταρικά εναιωρήματα σε PBS προστέθηκαν σε χρόνο 0 
και υπό ροή 10 μl/min. Το βέλος δείχνει την ανταλλαγή των δειγμάτων με απλό PBS και τη μεταβολή 
της ροής σε 50 μl/min. 

cell suspension – flow 10μl/min 
buffer – flow 50 μl/min 
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ελαττωμένης διαθεσιμότητας ετεροτριμερών για το ακινητοποιημένο ΒΒ7.2, αφού 

αρκετά από αυτά έχουν δεσμεύσει το διαλυτό ΒΒ7.2  Τα παραπάνω πειράματα 

δείχνουν πως η μεταβολή του σήματος του βιοαισθητήρα οφείλεται μόνο στην ειδική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των HLA-A2 στην επιφάνεια των κυττάρων και του 

ακινητοποιημένου αντισώματος (εικ. 15). Ακόμη, προεπώαση των κυττάρων LG2 με 

γλουταραλδεΰδη (1%), η οποία χρησιμοποιείται γενικά για τη μονιμοποίηση της 

μεμβράνης, έδωσε αρκετά μικρότερη μεταβολή, κάτι που φανερώνει ότι η διάχυση 

των μορίων HLA-A2 στην κυτταρική μεμβράνη επηρεάζει τη μεταβολή του σήματος 

και είναι σημαντική για την πρόσδεση των κυττάρων στην επιφάνεια του αισθητήρα..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.4. Μικροσκοπική παρατήρηση της επιφάνειας του αισθητήρα 
 

Η παρατήρηση της επιφάνειας του βιοαισθητήρα μετά το πέρας του 

πειράματος σε μικροσκόπιο αντίθεσης φάσεων φανέρωσε την προσκόλληση των 

κυττάρων στο ακινητοποιημένο αντίσωμα. Τα κύτταρα LG2, που μεγαλώνουν 

κανονικά σε αιώρημα, εμφάνισαν σε επιφάνειες με το μονοκλωνικό αντίσωμα προφίλ 

προσκόλλησης παρόμοιο με κύτταρα που μεγαλώνουν κανονικά σε υπόστρωμα 

(Grinnel, 1978) με ψευδοπόδια να εκτείνονται από το κυτταρικό σώμα (εικ. 16). Σε 

επιφάνειες χωρίς το μονοκλωνικό αντίσωμα, τα κύτταρα παρουσιάζουν τυπικό 

σφαιρικό σχήμα και ξεπλένονται εύκολα. Αυτό αποτελεί άλλο ένα στοιχείο που 

δείχνει ότι η προσκόλληση και το άπλωμα των κυττάρων είναι αποτέλεσμα της 

ειδικής αλληλεπίδρασης IgG – HLA-A2. Για κάθε πείραμα, ο αριθμός των κυττάρων 

που έχουν προσκολληθεί ανά mm2 υπολογίστηκε μετρώντας τα κύτταρα σε 

τουλάχιστον τρεις περιοχές της επιφάνειας.  

Εικόνα 15. Η 
μεταβολή του πλάτους 
του ακουστικού 
κύματος για 
διαφορετικές 
κυτταρικές σειρές και 
διαφορετικές 
καταστάσεις. Τα 
κύτταρα Κ562 που δεν 
εκφράζουν τάξης Ι 
μόρια HLA δεν 
προκαλούν μεταβολή 
στο σήμα του 
αισθητήρα. Τα κύτταρα 
LG2 αλληλεπιδρούν 
ειδικά με το αντίσωμα 
στην επιφάνεια του 
αισθητήρα μόνο υπό 
φυσιολογικές 
συνθήκες. 
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4.5. Μεταβολή του σήματος του αισθητήρα λόγω ειδικής αλληλεπίδρασης των 
κυττάρων με το υπόστρωμα 
 

Για τον ακουστικό βιοαισθητήρα τύπου Love η μεταβολή της φάσης του 

κύματος είναι κυρίως ευαίσθητη στην πρόσδεση μάζας ενώ η μεταβολή του πλάτους 

είναι κυρίως ευαίσθητη στις μηχανικές ιδιότητες των δεσμευόμενων μορίων 

(Papadakis et al., in preparation). Επίσης, η ευαισθησία του αισθητήρα περιορίζεται 

σε μία απόσταση 50 nm από την επιφάνεια στην οποία η διάδοση του ακουστικού 

κύματος προκαλεί την δημιουργία ενός αποσβένοντος πεδίου. Στα παραπάνω 

πειράματα, πριν την προσθήκη κυττάρων, υπάρχουν ήδη δύο πρωτεϊνικά στρώματα 

στην επιφάνεια του αισθητήρα, αυτά της πρωτεΐνης G και του μονοκλωνικού 

αντισώματος. Η πρωτεΐνη G σχηματίζει ένα στρώμα με πάχος 5-10 nm. Τα 

μονοκλωνικά αντισώματα από ποντικό, όπως το ΒΒ7.2 που χρησιμοποιήθηκε στην 

παρούσα εργασία, έχουν μήκος 15 nm (Harris et al., 1997).  Στην επιφάνεια των 

κυττάρων, το εξωκυττάριο κομμάτι του μορίου HLA-A2 έχει μήκος 7 nm (Bjorkman 

et al., 1987). Η αλληλεπίδραση επομένως εκτείνεται σε απόσταση 30-40 nm από την 

επιφάνεια του αισθητήρα. Λαμβάνοντας υπόψη και το πάχος της κυτταρικής 

μεμβράνης (6-10 nm) (Berg et al., 2005), προκύπτει ότι σχεδόν το σύνολο της μάζας 

t = 60 min 

A B 

Εικόνα 16. Μικροφωτογραφίες (Α) και σχηματική αναπαράσταση  (Β) της προσκόλλησης και 
του απλώματος ενός κυττάρου LG2 στην επιφάνεια του ακουστικού βιoαισθητήρα τύπου Love 
με ακινητοποιημένο αντίσωμα κατά τη διάρκεια του πειράματος.  

microvilli 

pseudopods 

contact area 

contact area 

t = 0 
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Εικόνα 17. Σχηματική αναπαράσταση της μεσεπιφάνειας. Ο ακουστικός βιοαισθητήρας είναι ευαίσθητος 
σε μηχανικές μεταβολές και αλλαγές στη μάζα που συμβαίνουν μέσα σε απόσταση 50 nm από την 
επιφάνεια.

του κυττάρου είναι εκτός των 50 nm στο οποίο είναι ευαίσθητος ο αισθητήρας (εικ. 

17). Αυτό μπορεί να δικαιολογήσει την παρατηρούμενη αστάθεια στη μεταβολή της 

φάσης του ακουστικού κύματος. Η αστάθεια αυτή μπορεί επίσης να προκαλείται από 

μη ειδικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ πρωτεϊνικών μορίων της κυτταρικής μεμβράνης 

και της επιφάνειας του βιοαισθητήρα ή από τη μη ειδική πρόσδεση διαλυτών 

πρωτεϊνών (είτε προερχόμενων από υπολείμματα του θρεπτικού μέσου ή 

εκκρινόμενων από τα κύτταρα).  

Η διάδοση του ακουστικού κύματος στην επιφάνεια προκαλεί την ταλάντωση 

του ζεύγους IgG – HLA-A2. Στην περίπτωση που το HLA-A2 είναι αγκυροβολημένο 

στην κυτταρική μεμβράνη, η ταλάντωση παρεμποδίζεται. Η κυτταρική μεμβράνη 

είναι μια δομή με πλαστικότητα και μπορεί να απορροφήσει την ενέργεια που 

προκαλεί την ταλάντωση του ζεύγους IgG – HLA-A2. Συνεπώς, η μεταβολή στο 

πλάτος του ακουστικού κύματος που ανιχνεύεται από τον αισθητήρα οφείλεται σε 

αυτήν ακριβώς την απώλεια ενέργειας στις θέσεις αλληλεπίδρασης IgG και HLA-A2. 

Σε μελέτες αλληλεπίδρασης κυττάρων με επιφάνειες του ακουστικού βιοαισθητήρα 

τύπου QCM, η προσκόλληση των κυττάρων οδήγησε σε μεταβολές της συχνότητας 

συντονισμού και του παράγοντα απόσβεσης. Οι μεταβολές στη συχνότητα 

συντονισμού ήταν μικρότερες από τις αναμενόμενες για τη μάζα του κυττάρου ενώ η 
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Εικόνα 18. Σύγκριση του αριθμού των 
επιφανειακών μορίων HLA-A2 διαθέσιμων για 
αλληλεπίδραση με το αντίσωμα για κύτταρα LG2 
επωασμένα ή μη με ήπιο οξύ και για 
απομονωμένα μέσω φυγοκέντρησης σε κλίση 
περκόλλης.  

πρόσδεση των κυττάρων οδήγησε σε υψηλή απόσβεση ενέργειας (Wegener et al., 

2000; Galli Marxer et al., 2003; Wegener et al., 2003; Khraiche et al., 2005). Η 

απόσβεση αυτή συσχετίστηκε με την ειδική προσκόλληση των ιντεγκρινών στη 

μεμβράνη των κυττάρων σε προσροφημένες πρωτεΐνες στην επιφάνεια του 

βιοαισθητήρα (πρωτεΐνες του εξωκυττάριου χώρου, π.χ. φιμπρονεκτίνη και 

βιτρονεκτίνη) και βρέθηκε να εξαρτάται από την κατάσταση του κυτταροσκελετού.  

Αφού δείξαμε ότι η ειδική αλληλεπίδραση μεταξύ HLA-A2 στη μεμβράνη 

των κυττάρων και ακινητοποιημένου αντισώματος είναι αυτή που οδηγεί σε 

μεταβολή του ακουστικού κύματος, το επόμενο βήμα ήταν η διερεύνηση της 

επίδρασης του διαφορετικού αριθμού μορίων HLA-A2 στην επιφάνεια του κυττάρου. 

Για το σκοπό αυτό, έγιναν πειράματα αφενός με κύτταρα LG2 που επωάστηκαν με 

ήπιο οξύ (pΗ 3.2) ώστε να απομακρυνθούν πεπτίδια των ετεροτριμερών των μορίων 

HLA-A2 και να ελαττωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων μορίων HLA-A2 για 

αλληλεπίδραση με το ακινητοποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα και αφετέρου με 

κύτταρα LG2 που απομονώθηκαν έπειτα από φυγοκέντρηση σε κλίση περκόλλης και 

εμφάνισαν υψηλό αριθμό ετεροτριμερών 

στην επιφάνεια (εικ. 18). Η μεταβολή 

του σήματος του ακουστικού 

βιοαισθητήρα για συγκεκριμένο αριθμό 

κυττάρων στην επιφάνεια έδειξε να 

εξαρτάται από τον αριθμό των HLA-A2 

στη μεμβράνη των κυττάρων και, 

εφόσον η επιφανειακή συγκέντρωση του 

αντι-σώματος διατηρείται σταθερή, από 

τον αριθμό των αλληλεπιδράσεων IgG – 

HLA-A2 (εικ. 19). Από τα αποτελέσματα 

αυτά μπορεί να εξαχθεί ένα σημαντικό 

συμπέρασμα: αυτό που ανιχνεύει ο ακου-

στικός βιοαισθητήρας είναι ο αριθμός 

των σημείων διασύνδεσης (σημεία 

αλληλε-πιδράσεων IgG – HLA-A2) 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

κυττάρων στην επιφάνεια. Κάτι 
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παρόμοιο υποδείχνουν και τα πειράματα από τους Li και συνεργάτες στη μελέτη τους 

στην κυτταρική προσκόλ-ληση καρκινικών κυττάρων σε στατική φάση στην 

επιφάνεια ακουστικού αισθητήρα τύπου QCM (Li et al., 2005). Η κυτταρική 

προσκόλληση σε πρωτεΐνες του εξωκυττάριου χώρου καταγράφηκε από τον 

αισθητήρα για κύτταρα που εξέφραζαν κανονικό ή δεκαπλάσιο αριθμό αvβ3 

ιντεγκρινών. Η μεταβολή του σήματος ήταν υψηλότερη κατά την προσκόλληση των 

κυττάρων με το μεγαλύτερο αριθμό ιντεγκρινών.  

 
 

 

 
4.6. Ισόθερμη καμπύλη δέσμευσης 
 

Από την προσθήκη διάφορων συγκεντρώσεων (αριθμού κυττάρων ανά ml) 

στην επιφάνεια του ακουστικού βιοαισθητήρα, μπορεί να κατασκευαστεί η ισόθερμη 

καμπύλη δέσμευσης Langmuir (εικ. 20). Οι τιμές της μεταβολής του πλάτους 

αντιστοιχούν στη μεταβολή του σήματος από την προσθήκη των κυτταρικών 

εναιωρημάτων ως την τελική εξισορρόπηση του σήματος. Το όριο ευαισθησίας του 

αισθητήρα ήταν τα 5 × 103 κύτταρα ανά ml που όμως αντιστοιχεί σε περίπου 364 

ακινητοποιημένα κύτταρα σε ολόκληρη την επιφάνεια του αισθητήρα. Το όριο αυτό 

είναι αρκετά χαμηλό και είναι παρόμοιο με εκείνο που επέτυχαν οι Wang και 

συνεργάτες με τον αισθητήρα QCM κατά την αλληλεπίδραση υπό ανάδευση 

κοκκιοκυττάρων με ακινητοποιημένα αντισώματα (2,5 × 103 και 5,75 × 103 κύτταρα 

Εικόνα 19. Μεταβολή του ακουστικού κύματος από την προσκόλληση κυττάρων με διαφορετικό 
αριθμό μορίων HLA-A2.  

cells per mm2  
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ανά ml) (Wang et al., 2004). Η ισόθερμη καμπύλη δέσμευσης μπορεί να δώσει 

απευθείας τη σταθερά ισορροπίας της αντίδρασης του ακινητοποιημένου IgG με το 

μεμβρανικό HLA-A2 λαμβάνοντας το αντίστροφο της συγκέντρωσης στην οποία 

παρατηρείται η μισή της μέγιστης μεταβολής του πλάτους του ακουστικού κύματος.  

Αυτή προκύπτει 1/(247181 κύτταρα/ml), δηλαδή Ka = 4.046 × 10-6 ml (για ένα 

κύτταρο). Αντικαθιστώντας για κάθε κύτταρο την τιμή των μορίων HLA-A2  που 

μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το αντίσωμα BB7.2 (4,58 ± 1,29 × 104) έχουμε την 

τιμή Ka = 8,834 × 10-11 ml (για ένα μόριο HLA-A2) ή Ka = 5,32 × 1010  M-1. Οι 

αλληλεπιδράσεις υψηλής συγγένειας μεταξύ αντιγόνου-αντισώματος έχουν σταθερές 

δέσμευσης της τάξης 108 – 109. Η τιμή σταθεράς δέσμευσης που λαμβάνεται από την 

ισόθερμη καμπύλης είναι αρκετά υψηλή. Επίσης, είναι αρκετά μεγαλύτερη από τη 

σταθερά δέσμευσης για το ζεύγος BB7.2 – μεμβρανικό HLA-A2 που υπολογίστηκε 

από τους Parham & Brodsky: Ka = 4.6 × 108  M-1 (Parham & Brodsky, 1981). Βέβαια, 

τιμή αυτή υπολογίστηκε από πειράματα με ραδιοσημασμένο BB7.2 σε θερμοκρασία 

4°C (εν αντιθέσει με την παραπάνω που υπολογίστηκε σε θερμοκρασία δωματίου) 

και χωρίς ακριβή γνώση του αριθμού των HLA-A2 στη μεμβράνη των κυττάρων JY.  

 
Εικόνα 20. Ισόθερμη καμπύλη αντίδρασης για την αλληλεπίδραση των κυττάρων με το 
ακινητοποιημένο αντίσωμα στην επιφάνεια του αισθητήρα. Από τον αριθμό κυττάρων ανά ml που 
αντιστοιχεί στο μισό της μέγιστης τιμής μεταβολής του πλάτους (1,505/2 dB  247181 κύτταρα ανά 
ml), προκύπτει η σταθερά δέσμευσης (διακεκομμένες γραμμές). 

Keq = 4.046 × 10-6 ml (single cell) 
ι
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Εικόνα 21. 
Καμπύλες του 
ρυθμού μεταβολής 
ως προς τη 
μεταβολή του 
πλάτους του 
ακουστικού κύματος 
κατά την προσθήκη  
εναιωρημάτων 
διαφορετικού 
αριθμού κυττάρων 
στην επιφάνεια του 
αισθητήρα. 

4.7. Κινητική ανάλυση 
 

Από τις καμπύλες δέσμευσης σε πραγματικό χρόνο είναι δυνατό να 

υπολογιστούν οι κινητικές παράμετροι για την αλληλεπίδραση των κυττάρων με το 

ακινητοποιημένο αντίσωμα (Duschl, 2002). Για να συμβεί αυτό θα πρέπει η 

αντίδραση αλληλεπίδρασης να μην εξαρτάται από τη μεταφορά μάζας στην επιφάνεια 

του αισθητήρα. Η μεταφορά μάζας γενικά εξαρτάται από τις διαστάσεις της 

κυψελίδας ροής, από τον συντελεστή διάχυσης και από τη ροή του διαλύματος. 

Περιορισμοί που εισέρχονται από τη μεταφορά μάζας μπορούν να επηρεάσουν τις 

μετρήσεις της σταθεράς ταχύτητας της αντίδρασης δέσμευσης, καθώς, όταν ισχύουν, 

η διάχυση του αναλύτη στην επιφάνεια του αισθητήρα είναι πιο αργή από την 

αντίδραση δέσμευσης και δημιουργείται έλλειψη αναλύτη στη μεσεπιφάνεια υγρού-

στερεού, με αποτέλεσμα αυτό που μετράται από τον αισθητήρα να είναι τελικά η 

ταχύτητα μεταφοράς του αναλύτη στην επιφάνεια παρά η ταχύτητα της αντίδρασης 

δέσμευσης (Glaser, 1993). Στην κυψελίδα ροής του αισθητήρα τύπου Love, η ροή 

του υγρού είναι ινώδης κατά το πέρασμα του δείγματος πάνω από την επιφάνεια 

(Πίνακας 2). Στο σημείο που γίνεται είσοδος του δείγματος (inlet, εικ. 7) προκαλείται 

ανάμιξη του υγρού που εισέρχεται στο θάλαμο ροής με το υγρό ήδη πάνω από την 

επιφάνεια του αισθητήρα, κάτι που προωθεί την μεταφορά μάζας (Saha et al., 2003).  

Στα ακουστικά πειράματα με τα κύτταρα, οι καμπύλες δέσμευσης σε 

πραγματικό χρόνο δεν εμφανίζουν το τυπικό προφίλ εκθετικής συνάρτησης αλλά 

περισσότερο ένα προφίλ σιγμοειδούς (εικ. 14). Επίσης, οι καμπύλες dA/dt προς A 

δίνουν ένα μη γραμμικό προφίλ (εικ. 21) κάτι που αποτελεί ένδειξη για περιορισμούς 
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Εικόνα 22. Η καμπύλη δέσμευσης σε πραγματικό χρόνο για την αλληλεπίδραση των κυττάρων με την 
επιφάνεια του αισθητήρα εμφανίζει σιγμοειδές προφίλ. Η φάση υστέρησης οφείλεται σε περιορισμούς 
μεταφοράς μάζας. Η φάση που προσεγγίζει την ισορροπία δείχνει την αλληλεπίδραση IgG – HLA-A2 και 
μόνο αυτή χρησιμοποιείται για την εξαγωγή κινητικών παραμέτρων  

που οφείλονται σε μεταφορά μάζας (Glaser, 1993). Βέβαια, οι περιορισμοί 

μεταφοράς μάζας δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει 

αποκλίσεις από την ιδανική διαδικασία δέσμευσης, περιγραφόμενη με εκθετική 

συνάρτηση πρώτης τάξης, καθώς τέτοια επίδραση μπορούν να έχουν διαδικασίες 

δέσμευσης με περισσότερα του ενός βήματα αντίδρασης (Schuck & Minton, 1996). 

Στη σιγμοειδή καμπύλη πραγματικού χρόνου (εικ. 22), το αρχικό στάδιο (φάση 

υστέρησης) οφείλεται όντως σε περιορισμούς μεταφοράς μάζας, καθώς σε πειράματα 

με υψηλότερη ροή (50 μl/min) κατά την αρχική προσθήκη του δείγματος, η φάση 

υστέρησης (lag phase) δεν υφίσταται ή είναι πολύ σύντομη. Επομένως, για να 

ξεπεραστεί το πρόβλημα από τους περιορισμούς μεταφοράς μάζας, θα είναι αναγκαία 

η χρησιμοποίηση μέρους από τα δεδομένα και συγκεκριμένα το κομμάτι της 

καμπύλης που πλησιάζει την εξισορρόπηση για κάθε περίπτωση. Έτσι, η 

αλληλεπίδραση των κυττάρων με την επιφάνεια του αισθητήρα μελετάται από την 

εκθετική φάση των καμπύλων δέσμευσης σε πραγματικό χρόνο και ύστερα (εικ. 14, 

22).  

 

Τα κομμάτια αυτά των καμπύλων προσαρμόστηκαν σε εκθετικές συναρτήσεις 

πρώτης τάξης (R2>0.95) και οι κλίσεις των γραμμικών συναρτήσεων dA/dt προς A 

παραστάθηκαν γραφικά ως προς τον αριθμό των κυττάρων σε κάθε δείγμα (εικ. 23). 

Η σταθερά ταχύτητας για την αντίδραση δέσμευσης είναι η κλίση της ευθείας και η 

σταθερά ταχύτητας για το διαχωρισμό είναι το σημείο τομής του άξονα y (Karlsson et  

 

cell suspension – flow 10μl/min 

buffer – 50 μl/min 
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Εικόνα 23. 
Καμπύλη των 
τιμών  
Δ(dΑ/dt)/ΔA 
ως προς τη 
συγκέντρωση 
των 
κυττάρων. Η 
κλίση της 
ευθείας δίνει 
την τιμή της ka 
και το σημείο 
τομής με τον 
άξονα y είναι 
η kd. 

 

al., 1991). Στην περίπτωση της ευθείας της εικόνας 23 έχουμε: ka = 2.87 × 10-9 ml s-1 

(για ένα κύτταρο) και kd = 7.58 × 10-5 s-1. Υπολογίζουμε τη σταθερά ταχύτητας 

διαχωρισμού καθώς η αντίδραση IgG – HLA-A2 είναι αντιστρεπτή και θεωρούμε ότι 

στην περιοχή επαφής του κυττάρου με την επιφάνεια του αισθητήρα συμβαίνει 

διαχωρισμός και επανασύνδεση των HLA-A2 με το ακινητοποιημένο αντίσωμα 

παρόλο που δεν παρατηρείται αποσύνδεση στο σήμα του αισθητήρα. Αν παρατηρείτο 

αποσύνδεση με τον αισθητήρα, θα ήταν εφικτή κινητική ανάλυση και υπολογισμός 

της σταθεράς ταχύτητας διαχωρισμού από τα δεδομένα πραγματικού χρόνου για την 

αποσύνδεση (Karlsson et al., 1991). Η παραπάνω τιμή της σταθεράς ταχύτητας 

διαχωρισμού είναι πολύ κοντά σε αυτή που αναφέρεται στη βιβλιογραφία για την 

αλληλεπίδραση του μονοκλωνικού αντισώματος ΒΒ7.2 με το HLA-A2 στη μεμβράνη 

κυττάρων JY (kd = 9.6 × 10-5 s-1) (Parham & Brodsky, 1981). Η τιμή της σταθεράς 

ταχύτητας για την αντίδραση δέσμευσης υπολογίζεται σε ml s-1 αντιστοιχεί στην 

αντίδραση ενός κυττάρου με την επιφάνεια. Για τον υπολογισμό της σταθεράς 

ταχύτητας για την αντίδραση δέσμευσης BB7.2–HLA-A2 θα χρειαστεί να γίνει η 

μετάβαση από το ολόκληρο κύτταρο στο μόριο HLA-A2 στη μεμβράνη του 

κυττάρου. Γνωρίζοντας  τις σταθερές ταχύτητας, είναι δυνατό να υπολογιστεί η 

σταθερά ισορροπίας από τη σχέση: Ka = ka / kd. Η τιμή που προκύπτει είναι: Ka = 3.79 

× 10-5 ml (για ένα κύτταρο). Συγκρίνοντας την τιμή αυτή με εκείνη που προκύπτει 

από την ισόθερμη καμπύλη δέσμευσης, παρατηρείται απόκλιση μίας τάξης μεγέθους 

(Ka = 4.046 × 10-6 ml) που πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι οι μετρήσεις της 

συνολικής μεταβολής του πλάτος του ακουστικού κύματος γίνονται μετά από χρόνο 

3000 sec. Η τιμή από την ισόθερμη καμπύλη θα προσέγγιζε περισσότερο την 
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υπολογισμένη από τις κινητικές παραμέτρους αν σε κάθε πείραμα τα κύτταρα 

αφήνονταν να αλληλεπιδράσουν με την επιφάνεια για μερικές ώρες ακόμα.  

Αν στην τιμή της ka για ένα κύτταρο (ka = 2.87 × 10-9 ml s-1) 

αντικαταστήσουμε με τον αριθμό των μορίων HLA-A2 που υπάρχουν σε κάθε 

κύτταρο, παίρνουμε ka = 6.26 × 10-14 ml s-1 (για ένα μόριο HLA-A2) ή ka = 3.77 × 107 

M-1s-1. Αυτή η τιμή βρίσκεται μέσα στα φυσιολογικά όρια για αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ αντισώματος – αντιγόνου (Mason & Williams, 1986). Από την τιμή αυτή και 

την σταθερά ταχύτητας αποσύνδεσης (kd = 7.58 × 10-5 s-1) προκύπτει και η σταθερά 

ισορροπίας για την αλληλεπίδραση ΒΒ7.2 – HLA-A2: Ka = 4.97 × 1011 M-1. Η τιμή 

της σταθεράς ισορροπίας είναι επίσης αρκετά υψηλή. Η σταθερά ταχύτητας και η 

σταθερά ισορροπίας που υπολογίστηκαν σε τρεις διαστάσεις οφείλουν τις υψηλές 

τιμές τους στο γεγονός ότι η αλληλεπίδραση συμβαίνει σε δύο διαστάσεις. Η διάχυση 

που χρειάζεται να κάνουν τα μόρια ώστε να αλληλεπιδράσουν γίνεται πιο γρήγορα 

και πιο αποτελεσματικά σε λιγότερες από τρεις διαστάσεις, κάτι που οδηγεί σε 

αυξημένη δραστικότητα (Βerg & von Ηippel, 1985). Αύξηση της συγγένειας (δηλαδή 

της σταθεράς ισορροπίας) έχει παρατηρηθεί σε πειράματα μελέτης αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ ενός μορίου κυτταρικής προσκόλλησης (LFA-3) και του προσδέτη του (CD2) 

όταν τα δύο μόρια βρίσκονται σε μεμβράνες, το ένα σε υποστηριζόμενη λιπιδική 

διπλοστοιβάδα και το άλλο σε μεμβράνη κυττάρου (Dustin et al., 1996). Επίσης, 

μεταβολή της σταθεράς ισορροπίας έχει παρατηρηθεί κατά τη βελτιστοποίηση 

παρουσίασης αντιγόνων σε αυτοσυγκροτούμενες μονοστοιβάδες (self-assembled 

monolayers) (Duschl et al., 1996). Η παρουσίαση των αντιγόνων σε δύο διαστάσεις 

και οι διαφορές στην πυκνότητα και την προσβασιμότητα των αντιγονικών πεπτιδίων 

που χρησιμοποιήθηκαν είχε ως αποτέλεσμα την μεταβολή της σταθεράς ταχύτητας 

σύνδεσης του αντισώματος, και άρα της σταθεράς ισορροπίας, συναρτήσει της 

επιφανειακής συγκέντρωσης του αντιγόνου. Έτσι, αυτό που παρατηρείται και στα 

πειράματα της παρούσας εργασίας είναι μία βελτιστοποίηση της αλληλεπίδρασης των 

ΒΒ7.2 – HLA-A2 μέσω του περιορισμού τους σε δύο διαστάσεις.  
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4.8. Αλληλεπίδραση κυττάρου – υποστρώματος στην επιφάνεια του αισθητήρα: 
προσομοίωση με κυτταρική προσκόλληση λευκοκυττάρων σε ενδοθήλιο 
 

Καθώς τα κύτταρα περνούν υπό ροή πάνω από το ακινητοποιημένο αντίσωμα 

στην επιφάνεια του αισθητήρα, επιβραδύνονται από αλληλεπιδράσεις μεταξύ του 

μεμβρανικού HLA-A2 και του αντισώματος. Για την ακινητοποίηση ενός κυττάρου 

απαιτείται ο σχηματισμός ενός κρίσιμου αριθμού δεσμών IgG – HLA-A2, αλλιώς το 

εγκάρσιο στρες λόγω ροής θα παρασύρει τα κύτταρα (εικ. 24). Από τη στιγμή της 

ακινητοποίησης, ο αριθμός των δεσμών IgG – HLA-A2 αυξάνει καθώς τα μόρια 

HLA-A2 που βρίσκονται στην περιοχή επαφής αλληλεπιδρούν με το 

ακινητοποιημένο αντίσωμα. Επίσης, λόγω απλώματος του κυττάρου (αύξηση 

περιοχής επαφής) και διάχυσης των HLA-A2 στη μεμβράνη (αύξηση  επιφανειακής 

συγκέντρωσης HLA-A2), ο αριθμός των δεσμών IgG – HLA-A2 συνεχίζει να αυξάνει 

μέχρι την κατάσταση ισορροπίας (σταθερό μέγεθος περιοχής επαφής και σταθερός 

αριθμός ζευγών IgG – HLA-A2). Η μεταβολή στο σήμα του αισθητήρα στην 

εκθετική φάση της καμπύλης δέσμευσης παρατηρείται έπειτα από την ακινητοποίηση 

των κυττάρων και οφείλεται στην δημιουργία ολοένα και περισσότερων δεσμών IgG 

– HLA-A2. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η μεταβολή της ροής μετά το πέρασμα 

του δείγματος από 10 σε 50 μL/min δεν προκαλεί αποκόλληση των κυττάρων και το 

πλάτος του ακουστικού κύματος συνεχίζει να μεταβάλλεται για περίπου άλλα 1000 

sec (εικ. 14). Άρα, το κομμάτι της καμπύλης που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή 

κινητικών συμπερασμάτων δείχνει σε πραγματικό χρόνο τη δημιουργία νέων δεσμών 

Εικόνα 24. Τα κύτταρα στην επιφάνεια του αισθητήρα 
βρίσκονται υπό εγκάρσιο στρες λόγω ροής. Αν δεν 
σταθεροποιηθεί η αλληλεπίδραση με το υπόστρωμα τα 
κύτταρα θα αποκολληθούν, αλλιώς θα σχηματίσουν 
περισσότερους δεσμούς με το ακινητοποιημένο αντίσωμα.  
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IgG – HLA-A2 λόγω αλληλεπίδρασης των υπαρχόντων μορίων HLA-A2 στην 

περιοχή επαφής, πλευρικής διάχυσης των μορίων HLA-A2 στη μεμβράνη και 

απλώματος των κυττάρων. Επίσης, σε αρκετά πειράματα παρατηρείται στο σημείο 

αυτό μεταβολή (πτώση) στη φάση του ακουστικού κύματος, που σημαίνει ότι 

δημιουργήθηκαν αρκετοί δεσμοί IgG – HLA-A2 ώστε η μάζα των HLA-A2 να είναι 

ανιχνεύσιμη από τη φάση.  

Τα τελευταία 20 χρόνια, η κυτταρική προσκόλληση σε επιφάνειες έχει 

μελετηθεί σημαντικά (Lawrence et al., 1987; Dustin et al., 1996; Alon et al., 1997; 

Chen et al., 1997; Swift et al. 1998) και οι βιοφυσικές παράμετροι που την 

περιγράφουν έχουν αναλυθεί σε βάθος (Shoup & Szabo, 1982; Bell, 1984; Hammer 

& Lauffenburger, 1987, Hubble, 1997; Chang & Hammer, 1999). Παρόλα αυτά η 

εξαγωγή κινητικών παραμέτρων και σταθεράς ισορροπίας αποτελεί ακόμα δύσκολο 

έργο. Η προσκόλληση των κυττάρων στην επιφάνεια του αισθητήρα ομοιάζει με την 

προσκόλληση των λευκοκυττάρων στα ενδοθηλιακά τοιχώματα των αγγείων (Roitt et 

al., 2000) (βλ. Εισαγωγή). Το φαινόμενο αυτό έχει μελετηθεί ex vivo σε θαλάμους 

ροής και με τη βοήθεια μικροσκοπίου και κάμερας (Lawrence et al., 1987; Alon et al., 

1997; Chen et al., 1997; Swift et al. 1998). Η αρχική προσκόλληση μεσολαβείται από 

σελεκτίνες στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων και την ειδική 

αλληλεπίδραση τους με υδατανθρακικές ομάδες στην επιφάνεια των λευκοκυττάρων. 

Η αλληλεπίδραση των σελεκτινών με τους προσδέτες αυτών εμφανίζει τέτοιες 

σταθερές ταχύτητας σύνδεσης και διαχωρισμού ώστε να προκαλείται κύλιση των 

λευκοκυττάρων στην επιφάνεια του ενδοθηλίου (Alon et al., 1997; Alon et al., 1998). 

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι στην παρούσα πειραματική διάταξη, τα 

εγκάρσια στρες που εφαρμόζονται στα κύτταρα λόγω ροής είναι δύο τάξεις μεγέθους 

μικρότερα από εκείνα που παρατηρούνται φυσιολογικά στο αίμα (3,9 – 19,5  × 10-3 

έναντι 0,5 – 5 dynes/cm2) (Kucik, 2003). Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η 

αλληλεπίδραση ΒΒ7.2 – HLA-A2 χαρακτηρίζεται από υψηλή συγγένεια (Parham & 

Brodsky, 1981), στην επιφάνεια του αισθητήρα δεν θεωρείται ότι συμβαίνει κύλιση 

των κυττάρων LG2 (Krasik & Hammer, 2004).  

Από πειράματα εξομοίωσης της κυτταρικής προσκόλλησης σε θαλάμους ροής 

είναι δυνατό να υπολογιστούν κινητικές παράμετροι για τις μελετούμενες αλληλε-

πιδράσεις. Η σταθερά ταχύτητας διαχωρισμού υπολογίζεται παρακολουθώντας το 

χρόνο που μεσολαβεί από το σταμάτημα και ξεκίνημα των κυττάρων που 

αλληλεπιδρούν με το ενδοθήλιο (Alon et al., 1997; Chen et al., 1997; Alon et al., 
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1998). Η σταθερά ταχύτητας σύνδεσης υπολογίζεται από τη μέτρηση των κυττάρων 

που έχουν προσκολληθεί κατά μήκος του θαλάμου ροής (Swift et al. 1998). Η 

σταθερά ισορροπίας, σε δύο διαστάσεις, μπορεί να υπολογιστεί από την μέτρηση, σε 

κατάσταση ισορροπίας, μορίων σε υποστηριζόμενη λιπιδική διπλοστοιβάδα 

δεσμευμένων και μη σε μόρια στη μεμβράνη κυττάρων (Dustin et al., 1996). Οι τιμές 

σταθεράς ταχύτητας που υπολογίζονται είναι για ολόκληρα κύτταρα και εξαρτώνται 

από το εγκάρσιο στρες στο θάλαμο ροής (Chen & Springer, 2001). Για την μετάβαση 

από το κύτταρο σε ένα μόριο στη μεμβράνη απαιτείται γνώση του αριθμού των 

μορίων στην επιφάνεια του κυττάρου, του αριθμού των μορίων στην επιφάνεια που 

αλληλεπιδρά με τα κύτταρα, του μεγέθους της περιοχής των κυττάρων με την οποία 

αλληλεπιδρούν με την επιφάνεια, καθώς και χρήση ειδικών μαθηματικών εξισώσεων 

(Chang & Hammer, 1999).   

Στην περίπτωση που ένα ζεύγος υποδοχέα – προσδέτη βρίσκεται σε δύο 

ξεχωριστές επιφάνειες, η αλληλεπίδραση τους εξαρτάται από τη σχετική ταχύτητα 

μεταξύ των επιφανειών. Όταν ένα κύτταρο υπό ροή αλληλεπιδρά με μια επιφάνεια, οι 

υποδοχείς στη μεμβράνη του κυττάρου έχουν υψηλότερη σχετική ταχύτητα σε σχέση 

με τους ακινητοποιημένους προσδέτες από ότι θα είχαν ελεύθεροι στο διάλυμα. Για 

να φανερωθεί η επίδραση που έχει η μεταγωγή αυτή των υποδοχέων από τα κύτταρα 

στην αλληλεπίδραση με τον ακινητοποιημένο προσδέτη χρειάζεται να γίνει σύγκριση 

της μεταγωγής με την πλευρική διάχυση των υποδοχέων στη μεμβράνη. Αυτό γίνεται 

με τον αριθμό Peclet, οποίος ορίζεται ως εξής: Pe = (Ακτίνα Υποδοχέα) × (Σχετική 

Ταχύτητα) / (Πλευρική Διάχυση) (Chang & Hammer, 1999). Στην περίπτωση των 

πειραμάτων στον ακουστικό αισθητήρα έχουμε: ακτίνα HLA-A2 = 3 nm (Bjorkman 

et al., 1987), σχετική ταχύτητα = 5,21 × 10-3 cms-1 και πλευρική διάχυση των μορίων 

HLA-A2 στη μεμβράνη κυττάρου = 1,75 × 10-9 cm2s-1 (Bierer et al., 1987). Η 

προκύπτουσα τιμή για τον αριθμό Peclet (0,89) δείχνει πως η αλληλεπίδραση των 

μορίων HLA-A2 στη μεμβράνη του κυττάρου με το ακινητοποιημένο αντίσωμα 

επηρεάζεται τόσο από τη μεταγωγή όσο και από την πλευρική διάχυση των HLA-A2 

στη μεμβράνη καθώς είναι μικρότερη από 6 (οπότε η αντίδραση θα ελεγχόταν 

πλήρως από τη μεταγωγή) και δεν είναι πολύ μικρότερη από 1 (οπότε η αντίδραση θα 

ελεγχόταν πλήρως από τη διάχυση) (Chang & Hammer, 1999). Επίσης, επειδή η 

σημαντική μεταβολή στο πλάτος του ακουστικού κύματος οφείλεται σε δημιουργία 

νέων δεσμών IgG – HLA-A2 έπειτα από την αρχική σταθεροποίηση, θεωρείται ότι η 
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πλευρική διάχυση είναι εκείνη που έχει τον κυρίαρχο ρόλο στην αλληλεπίδραση που 

καταγράφεται.  

Η σταθερά ταχύτητας ka της αντίδρασης δέσμευσης για ένα κύτταρο είναι 

συνάρτηση της ενδογενούς σταθεράς ταχύτητας σύνδεσης ko για την αλληλεπίδραση 

ΒΒ7.2 – HLA-A2, της επιφανειακής συγκέντρωσης του αντισώματος C, του αριθμού 

N των μορίων HLA-A2 στην περιοχή επαφής και της πιθανότητας P ένα γεγονός 

πρόσκρουσης ΒΒ7.2 – HLA-A2 να οδηγήσει σε σχηματισμό δεσμού: ka = ko C N P 

(Chang & Hammer, 1999). Η πιθανότητα Ρ εξαρτάται από τον αριθμό Peclet. Αν ο 

αριθμός Peclet είναι χαμηλός, όπως στην περίπτωση μας, η πιθανότητα Ρ τείνει στο 

μέγιστο, δηλαδή Ρ ≈ 1. Η παραπάνω εξίσωση είναι σε θέση να μας δώσει την 

ενδογενή σταθερά ταχύτητας για την αλληλεπίδραση ΒΒ7.2 – HLA-A2 αρκεί να 

γνωρίζουμε τον αριθμό μορίων HLA-A2 που είναι διαθέσιμα για αλληλεπίδραση με 

το ακινητοποιημένο αντίσωμα. Θεωρώντας την επιφανειακή συγκέντρωση των 

μορίων HLA-A2 ως 45 μόρια / μm2, και την περιοχή επαφής πR2 (R, ακτίνα 

κυττάρου στην επιφάνεια του αισθητήρα = 7.7 ± 0,1μm) ο αριθμός Ν είναι 8382 

μόρια HLA-A2 στην περιοχή επαφής. Ο αριθμός αυτός θεωρείται ότι είναι σταθερός 

στα αρχικά στάδια της αλληλεπίδρασης των κυττάρων με την επιφάνεια, από τα 

οποία υπολογίζονται και οι σταθερές ταχύτητας. Από την εξίσωση προκύπτει: ko = 

5,17 × 10-22 ml s-1 (για ένα μόριο HLA-A2) ή ko = 0.311 M-1s-1. Η τιμή αυτή είναι 

αρκετά χαμηλή για σταθερά ταχύτητας σύνδεσης μεταξύ αντισώματος – αντιγόνου 

και σύμφωνα με τους Chang & Hammer (1999) αυτό μπορεί να οφείλεται σε 

ανακρίβειες στην επιφανειακή συγκέντρωση του ακινητοποιημένου μορίου και το 

μέγεθος της περιοχής επαφής. Όσον αφορά το τελευταίο, τα κύτταρα θεωρήθηκαν ότι 

εμφανίζουν μία περιοχή επαφής σχήματος δίσκου με την επιφάνεια του αισθητήρα, 

κάτι που δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Τα κύτταρα γενικά αλληλεπιδρούν με 

επιφάνειες με πολλά σημεία επαφής (Izzard & Lochner, 1976; Grinnel, 1978) που 

βρίσκονται στις άκρες μικρολαχνών (microvilli) (εικ. 16). Τα λευκά κύτταρα του 

αίματος έχουν γενικά μεγάλο αριθμό μικρολαχνών με τις οποίες αλληλεπιδρούν 

αρχικά με το περιβάλλον τους. Οι μικρολάχνες έχουν άκρες με επιφάνεια περίπου 

0,01 μm2 (Swift et al., 1998) και υπάρχουν μερικές χιλιάδες σε κάθε κύτταρο. Η 

περιοχή επαφής με την επιφάνεια του αισθητήρα τελικά δεν είναι ένας δίσκος αλλά οι 

άκρες των μικρολαχνών και το μέγεθος της κατεβαίνει περίπου δύο με τρεις τάξεις 

μεγέθους. Μια τέτοια μεταβολή μπορεί να εξηγήσει την χαμηλή τιμή που 

υπολογίζεται για την ko.  
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4.9. Προσθήκη κυττάρων στην επιφάνεια του οπτικού βιοαισθητήρα 
 

Παρόμοια διαδικασία ακολουθήθηκε στα πειράματα με το οπτικό σύστημα 

SPR, με αλλαγές μόνο τη ροή του PBS (25 μl/min) και των κυτταρικών 

εναιωρημάτων (25 μl/min) λόγω πειραματικής διάταξης. Προσθήκη εναιωρήματος 5 

× 105 κυττάρων ανά ml έδωσε μέση μεταβολή 118 ± 54 μRIUs (n=3) (εικ. 25). Η 

μεταβολή αυτή στο σήμα του αισθητήρα είναι αρκετά μικρή συγκρίνοντας με εκείνη 

που παρατηρείται κατά την προσθήκη και δέσμευση της πρωτεΐνης G και του 

μονοκλωνικού αντισώματος. Για αρνητικό μάρτυρα, διεξήχθησαν πειράματα (n=3) 

απουσία του μονοκλωνικού αντισώματος στην επιφάνεια του αισθητήρα. Η μεταβολή 

το σήματος ήταν 316 ± 192 μRIUs, παραδόξως μεγαλύτερη από ότι στα πειράματα 

παρουσία του μονοκλωνικού αντισώματος. Από αυτά τα αποτελέσματα προκύπτει ότι 

ο αισθητήρας SPR με την παρούσα πειραματική διάταξη δεν είναι σε θέση να 

ξεχωρίσει μεταξύ ειδικής ή μη αλληλεπίδρασης των κυττάρων με την επιφάνεια του 

αισθητήρα. Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί το βάθος διείσδυσης του αισθητήρα SPR, 

δηλαδή η απόσταση από την επιφάνεια στην οποία περιορίζεται η ευαισθησία του 

αισθητήρα, είναι περίπου 200 nm, επομένως η παρουσία της μάζας του κυττάρου 

στην περιοχή αυτή θα μπορούσε per se να προκαλέσει μεταβολή στο σήμα. Κάτι 

τέτοιο προφανώς συμβαίνει στα παραπάνω πειράματα και εκεί ίσως να οφείλεται η 

έλλειψη καλής επαναληψιμότητας.  

 

 
 
 

 
 
 

A 

B 

Εικόνα 25. Μεταβολή του σήματος του αισθητήρα SPR (Α) έπειτα από την 
προσθήκη 500000 κυττάρων ανά ml σε επιφάνειες παρουσία ή μη του anti-
HLA μονοκλωνικού αντισώματος και αντίστοιχες καμπύλες δέσμευσης σε 
πραγματικό χρόνο (Β) 
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4.10. Ετερογένεια των βιολογικών συστημάτων 
 

Η ετερογένεια ανάμεσα στα κύτταρα είναι πιθανό να παίζει σημαντικό ρόλο 

στην δημιουργία αποκλίσεων μεταξύ των μετρούμενων σταθερών ταχύτητας και των 

πραγματικών. Γενικά, αποκλίσεις από την κατάσταση ισορροπίας θεωρούνται βέβαιες 

εφόσον συμβαίνουν κυτταροσκελετικές ανακατατάξεις (Goldstein & Wofsy, 1996; 

Coombs et al., 2004). Τα βιολογικά συστήματα έχουν αυξημένη εγγενή ετερογένεια 

και κανείς πρέπει να είναι προσεκτικός στην εξαγωγή συμπερασμάτων για 

αλληλεπιδράσεις που αφορούν συστήματα με πολυπλοκότητα όπως ολόκληρα 

κύτταρα ή οργανισμούς. Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να μελετηθεί η 

αλληλεπίδραση μεταξύ κυττάρων και επιφάνειας βιοαισθητήρα. Οι τιμές σταθερών 

ταχύτητας που υπολογίστηκαν θεωρούμε πως προσεγγίζουν όσο το δυνατό τις 

πραγματικές τιμές παρά την ετερογένεια στην κατανομή των μορίων HLA-A2 στην 

επιφάνεια των κυττάρων LG2 (Πίνακας 3), το μέγεθος των κυττάρων, τον αριθμό των 

μικρολαχνών στα κύτταρα και το μέγεθος της περιοχής επαφής, όλα παράγοντες που 

συνεισφέρουν στην συνολική ετερογένεια του βιολογικού δείγματος.  
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
 
 

Μέθοδοι που μπορούν να μελετήσουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ υποδοχέων 

στην επιφάνεια κυττάρων και των προσδετών τους θα είναι σημαντικού 

ενδιαφέροντος και μεγάλης χρησιμότητας στη σύγχρονη βιολογία, καθώς θα μπορούν 

να βοηθήσουν στη μελέτη βιολογικά σημαντικών αλληλεπιδράσεων που συμβαίνουν 

in vivo ανάμεσα σε διαλυτά και μεμβρανικά μόρια αλλά και ανάμεσα σε κύτταρα. Οι 

βιοαισθητήρες, και ειδικά οι ακουστικοί βιοαισθητήρες, μπορούν να προσφέρουν 

τέτοιες μεθόδους μελέτης βιολογικών μορίων στο φυσικό τους περιβάλλον. Στην 

παρούσα εργασία, έγινε μελέτη ενός ζεύγους βιομορίων ευρισκόμενων σε επιφάνειες, 

το ένα σε επιφάνεια βιοαισθητήρα και το άλλο στην κυτταρική μεμβράνη. Η ειδική 

αλληλεπίδραση των κυττάρων με την επιφάνεια του ακουστικού βιοαισθητήρα τύπου 

Love έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του σήματος συναρτήσει του αριθμού των 

σημείων αλληλεπίδρασης. Από τα πειράματα στον ακουστικό αισθητήρα, κατέστη 

δυνατός ο υπολογισμός της σταθεράς ισορροπίας καθώς και των σταθερών ταχύτητας 

για τις αντιδράσεις δέσμευσης και διαχωρισμού αφενός για ολόκληρα κύτταρα και 

αφετέρου για μεμονωμένα μόρια  HLA-A2 στη μεμβράνη του κυττάρου που 

αλληλεπιδρούν με ακινητοποιημένο αντίσωμα. Η πειραματική διάταξη με αισθητήρα 

τύπου SPR δεν κατάφερε να δείξει κάτι παρόμοιο. Ο ακουστικός αισθητήρας τύπου 

Love μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για τη μελέτη αλληλεπιδράσεων μορίων 

στη μεμβράνη κυττάρων με ακινητοποιημένα μόρια καθώς είναι ευαίσθητος κυρίως 

μέσα στις διαστάσεις που συμβαίνουν οι συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις (20-50nm). 

Μια τέτοια μέθοδος μπορεί να έχει ποικίλες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου 

μελέτη αλληλεπιδράσεων μεταξύ μεμβρανικών μορίων HLA με αντιγονικά πεπτίδια, 

συμπλόκων HLA/πεπτιδίων με TCRs ή αντισωμάτων με διάφορα αντιγόνα στη 

μεμβράνη κυττάρων.  
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