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Αντί προλόγου...

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ...

Είναι ένα κουνελάκι που χαίρεται τη ζωή του, έχει βγει έξω να ξεκουραστεί και όπωσ δεν
πρόσεξε, πλησιάζει µια αλεπού και του ορµάει.
- Χα χα χα! Θα γίνεισ ωραίο γεύµα!
- ∆εν γίνεται να µε φασ! Όχι τώρα ! Πρέπει να περιµένεισ µερικέσ µέρεσ τουλάχιστον!
- Καλά, είσαι σοβαρόσ? Τώρα θα σε φάω!
- Μα σε λίγεσ µέρεσ τελειώνω τη διατριβή µου µε τίτλο "Η Υπεροχή των Κουνελιών σε σχέση µε
τισ Αλεπούδεσ και τουσ Λύκουσ"
- Α, δεν πασ καλά, όλοι ξέρουν ότι τα κουνέλια δεν έχουν καµία τύχη απέναντι στισ αλεπούδεσ!
- Ε, αν δεν πιστεύεισ, έλα στη φωλιά µου να τη διαβάσεισ και να πειστείσ. Αν δεν πειστείσ, να µε
φασ.
Πείθεται η αλεπού, πάει στη φωλιά του κουνελιού..... και δεν ξαναβγαίνει ποτέ....
Επαναλαµβάνεται το ίδιο σκηνικό, µόνο που ο κυνηγόσ αυτή τη φορά είναι ένασ λύκοσ που
καταφέρνει και στριµώχνει εύκολα το κουνέλι σε µια γωνιά (Οξιάσ και Πλατάνου γωνία, στο Άνω
∆άσοσ)
- Μµµµ, τι ζουµερό µεσηµεριανό είσαι εσύ!
- Κάτσε, περίµενε, δεν µπορείσ να µε φασ! Περίµενε µερικέσ µέρεσ!
- Ίσωσ δεν πρέπει να σε φάω, φαίνεσαι πειραγµένοσ στο κεφάλι! Με δουλεύεισ?
- Όχι, σε µερικέσ µέρεσ τελειώνω τη διατριβή µου "Η Υπεροχή των Κουνελιών σε σχέση µε τισ
Αλεπούδεσ και τουσ Λύκουσ" και είναι κρίµα!
- Μα καλά, υπάρχουν εκτόσ από τρελέσ αγελάδεσ και τρελά κουνέλια? Ετοιµάσου, σου 'ρχοµαι!
- Περίµενε! Περίµενε! Αν δε µε πιστεύεισ, έλα στη φωλιά µου να τη διαβάσεισ και να πειστείσ. Αν
δεν πειστείσ, να µε φασ.
Όπωσ και οι πιο µικροί µασ φίλοι έχουν καταλάβει τι θα γίνει παρακάτω, πάνε στη φωλιά του
κουνελιού µπαίνουν µέσα και πάει ο λύκοσ, δεν ξαναβγήκε ποτέ.... Σε κάποια άλλη
χαζοχαρούµενη στιγµή του κουνελιού, περνάει µια φίλη του κουνέλα.
- Τι νέα; Φαίνεσαι χαρούµενοσ!
- Καλά µωρέ, τέλειωσα τη διατριβή µου και ξελασκάρισα λίγο. Ήταν πολύ επιτυχηµένη!
- Μπράβο! Τι θέµα είχε?
- «Η Υπεροχή των Κουνελιών σε σχέση µε τισ Αλεπούδεσ και τουσ Λύκουσ»!
- Εεεχµµµ.... είσαι σίγουροσ; ∆εν µου ακούγεται πολύ σωστό αυτό!
- Ναι σου λέω! Αν θεσ έλα να τη διαβάσεισ!
Πηγαίνουν στη φωλιά του κουνελιού, κατεβαίνουν, ήταν λίγο ακατάστατα βέβαια, αλλά ήταν µια
γεµάτη εβδοµάδα µε την παρουσίαση κι όλα αυτά, οπότε κατά σειρά εµφανίσεωσ βλέπει η
κουνέλα ένα κρεβάτι άνω-κάτω, έναν υπολογιστή ταλαιπωρηµένο, χαρτιά παντού, ένα σωρό
από κόκκαλα αλεπούσ, ένα σωρό από κόκκαλα λύκου και ένα θεόρατο χορτασµένο λιοντάρι!
Ηθικόν ∆ίδαγµα τησ ιστορίασ:
Ο τίτλοσ του ∆ιδακτορικού σου δεν έχει σηµασία.
Το αντικείµενο του ∆ιδακτορικού σου δεν έχει σηµασία.
Η έρευνα στο ∆ιδακτορικό σου δεν έχει σηµασία.
Αυτό που έχει σηµασία είναι ο Επιβλέπων Καθηγητήσ !
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Abstract

Title: Monitoring DNA conformational changes using
an acoustic biosensor
Abstract
Duplex DNA can be analyzed by a variety of techniques in order to
characterize DNA-protein interactions; parameters assessed during the
binding interaction include intrinsic properties of the DNA, such as length and
curvature, the sequence specificity of the proteins and charge effects. A
primary goal of this work was to explore the ability to use acoustic biosensors
for monitoring conformational changes of surface-attached biomolecules
during binding interactions; a task that is challenging and of significance to
biotechnology. A second goal was to use experimental data to test the validity
of a novel viscosity-based theoretical model, which uses acoustic data to
provide quantitative information related to DNA conformation and bending
processes.
In a first step, the parameters examined for surface-attached DNA in
solution were the length of the molecules, their shape and their attachment
mode. "Straight" ds-DNA molecules of various lengths, as well as "bent" and
"triangle" DNA molecules were constructed and attached to the device surface;
results clearly showed that the acoustic response could probe variations in the
conformation of those molecules. Furthermore, the excellent agreement found
between theoretical predictions and experimental data verified that the
acoustic signal can be used as a measure of the intrinsic viscosity of the
attached biomolecules at the device surface/liquid interface.
A second set of experiments was performed in order to investigate nonspecific protein-DNA interactions. Electrostatic binding of a positively charged
histone protein on the negatively charged backbone of the surface immobilized
DNA was examined as a function of surface charge, DNA length, shape and
surface coverage. Acoustic measurements reflected on the viscoelastic
behavior of the adsorbed biomolecules suggesting the formation of a flat,
collapsed DNA film, cross-linked with histone proteins. This explanation was
further validated by AFM imaging of histone-DNA complex; AFM images
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Abstract

verified the interpretation that non-specific charge interactions lead to the
formation of rigid, compact biomolecular layers.
Last but not least, sequence specific DNA bending was investigated as a third
parameter that, in addition to intrinsic shape and charge, affects protein-DNA
interactions. The method employed for that purpose was the oligonucleotidedirected triple helix formation, a general method for the sequence-specific
recognition of double helical DNA. Using triple helix formation for DNA
recognition in the major groove, a bifunctional oligonucleotide was designed
to mimic a DNA bending protein. Acoustic measurements were again able to
discriminate the various conformations adopted by the DNA molecules and
were correlated to published values. The significance of these results is
demonstrated by the fact that for the first time, acoustic data can be combined
with viscosity theory to provide not just qualitative but quantitative information
on the relatively complex phenomenon of induced DNA bending.
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Περίληψη

Περίληψη

Στη δουλειά αυτή παρουσιάζεται διεξοδικά η ικανότητα των ακουστικών
βιοαισθητήρων

να

ανιχνεύουν

µεταβολέσ

που

σχετίζονται

µε

τη

διαµόρφωση του ακινητοποιηµένου πάνω στην επιφάνεια DNA. Ο τρόποσ
ακινητοποίησησ, η εγγενήσ κυρτότητα, η δηµιουργία τριπλών ελίκων αλλά
και οι ηλεκτροστατικέσ αλληλεπιδράσεισ µε θετικά φορτισµένεσ πρωτε,νεσ
αποτέλεσαν τισ πηγέσ προέλευσησ αυτών των µεταβολών. Σε κάθε µία
από τισ περιπτώσεισ αυτέσ οι αλλαγέσ στο πλάτοσ και στη φάση του
ακουστικού κύµατοσ συνδυάστηκαν για να περιγράψουν ποιοτικά αλλά και
να συγκρίνουν ποσοτικά τισ διαφορετικέσ διαµορφώσεισ. Μάλιστα, η
εφαρµογή τησ θεωρίασ του ιξώδουσ για διαλύµατα κατάφερε µέσω των
ακουστικών µετρήσεων να ερµηνεύσει θεωρητικά και να ποσοτικοποιήσει,
για πρώτη φορά, τισ δοµικέσ αλλαγέσ του DNA πάνω στην επιφάνεια τησ
µικροσυσκευήσ. Η επιτυχηµένη αυτή συλλογή δεδοµένων οφείλεται, σε ένα
βαθµό, στισ µοναδικέσ ιδιότητεσ που διαθέτει το DNA συγκριτικά µε τα
άλλα πολυµερή αλλά και στην ύπαρξη µοριακών τεχνικών που επιτρέπουν
τη

δηµιουργία

µορίων

µε

ελεγχόµενα

µεγέθη

και

προκαθορισµένα

χαρακτηριστικά.
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Ορισµοί βασικών εννοιών

Ορισµοί βασικών εννοιών

Βάθοσ διείσδυσησ (penetration
(penetration depth):
depth): Χαρακτηριστικό µέγεθοσ ενόσ αποσβένοντοσ
ακουστικού πεδίου που δηµιουργείται στη µεσεπιφάνεια στερεού/υγρού ενόσ
ακουστικού βιοαισθητήρα. Εξαρτάται από το ιξώδεσ και την πυκνότητα του υγρού,
καθώσ και από τη συχνότητα του ακουστικού κύµατοσ.
Μεταβολή στη φάση
φάση (∆θ): Αλλαγή στην ταχύτητα διάδοσησ του ακουστικού
κύµατοσ. Η µεταβολή αυτή είναι ανάλογη τησ µάζασ που προσδένεται στην
επιφάνεια του βιοαισθητήρα.
Μεταβολή στο πλάτοσ (∆Α): Αλλαγή στην ενέργεια του ακουστικού κύµατοσ. Η
µεταβολή αυτή είναι χαρακτηριστική των ιξωδοελαστικών ιδιοτήτων του υγρού
που βρίσκεται σε επαφή µε το βιαοαισθητήρα.

Επίσησ, το ∆Α επηρεάζεται και

από µεταβολέσ στισ ηλεκτρικέσ ιδιότητεσ του διαλύµατοσ.
Ιξώδεσ: Μέτρο τησ αντίστασησ ενόσ υγρού στη ροή (ή σε συνεχώσ επιβαλλόµενη
παραµόρφωση).
παραµόρφωσησ.

Είναι

συνάρτηση

τησ

θερµοκρασίασ

και

του

ρυθµού

Για την περίπτωση πολυµερικών διαλυµάτων εξαρτάται

επιπλέον από τη συγκέντρωση, το µοριακό βάροσ και το σχήµα (σφαίρα,
σπείραµα ή ράβδοσ) τησ διαλυµένησ ουσίασ.
QCMQCM-D: Ακουστικόσ βιοαισθητήρασ που λειτουργεί µε εγκάρσια κύµατα όγκου και
καταγράφει µεταβολέσ στη συχνότητα (∆F) και στην ενέργεια (∆D) του κύµατοσ. Η
µεταβολή στη συχνότητα είναι ανάλογη τησ µάζασ ενώ η µεταβολή στην ενέργεια
σχετίζεται µε τισ ιξωδοελαστικέσ ιδιότητεσ τησ µεσεπιφάνειασ υγρού/αισθητήρα.
Αισθητήρασ

Love:
Love:

Ακουστικόσ

βιοαισθητήρασ

που

λειτουργεί

µε

εγκάρσια

επιφανειακά κύµατα και προEποθέτει τη χρήση κυµατοδηγού ώστε να περιορίζει
την ενέργεια του κύµατοσ στην επιφάνεια τησ µικροσυσκευήσ.
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Κεφάλαιο 1ο
Ο κόσµοσ του DNA

Κεφ. 1ο - Ο κόσµοσ του DNA

Κεφ. 1ο : Ο κόσµοσ του DNA
1.1 Το DNA ωσ αντικείµενο και εργαλείο έρευνασ
Με το πέρασµα 50 περίπου χρόνων από τη διατύπωση του µοντέλου τησ
διπλήσ έλικασ του DNA, το βιολογικό αυτό µακροµόριο έχει γίνει κοµµάτι
τησ καθηµερινήσ µασ ζωήσ και αντικείµενο εντατικήσ επιστηµονικήσ
έρευνασ. Από τη γενετική καθοδήγηση µέχρι τα γενετικά τροποποιηµένα
τρόφιµα και από την κλωνοποίηση µέχρι τη γονιδιακή θεραπεία και τα
τεστ πατρότητασ, γίνεται φανερό πωσ το DNA επηρεάζει σηµαντικά ακόµα
και τισ καθηµερινέσ δραστηριότητεσ του σύγχρονου ανθρώπου. Ο ρόλοσ
του DNA ωσ γενετικό υλικό όλων των ζωντανών οργανισµών, αλλά και οι
µοναδικέσ

φυσικέσ

ιδιότητέσ

του,

έχουν

συγκεντρώσει

το

έντονο

ενδιαφέρον όχι µόνο τησ βιολογίασ αλλά και τησ ιατρικήσ, τησ φυσικήσ και
τησ βιοτεχνολογίασ.
Ωσ φορέασ τησ γενετικήσ πληροφορίασ το DNA αποτελεί την αιτία όλων
των γενετικών ασθενειών καθώσ και τησ δηµιουργίασ καρκίνου. Το γεγονόσ
αυτό φέρνει το DNA στο επίκεντρο τησ βιολογικήσ και ιατρικήσ έρευνασ,
στοχεύοντασ είτε στην αποκατάσταση των γενετικών βλαβών, είτε στην
ανάπτυξη αντικαρκινικών φαρµάκων που «επιτίθονται» στο DNA το οποίο
είναι υπεύθυνο για την εκδήλωση καρκίνου.

Ωσ προσ τισ περιπτώσεισ

καρκίνου, έχει αποδειχθεί ότι κάθε µεµονωµένοσ όγκοσ εµφανίζεται να έχει
διαφορετικό γενετικό πρότυπο, γεγονόσ που θα µπορούσε να εξηγήσει
γιατί ο καρκίνοσ συµπεριφέρεται διαφορετικά από ασθενή σε ασθενή. Η
ανακάλυψη των διαφορετικών προτύπων θα µπορούσε να οδηγήσει στην
ανάπτυξη καλύτερων µεθόδων για τον εντοπισµό των καρκίνων όταν
βρίσκονται σε πρόωρο στάδιο, γεγονόσ που καθιστά την αντιµετώπιση και
τη θεραπεία τουσ πιο εφικτή. Παράλληλα, νέεσ γενιέσ αντικαρκινικών
παραγόντων βρίσκονται διαρκώσ υπό εξέταση στοχεύοντασ, σε συνδυασµό
µε

τη

γνώση

των

διαφορετικών

προτύπων,

στη

δηµιουργία

εξατοµικευµένων θεραπειών. Οι παράγοντεσ αυτοί είναι µόρια τα οποία
αλληλεπιδρούν

ειδικά µε τισ βάσεισ του DNA επιδεικνύοντασ έωσ και

απόλυτη εξειδίκευση κατά την πρόσδεσή τουσ. Τέτοια µόρια είναι σήµερα
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εφικτό να συντεθούν µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν ωσ «σχεδιασµένα»
αντικαρκινικά φάρµακα (1).
Ακόµα, όµωσ, και αν αγνοήσουµε το βιολογικό ρόλο και τη σηµασία του
DNA ωσ γενετικό υλικό, το µόριο αυτό εξακολουθεί να προσελκύει το
ερευνητικό ενδιαφέρον. Οι

χαρακτηριστικέσ του ιδιότητεσ το καθιστούν

ιδιαίτερα εύχρηστο για την κατάσκευή νέων υλικών στην κλίµακα του
νανοµέτρου. Τα γνωστά από τη µοριακή βιολογία κολλώδη άκρα του DNA
µπορούν

να

συνδυαστούν

για

την

προγραµµατισµένη

δηµιουργία

σταθερών δοµών µε συγκεκριµένη γεωµετρία (εικ. 1). Τέτοιου είδουσ
αυτοσυγκροτούµενεσ

δοµέσ

µπορούν

να

χρησιµοποιηθούν

για

τη

δηµιουργία τρισδιάστατων κελιών που θα φιλοξενούν κάποιο άλλο
βιολογικό µόριο ή ακόµα και κάποιο ηλεκτρονικό εξάρτηµα για τη
δηµιουργία µοριακών ηλεκτρονικών συσκευών (2, 3). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η περίπτωση κατασκευήσ µοριακήσ κλίµακασ συσκευών µε
ελεγχόµενη

µηχανική

κίνηση.

Η

λειτουργία

αυτών

των

συσκευών

στηρίζεται στισ αλλαγέσ τησ διαµόρφωσησ του DNA που επέρχονται κατά
την

ελεγχόµενη

εναλλαγή

των

φαινοµένων

υβριδοποίησησ

και

αποδιάταξησ συµπληρωµατικών αλυσίδων του (εικ. 2). Μία διάταξη
ξεχωριστά ελεγχόµενων µοριακών συσκευών σε σειρά θα ήταν, χωρίσ
αµφιβολία,

κατάλληλη

για

την

κατασκευή

περίπλοκων

δοµών

µε

πολλαπλέσ εφαρµογέσ στον τοµέα τησ νανοροµποτικήσ (4).
Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδοσ στην τεχνολογία του ανασυνδυασµένου
DNA έδωσε στουσ επιστήµονεσ τη δυνατότητα µεταφοράσ γονιδίων από
οργανισµό σε οργανισµό µε σκοπό τη δηµιουργία διαγονιδιακών ζώων και
φυτών. Οι γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί που δηµιουργήθηκαν όπωσ
το καλαµπόκι, η σόγια και το βαµβάκι έφεραν τα επιθυµητά γενετικά
χαρακτηριστικά

όπωσ

ανθεκτικότητα

σε

έντοµα

και

ζιζανιοκτόνα,

παράλληλα όµωσ δηµιούργησαν ποικίλουσ προβληµατισµούσ για τισ
επιπτώσεισ στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον.
Ο αυξανόµενοσ αριθµόσ γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων έκανε
επιτακτική την ανάγκη για την ανάπτυξη µεθόδων ανίχνευσησ και
ποσοτικοποίησησ αυτών. Για το σκοπό αυτό, το DNA αποτελεί τον
προτιµόµενο αναλύτη καθώσ επιδεικνύει εξαιρετική σταθερότητα κατά την
επεξεργασία των τροφών σε αντίθεση µε τισ ευαίσθητεσ και εύκολα
αποδιατασσώµενεσ πρωτε>νεσ.
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Εικ. 1: Ένα µόριο DNA σε σχήµα κύβου. Ο
σκελετόσ κάθε µιασ από τισ 6 αλυσίδεσ που το
αποτελούν είναι χρωµατισµένοσ διαφορετικά
ενώ οι βάσεισ είναι λευκέσ.

Εικ.

2:

µιασ

Απλοποιηµένη
µοριακήσ

αποτελείται

παρουσίαση

συσκευήσ

από

µία

που

σειρά

ηµι-

εξαγώνων ενωµένα µε τη συσκευή. Το
κάθε

εξάγωνο

περιλαµβάνει

3

τρίγωνα από DNA. ∆ιαδοχικοί κύκλοι
υβριδοποίησησ

και

απο-διάταξησ

οδηγούν στην αλλαγή τησ διάταξησ
των ηµι-εξαγώνων παράγοντασ µε τον
τρόπο αυτό την επιθυµητή µηχανική
κίνηση.

∆ιαφορετικέσ µορφέσ βιοαισθητήρων DNA αναπτύσσονται διαρκώσ για
την εύκολη και ταχεία ανίχνευση γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων,
στηριζόµενοι στην υβριδοποίηση του DNA-στόχου µε γνωστούσ για τα
γενετικά

τροποποιηµένα

ακινητοποιηθεί

πάνω

προCόντα
στην

DNA-µάρτυρεσ

επιφάνεια

του

που

έχουν

αισθητήρα

(5-7).

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η ανάπτυξη ενόσ αισθητήρα µίασ
χρήσησ µε στόχο την ανίχνευση DNA από

γενετικά τροποποιηµένουσ

οργανισµούσ χωρίσ την ανάγκη ειδικού εργαστηριακού εξοπλισµού. Η
υβριδοποίηση µε το DNA µάρτυρα

πραγµατοποιείται πάνω στην

τροποποιηµένη επιφάνεια µίασ πλαστικήσ ράβδου και ανιχνεύεται µε
«γυµνό µάτι» µέσω τησ σήµανσησ µε νανοσωµατίδια χρυσού (7).
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Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα γύρω από το DNA όπωσ η εύρεση του
γενετικού προφίλ, η ανακάλυψη νέων φαρµάκων και η ανίχνευση γενετικά
τροποποιηµένων

προCόντων,

απαιτεί

την

ανάπτυξη

γρήγορων,

ευαίσθητων και εξειδικευµένων τεχνικών. Μία από τισ µεγαλύτερεσ
προκλήσεισ είναι η πολλαπλή ή µεγάλησ κλίµακασ ταυτόχρονη ανάλυση
διαφορετικών δειγµάτων. Για το σκοπό αυτό απαραίτητη προGπόθεση
αποτελεί η διάκριση κάθε διαφορετικήσ αντίδρασησ µε τη βοήθεια µίασ
χαρακτηριστικήσ

ετικέτασ

ή

ενόσ

κώδικα.

Εξαιρετικό

ενδιαφέρον

παρουσιάζει η περίπτωση δηµιουργίασ µορίων DNA σε σχήµα Υ τα οποία
χρησιµοποιήθηκαν για την ανίχνευση DNA από διαφορετικούσ παθογόνουσ
µικροοργανισµούσ (8). Τα Υ-DNA δηµιουργούνται µε την υβριδοποίηση
τριών συµπληρωµατικών ολιγο-νουκλεοτιδίων και περιλαµβάνουν ένα
κολλώδεσ άκρο και δύο άκρα ιχνηθετηµένα µε διαφορετικέσ φθορίζουσεσ
οµάδεσ

ή/και

διαφορετικών

κάποιο
Υ-DNA

άλλο
µορίων

µόριο-µάρτυρα
µέσω

των

(εικ.

3).

Συνδυασµόσ

συµπληρωµατικών

άκρων

επιτρέπει τη δηµιουργία σύνθετων µορίων µε διαφορετικό χρωµατικό
κώδικα (εικ. 4).
Μία εναλλακτική κατηγορία µορίων DNA µε ευρείεσ εφαρµογέσ στην
αναγνώριση

βιοµορίων,

τισ

αλληλεπιδράσεισ

DNA-RNA

και

DNA-

πρωτεCνών αποτελούν οι µοριακοί «σηµατοδότεσ» (9). Τα µόρια αυτά
αποτελούνται από ένα µονόκλωνο τµήµα DNA µε τη µορφή θηλειάσ στισ
δύο άκρεσ τησ οποίασ προδένονται ένα φθορίζον µόριο και ένα δεύτερο
µόριο παρεµποδιστήσ του φθορισµού.

Εικ. 3: Σχηµατική απεικόνιση τησ σύνθεσησ ενόσ
τυπικού Y-DNA δοµικού λίθου. Τα τρία αρχικά
ολιγονουκλεοτίδια είναι µερικώσ συµπληρωµατικά.
Το ένα περιλαµβάνει ένα κολλώδεσ άκρο, το δεύτερο
µεταφέρει ένα φθορίζον µόριο και το τρίτο µία
διαφορετική φθορίζουσα οµάδα.
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Εικ. 4: Ο συνδυασµόσ των διαφορετικών
Y-DNA

οδηγεί

κώδικα

µε

στη

βάση

δηµιουργία
τισ

ενόσ

διαφορετικέσ

εντάσεισ του πράσινου (G) και κόκκινου
(R) φθορισµού. Τα σύνθετα αυτά µόρια
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την
παράλληλη ανίχνευση και χαρακτηρισµό
διαφορετικών µορίων.

Η λειτουργία τουσ ωσ διακόπτεσ που «ανοίγουν» και «κλείνουν» βασίζεται
στην µεταβολή τησ απόστασησ ανάµεσα στα δύο άκρα
διαµόρφωση)

που

προκαλείται

από

την

(αλλαγή στη

υβριδοποίηση

µε

ένα

συµπληρωµατικό µόριο DNA ή την αλληλεπίδραση µε κάποιο άλλο
πολυπεπτίδιο (εικ. 5).
Τέλοσ, τα «απταµερή» είναι συνθετικά µονόκλωνα DNA µόρια που
διπλώνουν σε τρισδιάστατεσ δοµέσ επιτρέποντασ την ειδική πρόσδεση σε
άλλα µόρια-στόχουσ. Τα «απταµερή» κατασκευάζονται ενάντια σε ένα
µεγάλο αριθµό διαφορετικών στόχων εµφανίζοντασ εξαιρετική ικανότητα
αναγνώρισησ ακόµα και µεταξύ διαφορετικών διαµορφώσεων του ίδιου
µορίου.

Τα

µοναδικά

χαρακτηριστικά

των

«απταµερών»

τα

έχουν

µετατρέψει σε σηµαντικά εργαλεία διάγνωσησ, θεραπείασ, ανακάλυψησ
φαρµάκων και αναγνώρισησ στόχων στο χώρο τησ βιοCατρικήσ και τησ
βιοτεχνολογίασ (10).
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Εικ. 5: Η αλλαγή από την «κλειστή» χωρίσ
φθορισµό

διαµόρφωση

σηµατοδότη

σε

του

«ανοικτή»,

µοριακού

οδηγεί

στην

απελευθέρωση του φθορισµού ωσ αποτέλεσµα
τησ ειδικήσ αλληλεπίδρασησ µε κάποιο άλλο
µόριο.

Με µια πιο προσεκτική µατιά στα παραδείγµατα που προηγήθηκαν, είναι
φανερό ότι το DNA ωσ γενετικό υλικό επικεντρώνει δίκαια το ενδιαφέρον
τόσο τησ βιολογικήσ όσο και τησ ιατρικήσ έρευνασ. Ωστόσο, ιδιότητεσ
όπωσ η αυτοσυγκρότηση, η υβριδοποίηση και η ικανότητα µεταβολήσ τησ
διαµόρφωσησ,

είναι

επιπλέον

λογοι

που

προσέλκυσαν

το

έντονο

ενδιαφέρον πολλών άλλων επιστηµών και έκαναν το DNA αντικείµενο
αλλά και εργαλείο έρευνασ.

1.2 Η «φυσική» του DNA
1.2.1 ∆οµή και λειτουργία
Με τη βοήθεια κρυσταλλογραφικών κυρίωσ µελετών, οι Watson και Crick
το 1953 δηµοσίευσαν ένα µοντέλο που χαρακτήριζε το DNA ωσ µία
δεξιόστροφη διπλή έλικα. Σύµφωνα µε το µοντέλο, οι δύο αλυσίδεσ τησ
διπλήσ

έλικασ

αποτελούνται

από

ένα

σταθερό

υδρόφιλο

σκελετό

επαναλαµβανόµενων µορίων φωσφορικήσ οµάδασ – δεοξυριβόξησ ενωµένα
µε φωσφοδιεστερικό δεσµό. Στο εσωτερικό αυτού του σκελετού προεξέχουν
οι υδρόφοβεσ αζωτούχεσ βάσεισ οι οποίεσ συνδέονται µεταξύ τουσ κατά
ζεύγη

µε

δεσµούσ

υδρογόνου.

Σύµφωνα

µε

τον

κανόνα

τησ

συµπληρωµατικότητασ, οι βάσεισ πουρίνησ αδενίνη (Α) και γουανίνη (G)

- 20 -

Κεφ. 1ο - Ο κόσµοσ του DNA

συνδέονται, αντίστοιχα, µε τισ βάσεισ πυριµιδίνησ θυµίνη (Τ) και κυτοσίνη
(C), συνθέτοντασ µε τον τρόπο αυτό µία διπλή έλικα µε τελική διάµετρο
2nm. Η απόσταση µεταξύ δύο ζευγών βάσεων είναι 0,34nm ενώ το βήµα
τησ έλικασ είναι 3,4nm. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε στροφή τησ έλικασ κατά
360ο περιλαµβάνει 10 περίπου ζεύγη βάσεων. Κατά µήκοσ τησ έλικασ
παρατηρούνται, επίσησ, δύο αύλακεσ που εναλάσσονται: µία µεγάλη
πλάτουσ 1,2nm και µία µικρή αύλακα πλάτουσ 0,6nm. Οι αύλακεσ αυτέσ
έχουν σηµαντικό ρόλο στισ αλληλεπιδράσεισ µεταξύ του DNA µε άλλα
µόρια και κυρίωσ πρωτε>νεσ.
Λιγότερο από δέκα χρόνια από τη στιγµή τησ ανακάλυψησ τησ δοµήσ του
DNA στο χώρο ήταν αρκετά για να προσδιοριστεί µε ακρίβεια και ο
βιολογικόσ του ρόλοσ. Το DNA αποτελεί την έδρα των γενετικών
πληροφοριών όλων των κυττάρων και των περισσότερων ιών. Μέσα σε
λειτουργικέσ µονάδεσ, τα γονίδια, βρίσκονται αποθηκευµένεσ όλεσ οι
πληροφορίεσ για τον καθορισµό των χαρακτηριστικών ενόσ οργανισµού.
Με την ικανότητα αυτοδιπλασιασµού που διαθέτει, το DNA διατηρεί και
µεταβιβάζει τισ πληροφορίεσ αυτέσ από γενιά σε γενιά, ενώ παράλληλα
µέσω των διαδικασιών τησ µεταγραφήσ και τησ µετάφρασησ ελέγχει την
έκφρασή τουσ η οποία συνεπάγεται τη σύνθεση όλων των πρωτεCνών (11,
12).

1.2.2 Φυσικοχηµικέσ ιδιότητεσ του DNA
1.2.2.1 Αποδιάταξη – Υβριδοποίηση
Η φωσφορική οµάδα του DNA είναι ιονισµένη πάνω από το pH 4
δηµιουργώντασ έτσι έναν αρνητικά φορτισµένο σκελετό στο µόριο του
DNA. Επιπλέον, οι διάφορεσ οµάδεσ των αζωτούχων βάσεων ιονίζονται σε
διαφορετικέσ τιµέσ του pH. Αυτό συνεπάγεται ότι µέσα σε υδατικό διάλυµα
µε ακραίεσ τιµέσ pH, κάτω από 4 και πάνω από 11, το δίκλωνο DNA
µπορεί να µετουσιωθεί σε µονόκλωνο. Αποδιάταξη λόγω καταστροφήσ των
δεσµών υδρογόνου µπορεί επίσησ να προκληθεί και µε αύξηση τησ
θερµοκρασίασ. Αξίζει να σηµειωθεί πωσ η καταστροφή τησ δευτεροταγούσ
δοµήσ του DNA σε διάλυµα έχει σαν αποτέλεσµα τη δραµατική ελάττωση
του ιξώδουσ του (12). Αντίστοιχα, η επανασύνδεση δύο συµπληρωµατικών
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αλυσίδων

µπορεί

να

επιτευχθεί

κάτω

από

κατάλληλεσ

συνθήκεσ

θερµοκρασίασ και pH. Η υβριδοποίηση είναι µία πολύ σηµαντική ιδιότητα
του DNA που αξιοποιείται σε µια πληθώρα εφαρµογών τόσο στη µοριακή
βιολογία όσο και στη φυσική και τη βιοτεχνολογία. Τόσο το «ψάρεµα»
γονιδίων µέσα από cDNA βιβλιοθήκεσ όσο και η εύρεση γενετικών προφίλ
µε χρήση µικροσυσστοιχιών DNA πραγµατοποιούνται µε την υβριδοποίηση
ενόσ ιχνηθετηµένου µονόκλωνου µορίου-µάρτυρα µε το συµπληρωµατικό
του µόριο-στόχο. Επιπλέον, η κατασκευή ανασυνδυασµένων πλασµιδίων
καθώσ και η αυτοσυγκρότηση µορίων DNA σε τρισδιάστατεσ δοµέσ είναι
απόρροια τησ δυνατότητασ υβριδοποίησησ δύο ή και περισσότερων
µορίων DNA που εµφανίζουν µονόκλωνα συµπληρωµατικά (κολλώδη) άκρα
(3).

1.2.2.2 Η ελαστικότητα του DNA
Κάτω από διαφορετικέσ φυσικέσ και φυσιολογικέσ συνθήκεσ το DNA
εµφανίζει πολλέσ και διαφορετικέσ διαµορφώσεισ. Σε συνθήκεσ έλλειψησ
νερού, για παράδειγµα, η Β µορφή του DNA µετατρέπεται στην κοντύτερη Α
µορφή. Επίσησ κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αντιγραφήσ και
µεταγραφήσ τo DNA πρέπει να «ξετυλιχθεί» ενώ στην αντίθετη περίπτωση
εµφανίζεται υπερελικωµένο (13). Με βάση τισ φυσικέσ του ιδιότητεσ θα
µπορούσε κάποιοσ να περιγράψει το DNA σαν µία οµοιόµορφη µακριά
ελαστική ράβδο µε διάµετρο 2nm περίπου (14, 15). Η απλοποιηµένη αυτή
περιγραφή χρειάζεται δύο µόνο παράγοντεσ για το χαρακτηρισµό ενόσ
µορίου DNA: το ολικό µήκοσ του µορίου και το «µήκοσ διατήρησησ» (13, 16).
Για κάθε µόριο DNA αποτελεί γεγονόσ ότι ο αρνητικά φορτισµένοσ
σκελετόσ τησ διπλήσ έλικασ τείνει να διατηρεί το µόριο σε ευθεία γραµµή
παρόλο που οι θερµικέσ δυνάµεισ προκαλούν τυχαίεσ αλλαγέσ στη
διεύθυνσή του µε συνέπεια το µόριο να αλλάζει διαρκώσ διαµορφώσεισ.
Το τελικό αποτέλεσµα των δύο αυτών τάσεων καθορίζει την τιµή του
µεγέθουσ που ονοµάζεται «µήκοσ διατήρησησ» Ρ

του DNA, το οποίο

αποτελεί µία κλίµακα µήκουσ κατά την οποία η διεύθυνση του πολυµερούσ
παραµένει αµετάβλητη (14, 16, 17). Σε κλίµακεσ µικρότερεσ του Ρ, το µόριο
εµφανίζεται γραµµικό ενώ για µεγαλύτερεσ κλίµακεσ εµφανίζει τυχαίεσ
διαµορφώσεισ και το ενεργειακό κόστοσ για κάµψη του DNA είναι
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πρακτικά αµελητέο. Το µέγεθοσ αυτό µπορεί επίσησ να θεωρηθεί σαν µία
τιµή χαρακτηριστική τησ ικανότητασ ενόσ µορίου DNA να αντιστέκεται σε
δυνάµεισ κάµψησ (16). Με βάση τα αποτελέσµατα µίασ σειράσ βιοφυσικών
µελετών η τιµή Ρ για κάθε τυχαίο δίκλωνο µόριο DNA κάτω από
φυσιολογικέσ συνθήκεσ υπολογίστηκε στα 50nm ή στα 150 περίπου ζεύγη
βάσεων ενώ για µονόκλωνο υπολογίζεται από 1-7nm (13-16, 18). Η
σηµασία τησ τιµήσ αυτήσ έγκειται στο γεγονόσ ότι επηρεάζει άµεσα τη
δοµή και τη συµπεριφορά στιβάδων αποτελούµενεσ από µονόκλωνα ή
δίκλωνα µόρια DNA ακινητοποιηµένα πάνω σε επιφάνειεσ, όπωσ είναι για
παράδειγµα οι DNA µικροσυστοιχίεσ και οι DNA βιοαισθητήρεσ. Το µήκοσ Ρ
καθορίζει σε αυτέσ τισ περιπτώσεισ τόσο το ποσοστό κάλυψησ τησ
επιφάνειασ όσο και τον προσανατολισµό των µορίων (γωνία ωσ προσ την
επιφάνεια) αλλά και το πάχοσ των στιβάδων που δηµιουργούνται από τα
µόρια αυτά (18-24).

1.2.2.3 Η εγγενήσ κυρτότητα του DNA
Αν και µόνο µε τουσ τέσσερισ δοµικούσ λίθουσ το DNA µοιάζει να είναι
δοµικά µονότονο και εξαιρετικά απλό, οι χηµικέσ ιδιότητεσ των ζευγαριών
των βάσεων και η κατανοµή τουσ µέσα στην αλληλουχία του µορίου
συνεισφέρουν µε καταλυτικό τρόπο στην τελική διαµόρφωση του DNA στο
χώρο (17). Όπωσ έχει αποδειχθεί, επαναλαµβανόµενεσ ειδικέσ αλληλουχίεσ
βάσεων σε φάση µε το βήµα τησ έλικασ του DNA (περίπου 10,5bp ανά
στροφή) έχουν ωσ αποτέλεσµα τη δηµιουργία κυρτότητασ στο DNA που
επιβεβαιώνεται µε την ανώµαλη µετανάστευση κατά την ηλεκτροφόρησή
του

(25).

Η

εγγενήσ

κυρτότητα

διακρίνεται

από

τισ

θερµικέσ

παραµορφώσεισ που προκαλούνται διαρκώσ και χωρίσ προτίµηση για τη
θέση ή την κατεύθυνση στο µόριο του DNA (17). Για περισσότερο από 20
χρόνια είναι γνωστό ότι πολλά από τα µόρια που εµφανίζουν εγγενή
κυρτότητα περιλαµβάνουν, κατά κύριο λόγο, 4-6 διαδοχικά ζευγάρια
αδενίνησ-θυµίνησ που επαναλαβάνονται κατά διαστήµατα 10-11 βάσεων
(26, 27). Κάθε τέτοια σειρά αδενινών δηµιουργεί αποκλίσεισ από τον
άξονα τησ έλικασ προσ διαφορετικέσ κατευθύνσεισ µε αποτέλεσµα η
επανάληψή τουσ µέσα στην αλληλουχία να εµφανίζει µακροσκοπικά
κυρτότητα στο DNA που εξαρτάται από το µήκοσ και τη σύνθεση των
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σειρών αδενίνησ (26, 28). Η κυρτότητα αυτή µειώνεται µε την αύξηση τησ
θερµοκρασίασ πάνω από τουσ 40ο C (29) και σε υψηλέσ συνθήκεσ
αλατότητασ (25), ενώ γίνεται εντονότερη παρουσία δισθενών µεταλλικών
ιόντων (25, 30).
Οι αρχικέσ µελέτεσ πάνω στην εγγενή κυρτότητα του DNA οδήγησαν στην
ανάπτυξη

δύο

µοντέλων

µε

σκοπό

στο

µόριο

την
(25).

εξήγηση

του

Σύµφωνα

µε

µηχανισµού

δηµιουργίασ

κυρτότητασ

το

µοντέλο

«συµβολήσ»,

η κυρτότητα του DNA είναι αποτέλεσµα τησ απόκλισησ σε

κάθε σηµείο συµβολήσ του άξονα των αδενινών και των αξόνων τησ
διπλήσ έλικασ που προκαλείται από τη διαφορά στην κλίση των βάσεων
στα σηµεία τησ συµβολήσ. Η γωνία που σχηµατίζεται στα σηµεία
συµβολήσ υπολογίζεται από 11ο έωσ 28ο (εικ. 6) (26, 29). Το απλό αυτό
µοντέλο εξηγεί σε ικανοποιητικό βαθµό τισ ηλεκτροφορητικέσ ανωµαλίεσ
που

εµφανίζουν

µόρια

µε

σειρέσ

αδενινών,

αδυνατεί

όµωσ

στισ

περιπτώσεισ που άλλα στοιχεία τησ αλληλουχίασ βρέθηκε να προκαλούν
αποκλίσεισ από τον άξονα τησ διπλήσ έλικασ (25, 29, 31).
Για το λόγο αυτό προτάθηκε το µοντέλο «σφήνασ» σύµφωνα µε το οποίο,
κατά µια γενικότερη θεώρηση, η εγγενήσ κυρτότητα

αποδίδεται σε

αποκλίσεισ που σχετίζονται µε κάθε ζευγάρι βάσεων στην ακολουθία του
DNA. Το µοντέλο «σφήνασ» περιγράφει τη διαµόρφωση του DNA στο χώρο
σαν το τελικό αποτέλεσµα του αθροίσµατοσ των αποκλίσεων όλων των
δινουκλεοτιδίων που το συνθέτουν (25, 27, 31). Τα δύο αυτά µοντέλα, αν
και

διαφορετικά

δεν

είναι

απαραίτητα

και

ασύµβατα.

Στην

πραγµατικότητα µπορούν να συνδυαστούν και να εξηγήσουν ταυτόχρονα
την εγγενή κυρτότητα σε ένα µόριο DNA. Εξάλλου, η συσσώρευση
πειραµατικών δεδοµένων και η ανάπτυξη νέων τεχνικών οδήγησαν στην
εµφάνιση νέων προτάσεων για την ερµηνεία του µηχανισµού δηµιουργίασ
των διαφορετικών διαµορφώσεων που παρατηρούνται στο DNA .

1.2.2.4 ∆εσµοί υδρογόνου τύπου Hoogsteen
Οι δεσµοί υδρογόνου τύπου Hoogsteen είναι µία µικρή παραλλαγή του
τρόπου σύνδεσησ δύο αζωτούχων βάσεων. Σε αντίθεση µε το ταίριασµα
κατά Watson και Crick, αυτή η παραλλαγή προGποθέτει τη δηµιουργία
δεσµών υδρογόνου µεταξύ δύο βάσεων στη µεγάλη αύλακα του DNA (32).
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Το ζευγάρι Hoogsteen σχηµατίζεται στη θέση Ν7 µίασ πουρίνησ ωσ δέκτη
του υδρογονοδεσµού και µε την αµινοµάδα µίασ άλλησ βάσησ στη θέση C6
ωσ δότη. Σε ορισµένεσ µάλιστα περιπτώσεισ, η δεύτερη βάση είναι
ανεστραµµένη κατά 180ο σε σχέση µε την πουρίνη και ονοµάζεται
ανάστροφο ζευγάρι Hoogsteen (32-34).

Εικ.

6:

α.

απεικόνιση

Σχηµατική

ενόσ

κυρτού

µορίου DNA 45bp µε τη µορφή
µιασ ράβδου. β. Η κυρτότητα
είναι

αποτέλεσµα

τησ

συµβολήσ διαδοχικών σειρών
αδενινών

µε

κανονικά

τµήµατα

τησ

Β-έλικασ

(γουανίνη - κυτοσίνη). γ. Για
θερµοκρασία

5οC,

η

γωνία

στην κάθε συµβολή υπολογίζεται

σε

θερµοκρασία

21ο.

δ.

50οC,

Σε

η

κυρτότητα καταστρέφεται.

Αυτή η µικρή παραλλαγή ζευγαρώµατοσ των βάσεων επιτρέπει σε τρίτεσ
αλυσίδεσ να σχηµατίσουν τριάδεσ βάσεων

και κατά συνέπεια τριπλέσ
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έλικεσ µε το DNA. Η τρίτη αλυσίδα µπορεί να συνδεθεί µε την αλυσίδα που
περιλαµβάνει µία σειρά από πουρίνεσ είτε παράλληλα µε αυτή (Hoogsteen)
είτε αντι-παράλληλα (ανάστροφο Hoogsteen) (εικ. 7) (33-35).

Εικ.

7:

Ο

σχηµατισµόσ

τριπλών

αλυσίδων

γίνεται

σε

πολυπουρινικέσ-

πολυπυριµιδινικέσ θέσεισ στο δίκλωνο DNA. Οι τρίτεσ έλικεσ µπορεί να
συνδεθούν (α) παράλληλα ή (β) αντι-παράλληλα στισ θέσεισ αυτέσ µε
κανονικούσ και ανάστροφουσ δεσµούσ τύπου Hoogsteen.

Σε κάθε περίπτωση, ο σχηµατισµόσ µία τριπλήσ έλικασ ακολουθεί
συγκεκριµένουσ δοµικούσ κανόνεσ. Η αλληλουχία στόχοσ τησ διπλήσ
έλικασ απαιτεί την ύπαρξη διαδοχικών πουρινών στη σύνθεσή τησ,
καθώσ

µόνο

αυτέσ

µπορούν

να

δηµιουργήσουν

δύο

επιπλέον
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υδρογονοδεσµούσ µε µια τρίτη αλυσίδα στη µεγάλη αύλακα του DNA.
Ολιγονουκλεοτιδικέσ αλυσίδεσ αποτελούµενεσ απο θυµίνεσ και κυτοσίνεσ
µπορούν να συνδεθούν παράλληλα µε τον ολιγοπουρινικό κλώνο ενόσ
δίκλωνου µορίου µόνο σε pH µικρότερο του 6 καθώσ είναι απαραίτητη η
πρωτονίωση τησ κυτοσίνησ (34). Αλυσίδεσ µε αδενίνεσ και γουανίνεσ στη
σύνθεσή τουσ συνδέονται αντι-παράλληλα χωρίσ να εξαρτώνται από το
pH, ενώ µε θυµίνεσ και γουανίνεσ µπορούν να συνδεθούν είτε παράλληλα
είτε αντι-παράλληλα σύµφωνα µόνο µε την αλληλουχία των βάσεων. Με
την πρόσδεση µίασ τρίτησ αλυσίδασ σε ένα δίκλωνο DNA, οι µεγάλεσ και
µικρέσ αύλακεσ µεταβάλλονται ενώ παράλληλα δηµιουργείται µία τρίτη
(εικ 8) (32).

Εικ.

8:

Σχηµατική

απεικόνιση

τριπλήσ έλικασ. Η τρίτη αλυσίδα
(µαύρο
δεσµούσ

χρώµα)

συνδέεται

υδρογόνου

µε

µε
την

ολιγοπουρινική αλυσίδα (Pu) στη
µεγάλη αύλακα τησ διπλήσ έλικασ
(Py).

Η µικρή αύλακα «Watson-Crick» διατηρεί τισ διαστάσεισ των 0,6-0,7nm,
ενώ σχηµατίζονται η στενή «Crick- Hoogsteen» και η µεγάλη «WatsonHoogsteen» µε διαστάσεισ 0,2-0,3nm και 0,7nm αντίστοιχα. Είναι φανερό
ότι η σταθερότητα τησ σχηµατιζόµενησ τριπλήσ δοµήσ εξαρτάται τόσο
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από το µήκοσ και τη σύνθεση των αλυσίδων όσο και από τισ συνθήκεσ
διαλύµατοσ όπωσ το pH και η συγκέντρωση κατιόντων (32-34, 36).

1.2.2.5 ΠρωτεCνικέσ αλληλεπιδράσεισ του DNA
Όλεσ οι γενετικέσ διεργασίεσ ενόσ οργανισµού όπωσ για παράδειγµα, η
αντιγραφή, η µεταγραφή, η επιδιόρθωση των λαθών, το πακετάρισµα του
DNA κ.α. πραγµατοποιούνται µέσα από µία σειρά αλληλεπιδράσεων µε
διάφορα

είδη

περιοριστικέσ

πρωτεCνών

όπωσ

ενδονουκλεάσεσ

οι

κ.α..

πολυµεράσεσ,
Η

εξερεύνηση

οι
τησ

ιστόνεσ,
φύσησ

οι
των

συµπλόκων που δηµιουργούνται αποκάλυψαν έναν ενεργητικό ρόλο του
DNA κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων αυτών. Είναι πλέον
αποδεκτό ότι η πρωτοταγήσ δοµή του DNA είναι απλά το πρώτο επίπεδο
υπεύθυνο για την έκφραση τησ γενετικήσ πληροφορίασ (17). Στην
πραγµατικότητα, η σύνδεση του DNA µε πρωτε>νεσ περιλαµβάνει όχι µόνο
την άµεση δηµιουργία δεσµών υδρογόνου µεταξύ των πολυπεπτιδικών
αλυσίδων

και

των

νουκλεοτιδίων,

αλλά

και

έµµεσουσ

τρόπουσ

αναγνώρισησ που σχετίζονται µε τη διαµόρφωση και την ελαστικότητα
του µορίου. Η ανάλυση ενόσ µεγάλου αριθµού συµπλόκων µεταξύ DNA και
πρωτεCνών φώτισε τισ στερεοχηµικέσ αρχέσ των αλληλεπιδράσεων και
φανέρωσε τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η αναγνώριση των ειδικών
αλληλουχιών βάσεων και η αλλαγή τησ διαµόρφωσησ κατά την πρόσδεση.
Οι πρωτε>νεσ µε ικανότητα πρόσδεσησ πάνω στο DNA έχουν ταξινοµηθεί
σε 8 δοµικέσ/λειτουργικέσ οµάδεσ που διακρίνονται επιπλέον σε 54
διαφορετικέσ οικογένειεσ, µε κύρια µέθοδο πρόσδεσησ σε 28 από αυτέσ την
αλληλεπίδραση µεταξύ α-ελίκων και τησ µεγάλησ αύλακασ του DNA (17,
37).

1.3 Αλλαγέσ στη διαµόρφωση του DNA
1.3.1 Έλεγχοσ και λειτουργικόσ ρόλοσ
Το λύγισµα του DNA είναι ένα φαινόµενο µε σπουδαίο ρόλο σε όλεσ τισ
λειτουργικέσ διαδικασίεσ που σχετίζονται µε το «πακετάρισµα» των
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χρωµοσωµάτων,

τη

µεταγραφική

ρύθµιση,

τον

ανασυνδυασµό,

την

επιδιόρθωση και την αντιγραφή του DNA (17). Σε γενικέσ γραµµέσ, το
λύγισµα του σχετικά άκαµπτου DNA αναµένεται να πραγµατοποιείται
κατά τη διάρκεια µακροµοριακών αλληλεπιδράσεων που θέτουν το DNA
κάτω από ποικίλεσ δυνάµεισ. Όπωσ συµβαίνει σε όλεσ τισ περιπτώσεισ
βιοµοριακών διαδικασιών αναγνώρισησ, οι διαµοριακέσ δυνάµεισ που θα
καθορίσουν την αλληλεπίδραση του DNA µε µία ή περισσότερεσ πρωτε>νεσ
είναι κατά κύριο λόγο ηλεκτροστατικήσ φύσησ ενώ σηµαντικό ρόλο
διαδραµατίζουν οι δεσµοί υδρογόνου, οι δυνάµεισ Van der Waals, οι
υδρόφοβεσ τάσεισ και η στοίβαξη των αµινοξέων µε τισ αζωτούχεσ βάσεισ
(17).
Στουσ

προκαρυωτικούσ

οργανισµούσ,

η

έλλειψη

συγκεκριµένων

ενεργοποιητών ή καταστολέων τησ µεταγραφήσ προσδίδει στην εγγενή
κυρτότητα του DNA ενεργό ρόλο στη γεωµετρία του υποκινητή και κατ’
επέκταση στη ρύθµιση τησ γονιδιακήσ έκφρασησ. Αυτό επιβεβαιώνεται
µέσα

από

το

πλήθοσ

των

υποκινητών

που

εµφανίζουν

στοιχεία

κυρτότητασ ή δυνατότητασ να λυγίσουν, όπωσ για παράδειγµα στισ
περιπτώσεισ των οπερονίων τησ λακτόζησ και τησ γαλακτόζησ του
βακτηρίου E. coli. Η εγγενήσ αυτή κυρτότητα επιτρέπει στισ πρωτε>νεσ να
προσδένονται σε αποµακρυσµένεσ θέσεισ πάνω στο DNA και να επιτελούν
µε τον τρόπο αυτό την απαιτούµενη συνεργιστική τουσ δράση. Ο
σηµαντικόσ ρόλοσ του λυγίσµατοσ στη γονιδιακή ρύθµιση φαίνεται και από
το γεγονόσ ότι η εισαγωγή κατάλληλησ αλληλουχίασ µε εγγενή κυρτότητα
µπορεί να αντικαταστήσει λειτουργικά το ρόλο πρωτεCνών που λυγίζουν
το DNA (17). Επίσησ, η εναλλαγή αλληλουχιών που αναγνωρίζονται από
συγκεκριµένεσ πρωτε>νεσ που κάµπτουν το DNA έδειξε ότι δεν είναι η
πρόσδεση µιασ συγκεκριµένησ πρωτε>νησ, αλλά ο αρχιτεκτονικόσ ρόλοσ
τησ κυρτότητασ του DNA που καθορίζει τη µεταγραφική ρύθµιση.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η επιτυχήσ αντικατάσταση τησ
λειτουργίασ του παράγοντα IHF τησ E. coli µε µία αλληλουχία που
προκαλεί κάµψη στο DNA. Ο παράγοντασ αυτόσ διαθέτει την ικανότητα να
λυγίζει σηµαντικά το DNA όταν αυτόσ προσδεθεί σε συγκεκριµένη θέση
πάνω στο DNA.
Στουσ ευκαρυωτικούσ οργανισµούσ, η ρύθµιση τησ γονιδιακήσ έκφρασησ
γίνεται µε τη συνεργασία και το συνδυασµό διαφόρων µεταγραφικών
παραγόντων, πολλοί από τουσ οποίουσ συνεισφέρουν τόσο στο λύγισµα
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του DNA όσο και στην αλληλεπίδραση πρωτεCνών που έχουν προσδεθεί σε
αποµακρυσµένεσ θέσεισ πάνω σε αυτό. Οι πρωτε>νεσ που λυγίζουν το DNA
ταξινοµούνται σε δύο ξεχωριστέσ οµάδεσ. Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει
πρωτε>νεσ (όπωσ για παράδειγµα η πρωτε>νη πρόσδεσησ στην αλληλουχία
ΤΑΤΑ) που αναγνωρίζουν και προσδένονται σε ειδικέσ αλληλουχίεσ του
DNA στην περιοχή τησ µικρήσ αύλακασ. Το λύγισµα που προκαλείται
γίνεται µακριά από την επιφάνεια των πρωτεCνών που το προκαλούν, ενώ
είναι σηµαντικό ότι η λειτουργία τουσ δεν µπορεί να αντικατασταθεί από
αλληλουχίεσ

που

αναγνωρίζονται

από

άλλεσ

πρωτε>νεσ

ή

από

αλληλουχίεσ που εµφανίζουν εγγενή κυρτότητα. Οι πρωτε>νεσ αυτέσ
ονοµάζονται «αρχιτεκτονικέσ» καθώσ η πρόσδεσή τουσ όχι µόνο συµβάλλει
στο λύγισµα του DNA φέρνοντασ κοντά αποµακρυσµένεσ θέσεισ αλλά και
στην αλληλεπίδραση των διαφορετικών παραγόντων µεταξύ τουσ µε
σκοπό τη συγκρότηση ενόσ παραγωγικού µεταγραφικού συµπλόκου (17).
Η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει πρωτε>νεσ που έρχονται σε επαφή µε το
DNA

µέσω

ηλεκτροστατικών

αλληλεπιδράσεων

(38).

Σε

αυτή

την

περίπτωση, τα θετικά φορτισµένα αµινοξέα αλληλεπιδρούν µε τον
αρνητικά φορτισµένο σκελετό του DNA προκαλώντασ την παραµόρφωσή
του και την κάµψη γύρω από τισ πρωτε>νεσ. Αυτού του τύπου οι
αλληλεπιδράσεισ οδηγούν σε κάµψη του DNA µόνο όταν είναι ικανέσ να
καλύψουν

το

ενεργειακό

κόστοσ

που

απαιτείται

λόγω

των

ηλεκτροστατικών απώσεων µεταξύ των φωσφορικών οµάδων (17, 38-41).
Σηµαντικότεροσ εκπρόσωποσ αυτήσ τησ κατηγορίασ είναι οι θετικά
φορτισµένεσ ιστόνεσ οι οποίεσ συµµετέχουν στο «πακετάρισµα» του DNA
µέσα

στον

πυρήνα

αλληλεπιδράσεισ τουσ

του

κυττάρου

(38).

Όπωσ

έχει

προταθεί,

οι

µε το DNA οδηγούν σε ασύµµετρη εξουδετέρωση

του φορτίου του µε άµεση συνέπεια την αυτόµατη κατάρρευση γύρω από
την πρωτε>νη (42, 43). Ο µηχανισµόσ αυτόσ επιβεβαιώθηκε όταν σε ένα
µόριο DNA η αντικατάσταση γειτονικών φωσφορικών
φωσφορικά

ανάλογα,

οδήγησε

σε

αυτόµατο

µε ουδέτερα

λύγισµα

προσ

την

εξουδετερωµένη πλευρά (εικ. 9Β). Με αντίστοιχο τρόπο, προσθήκη θετικών
οµάδων γειτονικά σε ένα µόριο DNA οδήγησε ξανά σε αυτόµατο λύγισµα
προσ τη µεριά των θετικών φορτίων (εικ. 9Γ) (40, 43). Ο µηχανισµόσ
ασύµµετρησ εξουδετέρωσησ του φορτίου φαίνεται να αντιπροσωπεύει
έναν

κοινό

µηχανισµό

αλληλεπίδρασησ

DNA

και

πρωτεCνών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των bZIP πρωτεCνων που λυγίζουν το
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DNA προσ τη µικρή αύλακα χάρη στην παρουσία τριών βασικών αµινοξέων
στο αµινοτελικό άκρο τησ περιοχήσ (44). Προσεκτική εξέταση του τρόπου
αλληλεπίδρασησ έδειξε πωσ το DNA λυγίζει µόνο όταν δύο από τα βασικά
αµινοξέα

βρίσκονται

τοποθετηµένα

σε

συγκεκριµένεσ

θέσεισ

του

αµινοτελικού άκρου των πρωτεCνών αυτών, τα οποία και ευθύνονται για
την εξουδετέρωση του φορτίου δύο συγκεκριµένων φωσφορικών θέσεων .

Εικ. 9: Μηχανισµόσ ασύµµετρησ
εξουδετέρωσησ

του

αρνητικού

φορτίου του DNA
Α.

Το

DNA

λυγίζει

πρόσδεση

µε

µιασ

την

θετικά

φορτισµένησ πρωτε>νησ.
Β. Αυτόµατο λύγισµα µετά από
ενσωµάτωση

τριών

ουδέτερων

φωσφορικών αναλόγων.
Γ.

Προσθήκη

κατιόντων

και

αυτόµατο λύγισµα του DNA.

Σύµφωνα

µε

τα

παραπάνω,

η

µελέτη

των

πρωτεCνικών

αλληλεπιδράσεων µε το DNA προGποθέτει την κατανόηση τόσο του ρόλου
τησ εγγενούσ κυρτότητασ και των εξειδικευµένων θέσεων πρόσδεσησ όσο
και τησ συµµετοχήσ του φορτίου σε αυτέσ. Οι αλλαγέσ στη διαµόρφωση
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του DNA µπορεί να είναι αποτέλεσµα ενόσ µόνο ή και συνδυασµού των
παραπάνω παραµέτρων. Σε γενικέσ γραµµέσ, αλληλουχίεσ µε εγγενή
κυρτότητα που µιµούνται την τελική µορφή του συµπλόκου µε την
πρωτε>νη αναµένεται να αναγνωρίζονται µε µεγαλύτερη συγγένεια (17).
Αυτό που αξίζει να σηµειωθεί είναι πωσ µία σειρά διαφορετικών
παραγόντων µπορεί, επίσησ, να προκαλέσει αλλαγέσ στη διαµόρφωση του
DNA και κατά συνέπεια να ελέγξει τισ κυτταρικέσ διεργασίεσ που
σχετίζονται µε τισ αλλαγέσ αυτέσ. Τέτοιοι παράγοντεσ µπορεί να είναι
φάρµακα που προσδένονται στη µικρή και τη µεγάλη αύλακα του DNA,
συνθετικά µόρια DNA (ΡΝΑs), φυσικά αλλά και τεχνητά ολιγοπεπτίδια
καθώσ και ολιγονουκλεοτίδια µε ικανότητα δηµιουργίασ τριπλών ελίκων. Η
σύγχρονη έρευνα επικεντρώνεται σε όλουσ αυτούσ τουσ παράγοντεσ που
είναι σε θέση να αλλάξουν τη διαµόρφωση ενόσ DNA-στόχου και να
ρυθµίσουν τισ ανάλογεσ διαδικασίεσ, µε απώτερο σκοπό την πρόληψη και
θεραπεία γενετικών ασθενειών (45-49).

1.3.2 Τεχνικέσ µελέτησ των αλλαγών στη διαµόρφωση
Η βιολογική σηµασία των αλλαγών στη διαµόρφωση του DNA οδήγησε
στην ανάπτυξη διαφορετικών τεχνικών που έχουν ωσ στόχο την ποιοτική
αλλά και ποσοτική ανάλυση των αλλαγών αυτών. Κάθε µία από τισ
µεθόδουσ αυτέσ εµφανίζει θεωρητικά και πειραµατικά πλεονεκτήµατα
αλλά και αδυναµίεσ που µπορεί να οδηγήσουν σε αναληθή συµπεράσµατα.
Συνεπώσ,

τα

πιο

αξιόπιστα

αποτελέσµατα

προέρχονται

από

το

συνδυασµό µερικών από τισ τεχνικέσ αυτέσ και όχι από µία αποκλειστικά
(17).
Η ηλεκτροφόρηση σε πηκτή ακρυλαµίδησ αποδείχθηκε µία από τισ
χρησιµότερεσ τεχνικέσ αναγνώρισησ και χαρακτηρισµού τησ εγγενούσ
κυρτότητασ

αλλά

και

των

αλλαγών

στη

διαµόρφωση

κατά

την

αλληλεπίδραση µορίων DNA µε πρωτε>νεσ (17, 50-52). Η τεχνική αυτή
εκµεταλλεύεται το γεγονόσ ότι δοµικέσ διαφορέσ στο DNA επηρεάζουν την
ταχύτητα µετακίνησήσ τουσ στην πηκτή λόγω τησ άυξηµένησ τριβήσ που
συναντούν σε σχέση µε τα γραµµικά µόρια. Τα αποτελέσµατα αυτήσ τησ
µεθόδου είναι περισσότερο ποιοτικά και λιγότερο ποσοτικά, γεγονόσ που
αποτελεί το σηµαντικότερο, ίσωσ, µειονέκτηµά τησ.
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Η δοκιµή κυκλικήσ αντιµετάθεσησ είναι µία εναλλακτική τεχνική που
βασίζεται στισ διαφορετικέσ ηλεκτροφορητικέσ κινητικότητεσ µορίων DNA
µε ίδιο µήκοσ και ίδια αλληλουχία, αλλά περιλαµβάνουν το λύγισµα σε
διαφορετική θέση, είτε στη µέση είτε στην άκρη του µορίου. Τα µόρια µε
λύγισµα στη µέση µετακινούνται δυσκολότερα, ενώ όσο αυτό µετατίθεται
προσ την άκρη, η ταχύτητα αυξάνει. Η µέθοδοσ αυτή είναι αξιόπιστη για
τον εντοπισµό τησ θέσησ τησ εγγενούσ κυρτότητασ ενόσ µορίου, υστερεί
όµωσ σηµαντικά στισ περιπτώσεισ αλληλεπίδρασησ µε πρωτε>νεσ καθώσ η
πρόσδεση µιασ πρωτε>νησ επηρεάζει σηµαντικά την κινητικότητα ακόµα
και ενόσ γραµµικού µορίου.
Παραλλαγή τησ προηγούµενησ µεθόδου αποτελεί η ανάλυση σε φάση,
κατά την οποία µία αλληλουχία που εµφανίζει γνωστή κυρτότητα
τοποθετείται σε διαφορετικέσ αποστάσεισ (τουλάχιστον µία στροφή τησ
έλικασ) από µια άγνωστη θέση λυγίσµατοσ. Όταν το λύγισµα λόγω
πρωτε>νησ είναι σε φάση µε τη γνωστή κυρτότητα, τότε το µόριο αποκτά
σχήµα U και µετακινείται δυσκολότερα σε πηκτή πολυακρυλαµίδησ από
ένα µόριο σε σχήµα Ι που εµφανίζει τα λυγίσµατα εκτόσ φάσησ. Σε
αντίθεση µε τισ προηγούµενεσ µεθόδουσ, η τεχνική αυτή δίνει τη
δυνατότητα θεωρητικήσ ανάλυσησ και εξαγωγήσ αξιόπιστων ποσοτικών
συµπερασµάτων.
Μία ακόµα µέθοδοσ µελέτησ και ποσοτικοποίησησ τησ κυρτότητασ του
DNA αποτελεί η δοκιµή κυκλοποίησησ µικρών µορίων DNA. Παρουσία
λιγάσησ, τα άκρα των διαφορετικών µορίων συνδέονται µεταξύ τουσ
σχηµατίζοντασ κατά κύριο

λόγο µεγαλύτερα γραµµικά τµήµατα. Η

παρουσία κυρτότητασ σε ορισµένα από τα µόρια αυτά φέρνει σε µικρότερη
απόσταση τα άκρα τουσ µε αποτέλεσµα να σχηµατίζονται εκτόσ από τα
γραµµικά και µικρά κυκλικά µόρια. Ο λόγοσ των κυκλικών προσ τα
γραµµικά εξαρτάται από την ένταση τησ κυρτότητασ και αποτελεί έναν
επιπλέον τρόπο ποσοτικοποίησησ των αλλαγών στη διαµόρφωση του
DNA. Αν και το θεωρητικό υπόβαθρο τησ µεθόδου είναι εξαιρετικά
απλοποιηµένο,

τα

αποτελέσµατα

που

προκύπτουν

συµφωνούν

σε

σηµαντικό βαθµό µε άλλεσ πειραµατικέσ τεχνικέσ.
Η µικροσκοπία ατοµικών δυνάµεων (AFM) είναι µία σχετικά σύγχρονη
µέθοδοσ που έγινε ιδιαίτερα δηµοφιλήσ για την ικανότητά τησ να παρέχει
εικόνεσ σε σχεδόν ατοµικό επίπεδο και κάτω από φυσιολογικέσ συνθήκεσ.
Η µέθοδοσ αυτή στηρίζεται στη µηχανκή σάρωση επιφανειών από µια
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λεπτή και µυτερή ακίδα, παράγοντασ εικόνεσ τησ τοπογραφίασ των
ακινητοποιηµένων

µορίων

πάνω

στην

επιφάνεια.

Η

σταθερή

ακινητοποίηση των µορίων στην επιφάνεια και οι παραµορφώσεισ που
προκαλούνται

από

την

ακίδα

κατά

τη

σάρωση

είναι,

ίσωσ,

τα

σηµαντικότερα µειονεκτήµατα τησ τεχνικήσ. Εντούτοισ, αλλαγέσ στη
διαµόρφωση µορίων DNA µεγάλου µήκουσ έχουν παρατηρηθεί µε µεγάλη
επιτυχία, χωρίσ όµωσ να ισχύει το ίδιο και για µικρότερα µόρια (53-55).
Η πυρηνική µαγνητική φασµατοσκοπία συντονισµού (NMR) είναι ίσωσ, η
περισσότερο υποσχόµενη

µέθοδοσ για την υψηλή ανάλυση δοµικών

αλλαγών και τη µελέτη τησ δυναµικήσ των βιοµοριακών αλληλεπιδράσεων.
Παρόλα αυτά, η τεχνική δεν είναι κατάλληλη για όλεσ τισ περιπτώσεισ
αλληλεπιδράσεων

και

υστερεί

σηµαντικά

στην

ταχύτητα

εξαγωγήσ

συµπερασµάτων. Αντίστοιχα, η κρυσταλλογραφία µε ακτίνεσ-Χ είναι η
αναλυτικότερη και

λεπτοµερέστερη µέθοδοσ εξέτασησ των δοµικών

αλλαγών, µειονεκτεί όµωσ στο γεγονόσ ότι είναι χρονοβόρα και δύσκολη
στην εφαρµογή (17).
Ακινητοποιηµένα

στο

ένα

άκρο

µόρια

DNA

έχουν

µελετηθεί

µε

µικροσκοπία φθορισµού ωσ προσ το ύψοσ και το σχήµα τουσ, µε βάση την
ένταση του φθορισµού που προέρχεται από φθορίζονται µόρια που έχουν
τοποθετηθεί στο απέναντι άκρο. Η τεχνική αυτή πλεονεκτεί στο γεγονόσ
ότι µπορεί να εφαρµοστεί για ταυτόχρονεσ αναλύσεισ µεγάλου αριθµού
µορίων,

υστερεί όµωσ

στην ανάγκη για σήµανση των

µορίων

µε

φθορίζουσεσ οµάδεσ που αυξάνουν το κόστοσ αλλά και το χρόνο
προετοιµασίασ των δειγµάτων (56).
Στο σύνολο όλων των προηγούµενων τεχνικών έρχεται να προστεθεί και
µία νέα µέθοδοσ ανίχνευσησ των αλλαγών στη διαµόρφωση του DNA. Οι
ακουστικοί

βιοαισθητήρεσ

διαθέτουν

την

εξαιρετική

ικανότητα

να

ανιχνεύουν και να χαρακτηρίζουν σε πραγµατικό χρόνο βιοµοριακέσ
αλληλεπιδράσεισ

χωρίσ

την

ανάγκη

ιχνηθέτησησ.

Πειραµατικά

και

θεωρητικά δεδοµένα συµφωνούν για την ικανότητα των βιοαισθητήρων να
ανιχνεύουν αλλαγέσ που σχετίζονται µε δοµικέσ παραµέτρουσ όπωσ το
πάχοσ

ενόσ βιοµοριακού στρώµατοσ (57),

µένει

µόνο

η

ανάπτυξη

ποσοτικών βιολογικών µοντέλων που θα βοηθήσουν στην καθιέρωση τησ
τεχνικήσ αυτήσ.
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Κεφ. 2ο : Ο κόσµοσ των
των βιοαισθητήρων
2.1 Εισαγωγή στουσ βιοαισθητήρεσ
Λίγα

µόνο

χρόνια

µετά

την

ολοκλήρωση

τησ

αλληλούχησησ

του

ανθρώπινου γονιδιώµατοσ βρισκόµαστε στην αρχή µιασ σηµαντικήσ
επανάστασησ στο χώρο τησ γενετικήσ ανάλυσησ. Ο τεράστιοσ όγκοσ
καταχωρηµένων πληροφοριών άνοιξε το δρόµο για εξαιρετικέσ ευκαιρίεσ
αναλύσεων που ποικίλουν από διαγνωστικέσ εξετάσεισ µέχρι και νέεσ
θεραπευτικέσ προσεγγίσεισ. Η αξιοποίηση όµωσ των πληροφοριών αυτών
και η συνέχιση τησ επανάστασησ συνδέεται άµεσα και µε την ανάπτυξη
συσκευών και οργάνων που θα επιδεικνύουν υψηλέσ αναλυτικέσ επιδόσεισ
σε συνδυασµό µε την ταχύτητα, την ευχρηστία και το χαµηλό κόστοσ.
Μεγάλο µέροσ αυτήσ τησ προσπάθειασ εστιάζεται σήµερα στην ανάπτυξη
των DNA βιοαισθητήρων.
Οι βιοαισθητήρεσ είναι µικρέσ αναλυτικέσ συσκευέσ που µπορούν να
καταγράφουν βιολογικέσ αντιδράσεισ µε τη µορφή ηλεκτρικών σηµάτων. Οι
µικροσυσκευέσ

αυτέσ

συγκροτούνται

από

ένα

βιολογικό

στοιχείο

αναγνώρισησ (υποδοχέασ) που βρίσκεται σε άµεση επαφή µε ένα φυσικό
µεταγωγό. Κάθε είδουσ αλληλεπίδραση ενόσ βιολογικού στοιχείου µε τον
υποδοχέα καταγράφεται από το µεταγωγό ωσ αλλαγή στη συχνότητα,
στην ηλεκτρική ένταση ή και ωσ δηµιουργία οπτικού σήµατοσ (εικ. 1) (1).

Εικ. 1: Σχηµατική απεικόνιση του αναλύτη στόχου, του υποδοχεά και του µεταγωγού
ωσ

στοιχεία

που

αποτελούν

ένα

βιο-

αισθητήρα.
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Οι πιο συνηθισµένεσ µορφέσ µικροσυσκευών διακρίνονται είτε ωσ προσ το
είδοσ του υποδοχέα είτε ωσ προσ το είδοσ του µεταγωγού. Ο υποδοχέασ
µπορεί να περιλαµβάνει βιολογικά µόρια όπωσ πρωτε5νεσ, κύτταρα,
νουκλε6κά οξέα, πολυπεπτίδια και πολυσακχαρίτεσ που εµφανίζουν
συγγένεια µε τα µόρια στόχουσ (αισθητήρεσ βιοσυγγένειασ), είτε ένζυµα µε
καταλυτικέσ

ιδιότητεσ

ωσ

προσ

αυτά

(βιοκαταλυτικοί

αισθητήρεσ).

Αντίστοιχα, ωσ προσ το είδοσ του µεταγωγού οι αισθητήρεσ µπορούν να
διακριθούν σε ηλεκτροχηµικούσ, οπτικούσ και πιεζοηλεκτρικούσ (1-4).

2.1.1 Ηλεκτροχηµικοί βιοαισθητήρεσ
Η ηλεκτροχηµική µεταγωγή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη λόγω τησ απλότητασ,
του χαµηλού εξοπλιστικού κόστουσ και τησ υψηλήσ ευαισθησίασ που είναι
συγκρίσιµη µε τισ τεχνικέσ φθορισµού (5, 6). Η ηλεκτροχηµική ανίχνευση
βιολογικών γεγονότων συνήθωσ συνοδεύεται από την καταγραφή αλλαγών
στην ένταση του ρεύµατοσ κάτω από ελεγχόµενεσ συνθήκεσ τάσησ. Η
αύξηση τησ έντασησ µπορεί να προκληθεί µέσω τησ αλληλεπίδρασησ
ηλεκτροενεργών µορίων δεικτών, όπωσ για παράδειγµα οργανικέσ ενώσεισ
που µπορούν να ενσωµατωθούν στη διπλή έλικα ενόσ µορίου DNA (4).
Βιολογικά γεγονότα µπορούν επίσησ να παρατηρηθούν µέσω αλλαγών σε
ηλεκτροχηµικέσ παραµέτρουσ όπωσ η αγωγιµότητα (conductivity) και η
χωρητικότητα (capacitance), ενώ η χρήση ενζύµων ωσ υποδοχείσ για την
ηλεκτροχηµική ανίχνευση βιοµοριακών αληλεπιδράσεων αποτελεί ίσωσ τη
συνηθέστερη µέθοδο επιλογήσ (7). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η
περίπτωση διαφοράσ

στο

ρυθµό

µεταφοράσ

ηλεκτρονίων

διαµέσου

µονόκλωνων και δίκλωνων µορίων DNA (8). Το φαινόµενο αυτό προσφέρει
τη δυνατότητα ανίχνευσησ γεγονότων υβριδοποίησησ και την ικανότητα
διάκρισησ µεταλλαγµένων αλληλουχιών ή και δοµικών διαφορών στο µόριο
του DNA. Υβριδοποίηση του DNA µπορεί επίσησ να παρατηρηθεί µέσω των
αλλαγών στην εγγενή ηλεκτρική δραστηριότητα του DNA όπωσ είναι για
παράδειγµα η ανίχνευση τησ άµεσησ
µέθοδοσ

που

όµωσ

περιορίζεται

από

οξείδωσησ τησ γουανίνησ, µία
την

απαιτούµενη

παρουσία

γουανίνησ στην αλληλουχία (4, 9, 10).
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2.1.2 Οπτικοί βιοαισθητήρεσ
Η οπτική ανίχνευση χαρακτηρίζεται από µια µακρά ιστορία εφαρµογών
στη βιοχηµική και χηµική ανάλυση. Μέθοδοι µέτρησησ του φθορισµού, τησ
απορρόφησησ στο υπεριώδεσ ή στο υπέρυθρο είναι µόνο µερικέσ
περιπτώσεισ που καταδεικνύουν την καθιέρωση των οπτικών µεθόδων στη
µελέτη βιολογικών γεγονότων. Στισ περισσότερεσ από τισ οπτικέσ τεχνικέσ
είναι απαραίτητη η σήµανση ενόσ τουλάχιστον από τα αντιδρόντα µόρια
µε κάποια ενδεικτική χρωστική, µε ένα φθορίζον µόριο ή µε κάποιο ένζυµο
που µπορεί να παράγει ένα χρωµατικό προ6όν. Εξαίρεση αποτελεί η
τεχνική του επιφανειακού συντονισµού πλάσµατοσ (SPR) η οποία επιτρέπει
την ανίχνευση σε πραγµατικό χρόνο χωρίσ να προRποθέτει την ιχνηθέτηση
των µορίων.
Στουσ χρωµοµετρικούσ αισθητήρεσ γίνεται καταγραφή των αλλαγών
στην οπτική απορρόφηση που συντελούνται κατά τη µετατροπή ενόσ
υποστρώµατοσ σε χρωµατικό προ6όν µε τη χρήση ενζύµων. Οι αλλαγέσ
αυτέσ σχετίζονται αναλογικά µε την εξέλιξη του βιολογικού φαινοµένου,
όπωσ είναι για παράδειγµα το ποσοστό υβριδοποίησησ (11). Οι οπτικοί
αισθητήρεσ φθορισµού βασίζονται, συχνά, στη µεταφορά του σήµατοσ
φθορισµού µέσω οπτικών ινών που κουβαλούν το φωτεινό σήµα από τη
µία άκρη στην άλλη (4). Η περίπτωση του φθορισµού είναι ίσωσ η πιο
διαδεδοµένη καθώσ εµφανίζει υψηλή διακριτική ικανότητα ενώ παράλληλα
ενάσ µεγάλοσ αριθµόσ φθορίζουσων οµάδων είναι διαθέσιµοσ για κάθε
είδουσ δοκιµή. Άλλεσ περιπτώσεισ οπτικήσ ανίχνευσησ στηρίζονται στισ
αλλαγέσ των οπτικών ιδιοτήτων συστηµάτων που εκµεταλλεύονται τη
χρήση των νανοσωµατιδίων χρυσού (12) ή ακόµα και των µοριακών
σηµατοδοτών (13). Τα συστήµατα αυτά πλεονεκτούν στο γεγονόσ τησ
άµεσησ ανίχνευσησ µε υψηλό βαθµό εξειδίκευσησ και ευαισθησίασ.
Η τεχνική του SPR σε αντίθεση µε τισ προηγούµενεσ µεθόδουσ, δεν
απαιτεί οποιοδήποτε είδοσ ιχνηθέτησησ ενώ παράλληλα επιτρέπει την
παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο βιοµοριακών αλληλεπιδράσεων. Το
SPR βασίζεται στη µεταφορά φωτονίων προσ µία οµάδα ηλεκτρονίων
πάνω σε µεταλλική επιφάνεια. Ο χρυσόσ είναι κατά κύριο λόγο το µέταλλο
επιλογήσ καθώσ είναι συµβατόσ µε ένα µεγάλο αριθµό βιοµορίων και δεν
οξειδώνεται µε το χρόνο. Το φωσ φτάνει στην επιφάνεια του µετάλλου µε
τη βοήθεια ενόσ πρίσµατοσ µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία και τη διάδοση
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φορτισµένων

κυµάτων

πυκνότητασ

(πλασµόνια)

κατά

µήκοσ

τησ

επιφάνειασ που συντελούν στη δηµιουργία ηλεκτροµαγνητικού πεδίου και
προσ τισ δύο πλευρέσ του µετάλλου. Το αποσβένον αυτό πεδίο είναι
εξαιρετικά

ευαίσθητο

σε

αλλαγέσ

στη

διηλεκτρική

σταθερά

του

παρακείµενου µέσου. Όταν η ενέργεια των φωτονίων εξισωθεί µε αυτή
των πλασµονίων παρατηρείται το φαινόµενο του συντονισµού κατά το
οποίο το προσπίπτον πολωµένο φωσ ανακλάται πλήρωσ µέσα από το
πρίσµα.

Αλλαγέσ

στο

δείκτη

διάθλασησ

του

παρακείµενου

µέσου

καταγράφονται ωσ αλλαγέσ στη γωνία συντονισµού µετρώντασ µε τον
τρόπο αυτό την πρόσδεση µάζασ αλλά και τισ σταθερέσ που σχετίζονται
µε την κινητική των βιοµοριακών αλληλεπιδράσεων (εικ. 2) (1, 4, 14).

2.1.3 Πιεζοηλεκτρικοί βιοαισθητήρεσ
Οι πιεζοηλεκτρικοί ή ακουστικοί βιοαισθητήρεσ επιτρέπουν εξίσου τη
ανίχνευση και ανάλυση βιολογικών γεγονότων χωρίσ τη χρήση ιχνηθετών.
Σε γενικέσ γρµµέσ βασίζονται σε κρυστάλλουσ χαλαζία η εµπορική χρήση
των οποίων είναι γνωστή για περισσότερο από 60 χρόνια τόσο ωσ
εξαρτήµατα συσκευών όπωσ ρολόγια, ηλεκτρονικοί υπολογιστέσ και
τηλεοράσεισ όσο και ωσ φίλτρα συχνοτήτων σε κινητά τηλέφωνα. Η
βιοµηχανία των τηλεπικοινωνιών λογίζεται και ωσ ο µεγαλύτεροσ
καταναλωτήσ µε τη χρήση περισσότερων από 3 δισεκατοµµυρίων φίλτρων
ετησίωσ. Παρόλα αυτά, το πλήθοσ των εφαρµογών που προκύπτει
διαρκώσ για τισ ακουστικέσ συσκευέσ ενδέχεται να αντισταθµίσει τη
ζήτηση

στο

χώρο

των

τηλεπικοινωνιών.

Αυτέσ

οι

εφαρµογέσ

περιλαµβάνουν αυτοµατοποιηµένουσ αισθητήρεσ πίεσησ σε ελαστικά,
διαγνωστικούσ

αισθητήρεσ

στην

υγρασίασ

Σηµαντικά

πλεονεκτήµατα

κ.α.

ιατρική,

αισθητήρεσ
είναι

το

θερµοκρασίασ,
χαµηλό

κόστοσ

παραγωγήσ ακουστικών µικροσυσκευών, η ευαισθησία και η αξιοπιστία
των µετρήσεων, ακόµα και η δυνατότητα ασύρµατησ λειτουργίασ (15).
Η

ονοµασία

των

ακουστικών

βιοαισθητήρων

προέρχεται

από

το

µηχανισµό ανίχνευσησ που βασίζεται στα µηχανικά ή ακουστικά κύµατα
τα

οποία

µεταδίδονται

διαµέσου

ή

πάνω

στην

επιφάνεια

ενόσ

πιεζοηλεκτρικού υλικού µε χαρακτηριστική ταχύτητα και ενέργεια (εικ. 3).
Το πιεζοηλεκτρικό φαινόµενο ανακαλύφθηκε το 1880 από τουσ αδερφούσ
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Curie, ονοµάστηκε από τον Henkel το 1881 και άρχισε να χρησιµοποιείται
πρώτη φορά το 1921 για τη σταθεροποίηση ηλεκτρονικών ταλαντωτών
από τον Cady (16).

Εικ. 2: Ο βιοαισθητήρασ επιφανειακού συντονισµού πλάσµατοσ ανιχνεύει αλλαγέσ
στο δείκτη διάθλασησ του µέσου που βρίσκεται σε επαφή µε την επιφάνεια τησ
µικροσυσκευήσ. Η γωνία ανάκλασησ του πολωµένου φωτόσ που προσπίπτει στον
αισθητήρα εξαρτάται από τη µάζα του υλικού που βρίσκεται στην επιφάνεια.
Αλλαγέσ στη γωνία ανάκλασησ αντικατοπτρίζουν γεγονότα πρόσδεσησ στην
επιφάνεια του αισθητήρα και αλλαγέσ στη µάζα που µπορούν να µελετηθούν και
σε συνάρτηση µε το χρόνο.

Ο πιεζοηλεκτρισµόσ αναφέρεται στη δηµιουργία ηλεκτρικών φορτίων µετά
από

εφαρµογή

πιεζοηλεκτρικούσ

µηχανικού

στρεσ

αισθητήρεσ

η

και

αντίστροφα.

εφαρµογή

Συνεπώσ,

εναλλασόµενησ

στουσ
τάσησ

δηµιουργεί µηχανικά κύµατα που διαδίδονται διαµέσου του υποστρώµατοσ
και τελικά µετατρέπονται ξανά σε ηλεκτρικό πεδίο το οποίο και
καταγράφεται ωσ ηλεκτρικό σήµα (1, 15, 17). Είκοσι από τισ τριάντα δύο
τάξεισ κρυστάλλων εµφανίζουν πιεζοηλεκτρικέσ ιδιότητεσ µεταξύ των
οποίων ο χαλαζίασ, το οξείδιο του ψευδαργύρου κ.α. Οι διαφορετικοί
αυτοί κρύσταλλοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή
συσκευών µε συχνότητεσ λειτουργίεσ από 10KHz µέχρι και µερικά GHz (1).
Το ενδιαφέρον γύρω από τουσ ακουστικούσ αισθητήρεσ κορυφώθηκε για
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τουσ φυσικούσ και χηµικούσ όταν έγινε γνωστό οτι υπάρχει γραµµική
εξάρτηση µεταξύ τησ µάζασ που προσροφάται στην επιφάνεια και στη
συχνότητα του κρυστάλλου στον αερά ή σε κενό (18).
Εικ. 3: Κρύσταλλοσ χαλαζία µε
δύο χρυσά ηλεκτρόδια. Η µικροσυσκευή

αυτή

µπορεί

να

χρησιµοποιηθεί για µετρήσεισ σε
αέρα ή σε υγρό

Πολυ αργότερα οι αισθητήρεσ άρχισαν να λειτουργούν και µέσα σε υγρό
περιβάλλον µε αποτέλεσµα την εµφάνιση των πρώτων βιολογικών
εφαρµογών. Στισ πρώτεσ αυτέσ εφαρµογέσ γινόταν καταγραφή των
αλλαγών στη συχνότητα που συµβαίνει κατά την πρόσδεση ενόσ µορίου
πάνω στην επιφάνεια του αισθητήρα. Οι αλλαγέσ αυτέσ προέρχονταν από
την αλληλεπίδραση µε πεπτίδια, πρωτε5νεσ, ολιγονουκλεοτίδια, ιούσ,
βακτήρια και κύτταρα. Το ηλεκτρικό σήµα ωσ αποτέλεσµα αλλαγήσ στη
συχνότητα του ακουστικού κύµατοσ όχι µόνο επέτρεπε την κινητική µελέτη
των αλληλεπιδράσεων αλλά παρέδιδε και ακριβείσ πληροφορίεσ για τον
αριθµό των µορίων πάνω στην επιφάνεια (εικ. 4) (14).
Παρόλα αυτά, οι ακουστικοί αισθητήρεσ είναι κάτι παραπάνω από
απλοί µικροζυγοί µάζασ. Το ακουστικό κύµα επηρεάζεται όχι µόνο στην
ταχύτητα διάδοσησ (αλλαγή στη φάση ή τη συχνότητα) αλλά και στην
ενέργεια (πλάτοσ) µε την οποία διαδίδεται. Αργότερα έγινε αντιληπτό ότι
µεταβολέσ στην ενέργεια του κύµατοσ ήταν χαρακτηριστικέσ τόσο του
φορτίου των αντιδρόντων µορίων όσο και των ιξωδοελαστικών ιδιοτήτων
τουσ µε αποτέλεσµα τη δυνατότητα λεπτοµερέστερησ µελέτησ ακόµα και
των αλλαγών στη διαµόρφωση που παίζουν σηµαντικό ρόλο κατά τη
διάρκεια των βιοµοριακών αλληλεπιδράσεων (19, 20).
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Εικ. 4: a) Κρύσταλλοσ χαλαζία µε ενσωµατωµένουσ υποδοχείσ και κυψελίδα ροήσ
υγρού. b) Η ροή του υγρού δίνει ένα σήµα σε πραγµατικό χρόνο. c) Όταν αναλύτεσ
προστεθούν στην κυψελίδα, προσδένονται στουσ υποδοχείσ αλλάζοντασ το
ακουστικό προφίλ του κρυστάλλου και d) αλλαγή στη συχνότητα (14)

Είναι γεγονόσ ότι έχει αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµόσ των εµπορικά
διαθέσιµων οργάνων µε στόχο την ανάπτυξη αισθητήρων για τη µελέτη
πρακτικά κάθε είδουσ αλληλεπίδρασησ υποδοχέα-αναλύτη. Η µεγάλη
πρόκληση έγκειται στην ανάπτυξη µεθόδων που να συνδυάζουν την
επιστήµη τησ χηµείασ, τησ βιολογίασ και τησ φυσικήσ µε την βιοτεχνολογία
για την ταυτόχρονη, πολλαπλή και χωρίσ ανάγκη σήµανσησ ανάλυση των
διαφόρων βιοµοριακών αλληλεπιδράσεων σε όλουσ τουσ τοµείσ τησ
σύγχρονησ έρευνασ (1, 14).

2.2 Αρχή λειτουργίασ ακουστικών βιοαισθητήρων
2.2.1 Ακουστικά κύµατα και αισθητήρεσ
Ένα ακουστικό κύµα που διαδίδεται µέσα σε ένα στερεό µέσο ορίζεται
ωσ µία µορφή διαταραχήσ που περιλαµβάνει παραµόρφωση του υλικού
(21). Η παραµόρφωση παρατηρείται όταν οι κινήσεισ κάθε ατόµου του
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υλικού µέσου µεταβάλουν τισ µεταξύ τουσ αποστάσεισ ενώ παράλληλα,
δυνάµεισ επαναφοράσ τείνουν να επιστρέψουν το υλικό στην αρχική
κατάσταση ισορροπίασ. Οι δυνάµεισ επαναφοράσ είναι ανάλογεσ τησ
έντασησ των παραµορφώσεων και σε συνδυασµό µε τα φαινόµενα
αδράνειασ προκαλούν την ταλάντωση των ατόµων γύρω από µια θέση
ισορροπίασ και τη διάδοση ενόσ κύµατοσ που ονοµάζεται ελαστικό ή
ακουστικό. Τα ακουστικά κύµατα µπορεί να είναι διαµήκη ή εγκάρσια ωσ
προσ την κατεύθυνση διάδοσήσ τουσ, ενώ χαρακτηρίζονται επιφανειακά ή
όγκου ανάλογα µε τισ διαστάσεισ του µέσου µέσα στο οποίο διαδίδονται
(1, 22). Οι ακουστικοί αισθητήρεσ διακρίνονται σε δύο βασικούσ τύπουσ
ανάλογα µε το είδοσ του κύµατοσ που εκµεταλλεύονται. Ακουστικοί
αισθητήρεσ όγκου (BAW) και ακουστικοί αισθητήρεσ επιφάνειασ (SAW). Σε
γενικέσ

γραµµέσ,

αισθητήρεσ

που

βασίζονται

σε

κύµατα

όγκου

χαρακτηρίζονται από µικρότερη ευαισθησία καθώσ η ενέργεια του
κύµατοσ διαχέεται σε όλο τον όγκο του υλικού µέσα στο οποίο διαδίδεται.
Αντίθετα, τα επιφανειακά κύµατα περιορίζουν όλη την ενέργειά τουσ στην
επιφάνεια του υλικού διάδοσησ µε αποτέλεσµα να εµφανίζουν µεγαλύτερη
ευαισθησία (1, 22, 23).
Κάτω από την επίδραση τησ διάδοσησ ενόσ κύµατοσ, οποιαδήποτε µάζα
εναποτεθεί πάνω στην επιφάνεια ενόσ αισθητήρα θα ταλαντώνεται σε
συγχρονισµό µε αυτή και θα παράγει αλλαγέσ στο ακουστικό σήµα. Οι
αλλαγέσ αυτέσ εξαρτώνται τόσο από τον τύπο του αισθητήρα όσο και από
τη συχνότητα µε την οποία ταλαντώνεται, µε βασικότερο κανόνα ότι η
αύξηση τησ συχνότητασ λειτουργίασ παράγει µεγαλύτερεσ ακουστικέσ
αλλαγέσ. Αυτή η σχέση µεταξύ µάζασ και συχνότητασ λειτουργίασ ισχύει
στισ περιπτώσεισ που ο αισθητήρασ βρίσκεται παρουσία αέρα. Στισ
περιπτώσεισ λειτουργίασ σε υδάτινο περιβάλλον, το υγρό που βρίσκεται
σε επαφή µε την επιφάνεια θα ταλαντώνεται ακολουθώντασ την κίνησή
τησ δηµιουργώντασ παράλληλα ένα αποσβένον ακουστικό πεδίο στη
µεσεπιφάνεια

µεταξύ στερεού και

υγρού (εικ.

5).

Το

πεδίο

αυτό

χαρακτηρίζεται από το βάθοσ διείσδυσησ του κύµατοσ δ το οποίο
εξαρτάται από το ιξώδεσ η του υγρού, την πυκνότητα ρ του υγρού και τη
συχνότητα f του κύµατοσ, σύµφωνα µε τη σχέση:

δ=(2η/2πρf)½ (1)
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Οποιαδήποτε µεταβολή στισ ιδιότητεσ του υγρού µέσα στο αποσβένον
πεδίο µπορεί να επηρεάσει τόσο την ταχύτητα διάδοσησ όσο και την
ενέργεια του κύµατοσ οι οποίεσ µπορούν να καταγραφούν ωσ µεταβολέσ
στη φάση (ή συχνότητα) και στο πλάτοσ του κύµατοσ, αντίστοιχα.

Η

πρόσδεση µάζασ, η αλλαγή στο ιξώδεσ και στο φορτίο είναι οι
παράγοντεσ που επηρεάζουν σηµαντικά τη διάδοση του ακουστικού
κύµατοσ, σε συνδυασµό µε τισ ιδιότητεσ τησ επιφάνειασ που έρχεται σε
επαφή µε το υγρό (π.χ. τραχύτητα, υδροφοβικότητα) (1, 22).

Εικ.

5:

Σχηµατική

απεικόνιση

τησ

µεσεπιφάνειασ υγρού-στερεού καθώσ
και του αποσβένοντοσ πεδίου µε το
χαρακτηριστικό βάθοσ διείσδυσησ δ.

2.2.2 Ακουστικοί αισθητήρεσ όγκου (BAW)
Ο ακουστικόσ αισθητήρασ QCM (Quartz Crystal Microbalance) ή αλλιώσ
TSM (Thickness Shear Mode) resonator είναι ο πιο γνωστόσ και απλόσ σε
λειτουργία µε κύµατα όγκου. Αποτελείται από ένα λεπτό δίσκο χαλαζία µε
παράλληλα κυκλικά ηλεκτρόδια τοποθετηµένα και στισ δύο πλευρέσ (εικ.
6). Η εφαρµογή τάσησ ανάµεσα στα δύο αυτά ηλεκτρόδια έχει ωσ
αποτέλεσµα την δηµιουργία εγκάρσιασ παραµόρφωσησ του κρυστάλλου, η
συχνότητα τησ οποίασ µπορεί να ελέγχεται από ηλεκτρονικό κύκλωµα. Οι
συσκευέσ αυτέσ είναι γνωστέσ και ωσ ταλαντωτέσ καθώσ συντονίζονται
κατά τη δηµιουργία ηλεκτροµηχανικών κυµάτων. Επειδή το µέγιστο πλάτοσ
τησ παραµόρφωσησ εµφανίζεται προσ τισ όψεισ του κρυστάλλου, οι
συσκευέσ αυτέσ είναι ευαίσθητεσ σε αλληλεπιδράσεισ µε την επιφάνειά
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τουσ. Αρχικά η χρήση τουσ περιορίστηκε στη µέτρηση του ρυθµού
εναπόθεσησ µάζασ µετάλλων στο κενό, όµωσ αργότερα εξετάστηκε και η
δυνατότητα λειτουργίασ τουσ σε υγρό περιβάλλον. Οι συνηθέστερεσ
συχνότητεσ λειτουργίασ είναι µεταξύ 5 και 50 MHz, γεγονόσ που
περιορίζει την ευαισθησία τουσ κατά τισ µετρήσεισ µάζασ. Αύξηση τησ
ευαισθησίασ µπορεί να επιτευχθεί µε µείωση του πάχουσ το οποίο είναι
αντιστρόφωσ ανάλογο τησ συχνότητασ σύµφωνα µε τη σχέση:

f=V/2d

(2)

όπου f η συχνότητα λειτουργίασ, V η ταχύτητα διάδοσησ του κύµατοσ και d
το πάχοσ του κρυστάλλου (1, 22). Η παραπάνω σχέση µεταξύ συχνότητασ
και πάχουσ κρυστάλλου θέτει περιορισµούσ ωσ προσ την κατασκευή
υψηλών συχνοτήτων QCM δεδοµένου ότι υπερβολικά λεπτοί κρύσταλλοι
είναι εξαιρετικά εύθραυστοι και δύσκολο να κατασκευαστούν (15).

Εικ. 6: QCM κρύσταλλοι. ∆ιακρίνονται τα κυκλικά
ηλεκτρόδια στην πάνω αλλά και στην κάτω
πλευρά των κρυστάλλων.

Όπωσ είναι φανερό, η εναπόθεση ενόσ ξένου υλικού στην επιφάνεια του
κρυστάλλου θα προκαλέσει αύξηση στο πάχοσ µε συνέπεια την αλλαγή
στη συχνότητα λειτουργίασ. Η µαθηµατική έκφραση αυτού του φαινοµένου
δίνεται από την εξίσωση του Sauerbrey (1959) (18):

∆f=-2f02∆m/Α(µρ)½ (3)
όπου ∆f η αλλαγή στη συχνότητα, f0 η αρχική συχνότητα λειτουργίασ, ∆m η
µάζα που εναποτίθεται, Α το εµβαδό τησ επιφάνειασ, ρ η πυκνότητα του
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υλικού και µ η χαρακτηριστική σταθερά (shear stiffness) για το χαλαζία. Η
σχέση

αυτή

αγνοεί

τισ

ιξωδοελαστικέσ

ιδιότητεσ

του

υλικού

που

εναποτίθεται και έτσι δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε περιπτώσεισ υγρών
τα οποία όταν έρθουν σε επαφή µε τον κρύσταλλο προκαλούν ενεργειακέσ
απώλειεσ. Η µαθηµατική έκφραση αυτών των περιπτώσεων γίνεται
εξαιρετικά πολύπλοκη και απαιτεί την πρόβλεψη των αλλαγών που θα
συµβούν στον κρύσταλλο σε συνάρτηση τόσο τησ µάζασ όσο και του
ιξώδουσ του στρώµατοσ του διαλύµατοσ που έρχεται σε επαφή µε την
επιφάνεια του κρυστάλλου (1, 17).
Παρόλα αυτά, εδώ και πενήντα περίπου χρόνια οι αισθήτηρεσ αυτού του
τύπου χρησιµοποιούνται και βελτιώνονται διαρκώσ γεγονόσ που αποτελεί
ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατά τουσ. Σηµαντική µπορεί επίσησ
να χαρακτηριστεί η χρήση του χαλαζία ο οποίοσ είναι άφθονοσ στη φύση
και µπορεί να κατασκευασθεί µε υψηλή ποιότητα και χαµηλό κόστοσ.
Επιπλέον, η χαµηλή συχνότητα λειτουργίασ απλοποιεί τισ ηλεκτρονικέσ
µετρήσεισ οι οποίεσ είναι σήµερα δυνατό να χρησιµοποιηθούν για τη
µελέτη βιοµοριακών αλληλεπιδράσεων µέσα

σε υδάτινο περιβάλλον (1,

17, 24).

2.2.3 Ακουστικοί αισθητήρεσ επιφάνειασ (SAW)
Αυτόσ

ο

υπόστρωµα

τύποσ
στο

αισθητήρων
οποίο

χρησιµοποιεί
έχουν

ένα

τοποθετηθεί

πιεζοηλεκτρικό
µεταλλικοί

αλληλοδιαπλεκόµενοι µεταγωγείσ/ηλεκτρόδια (IDTs) στισ δύο άκρεσ τησ
ίδιασ πλευράσ του πιεζοηλεκτρικού στερεού (εικ. 7). Τα IDTs αποτελούνται
από ένα πλέγµα µεταλλικών ράβδων που βρίσκονται σε προκαθορισµένη
απόσταση

µεταξύ

τουσ.

Η

απόσταση

µεταξύ

διαδοχικών

ράβδων

ταυτίζεται µε το µήκοσ κύµατοσ και καθορίζει τη συχνότητα λειτουργίασ
του αισθητήρα. Εφαρµογή εναλλασόµενησ τάσησ στα IDTs στη µία άκρη
δηµιουργεί ένα εγκάρσιο κύµα παραµόρφωσησ τησ επιφάνειασ το οποίο
διαδίδεται προσ τα IDTs που βρίσκονται στην απέναντι άκρη. Το κύµα
είναι κάθετο στη διεύθυνση διάδοσήσ του (εικ. 8), γεγονόσ που ρυθµίζεται
από τον τρόπο κατασκευήσ του κρυστάλλου, ενώ µέροσ τησ ενέργειάσ του
χάνεται µέσα στον κρύσταλλο (1, 15). Για την αποφυγή των ενεργειακών
απωλειών τοποθετούνται πάνω στην επιφάνεια κυµατοδηγοί οι οποίοι
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είναι διηλεκτρικά υλικά µε µικρότερη ακουστική ταχύτητα από αυτή του
στερεού

υποστρώµατοσ.

Ωσ

κυµατοδηγοί

χρησιµοποιούνται

συχνά

ορισµένα πολυµερή (π.χ.PMMA) τα οποία περιορίζουν και συγκεντρώνουν
την ενέργεια του κύµατοσ κοντά στην επιφάνεια (23, 25). Ο κυµατοδηγόσ
καθορίζει την ευαισθησία του αισθητήρα µε βάση το πάχοσ του ενώ
παράλληλα αποµονώνει ηλεκτρικά και φυσικά τουσ µεταγωγείσ όταν
λειτουργεί σε υγρό περιβάλλον. Οι αισθητήρεσ που χρησιµοποιούν
κυµατοδηγούσ ονοµάζονται συσκευέσ τύπου Love (26) και συγκεντρώνουν
το ενδιαφέρον καθώσ ο περιορισµόσ τησ ενέργειασ του κύµατοσ αυξάνει
την ευαισθησία τουσ στισ διάφορεσ βιολογικέσ εφαρµογέσ. Σε ορισµένεσ
περιπτώσεισ, κάτω από τον κυµατοδηγό τοποθετείται και γειώνεται ένα
λεπτό µεταλλικό στρώµα µεταξύ των IDTs, µε σκοπό την αποτροπή
ηλεκτρικών

φαινοµένων

που

ενδέχεται

να

προκληθούν

λόγω

τησ

παρουσίασ ιόντων στο διάλυµα που έρχεται σε επαφή µε την επιφάνεια.

Εικ. 7: Ακουστική συσκευή κύµατοσ επιφάνειασ

Εικ. 8: ∆ιάδοση του εγκάρσιου επιφανειακού
κύµατοσ µεταξύ των IDTs

Οι µετρήσεισ που γίνονται από τουσ αισθητήρεσ τύπου Love, σχετίζονται
µε την ταχύτητα και την ενέργεια του κύµατοσ και καταγράφονται ωσ
µεταβολέσ στη φάση (deg.) και στο πλάτοσ (dB), αντίστοιχα (1, 22). Η φάση
επηρεάζεται κυρίωσ απο αλλαγέσ στη µάζα, αλλά και από µεταβολέσ
στην ιξωδοελαστικότητα και στισ ηλεκτρικέσ ιδιότητεσ τησ µεσεπιφάνειασ
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στερεού-υγρού (1). Το

πλάτοσ επηρεάζεται εξίσου από τουσ δύο

τελευταίουσ παράγοντεσ, όχι όµωσ από τη µάζα. O συνδυασµόσ των δύο
αυτών µετρήσεων (φάση-πλάτοσ) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη
βιολογικών αλληλεπιδράσεων που επηρεάζουν όχι µόνο τη µάζα αλλά και
τισ διαµορφώσεισ των

µορίων

που συµµετέχουν δεδοµένου ότι οι

τελευταίεσ σχετίζονται µε το ιξώδεσ τησ µεσεπιφάνειασ. Το γεγονόσ αυτό
αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα συγκριτικά µε την οπτική µέθοδο του
επιφανειακού συντονισµού πλάσµατοσ. Είναι επίσησ προφανέσ ότι η
ευαισθησία των αισθητήρων τύπου Love υπερέχει έναντι των αισθητήρων
µε κύµατα όγκου καθώσ όλη η ενέργεια βρίσκεται παγιδευµένη στην
επιφάνεια ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν σε υψηλότερεσ συχνότητεσ (15).
Μοναδικό εµπόδιο που αναµένεται σύντοµα να ξεπεραστεί είναι η έλλειψη
εµπορικά διαθέσιµησ µορφήσ που θα επιτρέπει την άµεση πρόσβαση και
εκµετάλλευση τησ τεχνολογίασ αυτήσ (1).

2.3 Εφαρµογέσ των ακουστικών βιοαισθητήρων
2.3.1 Ανίχνευση βιοµοριακών αλληλεπιδράσεων µε QCM-D
Η τεχνική QCM χρησιµοποιείται εδώ και πολλά χρόνια για τη µελέτη
λεπτών στρωµάτων µορίων σε κενό ή αέρα. Η αποκαλύψη όµωσ τησ
δυνατότητασ χρήσησ αυτών των αισθητήρων µέσα σε υγρό, οδήγησε στη
ραγδαία αύξηση του αριθµού των επιστηµονικών άρθρων στα οποία η
τεχνική

QCM

πρωταγωνιστεί

στη

µελέτη

των

παραµέτρων

που

χαρακτηρίζουν τισ βιοµοριακέσ αλληλεπιδράσεισ. Μέσα από τισ µελέτεσ
αυτέσ

έγινε

σύντοµα

γνωστό

ότι

πολλέσ

από

τισ

περιπτωσείσ

αλληλεπιδράσεων δεν υπακούν τισ βασικέσ παραδοχέσ που σχετίζονται µε
την εξίσωση του Sauerbrey, η οποία κατά βάση ισχύει για «σκληρά» και
«άκαµπτα» στρώµατα µορίων. Στην πραγµατικότητα, η παρουσία νερού
και ο εύκαµπτοσ χαρακτήρασ πολλών πολυµερών-βιοµορίων προκαλεί
αυξηµένεσ ενεργειακέσ απώλειεσ στο ακουστικό κύµα λόγω τριβών ή
αύξησησ του ιξώδουσ. Το γεγονόσ αυτό οδήγησε στη βελτίωση τησ τεχνικήσ
QCM ώστε να προσφέρει πληροφορίεσ όχι µόνο σχετικέσ µε τη συχνότητα
αλλά και µε τισ ενεργειακέσ απώλειεσ (D, dissipation) του συστήµατοσ. Με
το QCM-D έγινε δυνατή η µελέτη όχι µόνο τησ µάζασ αλλά και των
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υπολοίπων ιδιοτήτων ενόσ βιοµοριακού στρώµατοσ (φιλµ) όπωσ το
ιξώδεσ, το πάχοσ και η ελαστικότητα (19, 27, 28).
Η

εφαρµογή

του

QCM-D

ωσ

βιοαισθητήρα

παρέχει

σηµαντικέσ

πληροφορίεσ που όµωσ εξαρτώνται από το είδοσ των αλληλεπιδράσεων
που αναλύονται. Για παράδειγµα, στη µελέτη µικρών και άκαµπτων
πρωτε6νών όπωσ στισ περιπτώσεισ αντιγόνου-αντισώµατοσ είναι δυνατό
να χρησιµοποιηθεί η γραµµική σχέση µεταξύ µάζασ και συχνότητασ καθώσ
τα φιλµσ που σχηµατίζονται είναι σε γενικέσ γραµµέσ άκαµπτα και
σκληρά. Αντίθετα, σε περιπτώσεισ που η δοµική ευλυγισία και το µέγεθοσ
των µορίων αυξάνει όπωσ π.χ. στα νουκλε6κά οξέα, τα βακτήρια και τα
υπόλοιπα

ζωντανά

κύτταρα,

ο

συνδυασµόσ

των

µετρήσεων

τησ

συχνότητασ (f) και των ενεργειακών µεταβολών (D) γίνεται απαραίτητοσ
για

την

ποσοτικοποίηση

των

ιξωδοελαστικών

ιδιοτήτων

των

σχηµατιζόµενων φιλµσ (29, 30).
Μία από τισ σηµαντικότερεσ εφαρµογέσ που αναπτύχθηκαν µε το QCM-D
είναι

η

ακινητοποίηση

µορίων

DNA

πάνω

στην

επιφάνεια

του

βιοαισθητήρα και η υβριδοποίησή τουσ µε άγνωστουσ στόχουσ.

Με

δεδοµένο ότι οι αλλαγέσ στη µάζα και δοµή του ακινητοποιηµένου DNA
καταγράφονται ωσ µεταβολέσ στισ τιµέσ f και D, τέτοιου είδουσ µελέτεσ
αποδείχθηκαν

σηµαντικέσ

για

τον

καθορισµό

των

καταλληλότερων

συνθηκών υβριδοποίησησ (31). Είναι φανερό ότι απώτερο στόχο όλων
αυτών αποτελούν οι γενετικέσ αναλύσεισ όπωσ για παράδειγµα η
ανίχνευση διαφόρων γενετικών ανωµαλιών κ.α. Σηµαντικέσ αποδείχθηκαν
και οι µελέτεσ δοµικών διαφορών µεταξύ αντισωµάτων που προσδένονται
σε διαφορετικούσ επίτοπουσ, καθώσ και διαφορέσ µεταξύ µονοκλωνικών
και

πολυκλωνικών

αντισωµάτων

(32).

Πολύτιµεσ

στο

χώρο

των

µεµβρανικών αλληλεπιδράσεων αποδείχθηκαν και οι µελέτεσ γύρω από τα
λιποσώµατα και τισ λιπιδικέσ διπλοστιβάδεσ (19, 33). Οι τεχνητέσ αυτέσ
στιβάδεσ στοχεύουν στη µίµηση των αλληλεπιδράσεων των κυτταρικών
µεµβρανών, οι οποίεσ είναι υπεύθυνεσ τόσο για την ακεραιότητα των
κυττάρων όσο και για την στόχευσή τουσ µε φαρµακευτικούσ παράγοντεσ
για τη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών. Οι εφαρµογέσ του QCM-D
εκτείνονται και σε πολυπλοκότερεσ αλληλεπιδράσεισ όπωσ αυτέσ των
διαφόρων βιοRλικών (χρησιµοποιούνται ωσ εµφυτεύµατα) µε πρωτε5νεσ
(34),

κύτταρα

και

αίµα

καθώσ

επίσησ

η

προσκόλληση

και

ο

πολλαπλασιαµόσ βακτηρίων κυττάρων πάνω σε αυτά. Χαρκτηριστικέσ
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είναι και οι µελέτεσ για την πήξη του αίµατοσ (35) και την ενεργοποίηση
των µονοπατιών του συµπληρώµατοσ πάνω σε επιφάνειεσ βιοRλικών.
Αξίζει τέλοσ να αναφερθεί και η προσπάθεια ανάπτυξησ βιοαισθητήρων
τύπου QCM-D µε ικανότητα παράλληλησ, συγκριτικήσ και πολλαπλήσ
ανίχνευσησ

µορίων

DNA

όπωσ

εφαρµόζεται

µε

τισ

γνωστέσ

µικροσυσστοιχίεσ DNA (36).

2.3.2 Γενικά παραδείγµατα εφαρµογών
Σε αντίθεση µε την ταχύτατη ανάπτυξη τησ τεχνικήσ QCM-D,

οι

αισθητήρεσ τύπου Love δεν ακολούθησαν τουσ ίδιουσ ρυθµούσ βελτίωσησ
εξαιτίασ τησ έλειψησ εµπορικά διαθέσιµησ µορφήσ. Παρόλα αυτά, έγιναν
σηµαντικά βήµατα ωσ προσ την βελτιστοποίηση τησ λειτουργίασ τουσ,
όπωσ είναι για παράδειγµα η εύρεση των καταλληλότερων κυµατοδηγών
για µέγιστη ευαισθησία (37). Σύντοµα εµφανίστηκαν εφαρµογέσ που
αναφέρονταν στην ανάπτυξη µοντέλων µεµβρανικών διπλοστιβάδων πάνω
σε επιφάνειεσ µε σκοπό τη µελέτη των αλληλεπιδράσεων µε άλλα
βιολογικά µόρια (1). Άλλεσ εφαρµογέσ περιλάµβαναν ανοσολογικέσ µελέτεσ
µε αντισώµατα οι οποίεσ και έδιναν πληροφορίεσ σχετικά µε την κινητική
των

αλληλεπιδράσεων

(38).

Πρόσφατα

κατασκευάστηκε

µία

µορφή

συσστοιχίασ αισθητήρων τύπου Love οι οποίοι είχαν σχεδιαστεί για την
ακινητοποίηση απταµερών στην επιφάνειά τουσ (39). Τα απταµερή
αναγνώριζαν ειδικά τη θροµβίνη, µία πρωτε5νη που συνδέεται µε την πήξη
του

αίµατοσ

και

αποτελεί

στόχο

θεραπευτικών

παραγόντων.

Το

σηµαντικότερο σηµείο αυτήσ τη εφαρµογήσ ήταν η επίδειξη υψηλότερησ
ευαισθησίασ

κατά

µία

περίπου τάξη

µεγέθουσ

συγκριτικά

µε µία

αντίστοιχη εφαρµογή µε απταµερή πάνω σε αισθητήρα τύπου QCM.
Γενικότερα, µέσα στα τελευταία 10 χρόνια εµφανίστηκαν αρκετέσ
σηµαντικέσ εφαρµογέσ των πιεζοηλεκτρικών βιοαισθητήρων, όπωσ για
παράδειγµα η γρήγορη και αξιόπιστη ανίχνευση του ιού τησ ηπατίτιδασ Β
(40).

Παράλληλα

εµφανίστηκαν

και

περιπτώσεισ

σύζευξησ

των

βιοαισθητήρων µε άλλεσ τεχνικέσ όπωσ ο επιφανειακόσ συντονισµόσ
πλάσµατοσ, η µικροσκοπία ατοµικών δυνάµεων και η µικροσκοπία
φθορισµού µε στόχο την αύξηση τησ ευαισθησίασ και τησ διακριτικήσ
ικανότητάσ τουσ.

Χαρακτηριστικά σηµαντικά παραδείγµατα είναι η
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επιτυχήσ

ανίχνευση

σηµειακών

µεταλλάξεων

που

σχετίζονταν

µε

πολυµορφισµούσ τησ απολιποπρωτε5νησ Ε (41) και τησ β-θαλασσαιµίασ
(42) µε τη βοήθεια τησ αλυσιδωτήσ αντίδρασησ τησ πολυµεράσησ.

2.3.3. Ένα ειδικό παράδειγµα
Το µεγαλύτερο ποσοστό των βιολογικών εφαρµογών που έχουν µελετηθεί
και αναλυθεί διεξοδικά µε τη χρήση ακουστικών βιοαισθητήρων αφορά την
ανίχνευση αλλαγών που σχετίζονται µε τη µάζα των µορίων που
αλληλεπιδρούν, την κινητική µελέτη των αλληλεπιδράσεων, την αύξηση
του

πάχουσ

των

βιοµοριακών

φιλµσ

αποτελεσµατική υβριδοποίηση των

και

κατά

κύριο

νουκλε6κών οξέων.

λόγο

την

Με µια

πιο

προσεκτική µατιά, είναι εύκολο να διαπιστωθεί η σηµαντική έλλειψη
πληροφοριών που σχετίζονται µε τισ αλληλεπιδράσεισ δίκλωνων µορίων
DNA µε πρωτε5νεσ ή άλλουσ παράγοντεσ. Οι λιγοστέσ ποιοτικέσ και ακόµα
λιγότερεσ ποσοτικέσ αναλύσεισ καθιστούν δύσκολη την αξιοποίηση των
βιοαισθητήρων για µελέτεσ σχετικέσ µε τισ αλλαγέσ στη διαµόρφωση του
DNA που σχετίζονται µε πρωτε5νεσ όπωσ οι µεταγραφικοί παράγοντεσ και
οι ιστόνεσ. Είναι προφανέσ ότι η κατανόηση και ποσοτικοποίηση αυτών
των αλληλεπιδράσεων θα δώσει νέα ώθηση στη χρήση και στην ανάπτυξη
ακουστικών βιοαισθητήρων µε σκοπό την ανίχνευση νέων παραγόντων και
την εύρεση στόχων που αφορούν γενετικέσ διαδικασίεσ µε έντονο
διαγνωστικό και θεραπευτικό ενδιαφέρον.
Σηµαντικό βήµα προσ την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η πρόσφατη
αναφορά µελέτησ των γεγονότων που σχετίζονται µε την αλλαγή στη
διαµόρφωση του συµπλέγµατοσ υποδεχέων οιστρογόνου µε το DNA (43). Οι
υποδοχείσ
παράγοντεσ

οιστρογόνου
που

(ER,

estrogen

ενεργοποιούνται

receptors)

από

την

είναι

πρόσδεση

µεταγραφικοί
ενόσ

άλλου

παράγοντα και ρυθµίζουν τη γονιδιακή έκφραση. Το αποτέλεσµα τησ
πρόσδεσησ αυτού του παράγοντα στη διαµόρφωση του συµπλόκου ER-DNA
έδειξε ότι οδηγεί σε µία περισσότερο συµπαγή µορφή µε διαφορετικέσ
διαστάσεισ όπωσ εκφράζεται από τισ διαφορετικέσ ιξωδοελαστικέσ
ιδιότητεσ. Η αναφορά αυτή είναι ίσωσ η πιο σηµαντική στο χώρο και
σίγουρα ανοίγει το δρόµο για λεπτοµερέστερεσ αντίστοιχεσ µελέτεσ µε
ενδεχοµένωσ περισσότερα ακόµα ποσοτικά συµπεράσµατα.
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3ο:

Κεφ.

Εργαστηριακόσ

εξοπλισµόσ

και

µεθοδολογία
3.1 Πειραµατική διάταξη
3.1.1 Λειτουργία ακουστικών µικροσυσκευών
Οι

ακουστικοί

βιοαισθητήρεσ

είναι

µεταγωγείσ

µε

τη

µορφή

µικροσυσκευών και βασίζονται στην ταλάντωση των πιεζοηλεκτρικών
κρυστάλλων από τουσ

οποίουσ αποτελούνται.

∆ύο ή περισσότερα

µεταλλικά

τοποθετηµένα

στο

ηλεκτρόδια

πάνω

πιεζοηλεκτρικό

υπόστρωµα είναι υπεύθυνα για τη δηµιουργία και τη διάδοση του
ακουστικού κύµατοσ σε υπερηχητικέσ συχνότητεσ µέσα στο πιεζοηλεκτρικό
υλικό. Τα πιο γνωστά υποστρώµατα είναι οι γυαλισµένεσ πλάκεσ χαλαζία
αλλά µικροσυσκευέσ κατασκευάζονται επίσησ από LiNbO3, LiTaO3, ZnO και
AIN. Μέσα από την κατάλληλη επιλογή του υλικού υποστρώµατοσ, του
προσανατολισµού και των γεωµετρικών του διαστάσεων καθώσ και τη
γεωµετρία των ηλεκτροδίων, µπορεί να κατασκευαστεί µία ποικιλία από
ακουστικέσ µικροσυσκευέσ, όπωσ οι αισθητήρεσ τύπου Love και οι
αισθητήρεσ QCM.
Οι µικροσυσκευέσ χαρακτηρίζονται από την παρουσία µίασ (QCM) ή δύο
(Love) θυρών µε τισ οποίεσ συνδέονται σε συστήµατα καταγραφήσ των
ιδιοτήτων των ακουστικών κυµάτων που ονοµάζονται αναλυτέσ δικτύου.
Οι αναλυτέσ δικτύου λειτουργούν στέλνοντασ µέσα από ένα εύροσ
συχνοτήτων

ένα

σήµα

ραδιοσυχνότητασ

στισ

µικροσυσκευέσ,

ενώ

παράλληλα καταγράφουν το σήµα που ανακλάται από τισ µικροσυσκευέσ
µε µία θύρα ή µεταδίδεται από τισ µικροσυσκευέσ µε δύο θύρεσ µέσα από
το ίδιο εύροσ συχνοτήτων. Τα δεδοµένα που συλλέγονται από τον αναλυτή
δικτύου επιτρέπουν το χαρακτηρισµό των ηλεκτρικών ιδιοτήτων τησ
µικροσυσκευήσ, ενώ παράλληλα, συνδυάζονται µε τα δεδοµένα από την
καταγραφή των συχνοτήτων συντονισµού επιτρέποντασ τη διαφοροποίηση
γεγονότων που σχετίζονται µε διαδικασίεσ πρόσδεσησ στην επιφάνεια του
αισθητήρα.
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Για την επαναλήψιµη και σταθερή λειτουργία των πιεζοηλεκτρικών
µικροσυσκευών µέσα σε υγρό είναι αναγκαία η εξασφάλιση ελεγχόµενων
πειραµατικών συνθηκών. Το υγρό µπορεί να έρθει σε επαφή µε τον
αισθητήρα είτε στατικά, προσθέτοντασ απλά τον όγκο του δείγµατοσ µε τη
βοήθεια πιπέττασ, είτε κάτω από συνεχή ροή µε τη βοήθεια ειδικά
διαµορφωµένησ κυψελίδασ. Στην πρώτη περίπτωση η στατική τοποθέτηση
του διαλύµατοσ προκαλεί τη διαταραχή του συστήµατοσ και εποµένωσ η
συνεχήσ ροή είναι η πρωταρχική µέθοδοσ επιλογήσ. Η σταθερότητα τησ
ροήσ µπορεί να ρυθµιστεί µε τη χρήση περισταλτικών αντλιών ή αντλιών
µε µικροβελόνα. Με τη χρήση των αντλιών είναι δυνατή η εισαγωγή
καθορισµένου όγκου υγρού σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα µε
χειροκίνητο ή και πλήρωσ αυτοµατοποιηµένο τρόπο. Ιδιαίτερη προσοχή
απαιτεί ο σχεδιασµόσ κυψελίδων συνεχούσ ροήσ όταν πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν µε τουσ λεπτούσ και εύθραυστουσ TSM κρυστάλλουσ.
Επίσησ, είναι σηµαντικό να λειτουργούν µε µικρούσ όγκουσ υγρού ώστε να
µειώνεται η ανάγκη για περισσότερο δείγµα, να ελαχιστοποιούν τισ
µηχανικέσ και ηλεκτρικέσ επιρροέσ στην επιφάνεια τησ µικροσυσκευήσ και
τέλοσ, να έχουν τη δυνατότητα ελέγχου τησ θερµοκρασίασ (1, 2).

3.1.2 Λειτουργία µικροσυσκευήσ τύπου Love
Η

ακουστική

µικροσυσκευή

τύπου

Love

προετοιµάστηκε

µε

τη

φωτολιθογραφική µέθοδο χρησιµοποιώντασ µία πλάκα χαλαζία πάχουσ
0,5mm που είχε κοπεί κατά τον άξονα y (42,5°) ώστε η
κύµατοσ

να

είναι

κάθετη

στον

άξονα

x.

Πάνω

διάδοση του

στην

επιφάνεια

τοποθετήθηκε ένα µεταλλικό στρώµα πάχουσ 120nm αποτελούµενο από
χρυσό (100nm) και χρώµιο (20nm). Οι αλληλοδιαπλεκόµενοι µεταγωγείσ
(IDTs) σχηµατίστηκαν από 192 ζεύγη ηλεκτροδίων µε περιοδικότητα 32µm
και η συχνότητα λειτουργίασ τησ µικροσυσκευήσ ήταν 155MHz (εικ. 1).
Η προσθήκη του κυµατοδηγού έγινε στην περιοχή διάδοσησ του
ακουστικού

κύµατοσ

χρησιµοποιώντασ

ένα

διάλυµα

8%

(w/w)

του

πολυµερούσ poly(methyl-methacrylate) µέσα στον οργανικό διαλύτη 2ethoxyethylacetate. Το στρώµα του κυµατοδηγού είχε πάχοσ 0,4µm περίπου
και δηµιουργήθηκε µε τη φυγοκέντρηση 100µl ΡΜΜΑ που είχαν τοποθετηθεί
πάνω

στην

επιφάνεια

τησ

µικροσυσκευήσ.

Η

φυγοκέντρηση
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πραγµατοποιήθηκε στη φυγόκεντρο Spincoater Model P6700 Series (Specialty
Coating Systems Inc.), στισ 4000 στροφέσ για 1 λεπτό και έπειτα η
µικροσυσκευή τοποθετήθηκε για 2 ώρεσ σε κλίβανο µε θερµοκρασία 190ο C
µε σκοπό τη στερεοποίηση του κυµατοδηγού (εικ. 2).

Η συσκευή του

βιοαισθητήρα εφαρµόζεται µέσα σε µία ειδική θήκη που ονοµάζεται device
holder, η οποία συνδέεται µέσω δύο θυρών µε τον αναλυτή δικτύου (Agilent
Technologies, E5061A) ο οποίοσ καταγράφει το πλάτοσ και τη φάση του
εξερχόµενου σήµατοσ σε συνάρτηση µε ένα σήµα αναφοράσ.

Μεταλλική επιφάνεια
ανάµεσα στα IDTs
«Μαξιλαράκια»
µετάλλου
όπου εφαρµόζεται
εναλλασόµενη τάση

Κανάλι 1ο

Κανάλι 2ο

Θύρα εισόδου
Θύρα εξόδου
IDTs

Εικ. 1: Μικροσυσκευή µε συχνότητα λειτουργίασ 155MHz. Αποτελείται από δύο
κανάλια (δύο επιφάνειεσ) ενώ διακρίνονται και τα µεταλλικά τµήµατα από χρυσό
και χρώµιο.

Πάνω από το device holder εφαρµόζεται η κυψελίδα συνεχούσ ροήσ από
πλαστικό «γυαλί», µε την οποία διατηρείται σταθερή η ροή του υγρού
διαλύµατοσ µέ τη βοήθεια περισταλτικήσ αντλίασ (Gilson, France). Το υγρό
περιορίζεται στην περιοχή µεταξύ των IDTs µε τη βοήθεια µιασ ελαστικήσ
φλάντζασ από σιλικόνη η οποία οριοθετεί µία επιφάνεια µεγέθουσ 12mm2.
Οι µετρήσεισ που λαµβάνονται από την περιοχή αυτή µεταφέρονται και
αναλύονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή µε τη βοήθεια του λογισµικού
LabVIEW.
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Εικ. 2: Σχηµατική απεικόνιση εγκάρσιασ τοµήσ τησ
ακουστικήσ µικροσυσκευήσ. ∆ιακρίνονται ο χαλαζίασ
(πιεζοηλεκτρικό υπόστρωµα), η µεταλλική στιβάδα
χρυσού/χρωµίου και ο κυµατοδηγόσ.

Στην εικόνα 3 παρουσιάζεται ο απαιτούµενοσ εργαστηριακόσ εξοπλισµόσ
για την πραγµατοποίηση ακουστικών µετρήσεων µε τον αισθητήρα τύπου
Love.

Εικ.

3:

Εργαστηριακόσ

εξοπλισµόσ

για

την

πραγµατοποίηση

ακουστικών

µετρήσεων. (1) Θήκη µικροσυσκευήσ µαζί µε την κυψελίδα συνεχούσ ροήσ, (2)
περισταλτική αντλία, (3) αναλυτήσ δικτύου, (4) ηλεκτρονικόσ υπολογιστήσ.
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3.1.3 Λειτουργία µικροσυσκευήσ QCM
Η µικροσυσκευή QCM αποτελείται από µία λεπτή πλάκα χαλαζία που
επίσησ έχει κοπεί κατά τον άξονα Υ και µε διάµετρο 0,25 έωσ 1 ίντσα. Ο
κρύσταλλοσ

βρίσκεται

ανάµεσα

σε

δύο

µεταλλικά

ηλεκτρόδια

που

συµβάλουν στη δηµιουργία ηλεκτρικού πεδίου κατά µήκοσ του κρυστάλλου
(εικ. 4). Με τη χρήση εναλλασόµενησ τάσησ και των κατάλληλων
ηλεκτρονικών κυκλωµάτων, ο χαλαζίασ µπορεί να ταλαντώνεται µε τη
συχνότητα συντονισµού του. Η συχνότητα συντονισµού των περισσοτέρων
κρυστάλλων είναι µεταξύ 5 και 35 MHz.
Η συχνότητα που καταγράφεται εξαρτάται από το συνδυασµό του
πάχουσ του χαλαζία µε τα ηλεκτρόδια που χρησιµοποιούνται και µε το
υλικό που τοποθετείται στην επιφάνειά του. Επειδή ο συντονισµόσ είναι
ιδιαίτερα έντονοσ είναι δυνατή η µέτρηση τησ συχνότητασ µε τόση
ακρίβεια

ώστε

να

ανιχνεύονται

ελάχιστεσ

ποσότητεσ

υλικού

στην

επιφάνεια του αισθητήρα.
Η πραγµατοποίηση ακουστικών µετρήσεων γίνεται µε την τοποθέτηση
τησ µικροσυσκευήσ µέσα στο θάλαµο µετρήσεων. Το δείγµα εισέρχεται
µέσα στο θάλαµο µε τη βοήθεια τησ βαρύτητασ ή µε περισταλτική αντλία,
φτάνει στο κέντρο τησ επιφάνειασ του αισθητήρα και εξέρχεται από την
άκρη. Μέσα στο θάλαµο ελέγχεται µε µεγάλη ακρίβεια η θερµοκρασία του
δείγµατοσ ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα των µετρήσεων. Με τη
βοήθεια του κατάλληλου λογισµικού (Qsense, Qtools), καταγράφονται οι
διάφορεσ µετρήσεισ και αναλύονται µε τη βοήθεια θεωρητικών µοντέλων
(εικ. 5).

Εικ.

4:

Αισθητήρασ QCM µε επικάλυψη

χρυσού. Η επιφάνεια

µπορεί να

επικάλυπτεται εκτόσ από µέταλλα και µε πολυµερή, ενώ είναι δυνατή και η χηµική
τροποποίησή τησ.
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Εικ.

5:

Εργαστηριακόσ

εξοπλισµόσ

για

την

πραγµατοποίηση

ακουστικών

µετρήσεων µε QCM µικροσυσκευέσ. (1) Κρύσταλλοι QCM, (2) θάλαµοσ µετρήσεων,
(3)

σύστηµα

ηλεκτρονικού

ελέγχου

τησ

θερµοκρασίασ,

(4)

ηλεκτρονικοσ

υπολογιστήσ και λογισµικό.

3.1.4 Παράδειγµα µέτρησησ µε QCM
Οι ακουστικοί βιοαισθητήρεσ διαθέτουν την ικανότητα παρακολούθησησ
γεγονότων όπωσ η προσρόφηση και οι αλληλεπιδράσεισ σε πραγµατικό
χρόνο. Στο παράδειγµα που ακολουθεί η προσρόφηση ενόσ σχεδόν
σφαιρικού µορίου πάνω στην επιφάνεια καταγράφεται ωσ µέτρια αλλαγή
στη συχνότητα (∆f) και µε µικρή ενεργειακή απώλεια (∆D). Η πρόσδεση
ενόσ µεγαλύτερου-µακρύτερου µορίου πάνω στο στρώµα των σφαιρικών
µορίων έχει ωσ αποτέλεσµα την καταγραφή µεγαλύτερησ αλλαγήσ στη
συχνότητα και µεγαλύτερων ενεργειακών απωλειών. Αυτό είναι ενδεικτικό
τησ δηµιουργίασ ενόσ στρώµατοσ βιοµορίων µε αυξηµένεσ ιξωδοελαστικέσ
ιδιότητεσ. Η αποµάκρυνση του δεύτερου στρώµατοσ µορίων µε τη χρήση
κατάλληλου

ρυθµιστικού

διαλύµατοσ

συντελεί

στην

επιστροφή

του

ακουστικού σήµατοσ στα αρχικά επίπεδα (εικ. 6).
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Εικ. 6: Παράδειγµα µέτρησησ µε αισθητήρα QCM. Τα γεγονότα προσρόφησησ,
πρόσδεσησ και αποµάκρυνσησ των µορίων καταγράφονται σε πραγµατικό χρόνο
µε τη µορφή µεταβολών στη συχνότητα και την ενέργεια του ακουστικού κύµατοσ.

3.2 Προετοιµασία τησ επιφάνειασ του αισθητήρα
3.2.1 Εναπόθεση στρώµατοσ χρυσού
Οι πιεζοηλεκτρικέσ συσκευέσ έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν
πληροφορίεσ

που

προέρχονται

από

τισ

διάφορεσ

βιολογικέσ

αλληλεπιδράσεισ που λαµβάνουν χώρα πάνω σε αυτέσ. Για την εξαγωγή
αναλυτικών και ποσοτικών αποτελεσµάτων είναι σηµαντική τόσο η
ποιότητα

τησ

επιφάνειασ

του

αισθητήρα

όσο

και

η

µέθοδοσ

ακινητοποίησησ των βιολογικών µορίων. Οι µεταλλικέσ επιφάνειεσ και
ιδιαίτερα οι επιφάνειεσ από χρυσό έχουν χρησιµοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό
στουσ

βιοαισθητήρεσ

καθώσ

αλληλεπιδρούν

εύκολα,

γρήγορα

και

αποτελεσµατικά µε τα διάφορα βιοµόρια και ιδιαίτερα µε τισ πρωτεpνεσ
(3, 4).
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Σε

γενικέσ

γραµµέσ,

πραγµατοποιείται

όταν

η

ένασ

µεταλλική
µεταλλικόσ

εναπόθεση
στόχοσ

(sputtering)

βοµβαρδίζεται

µε

γρήγορα και βαριά σωµατίδια που προκαλούν τη διάβρωσή του, ενώ
παράλληλα, ορισµένα άτοµα του µεταλλικού στόχου επικάθονται στο υπο
επικάλυψη

δείγµα.

Η

διαδικασία

αυτή

επιτυγχάνεται

σε

συνθήκεσ

ιονισµένου αερίου (πλάσµα) και µπορεί να ενισχυθεί µε την κατάλληλη
επιλογή του αερίου και του µεταλλικού στόχου. Ένα αδρανέσ αέριο όπωσ
το αργό που βρίσκεται ανάµεσα σε δύο ηλεκτρόδια (άνοδοσ και κάθοδοσ)
µπορεί να ιονιστεί όταν µε την εφαρµογή ηλεκτρικήσ τάσησ τα ηλεκτρόνια
από την κάθοδο επιταχύνονται µακριά από αυτήν και συγκρούονται µε τα
άτοµα του αερίου. Τελικά δηµιουργείται το πλάσµα που χαρακτηρίζεται
από µία φωτεινή λάµψη και είναι υπεύθυνο για το βοµβαρδισµό του
µεταλλικού στόχου και την επικαλύψη ενόσ δείγµατοσ µε ένα µεταλλικό
στρώµα. Η δηµιουργία του πλάσµατοσ εξαρτάται σηµαντικά από το είδοσ
του υλικού του στόχου και από την πίεση του αερίου. Τα υλικά που
χρησιµοποιούνται ωσ στόχοι είναι κατά κύριο λόγο ο χρυσόσ και κατά
δεύτερο ο λευκόχρυσοσ, η πλατίνα και ο συνδυασµόσ χρυσού µε παλλάδιο.
Ο ρυθµόσ επικάλυψησ εξαρτάται από την ένταση του ρεύµατοσ και δεν
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοσ σε αλλαγέσ στην πίεση του αερίου που µπορεί
να συµβούν κατά τη λειτουργία του συστήµατοσ. Η αποτελεσµατικότητα
τησ επικάλυψησ εξαρτάται επίσησ από τη µέση ελεύθερη απόσταση που
είναι αντιστρόφωσ ανάλογη τησ πίεσησ. Όταν αυτή η απόσταση είναι
µικρή δεν παρέχεται αρκετή ενέργεια για αποτελεσµατικό βοµβαρδισµό
του στόχου. Αντίστοιχα, η µεγάλη απόσταση αποτρέπει την επίτευξη
ικανού

αριθµού

συγκρούσεων

µε

συνέπεια

τη

µείωση

τησ

αποτελεσµατικότητασ. Λόγω του σχετικά υψηλού ατοµικού βάρουσ, το
αργό

αποτελεί

ένα

από

τα

πιο

αποτελεσµατικά

αέρια

που

χρησιµοποιούνται για µεταλλικέσ επικαλύψεισ (5).

3.2.2 Χάραξη µε χηµεία πλάσµατοσ
Οποιαδήποτε επιφάνεια µε χρυσό που έχει αποµακρυνθεί από το
θάλαµο επικάλυψησ δεν µπορεί να θεωρηθεί καθαρή εάν δεν προηγηθεί
ένα ξεχωριστό στάδιο καθαρισµού τησ. Αυτό οφείλεται στην παρουσία
ατµοσφαιρικών ρυπαντών όπωσ θείο και άλλεσ οργανικέσ ενώσεισ που
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αντιδρούν άµεσα µε την καθαρή επιφάνεια του χρυσού. Είναι επίσησ
προφανέσ ότι µετά τη χρήση µιασ µικροσυσκευήσ η επιφάνειά τησ είναι
απαραίτητο να επανέλθει στην αρχική τησ κατάσταση πριν αυτή
χρησιµοποιηθεί
ακουστικών

για

δεύτερη

µετρήσεων

φορά.

απαιτεί

την

Η

εξαιρετική

ευαισθησία

πραγµατοποίηση

των

συγκριτικών

πειραµάτων κάτω από σχεδόν ταυτόσηµεσ πειραµατικέσ συνθήκεσ και για
το λόγο αυτό ο καθαρισµόσ τησ επιφάνειασ κρίνεται επιτακτικόσ ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι παρεµβολέσ στο ακουστικό σήµα.
Η τεράστια σηµασία του καθαρισµού τησ επιφάνειασ του χρυσού
οδήγησε στη δοκιµή διαφορετικών µεθόδων καθαρισµού, µερικοί από τισ
οποίεσ περιλαµβάνουν τη χρήση 20% τριοξειδίου του χρωµίου σε νερό,
απαλό τρίψιµο τησ επιφάνειασ µε ένα υγρό ύφασµα και 4% SDS, έκθεση σε
διάλυµα 0,1Μ ΝαΟΗ και 1% Triton X-100, εµβάπτιση σε διάλυµα θειwκού
οξέοσ και 30% υπεροξειδίου του υδρογόνου (piranha solution), καθώσ
επίσησ οξείδωση µε UV και οζονόλυση. Κάθε µία από τισ µεθόδουσ αυτέσ
παρουσιάζει µεγαλύτερο ή µικρότερο ποσοστό επιτυχίασ ενώ παράλληλα
εµφανίζει και σηµαντικά µειονεκτήµατα όπωσ η οξείδωση του χρυσού και
η φυσική επαφή που µπορεί να οδηγήσει ακόµα και στην αποµάκρυνση
µεταλλικών τµηµάτων. Επιπλέον πολλέσ από τισ µεθόδουσ αυτέσ δεν είναι
συµβατέσ

µε

την

παρουσία

του

κυµατοδηγού

των

ακουστικών

µικροσυσκευών τύπου Love καθώσ παρουσιάζουν σοβαρό ενδεχόµενο
διάλυσησ και καταστροφήσ του.
Ο

καθαρισµόσ

ή

και

η

χάραξη

µε

χηµεία

πλάσµατοσ

(plasma

cleaning/etching) είναι µία από τισ περισσότερο ελκυστικέσ µεθόδουσ για
τον καθαρισµό και προετοιµασία µιασ επιφάνειασ. Η τεχνική αυτή
βασίζεται στη δηµιουργία του πλάσµατοσ, ενόσ µερικώσ ιονισµένου αερίου
που αποτελείται από ηλεκτρόνια, ιόντα και ουδέτερα άτοµα ή µόρια.
Κάτω από συνθήκεσ χαµηλήσ πίεσησ (λιγότερο από 1 torr) µπορεί να
παραχθεί ένα ηλεκτρικό πεδίο µέσα στην περιοχή του αερίου το οποίο
επιταχύνει και θερµαίνει τα ηλεκτρόνια τα οποία µε τη σειρά τουσ
συγκρούνται µε ουδέτερα άτοµα δηµιουργώντασ νέα ελεύθερα ηλεκτρόνια.
Η ενέργεια των ηλεκτρονίων του πλάσµατοσ και των ιόντων είναι αρκετή
να ιονίσει ουδέτερα άτοµα, να διασπάσει µόρια ελευθερώνοντασ ρίζεσ, να
διεγείρει άτοµα ή µόρια και να αυξήσει τοπικά τη θερµοκρασία τησ
επιφάνειασ. Με τον τρόπο αυτό, το πλάσµα µπορεί να καθαρίσει µία
επιφάνεια µηχανικά µε απόσπαση ή χηµικά µέσω τησ αλληλεπίδρσησ των
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δραστικών ριζών µε την επιφάνεια. Η χρήση πλάσµατοσ επιδρά µόνο στο
επιφανειακό στρώµα ενόσ υλικού χωρίσ να αλλάζει σε βάθοσ τησ ιδιότητέσ
του ενώ παράλληλα δεν αφήνει οργανικά κατάλοιπα όπωσ πολλέσ από τισ
άλλεσ διαδικασίεσ καθαρισµού. Επιπλέον, κάτω από τισ κατάλληλεσ
συνθήκεσ µπορεί να επιτευχθεί καθαρισµόσ σε ατοµικό επίπεδο κάθε
είδουσ επιφάνειασ, όπωσ για παράδειγµα σε πορώδεισ, τραχείσ ή
ανώµαλεσ επιφάνειεσ. Επίσησ, το πλάσµα δρα σε θερµοκρασίεσ δωµατίου
ελαχιστοποιώντασ

τον

κίνδυνο

καταστροφήσ

του

υλικού

λόγω

υπερθέρµανσησ ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από υψηλή συνέπεια και
επαναληψιµότητα κατά την προετοιµασία µιασ επιφάνειασ. Η χάραξη µε
πλάσµα είναι µια σύντοµη διαδικασία τησ τάξησ των λίγων λεπτών, δεν
απαιτεί επικίνδυνα ή µεγάλου κόστουσ χηµικά διαλύµατα και δεν
επηρεάζεται από τη γεωµετρία ή το υλικό κατασκευήσ τησ επιφάνειασ. Τα
αέρια που χρησιµοποιούνται συχνότερα για τη δηµιουργία πλάσµατοσ
είναι το αργό, το οξυγόνο, το άζωτο, το υδρογόνο και ο αέρασ, κάθε ένα
από τα οποία αλληλεπιδρά και τροποποιεί την επιφάνεια µεσα από µία
σειρά διαφορετικών µηχανισµών όπωσ η επιφανειακή απόσπαση και η
επιφανειακή ενεργοποίηση. Ο συνήθησ καθαρισµόσ µιασ επιφάνειασ
γίνεται µε τη µέθοδο τησ απόσπασησ η οποία περιλαµβάνει τη µηχανική
αποµάκρυνση ρυπών τησ επιφάνειασ µέσω βοµβαρδισµού µε ηλεκτρόνια
και ιόντα και καταστροφήσ των ασθενών δεσµών C-H που σχµατίζονται µε
την επιφάνεια. Τα µόρια που αποσπώνται υφίστανται συνεχόµενη
διάσπαση των αλυσίδων τουσ µέχρι το µοριακό τουσ βάροσ να ελαττωθεί
σε σηµείο που να «λιώσουν» µέσα στο κενό. Η µηχανική απόσπαση επιδρά
και στο εξωτερικό στρώµα του υλικού που βοµβαρδίζεται, ενώ το βάθοσ
τησ χάραξησ εξαρτάται από την ενέργεια του πλάσµατοσ και το χρόνο
εφαρµογήσ του. 10 watts πλάσµατοσ είναι αρκετά για να καθαρίσουν µία
επιφάνεια ενώ 100 watts είναι αρκετά για να τη χαράξουν σε βάθοσ. Το
αέριο που χρησιµοποιείται συχνότερα για την απόσπαση είναι το αργό, σε
αντίθεση

µε

το

οξυγόνο

και

το

υδρογόνο

που

χρησιµοποιούνται

περισσότερο για την χηµική ενεργοποίηση µιασ επιφάνειασ µέσω τησ
δηµιουργίασ χηµικά ενεργών οµάδων (καρβοξύλια και υδροξύλια) που
τροποποιούν ιδιότητεσ τησ επιφάνειασ όπωσ η υδροφιλικότητα και η
ικανότητα προσκόλλησησ (6-9).
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3.2.3 Συνθήκεσ αναγέννησησ τησ επιφάνειασ
Ο καθαρισµόσ και η αναγέννηση τησ επιφάνειασ ενόσ αισθητήρα
αποτελεί το πρώτο σηµαντικό στάδιο για την επιτυχηµένη εφαρµογή του.
Για το λόγο αυτό, ήταν πρωτίστωσ αναγκαία η εύρεση των συνθηκών
εκείνων που θα προετοίµαζαν την επιφάνεια τησ µικροσυσκευήσ πριν και
µετά από κάθε πείραµα.
Έπειτα από µία σειρά πειραµατικών δοκιµών και µε στόχο την µελέτη
τησ αποτελεσµατικήσ προσρόφησησ των διαφόρων πρωτεwνών, επιλέχθηκε
η εναπόθεση πάνω από τον κυµατοδηγό τησ µικροσυσκευήσ

µίασ

µεταλλικήσ επιφάνειασ χρυσού πάχουσ 20nm. Οι πειραµατικέσ αυτέσ
δοκιµέσ περιλάµβαναν την χρήση του ακουστικού βιοαισθητήρα για τη
µέτρηση τησ ικανότητασ του χρυσού να αλληλεπιδρά µε µία αλβουµίνη
(BSA) ή µε µία αβιδίνη (neutravidin) σε συνάρτηση µε το πάχοσ του. Οι
µετρήσεισ που περιλάµβαναν καταγραφή των µεταβολών στη φάση του
ακουστικού κύµατοσ σε σχέση µε τη συγκέντρωση τησ προσροφόµενησ
πρωτεpνησ, έδειξαν ότι τουλάχιστον 15nm χρυσού είναι απαραίτητα για το
σχηµατισµό µίασ οµοιόµορφησ µεταλλικήσ επιφάνειασ και χωρίσ την
ύπαρξη µεταλλικών νησίδων. Τα 20nm επέδειξαν αυξηµένη ευαισθησία
και επαναληψιµότητα ενώ παράλληλα διατηρούσαν τη γραµµικότητα
µεταξύ τησ φάσησ και τησ προστιθέµενησ µάζασ όταν ο αισθητήρασ
λειτουργούσε στον αέρα.
Για τον καθαρισµό και την αναγέννηση του µεταλλικού αυτού στρώµατοσ
ήταν απαραίτητη η εύρεση µιασ µεθόδου που θα διατηρούσε το πάχοσ του,
θα

αποµάκρυνε

αποτελεσµατικά

κάθε

ίχνοσ

κατάλοιπου

από

τα

προηγούµενα πειράµατα, ενώ παράλληλα θα εξασφάλιζε την υψηλή
επαναληψιµότητα των µετήσεων. Ο καλύτεροσ τρόποσ για να επιτευχθεί
αυτό ήταν ο συνδυασµόσ καθαρισµού µε χάραξη πλάσµατοσ (plasma
etching) και ανανέωσησ του χρυσού µε νέα εναπόθεση (sputter coating). Για
να πραγµατοποιηθούν και οι δύο αυτέσ διαδικασίεσ χρησιµοποιήθηκε η
συσκευή Sputter Coater SCD 050 τησ εταιρίασ BAL-TEC.
Η βαθµονόµηση των συνθηκών αναγέννησησ τησ επιφάνειασ έγινε σε δύο
στάδια. Στο πρώτο στάδιο µετρήθηκε η µεταβολή τησ φάσησ του
ακουστικού κύµατοσ
αυξανόµενησ

στον

ποσότητασ

αέρα,
µετάλλου

σε συνάρτηση µε την
(διαγρ.

1).

Στο

εναπόθεση

δεύτερο

στάδιο

µετρήθηκε η µεταβολή στη φάση σε συνάρτηση µε την αποµάκρυνση του
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µετάλλου έπειτα από διαδοχικά αυξανόµενουσ χρόνουσ χάραξησ µε
πλάσµα (διαγρ. 2).
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∆ιάγραµµα 1: ∆ιαδοχική αύξηση του πάχουσ του στρώµατοσ του χρυσού
αντιστοιχεί σε γραµµική µεταβολή τησ φάσησ του ακουστικού κύµατοσ. Η
γραµµικότητα αυτή επιβεβαιώνει τη θεωρία των ακουστικών αισθητήρων ότι η
φάση είναι ανάλογη τησ µάζασ που προσδένεται όταν ο αισθητήρασ λειτουργεί σε
αέρα.
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∆ιάγραµµα

2:

∆ιαγραµµατική

απεικόνιση

τησ

µεταβολήσ

τησ

φάσησ

του

ακουστικού κύµατοσ σε συνάρτηση µε τη διάρκεια τησ χάραξησ µε πλάσµα.
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Οι δύο σχέσεισ που προέκυψαν χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση τησ
ποσότητασ του µετάλλου που αποσπάται έπειτα από χάραξη µε πλάσµα
για συγκεκριµµένη χρονική διάρκεια (διαγρ. 3). Σύµφωνα µε τη νέα σχέση
που προέκυψε, 1 λεπτό χάραξησ µε πλάσµα αποµακρύνει περίπου 0,67 nm
χρυσού.
14

Απόσ πασ η χρυσού (nm)
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R = 0,9949

0
0

2
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Χρόνοσ χάραξ ησ µε πλάσµα (min)

∆ιάγραµµα

3:

∆ιαγραµµατική

απεικόνιση

τησ

ποσότητασ

µετάλλου

που

αποσπάται έπειτα από χάραξη µε πλάσµα. Σύµφωνα µε τη σχέση που προκύπτει,
για κάθε λεπτό χάραξησ µε πλάσµα αποσπώνται περίπου 0,67 nm µετάλλου.

Η βαθµονόµηση αυτή έδωσε µία πρώτη εκτίµηση για τον καταλληλότερο
συνδυασµό συνθηκών χάραξησ µε πλάσµα και εναπόθεσησ χρυσού, ώστε η
επιφάνεια τησ µκροσυσκευήσ να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση πριν και
µετά από κάθε πειραµατική εφαρµογή. Όπωσ είναι προφανέσ, ο τελικόσ
συνδυασµόσ των συνθηκών αναγέννησησ τησ επιφάνειασ προέκυψε έπειτα
από πραγµατικέσ πειραµατικέσ δοκιµέσ που περιλάµβαναν προσρόφηση
πρωτεwνών πάνω στην επιφάνεια του χρυσού, ενώ ο αισθητήρασ
λειτουργούσε µέσα σε υγρό.

Οι µεταβολέσ στη φάση του ακουστικού

κύµατοσ

δοκιµέσ

σύµφωνα

µε

τισ

έδειξαν

ότι

η

χάραξη

τησ

χρησιµοποιηµένησ επιφάνειασ µε πλάσµα για 3-4 min και η εναπόθεση
νέου χρυσού τησ τάξησ του 1-2 nm (3-8 sec sputtering) είναι κατάλληλεσ
για πλήρη (100%) καθαρισµό τησ επιφάνειασ από κάθε κατάλοιπο. ∆ώδεκα
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διαφορετικέσ µετρήσεισ των µεταβολών στη φάση του ακουστικού κύµατοσ
καταγράφηκαν κατά την προσρόφηση 0,2 mg/ml νιουτραβιδίνησ στην
επιφάνεια αισθητήρα µε συχνότητα λειτουργίασ 155MHz. Οι µετρήσεισ
αυτέσ

έδειξαν

ότι

η

µέση

τιµή

των

µεταβολών

ήταν

ίση

µε

12,305deg±0,875, γεγονόσ που επιδεικνύει ποσοστό επαναληψιµότητασ
µεγαλύτερο από 90%. Το υψηλό αυτό ποσοστό έδειξε ότι ο συνδυασµόσ
αυτών των συνθηκών καθαρισµού και αναγέννησησ τησ επιφάνειασ
επέτρεπε την άµεση (λιγότερο από 10 min) χρησιµοποίηση του αισθητήρα
για νέεσ εφαρµογέσ, ενώ η διαδικασία αυτή µπορούσε να επαναληφθεί
στην ίδια επιφάνεια για περισσότερεσ από 20 φορέσ.

3.3 Ακινητοποίηση βιοµορίων στη επιφάνεια
3.3.1 Το σύστηµα βιοτίνησ - αβιδίνησ
Η µέθοδοσ ακινητοποίησησ βιολογικών µορίων πάνω στην επιφάνεια ενόσ
ακουστικού βιοαισθητήρα είναι εξίσου σηµαντική µε τη µέθοδο καθαρισµού
τησ. Η ανάπτυξη διαφόρων µορφών βιοαισθητήρων συνδέεται άµεσα µε
τον τρόπο που τα βιοµόρια θα έρθουν σε επαφή µε την επιφάνεια. Για
παράδειγµα, η µελέτη τησ αλληλεπίδρασησ του DNA µε πρωτεpνεσ απαιτεί
την «προσβασιµότητα» του DNA από τισ πρωτεpνεσ ή τα πρωτεwνικά
σύµπλοκα. Το DNA εποµένωσ πρέπει να ακινητοποιηθεί στην επιφάνεια µε
τρόπο που να διατηρείται µία ελάχιστη απόσταση µεταξύ των µορίων
(10). Το ίδιο ισχύει και στισ περιπτώσεισ µελέτησ τησ υβριδοποίησησ του
DNA µε τη χρήση αισθητήρων. Η υβριδοποίηση είναι µια διαδικασία που
εξαρτάται τόσο από την απόσταση µεταξύ των µορίων όσο και από τον
προσανατολισµό τουσ. Το ποσοστό τησ υβριδοποίησησ αυξάνει µε τον
κατάλληλο προσανατολισµό και τη διατήρηση µιασ ελάχιστησ απόστασησ
κατά την ακινητοποίησή τουσ πάνω στην επιφάνεια του αισθητήρα (11).
Εξαιρετικά

σηµαντικό

είναι

και

το

γεγονόσ

των

µη-ειδικών

αλληλεπιδράσεων µε την επιφάνεια καθώσ όσο ελαττώνεται το ποσοστό
τησ

µη-ειδικήσ

πρόσδεσησ

τόσο

αυξάνει

η

ευαισθησία,

η

επαναληψιµότητα και η αποτελεσµατικότητα των µετρήσεων.
Η κρισιµότητα των παραµέτρων αυτών καθορίζει και τη µέθοδο
επιλογήσ για την ακινητοποίηση των βιοµορίων στην επιφάνεια του
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βιοαισθητήρα. Ωσ η πιο απλή και γρήγορη µέθοδοσ θα µπορούσε να
χαρακτηριστεί η απευθείασ προσρόφηση βιοµορίων, κυρίωσ πρωτεwνών,
πάνω στην επιφάνεια µετάλλου ή κάποιου άλλου πολυµερούσ. Οι
αλληλεπιδράσεισ αυτού του τύπου είναι ασθενείσ σε πολλέσ περιπτώσεισ
και δεν ικανοποιούν σε µεγάλο βαθµό τισ προηγούµενεσ παραµέτρουσ.
Επίσησ

ο

µηχανισµόσ

προσρόφησησ

των

πρωτεwνών

είναι

αρκετά

πολύπλοκοσ και επηρεάζεται από ποικίλουσ παράγοντεσ που σχετίζονται
µε την επιφάνεια, τισ πρωτεpνεσ και το διάλυµα µέσα στο οποίο
βρίσκονται (4, 12, 13).
Οι αυτοσυγκροτούµενεσ µονοστιβάδεσ (Self-assembled monolayers, SAMs)
είναι µοριακοί σχηµατισµοί που κατασκευάζονται πάνω σε µία επιφάνεια
µετά από εµβάπτισή τησ σε ένα οργανικό διάλυµα µε χηµικέσ ενώσεισ
όπωσ αλκανο-θιόλεσ, δισουλφίδια και καρβοξυλικά οξέα. Η απλούστερη
και περισσότερο διαδεδοµένη µέθοδοσ είναι η εναπόθεση αλκανο-θειολών
σε χρυσό. Με αλκυλ-αλυσίδεσ µεγαλύτερεσ από 10 άτοµα άνθρακα είναι
δυνατόσ ο σχηµατισµόσ στιβάδων σε µεγάλη τάξη ενώ παράλληλα, η
τελική λειτουργική οµάδα των αλυσίδων µπορεί να τροποποιηθεί και να
καθορίσει τισ ιδιότητεσ τησ µονοστιβάδασ καθώσ και να προσθέσει
επιπλέον λειτουργίεσ µεσω διασύνδεσησ µε άλλα µόρια όπωσ πεπτίδια ή
πρωτεpνεσ. Σηµαντικότερα µειονεκτήµατα αυτήσ τησ µεθόδου είναι ο
µεγάλοσ χρόνοσ προετοιµασίασ που απαιτείται, η ανάγκη για περίπλοκεσ
χηµικέσ αντιδράσεισ που ανεβάζουν παράλληλα το κόστοσ καθώσ και η
αναπόφευκτη χρήση τοξικών διαλυτών. (4, 14-16).
Το σύστηµα βιοτίνησ-αβιδίνησ µπορεί να λειτουργήσει εξαιρετικά ωσ
γέφυρα µεταξύ δύο µορίων καθώσ η βιοτινυλίωση ενόσ µορίου δεν
επηρεάζει τη βιολογική του δραστηριότητα. Το µη-οµοιοπολικό σύµπλοκο
βιοτίνησ-αβιδίνησ χαρακτηρίζεται από µία υψηλή σταθερά συγγένειασ
(1015 Μ-1) περίπου χίλιεσ φορέσ ισχυρότερη από την αντίστοιχη µεταξύ
αντιγόνου-αντισώµατοσ, συνεπώσ ο δεσµόσ αυτόσ παραµένει σταθερόσ
ακόµα και στισ συνήθεισ συνθήκεσ πρωτεwνικήσ µετουσίωσησ όπωσ η
παρουσία χαοτροπικών παραγόντων και οι έντονεσ µεταβολέσ του pH. Το
σύστηµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για βιολογικέσ εφαρµογέσ πάνω
σε επιφάνειεσ βιοαισθητήρων κυρίωσ λόγω τησ εξαιρετικήσ ικανότητασ
τησ αβιδίνησ να σχηµατίζει αυθόρµητα και µη-αντιστρεπτά, λειτουργικέσ
µονοστιβάδεσ πάνω σε µεταλλικέσ επιφάνειεσ και ιδιαίτερα σε χρυσό. Οι
µονοστιβάδεσ αυτέσ έχουν πάχοσ περίπου 4,2 nm και σχηµατίζονται σε
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λιγότερο από 10 λεπτά και κάτω από µία µεγάλη ποικιλία συνθηκών. Οι
αλληλεπιδράσεισ τησ αβιδίνησ και του µετάλλου είναι κατά κύριο λόγο
υδρόφοβεσ

αλληλεπιδράσεισ

και

δεν

εξαρτώνται

από

το

pH

του

διαλύµατοσ (3). Το σύστηµα βιοτίνησ-αβιδίνησ έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα
ευαίσθητο, εύκολο και γρήγορο στην εφαρµογή του σε σχέση µε την
απευθείασ προσρόφηση και τισ αυτοσυγκροτούµενεσ µονοστιβάδεσ (4). Για
το

λόγο

αυτό

έχει

χρησιµοποιηθεί

ευρέωσ

σε

διάφορεσ

µορφέσ

βιοαισθητήρων και σε διάφορεσ παραλλαγέσ. Μία από τισ εφαρµογέσ είναι
και η δηµιουργία συστοιχιών δίκλωνου DNA σε χρυσό για τη µεγάλη
κλίµακασ µελέτη τησ αλληλεπίδρασησ του DNA µε πρωτεpνεσ µε οπτικό
βιοαισθητήρα τύπου SPR (10). Σε µία άλλη µελέτη, το σύστηµα βιοτίνησαβιδίνησ

χρησιµοποιήθηκε

σε

συνδυασµό

µε

αυτοσυγκροτούµενεσ

µονοστιβάδεσ σε χρυσό για την υβριδοποίηση και ανίχνευση του γονιδίου
τησ εντεροτοξίνησ του σταφυλόκοκκου µε βιοαισθητήρα τύπου QCM. Η
µέθοδοσ

αυτή

επέδειξε

βελτιωµένη

συµπεριφορά

του

ακουστικού

αισθητήρα, ελαχιστοποίηση τησ µη ειδικήσ πρόσδεσησ στο χρυσό και
παράλληλα τα ακινητοποιηµένα µόρια DNA βρίσκονταν σε συγκεκριµένο
προσανατολισµό (17). Έχει επίσησ αναφερθεί ο συνδυασµόσ τησ βιοτίνησαβιδίνησ µε διάφορα πολυµερή µε σκοπό

τη µελέτη διαδοχικών

υβριδοποιήσεων του DNA σε µία µόνο επιφάνεια (18) καθώσ και τη
δηµιουργία τρισδιάστατων µικροκελιών για την αύξηση του αριθµού των
αλληλεπιδράσεων µε άλλα βιοµόρια (19). Τέλοσ, η βιοτίνη-αβιδίνη σε
συνδυασµό µε λιποσώµατα έχει χρησιµοποιηθεί για τη µίµηση και µελέτη
τησ συγκρότησησ πρωτεwνικών πολυστιβάδων όπωσ παρατηρείται σε
λειτουργίεσ που σχετίζονται µε το ανοσοποιητικό σύστηµα (20).
Σηµαντική

παραλλαγή

τησ

αβιδίνησ

αποτελεί

η

νιουτραβιδίνη

(neutrvidin), µία απογλυκοσιλιωµένη µορφή αβιδίνησ που ελαχιστοποιεί το
ποσοστό

µη-ειδικών

αλληλεπιδράσεων

µε

άλλα

µόρια

χωρίσ

να

επηρεάζεται η σταθερότητα και η λειτουργικότητά τησ. Η νιουτραβιδίνη
χαρακτηρίζεται από το σχετικά ουδέτερο ισοηλεκτρικό σηµείο (6,3±0,3),
είναι διαλυτή στο νερό και σταθερή για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Μία
άλλη τροποποιηµένη µορφή αβιδίνησ, η νιτροαβιδίνη, επιτρέπει την
αντιστροφή του δεσµού µε τη βιοτίνη όταν αυξηθεί το pH πάνω από 10 ή
όταν προστεθεί στο διάλυµα περίσσεια βιοτίνησ. Αυτό οφείλεται σε µία
τροποποίηση τησ τυροσίνησ (νιτροποίηση) που βρίσκεται στη θέση
πρόσδεσησ τησ βιοτίνησ µειώνοντασ έτσι τη σταθερά πρόσδεσησ σε 10-9
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Μ-1. Η νιτροαβιδίνη µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εφαρµογέσ που
απαιτείται η αναγέννηση του πρωτεwνικού στρώµατοσ καθώ διατηρεί τη
σταθερότητα και την ικανότητα πρόσδεσησ σε βιοτινυλιωµένα µόρια ενώ
παράλληλα µπορεί και να αποδεσµευθεί υπό κατάλληλεσ συνθήκεσ (21).
Συµπερασµατικά, το σύστηµα βιοτίνησ-αβιδίνησ είναι ένα αξιόπιστο
σύστηµα ωσ προσ την ευκολία, το κόστοσ και το χρόνο εφαρµογήσ. Μπορεί
να χρησιµοποιηθεί για ένα πλήθοσ βιολογικών αλληλεπιδράσεων και να
συνδυαστεί µε άλλεσ µεθόδουσ προσφέροντασ ευαισθησία στην ανίχνευση,
χαµηλό ποσοστό µη-ειδικών αλληλεπιδράσεων και πλήρωσ ελεγχόµενη
ακινητοποίηση των µορίων ωσ προσ τον προσανατολισµό τουσ και τισ
µεταξύ τουσ αποστάσεισ.

3.3.2 Περί προσρόφησησ των πρωτεwνών
Η προσρόφηση των πρωτεwνών είναι ένα φαινόµενο που έχει µελετηθεί
διεξοδικά

και

περιγράφεται

αναλυτικά

στη βιβλιογραφία

(22,

23).

Σύµφωνα µε αυτέσ τισ πηγέσ αξίζει να σηµειωθούν τα ακόλουθα: Όλεσ οι
πρωτεpνεσ

προσροφόνται

σε

όλεσ

τισ

επιφάνειεσ

(22).

Στην

πραγµατικότητα είναι πολύ δύσκολο να παρεµποδιστεί η προσρόφηση
πάνω σε µία στερεή επιφάνεια. Αυτό συµβαίνει επειδή οι πρωτεpνεσ
περιλαµβάνουν υδρόφοβεσ περιοχέσ, υδρόφιλεσ περιοχέσ και περιοχέσ µε
θετικό ή και αρνητικό φορτίο, εποµένωσ κάθε είδοσ επιφάνειασ θα
καταφέρει τελικά να αλληλεπιδράσει µε ένα τουλάχιστον µέροσ µιασ
πρωτεpνησ. Οι δεσµοί που σχηµατίζονται κατά την προσρόφηση είναι
ασθενείσ συγκριτικά µε τουσ οµοιοπολικούσ δεσµούσ, όµωσ το µεγάλο
µέγεθοσ των πρωτεwνών επιτρέπει το σχηµατισµό δεκάδων ή ακόµα και
εκατοντάδων από αυτούσ τουσ αδύναµουσ δεσµούσ. Με την πρόσδεση τησ
πρωτεpνησ πάνω σε µια επιφάνεια είναι σχεδόν αδύνατο να αποσπασθεί
µετά από ξέπλυµα µε νερό ή κάποιο άλλο διάλυµα. Κάθε προσπάθεια
αποδιάταξησ

τησ

πρωτεpνησ

τελικά

θα

οδηγήσει

σε

αλλαγή

στη

διαµόρφωσή τησ εκθέτοντασ έτσι περισσότερεσ θέσεισ και σχηµατίζοντασ
επιπλέον δεσµούσ µε την επιφάνεια. Εποµένωσ, όσο πιο ασταθήσ η δοµή
τησ πρωτεpνησ τόσο ισχυρότερη η προσρόφηση στην επιφάνεια.
Τισ περισσότερεσ φορέσ το µέγιστο του ποσού τησ προσρόφησησ των
πρωτεwνών εµφανίζεται κοντά στο ισοηλεκτρικό σηµείο όπου δεν υπάρχει
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καθαρό φορτίο. Σε αντίθετη περίπτωση, το φορτίο των µορίων που
προσδένονται πρώτα, απωθούν τα υπόλοιπα όµοια µόρια µέσα στο
διάλυµα εµποδίζοντασ την προσέγγιση τησ επιφάνειασ από αυτά. Για να
προσροφηθεί ένα µόριο σε µία επιφάνεια είναι απαραίτητο να να την
προσεγγίσει. Ο ρυθµόσ προσέγγισησ τησ επιφάνειασ εξαρτάται από τη
συγκέντρωση των µορίων στο διάλυµα και από το συντελεστή διάχυσησ
που περιγράφει την κίνηση των µορίων. Μικρότερα µόρια διαχέονται
γρηγορότερα και έτσι προσροφώνται πρώτα. Οι µεγάλεσ πρωτεpνεσ
κινούνται

δυσκολότερα

και

καθυστερούν

µέχρι

να

φτάσουν

στην

επιφάνεια. Αυτό έχει ωσ αποτέλεσµα να ανταγωνίζονται για θέσεισ
πρόσδεσησ στην επιφάνεια και τελικά να αποδιώχθουν τα µικρότερα
µόρια που αρχικά προσροφήθηκαν. Το φαινόµενο αυτό εξαρτάται από τη
συγκέντρωση του κάθε µορίου και στην περίπτωση των πρωτεwνών του
αίµατοσ ονοµάζεται φαινόµενο Vroman. Το φαινόµενο τησ προσρόφησησ
δεν επηρεάζεται από το ενδεχόµενο ροήσ του διαλύµατοσ των µορίων. Η
ροή θα επηρέαζε µόνο στην περίπτωση που τα µόρια θα ήταν εξαιρετικά
µεγάλα σε µέγεθοσ (µεγαλύτερα από 1 µικρό), ενώ οι επιπτώσεισ τησ
εντοπίζονται µόνο στο ρυθµό µε τον οποίο τα µόρια µεταφέρονται προσ
την επιφάνεια.
Σε γενικέσ γραµµέσ, η προσρόφηση των πρωτεwνών σε επιφάνειεσ
καθορίζεται από παράγοντεσ όπωσ η παρουσία ιόντων, το φορτίο τησ
επιφάνειασ, ο υδρόφοβοσ ή υδρόφιλοσ χαρακτήρασ τησ και η αδρότηταγεωµετρία τησ (αδρή επιφάνεια αντιστοιχεί σε επιφάνεια µε µεγαλύτερο
εµβαδό). Σηµαντικότεροσ φαίνεται να είναι η υδροφοβικότητα η οποία
επιτελεί ρόλο αντίστοιχο µε το ρόλο στη διατήρηση τησ δοµήσ µιασ
πρωτεpνησ. Οι περισσότερεσ πολυµερικέσ επιφάνειεσ αναµένεται να
εµφανίζουν
κατάλοιπων

υδρόφοβο
µιασ

χαρακτήρα,

πρωτεpνησ

στο

ενω
νερό

η

έκθεση

των

υδρόφοβων

χαρακτηρίζεται

ενεργειακά

ασύµφορη. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε υδρόφοβη πρωτεwνική περιοχή µπορεί
να αλληλεπιδρά µε µια υδρόφοβη επιφάνεια απελευθερώνοντασ νερό κατά
την προσρόφηση, γεγονόσ που συντελεί σε µία ενεργειακά συµφέρουσα
πρόσδεση. Είναι επίσησ γνωστό, ότι οι περισσότερεσ επιφάνειεσ αποκτούν
φορτίο όταν βρεθούν µέσα σε κάποιο διάλυµα. Σε αυτέσ τισ περιπτώσεισ,
οι ηλεκτροστατικέσ αλληλεπιδράσεισ από απόσταση κυριαρχούν και
ενδέχεται να οδηγήσουν ακόµη και σε προσανατολισµένη προσέγγιση τησ
επιφάνειασ

από

τα

αντιθέτωσ

φορτισµένα

πρωτεwνικά

µόρια.

Οι
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ηλεκτροστατικέσ δυνάµεισ είναι σηµαντικέσ για την προσρόφηση σε
υδρόφιλεσ επιφάνειεσ ενώ εµφανίζονται ακόµα και στισ περιπτώσεισ που
το συνολικό φορτίο µιασ πρωτεpνησ είναι µηδέν, καθώσ η διάταξη του
φορτίου στην επιφάνεια τησ πρωτεpνησ δεν είναι πάντοτε οµοιόµορφη.
Συνοψίζοντασ,

η

προσρόφηση

πρωτεwνών

σε

επιφάνειεσ

είναι

εντονότερη για τα µεγαλύτερα µόρια κοντά στο ισοηλεκτρικό τουσ σηµείο
και µε τη λιγότερο σταθερή δοµή. Εξίσου σηµαντικόσ είναι ο ρόλοσ τησ
γεωµετρίασ τησ επιφάνειασ καθώσ και ο υδρόφοβοσ ή υδρόφιλοσ
χαρακτήρασ τησ.
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Κεφ. 4ο : Αλλάζοντασ τη δοµή του DNA
4.1 Περιγραφή των πειραµάτων
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται µία σειρά ακουστικών µετρήσεων
που έχουν ωσ στόχο την ανάπτυξη µίασ πειραµατικήσ προσέγγισησ, η
οποία θα παρέχει πληροφορίεσ για τη διαµόρφωση µορίων DNA που
βρίσκονται ακινητοποιηµένα στην επιφάνεια µιασ µικροσυσκευήσ. Τα
µόρια DNA που χρησιµοποιήθηκαν, επιλέχθηκαν τόσο για το βιολογικό
ενδιαφέρον που επικεντρώνουν όσο και για την αξία τουσ ωσ πρότυπο
σύστηµα καθώσ µπορούν να κατασκευασθούν µε συγκεκριµένα µήκη και
αλληλουχίεσ, ενώ παράλληλα µπορούν να προσδεθούν µε συγκεκριµένο
τρόπο πάνω στην επιφάνεια. Σηµαντική προ2πόθεση για το σκοπό αυτό
αποτελεί η ύπαρξη ενόσ αισθητήρα που να ανταποκρίνεται στισ αλλαγέσ
τησ

διαµόρφωσησ.

Οι

ακουστικοί

βιοαισθητήρεσ

είναι

πράγµατι

ευαίσθητοι τόσο σε µεταβολέσ στη µάζα που προσδένεται όσο και στισ
αλλαγέσ του ιξώδουσ τησ µεσεπιφάνειασ µικροσυσκευήσ/υγρού (1). Η
τελευταία ιδιότητα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδοµένου ότι είναι
γνωστή η σχέση µεταξύ ιξώδουσ και µοριακού µεγέθουσ/σχήµατοσ για
µακροµόρια σε διάλυµα (2, 3). Έτσι η ευαισθησία του ακουστικού
βιοαισθητήρα στο ιξώδεσ του διαλύµατοσ που βρίσκεται σε επαφή µε
αυτόν ενδέχεται να µπορεί να συσχετιστεί µε το µέγεθοσ και σχήµα των
βιολογικών µορίων που είναι ακινητοποιηµένα στην επιφάνειά του. Αυτή η
προσέγγιση, δηλαδή η εφαρµογή τησ µακροµοριακήσ θεωρίασ ιξώδουσ,
στισ ακουστικέσ µετρήσεισ έχει εφαρµοστεί και στο παρελθόν τόσο κατά
την ακινητοποίηση πρωτε:νικών µορίων στην επιφάνεια ενόσ αισθητήρα
τύπου Love (4) όσο και για τη µελέτη τησ υβριδοποίησησ νουκλε:κών οξέων
στην επιφάνεια ενόσ αισθητήρα τύπου TSM (5).
Στα πλαίσια των πειραµάτων αυτών, πραγµατοποιήθηκαν ακουστικέσ
µετρήσεισ για µόρια DNA που είχαν διαφοροποιηθεί συστηµατικά ωσ προσ
το µέγεθοσ, το σχήµα αλλά και τον τρόπο ακινητοποίησησ. Οι ακουστικέσ
µετρήσεισ περιλάµβαναν καταγραφή τησ ταχύτητασ ή φάσησ (συχνότητασ)
του κύµατοσ που είναι ανάλογεσ τησ προσροφόµενησ µάζασ (1), αλλά και
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τησ ενέργειασ ή πλάτουσ που είναι µέτρο του ιξώδουσ τησ µεσεπιφάνειασ
στερεού/υγρού (1, 4). Ο συνδυασµόσ τησ κλασικήσ θεωρία του ιξώδουσ των
διαλυµάτων µε τισ ακουστικέσ µετρήσεισ έδωσε σηµαντικέσ ποσοτικέσ
πληροφορίεσ για τη διαµόρφωση των ακινητοποιηµένων µορίων DNA.

4.2 Μετρήσεισ µε ραδιενεργό φώσφορο
4.2.1 Ακουστικέσ µετρήσεισ και παράγοντεσ που τισ επηρεάζουν
Μία από τισ βασικότερεσ παραδοχέσ για την κατανόηση και την ερµηνεία
των ακουστικών µετρήσεων αποτελεί το γεγονόσ ότι η µεταβολή στη φάση
ή συχνότητα του ακουστικού κύµατοσ είναι ανάλογη τησ µάζασ που
προσδένεται στην επιφάνεια του αισθητήρα (6). Η αναλογία αυτή όπωσ
εκφράζεται από την εξίσωση του Saurbrey (7) ισχύει ιδανικά στην
περίπτωση

που

ένα

σκληρό

και

άκαµπτο

υλικό

(π.χ.

µέταλλο)

εναποτίθεται στην επιφάνεια του αισθητήρα και ακολουθεί πλήρωσ την
ταλάντωσή τησ στον αέρα ή στο κενό. Τα πράγµατα διαφοροποιούνται
όταν ένα άκαµπτο ελαστκό υλικό εναποτίθεται στην (ή αποσπάται από
την) επιφάνεια του βιοαισθητήρα παρουσία υγρού. Στην περίπτωση που
το υλικό που προστίθεται παρουσία νερού δεν είναι άκαµπτο (π.χ.
βιολογικά µόρια) τότε εµφανίζει χρονική υστέρηση σε σχέση µε την
ταλάντωση τησ επιφάνειασ (8, 9). Επιπλέον, είναι γνωστό ότι η φάση
επηρρεάζεται από το ιξώδεσ του διαλύµατοσ που βρίσκεται σε επαφή µε
τον αισθητήρα (10). Συνεπώσ, η προσρόφηση µάζασ στην επιφάνεια ενόσ
αισθητήρα που λειτουργεί µέσα σε υγρό, µπορεί να συνοδεύεται και από
µεταβολέσ στο ιξώδεσ τησ µεσεπιφάνειασ στερεού/υγρού που επηρεάζουν
επιπρόσθετα την ταχύτητα διάδοσησ του ακουστικού κύµατοσ και κατ’
επέκταση την αναλογία µεταξύ φάσησ και µάζασ. Γενικότερα, σε όλεσ τισ
περιπτώσεισ
ακουστικό

εναπόθεσησ

βιοαισθητήρα

µάζασ

(κυρίωσ

παρουσία

υγρού,

βιολογικών
η

κλασική

µορίων)

στον

εξίσωση του

Sauerbrey δεν ισχύει και η φάση (ή συχνότητα) του κύµατοσ είναι αρκετά
µεγαλύτερη από τη θεωρητικά προβλεπόµενη. Παρά το γεγονόσ ότι αυτή η
αναντιστοιχία έχει σαφώσ αποδωθεί στη συνεισφορά των ιξωδοελαστικών
ιδιοτήτων στη φάση, µέχρι σήµερα κανείσ δεν έχει προσπαθήσει να τη
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συσχετίσει µε το είδοσ και το σχήµα των προσροφούµενων βιολογικών
µορίων.
Αναφορέσ στ βιβλιογραφία επιβεβαιώνουν σε συνδυασµό µε ανεξάρτητεσ
τεχνικέσ (π.χ. SPR ) πωσ ακόµα και µέσα σε υγρό περιβάλλον, οι µεταβολέσ
στη φάση ενόσ ακουστικού αισθητήρα τύπου Love διατηρεί γραµµική σχέση
µε τη µάζα που προσδένεται στην επιφάνειά του και δεν επηρεάζονται
σηµαντικά από τισ µεταβολέσ στο ιξώδεσ. ∆ηλαδή, τόσο κατά την
εναπόθεση ενόσ µεταλλικού στρώµατοσ στην επιφάνεια (8) όσο και κατά
τη δηµιουργία µίασ µονήσ στιβάδασ πρωτε:νών (11), η φάση του
ακουστικού βιοαισθητήρα µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ανάλογη τησ
µάζασ που προσδένεται στην επιφάνεια (8, 11).
Εκτόσ από τη µεταβολή στην ταχύτητα διάδοσησ (αλλαγή στη φάση ή τη
συχνότητα) το ακουστικό κύµα χαρακτηρίζεται και από αλλαγέσ στην
ενέργειά του, µετρούµενεσ µε το πλάτοσ (1). Οι µεταβολέσ στην ενέργεια
του κύµατοσ είναι χαρακτηριστικέσ τόσο του φορτίου των αντιδρόντων
µορίων όσο και των ιξωδοελαστικών ιδιοτήτων τουσ. Σε αντίθεση µε τη
φάση του ακουστικού κύµατοσ, το

πλάτοσ δεν επηρεάζεται από την

εναπόθεση σκληρήσ και άκαµπτησ µάζασ (12).

4.2.2 Πειραµατική διαδικασία
ραδιενεργέσ µετρήσεισ

µέτρησησ

εναπόθεσησ

µάζασ

-

Η γραµµική σχέση µεταξύ µάζασ και φάσησ για άκαµπτα υλικά, π.χ.
µέταλλα, επιβεβαιώθηκε πειραµατικά µέσω τησ διαδοχικήσ πρόσδεσησ
µάζασ

χρυσού

(gold

sputtering)

στην

επιφάνεια

ενόσ

ακουστικού

βιοαισθητήρα και τησ αντίστοιχησ καταγραφήσ των µεταβολών στη φάση
του ακουστικού κύµατοσ. Οι µετρήσεισ έγιναν στον αέρα µε τη χρήση δύο
διαφορετικών ακουστικών αισθητήρων µε συχνότητεσ λειτουργίασ στα 155
και 110 MHz, αντίστοιχα. Στο διάγραµµα 1 φαίνεται η γραµµική εξάρτηση
τησ φάσησ από τη µάζα για τον ακουστικό αισθητήρα µε συχνότητα
λειτουργίασ στα 155 MHz και κυµατοδηγό πάχουσ 0,6 µm. Ανάλογη ήταν η
µορφή τησ καµπύλησ και για τον αισθητήρα µε συχνότητα στα 110 MHz και
κυµατοδηγό πάχουσ 1,1 µm (αποτελέσµατα δεν παρουσιάζονται).
Το επόµενο βήµα διερεύνησησ τησ σχέσησ µεταξύ µάζασ και φάσησ έγινε
µέσα σε υγρό περιβάλλον µε τη χρήση νουκλε:κών οξέων που αναµένονταν
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να επιδρούν σε αυτή τη σχέση µέσω πιθανών αλλαγών στο ιξώδεσ τησ
µεσεπιφάνειασ στερεού/υγρού.

Μεταβ ολ ή στη φάση, ∆θ (deg)
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∆ιάγραµµα 1: Η µεταβολή στη φάση του ακουστικού κύµατοσ εξαρτάται γραµµικά
από τη µάζα του χρυσού που επικάθεται.

Το µέγεθοσ αυτήσ τησ επίδρασησ ήταν άγνωστο για αυτό το είδοσ των
µορίων σε αντίθεση µε τα µέταλλα και τισ πρωτε`νεσ. Παράλληλα
αποδείχθηκε δύσκολο στον υπολογισµό του καθώσ ούτε η σήµανση µε
φθορίζουσεσ οµάδεσ αλλά ούτε και η µέθοδοσ SPR κατάφεραν να δώσουν
µία αξιόπιστη εκτίµηση για διάφορουσ λόγουσ. Τελικά επιστρατεύτηκε η
καθιερωµένη αλλά και επίπονη µέθοδοσ ραδιενεργούσ σήµανσησ του DNA
µε

32Ρ.

Τρία ραδιενεργά και ταυτόχρονα βιοτινυλιωµένα στο ένα άκρο

µόρια DNA µε µήκη 132bp, 167bp και 198bp παρασκευάστηκαν µε την
κλασική µέθοδο τησ αλυσιδωτήσ αντίδρασησ τησ πολυµεράσησ. Η σήµανση
έγινε µε τη χρήση ραδιενεργού νουκλεοτιδίου

32P

dATP (∆ηµόκριτοσ, Αθήνα)

που προστέθηκε στο µείγµα τησ αντίδρασησ σε αναλογία 1:50 µε το
κανονικό dATP. Τα τρία διαφορετικά µόρια παρασκευάστηκαν µε τη
βοήθεια κατάλληλων ζευγαριών βιοτινυλιωµένων και µη-βιοτινυλιωµένων
εκκινητών (Metabion, Γερµανία) και µε καλούπι το πλασµίδιο pBR322
(Minotech, Ηράκλειο). Μετά από 22 κύκλουσ πολυµερισµού, τα τρία
διαφορετικά προ:όντα καθαρίστηκαν µε τη βοήθεια στήλησ µοριακήσ
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διήθησησ S-300 (Amersham Biosciences) και ποσοτικοποιήθηκαν σε πηκτή
αγαρόζησ µε τη βοήθεια του φωτογραφικού προγράµµατοσ ImageJ (USA).
Γνωστή ποσότητα DNA χρησιµοποιήθηκε αρχικά για την εύρεση τησ σχέσησ
µεταξύ τησ µάζασ και του αριθµού των ραδιενεργών κρούσεων (διάγραµµα
2) όπωσ καταγράφονται από τον µετρητή κρούσεων (Scintilation Counter,
Beckman LS 1701).
Οι µετρήσεισ µε το ραδιενεργό DNA έγιναν πάνω στην επιφάνεια
µικροσυσκευήσ µε συχνότητα λειτουργίασ στα 155 MHz και κυµατοδηγό
πάχουσ 0,4 µm (8% διάλυµα PMMA) πάνω στον οποίο είχαν τοποθετηθεί 20
nm χρυσού. Η εκτέλεση κάθε πειράµατοσ περιλάµβανε αρχικά τη συνεχή
ροή ρυθµιστικού διαλύµατοσ (50 mM Tris pH 7.5, 10 mM MgCl2 και 10 mM
KCl) πάνω από την επιφάνεια του αισθητήρα µε ρυθµό 20 µl ανά λεπτό.
Την αρχική εξισορρόπηση του ακουστικού σήµατοσ ακολουθούσε η
προσθήκη νιουτραβιδίνησ (100 µg/ml, Pierce) για 10 λεπτά, χρόνοσ αρκετόσ
για τον πλήρη κορεσµό τησ επιφάνειασ του χρυσού µε την πρωτε`νη αυτή.
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∆ιάγραµµα 2: Πρότυπη καµπύλη για την αντιστοίχηση και τον υπολογισµό τησ
µάζασ ραδιενεργού DNA µε βάση των αριθµό των κρούσεων.
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Έπειτα από ένα ξέπλυµα µε ρυθµιστικό διάλυµα ακολουθούσε η προσθήκη
των

ραδιενεργών

µορίων,

µε

διαφορετικό

DNA

και

διαφορετική

συγκέντρωση ανά πείραµα. Έπειτα από ένα τελικό στάδιο ξεπλύµατοσ µε
ρυθµιστικό, η µικροσυσκευή αποµακρυνόταν από την πειραµατική διάταξη
και εµβαπτιζόταν µέσα σε σπινθηριστικό υγρό (Cytoscint). Ακολουθούσε η
µέτρηση των ραδιενεργών κρούσεων, η διόρθωση τησ δραστικότητασ µε
βάση το χρόνο ηµιζωήσ του ραδιενεργού φωσφόρου και τελικά η
αντιστοίχιση των κρούσεων µε τη βοήθεια τησ πρότυπησ καµπύλησ σε
µάζα DNA ανά µονάδα επιφάνειασ τησ µικροσυσκευήσ. Με τον τρόπο αυτό
η καταγραφή των µεταβολών του ακουστικού σήµατοσ µπορούσε να
συσχετιστεί µε τη µάζα του DNA πάνω στον αισθητήρα. Μετά το τέλοσ
κάθε µέτρησησ η ακουστική µικροσυσκευή καθαριζόταν πλήρωσ µε τη
χρήση

ακετόνησ

ενώ

στη

συνέχεια

καλυπτόταν

κυµατοδηγού και 20 φρέσκα νανόµετρα χρυσού.
ακουστικών

δεδοµένων

κατά

τη

διάρκεια

µε

νέο

στρώµα

Για τη συλλογή των
κάθε

πειράµατοσ

χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό Labview το οποίο κάθε 20 δεύτερα
κατέγραφε σε µία δεδοµένη σταθερή συχνότητα τισ µεταβολέσ τησ φάσησ
και του πλάτουσ του κύµατοσ σε συνάρτηση µε το χρόνο.

4.2.3 Αποτελέσµατα ραδιενεργών µετρήσεων – σχέση φάσησ και
πλάτουσ µε τη µάζα του ακινητοποιηµένου DNA
Τα αποτελέσµατα των ακουστικών µετρήσεων σε συνδυασµό µε τη µάζα
του DNA που είχε προσδεθεί στην επιφάνεια τησ µικροσυσκευήσ, όπωσ
αυτή

υπολογίστηκε

µέσω

των

ραδιενεργών

κρούσεων,

έδειξε

δύο

ενδιαφέροντα σηµεία. Αρχικά διερευνήθηκε η σχέση µεταξύ µάζασ και
µεταβολήσ στο πλάτοσ του ακουστικού κύµατοσ. Όπωσ αναµενόταν, οι
µεταβολέσ στο πλάτοσ που επέδειξαν τα διαφορετικά µόρια DNA ήταν
ανεξάρτητεσ

τησ

µάζασ

που

είχε

προσδεθεί

στην

επιφάνεια

του

αισθητήρα. Τα διάφορα σηµεία ήταν διάσπαρτα κατανεµηµένα χωρίσ
καµία ένδειξη εξάρτησησ (διάγραµµα 3) και σε συµφωνία µε τη θεωρία
που συνδέει το πλάτοσ µόνο µε την ιξωδοελαστικότητα και όχι µε τη µάζα.
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∆ιάγραµµα 3: Απεικόνιση των µεταβολών στο πλάτοσ σε συνάρτηση µε τη µάζα
τριών διαφορετικών µορίων DNA.

Τα αποτελέσµατα ήταν εντελώσ διαφορετικά κατά τη συσχέτιση των
µεταβολών στη φάση µε την πρόσδεση τησ µάζασ των διαφορετικών
µορίων DNA στην επιφάνεια. Όπωσ φαίνεται από το διάγραµµα 4, οι
µεταβολέσ στη φάση για κάθε µόριο DNA αποκλίνουν από τη γραµµική
σχέση που µετρήθηκε για το χρυσό στον αέρα (R=0,996 για το χρυσό R=0,955 για το DNA), είναι όµωσ αποδεκτό να γίνει η παραδοχή ότι η φάση
είναι ανάλογη τησ εναποτιθέµενησ µάζασ, ακόµα και στην περίπτωση που
η εναπόθεση γίνεται παρουσία υγρού και η µάζα δεν είναι άκαµπτη άλλα
παρουσιάζει ιξωδοελαστική συµπεριφορά. Επιπλέον υπολογίστηκε για
πρώτη φορά και η ευαισθησία του ακουστικού βιοαισθητήρα (155MHz) για
το DNA σε περίπου 1deg αλλαγή στη φάση για κάθε 37ng DNA που
εναποτίθενται ανά µονάδα επιφάνειασ (cm2).
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∆ιάγραµµα 4: Απεικόνιση των µεταβολών στη φάση σε συνάρτηση µε τη µάζα των
διαφορετικών DNA (132bp, 167bp, 198bp) που έχουν προσδεθεί στην επιφάνεια
του αισθητήρα. Το R=0,955 αποκλίνει από τη γραµµικότητα όµωσ επιτέπει την
παραδοχή ότι η φάση εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη µάζα.

4.3 Πειραµατική σύγκριση µορίων DNA ίδιου σχήµατοσ και διαφορετικού
µήκουσ
4.3.1 Σχεδιασµόσ και παρασκευή του DNA
∆ιαφορετικά ζεύγη βιοτινυλιωµένων και µη-βιοτινυλιωµένων εκκινητών
σχεδιάστηκαν µε τη βοήθεια του λογισµικού FastPCR και αγοράστηκαν
(Metabion, Γερµανία) µε σκοπό τη δηµιουργία δίκλωνων µορίων DNA
βιοτινυλιωµένα στο ένα από τα δύο 5’ άκρα τουσ. Για την αλυσιδωτή
αντίδραση τησ πολυµεράσησ χρησιµοποιήθηκε ωσ καλούπι το πλασµίδιο
pBR322 (Minotech, Ηράκλειο). Έπειτα από 30 κύκλουσ πολυµερισµού σε µία
τυπική αντίδραση PCR παρασκευάστηκαν 4 διαφορετικά µόρια DNA µε
µεγέθη 75, 132, 167 και 198 ζευγάρια βάσεων. Τα προ:όντα αυτά
καθαρίστηκαν µε τη βοήθεια στήλησ Nucleospin σύµφωνα µε τισ οδηγίεσ
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του κατασκευαστή και αναλύθηκαν σε 1,5% πηκτή αγαρόζησ. Ένα
βιοτινυλιωµένο µόριο DNA µήκουσ 20 ζευγαριών βάσεων παρασκευάστηκε
έπειτα από υβριδοποίηση του ενόσ βιοτινυλιωµένου κλώνου µε περίσσεια
από το συµπληρωµατικό του κλώνο µέσα σε διάλυµα υβριδοποίησησ (1mM
MgCl2, 20mM Tris pH 8.0). Το µείγµα αρχικά αναδεύτηκε ισχυρά (vortex),
έπειτα θερµάνθηκε στουσ 95οC για 5 λεπτά και αφέθηκε να κρυώσει αργά
σε θερµοκρασία δωµατίου για 10 λεπτά περίπου (πρωτόκολλο Synthegen).

4.3.2 Ακινητοποίηση του DNA στην επιφάνεια του βιοαισθητήρα και
ανίχνευση τησ πρόσδεσησ
Τα πέντε διαφορετικά µόρια DNA που παρασκευάστηκαν επιλέχθηκαν
τυχαία ωσ προσ την αλληλουχία τουσ χωρίσ κανένα συγκεκριµένο πρότυπο
βάσεων, ώστε να θεωρούνται γραµµικά (ευθύγραµµα) µόρια. Τα µόρια
αυτά προσδέθηκαν σε µία τροποποιηµένη µε νιουτραβιδίνη επιφάνεια
µικροσυσκευήσ τύπου Love (155 MHz, 20nm χρυσόσ) µέσω του µορίου τησ
βιοτίνησ. Τα πειράµατα έγιναν σε σύστηµα συνεχούσ ροήσ µε ρυθµό
20µl/min που επέτρεπε τη διαρκή εναλλαγή του ρυθµιστικού διαλύµατοσ
(50 mM Tris pH 7.5, 10 mM MgCl2 και 10 mM KCl) µε τα διάφορα δείγµατα
του DNA µε συγκεντρώσεισ που κυµαίνονταν από 1µg/ml έωσ 10µg/ml. Ο
καθαρισµόσ και η αναγέννηση τησ επιφάνειασ µετά από κάθε πείραµα
γινόταν µε το συνδυασµό συνθηκών χάραξησ µε πλάσµα και εναπόθεσησ
χρυσού που περιγράφονται στο 3ο κεφάλαιο. Η πρόσδεση των µορίων
γινόταν αποκλειστικά µέσω τησ βιοτίνησ καθώσ δοκιµαστικά πειράµατα µε
µη-βιοτινυλιωµένα µόρια δεν έδωσαν ανιχνεύσιµεσ µεταβολέσ. Η ειδική
αλληλεπίδραση

µέσω

τυ

δεσµού

βιοτίνησ-νιουτραβιδίνησ

επίσησ

υποβοηθιέται από την αρνητικά φορτισµένη νιουτραβιδίνη στο pH των
πειραµάτων που αποκλείει τη µη ειδική αλληλεπίδραση µε το επίσησ
αρνητικά φορτισµένο DNA. Πιο συγεκριµένα, τα δίκλωνα µόρια DNA που
ακινητοποιήθηκαν στην επιφάνεια του βιοαισθητήρα είχαν µήκη που
αντιστοιχούσαν σε 6,8 (20bp), 25,5 (75bp), 44,9 (132bp), 56,8 (167bp) και
67.3 (198bp) nm (εικ. 1).
Η έκφραση των ακουστικών αποτελεσµάτων έγινε µέσω του λόγου των
µεταβολών στο πλάτοσ προσ τισ αντίστοιχεσ µεταβολέσ στη φάση (∆Α/∆θ).
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Σύµφωνα µε όσα έχουν ειπωθεί µέχρι τώρα, δηλαδή το ότι η φάση είναι
ανάλογη τησ µάζασ του DNA που προσδένεται και το πλάτοσ ενδεικτικό
τησ µεταβολήσ τησ ενέργειασ του ακουστικού κύµατοσ, ο λόγοσ αυτόσ
εκφράζει τισ ενεργειακέσ απώλειεσ ανά µονάδα προσδεδεµένησ µάζασ του
DNA και αναµένεται να περιλαµβάνει πληροφορίεσ σχετικέσ µε αλλαγέσ
στο ιξώδεσ τησ µεσεπιφάνειασ στερεού/υγρού (13).

Εικ. 1: Απεικόνιση τησ στιβάδασ ακινητοποίησησ του DNA στην επιφάνεια τησ
µκροσυσκευήσ. «Γραµµικά» µόρια DNA προσδένονται σε µία τροποποιηµένη µε
νιουτραβιδίνη επιφάνεια χρυσού µέσω ενόσ µορίου βιοτίνησ που συνδέεται µε το
DNA µε σύνδεσµο από έντεκα άτοµα άνθρακα. ∆ιακρίνονται τρία από τα
διαφορετικά µήκη µορίων DNA που χρησιµοποιήθηκαν (εκτόσ κλίµακασ).

Το διάγραµµα 5 αποτελεί µία τυπική απεικόνιση των µεταβολών στο
πλάτοσ (∆Α) και τη φάση (∆θ) για κάθε µόριο DNA σε συνάρτηση µε το
χρόνο. Οι µεταβολέσ είναι διαδοχικέσ και αντιστοιχούν σε προσθήκη
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αυξανώµενων συγκεντρώσεων του ίδιου µορίου. Οι µεταβολέσ αυτέσ
χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό τησ τιµήσ του λόγου ∆Α/∆θ.
Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αποτέλεσµα είναι η παρατήρηση ότι ο λόγοσ
∆Α/∆θ σε κατάσταση ισορροπίασ είναι σταθερόσ και ανεξάρτητοσ από τη
συγκέντρωση του δείγµατοσ που προστίθεται. Ο λόγοσ αυτόσ για το
πείραµα του διαγράµµατοσ 5 εµφανίζεται στο διάγραµµα 6. Φυσική
συνέπεια τησ παραπάνω παρατήρησησ είναι ότι ο λόγοσ ∆Α/∆θ δεν
εξαρτάται από το ποσοστό κάλυψησ

τησ επιφάνειασ µε

το DNA

(Γενικότερα, ισχύει ότι η αύξηση τησ συγκέντρωσησ του DNA που
προστίθεται στον αισθητήρα οδηγεί σε µεγαλύτερο ποσοστό κάλυψησ). Το
ποσοστό κάλυψησ τησ επιφάνειασ υπολογίστηκε αφού µετρήθηκε η µάζα
τησ προσροφόµενησ νιουτραβιδίνησ και µε την παραδοχή ότι 1 µόριο
βιοτινυλιωµένου

DNA

αντιστοιχεί

σε

1

µόριο

ακινητοποιηµένησ

νιουτραβιδίνησ (13).
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∆ιάγραµµα 5: Καταγραφή σε πραγµατικό χρόνο των µεταβολών στο πλάτοσ και
στη φάση κατά τη διάρκεια τησ προσθήκησ: (α) Νιουτραβιδίνησ 100 µg/ml και στη
συνέχεια διαδοχικά αυξανόµενων συγκεντρώσεων ενόσ µορίου DNA µήκουσ 167bp
(β) 1,2 µg/ml, (γ) 2,4 µg/ml, (δ) 3,6 µg/ml, (ε) 4,8 µg/ml. Μεταξύ των διαδοχικών
δειγµάτων µεσολαβεί ξέπλυµα µε ρυθµιστικό διάλυµα.
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συγκέντρωση του DNA που προστίθεται στη µικροσυσκευή.

Συγκεκριµένα, από µετρήσεισ µε επιφανειακό συντονισµό πλάσµατοσ (SPR),
προσδιορίστηκε ότι πλήρησ κάλυψη αντιστοιχεί σε 295 ng/cm2 ή 4,9
picomoles/cm2. Οι διαστάσεισ των µορίων τησ νιουτραβιδίνησ είναι
περίπου (5,6×5×4) nm (14) έτσι ώστε τελικά στην επιφάνεια µπορούν να
βρεθούν σε αποστάσεισ 6-7 nm από κέντρο σε κέντρο όταν επιτευχθεί
κορεσµόσ. Αυτό έχει ωσ συνέπεια τη θεώρηση τησ στοιχειοµετρίασ µεταξύ
DNA:νιουτραβιδίνησ ίση µε 1:1 καθώσ οι ηλεκτροστατικέσ απώσεισ και οι
στερεοχηµικέσ παρεµποδίσεισ δεν επιτρέπουν µεγαλύτερεσ τιµέσ µε
δεδοµένο ότι η διάµετροσ του αρνητικά φορτισµένου DNA (περίπου 2 nm)
(15) είναι πολύ κοντά στην απόσταση µεταξύ δύο γειτονικών θέσεων πάνω
στο ίδιο µόριο νιουτραβιδίνησ (13).
Το πιο σηµαντικό όµωσ χαρακτηριστικό του λόγου ∆Α/∆θ αποτελεί το
γεγονόσ ότι βρέθηκε να είναι ξεχωριστόσ και αντιπροσωπευτικόσ του κάθε
διαφορετικού µορίου DNA που προσδένεται στην επιφάνεια (διάγραµµα 7).
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∆ιάγραµµα 7: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση των λόγων ∆Α/∆θ σε συνάρτηση µε το
ποσοστό κάλυψησ τησ επιφάνειασ για διαφορετικά µόρια DNA.

Στον πίνακα 1 που ακολουθεί συνοψίζονται οι διαφορετικέσ τιµέσ των
λόγων ∆Α/∆θ που µετρήθηκαν για κάθε ένα από τα πέντε «γραµµικά»
µόρια DNA. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι οι λόγοι
είναι σταθεροί για κάθε µόριο και ανεξάρτητοι από τη σειρά πρόσδεσησ
και την προ:στορία τησ επιφάνειασ (διάγραµµα 8). Τα παρακάτω
πειραµατικά δεδοµένα υποδηλώνουν ότι ο λόγοσ των ακουστικών σηµάτων
∆Α/∆θ θα πρέπει να σχετίζεται µε κάποια εγγενή ιδιότητα των DNA
µορίων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση των λόγων ∆Α/∆θ για τα
πέντε διαφορετικά DNA σε συνάρτηση µε το µήκοσ τουσ (διάγραµµα 9). Η
σχέση αυτή δεν είναι γραµµική καθώσ όπωσ θα γίνει αργότερα φανερό ο
λόγοσ

κάθε

µορίου

συνδέεται

µε

το

ιξώδεσ

τησ

µεσεπιφάνειασ

στερεού/υγρού το οποίο για τα «γραµµικά» DNA µόρια εξαρτάται από το
µέγεθοσ (µήκοσ) του µορίου.
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∆Α/∆θ
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Πίνακασ 1: Αποτελέσµατα ακουστικών µετρήσεων για τα πέντε διαφορετικά
«γραµµικά» µόρια DNA. Ο λόγοσ ∆Α/∆θ για το κάθε µόριο όπωσ προέκυψε έπειτα
από 12 µετρήσεισ για κάθε DNA είναι ενδεικτικόσ των ιδιοτήτων του κάθε µορίου
ξεχωριστά.
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∆ιάγραµµα 8: Τα 4 διαφορετικά «γραµµικά» µόρια DNA µε µήκη 44,9nm (132bp),
25,5nm (75bp), 56,8nm (167bp) και 6,8nm (20bp) προστέθηκαν διαδοχικά σε τυχαία
σειρά πάνω στην ίδια επιφάνεια η οποία είχε κορεστεί µε νιουτραβιδίνη. Ο λόγοσ
∆Α/∆θ που µετρήθηκε για κάθε µόριο ήταν ξεχωριστόσ και ανεξάρτητοσ του
µορίου που είχε προηγούµενα προσδεθεί στην επιφάνεια (προ:στορία τησ
επιφάνειασ). Η σχέση των λόγων ∆Α/∆θ µεταξύ των 4 µορίων ήταν αντίστοιχη µε
αυτή που είχε προκύψει από τισ προηγούµενεσ µετρήσεισ κατά τισ οποίεσ κάθε
µόριο είχε αποκλειστικά προσδεθεί στην επιφάνεια του αισθητήρα σε διαδοχικά
αυξανόµενεσ συγκεντρώσεισ.
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∆ιάγραµµα 9: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση τη σχέσησ µεταξύ µήκουσ του DNA και
του λόγου ∆Α/∆θ.

4.4 Πειραµατική σύγκριση µορίων DNA ίδιου µήκουσ και διαφορετικού
σχήµατοσ
4.4.1 Αλλαγή του τρόπου ακινητοποίησησ του DNA
Όπωσ αναφέρθηκε προηγούµενα, ο λόγοσ των µεταβολών στο πλάτοσ
προσ τισ αντίστοιχεσ µεταβολέσ στη φάση (∆Α/∆θ) είναι ενδεικτικόσ των
ενεργειακών απωλειών ανά µονάδα προσδεδεµένησ µάζασ του DNA και
αναµένεται να περιλαµβάνει πληροφορίεσ σχετικέσ µε αλλαγέσ στο ιξώδεσ
τησ

µεσεπιφάνειασ

στερεού/υγρού.

Σύµφωνα

µε

τα

προηγούµενα

πειραµατικά δεδοµένα, ο λόγοσ ∆Α/∆θ που µετρήθηκε για κάθε µόριο DNA
ήταν χαρακτηριστικόσ του µεγέθουσ του καθώσ το σχήµα όλων των µορίων
που εξετάσθηκαν µπορούσε να θεωρηθεί «γραµµικό». Το αµέσωσ επόµενο
εύλογο ερώτηµα που προκύπτει είναι η σύγκριση των λόγων ∆Α/∆θ για
µόρια που έχουν το ίδιο µήκοσ-ΜΒ αλλά διαθέτουν ή αναγκάζονται να
υιοθετήσουν διαφορετική διαµόρφωση (σχήµα) πάνω στην επιφάνεια τησ
µικροσυσκευήσ. Ένασ από τουσ τρόπουσ που χρησιµοποιήθηκαν για να
επιτευχθεί αυτή η σύγκριση ήταν η µεταβολή του τρόπου ακινητοποίησησ
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ενόσ ίδιου µορίου DNA µέσω αλλαγήσ του αριθµού των µορίων βιοτίνησ
πάνω στο µόριο αυτό. Για το σκοπό αυτό παρασκευάστηκαν όπωσ και
προηγούµενα 2 ίδια σε µέγεθοσ µόρια DNA 198bp που όµωσ διέφεραν ωσ
εξήσ: το πρώτο είδοσ µορίων είχε βιοτινυλιωθεί στο ένα του άκρο µε ένα
µόριο βιοτίνησ ενώ το δεύτερο είχε βιοτινυλιωθεί και στα δύο του άκρα. Τα
αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο λόγοσ ∆Α/∆θ για το πρώτο µόριο ήταν κατά
πολύ µεγαλύτεροσ από το µόριο µε τα δύο µόρια βιοτίνησ. Πιο
συγεκριµένα, η τιµή ∆Α/∆θ για το µόριο µε τη µία βιοτίνη ήταν ίση µε

0,259±0,005
0,259±0,005 ένω για το άλλο ήταν ίση µε 0,095
0,095±0,003. Η διαφορά στισ
τιµέσ αυτέσ είναι σηµαντική και κατ’ επέκταση αντιπροσωπευτική του
τρόπου ακινητοποίησησ των δύο µορίων. Ειδικότερα, η ακινητοποίηση του
µορίου µε τισ δύο βιοτίνεσ είναι συνάρτηση τόσο τησ ικανότητασ κάµψησ
του µορίου όσο και τησ απόστασησ µεταξύ των διαθέσιµων θέσεων
πρόσδεσησ των µορίων νιουτραβιδίνησ. Ωσ προσ την ικανότητα κάµψησ, το
198bp DNA µόριο έχει συνολικό µήκοσ περίπου 67 nm το οποίο είναι
µεγαλύτερο κατά 25% περίπου από το µήκοσ διατήρησησ που έχει
υπολογιστεί για τα δίκλωνα µόρια DNA (16, 17). Αυτό σηµαίνει ότι είναι
πιθανή και εφικτή η εξαναγκαστική κάµψη του µορίου καθώσ αυτό
προσδένεται µέσω των δύο µορίων βιοτίνησ. Επιπλέον, είναι προφανέσ ότι
η πρόσδεσή του θα πραγµατοποιείται οπωσδήποτε πάνω σε δύο
διαφορετικά µόρια νιουτραβιδίνησ που απέχουν µεταξύ τουσ τόσο όσο
καθορίζεται

από

το

βαθµό

κάµψησ

του

DNA

αλλά

και

από

τισ

ηλεκτροστατικέσ απώσεισ µεταξύ των γειτονικών µορίων του DNA και του
αρνητικά φορτισµένου στρώµατοσ τησ νιουτραβιδίνησ.
Τα πρωταρχικά αυτά συγκριτικά αποτελέσµατα µεταξύ µορίων µε ίδιο
ΜΒ και µέγεθοσ αλλά µε διαφορετικό σχήµα πάνω

στην επιφάνεια ήταν η

πρώτη ποιοτική ένδειξη/επιβεβαίωση ότι ο ακουστικόσ βιοαισθητήρασ
Love είναι ευαίσθητοσ όχι µόνο στην πρόσδεση µάζασ αλλά και στισ
αλλαγέσ στη διαµόρφωση των µορίων, µία διαπίστωση που οδήγησε σε
βαθύτερη και αναλυτικότερη διερεύνηση.

4.4.2 ∆ιαφορέσ στην εγγενή κυρτότητα του DNA
Σηµαντικό τµήµα
αλλαγών

στη

τησ διερεύνησησ

διαµόρφωση

του

τησ ικανότητασ

DNA

µε

τη

µέτρησησ

χρήση

των

ακουστικών
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βιοαισθητήρων αποτέλεσε η δηµιουργία και εξέταση τριών µορίων DNA µε
θεωρητικά προβλεπόµενεσ διαφορέσ ωσ προσ την εγγενή κυρτότητά τουσ.
Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκαν τρία διαφορετικά ολιγονουκλεοτίδια
µήκουσ 90 βάσεων από τισ οποίεσ οι 20 βάσεισ σε κάθε άκρη
χρησιµοποιήθηκαν ωσ σηµεία πρόσδεσησ των εκκινητών µε σκοπό τη
δηµιουργία ενόσ πληθυσµού δίκλωνων µορίων έπειτα από 30 κύκλουσ σε
µία τυπική αντίδραση PCR. Στον πίνακα 2 που ακολουθεί συνοψίζονται τα
ονόµατα και οι αλληλουχίεσ των τριών ολιγονουκλεοτιδίων τα οποία
παρασκευάστηκαν από την εταιρία Metabion (Γερµανία) και καθαρίστηκαν
σε µέγιστο βαθµό µε τη βοήθεια στήλη HPLC. Οι τρεισ αλληλουχίεσ που
χρησιµοποιήθηκαν είχαν προηγούµενα µελετηθεί (18) και έδειξαν τα εξήσ:
η πρώτη αλληλουχία (Phased) περιλαµβάνει σειρέσ από 6 αδενίνεσ που
βρίσκονται σε φάση µε την περιοδικότητα των 10 βάσεων τησ διπλήσ
έλικασ. Αυτή η αλληλουχία επιδεικνύει έντονη κυρτότητα όπωσ αυτή
ανιχνεύεται κατά τη µετανάστευσή σε πηκτή ακρυλαµίδησ ή µε τη βοήθεια
τησ µεθόδου κυκλοποίησησ του DNA. Η δεύτερη αλληλουχία (OutPhased)
περιλαµβάνει επίσησ σειρέσ από 6 αδενίνεσ που όµωσ βρίσκονται εκτόσ
φάσησ µε την περιοδικότητα τησ διπλήσ έλικασ, δηλαδή κάθε 15 βάσεισ ή
1,5 στροφή τησ έλικασ. Η αλληλουχία αυτή δεν εµφανίζει κυρτότητα κατά
την εφαρµογή των αντίστοιχων τεχνικών. Τέλοσ, η τρίτη αλληλουχία
(Kineto) είναι το πρώτο παράδειγµα αλληλουχίασ µε εγγενή κυρτότητα που
χαρακτηρίστηκε από τον κινητοπλάστη τησ Leishmnia tarentolae. (19).
Όνοµα

Αλληλουχία
5' – tcttgctggcgt tcgcgacgcg aaaaaacgcg aaaaaacgcg

Phased

aaaaaacgcg

aaaaaacgcg

aaaaaacgcg

ttgcaggcca

tgctgtcc - 3'
5' – tcttgctggc
OutPhased

cgcgcgcaaa

gttcgcgacg aaacgcgcgc gcaaaaaacg

aaacgcgcgc

gcaaaaaacg

cgttgcaggc

catgctgtcc - 3'
5'-tcttgctggc
Kineto

tgtcaaaaaa

gttcgcgacg
taggcaaaaa

gcggagagaa

ttcccaaaaa

atgccaaaaa

cgttgcaggc

catgctgtcc - 3'
Πίνακασ 2: Οι αλληλουχίεσ και τα ονόµατα των τριών ολιγονουκλεοτιδίων που
χρησιµοποιήθηκαν για τη µελέτη των αλλαγών στη διαµόρφωση του DNA µε τη
χρήση ακουστικών βιοαισθητήρων.
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Εκτόσ από τισ βιβλιογραφικέσ πληροφορίεσ σχετικά µε τισ αλληλουχίεσ
αυτέσ, αναλύθηκαν περισσότερο ωσ προσ την κυρτότητά τουσ µε τη
βοήθεια δύο διαθέσιµων σε όλουσ λογισµικών. Με τη βοήθεια του Curvature
Analysis

(http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/curve)

έγινε η πρόβλεψη των

διαµορφώσεων των τριών µορίων DNA µε την εφαρµογή του µοντέλου
«σφήνασ» (εικ. 2A). Η σύγκριση των διαµορφώσεων που προέκυψαν
εξετάσθηκαν επιπρόσθετα µε τη βοήθεια του λογισµικού GSVIEW. Με µία
προσεκτική µατιά στισ απεικονίσεισ τησ εγγενούσ κυρτότητασ των τριών
αυτών µορίων ξεχωρίζει η παρουσία κυρτότητασ του Phased σε αντίθεση
µε τη γραµµικότητα του OutPhased. Επίσησ, η κυρτότητα του Phased
εντοπίζεται ακριβώσ στη µέση του µορίου ενώ για το Kineto η κυρτότητα
εντοπίζεται περίπου στα 2/3 από το ένα άκρο (εικ. 2B).

Εικ. 2: (Α) Οι διαµορφώσεισ των τριών µορίων όπωσ προέκυψαν από το λογισµικό
Curvature Analysis. (Β) Αντίστοιχη απεικόνιση τησ κυρτότητασ µε τη βοήθεια του
λογισµικού GSVIEW. Και στισ δύο περιπτώσεισ διακρίνεται η έντονη κυρτότητα του
Phased σε αντίθεση µε το OutPhased. Παρατηρείται επίσησ ότι η κυρτότητα του
Phased εντοπίζεται στη µέση του µορίου ενώ για το Kineto εντοπίζεται
µετατοπισµένη περίπου στα 2/3 από το ένα άκρο.
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Τέλοσ, οριστική επιβεβαίωση των διαφορών στην εγγενή κυρτότητα σε
διάλυµα

για

τισ

τρεισ

αυτέσ

αλληλουχίεσ

δόθηκε

έπειτα

από

ηλεκτροφόρηση των DNA που προέκυψαν από την PCR σε 12% πηκτή
ακρυλαµίδησ κάτω από µη αποδιατακτικέσ συνθήκεσ και σε θερµοκρασία
4οC για 4 περίπου ώρεσ (εικ. 3). Όπωσ φαίνεται από την εικόνα τησ
πηκτήσ, η µετανάστευση των µορίων µε εγγενή κυρτότητα (Phased, Kineto)
καθυστερεί σε σχέση µε το γραµµικό µόριο (OutPhased).

Εικ. 3: 12% πηκτή ακρυλαµίδησ εµβαπτισµένη σε βρωµιούχο αιθίδιο όπωσ
φωτογραφήθηκε κάτω από πηγή UV ακτινοβολίασ. ∆ιακρίνονται τα 3 διαφορετικά
µόρια DNA µε ίδιο µήκοσ (90bp) αλλά διαφορετική αλληλουχία που οδηγεί σε
διαφορέσ στην κυρτότητα των µορίων. Οι διαφορέσ αυτέσ αντιστοιχούν σε
ανώµαλη µετανάστευση λόγω αυξηµένων αντιστάσεων. Στην πρώτη στήλη
διακρίνεται ένασ µάρτυρασ-DNA για την παρακολούθηση τησ πορείασ τησ πηκτήσ
ενώ στισ δύο τελευταίεσ στήλεσ διακρίνονται δύο γραµµικά µόρια 75 και 101
ζευγαριών βάσεων µε γραµµική διαµόρφωση που χρησιµοποιήθηκαν επίσησ ωσ
µάρτυρεσ. ∆ιακρίνεται χαρακτηριστικά ότι τα µόρια 90bp µε εγγενή κυρτότητα
µεταναστεύουν µε καθυστέρηση ακόµα και ωσ προσ το µόριο µε 101bp ενώ το
γραµµικό µόριο 90bp βίσκεται ανάµεσα στα µόρια των 75bp και 101bp.
∆ιακρίνεται επίσησ µία ελαφρά καθυστέρηση του Phased ωσ προσ το Kineto
γεγονόσ που αντικατοπτρίζει τη διαφορά στη θέση τησ κυρτότητασ (20).
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Επίσησ το µόριο µε την κυρτότητα στη µέση τησ αλληλουχίασ (Phased)
καθυστερεί

ελαφρώσ

µετατοπισµένη

προσ

περισσότερο
την

άκρη

σε

σχέση

κυρτότητα

µε

το

(Kineto),

µόριο
όπωσ

µε

την

ακριβώσ

αναµενόνταν από τη βιβλιογραφία καθώσ όσο η κυρτότητα εντοπίζεται
προσ τη µέση µίασ αλληλουχίασ τόσο αυξάνουν οι αντιστάσεισ και
δυσκολεύει η µετανάστευη µέσα από τουσ πόρουσ τησ πηκτήσ (20).
Τα τρία αυτά µόρια σχεδιάστηκαν µε σκοπό τη δηµιουργία µορίων µε
ίδιο µοριακό βάροσ και µήκοσ αλλά µε διαφορέσ ωσ προσ την παρουσία
και τη θέση εγγενούσ κυρτότητασ ή πιο απλά ωσ προσ το σχήµα τουσ µέσα
σε διάλυµα. Τα µόρια αυτά παρασκευάστηκαν µε ένα ή δύο µόρια βιοτίνησ
στα άκρα τουσ έτσι ώστε εκτόσ από την εγγενή διαµόρφωση να
µεταβάλλεται και ο τρόποσ ακινητοποίησήσ τουσ πάνω στην επιφάνεια
του ακουστικού βιοαισθητήρα. Με βάση τα παραπάνω, προέκυψαν τελικά
πέντε διαφορετικά «σχήµατα» πάνω στην επιφάνεια του βιοαισθητήρα τα
οποία για λόγουσ ευκολίασ µετονοµάστηκαν σε «γραµµικό», «κυρτό1»,
«κυρτό2», «τρίγωνο1» κι «τρίγωνο2» (εικ. 4).

Εικ. 4: Πέντε διαφορετικά µόρια 90bp που προέκυψαν από τη διαφοροποίηση τόσο
τησ αλληλουχίασ όσο και του αριθµού µορίων βιοτίνησ στα άκρα. Το OutPhased
µετονοµάστηκε σε «γραµµικό» και περιλάµβανε ένα µόριο βιοτίνησ στο ένα άκρο.
Το Phased µε µία βιοτίνη µετονοµάστηκε σε «κυρτό1» ενώ µε δύο βιοτίνεσ σε
«τρίγωνο1». Αντίστοιχα το Kineto µε µία βιοτίνη µετονοµάστηκε σε «κυρτό2» και µε
δύο βιοτίνεσ σε «τρίγωνο2». Ο χαρακτηρισµόσ «τρίγωνο» δόθηκε λόγω τησ
οµοιότητασ µε το γεωµετρικό σχήµα κατά την ακινητοποίηση των µορίων µέσω
των δύο βιοτινών πάνω στην επιφάνεια.
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Στον πίνακα 3 αναφέρονται τα αποτελέσµατα των ακουστικών µετρήσεων
έπειτα από ξεχωριστέσ επαναλήψεισ για κάθε ένα από αυτά τα µόρια που
πραγµατοποιήθηκαν

κατά

τα

γνωστά

σε

µία

τροποποιηµένη

µε

νιουτραβιδίνη επιφάνεια χρυσού. Η έκφραση των αποτελεσµάτων έγινε µε
σηµείο αναφοράσ το «γραµµικό» µόριο DNA. Αυτό σηµαίνει ότι ό λόγοσ
∆Α/∆θ για κάθε ένα από τα υπόλοιπα µόρια εκφράστηκε ωσ ποσοστό
διαφοροποίησησ από το λόγο ∆Α/∆θ που µετρήθηκε ωσ µέσοσ όροσ των
επαναλήψεων

για

το

«γραµµικό»

µόριο.

Το

ποσοστό

αυτό

τησ

διαφοροποίησησ είναι αντιπροσωπευτικό του σχήµατοσ του µορίου πάνω
στην επιφάνεια του αισθητήρα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα µόρια µε
εγγενή κυρτότητα διακρίνονται από το «γραµµικό» σε ποσοστό 78,6% για
το «κυρτό1» και 87,6% για το «κυρτό2». Μάλιστα, τα δύο κυρτά µόρια
διαφέρουν σηµαντικά το ένα από το άλλο. Το ίδιο δεν ισχύει και για τα δύο
«τρίγωνα» καθώσ αν και διακρίνονται από το «γραµµικό» και τα δύο
«κυρτά», δεν µπορούν να διακριθούν µεταξύ τουσ και εποµένωσ τα δύο
αυτά µόρια θεωρήθηκαν ωσ µία και µόνη διαφορετική διαµόρφωση
(«τρίγωνο1/2») µε ποσοστό 68,3%.

DNA 90bp

∆Α/∆θ (DNA)
× (%)
∆Α/∆θ (" Γραµµικό" )

«Γραµµικό»

100

«Κυρτό1»

78,6±2,2

«Κυρτό2»

87,6±1,7

«Τρίγωνο1/2»

68,3±6,6

Πίνακασ 3: Ακουστικά αποτελέσµατα για τα πέντε διαφορετικά σχήµατα πάνω
στην επιφάνεια του αισθητήρα. Ο λόγοσ ∆Α/∆θ για κάθε διαφορετικό DNA
εκφράστηκε ωσ προσ το λόγο του «γραµµικού» µορίου (%). Είναι προφανέσ ότι τα
ποσοστά για τα δύο «κυρτά» επιτρέπουν το διαχωρισµό των διαφορετικών
διαµορφώσεων τόσο µεταξύ τουσ όσο και σε σχέση µε το «γραµµικό». Εν τούτοισ,
τα ποσοστά για τα δύο «τρίγωνα» δεν επέτρεψαν το µεταξύ τουσ διαχωρισµό και
έτσι υπολογίστηκαν ωσ ένα ποσοστό που όµωσ διακρίνεται τόσο ωσ προσ το
«γραµµικό» όσο και ωσ προσ τα δύο «κυρτά».
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Τα

αποτελέσµατα

αυτά

είναι

σηµαντικά

καθώσ

αποδεικνύουν

την

ικανότητα του ακουστικού βιοαισθητήρα να ανιχνεύει µεταβολέσ στη
διαµόρφωση των δίκλωνων µορίων DNA και ενδεχοµένωσ και των
υπολοίπων

βιολογικών

µακροµορίων.

Η

διαπίστωση

αυτή

είναι

καθοριστική τόσο για την κατανόηση τησ λειτουργίασ των ακουστικών
βιοαισθητήρων

σε

υγρό

περιβάλλον

όσο

και

για

τη

µελλοντική

χρησιµοποίησή τουσ στην έρευνα και στισ εφαρµογέσ µε επίκεντρο το
βιολογικό ρόλο τησ κυρτότητασ και τησ κάµψησ του DNA κατά τη διάρκεια
ποικίλων βιοµοριακών αλληλεπιδράσεων (21).

4.4.3 Μία ειδική περίπτωση
Μία ειδική περίπτωση αλλαγήσ στη διαµόρφωση αποτελεί η σύγκριση
µεταξύ ενόσ δίκλωνου και ενόσ µονόκλωνου µορίου DNA. Η περίπτωση
αυτή είναι ξεωριστή καθώσ εντοπίζονται διαφορέσ τόσο στο ΜΒ των δύο
µορίων όσο και στο σχήµα αλλά και στο συνολικό µήκοσ. Είναι γνωστό πωσ
το µήκοσ διατήρησησ ενόσ µονόκλωνου µορίου διαφέρει σηµαντικά από του
αντίστοιχου δίκλωνου καθώσ υπολογίζεται µεταξύ 1-7 nm, ανάλογα µε
την ιονική ισχύ, για το πρώτο (22, 23) έναντι των περίπου 50 nm για το
δεύτερο (16). Αυτό σηµαίνει ότι το µονόκλωνο µόριο θα υιοθετεί µία
µάλλον εσπειραµένη µορφή πάνω στην επιφάνεια σε αντίθεση µε τη
ραβδοειδή µορφή του δίκλωνου. Επιπλέον το µήκοσ ανά ζευγάρι βάσεων
για το δίκλωνο DNA υπολογίζεται σε 0,34 nm ενώ για το µονόκλωνο σε
0,43 nm (22) γεγονόσ που επίσησ διαφοροποιεί το µήκοσ των µορίων. Παρά
τισ διαφορέσ αυτέσ, η σύγκριση µεταξύ δύο τέτοιων µορίων συγκεντρώνει
τεράστιο ενδιαφέρον καθώσ η µετάβαση από τη µονόκλωνη µορφή στη
δίκλωνη είναι ένα φαινόµενο που επιτελείται κατά την υβριδοποίηση
νουκλε:κών οξέων σε µικροσυσστοιχίεσ DNA.
∆ύο µόρια DNA, ένα βιοτινυλιωµένο µονόκλωνο 20 βάσεων και ένα
βιοτινυλιωµένο

δίκλωνο

αποτελούµενο

από

20

ζευγάρια

βάσεων

προσδέθηκαν πάνω σε µία τροποποιηµένη µε νιουτραβιδίνη επιφάνεια
χρυσού του ακουστικού βιοαισθητήρα. Ο λόγοσ ∆Α/∆θ που µετρήθηκε για
το δίκλωνο µόριο ήταν ίσοσ µε 0,063±0,005
0,063±0,005 ενώ για το µονόκλωνο ήταν
ίσοσ µε µηδέν καθώσ αν και καταγράφηκε σηµαντική µεταβολή στη φάση
(∆θ) κατά την πρόσδεση στην επιφάνεια, η µεταβολή στο πλάτοσ (∆Α) ήταν
µη µετρήσιµη. Αυτή η διαφοροποίηση οφείλεται χωρίσ αµφιβολία στη
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διαφορετική διαµορφωση πάνω στην επιφάνεια γεγονόσ που επιτρέπει τη
µελλοντική παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο του φαινοµένου τησ
υβριδοποίησησ στην επιφάνεια ενόσ αισθητήρα καθώσ γίνεται η µετάβαση
από τη µονόκλωνη στη δίκλωνη φάση.

4.5 Βιοφυσική ανάλυση των αποτελεσµάτων
(Η µαθηµατική ανάλυση που ακολουθεί στισ ενότητεσ 4.5, 4.5.1 και 4.5.2 και το
προτεινόµενο θεωρητικό µοντέλο πραγµατοποιήθηκε από το ∆ρ. Α. Τσορτό)

Το σύνολο τησ δουλειάσ που περιγράφτηκε στο προηγούµενο µέροσ
πραγµατοποιήθηκε στην επιφάνεια ενόσ ακουστικού βιοαισθητήρα τύπου
Love µε συχνότητα λειτουργίασ στα 155 MHz. Οι αλλαγέσ στη συχνότητα ή
φάση που καταγράφονται από τον αισθητήρα είναι ανάλογεσ τησ µάζασ
που προσδένεται στην επιφάνειά του. Η εφαρµογή ενόσ υγρού µε ιξώδεσ
οδηγεί πρωταρχικά στην απώλεια ενέργειασ. Υπενθυµίζεται ότι το βάθοσ
διείσδυσησ δ του ακουστικού κύµατοσ µέσα στο υγρό δείγµα ορίζεται ωσ
το βάθοσ µέσα στο οποίο το πλάτοσ του κύµατοσ έχει µειωθεί στο 1/e τησ
αρχικήσ του τιµήσ και δίνεται από τη σχέση:

δ=

2η

[1]

ρω

όπου η και ρ είναι το ιξώδεσ και η πυκνότητα του διαλύµατοσ και ω είναι η
γωνιακή συχνότητα ταλάντωσησ. Για τη συχνότητα λειτουργίασ των 155
MHz η τιµή δ για καθαρό νερό είναι ίση µε 45 nm.
Όπωσ

αναφέρθηκε

και

προηγούµενα,

οι

αλληλεπιδράσεισ

µεταξύ

επιφανειακών ακουστικών κυµάτων µε ελαστικά στρώµατα από µέταλλο
(24) καθώσ και µε οµογενή διαλύµατα µικρών µορίων (π.χ. γλυκερόλησ)
(24-26) έχουν µελετηθεί τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πειραµατικό
επίπεδο. Βιοµόρια που έχουν ακινητοποιηθεί πάνω σε µία επιφάνεια δεν
εµπίπτουν σε καµία από τισ δύο περιπτώσεισ και έτσι µία µαθηµατική
προσέγγιση τησ συµπεριφοράσ τουσ αποµένει σύντοµα να αναπτυχθεί.
Για το σκοπό αυτό, η βιοφυσική προσέγγιση των πειραµατικών
δεδοµένων

που

περιγράφτηκαν

παραπάνω

κρίθηκε

σκόπιµο

να

επικεντρωθεί στη µαθηµατική ανάλυση τησ επίδρασησ του ιξώδουσ του
δθαλύµατοσ που βρίσκεται σε επαφή µε την επιφάνεια του βιοαισθητήρα
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και εκτείνεται µέχρι το δ, και πώσ αυτή επηρεάζεται από την παρουσία
διαφορετικών µορίων. Καθώσ το ιξώδεσ ενόσ υγρού αντιπροσωπεύει, εξ’
ορισµού, την παρουσία αντιστάσεων κατά τη ροή του, η προσθήκη
µεγάλων µορίων µέσα σε αυτό (κατά την ακινητοποίηση DNA στην
επιφάνεια του βιοαισθητήρα) αυξάνει το ιξώδεσ του µε τρόπο που
εξαρτάται από τρεισ παράγοντεσ: τη συγκέντρωση, το µέγεθοσ (ΜΒ) και το
σχήµα των µορίων. Σε άµεση συσχέτιση µε τισ αντιστάσεισ αυτέσ είναι και
ένα καθορισµένο ποσό ενέργειασ που χάνεται στο συγκεκριµένο σύστηµα
(3). Εφόσον οι αλλαγέσ στην ενέργεια του ακουστικού κύµατοσ (όπωσ αυτή
καταγράφεται µε τη µεταβολή στο πλάτοσ του ακουστκού κύµατοσ)
συσχετίζονται

µε

τισ

αλλαγέσ

στο

ιξώδεσ

τησ

µεσεπιφάνειασ

στερεού/υγρού, οι αλλαγέσ αυτέσ θα αντικατοπτρίζουν τισ µεταβολέσ
στουσ τρεισ παράγοντεσ που προαναφέρθηκαν.
Από τη θεωρία για το ιξώδεσ µακροµορίων σε διάλυµα (2, 3) προκύπτει η
ακόλουθη σχέση:

η = η ο (1 + [η ]C + K H [η ]2 C 2 ) ή

η sp
C

= [η ] + K H [η ]2 C

[2]

όπου η είναι το ιξώδεσ του διαλύµατοσ για µία καθορισµένη συγκέντρωση
τησ διαλυµένησ ουσίασ C, ηο το ιξώδεσ του διαλύτη (π.χ. νερό ή ρυθµιστικό
διάλυµα), [η] το εγγενέσ ιξώδεσ κάθε διαλυµένου µορίου (π.χ. DNA), ΚΗ η
σταθερά Huggins και ηsp το ειδικό ιξώδεσ.
Μία αντίστοιχη προσέγγιση που χρησιµοποιείται γενικότερα (4, 27)
οδηγεί στην εξίσωση Simha που επίσησ ισχύει για αραιά διαλύµατα µε
σωµατίδια που δεν αλληλεπιδρούν µεταξύ τουσ:

 Vh N A 

 MW 

η = η ο (1 + vφ ) ή [η ] = v

[3]

όπου v, Vh, MW και φ είναι ο συντελεστήσ σχήµατοσ, ο όγκοσ ενυδάτωσησ,
το µοριακό βάροσ και το κλάσµα του όγκου, αντίστοιχα, για ένα
µακροµόριο σε διάλυµα. Για να ισχύει η σχέση [3] δύο βασικέσ παραδοχέσ
είναι σηµαντικέσ. Πρώτον, η διαταραχή τησ ροήσ που προκαλείται από ένα
µόριο δεν παρεµβάλλεται σε αυτήν που προκαλείται από τα υπόλοιπα
µόρια, γεγονόσ που ισχύει σε αραιά διαλύµατα. ∆εύτερον, τα µόρια πρέπει
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να έχουν τυχαίο προσανατολισµό µέσα στο διάλυµα, γεγονόσ που
επιτυγχάνεται µε χαµηλό ρυθµό ροήσ ο οποίοσ δεν αναµένεται να επιδρά
στο εγγενέσ ιξώδεσ κάθε διαλυµένου µορίου [η].
Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στο γεγονόσ ότι η µεταβολή στο
πλάτοσ ∆Α αντιστοιχεί στο ιξώδεσ η ή ηsp (το ηο είναι απλά µία σταθερά
για το ρυθµιστικό διάλυµα) και στο ότι η µεταβολή στη φάση ∆θ είναι
ισοδύναµη τησ συγκέντρωσησ των µακροµορίων στην επιφάνεια Csurf.
Όπωσ φαίνεται από το διάγραµµα 8, ο λόγοσ ∆Α/∆θ είναι σταθερόσ και
ανεξάρτητοσ τησ συγκέντρωσησ των µορίων στην επιφάνεια. Με βάση την
εξίσωση [2] µία τέτοια παρατήρηση θα σήµαινε ότι ο παράγοντασ ΚΗ
πρέπει να είναι ίσοσ µε µηδέν ή σχεδόν µηδενικόσ έτσι ώστε για κάθε µόριο
DNAi, η διαγραµµατική σχέση ηsp/Csurf προσ Csurf να είναι σχεδόν οριζόντια.
Πράγµατι, η σταθερά Huggins είναι µία χωρίσ διαστάσεισ σταθερά
ενδεικτική, ανάµεσα στα άλλα, των υδροδυναµικών αλληλεπιδράσεων
µεταξύ ξεχωριστών αλυσίδων πολυµερών µέσα σε διάλυµα. Η τιµή αυτήσ
τησ σταθεράσ µειώνεται όσο µειώνεται η πιθανότητα εµπλοκήσ µεταξύ
των µορίων στο διάλυµα (28, 29). Στα πλαίσια των πειραµάτων τησ
δουλειάσ αυτήσ, οι αλυσίδεσ των µορίων DNA βρίσκονται αποµακρυσµένεσ
η µία από την άλλη (~6-7 nm) καθώσ βρίσκονται ακινητοποιηµένεσ στην
τροποποιηµένη µε νιουτραβιδίνη επιφάνεια. Παράλληλα η ύπαρξη του
βιοτινυλιωµένου συνδέσµου µε την επιφάνεια δεν επιτρέπει στα µόρια την
πλήρη περιστροφική κίνηση. Η κίνησή τουσ αναµένεται να ακολουθεί την
ταλάντωση τησ επιφάνειασ υπό διάφορεσ γωνίεσ σε σχέση µε αυτήν, που
θα εξαρτόνται από την επιφανειακή συγκέντρωσή τουσ. Επιπλέον, ο
αρνητικά

φορτισµένοσ

σκελετόσ

του

DNA

στο

pH

7,5

επιδεικνύει

ηλεκτροστατικέσ απώσεισ τόσο µεταξύ τουσ όσο και µε την αρνητικά
φορτισµένη επιφάνεια τησ νιουτραβιδίνησ (pI 6,3). Με βάση τα παραπάνω
και σύµφωνα µε την πειραµατική παρατήρηση ότι ακόµα και για υψηλέσ
συγκεντρώσεισ ο λόγοσ ∆Α/∆θ είναι σταθερόσ (διάγραµµα 8), η περίπτωση
εµπλοκήσ µεταξύ των µορίων στην επιφάνεια µοιάζει αµελητέα και
εποµένωσ είναι ασφαλέσ να θεωρηθεί ότι η τιµή τησ σταθεράσ Huggins
είναι ίση µε µηδέν για όλα τα µόρια που χρησιµοποιήθηκαν. Εποµένωσ, για

ΚH=0 η εξίσωση [2] µπορεί να µετατραπεί ωσ εξήσ:

∆Α i [η i ]C isurf
∝
∝ [η i ]
∆θ i
C isurf

[4]
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όπου το Cisurf αντιπροσωπεύει τη συγκέντρωση κάθε διαφορετικού µορίου
DNAi που βρίσκεται ακινητοποιηµένο στην
επιφάνεια του βιοαισθητήρα. Η σχέση αυτή δηλώνει ότι ο µετρούµενοσ
λόγοσ ∆Α/∆θ είναι ανάλογοσ του ιξώδουσ του κάθε µορίου DNA και
εποµένωσ επηρεάζεται από µεταβολέσ στο µέγεθοσ και το σχήµα των
µορίων,

γεγονόσ

που

επιβεβαιώνεται

από

όλα

τα

προηγούµενα

πειραµατικά δεδοµένα.

4.5.1 Αναλύοντασ τα «γραµµικά» µόρια
Στην περίπτωση των «γραµµικών» ραβδοειδών µορίων µπορεί να
χρησιµοποιηθεί η γνωστή Mark-Houwink σχέση η οποία συνδέει το εγγενέσ
ιξώδεσ ενόσ µακροµορίου µε το µοριακό του βάροσ µέσα σε ένα
συγκεκριµένο διαλύτη:

[η ] = K ( MW ) a ~ La

[5]

όπου α είναι ένασ συντελεστήσ ενδεικτικόσ του σχήµατοσ που κυµαίνεται
από ~0,5 για τυχαία εσπειραµένα µόρια µέχρι ~1,8 για γραµµικά άκαµπτα
ραβδοειδή µόρια και L είναι το µήκοσ του γραµµικού DNA. Το µήκοσ
διατήρησησ για το δίκλωνο DNA υπολογίζεται γύρω στα 50 nm και
ορισµένεσ φορέσ µέχρι 80 nm (30, 31), εποµένωσ τα µόρια που
χρησιµοποιήθηκαν

στα

πειράµατα

αυτά

µπορούν

µε ασφάλεια

να

θεωρηθούν ότι ανιχνεύονται ωσ σκληρέσ ράβδοι για το συγκεκριµένο βάθοσ
διείσδυσησ δ. Λογαριθµώντασ και παραγωγίζοντασ τη σχέση [5] µέσω τησ
εξίσωσησ [3] και µε δεδοµένο ότι MW~L~A/B, υπολογίζεται η τιµή α για
κάθε γραµµικό DNA (2) από τη σχέση:

a=

d ln v
 A
d ln 
B

[6]

όπου ο συντελεστήσ σχήµατοσ v προκύπτει από την εξίσωση Simha
προσοµοιάζοντασ το σχήµα του DNA µε µία έλλειψη µε A και B το µεγάλο
και το µικρό ηµιάξονα τησ έλλειψησ, αντίστοιχα:
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v=

( A / B) 2
( A / B) 2
14
+
+
5[ln(2 A / B) − 1 / 2] 15[ln(2 A / B) − 3 / 2] 15

[7]

Σύµφωνα µε τη σχέση [5], η πειραµατική καµπύλη που προέκυψε από τη
διαγραµµατική απεικόνιση των λόγων ∆Α/∆θ για τα γραµµικά µόρια DNA
σε συνάρτηση µε το µήκοσ τουσ (διάγραµµα 9), θα πρέπει να µετατραπεί
σε γραµµική σχέση εφόσον συνυπολογιστεί η τιµή α από τισ εξισώσεισ [6]
και [7]. Πράγαµατι, στο διάγραµµα 10 φαίνεται πωσ η εφαρµογή τησ
θεωρίασ του ιξώδουσ για την ανάλυση των αποτελεσµάτων αυτών
ταιριάζει απόλυτα µε τα πειραµατικά δεδοµένα που προέκυψαν. Η σχέση
µεταξύ των λόγων ∆Α/∆θ και του παράγοντα Lα για κάθε ένα από τα µόρια
DNA εµφανίζει εξαιρετική γραµµικότητα (R=0,997), επιβεβαιώνοντασ την
ορθότητα τησ θεωρητικήσ/µαθηµατικήσ αυτήσ προσέγγισησ.

∆Α/∆θ (dB /deg)

0,25

0,2

0,15

0,1
y = 0,0002x + 0,0701

0,05

2

R = 0,9933
0
0

200

400

600

L

800

1000

1200

α

∆ιάγραµµα 10: Απεικόνιση τησ σχέσησ ∆Α/∆θ σε συνάρτηση µε την τιµή Lα όπωσ
αυτή υπολογίστηκε από την εξίσωση [6] για κάθε ξεχωριστό «γραµµικό» µόριο
DNA. Ο άξονασ ψ αντιστοιχεί στο εγγενέσ ιξώδεσ κάθε µορίου. Η γραµµικότητα τησ
σχέσησ επιβεβαιώνει την ορθότητα τησ µαθηµατικήσ προσέγγισησ που αντιστοιχεί
το λόγο ∆Α/∆θ µε το εγγενέσ ιξώδεσ κάθε µορίου.
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4.5.2 Αναλύοντασ τισ διαφορετικέσ διαµορφώσεισ
Από τη σχέση [4] γίνεται φανερό ότι η έκλυση ενέργειασ ανά µονάδα
µάζασ είναι ανάλογη του εγγενούσ ιξώδουσ του µορίου και δεν εξαρτάται
από το ποσοστό κάλυψησ τησ επιφάνειασ. Σύµφωνα µε τη θεωρητική αυτή
προσέγγιση, οι λόγοι ∆Α/∆θ δύο µορίων µε διαφορετικά σχήµατα θα
πρέπει να είναι ανάλογοι µε τουσ αντίστοιχουσ λόγουσ του εγγενούσ
ιξώδεσ των µορίων αυτών. Πράγµατι, η θεώρηση αυτή επιβεβαιώνεται
από τα πειραµατικά δεδοµένα και στην περίπτωση των «κυρτών» και
«τριγωνικών» µορίων όταν αυτά συγκριθούν µε τα αντίστοιχα «γραµµικά»
(εικ. 4).
Το σχήµα των «κυρτών» µορίων έχει περιγραφεί ωσ δύο ραβδοειδείσ
βραχίονεσ µήκουσ L1 και L2 ενωµένοι στισ άκρεσ υπό γωνία χ. Οι δύο
βραχίονεσ έχουν την ίδια διάµετρο και το συνολικό τουσ µήκουσ είναι ίσο
µε L=L1+L2. Η υδροδυναµική τουσ συµπεριφορά έχει εκτενώσ µελετηθεί
θεωρητικά χρησιµοποιώντασ ένα µοντέλο µε «σφαιρίδια» σύµφωνα µε το
οποίο τα µακροµόρια αποτελούνται από σφαιρικά στοιχεία – σφαιρίδια
επιτρέποντασ έτσι τη µελέτη ποικίλων διαφορετικών σχηµάτων (32, 33).
Με βάση αυτό το µοντέλο µπορούν να γίνουν υπολογισµοί για τισ τιµέσ
[η]«κυρτό»/[η]«γραµµικό»

που

εξαρτώνται

από

τη

γωνία

χ.

Όπωσ

και

προηγούµενα, ο λόγοσ αυτόσ είναι ισοδύναµοσ µε τον πειραµατικό λόγο
(∆Α/∆θ)«κυρτό»/(∆α/∆θ)«γραµµικό» που µετρήθηκε από τα ακουστικά πειράµατα.
Για το «κυρτό1» ο λόγοσ αυτόσ ήταν ίσοσ µε 0,78 και σύµφωνα µε το
µοντέλο «σφαιριδίων» προ2ποθέτει µία γωνία χ ίση µε περίπου 105±6ο.
Για το «κυρτό2» η τιµή 0,87 προ2ποθέτει γωνία χ ίση µε 118±6ο. Οι δύο
αυτέσ γωνίεσ µοιάζουν αρκετά ρεαλιστικέσ αν παρατηρήσουµε την
κυρτότητα των µορίων όπωσ αυτή προκύπτει από την ανάλυση µε το
λογισµικό Curvature Analysis και αποτυπώνεται στην εικόνα 5. Για µία
ακόµη

περίπτωση

επιβεβαιώνεται

η

ορθότητα

τησ

θεωρητικήσ

προσέγγισησ που ακολουθείται και περιγράφεται στο κεφάλαιο αυτό.
Το µοντέλο «σφαιριδίων» επιτρέπει τον υπολογισµό του εγγενούσ
ιξώδουσ ενόσ µακροµορίου για µία σειρά από διαφορετικά σχήµατα. Ένα
από

αυτά

τα

σχήµατα

χρησιµοποιήθηκε

για

την

προσέγγιση

τησ

διαµόρφωσησ των 2 τριγωνικών µορίων που ακινητοποιήθηκαν στην
επιφάνεια του αισθητήρα µέσω των δύο µορίων βιοτίνησ. Τα δύο αυτά
µόρια «τρίγωνο1/2» έδωσαν έπειτα από τα ακουστικά πειράµατα µία τίµή
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ίση µε 0,68 η οποία εµπίπτει στισ τιµέσ 0,78 έωσ 0,53 που προβλέπονται
από το µοντέλο «σφαιριδίων».

Εικ. 5: Υπολογιστική πρόβλεψη τησ κυρτότητασ των 2 µορίων µε βάση την
αλληλουχία τουσ όπωσ προέκυψε από το λογισµικό Curvture Analysis. Με βάση το
µοντέλο «σφαιριδίων» η κυρτότητα του κάθε µορίου απαιτεί το σχηµατισµό
γωνίασ χ µεταξύ των δύο βραχιόνων από τουσ οποίουσ θεωρητικά αποτελείται το
κάθε µόριο. Για το «κυρτό1» η γωνία υπολογίζεται σε 105ο ενώ για το «κυρτό2» σε
118ο, τιµέσ που συµφωνούν µε την οπτική απεικόνιση των 2 µορίων.

4.5.3 Συζήτηση και σχολιασµόσ
Σκοπόσ τησ δουλειάσ αυτήσ είναι η ανάλυση δειγµάτων DNA σε διάλυµα
µέσω τησ καταγραφήσ των αλληλεπιδράσεων τουσ µε την επιφάνεια µίασ
ακουστικήσ

µικροσυσκευήσ.

Οι

παράµετροι

που

συγκεντρώνουν

το

µεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το µήκοσ και το σχήµα των µορίων DNA. Το
πρώτο σηµαντικό ζήτηµα που πρέπει να διερευνηθεί είναι ο βαθµόσ στον
οποίο οι παράµετροι αυτοί επηρεάζονται από τισ αλληλεπιδράσεισ µε την
επιφάνεια. Η νιουτραβιδίνη έχει pI ίσο µε 6,3 γεγονόσ που την καθιστά
αρνητικά

φορτισµένη

µέσα

στο

ρυθµιστικό

διάλυµα

στο

οποίο

πραγµατοποιούνται οι µετρήσεισ (pH 7,5) και εποµένωσ δεν επιτρέπονται
φαινόµενα µη ειδικήσ πρόσδεσησ του αρνητικά φορτισµένου DNA πάνω
στο στρώµα τησ πρωτε`νησ. Αυτό αποδείχθηκε και πειραµατικά σε
δοκιµαστικά πειράµατα µε µη βιοτινυλιωµένα µόρια DNA. Κατά συνέπεια,
η διαµόρφωση των µορίων που έχουν ακινητοποιηθεί στην επιφάνεια δεν
θα πρέπει να διαφοροποιείται µε την αλληλεπίδραση µε την επιφάνεια και
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εποµένωσ οι µετρήσεισ στον αισθητήρα θα ισχύουν και για µόρια µέσα σε
διάλυµα.
Όλα

τα

µόρια

DNA

που

χρησιµοποιήθηκαν

σε

αυτή

τη

µελέτη

αναµένονται να γίνονται αντιληπτά από το ακουστικό κύµα. Προηγούµενεσ
µελέτεσ µε φθορίζουσεσ τεχνικέσ έδειξαν ότι ακινητοποιηµένα στο ένα
άκρο δίκλωνα µόρια µεγέθουσ 21bp και 50bp βρίσκονται υπο γωνία σε
σχέση µε την επιφάνεια κατά µέσο όρο ~50ο, χωρίσ να αποκλείονται και
ακόµα µικρότερεσ κλίσεισ (34). Μία άλλη µελέτη για µόρια µεγέθουσ 25bp
που είχαν επίσησ ακινητοποιηθεί µε το ένα άκρο σε επιφάνεια χρυσού
έδειξε ότι βρίσκονταν σε απόσταση ~6 nm µεταξύ τουσ το οποίο
υπονοούσε

κλίση

30ο

περίπου

(30).

Κατά

παρόµοιο

τρόπο,

τα

ακινητοποιηµένα µέσω βιοτίνησ µόρια αυτήσ τησ µελέτησ θα υιοθετούν ένα
κεκλιµένο προσανατολισµό σε σχέση µε την επιφάνεια έτσι ώστε όλα
(συµπεριλαµβανοµένου

του

µεγαλύτερου

τµήµατοσ

του

198bp)

να

βρίσκονται µέσα στο βάθοσ διείσδυσησ του κύµατοσ του ακουστικού
αισθητήρα (δ>45nm καθώσ το ιξώδεσ τησ µεσεπιφάνειασ είναι µεγαλύτερο
από αυτό του καθαρού νερού).
Ένασ καθοριστικόσ παράγοντασ στην ανάλυση των αποτελεσµάτων είναι
η παραδοχή ότι οι µεταβολέσ στο πλάτοσ συνδέονται µόνο µε αλλαγέσ στο
ιξώδεσ. Ο µηχανισµόσ ενεργειακών απωλειών γίνεται κατανοητόσ µε µια
προσεκτική µατιά στην επιφάνεια. Εκεί, η κίνηση των ακινητοποιηµένων
µορίων λόγω τησ ταλάντωσησ του κρυστάλλου δεν αναµένεται να είναι
αντίστοιχη τησ κίνησησ των µορίων νερού µέσα στο δ. Αυτό συµβαίνει
επειδή τα µόρια DNA είναι συνδεδεµένα µέσω του ισχυρού δεσµού
βιοτίνησ-αβιδίνησ ενώ τα µόρια του νερού αλληλεπιδρούν µε την
επιφάνεια µέσω των ασθενών δυνάµεων van der Waals. Απ’ την άλλη, η
διάδοση τησ ταλάντωσησ από µόριο νερού σε µόριο νερού καθώσ
αποµακρυνόµαστε από την επιφάνεια προσ το βάθοσ δ, γίνεται µέσω
δεσµών υδρογόνου ενώ για το DNA γίνεται µέσω των οµοιοπολικών
δεσµών τησ διπλήσ έλικασ. Λόγω δυνάµεων τριβήσ (ιξώδεσ) που δρουν
πάνω στην κίνηση του DNA, µία χρονική υστέρηση αναµένεται να
εµφανίζεται µεταξύ τησ κίνησησ δύο διαφορετικών τµηµάτων του µορίου
όπωσ για παράδειγµα τα δύο του άκρα. Η σχετική κίνηση των διακριτών
µορίων DNA δρα αθροιστικά στη µεταβολή του ιξώδουσ του στρώµατοσ δ,
γεγονόσ που αποτελεί την πηγή των ενεργειακών απωλειών

που

µετρούνται µέσω των αλλαγών στο πλάτοσ του ακουστικού κύµατοσ.
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Παρόµοιεσ µελέτεσ µε τη χρήση βιοτινυλιωµένων µορίων DNA και
ακουστικών αισθητήρων τύπου QCM, προσοµοίωσαν τη δηµιουργία µίασ
στιβάδασ από µονόκλωνα µόρια DNA ωσ ένα λεπτό οµογενέσ φιλµ για το
οποίο υπολογίστηκαν οι αλλαγέσ στο ιξώδεσ µε τη χρήση ενόσ µοντέλου
υπολογισµού τησ ιξωδοελαστικότητασ. Η υβριδοποίηση των µονόκλωνων
αυτών µορίων µε τα συµπληρωµατικά τουσ µόρια οδήγησε σε αύξηση των
ενεργειακών απωλειών ανά µονάδα µάζασ, γεγονόσ που αποδώθηκε στην
παγίδευση περισσότερων µορίων νερού (35). Η περίπτωση αυτή είναι
αντίστοιχη τησ σύγκρισησ των λόγων ∆Α/∆θ για το µονόκλωνο και για το
δίκλωνο DNA που µετρήθηκαν πειραµατικά και που προφανώσ µπορεί να
αποδωθεί στην αλλαγή του σχήµατοσ από την τυχαία εσπειραµένη µορφή
στη δίκλωνη ραβδοειδή διαµόρφωση.
Στην παρούσα δουλειά έγινε φανερό ότι η µέτρηση τησ αλλαγήσ τησ
ακουστικήσ ενέργειασ ανά µονάδα µάζασ µπορεί να χρησιµοποιηθεί ωσ
ένασ άµεσοσ δείκτησ του εγγενούσ ιξώδουσ των ακινητοποιηµένων στην
επιφάνεια µορίων. Πειράµατα έπειτα από συστηµατική τροποποίηση τόσο
του µήκουσ όσο και του σχήµατοσ των µορίων στην επιφάνεια επέδειξαν
εξαιρετική συµφωνία µε τη µαθηµατική αυτή προσέγγιση. Στην πράξη, ο
ακουστικόσ αυτόσ λόγοσ ∆Α/∆θ βρέθηκε να είναι ανεξάρτητοσ τησ
συγκέντρωσησ στην επιφάνεια αυξάνοντασ έτσι τη χρησιµότητα του
ακουστικού βιοαισθητήρα ωσ αναλυτικήσ συσκευήσ καθώσ δείγµατα
µπορούν να αναλυθούν χωρίσ την απαίτηση καθορισµένησ συγκέντρωσησ ή
ποσότητασ. Παράλληλα, πολλαπλέσ εναποθέσεισ διαφορετικών δειγµάτων
µπορούν

να

τοποθετηθούν

διαδοχικά

πάνω

στη

µικροσυσκευή

προσδίδοντασ έτσι µία εξαιρετική δυναµική χρήσησ για αναλύσεισ µεγάλου
αριθµού δειγµάτων. Τέλοσ, ανοίγει ο δρόµοσ για την ανίχνευση αλλαγών
στη διαµόρφωση του DNA που σχετίζονται µε αλληλεπιδράσεισ όπωσ
πρωτε`νεσ και διάφορα φάρµακα, οι οποίεσ συγκεντρώνουν τεράστιο
βιολογικό αλλά και ιατρικό ενδιαφέρον.

4.6 Πειράµατα µε Qsense
Στισ προηγούµενεσ σελίδεσ αυτού του κεφαλαίου περιγράφτηκαν και
αναλύθηκαν ακουστικά δεδοµένα που προέκυψαν από τον πειραµατισµό
στην επιφάνεια ενόσ ακουστικού βιοαισθητήρα τύπου Love µε συχνότητα
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λειτουργίασ στα 155 MHz. Στην παράγραφο που ακολουθεί ένα µέροσ από
τα πειράµατα αυτά επαναλήφθηκε σε ακουστικό αισθητήρα τύπου QCM µε
σκοπό τόσο την επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων από µία καθιερωµένη
και εµπορικά διαθέσιµη τεχνική (όπωσ το Qsense) όσο και για την απόδειξη
ότι η ερµηνεία έχει καθολική ισχύ µεταξύ των ακουστικών συστηµάτων και
δεν αποτελεί ιδιαιτερότητα του συγκεκριµένου συστήµατοσ. Το QCM-D
είναι µία τεχνική που για περισσότερο από 10 χρόνια χρησιµοποιείται για
τη µελέτη φαινοµένων που σχετίζονται µε νουκλε:κά οξέα και ιδιαίτερα µε
περιπτώσεισ υβριδοποίησησ που πραγµατοποιούνται στην επιφάνεια µιασ
µικροσυσκευήσ

(36).

Στην

περίπτωση

του

QCM-D,

η

θεωρία

που

χρησιµοποιείται για την ερµηνεία τησ απόκλισησ τησ πειραµατικά
µετρούµενησ συχνότητασ από τη θεωρητικά προβλεπόµενη (εξίσωση
Sauerbrey) βασίζεται στην παραδοχή ότι το κύµα ανιχνεύει «ακουστική
µάζα» που αποτελείται από τα ακινητοποιηµένα βιοµόρια συν τα µόρια
νερού που είναι δεσµευµένα γύρω από τα βιοµόρια. Με άλλα λόγια, βάσει
του QCM-D η προσροφόµενη µάζα συµπεριφέρεται σαν ένα οµογενέσ φιλµ
το οποίο ανάλογα µε την ευκαµψία και την ικανότητα παραµόρφωσήσ του
θα απορροφά περισσότερη (µαλακό και εύκαµπτο φιλµ) ή λιγότερη
(άκαµπτο φιλµ) ενέργεια (13, 35). Για το διαχωρισµό τησ µάζασ των
βιοµορίων από τη µάζα του συνδεδεµένου νερού βάσει του ακουστικού
σήµατοσ που λαµβάνεται µε το QCM-D

επιβάλλεται τισ περισσότερεσ

φορέσ η παράλληλη χρήση µιασ τουλάχιστον επιπλέον τεχνικήσ (π.χ.SPR)
για την εξαγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων (11, 13).
Τα

πειράµατα

που

εκτελέστηκαν

στον

αισθητήρα

QCM-D

επικεντρώθηκαν στον έλεγχο όλων των χαρακτηριστικών που αποδώθηκαν
στο µετρούµενο λόγο ∆Α/∆θ που αντιστοιχεί στισ ενεργειακέσ απώλειεσ
ανά µονάδα µάζασ. Κατά αντιστοιχία, στο QCM-D ο λόγοσ αυτόσ
εκφράζεται ωσ ∆D/∆F όπου ∆D η απώλεια ενέργειασ (dissipation) και ∆F η
µεταβολή στη συχνότητα που είναι ανάλογη των µεταβολών στη φάση. Τα
πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε µικροσυσκευή που είχε τροποποιηθεί
µε

ένα

λεπτό

στρώµα

πολυµερούσ

(2%

ΡΜΜΑ)

πάνω

στο

οποίο

προστέθηκαν 20 nm χρυσού. Για τον καθαρισµό και την αναγέννηση τησ
επιφάνειασ ακολουθήθηκε το ίδιο ακριβώσ πρωτόκολλο όπωσ επίσησ
ταυτόσηµεσ ήταν και οι πειραµατικέσ συνθήκεσ, το ρυθµιστικό διάλυµα και
η νιουτραβιδίνη που χρησιµοποιήθηκαν. Η εισαγωγή κάθε δείγµατοσ πάνω
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από την επιφάνεια του κρυστάλλου έγινε µε τη βοήθεια περισταλτικήσ
αντλίασ και µε ρυθµό ροήσ 50µl/min περίπου.
Σε

µία

πρώτη σειρά

πειραµάτων

επιβεβαιώθηκε

η προηγούµενη

διαπίστωση, ότι οι ενεργειακέσ απώλειεσ ανά µονάδα µάζασ (∆D/∆F) είναι
σταθερέσ για κάθε είδοσ µορίου και ανεξάτητεσ τησ συγκέντρωσησ που
προστίθεται στον αισθητήρα όπωσ επίσησ και του ποσοστού κάλυψησ τησ
επιφάνειασ. Το παραπάνω συµπέρασµα προέκυψε έπειτα από τη µέτρηση
του λόγου ∆D/∆F για 3 διαφορετικέσ συγκέντρωσεισ ενόσ βιοτινυλιωµένου
µορίου DNA 20bp που προστέθηκαν είτε διαδοχικά είτε ξεχωριστά στην
επιφάνεια τησ µικροσυσκευήσ (διάγραµµα 11).

0,14
0,12

∆D /∆F

0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
1

2

Συγκέντρωση 1x Συγκ
Συγκέντρωση
εν τρώ σεισ 2x
DNAΣυγκέντρωση 3x

∆ιάγραµµα 11: Ο λόγοσ ∆D/∆F δεν εξαρτάται από τη συγκέντρωση του δείγµατοσ
που προστίθεται στον αισθητήρα και δεν επηρεάζεται από το ποσοστό κάλυψησ
τησ επιφάνειασ. Η πρώτη οµάδα (1) συγκεντρώσεων προέκυψε έπειτα από 3
µεµονωµένα πειράµατα σε κάθε ένα από τα οποία προστέθηκαν οι 3 διαφορετικέσ
συγκεντρώσεισ από το 20bp DNA, όπου η δεύτερη (2x) ήταν διπλάσια και η τρίτη
ήταν τριπλάσια (3x) τησ πρώτησ (1x). Στη δεύτερη οµάδα (2), οι 3 συγκεντρώσεισ
του ίδιου µορίου (20bp) προστέθηκαν διαδοχικά η µία έπειτα από την άλλη µε
σειρά 1x, 2x, 3x, αυξάνοντασ παράλληλα το ποσοστό κάλυψησ τησ επιφάνειασ. Σε
κάθε περίπτωση ο λόγοσ ∆D/∆F που προκύπτει είναι σταθερόσ.
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Μία δεύτερη σειρά πειραµάτων πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση τριών
διαφορετικού

µήκουσ

µορίων

DNA

(20bp,

90bp,

198bp)

που

παρασκευάστηκαν όπωσ και προηγούµενα µε ένα µόριο βιοτίνησ στο ένα
από τα δύο άκρα τουσ. Η σειρά αυτή απέδειξε ότι ο λόγοσ ∆D/∆F είναι
χαρακτηριστικόσ για το κάθε µόριο και ακολουθεί τη µεταβολή του
µεγέθουσ του DNA (πίνακασ 4Α).
Σε µία τελική διερεύνηση των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν το λόγο
∆D/∆F, εξετάσθηκε τόσο η επίδραση του τρόπου ακινητοποίησησ όσο και
τησ εγγενούσ κυρτότητασ για µόρια µε ίδιο µέγεθοσ (µήκοσ και µοριακό
βάροσ). Για το σκοπό αυτό έγιναν πειραµατικέσ δοκιµέσ µε 4 από τα
διαφορετικά µόρια DNA που χρησιµοποιήθηκαν και προηγούµενα: τα δύο
πρώτα είχαν µέγεθοσ 198bp και διέφεραν στον αριθµό των µορίων
βιοτίνησ που περιλάµβαναν στα άκρα τουσ, ένα και δύο µόρια αντίστοιχα.
Τα δύο άλλα µόρια είχαν µέγεθοσ 90bp και διέφεραν ωσ προσ την
αλληλουχία τουσ έτσι ώστε το ένα να είναι «γραµµικό» και το δεύτερο
«κυρτό». Τα αποτελέσµατα για τουσ λόγουσ ∆D/∆F βρέθηκαν σε συµφωνία
µε τισ προηγούµενεσ µετρήσεισ καθώσ τόσο για το βιοτινυλιωµένο στα δύο
άκρα 198bp DNA όσο και για το «κυρτό» 90bp DNA διαφοροποιήθηκαν
σηµαντικά από τα αντίστοιχου µεγέθουσ γραµµικά µόρια (πίνακασ 4Β).
Μάλιστα, το ποσοστό για το «κυρτό» σε σχέση µε το «γραµµικό» 90bp DNA
υπολογίστηκε σε 73% το οποίο είναι πολύ κοντά στο 78% που είχε
αποδοθεί από τα προηγούµενα ακουστικά πειράµατα.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το διάγραµµα

12 στο οποίο

συγκεντρώνονται όλεσ οι τιµέσ του λόγου ∆D/∆F που µετρήθηκαν
πειραµατικά για όλα τα διαφορετικά µόρια που χρησιµοποιήθηκαν.
Επιπλέον, περιλαµβάνονται µετρήσεισ από τουσ λόγουσ δύο πρωτε:νικών
µορίων (νιουτραβιδίνη και IgG), ενόσ διαλύµατοσ γλυκερόλησ και ενόσ
µεγάλου µορίου DNA µε συνολικό µήκοσ 1724bp, βιοτινυλιωµένο στο ένα
άκρο.

Η

ακινητοποίηση

τησ

νιουτραβιδίνησ

έγινε

µε

απευθείασ

προσρόφηση στην επιφάνεια του χρυσού ενώ η IgG ήταν πολλαπλά
βιοτινυλιωµένη

και

προσδέθηκε

πάνω

σε

µία

τροποποιηµένη

µε

νιουτραβιδίνη επιφάνεια χρυσού.
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(Α)
Σφάλµα

DNA (bp)

Μήκοσ (nm)
(nm)

MW (kD)

∆D/∆F
/∆F

20

6,8

13,2

0,099
0,099

0,008

90

30,6

59,4

0,163
0,163

0,024

198

67,32

130,68

0,296
0,296

0,014

198 (1 βιοτίνη)

67,32

130,68

0,296
0,296

0,014

198 (2 βιοτίνεσ)

67,32

130,68

0,144

0,007

90 «γραµµικό»

30,6

59,4

0,163
0,163

0,024

90 «κυρτό»

30,6

59,4

0,120

0,013

(±stdv)

(Β)

Πίνακασ 4: Αποτελέσµατα µετρήσεων µε QCM-D. (Α) Ο λόγοσ ∆D/∆F µετρήθηκε για
3 διαφορετικά µεγέθη DNA και βρέθηκε να ακολουθεί αναλογικά τισ µεταβολέσ του
µεγέθουσ. (Β) Ο λόγοσ ∆D/∆F διαφοροποιήθηκε τόσο κατά την αλλαγή του τρόπου
ακινητοποίησησ µε 2 έναντι 1 βιοτίνησ, όσο και κατά τη διαφορά στην εγγενή
κυρτότητα µεταξύ µορίων ίδιου µήκουσ και µοριακού βάρουσ.

Με δεδοµένο ότι η πρόσδεση των πρωτε:νών συντελεί στην δηµιουργία
ενόσ στενά πακεταρισµένου ελαστικού στρώµατοσ που ακολουθεί σχεδόν
σε τέλειο συγχρονισµό την ταλάντωση τησ επιφάνειασ τησ µικροσυσκευήσ,
η ταλάντωση των µορίων αυτών αναµένεται να συναντά πολύ µικρέσ
αντιστάσεισ

(τριβή)

και

εποµένωσ

το

ιξώδεσ δε θα

µεταβάλλεται

σηµαντικά (37). Αυτό επιβεβαιώνεται και από τισ τιµέσ των λόγων ∆D/∆F
που κυµαίνονται σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα για τισ πρωτε`νεσ αυτέσ.
Απ’την άλλη, τόσο η γλυκερόλη (10-40%) όσο και το πολύ µεγάλο µόριο
DNA αναµένονται να µεταβάλλουν σε µέγιστο βαθµό το ιξώδεσ τησ
µεσεπιφάνειασ στερεού/υγρού, γεγονόσ που αντανακλάται στισ ιδιαίτερα
υψηλέσ τιµέσ ∆D/∆F που καταγράφτηκαν. Από τα αποτελέσµατα αυτά
µπορεί να γίνει η υπόθεση ότι οι τιµέσ για τα πρωτε:νικά µόρια αποτελούν
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το

κατώτερο

επίπεδο

στο

οποίο

η

συµπεριφορά

των

µορίων

χαρακτηρίζεται ελαστική και οι ενεργειακέσ απώλειεσ ανά µονάδα µάζασ
είναι ελάχιστεσ και κατά προσέγγιση το πρωτε:νικό στρώµα µπορεί να
υπακούει την εξίσωση του Sauerbrey. Αντίστοιχα, οι τιµέσ για τη γλυκερόλη
και το 1724bp DNA θα αποτελούν το ανώτερο επίπεδο στο οποίο το
ιξώδεσ µεγιστοποιεί τισ απώλειεσ. Μεταξύ των δύο αυτών επιπέδων
εντοπίζονται όλεσ οι υπόλοιπεσ διαµορφώσεισ και τα µεγέθη των µορίων
DNA που µελετήθηκαν, τα οποία επιδρούν σε λιγότερο ή περισσότερο
βαθµό στο ιξώδεσ, όπωσ φαίνεται και από τισ τιµέσ ∆D/∆F (διάγραµµα
12).

0,5
glycerol

1724bp

0,4

∆ D/ ∆ F

198bp1

0,3

0,2

90bpA
198bp2
90bpB
20bp

0,1
IgG

Neutravidin

8

9

0
1

2

3

4

5

6

7

E ίδοσ µορί ου

∆ιάγραµµα 12: Απεικόνιση των τιµών του λόγου ∆D/∆F για διαφορετικά µόρια που
επιδρούν µε διαφορετική ένταση στο ιξώδεσ τησ µεσεπιφάνειασ στερεού/υγρού. Η
γλυκερόλη και το DNA µε 1724bp βρίσκονται στο ανώτερο επίπεδο µε το
µεγαλύτερο ιξώδεσ. Στο κατώτερο επίπεδο µε τισ λιγότερεσ ενεργειακέσ απώλειεσ
ανά µονάδα µάζασ βρίσκονται οι δύο πρωτε`νεσ (Νιουτραβιδίνη και IgG).
Ενδιάµεσα εντοπίζονται το 198bp DNA µε µία βιοτίνη (198bp1), το 90bp DNA µε
«γραµµική» διαµόρφωση (90bpA), το 198bp DNA µε δύο βιοτίνεσ στα άκρα (198bp2)
και το 90bp DNA µε «κυρτή» διαµόρφωση (90bpB). Το διάγραµµα αυτό θα
µπορούσε να χαρακτηριστεί ωσ η πορεία µείωσησ του ιξώδουσ σε συνάρτηση µε
το σχήµα τησ ουσίασ που έχει ακινητοποιηθεί στην επιφάνεια του βιοαισθητήρα.
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Κεφ. 5ο : Μη ειδικέσ πρωτενικέσ αλληλεπιδράσεισ
αλληλεπιδράσεισ
µε το DNA
5.1 Εισαγωγικά
Το λύγισµα του DNA που προκαλείται µε τη µεσολάβηση πρωτενών
είναι ένα φαινόµενο µε εξέχουσα σηµασία σε βασικέσ κυτταρικέσ
διεργασίεσ όπωσ το πακετάρισµα του σχεδόν δύο µέτρων σε µήκοσ DNA
µέσα στον ευκαρυωτικό πυρήνα (1) καθώσ και η συγκρότηση µεταγραφικά
ενεργών

νουκλεοπρωτενικών

συµπλόκων

που

προ2ποθέτουν

την

ελάττωση τησ απόστασησ µεταξύ δύο πρωτενικών θέσεων πρόσδεσησ
πάνω στο DNA (2). Οι δύο αυτέσ διαδικασίεσ απαιτούν την ενεργειακά
ασύµφορη παραµόρφωση του DNA καθώσ αυτό χαρακτηρίζεται ωσ ένα
εξαιρετικά σκληρό πολυµερέσ που εµφανίζει σηµαντικά ενεργειακά και
τοπολογικά εµπόδια στισ πρωτε5νεσ που το λυγίζουν ή το πακετάρουν.
Αυτού του είδουσ οι πρωτε5νεσ ρυθµίζουν την ακαµψία του DNA (3) µέσω
τησ πρόσδεσησ και τησ γέννεσησ των δυνάµεων κάµψησ που κατευθύνουν
το DNA προσ τη δηµιουργία συµπαγών και αναδιπλωµένων δοµών (4, 5).
Η µελέτη και η ανάλυση των µηχανισµών που κυριαρχούν στα φαινόµενα
λυγίσµατοσ και συµπύκνωσησ του DNA προ2ποθέτουν την ανάπτυξη
πειραµατικών

τεχνικών

ικανών

να

καταγράφουν

λεπτοµερώσ

τουσ

παράγοντεσ που καθορίζουν τισ αλληλεπιδράσεισ µεταξύ DNA και
πρωτενών.
Μία από τισ πολλά υποσχόµενεσ τεχνικέσ είναι η µικροσκοπία ατοµικών
δυνάµεων

(AFM)

η

οποία

αποδείχτηκε

εξαιρετικά

χρήσιµη

στην

παρατήρηση των διαφορετικών διαµορφώσεων µεµονοµένων µορίων DNA
ή νουκλεοπρωτενικών συµπλόκων, παρέχοντασ σηµαντικέσ πληροφορίεσ
τόσο για τισ θέσεισ των πρωτενών πάνω στο DNA όσο και για τισ γωνίεσ
κάµψησ του (6, 7).
Πρόσφατα, ένασ οπτικόσ βιοαισθητήρασ (SPR) χρησιµοποιήθηκε για την
παρατήρηση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ του DNA και τησ συνδετικήσ
ιστόνησ Η1, ενώ προέκυψαν συµπεράσµατα που αφορούσαν κυρίωσ το
πάχοσ των σχηµατιζόµενων νουκλεοπρωτενικών συµπλόκων (8). Σε µία
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ακόµα πιο πρόσφατη µελέτη, ένασ ακουστικόσ βιοαισθητήρασ τύπου QCMD χρησιµοποιήθηκε για τη µελέτη των αλλαγών στη διαµόρφωση του DNA
που παρατηρούνται κατά την εξειδικευµένη πρόσδεση του µεταγραφικού
παράγοντα ER (υποδοχέασ οιστρογόνου) σε συγκεκριµένη αλληλουχία του
DNA. Τα αποτελέσµατα συνδυάστηκαν µε µετρήσεισ από SPR οδηγώντασ
στην εξαγωγή συµπερασµάτων που σχετίζονταν µε τισ ιξωδοελαστικέσ
ιδιότητεσ των συµπλόκων που σχηµατίστηκαν και κατ’ επέκταση µε την
πρόκληση δοµικών αλλαγών στο DNA (9).
Στόχοσ τησ δουλειάσ που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο αυτό αποτέλεσε
η χρησιµοποίηση ενόσ ακουστικού βιοαισθητήρα τύπου Love για τη µελέτη
και το χαρακτηρισµό των δοµικών µεταβολών που υφίσταται το DNA
έπειτα από την αλληλεπίδραση µε πρωτενικά µόρια και τη δηµιουργία
νουκλεοπρωτενικών συµπλόκων. Για το σκοπό αυτό διερευνήθηκαν
διεξοδικά παράµετροι, όπωσ το µήκοσ, το σχήµα και η συγκέντρωση, που
καθορίζουν τισ ηλεκτροστατικέσ αλληλεπιδράσεισ ενόσ µορίου DNA µε µία
θετικά

φορτισµένη

ιστόνη

και

οδηγούν

στο

σχηµατισµό

των

νουκλεοπρωτενικών συµπλόκων. Εικόνεσ των συµπλόκων αυτών, όπωσ
προέκυψαν από µικροσκοπία ατοµικών δυνάµεων, χρησιµοποιηθήκαν σε
συνδυασµό µε τισ ακουστικέσ µετρήσεισ για τη συσχέτιση των αλλαγών
του ιξώδουσ τησ µεσεπιφάνειασ στερεού/υγρού µε τισ δοµικέσ µεταβολέσ
του

DNA,

αποδεικνύοντασ

έµπρακτα

τη

δυναµική

των

ακουστικών

βιοαισθητήρων στην παρατήρηση και ανάλυση τέτοιων φαινοµένων.
Για τισ ακουστικέσ µετρήσεισ χρησιµοποιήθηκαν ορισµένα από τα ήδη
γνωστά από το προηγούµενο κεφάλαιο και χαρακτηρισµένα ωσ προσ τη
συµπεριφορά τουσ µόρια DNA. Αυτό συνέβαλε στην καλύτερη και
ευκολότερη παρατήρηση τησ συµπεριφοράσ του συστήµατοσ καθώσ και
στη δυνατότητα εξήγησησ των ακουστικών δεδοµένων υπό το φωσ τησ
ανάλυσησ που περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.

5.2 Περιγραφή των πειραµατικών δεδοµένων
5.2.1 Προετοιµασία και καταγραφή ακουστικών µετρήσεων
Τα

πειράµατα

που

περιγράφονται

στο

κεφάλαιο

αυτό

πραγµατοποιήθηκαν στην επιφάνεια ακουστικού βιοαισθητήρα τύπου Love
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µε συχνότητα λειτουργίασ στα 155ΜΗΖ. Η προετοιµασία, ο καθαρισµόσ και
η αναγέννηση τησ ακουστικήσ µικροσυσκευήσ έγιναν µε βάση τισ συνθήκεσ
που αναφέρονται στο τρίτο κεφάλαιο. Τα πειράµατα εκτελέστηκαν σε
σύστηµα συνεχούσ ροήσ µε ρυθµό 20µl/min που επέτρεπε τη διαρκή
εναλλαγή του ρυθµιστικού διαλύµατοσ (50 mM Tris pH 7.5, 10 mM KCl και
2,5

mM

MgCl2)

µε

τα

διάφορα

δείγµατα

των

µορίων

που

χρησιµοποιήθηκαν. Η καταγραφή των ακουστικών µετρήσεων (∆Α και ∆θ)
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή βασίστηκαν όπωσ και προηγούµενα στο
λογισµικό

Labview.

παρασκευάστηκαν

Τα

όπωσ

µόρια

DNA

ακριβώσ

που

χρησιµοποιήθηκαν

περιγράφεται

στο

προηγούµενο

κεφάλαιο.

5.2.2 Ηλεκτροστατικέσ αλληλεπιδράσεισ µε την ιστόνη Hv1
Έχει προταθεί ότι πρωτε5νεσ µε υψηλή συγκέντρωση θετικών φορτίων
στην επιφάνειά τουσ αλληλεπιδρούν µε το DNA και προκαλούν δοµικέσ
µεταβολέσ στο σχήµα του µέσω τησ εξουδετέρωσησ του αρνητικού φορτίου
κατά µήκοσ του φωσφορικού σκελετού του (10). Η παρατήρηση ότι η
εξουδετέρωση του φορτίου κατά µήκοσ τησ µίασ πλευράσ τησ διπλήσ
έλικασ προκαλεί το λύγισµα του DNA υποστηρίζει την υπόθεση ότι
οποιαδήποτε πρωτε5νη µε υψηλό θετικό φορτίο στην επιφάνειά τησ είναι
ικανή να αλληλεπιδράσει µε το DNA και να το λυγίσει προσ µία
κατεύθυνση

(11).

Με

βάση

τα

παραπάνω,

οι

ηλεκτροστατικέσ

αλληλεπιδράσεισ τησ θετικά φορτισµένησ ιστόνησ Hv1 (H6881, SigmaAldrich, USA) µε το DNA επιλέχθηκαν ωσ ένα κατάλληλο σύστηµα ελέγχου
τησ ικανότητασ του ακουστικού βιοαισθητήρα να ανιχνεύει και να
ανταποκρίνεται

στισ

αλλαγέσ

τησ

διαµόρφωσησ

του

DNA

που

προκαλούνται έπειτα από τη µεσολάβηση πρωτενών.
Η Hv1 είναι µία παραλλαγή τησ ιστόνησ Η2Α, προέρχεται από το
πρωτόζωο Tetrahymena thermophila και εντοπίζεται στο µεταγραφικά
ενεργό µακροπυρήνα, αλλά όχι στον αδρανή µικροπυρήνα του πρωτοζώου
(12). Ανήκει στην οικογένεια των Η2Α.Ζ ιστονών, µίασ από τισ περισσότερο
µελετηµένεσ

παραλλαγέσ

τησ

Η2Α,

που

βρίσκεται

σε

όλουσ

τουσ

ανώτερουσ ευκαρυώτεσ και είναι εξαιρετικά διατηρηµένη ανάµεσα στουσ
διαφορετικούσ οργανισµούσ. Παρόλα αυτά, η κατά µόνο 60% οµολογία τησ
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µε τη βασική Η2Α αποδεικνύει µία µοναδική λειτουργία σε σχέση µε την
ενεργά µεταγραφόµενη χρωµατίνη (13). Η Ην1 είναι µία πλούσια σε
λυσίνεσ-αργινίνεσ

πρωτε5νη,

µε

µοριακό

βάροσ

περίπου

15kD

και

ισοηλεκτρικό σηµείο pI=12,1 (12). Γενικότερα, οι ιστόνεσ που συγκροτούν
τον πυρήνα των νουκλεοσωµάτων περιλαµβάνουν µία καρβοξυ-τελική
περιοχή µε δοµή που ευνοεί τισ αλληλεπιδράσεισ µε τισ υπόλοιπεσ ιστόνεσ
καθώσ και µία αµινο-τελική περιοχή υψηλά φορτισµένη που είναι
υπεύθυνη για αλληλεπιδράσεισ µεταξύ των νουκλεοσωµάτων. Οι ιστόνεσ
αλληλεπιδρούν µε ακρίβεια µε κάθε αλληλουχία και ανεξάρτητα τησ
εγγενούσ διαµόρφωσησ του DNA (1, 14) ενώ η λειτουργικότητά τουσ
επηρεάζεται µόνο αν µεταβληθεί το φορτίο στην αµινο-τελική τουσ
περιοχή (15).

5.2.3 Ηλεκτροστατικέσ
φαινόµενα

αλληλεπιδράσεισ

και

ηλεκτρικoακουστικά

Η αλληλεπίδραση του DNA µε την πρωτε5νη Ην1 βασίζεται καθαρά σε
ηλεκτροστατικέσ δυνάµεισ. Για αυτό το λόγο, η πρώτη σειρά ακουστικών
µετρήσεων

περιλάµβανε

πειράµατα

µε

στόχο

την

καταγραφή

των

µεταβολών στο πλάτοσ (∆Α) και στη φάση (∆θ) του ακουστικού κύµατοσ σε
σχέση µε την ύπαρξη θετικά και αρνητικά φορτισµένων µοριακών
στρωµάτων στην επιφάνεια τησ ακουστικήσ µικροσυσκευήσ.
Σε ένα πρώτο πείραµα, η αρνητικά φορτισµένη νιουτραβιδίνη (200µg/ml,
pI 6,3) προσροφήθηκε στην καθαρή επιφάνεια χρυσού τησ µικροσυσκευήσ
δηµιουργώντασ µία µονή στιβάδα πρωτε5νησ (16). Πάνω στο αρνητικά
φορτισµένο αυτό στρώµα προστέθηκε διάλυµα τησ θετικά φορτισµένησ
ιστόνησ Hv1 (250µg/ml, pI 12,1) µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό ενόσ
δεύτερου πρωτενικού στρώµατοσ όπωσ αυτό επιβεβαιώνεται από την
παρατηρούµενη µεταβολή στη φάση του σήµατοσ. Επάνω στο θετικά
φορτισµένο

δεύτερο

βιοτινυλιωµένων

στρώµα

µορίων

προστέθηκε

DNA

(10µg/ml)

ένα

τρίτο

που

διάλυµα

αφέθηκαν

µη
να

αλληλεπιδράσουν ηλεκτροστατικά µε το στρώµα τησ ιστόνησ µέσω του
αρνητικά φορτισµένου φωσφορικού σκελετού τουσ δηµιουργώντασ ένα
επιπλέον τρίτο στρώµα. Και στισ δύο περιπτώσεισ ηλεκτροστατικών
αλληλεπιδράσεων (νιουτραβιδινη-Ην1, Ην1-DNA) παρατηρήθηκε µεταβολή
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(πτώση) τόσο στη φάση ωσ αποτέλεσµα πρόσδεσησ µάζασ όσο και στο
πλάτοσ του ακουστικού κύµατοσ (διάγραµµα 1).
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∆ιάγραµµα 1: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση των µεταβολών στη φάση και το πλάτοσ
για τη διαδοχική προσθήκη διαλυµάτων νιουτραβιδίνησ (Neu) 200µg/ml, ιστόνησ
(Ην1) 250µg/ml και µη-βιοτινυλιωµένων µορίων DNA (DNA) 10µg/ml, στην
επιφάνεια

ακουστικήσ

µικροσυσκευήσ.

Τα

τρία

στρώµατα

βιοµορίων

που

δηµιουργήθηκαν ήταν φορτισµένα κατά σειρά: αρνητικά (1ο), θετικά (2ο), αρνητικά
(3ο).

Σε ένα δεύτερο πείραµα δηµιουργήθηκαν για µία ακόµα φορά τρία
ηλεκτρικά φορτισµένα βιοµοριακά στρώµατα που διέφεραν ωσ προσ τη
σειρά των φορτίων. Αρχικά προστέθηκε διάλυµα τησ θετικά φορτισµένησ
Ην1 (250µg/ml) πάνω από την επιφάνεια του χρυσού στην οποία και
προσροφήθηκε. Ακολούθησε η προσθήκη του αρνητικά

φορτισµένου

πληθυσµού των µη-βιοτινυλιωµένων µορίων DNA (10µg/ml) και επάνω
από αυτό τοποθετήθηκε ένα επιπλέον στρώµα από τη θετικά φορτισµένη
Ην1.

Όπωσ

και

προηγούµενα,

οι

ηλεκτροστατικέσ

αλληλεπιδράσεισ

οδήγησαν στην πρόσδεση µάζασ και την αύξηση των ενεργειακών
απωλειών όπωσ αυτέσ αντιπροσωπεύονται από τισ πτώσεισ στη φάση
και το πλάτοσ, αντίστοιχα (διάγραµµα 2). Το πείραµα αυτό επαναλήφθηκε
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µε

αντικατάσταση

του

πρώτου

θετικά

φορτισµένου

πρωτενικού

στρώµατοσ µε την προσθήκη τησ εξίσου θετικά φορτισµένησ πολυλυσίνησ,
χωρίσ διαφοροποίηση στισ παρατηρούµενεσ µεταβολέσ.
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∆ιάγραµµα 2: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση των µεταβολών στη φάση και το πλάτοσ
για

τη

διαδοχική

προσθήκη

διαλυµάτων

ιστόνησ

(Ην1)

250µg/ml,

µη

βιοτινυλιωµένων µορίων DNA (DNA) 10µg/ml και ιστόνησ (Ην1) 250µg/ml, στην
επιφάνεια

ακουστικήσ

µικροσυσκευήσ.

Τα

τρία

στρώµατα

βιοµορίων

που

δηµιουργήθηκαν ήταν φορτισµένα κατά σειρά: αρνητικά (1ο), θετικά (2ο) και
αρνητικά (3ο).

Το τρίτο στη σειρά πείραµα παρουσίασε µία διαφοροποίηση µε
εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στην περίπτωση αυτή, πάνω σε ένα στρώµα από
νιουτραβιδίνη

που

είχε

προσροφηθεί

στην

επιφάνεια

χρυσού

τησ

µικροσυσκευήσ προστέθηκε διάλυµα βιοτινυλιωµένων στο ένα άκρο µορίων
DNA µήκουσ 198bp. Κατά την ειδική πρόσδεση των µορίων αυτών
παρατηρήθηκε και καταγράφτηκε τόσο µεταβολή (πτώση) στη φάση όσο
και σηµαντική πτώση στο πλάτοσ του ακουστικού κύµατοσ. Στο διπλό αυτό
αρνητικά φορτισµένο στρώµα νιουτραβιδίνησ-βιοτινυλιωµένων µορίων
DNA προστέθηκε διάλυµα µε τη θετικά φορτισµένη Ην1. Η απόκριση του
ακουστικού βιοαισθητήρα κατά τη διάρκεια τησ ηλεκτροστατικήσ αυτήσ

- 128 -

Κεφ. 5ο – Μη ειδικέσ πρωτενικέσ αλληλεπιδράσεισ µε το DNA

αλληλεπίδρασησ χαρακτηρίστηκε από την έντονη πτώση στη φάση λόγω
τησ πρόσδεσησ µάζασ που όµωσ δεν συνοδεύτηκε από την αναµενόµενη
πτώση στο πλάτοσ. Αντιθέτωσ, παρουσιάστηκε σηµαντική αύξηση στο
πλάτοσ που αντιστοιχεί σε ενεργειακό όφελοσ του συτήµατοσ (διάγραµµα
3).
Στον πίνακα 1 συνοψίζονται τα 3 είδη πειραµάτων και τα ακουστικά
δεδοµένα που προέκυψαν µετρώντασ τισ µεταβολέσ στη φάση (∆θ) και στο
πλάτοσ (∆Α).
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∆ιάγραµµα 3: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση των µεταβολών στη φάση και το πλάτοσ
για

τη

διαδοχική

προσθήκη

διαλυµάτων

νιουτραβιδίνησ

(Neu)

200µg/ml,

βιοτινυλιωµένων µορίων DNA 198bp (B-DNA) 5µg/ml και ιστόνησ (Ην1) 250µg/ml,
στην επιφάνεια ακουστικήσ µικροσυσκευήσ.

Από τα αποτελέσµατα αυτά γίνεται φανερή τόσο η διαφορετική
επίδραση τησ πρόσδεσησ του βιοτινυλιωµένου DNA όσο και τησ ιστόνησ
στο ακουστικό σήµα. Ο λόγοσ ∆Α/∆θ για την ειδική σύνδεση του
βιοτινυλιωµένου DNA (0,26 dB/deg)) είναι κατά πολύ µεγαλύτεροσ από τον
αντίστοιχο για τη µη ειδική δηµιουργία πρωτενικών στρωµάτων (0,01-
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0,055 dB/deg) καθώσ για τη µη ειδική δηµιουργία του στρώµατοσ του µη
βιοτινυλιωµένου DNA (0,026-0,038 dB/deg). Η απόκριση του ακουστικού
σήµατοσ κατά την προσθήκη ιστόνησ (-0,037 dB/deg) παρουσιάζει
ιδιαίτερο

ενδιαφέρον

καθώσ

σε

αντίθεση

µε

τισ

προηγούµενεσ

περιπτώσεισ, η πτώση στη φάση συνοδεύεται από σηµαντική αύξηση στο
πλάτοσ.

Πείραµα 1ο

Είδοσ µορίου

Φορτίο

∆Α/∆θ

Στρώµα 1ο

Νιουτραβιδίνη

-

0,016

Στρώµα 2ο

Ην1

+

0,055

Στρώµα 3ο

Non B-DNA

-

0,026

Στρώµα 1ο

Ην1

+

0,055

Στρώµα 2ο

Non B-DNA

-

0,038

Στρώµα 3ο

Ην1

+

0,042

Στρώµα 1ο

Νιουτραβιδίνη

-

0,01

Στρώµα 2ο

Β-DNA

-

0,26

Στρώµα 3ο

Ην1

+

(-)0,037

Πείραµα
Πείραµα 2ο

Πείραµα
Πείραµα 3ο

Πίνακασ 1: Συνοπτική περιγραφή των ακουστικών µετρήσεων για 3 διαφορετικά
είδη πειραµάτων. Στον πίνακα καταγράφονται τα είδη των µορίων που
σχηµάτισαν τα διαφορετικά στρώµατα στην επιφάνεια τησ µικροσυσκευήσ, το
φορτίο τουσ και ο λόγοσ ∆Α/∆θ που µετρήθηκε για κάθε ένα από αυτά. Το «Non BDNA» αντιστοιχεί σε µη βιοτυνιλιωµένα µόρια ενώ το «Β-DNA» σε βιοτινυλιωµένα
στο ένα άκρο 198bp µόρια.

Η ιδιαιτερότητα αυτή είναι προφανέσ ότι δεν µπορεί να αποδοθεί σε
κάποιο ηλεκτρικό φαινόµενο καθώσ παρατηρήθηκε µόνο στην περίπτωση
προσθήκησ

ιστόνησ

υποστηρίζεται

από

σε

στρώµα

τουσ

βιοτινυλιωµένου

υπόλοιπουσ

DNA

συνδυασµούσ

και

δεν

ηλεκτρικών
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αλληλεπιδράσεων. Η ιδιαίτερη αυτή µεταβολή του ακουστικού σήµατοσ
µπορεί

να

αποδοθεί

στη

γνωστή

αλλαγή

τησ

διαµόρφωσησ

του

ακινητοποιηµένου DNA και οι παράµετροι που σχετίζονται µε αυτή
αναλύονται παρακάτω.

5.2.4 Ο ρόλοσ τησ συγκέντρωσησ του DNA
Βαθύτερη διερεύνηση τησ απόκρισησ τησ ακουστικήσ µικροσυσκευήσ
κατά την αλληλεπίδραση του βιοτινυλιωµένου DNA µε την ιστόνη Ην1
έδειξε ότι ο λόγοσ ∆Α/∆θ που καταγράφεται για την πρωτε5νη αυτή
εξαρτάται γραµµικά από τη µάζα του DNA που έχει ακινητοποιηθεί στην
επιφάνεια

µέσω

τησ

νιουτραβιδίνησ.

Τέσσερεισ

διαφορετικέσ

συγκεντρώσεισ (1, 3, 5 και 7µg/ml) του ίδιου βιοτινυλιωµένου DNA (198bp)
προστέθηκαν

σε

ξεχωριστά

πειράµατα

στην

τροποποιηµένη

µε

νιουτραβιδίνη επιφάνεια τησ µικροσυσκευήσ. Η µεταβολή στη φάση του
κύµατοσ βρέθηκε να αυξάνει γραµµικά (R=0,999) µε την αύξηση τησ
συγκέντρωσησ του διαλύµατοσ που προστίθεται, γεγονόσ ενδεικτικό τησ
αύξησησ του ποσοστού κάλυψησ τησ επιφάνειασ µε τη µάζα του DNA.
Μετά την προσθήκη περίσσειασ από την ιστόνη Ην1 (250µg/ml) πάνω στο
ακινητοποιηµένο DNA έγινε η καταγραφή του ακουστικού σήµατοσ
∆Α/∆θ(Ην1) για την πρωτε5νη σε συνάρτηση µε τη µεταβολή τησ φάσησ για
το DNA (διάγραµµα 4Α & 4Β). Ο λόγοσ αυτόσ αντιστοιχεί στην αύξηση του
πλάτουσ που παρατηρείται κατά την πρόσδεση τησ ιστόνησ διά την πτώση
τησ φάσησ ωσ αποτέλεσµα τησ πρόσδεσησ αυτήσ, και βάσει του
διαράµµατοσ Β εξαρτάται γραµµικά (R=0,999) από τη µάζα του DNA που
βρίσκεται ακινητοποιηµένη στην επιφάνεια (µεταβολή στη φάση για το
DNA). Η κλίση τησ ευθείασ που προκύπτει είναι ενδεικτική τησ σχέσησ:

∆Α ( Hv1) / ∆θ ( Hv1)
∆θ ( DNA)

∝

ΑπώλειαΕνέργειας ( Ην 1) / Μ άζα (Ην 1)
Μ άζα ( DNA)

[1]

και είναι ανεξάρτητη του ποσοστού κάλυψησ τησ επιφάνειασ µε το DNA. Η
κλίση αυτή θα αναφέρεται από εδώ και στο εξήσ σαν Ην1 απόκριση.
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∆ιάγραµµα 4: Α. Απεικόνιση των µεταβολών στη φάση και το πλάτοσ για την
προσθήκη του 198bp B-DNA και τησ ιστόνησ Ην1. Β. ∆ιαγραµµατική απεικόνιση
του λόγου ∆Α/∆θ τησ ιστόνησ Ην1 που προέκυψε από την αλληλεπίδρασή τησ µε
διαφορετικέσ ποσότητεσ 198bp DNA ακινητοποιηµένο στην επιφάνεια του
αισθητήρα. Η µάζα εκφράζεται σε συνάρτηση µε τη µεταβολή στη φάση για το
DNA αυτό και βάσει τησ αποδεδειγµένησ γραµµικότητασ µεταξύ των δύο µεγεθών.
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5.2.5 Ο ρόλοσ του µήκουσ και του σχήµατοσ του DNA
Η ακουστική απόκριση κατά την αλληλεπίδραση τησ ιστόνησ µε το DNA
βρέθηκε να επηρεάζεται σε ορισµένο βαθµό από το µέγεθοσ των µορίων
DNA που είχαν ακινητοποιηθεί στην επιφάνεια. Η διαπίστωση αυτή ήταν
αποτέλεσµα τησ προσθήκησ διαλύµατοσ ιστόνησ Ην1 (250µg/ml) πάνω σε
επιµέρουσ επιφάνειεσ στισ οποίεσ είχαν ακινητοποιηθεί 4 διαφορετικα
βιοτινυλιωµένα µόρια DNA (5µg/ml) µε µεγέθη 75bp (25,5nm), 132bp
(44,88nm), 167bp (56,78nm) και 198bp (67,32nm) και τησ καταγραφήσ του
ακουστικού σήµατοσ τησ ιστόνησ για κάθε µία ξεχωριστή αλληλεπίδραση.
Με δεδοµένο ότι ο λόγοσ ∆Α/∆θ για την ιστόνη εξαρτάται από τη
συγκέντωση του DNA στην επιφάνεια του αισθητήρα, η σύγκριση για τα
διαφορετικά µεγέθη DNA έγινε µε βάση τη σχέση [1] η οποία είναι
ανεξάρτητη από το ποσοστό κάλυψησ. Όπωσ φαίνεται από το διάγραµµα
5, η τιµή τησ σχέσησ [1] για κάθε διαφορετική αλληλεπίδραση ακολουθεί
ελαφρά αυξητική τάση καθώσ αυξάνει το µέγεθοσ του DNA που συµµετέχει
στην αλληλεπίδραση.
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∆ιάγραµµα 5: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση τησ ακουστικήσ απόκρισησ κατά την
αλληλεπίδραση τησ ιστόνησ Ην1 µε διαφορετικού µεγέθουσ µόρια DNA. Στον άξονα
ψ απεικονίζεται η τιµή τησ σχέσησ [1] για κάθε διαφορετική αλληλεπίδραση, ενώ
στον άξονα χ βρίσκονται οι αντίστοιχεσ τιµέσ του µεγέθουσ του DNA. Η τιµή τησ
σχέσησ [1] παρουσιάζεται υψηλότερη κυρίωσ για τα δύο µεγαλύτερα σε µέγεθοσ
µόρια DNA.
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Εκτόσ από το µήκοσ του DNA σηµαντική επίδραση στην απόκριση του
ακουστικού αισθητήρα για την ιστόνη έδειξε και η ύπαρξη εγγενούσ
κυρτότητασ µεταξύ µορίων µε ίδιο µοριακό βάροσ και µέγεθοσ. Πράγµατι
από την ακινητοποίηση των δύο 90bp µορίων µε «γραµµική» και «κυρτή»
διαµόρφωση (βλ. Κεφάλαιο 4) και την αλληλεπίδρασή τουσ µε την ιστόνη
Ην1 προέκυψε διαφορετική ακουστική απόκριση σύµφωνα µε τη σχέση [1].
Συγκεκριµένα, η τιµή τησ σχέσησ [1] µε υπόστρωµα το «κυρτό» DNA ήταν
56% µικρότερη σε σχέση µε την αντίστοιχη τιµή για το «γραµµικό» DNA,
γεγονόσ που αποδεικνύει τη σηµασία τησ διαµόρφωσησ για αυτού του
τύπου τισ αλληλεπιδράσεισ.

5.3 Το σύµπλοκο Ην1-DNA
5.3.1 Παρατήρηση του σχηµατισµού του νουκλεοπρωτενικού συµπλόκου
σε πραγµατικό χρόνο
Όλα τα προηγούµενα πειραµατικά δεδοµένα προέκυψαν από τη χρήση
περίσσειασ

ποσότητασ

(250µg/ml)

πρωτε5νησ

µε

αποτέλεσµα

η

αλληλεπίδραση και η ολοκλήρωση του φαινοµένου να πραγµατοποιούνται
σε λιγότερο από 5 περίπου λεπτά. Για την λεπτοµερέστερη παρατήρηση
τησ αλληλεπίδρασησ σε πραγµατικό χρόνο, πάνω από βιοτινυλιωµένο
DNA,

ακινητοποιηµένο

συγκεντρώσεισ

ιστόνησ

σε

νιουτραβιδίνη,

Ην1

(10-150µg/ml)

προστέθηκαν
και

διαδοχικέσ

καταγράφτηκαν

οι

αντίστοιχεσ ξεχωριστέσ µεταβολέσ στο πλάτοσ και τη φάση. Για τη σειρά
αυτών των πειραµάτων χρησιµοποιήθηκαν 4 διαφορετικά DNA: ένα
βιοτινυλιωµένο µε µέγεθοσ 198bp, δύο βιοτινυλιωµένα µε µέγεθοσ 90bp, το
ένα

«γραµµικό»

παρασκεύασµα

και

το

µορίων

άλλο
DNA.

«κυρτό»
Στο

και

ένα

διάγραµµα

6

µη

βιοτινυλιωµένο

απεικονίζονται

οι

διαδοχικέσ µεταβολέσ στη φάση που προκύπτουν από την πρόσδεση τησ
ιστόνησ πάνω στο DNA.
Οι µεταβολέσ αυτέσ ακολουθούν πτωτική τάση και αντιπροσωπεύουν την
προσδεδεµένη στο DNA µάζα τησ ιστόνησ µέχρι να επέλθει κορεσµόσ,
περίπου µετά την πέµπτη συγκέντρωση (50µg/ml). Στο επόµενο διάγραµµα
(διάγραµµα 7) απεικονίζονται οι αντίστοιχεσ διαδοχικέσ µεταβολέσ στο
πλάτοσ.

- 134 -

Κεφ. 5ο – Μη ειδικέσ πρωτενικέσ αλληλεπιδράσεισ µε το DNA

Μεταβολ ή στη φάση, ∆θ (deg)

2

0

-2

-4

-6

-8

-10
0

20

40

60

80

100

120

140

H v 1 συγκεντρώ σεισ (µg/ml )

∆ιάγραµµα 6: Απεικόνιση των µεταβολών στη φάση που προκαλούνται από την
διαδοχική

προσθήκη

ακινητοποιηµένα

στην

συγκεντρώσεων
επιφάνεια

(10-150µg/ml)

διαφορετικά

DNA:

ιστόνησ
(■)

198bp,

πάνω
(▲)

σε
90bp

«γραµµικό» (|) µη βιοτινυλιωµένο, (}) 90bp «κυρτό». Και στισ 4 περιπτώσεισ οι
µεταβολέσ στη φάση παρουσιάζονται πτωτικέσ µε τον κορεσµό να επέρχεται µετά
την πέµπτη συγκέντρωση (50µg/ml).
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∆ιάγραµµα 7: Απεικόνιση των µεταβολών στο πλάτοσ που προκαλούνται από την
διαδοχική

προσθήκη

ακινητοποιηµένα

στην

συγκεντρώσεων
επιφάνεια

(10-150µg/ml)

διαφορετικά

DNA:

ιστόνησ
(■)

198bp,

πάνω
(▲)

σε
90bp

«γραµµικό» (|) µη-βιοτινυλιωµένο, (}) 90bp «κυρτό». Ξεχωρίζει η αντίθετη πορεία
τησ µεταβολήσ που ακολουθείται παρουσία των βιοτινυλιωµένων µορίων DNA.
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Στην περίπτωση αυτή, ξεχωρίζει η µεταβολή που προκαλείται από την
ιστόνη πάνω στο µη βιοτινυλιωµένο DNA καθώσ ακολουθεί αντίθετη
πορεία από τισ υπόλοιπεσ τρεισ περιπτώσεισ. Η διαφορά αυτή είναι
ενδεικτική του τρόπου ακινητοποίησησ του DNA και των αλλαγών που
επέρχονται έπειτα από την πρόσδεση τησ ιστόνησ. Η εφαρµογή τησ σχέσησ
[1] για τισ ξεχωριστέσ τιµέσ ∆Α και ∆θ που αντιστοιχούν σε κάθε µία από
τισ συγκεντρώσεισ Ην1 που προστίθενται οδηγεί στο διάγραµµα 8 στο
οποίο η κάθε ξεχωριστή αλληλεπίδραση παρουσιάζεται ωσ µία σχεδόν
κωδωνοειδήσ καµπύλη η οποία εντοπίζει την κορύφωση του φαινοµένου
στη δεύτερη συγκέντρωση (20µg/ml) και την ολοκλήρωση του µετά την
πέµπτη (50µg/ml) ενώ παράλληλα είναι ενδεικτική µίασ διαδικασίασ,
πάνω στην επιφάνεια, που περιλαµβάνει σταδιακή µετάβαση από µία
κατάσταση όρθιασ γεωµετρίασ σε κάποια άλλη «ξαπλωµένη».

0,12

H ν1 απόκρι ση

0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
-0,02
0

20

40

60

80

100

120

140

H v1 συγκεντρώ σεισ (µg/ml)

∆ιάγραµµα 8: Απεικόνιση τησ ακουστικήσ απόκρισησ για την ιστόνη όπωσ αυτή
υπολογίζεται για κάθε διαφορετική συγκέντρωση µέσω τησ σχέσησ [1]. Οι
καµπύλεσ που αντιστοιχούν στα βιοτινυλιωµένα DNA εµφανίζουν κωδωνοειδή
µορφή µε µέγιστο στη συγκέντρωση 20µg/ml. (■) 198bp, (▲) 90bp «γραµµικό» (|)
µη βιοτινυλιωµένο, (}) 90bp «κυρτό». Αυτό δείχνει ότι η ενέργεια που εκλύεται ανά
µάζα Ην1 και ανά µάζα DNA, ανεξάρτητα από το µήκοσ του DNA, παρουσιάζει
ένα µέγιστο υποδηλώνοντασ τη σταδιακή µετάβαση από µία κατάσταση σε άλλη.
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5.3.2 Σύγκριση ακουστικών µετρήσεων
Ήδη

από

το

προηγούµενο

κεφάλαιο

έγινε

γνωστή

σε

βάθοσ

η

συµπεριφορά των µορίων DNA πάνω στην επιφάνεια του ακουστικού
αισθητήρα καθώσ και η συσχέτιση των ακουστικών µεταβολών µε τη µάζα,
τη συγκέντρωση, το µήκοσ και τη διαµόρφωση των µορίων αυτών. Στο
κεφάλαιο αυτό βρέθηκε ότι ο ακουστικόσ λόγοσ για την ηλεκτροστατική
πρόσδεση τησ ιστόνησ Ην1 πάνω σε ακινητοποιηµένα µόρια DNA
εξαρτάται τόσο από τη συγκέντρωση όσο και από το µέγεθοσ και σχήµα
του DNA µε το οποίο αλληλεπιδρά η ιστόνη. Παρόλα αυτά, το πιο
σηµαντικό, ίσωσ, σηµείο σε αυτή τη µελέτη αποτελεί η δηµιουργία του
τελικού συµπλόκου DNA-ιστόνησ και πωσ ο ακουστικόσ αισθητήρασ µπορεί
να δώσει πληροφορίεσ για τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά αυτού του
συµπλόκου.

Για τη διερεύνηση αυτού του φαινοµένου είναι σηµαντική η

συλλογή και σύγκριση των ακουστικών µετρήσεων που αντιστοιχούν στο
τελικό νουκλεοπρωτενικό σύµπλοκο. Οι µετρήσεισ αυτέσ προκύπτουν από
το συνδυασµό τησ συνολικήσ µεταβολήσ στο πλάτοσ µε τη συνολική
µεταβολή στη φάση που προκαλούνται τόσο από την ακινητοποίηση µέσω
βιοτίνησ

του

DNA

πάνω

στη

νιουτραβιδίνη

όσο

και

από

την

ηλεκτροστατική πρόσδεση τησ Ην1 πάνω σε αυτό. Η µαθηµατική έκφραση
αυτήσ τησ περίπτωσησ δίνεται από τη σχέση:

∆Α ( DNA / Hv1)
∆θ ( DNA / Hv1)

≈

∆Α ( DNA) + ∆Α ( Hv1)
∆θ ( DNA) + ∆θ ( Hv1)

[2]

στην οποία το ∆Α(DNA) και ∆Α(Hv1) αντιστοιχεί σε πτώση και αύξηση του
πλάτουσ, αντίστοιχα ενώ το ∆θ(DNA) και το ∆θ(Hv1) σε πτώση τησ φάσησ.
Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι ο αριθµητήσ θα δίνεται από τη διαφορά των
δύο µεταβολών στο πλάτοσ ενώ ο παρανοµαστήσ αυτήσ τησ σχέσησ θα
αποτελεί το άθροισµα των δύο µεταβολών στη φάση (διάγραµµα 9).
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Χρόνοσ ( s ec )

∆ιάγραµµα

9:

Απεικόνιση

των

µεταβολών

κατά

τη

δηµιουργία

ενόσ

νουκλεοπρωτενικού συµπλόκου. Τα βέλη δείχνουν τισ συνολικέσ µεταβολέσ για το
πλάτοσ και τη φάση που αντιστοιχούν στο σύµπλοκο. Οι µπλε οριζόντιεσ γραµµέσ
οριοθετούν τη συνολική µεταβολή του πλάτουσ ενώ οι µαύρεσ οριζόντιεσ γραµµέσ
τη συνολική µεταβολή στη φάση. Οι κόκκινεσ κάθετεσ γραµµέσ σηµατοδοτούν τισ
χρονικέσ στιγµέσ στισ οποίεσ προστέθηκαν κατά σειρά το βιοτινυλιωµένο DNA και
η ιστόνη Ην1.

Στον πίνακα 2 που ακολουθεί καταγράφονται οι τιµέσ τησ σχέσησ [2] για
κάθε µία από τισ διαφορετικέσ αλληλεπιδράσεισ τησ ιστόνησ Ην1 µε το
DNA που περιγράφτηκαν παραπάνω. Οι τιµέσ που υπολογίστηκαν
κυµαίνονται

όλεσ

σε

πολύ

χαµηλά

επίπεδα

µε

συνέπεια

να

µη

διακρίνονται, πρακτικά, µεταξύ τουσ. Αυτό σηµαίνει ότι η τελική κατάληξη
του συµπλόκου είναι ταυτόσηµη για κάθε διαφορετική αλληλεπίδραση
ανεξάρτητα από τη συγκέντρωση του DNA στην επιφάνεια, το µέγεθόσ του
αλλά και τη διαµόρφωση του.
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DNA

Σύµπλοκο

DNA

Σύµπλοκο

DNA

Σύµπλοκο

198bp1

0,013

198bp4

0011

167bp

0,030

198bp2

0,024

75bp

0,015

90bp*

0,019

198bp3

0,006

132bp

0,017

90bp**

0,023

Πίνακασ 2: Στον πίνακα αυτό καταγράφονται οι διαφορετικέσ τιµέσ τησ σχέσησ [2]
για το σύµπλοκο DNA-Hv1, όπωσ αυτέσ υπολογίστηκαν για 4 διαφορετικέσ
συγκεντρώσεισ του 198bp DNA (1-4), για τα

υπόλοιπα µήκη 75bp, 132bp και

167bp, και για τα DNA 90bp µε «γραµµική»(*) και «κυρτή»(**) διαµόρφωση.

Οι τιµέσ τησ σχέσησ [2] αντιπροσωπεύουν τισ ενεργειακέσ απώλειεσ ανά
µονάδα µάζασ που προκαλούνται από το σύµπλοκο ιστόνησ και DNA. Για
να γίνει περισσότερο κατανοητή η σηµασία και η διακύµανση που
εµφανίζουν οι τιµέσ που υπολογίστηκαν, αρκεί να συγκριθούν µε τισ
αντίστοιχεσ ενεργειακέσ απώλειεσ ανά µονάδα µάζασ (∆Α/∆θ) που
οφείλονται στο στρώµα τησ νιουτραβιδίνησ πάνω στην επιφάνεια του
χρυσού. Το στρώµα αυτό είναι γνωστό ότι σχηµατίζει µία µονή στιβάδα
πάχουσ περίπου 5nm (16) η οποία λόγω τησ συµπαγούσ δοµήσ τησ δεν
προκαλεί

σηµαντικέσ

µεταβολέσ

στο

ιξώδεσ

τησ

µεσεπιφάνειασ

στερεού/υγρού και εποµένωσ δεν παρουσιάζει σηµαντικέσ ενεργειακέσ
απώλειεσ ανά µονάδα µάζασ (17). Η τιµή ∆Α/∆θ που προέκυψε από 17
ανεξάρτητεσ µετρήσεισ για τη νιουτραβιδίνη είναι ίση µε 0,025±0,010

dB/
dB/deg. Εάν από τον πίνακα 2 υπολογίσουµε το µέσο όρο των τιµών τησ
σχέσησ [2] θεωρώντασ ότι δεν επηρεάζονται από τη συγκέντωση ή το
µέγεθοσ/σχήµα του DNA, προκύπτει µία τιµή ίση µε 0,019±0,006 dB/
dB/deg, η
οποία εµπίπτει µέσα στο εύροσ των τιµών για τη νιουτραβιδίνη. Αυτό µασ
επιτρέπει να υποθέσουµε ότι το σύµπλοκο ιστόνησ-DNA, σε κάθε
περίπτωση, δηµιουργεί ένα στρώµα που συµπεριφέρεται ωσ προσ τισ
ενεργειακέσ απώλειεσ µε τρόπο όµοιο µε αυτό του στρώµατοσ τησ
νιουτραβιδίνησ, γεγονόσ που επιβεβαιώνεται παρακάτω.
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5.4 Εικόνεσ του νουκλεοπρωτενικού συµπλόκου µε µικροσκοπία ατοµικών
δυνάµεων (AFM)
5.4.1 Βασικέσ αρχέσ τησ τεχνικήσ AFM
Το µικροσκόπιο ατοµικών δυνάµεων (AFM), παρέχει εικόνεσ των ατόµων
που βρίσκονται πάνω σε µια επιφάνεια ή µέσα σ' αυτήν. Το AFM δουλεύει
στηριζόµενο στη σάρωση που εκτελεί µια λεπτή κεραµική ή από
ηµιαγώγιµο υλικό βελόνα, πάνω από µια επιφάνεια. Η αιχµή τησ βελόνασ
(ακίδα) τοποθετείται στην άκρη ενόσ µοχλοβραχίονα που µπορεί να
ταλαντεύεται ενώ είναι στερεωµένοσ στο άλλο άκρο. Καθώσ η ακίδα
έλκεται ή απωθείται από την επιφάνεια που σαρώνει ο µοχλοβραχίονασ,
αυτόσ αποκλίνει. Το µέγεθοσ τησ απόκλισησ καταγράφεται από µια δέσµη
λέιζερ

η

οποία

ανακλάται

σε

αµβλεία

γωνία

από

το

άκρο

του

µοχλοβραχίονα που ταλαντώνεται (εικ. 1). Το γράφηµα τησ απόκλισησ τησ
δέσµησ λέιζερ σε σχέση µε τη θέση τησ ακίδασ πάνω στην επιφάνεια του
δείγµατοσ, καταγράφει την ανάλυση τησ επιφάνειασ σε όρη και κοιλάδεσ
που περιέχει αυτή, παρέχοντασ τη µορφολογία τησ επιφάνειασ. Το AFM
µπορεί να δουλέψει µε την ακίδα σε επαφή µε το δείγµα, είτε µε την ακίδα
να χτυπά ελαφρά την επιφάνεια. Στην περίπτωση αυτή καταγράφονται οι
µεταβολέσ που παρατηρούνται ωσ προσ τη σκληρότητα τησ επιφάνειασ ή
ωσ προσ την τάση προσκόλλησησ τησ ακίδασ στην επιφάνεια (tapping
mode). Με τη µέθοδο τησ µικροσκοπίασ ατοµικών δυνάµεων, είναι εφικτή
διακριτική ικανότητα επί τησ επιφανείασ από Angrstroms µέχρι µερικά
µικρά του µέτρου. Η ακτίνα τησ ακίδασ είναι τησ τάξησ των 20
νανοµέτρων, ενώ η δύναµη που ασκείται µεταξύ ακίδασ και επιφάνειασ
είναι τησ τάξησ των 10-11 έωσ 10-6 Ν (18).

5.4.2 Συλλογή εικόνων του νουκλεοπρωτενικού συµπλόκου
Η µικροσκοπία ατοµικών δυνάµεων είναι µία νέα τεχνική που προσφέρει
µοναδικά πλεονεκτήµατα στην ικανότητα απεικόνισησ µε υψηλή ανάλυση
του DNA και άλλων µικρών µορίων και χωρίσ την απαίτηση βαφών και
άλλων ιχνηθετών. Επιπλέον η σάρωση µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε
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αέρα ή σε υγρό µέσο και είναι θεωρητικά σε θέση να προσδώσει δοµικέσ
λεπτοµέρειεσ σε επίπεδο ατοµικών διαστάσεων (19).

Εικ. 1: Το ΜΑ∆ αποτελείται από: α) ένα εύκαµπτο έλασµα (cantilever) στην άκρη
του οποίου υπάρχει µια λεπτή και µυτερή ακίδα (tip), β) µια διάταξη που
αντιλαµβάνεται τισ αποκλίσεισ του ελάσµατοσ και εποµένωσ τισ δυνάµεισ
αλληλεπίδρασησ. Η διάταξη αυτή αποτελείται από ένα laser και µια διαχωρισµένη
φωτοδίοδο, γ) ένα µηχανικό σύστηµα σάρωσησ (πιεζοηλεκτρικό) το οποίο
µετακινεί το δείγµα σε σχέση µε τη βελόνα. Συνδεδεµένοσ µε το µικροσκόπιο είναι
ένασ υπολογιστήσ, µε τον οποίο προσδιορίζονται οι τιµέσ των παραµέτρων οι
οποίεσ διατηρούνται σταθερέσ κατά τη διάρκεια τησ σάρωσησ και ένασ
µετατροπέασ, ο οποίοσ µετατρέπει το αναλογικό σήµα σε ψηφιακό ώστε να
µπορεί να το επεξεργαστεί ο υπολογιστήσ και το αντίστροφο.

Προηγούµενεσ

µελέτεσ

µε

AFM

κατάφεραν

να

απεικονίσουν

τόσο

διαφορετικέσ µορφέσ του DNA όσο και συµπλόκων του µε άλλα µόρια.
Έχουν εποµένωσ αναφερθεί εικόνεσ από κυκλικά µόρια DNA έπειτα από
σάρωση σε αέρα (18) και σε υγρό (20), εικόνεσ από ασυνήθιστα
επιµηκυσµένα (21) και υπερελικωµένα (22) µόρια DNA καθώσ και εικόνεσ
από µονόκλωνα και δίκλωνα µόρια DNA µε µεγέθη µεταξύ 25 και 100
ζευγαριών βάσεων (23). Λύγισµα και αλλαγέσ στη διαµόρφωση του DNA
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έπειτα από αλληλεπίδραση µε διάφορουσ οργανικούσ παράγοντεσ, επίσησ
παρατηρήθηκαν µε τη χρήση του AFM (24, 25). Σηµαντικότερεσ, ίσωσ,
αποδείξεισ για την καταλληλότητα του AFM στη µελέτη δοµικών αλλαγών
του DNA δόθηκαν από την ανάλυση συµπλόκων DNA και πρωταµίνησ τα
οποία απεικονίσθηκαν και µετρήθηκαν µε επιτυχία κάτω από ένα µεγάλο
εύροσ συνθηκών (26).
Στόχοσ τησ χρήσησ του AFM αποτέλεσε η συλλογή εικόνων για το
σύµπλοκο DNA-ιστόνησ υπο το φωσ των οποίων θα δινόταν όσο το
δυνατόν

καλύτερη

και

ακριβέστερη

εξήγηση

των

ακουστικών

αποτελεσµάτων. Η απεικόνιση των δειγµάτων έγινε από το µικροσκόπιο
ατοµικών δυνάµεων Digital Instruments NanoScope IIIa (Πανεπιστήµιο
Κρήτησ, τµήµα Φυσικήσ, τοµέασ Μικροηλεκτρονικήσ), σε λειτουργία tapping
mode, µε Veeco tips (model RTESP). Για τη σάρωση των εικόνων
χρησιµοποιήθηκε scan size 1-8 µm και scan rate 1-2 Hz. Η απεικόνιση των
δεδοµένων τησ σάρωσησ έγινε µε τη βοήθεια των λογισµικών Nanoscope
και ImageJ. Η ακινητοποίηση των δειγµάτων έγινε πάνω σε φύλλα mica η
οποία είναι ελαφρά αρνητικά φορτισµένη και θεωρείται ωσ ένα εξαιρετικό
υπόστρωµα καθώσ είναι εντελώσ επίπεδη σε σχέση µε το πλάτοσ του DNA
και επιτρέπει την πρόσδεσή του µέσα σε κοινά ρυθµιστικά διαλύµατα
παρουσία δισθενών ιόντων (26). 5µl από κάθε δείγµα προστίθονταν αρχικά
πάνω σε φρεσκοκοµµένο φύλλο mica µέσα σε διάλυµα ΤΕ (10mM Tris pH 8,
1mM EDTA) παρουσία 10mM MgCl2. Έπειτα από επώαση δύο λεπτών η
mica µε το δείγµα εµβαπτιζόταν για 1 λεπτό µέσα σε απεσταγµένο νερό
και ακολουθούσε στέγνωµα µε αέριο άζωτο για 5-10 δεύτερα και άµεση
µεταφορά στο µικροσκόπιο για τη συλλογή των εικόνων.

5.4.3 Αποτελέσµατα σάρωσησ
Σκοπόσ τησ σάρωσησ µε µικροσκοπία ατοµικών δυνάµεων ήταν η
εξαγωγή ποιοτικών συµπερασµάτων αναφορικά µε το σχηµατισµό του
νουκλεοπρωτενικού συµπλόκου και µε τισ αλλαγέσ στη διαµόρφωση του
DNA που επέρχονται έπειτα από την αλληλεπίδραση µε την ιστόνη Ην1.
Για το λόγο αυτό δεν δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση σε µετρήσεισ που
σχετίζονταν µε τισ διαστάσεισ των µορίων πάνω στην επιφάνεια τησ mica
καθώσ και σε φαινόµενα παραµόρφωσησ των µορίων που αφορούν κυρίωσ
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την επίδραση τησ ακίδασ αλλά και τησ µεθόδου ακινητοποίησησ πάνω
στην

επιφάνεια

(21).

Επιπλέον,

οι

εικόνεσ

που

παρουσιάζονται

διαφοροποιούνται ωσ προσ τον άξονα z για λόγουσ λεπτοµερέστερησ
αποτύπωσησ

τησ

εικόνασ

και

απαιτούν

ιδιαίτερη

προσοχή

στην

περίπτωση που χρησιµοποιηθούν για συγκρίσεισ µεταξύ τουσ.
Η ιστόνη Ην1 είναι ένα πρωτενικό µόριο µε µικρέσ διαστάσεισ που
συµµετέχει στο σχηµατισµό του πυρήνα των νουκλεοσωµάτων (13). Όπωσ
αναµενόταν, η εικόνα από την προσρόφηση 5µl τησ Ην1 (20ng/µl) πάνω σε
φρεσκοκοµµένη επιφάνεια mica (εικ. 2) έδειξε τη δηµιουργία κυρίωσ
πρωτενικών συσσωµατωµάτων µε διάµετρο 30 έωσ 60nm, καθώσ και την
ύπαρξη µεµονωµένων µορίων (27). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η επιφάνεια
τησ mica µετά από αντίστοιχη επεξεργασία µόνο µε το ρυθµιστικό διάλυµα
και χωρίσ την πρωτε5νη έδειξε µία απολύτωσ καθαρή επιφάνεια (εικ. 3).
Η πρόσδεση µέσω µαγνησίου ενόσ παρασκευάσµατοσ µορίων DNA µε
µήκοσ 198bp (10ng/µl) πάνω σε φρεσκοκοµµένη mica είχε ωσ αποτέλεσµα
την εµφάνιση γραµµικών αλλά και κυρτών ράβδων (εικ. 4) µε µήκη που
συµφωνούν µε προηγούµενεσ σχετικέσ αναφορέσ για εικόνεσ αντίστοιχων
µορίων από AFM (23). Η επιλογή του DNA µε µήκοσ 198bp έγινε µε κριτήριο
την ύπαρξη ακουστικών πειραµατικών δεδοµένων αλλά και για το γεγονόσ
ότι το ραβδοειδέσ σχήµα τουσ είναι ευκολότερα διακριτό συγκριτικά µε
µόρια µικρότερα από 100bp (23). Αύξηση τησ συγκέντρωσησ του DNA πάνω
στη mica κατά µία τάξη µεγέθουσ (100ng/µl) είχε ωσ αποτέλεσµα τη
δηµιουργία ενόσ δικτύου από µόρια DNA που αλληλεπιδρούν µεταξύ τουσ
και συσσωµατώνονται άκρη µε άκρη όπωσ επίσησ, έχει αναφερθεί σε
προηγούµενεσ µελέτεσ (εικ. 5) (23, 28).
Ο σχηµατισµόσ των νουκλεοπρωτενικών συµπλόκων προέκυψε έπειτα
από την προσθήκη 5µl ιστόνησ Ην1 (20ng/µl) πάνω σε mica στην οποία είχε
προηγουµένωσ προστεθεί DNA 198bp σε υψηλή συγκέντρωση (100ng/µl).
Με δεδοµένη την ύπαρξη ενόσ δικτύου DNA, όπωσ είχε προηγούµενα
παρατηρηθεί, η προσθήκη τησ ιστόνησ κατέστρεψε σε πολλά σηµεία αυτό
το

δίκτυο

και

οδήγησε

στη

δηµιουργία

συσσωµατωµάτων

και

εµπλεκοµένων νουκλεοπρωτενικών δοµών (26). Τα µόρια του DNA
µοιάζουν να συγκεντρώνονται γύρω από πρωτενικούσ πυρήνεσ µε
διάµετρο 100-200nm και να συσσωµατώνονται τελικά σε µεγάλεσ,
συµπαγείσ και πυκνά πακεταρισµένεσ µάζεσ (εικ. 6) (26).
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Εικ. 2: Εικόνα AFM επιφάνειασ mica έπειτα από προσθήκη ιστόνησ Ην1 (20ng/µl).
∆ιακρίνονται περισσότερο σύµπλοκα πρωτε5νησ παρά µεµονωµένα µόρια. x=2µm
και z=5nm.

Εικόνα 3: Εικόνα AFM από επιφάνεια mica στην οποία προστέθηκε µόνο ρυθµιστικό
διάλυµα.

Η

επιφάνεια

παρουσιάζεται

καθαρή

εκτόσ

από

ένα

µεγάλο

συσσωµάτωµα το οποίο οφείλεται ενδεχοµένωσ στην παρουσία του αλατιού.
x=2µm και z=3nm.
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Εικ. 4: Εικόνα από AFM µορίων DNA σε χαµηλή συγκέντρωση. ∆ιακρίνονται τόσο
γραµµικά (έλλειψη) όσο και κυρτά (κύκλοσ) ραβδοειδή µόρια. Επίσησ είναι έντονη η
παρουσία θραυσµάτων (background debris, (23) στο φόντο τησ εικόνασ που όµωσ
δεν πρέπει να συγχέονται µε τα µόρια του DNA. x=1µm και z=3nm.

Εικ. 5: Εικόνα από AFM για µόρια DNA 198bp που προστέθηκαν πάνω σε mica µε
10x µεγαλύτερη συγκέντρωση από πριν. Τα µόρια συνδέονται άκρη-µε-άκρη και
σχηµατίζουν ένα πυκνό δίκτυο. x=2µm και z=4nm.
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(Α)

(Β)

Εικ. 6: Απεικόνιση µε AFM τησ αλληλεπίδρασησ ιστόνησ και DNA πάνω σε mica για
δύο διαφορετικέσ κλίµακεσ (Α) και (Β). Μέσα στον κύκλο εντοπίζεται ένασ από τουσ
πυρήνεσ συσσωµάτωσησ που διακρίνονται. (Α) x=2µm και z=5nm, (Β) x-5µm και
z=5nm.
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5.5 Συζήτηση
Σε αραιά διαλύµατα το DNA έχει µήκοσ διατήρησησ που αντιστοιχεί
περίπου σε 50nm, γεγονόσ που καθιστά το πολυµερέσ αυτό τοπικά
«σκληρό»

αλλά

γενικότερα

εύκαµπτο

(29).

Οι

ηλεκτροστατικέσ

αλληλεπιδράσεισ µεταξύ των φωσφορικών κατά µήκοσ τησ διπλήσ έλικασ
µπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνεσ για τη δυσκαµψία του DNA, η οποία,
εποµένωσ, µπορεί να ρυθµιστεί ηλεκτροστατικά µε µείωση των δυνάµεων
απώθησησ που επιτυγχάνεται µέσω τησ ασύµµετρησ εξουδετέρωσησ των
φωσφορικών (30). Μία σειρά από πειράµατα (βλ. κεφ. 1ο, εικόνα 9) έδειξε
ότι οι θετικά φορτισµένεσ αλυσίδεσ των αµινοξέων αλληλεπιδρούν µε τισ
φωσφορικέσ οµάδεσ του DNA και καταφέρνουν να τισ εξουδετερώσουν
προσ τη µία µόνο πλευρά. Το αποτέλεσµα αυτήσ τησ ανισότιµησ
κατανοµήσ των διαφωσφορικών απώσεων παραµορφώνει το σκελετό του
DNA προσ την πλευρά τησ πρωτε5νησ (4, 5, 31). Γενικότερα, οι πρωτε5νεσ
που

αυξάνουν

την

ευλυγισία

του

DNA

µέσω

ηλεκτροστατικών

αλληλεπιδράσεων αναφέρονται ωσ τάξησ 2 πρωτε5νεσ λυγίσµατοσ (4, 5).
Οι πρωτε5νεσ τάξησ 2 (π.χ. ιστόνεσ) διευκολύνουν µία σειρά από
βιολογικέσ διεργασίεσ συµπεριλαµβανοµένησ τησ συµπύκνωσησ του DNA.
Σε γενικέσ γραµµέσ, το µοντέλο ασύµµετρησ εξουδετέρωσησ προτείνει ότι
οποιαδήποτε πρωτε5νη µε υψηλή συγκέντρωση θετικών φορτίων στην
επιφάνειά τησ είναι σε θέση να αλληλεπιδράσει µε το DNA, να το λυγίσει
και να το εξαναγκάσει να συµπυκνωθεί (11, 32).
Η βιολογική σηµασία τησ συµπύκνωσησ του DNA έδωσε κίνητρο σε ένα
πλήθοσ in vitro µελετών αυτήσ τησ διεργασίασ. Σε υδατικά διαλύµατα που
βρίσκονται

σε

θερµοκρασία

δωµατίου,

η

συµπύκνωση

µπορεί

να

επιτευχθεί από πολυσθενή κατιόντα µε φορτίο µεγαλύτερο ή ίσο µε +3,
όπωσ στην περίπτωση των πολυαµινών, των πολυλυσινών και των
ιστονών. Σε υψηλέσ θερµοκρασίεσ, ακόµα και Mn+2 ιόντα µπορούν να
προκαλέσουν συµπύκνωση του DNA (33).
Μελέτεσ γύρω από τη µορφολογία των µορίων του DNA κατά το
φαινόµενο

τησ

σπειροειδείσ

συµπύκνωσησ

και

ραβδοειδείσ

έδειξαν

ότι

σχηµατισµοί

σχηµατίζονται
µε

κανονικέσ

κατανοµή

µεγεθών

ανεξάρτητη από το µήκοσ του DNA. Η δηµιουργία τέτοιων σχηµατισµών
είναι

ένα

γενικότερο

φαινόµενο

που

οφείλεται

στην

ασύµµετρη

εξουδετέρωση του φορτίου στο σκελετό του DNA. Τόσο το µέγεθοσ και η
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τοπολογία του DNA όσο και η σύσταση των βασικών πρωτενών που
χρησιµοποιήθηκαν στισ µελέτεσ αυτέσ δεν έδειξαν να επιδρούν στη
δηµιουργία των συµπλόκων και εποµένωσ η συµπύκνωση δείχνει να
κυριαρχείται από µη ειδικέσ ηλεκτροστατικέσ δυνάµεισ (33, 34). Για τα
µικρότερα

µόρια DNA µε µέγεθοσ

διατήρησησ)

δεν

ισχύει

η

περίπου 50nm (όσο ένα µήκοσ

παρατήρηση

τησ

δηµιουργίασ

διακριτών

σωµατιδίων µε καθορισµένη µορφολογία (συµπύκνωση) καθώσ το µήκοσ
τουσ δεν είναι αρκετό για να σχηµατίσει τέτοιεσ δοµέσ. Παρουσία
πολυσθενών

κατιόντων,

τα

µικρότερα

µεγέθη

DNA

µπορούν

να

συγκεντρωθούν σε µερικώσ οργανωµένεσ δοµέσ ή κατά κύριο λόγο να
συσσωµατωθούν

σε

µεγαλύτερουσ

και

περισσότερο

άµορφουσ

σχηµατισµούσ µορίων (33, 35).
Στο κεφάλαιο αυτό, έγινε η περιγραφή ακουστικών πειραµάτων που
σχετίζονταν

µε το

φαινόµενο

τησ δηµιουργίασ

νουκλεοπρωτενικών

συµπλόκων µεταξύ τησ θετικά φορτισµένησ ιστόνησ Ην1 και µορίων DNA
που διέφεραν ωσ προσ το µέγεθοσ (µέχρι 200 περίπου ζευγάρια βάσεων)
και το σχήµα. Οι αλληλεπιδράσεισ αυτέσ εµπίπτουν λιγότερο στην
περίπτωση συµπύκνωσησ και περισότερο σε αυτήν τησ συσσωµάτωσησ
του DNA που οδηγεί σε µεγάλουσ συµπαγείσ και άµορφουσ σχηµατισµούσ
λόγω του σχετικά µικρού µήκουσ των µορίων που χρησιµοποιήθηκαν. Οι
δυνάµεισ που καθορίζουν το σχηµατισµό των συσσωµατωµάτων αυτών
είναι κατά κύριο λόγο ηλεκτροστατικέσ καθώσ το φαινόµενο αυτό δεν
εµφανίζεται εάν δεν εξουδετερωθεί το φορτίο του DNA σε ποσοστό
περίπου 90%. Επίσησ, η συσσωµάτωση συνδέεται µε δοµικέσ αλλαγέσ στη
διπλή έλικα που προκαλούνται από πολυσθενή ιόντα και οι οποίεσ
επιτρέπουν την τµηµατική αλληλεπίδραση µεταξύ των διπλών ελίκων και
κατ’επέκταση τη σταθεροποίηση των συσσωµατωµάτων (33). Πράγµατι,
στα πειράµατα αυτά χρησιµοποιήθηκαν δισθενή ιόντα µαγνησίου τα οποία
έχει αποδειχθεί ότι σταθεροποιούν και ισχυροποιούν την πρόσδεση του
DNA µε την ιστόνη (36). Επιπλέον, ο λόγοσ του αριθµού των µορίων τησ
θετικά

φορτισµένησ

ιστόνησ

προσ

τον

αντίστοιχο

του

DNA

που

χρησιµοποιήθηκαν για τα πειράµατα ήταν κατά πολύ µεγαλύτεροσ τησ
µονάδασ γεγονόσ που ενισχύει τη δηµιουργία και εµφάνιση συµπαγών
συσσωµατωµάτων (34). Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο γεγονόσ ότι οι
αλληλεπιδράσεισ DNA και Ην1 που µελετήθηκαν κυριαρχούνται από
ηλεκτροστατικέσ µη ειδικέσ δυνάµεισ (34) που σε συνδυασµό µε την υψηλή
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συγκέντρωση ιστόνησ και την παρουσία ιόντων Mg+2 οδηγούν στη
δηµιουργία άµορφων και εξαιρετικά συµπαγών συσσωµατωµάτων. Η
ερµηνεία αυτή έρχεται σε πλήρη συµφωνία τόσο µε τισ εικόνεσ από το
µικροσκόπιο ατοµικών δυνάµεων όσο και από τισ ακουστικέσ µετρήσεισ οι
οποίεσ επέδειξαν συµπεριφορά όµοια µε τη συµπεριφορά του συµπαγούσ
και

σκληρού

στρώµατοσ

τησ

νιουτραβιδίνησ.

Τα

σχηµατιζόµενα

συσσωµατώµατα από περίσσεια ιστόνησ και για συγκεκριµένη ιονική ισχύ
βρέθηκαν να είναι ανεξάρτητα του µεγέθουσ, του ΜΒ, τησ διαµόρφωσησ
αλλά και τησ συγκέντρωσησ του DNA, παρατηρήσεισ που ισχύουν ακόµα
και σε περιπτώσεισ συµπύκνωσησ που καταλήγουν στο σχηµατισµό
οργανωµένων δοµών µέσα σε διαλύµατα (33, 34).
Εξετάζοντασ προσεκτικότερα τισ ακουστικέσ µετρήσεισ γίνεται φανερό
ότι η αλληλεπίδραση του ακινητοποιηµένου DNA και τησ ιστόνησ είναι µια
διαδικασία που µεσολαβεί µεταξύ δύο διαφορετικών καταστάσεων στην
επιφάνεια

του αισθητήρα.

Όπωσ

παρουσιάστηκε στο

προηγούµενο

κεφάλαιο, τα ακινητοποιηµένα µέσω βιοτίνησ µόρια του DNA αναµένεται
να εµφανίζουν χρονική υστέρηση στην κίνησή τουσ σε σχέση µε την
ταλάντωση του κρυστάλλου λόγω τησ ύπαρξησ δυνάµεων τριβήσ (ιξώδεσ)
καθόλο το µήκοσ διείσδυσησ δ. Η σχετική κίνηση των διακριτών µορίων
DNA δρα αθροιστικά στη µεταβολή του ιξώδουσ τησ µεσεπιφάνειασ
υγρού/στερεού, γεγονόσ που οδηγεί στισ ενεργειακέσ απώλειεσ που
µετρούνται µέσω των αλλαγών στο πλάτοσ και εκφράζονται ανά µονάδα
µάζασ µέσω του λόγου ∆Α/∆θ. Για το βιοτινυλιωµένο 198bp DNA ο λόγοσ
των ενεργειακών απωλειών ανά µονάδα µάζασ βρέθηκε να είναι ίσοσ µε
0,26 dΒ/deg, δηλαδή 10 φορέσ µεγαλύτεροσ από τον αντίστοιχο τησ
νιουτραβιδίνησ (0,025 db/deg) καθώσ και αυτόν του συµπλόκου DNA και
ιστόνησ (0,199 dB/deg). Αντίστοιχα υψηλότερεσ είναι οι τιµέσ των λόγων
και για τα άλλα µεγέθη του DNA (βλ. κεφ. 4ο) γεγονόσ που αποδεικνύει ότι
από ένα στρώµα µε µόρια που προκαλούν µεγάλεσ µεταβολέσ στο ιξώδεσ
(δηλαδή στρώµα ακινητοποιηµένου B-DNA) γίνεται σταδιακή µετάβαση σε
ένα συµπαγέσ και σκληρό στρώµα (στρώµα B-DNA-Hv1) που ακολουθεί την
ταλάντωση του αισθητήρα µε πολύ µικρέσ µεταβλέσ στο ιξώδεσ και
ελάχιστεσ ενεργειακέσ απώλειεσ.
Η συσσωµάτωση του DNA κατά τη δηµιουργία του νουκλεοπρωτενικού
συµλπόκου στην επιφάνεια του αισθητήρα είναι µία περίπτωση µη ειδικήσ
ηλεκτροστατικήσ αλληλεπίδρασησ µε επιπτώσεισ στη διαµόρφωση του
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DNA. Η ακουστική µικροσυσκευή αποδείχθηκε ικανή στην περιγραφή του
φαινοµένου αυτού καθώσ τα ακουστικά δεδοµένα βρέθηκαν σε πλήρη
συµφωνία τόσο µε βιβλιογραφικά συµπεράσµατα όσο και µε τισ εικόνεσ
από το µικροσκόπιο ατοµικών δυνάµεων. Είναι προφανέσ ότι είναι πλέον
ανοιχτόσ ο δρόµοσ τησ µελέτησ των ειδικών αλλά και µη ειδικών
αλληλεπιδράσεων του DNA τόσο µε πρωτε5νεσ όσο και µε άλλουσ
οργανικούσ και βιολογικούσ παράγοντεσ (9).
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Κεφ. 6ο : Ειδικέσ αλληλεπιδράσεισ
6.1 Εισαγωγικά
Στα δύο προηγούµενα κεφάλαια παρουσιάστηκε διεξοδικά η ικανότητα
των ακουστικών βιοαισθητήρων να ανιχνεύουν µεταβολέσ που σχετίζονται
µε τη διαµόρφωση του ακινητοποιηµένου πάνω στην επιφάνεια DNA. Ο
τρόποσ ακινητοποίησησ, η εγγενήσ κυρτότητα αλλά και οι ηλεκτροστατικέσ
αλληλεπιδράσεισ µε θετικά φορτισµένεσ πρωτε.νεσ αποτέλεσαν τισ πηγέσ
προέλευσησ αυτών των µεταβολών. Σε κάθε µία από τισ περιπτώσεισ
αυτέσ οι µεταβολέσ στο πλάτοσ και στη φάση του ακουστικού κύµατοσ
συνδυάστηκαν για να περιγράψουν ποιοτικά αλλά και να συγκρίνουν
ποσοτικά τισ διαφορετικέσ διαµορφώσεισ. Μάλιστα, η εφαρµογή τησ
θεωρίασ του ιξώδουσ για διαλύµατα κατάφερε µέσω των ακουστικών
µετρήσεων να ερµηνεύσει θεωρητικά και να ποσοτικοποιήσει, για πρώτη
φορά,

τισ

δοµικέσ

αλλαγέσ

του

DNA

πάνω

στην

επιφάνεια

τησ

µικροσυσκευήσ. Η επιτυχηµένη αυτή συλλογή δεδοµένων οφείλεται, σε ένα
βαθµό, στισ µοναδικέσ ιδιότητεσ που διαθέτει το DNA συγκριτικά µε τα
άλλα πολυµερή αλλά και στην ύπαρξη µοριακών τεχνικών που επιτρέπουν
τη

δηµιουργία

µορίων

µε

ελεγχόµενα

µεγέθη

και

προκαθορισµένα

χαρακτηριστικά.
Στο

κεφάλαιο

αυτό

δίνεται

η

οριστική

επιβεβαίωση

τησ

αποτελεσµατικότητασ τησ θεωρητικήσ προσέγγισησ που αναπτύχθηκε στο
4ο κεφάλαιο, µε σκοπό τη µέτρηση των αλλαγών στη διαµόρφωση του
DNA. Η επιβεβαίωση προκύπτει µέσα από µία σειρά πειραµάτων που
βασίζονται

στην

ικανότητα

που

διαθέτουν

συγκεκριµένεσ

ολιγονουκλεοτιδικέσ αλληλουχίεσ να αναγνωρίζουν καθορισµένεσ θέσεισστόχουσ πάνω στο δίκλωνο DNA και να σχηµατίζουν τριπλέσ έλικεσ. Η
δηµιουργία µίασ τριπλήσ έλικασ µεταβάλει το µοριακό βάροσ και την
πυκνότητα ενόσ µορίου DNA χωρίσ να αλλάζει τη διάµετρό του (1), ενώ
υπό προ6ποθέσεισ µπορεί να προκαλέσει ελεγχόµενο λύγισµα του DNA (2,
3). Τόσο η µεταβολή του µοριακού βάρουσ όσο και το ελεγχόµενο λύγισµα
επιδρά στο ιξώδεσ, οι µεταβολέσ του οποίου καταγράφονται, κατά τα
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γνωστά,

ωσ

αλλαγέσ

στο

πλάτοσ

του

ακουστικού

κύµατοσ.

Οι

πειραµατικέσ µετρήσεισ για τα τρίκλωνα µόρια DNA πραγµατοποιήθηκαν
βασισµένεσ σε συνθήκεσ γνωστέσ από τη βιβλιογραφία οι οποίεσ
αποτέλεσαν το µέτρο σύγκρισησ για την αξιοπιστία τόσο των ακουστικών
αποτελεσµάτων όσο και τησ θεωρητικήσ ανάλυσήσ τουσ.
Η δηµιουργία των τριπλών µορίων DNA αποτελεί ταυτόχρονα µία
ξεωριστή περίπτωση αλλαγήσ στη διαµόρφωση του DNA που οφείλεται σε
ειδικέσ

ωσ προσ την αλληλουχία

αλληλεπιδράσεισ.

Τέτοιου είδουσ

αλληλεπιδράσεισ επιτελούνται κατά κύριο λόγο από πρωτε.νεσ µε
ικανότητα κάµψησ του DNA οι οποίεσ συνδέονται µε σηµαντικέσ βιολογικέσ
λειτουργίεσ όπωσ η αντιγραφή και η µεταγραφή του γενετικού υλικού.
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι σηµαντικέσ προσπάθειεσ καταβάλλονται για το
σχεδιασµό τεχνητών παραγόντων που να µιµούνται την ειδική

δράση

αυτών των πρωτε;νών µε απώτερο σκοπό τη ρύθµιση των παραπάνω
λειτουργιών.

Σηµαντικότερα

παραδείγµατα

αποτελούν

τα

πεπτιδο-

νουκλε;κά οξέα (ΡΝΑ) (4), τα ολιγοπεπτίδια µε το “zinc-finger” µοτίβο (5)
και τα ολιγονουκλεοτίδια µε ικανότητα σχηµατισµού τριπλών ελίκων (TFO)
(6).

6.2 Περι τριπλών ελίκων
6.2.1 Ολιγονουκλεοτίδια σχηµατισµού τριπλών ελίκων
Η ύπαρξη τρίκλωνων µορίων DNA προτάθηκαν θεωρητικά το 1953 από
τουσ

Pauling-Corey

(7)

και

τέσσερα

χρόνια

αργότερα

αποδείχθηκε

πειραµατικά από τον Rich και τουσ συνεργάτεσ του (8). Σχηµατίζονται
κατά την πρόσδεση µίασ µονόκλωνησ ολιγονουκλεοτιδικήσ αλληλουχίασ
(Triplex Forming Oligo, TFO) πάνω σε µία πλούσια πολυπουρινική
αλληλουχία δίκλωνου DNA (εικ. 1), µέσω ειδικών αλληλεπιδράσεων µε τη
µεγάλη αύλακα του DNA και το σχηµατισµό δεσµών υδρογόνου τύπου
Hoogsteen. ∆ύο διαφορετικοί τύποι δηµιουργίασ τριπλών µορίων έχουν
περιγραφτεί βασισµένοι στον προσανατολισµό του τρίτου κλώνου σε
σχέση

µε

την

πολυπουρινική

αντιπαράλληλεσ τριπλέσ έλικεσ (βλ.

αλυσίδα:
1ο

α)

παράλληλεσ

και

β)

κεφάλαιο) (1, 9-11).
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Εικόνα 1: Τρισδιάστατη απεικόνιση τριπλήσ έλικασ. Με µπλε και πράσινο
απεικονίζονται οι αλυσίδεσ Watson-Crick ενώ µε κόκκινο ο τρίτοσ κλώνοσ (TFO).

6.2.2 Βιολογικέσ εφαρµογέσ των TFO
Η παρουσία ενόσ τρίτου κλώνου σε ένα µόριο DNA παρεµποδίζει σε
µεγάλο βαθµό την ευλυγισία του, επηρεάζοντασ µε αυτό τον τρόπο την
ικανότητά του να αναγνωρίζει ειδικά πρωτε.νεσ κατά µήκοσ τησ µεγάλησ
αύλακασ

(12)

και

µεταβάλλοντασ

τουσ

µηχανισµούσ

ελέγχου

τησ

λειτουργίασ του. Αυτό είναι ο λόγοσ που τα TFO σε συνδυασµό µε την
εξειδικευµένη δράση τουσ έχουν χρησιµοποιηθεί σε αρκετέσ βιολογικέσ και
βιοτεχνολογικέσ εφαρµογέσ (13, 14). Συνθετικά TFO έχουν σχεδιαστεί και
δοκιµαστεί πειραµατικά τόσο in vitro όσο και in vivo. Τα τελευταία 20
χρόνια έχουν αναφερθεί περιπτώσεισ χρήσησ των TFO όπωσ: παρεµπόδιση
τησ πρόσδεσησ πρωτε;νών πάνω στο DNA (15-18), αναστολή τησ
γονιδιακήσ έκφρασησ (19-22), παρεµπόδιση τησ αντιγραφήσ του DNA (23,
24),

κατευθυνόµενη

καταστροφή

του

DNA

(25-28),

ενίσχυση

του

ανασυνδυασµού (29-32) και πρόκληση µεταλλαξιγέννεσησ (27, 33-35).
Επίσησ έχει αναφερθεί ρύθµιση τησ µεταγραφήσ σε in vitro σύστηµα (6),
στόχευση και καταστολή του ογκογονιδίου c-myc σε ανθρώπινα καρκινικά
κύτταρα

(36),

ανίχνευση

και

διάκριση

γνωστού

ανθρώπινου

πολυµορφισµού µίασ βάσησ (SNP) (37), αναγνώριση σε in vitro σύστηµα του
υποκινητή του ανθρώπινου bcl-2 πρωτο-ογκογονιδίου (38) και τέλοσ,
ενεργοποίηση τησ µεταγραφήσ in vivo στο σακχαροµύκητα (S. cerevisiae)
(39). Οι παραπάνω αναφορέσ αποτελούν ορισµένα µόνο παραδείγµατα
που αποδεικνύουν την ικανότητα των TFO να επιδρούν σε διεργασίεσ
εξέχουσασ σηµασίασ όπωσ η αντιγραφή, η µεταγραφή, ο ανασυνδυασµόσ
του DNA και η κατευθυνόµενη µεταλλαξιγένεση (1, 10, 11). Το γεγονόσ ότι η
δηµιουργία τριπλών ελίκων ευνοεί την αναστολή τησ έκφρασησ γονιδίων
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που

σχετίζονται

µε

ασθένειεσ

όπωσ

ο

καρκίνοσ,

σηµατοδοτεί

τη

δηµιουργία, στο κοντινό µέλλον, µίασ νέασ γενιάσ απόλυτα εξειδικευµένων
φαρµακευτικών παραγόντων που θα αποτελέσουν την αποκαλούµενη
«αντι-γονιδιακή» θεραπεία (13).

6.2.3 Τροποποιηµένα TFO
Μία από τισ σηµαντικότερεσ ιδιότητεσ των TFO αποτελεί η υψηλή
εξειδίκευση που παρουσιάζoυν αναφορικά µε την αλληλουχία του DNA
στόχου. Πειράµατα µε τη βοήθεια τησ τεχνικήσ FRET (Fluorescence
Resonance Energy Transfer) έδειξαν ότι το ενεργειακό κόστοσ κατά τη
διαφοροποίηση

µίασ

µόνο

βάσησ

είναι

αντίστοιχο

µε

αυτό

που

παρατηρείται κατά την υβριδοποίηση µονόκλωνων µορίων DNA. Βρέθηκε
εποµένωσ ότι δεν επιτρέπεται ο σχηµατισµόσ τριπλών ελίκων παρουσία
έστω και µίασ µόνο διαφορετικήσ βάσησ σε ένα TFO 13 βάσεων

(40).

Παρόλα αυτά, η ύπαρξη υψηλήσ εξειδίκευσησ δεν εξασφαλίζει αντίστοιχα
υψηλή σταθερότητα τησ σχηµατιζόµενησ τριπλήσ έλικασ καθώσ σηµαντικό
εµπόδιο επιφέρουν οι ηλεκτροστατικέσ απώσεισ µεταξύ των τριών
πολυανιονικών αλυσίδων (9). Η σταθερότητα σχηµατιζόµενων τριπλών
ελίκων υπολογίστηκε σε διάφορεσ περιπτώσεισ και βρέθηκε να εξαρτάται
τόσο από την παρουσία ιόντων Mg+2 όσο και από το pH (40, 41). Επίσησ
βρέθηκε ότι µπορούν να παραµείνουν σταθερέσ µέσα σε κύτταρα για
περισσότερο από 48 ώρεσ (42). Σε κάθε περίπτωση, η σταθερότητα τησ
τριπλήσ είναι µικρότερη από την αντίστοιχη τησ διπλήσ έλικασ, γεγονόσ
που αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που αφορούν την
τεχνολογία αυτή (9). Ένα ακόµα ζήτηµα αποτελεί η απαίτηση ύπαρξησ
πολυπουρινικών αλληλουχιών-στόχων, η οποία περιορίζει τισ επιλογέσ
των γονιδίων που µπορύν να αποτελέσουν στόχουσ των TFO. Στο
τελευταίο έρχονται να προστεθούν η ευαισθησία στην αποικοδόµηση από
νουκλεάσεσ και τα προβλήµατα παράδοσησ των TFO µέσα στον πυρήνα
του κυττάρου (43). Σηµαντικά βήµατα προόδου και επίλυσησ των
ζητηµάτων

αυτών

έχουν

ήδη

πραγµατοποιηθεί

(13,

44,

45)

και

περιλαµβάνουν σε µεγάλο βαθµό τροποποιήσεισ πάνω στο σκελετό και
στισ βάσεισ των ολιγονουκλεοτιδικών αλυσίδων (TFO) αποσκοπώντασ στη
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δηµιουργία τριπλών ελίκων µε αυξηµένη σταθερότητα. Οι πιθανέσ και
προτεινόµενεσ τροποποιήσεισ συνοψίζονται στην εικόνα 2 (9).

Εικόνα 2: Σύνοψη των πιθανών θέσεων τροποποίησησ των TFO για τη δηµιουργία
τριπλών ελίκων µε αυξηµένη σταθερότητα.

6.2.4 Η δυναµική των TFO στην «αντι-γονιδιακή» θεραπεία
In

silico

ανάλυση

του

ανθρώπινου

γονιδιώµατοσ

µε

εργαλεία

βιοπληροφορικήσ οδήγησε στην αναγνώριση περιοχών στο γονιδίωµα που
επιτρέπουν το σχηµατισµό σταθερών τριπλών ελίκων (43). Οι περιοχέσ
αυτέσ βρέθηκαν περισσότερεσ σε αριθµό από ότι αναµενόταν στο
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ανθρώπινο γονιδίωµα, ενώ η µεγαλύτερη πυκνότητά τουσ εντοπίστηκε
στισ θέσεισ των υποκινητών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαπίστωση
ότι πολλέσ από τισ περιοχέσ αυτέσ παρουσιάζουν πολυµορφισµούσ µίασ
βάσησ (SNP). Οι δύο αυτέσ εντυπωσιακέσ παρατηρήσεισ δείχνουν µε
χαρακτηριστικό τρόπο τη δυνατότητα αξιοποίησησ τησ τεχνολογίασ των
TFO τόσο στη ρύθµιση τησ γονιδιακήσ έκφρασησ όσο και στην ανάπτυξη
εξατοµικευµένων «αντι-γονιδιακών» θεραπειών.

6.3 Πειραµατική διαδικασία
6.3.1 Σχεδιασµόσ και κατασκευή DNA στόχου
Τρία

διαφορετικά

µόρια

DNA

κατασκευάστηκαν

έτσι

ώστε

να

περιλαµβάνουν δύο πολυπουρινικέσ θέσεισ 15 βάσεισ η κάθε µία και σε
απόσταση 10 βάσεων η µία από την άλλη. Οι θέσεισ αυτέσ τοποθετήθηκαν
µε σκοπό τη δηµιουργία τριπλών ελίκων µε τα κατάλληλα TFO. Το πρώτο
DNA είχε µήκοσ 100bp και οι 2 θέσεισ πρόσδεσησ βρίσκονταν στη µέση τησ
αλληλουχίασ. Το δεύτερο είχε επίσησ µήκοσ 100bp αλλά οι 2 θέσεισ
πρόσδεσησ είχαν µετατοπιστεί προσ το ένα άκρο του µορίου. Τέλοσ, το
τρίτο είχε µήκοσ 50bp και οι 2 θέσεισ πρόσδεσησ εντοπίζονταν στη µέση
τησ αλληλουχίασ (εικ. 3).

Εικόνα 3: Απεικόνιση τησ αλληλουχίασ των τριών διαφορετικών µορίων DNA που
κατασκευάστηκαν. ∆ιακρίνεται η διάταξη των δύο πολυπουρινικών θέσεων σε
κάθε µόριο και η µεταξύ τουσ απόσταση (10 βάσεισ). Τα δύο πρώτα έχουν µήκοσ
100bp ενώ το τρίτο 50bp.
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Για την παρασκευή των 100bp µορίων, σχεδιάστηκε ολιγονουκλεοτιδική
αλληλουχία 70 βάσεων η οποία περιλάµβανε τισ δύο θέσεισ πρόσδεσησ
καθώσ και δύο θέσεισ αναγνώρισησ από τα περιοριστικά ένζυµα EcoRI και

BamHI, εκατέρωθεν των πολυπουρινικών θέσεων. Το ολιγονουκλεοτίδιο
αυτό (oligo70) µετατράπηκε σε δίκλωνο µε τη χρήση των κατάλληλων
εκκινητών (εκκινητέσ 1 και 2) σε µία τυπική αντίδραση τησ πολυµεράσησ.
Στην συνέχεια µε τη βοήθεια των περιοριστικών ενζύµων EcoRI και BamHI
(Minotech)

κλωνoποιήθηκε

σε

πλασµίδιο

PUC18

(Minotech).

Το

ανασυνδυασµένο πλασµίδιο επιβεβαιώθηκε τόσο µέσα από διαγνωστικέσ
πέψεισ όσο και από αλληλούχιση (sequencing) τα αποτελέσµατα τησ
οποίασ (εικ. 4) χρησιµοποιήθηκαν για το σχεδιασµό κατάλληλων εκκινητών
(100c1, 100c2, 100e1, 100e2) ώστε να προκύψουν µέσω τησ αλυσιδωτήσ
αντίδρασησ τησ πολυµεράσησ (6) τα δύο διαφορετικά 100bp µόρια DNA,
βιοτινυλιωµένα παράλληλα στο ένα άκρο τουσ (Πίνακασ 1). Η αποµόνωση
του πλασµιδιακού DNA έγινε σύµφωνα µε τισ οδηγίεσ του κατασκευαστή
του

Plasmid

purification

kit

(Genomed)

ενώ

όλα

τα

προ;όντα

τησ

αλυσιδωτήσ αντίδρασησ τησ πολυµεράσησ καθαρίστηκαν όπωσ και πριν µε
στήλη Nucleospin (Macherey-Nagel).
Όνοµα

Αλληλουχία
5'-acggccagtgaattcagagaggaggagagagcggtgc

Oligo70

ggtaggagagagagaggaggatcctcgagagtc-3'

Εκκινητήσ1

5'-acggccagtgaattcagag-3'

Εκκινητήσ2

5'-gactctcgaggatcctcct-3'

Εκκινητήσ100c1

5’-βιοτίνη-cacaggaaacagctatgac-3’

Εκκινητήσ100c2

5’-tgcctgcaggtcgactc-3’

Εκκινητήσ100e1

5’-βιοτίνη-gagcggataacaatttcacacagg-3’

Εκκινητήσ100e2

5’-agaggatcctcctctctc-3’

Πίνακασ 1: Καταγραφή των αλληλουχιών του ολιγονουκλεοτιδίου και των
διαφόρων

εκκινητών

που

χρησιµοποιήθηκαν

για

την

κατασκευή

του

ανασυνδυασµένου πλασµιδίου και την παρασκευή των δύο βιοτινυλιωµένων
µορίων 100bp. Ο συνδυασµόσ 100c1 και 100c2 αντιστοιχεί στο πρώτο DNA ενώ
για το δεύτερο χρησιµοποιήθηκαν οι 100e1 και 100e2. Η σύνθεση τουσ και ο
καθαρισµόσ τουσ µε HPLC έγινε από την εταιρία Metabion (Γερµανία).
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Για την παρασκευή των 50bp µορίων DNA, παραγγέλθηκαν εξαρχήσ οι δύο
συµπληρωµατικέσ αλυσίδεσ (Metabion, HPLC purified), µία από τισ οποίεσ
ήταν βιοτινυλιωµένη στο 5’ άκρο και οι οποίεσ απλά υβριδοποιήθηκαν
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο από την εταιρία Synthegen (βλ. κεφ. 4ο).

Εικόνα 4: Αποτελέσµατα τησ αλληλούχισησ του ανασυνδυασµένου πλασµιδίου που
κατασκευάστηκε. Στην αλληλουχία αυτή βασίστηκε ο σχεδιασµόσ των εκκινητών
που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία των δύο 100bp µορίων DNA.
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6.3.2 Σχεδιασµόσ των TFO
∆ύο διαφορετικά TFO σχεδιάστηκαν µε σκοπό το σχηµατισµό τριπλών
ελίκων µε τα τρία DNA-στόχουσ. Το πρώτο (TFO4) µε την αλληλουχία:
5’ TCTCTCCTCCTCTCTΤ
ΤTTTTCCTCTCTCTCTCCT
3’
TTT
περιλάµβανε δύο πολυπυριµιδινικέσ αλληλουχίεσ 15 βάσεων η κάθε µία
που

διαχωρίζονταν

από

ένα

σύνδεσµο

4

νουκλεοτιδίων.

Η

ολιγονουκλεοτιδική αυτή αλληλουχία διαθέτει την ικανότητα αναγνώρισησ
των DNA-στόχων και ταυτόχρονησ παράλληλησ πρόσδεσησ πάνω στισ δύο
πολυπουρινικέσ

θέσεισ,

σχηµατίζοντασ

έτσι

µία τριπλή

έλικα

που

αναγκάζει το DNA να λυγίσει κατά 61ο ±2,7ο (2) καθώσ ο σύνδεσµοσ µε τα
4 νουκλεοτίδια είναι πολύ µικρότεροσ από την απόσταση που χωρίζει τισ
δύο πολυπουρινικέσ θέσεισ πάνω στα DNA-στόχουσ (2) (εικ. 5). Το δεύτερο
(TFO10) µε την αλληλουχία:
5’ TCTCTCCTCCTCTCTΤ
ΤTTTTTTTTT
3’
TTTTTTTTTCCTCTCTCTCTCCT
TT
περιλάµβανε δύο πολυπυριµιδινικέσ αλληλουχίεσ 15 βάσεων η κάθε µία
που διαχωρίζονταν από ένα σύνδεσµο 10 νουκλεοτιδίων. Το TFO αυτό
αναγνωρίζει εξίσου τα DNA-στόχουσ και σχηµατίζει τριπλέσ έλικεσ χωρίσ
να τα λυγίζει καθώσ ο σύνδεσµοσ έχει τον ίδιο αριθµό βάσεων µε την
απόσταση µεταξύ των δύο πολυπουρινικών θέσεων πάνω στα δίκλωνα
DNA.
Και στα δύο αυτά TFO όλεσ οι κυτοσίνεσ είχαν τροποποιηθεί σε µεθυλκυτοσίνεσ

(MeC)

καθώσ

ο

σχηµατισµόσ

δεσµών

Hoogsteen

απαιτεί

πρωτονίωση τησ θέσησ Ν3 και εποµένωσ pH µικρότερο από 6. Σε αυτέσ τισ
συνθήκεσ οι µεθυλ-κυτοσίνεσ συνεισφέρουν σε αυξηµένη σταθερότητα των
τριπλών ελίκων και για το λόγο αυτό προτιµούνται από τισ κανονικέσ (9,
14).

6.3.3 Συνθήκεσ σχηµατισµού τριπλών ελίκων
Ο σχηµατισµόσ των τριπλών ελίκων πραγµατοποιήθηκε έπειτα από
επώαση 0,5µg/µl από το κάθε TFO µε περίπου 100ng/µl από το κάθε DNA
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για µία περίπου ώρα στουσ 22ο C. Το διάλυµα επώασησ περιλάµβανε
45mM MES pH 5.5 και 2,5mM MgCl2 ενώ ο τελικόσ όγκοσ τησ αντίδρασησ
ήταν 10µl. Ο τελικόσ όγκοσ τησ αντίδρασησ ρυθµιζόταν ανάλογα µε τισ
απαιτήσεισ χωρίσ όµωσ να αλλάζουν οι τελικέσ συγκεντρώσεισ. Η
επιβεβαίωση

του

επιτυχηµένου

σχηµατισµού

δόθηκε

έπειτα

από

ηλεκτροφόρηση σε 12% πηκτή ακρυλαµίδησ, στουσ 4οC (60Volts, 4h) και
µέσα στο ίδιο ρυθµιστικό διάλυµα. Η χρώση τησ πηκτήσ έγινε για 30
περίπου λεπτά µε βρωµιούχο αιθίδιο (3, 46) και η φωτογράφηση κάτω από
UV λάµπα.

6.3.4 Ακουστικέσ µετήσεισ
Η πραγµατοποίηση των

ακουστικών

πειραµάτων

έγινε

πάνω σε

µικροσυσκευή µε συχνότητα λειτουργίασ στα 155MHz. Ο αισθητήρασ
προετοιµάστηκε µε 8% PMMA χωρίσ όµωσ την προσθήκη των 20nm του
χρυσού. Η προσρόφηση τησ νιουτραβιδίνησ έγινε απευθείασ πάνω στην
επιφάνεια του πολυµερούσ (47-50) ενώ για τον καθαρισµό τησ επιφάνειασ
χρησιµοποιήθηκε απορροφητικό ιατρικό ξυλάκι εµποτισµένο µε αιθανόλη
(49, 50). Ο τρόποσ αυτόσ επέτρεψε τη γρηγορότερη αναγέννηση τη
επιφάνειασ χωρίσ να επηρεάσει την επαναληψιµότητα των µετρήσεων.
Όλα τα πειράµατα έγιναν µέσα σε ρυθµιστικό διάλυµα 45mM Mes pH 5,5
και 2,5mM MgCl2 καθώσ οι συνθήκεσ αυτέσ ευνοούν το σταθερότερο
σχηµατισµό των τριπλών ελίκων που προέρχονται από παράλληλη
πρόσδεση πολυπυριµιδινικών TFO πάνω σε πολυπουρινικέσ θέσεισ (2, 9,
41). Η συλλογή των ακουστικών µετήσεων γινόταν κάθε 2 sec.

6.4 Αποτελέσµατα
6.4.1 Επιβεβαίωση σχηµατισµού τριπλών ελίκων
Η επώαση κάθε διαφορετικού από τα τρία DNA µε τα TFO10 και TFO4
οδήγησαν στο σχηµατισµό τριπλών ελίκων µε «γραµµική» και «κυρτή»
διαµόρφωση, αντίστοιχα. Η επιτυχία στη δηµιουργία των τριπλών ελίκων
επιβεβαιώθηκε µε την ηλεκτροφόρηση σε πηκτή ακρυλαµίδησ στην οποία
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τα τριπλά µόρια µετακινήθηκαν δυσκολότερα και βραδύτερα από τα
αντίστοιχα διπλά (2). Έπειτα από διαδοχικέσ δοκιµέσ βρέθηκαν οι
βέλτιστεσ

συγκεντρώσεισ

των

αντιδρόντων

µορίων

έτσι

ώστε

να

επιτυγχάνεται µετατροπή του 100% τησ ποσότητασ του δίκλωνου DNA σε
τριπλό. Για τισ συγκεντρώσεισ αυτέσ, λιγότερο από µία ώρα επώαση ήταν
αρκετή για την ολοκλήρωση τησ αντίδρασησ, η οποία πραγµατοποιήθηκε
µε ανάλογη επιτυχία ακόµα και σε θερµοκρασία δωµατίου. Στην εικόνα 5
φαίνεται η διαφορά στη µετακίνηση στην πηκτή µεταξύ του διπλού και του
τριπλού DNA µε µήκοσ 100bp το οποίο περιλάµβανε τισ πολυπουρινικέσ
θέσεισ στο κέντρο τησ αλληλουχίασ. Αντίστοιχεσ ήταν οι εικόνεσ και για τα
δύο άλλα µόρια 100bp και 50bp, αντίστοιχα. Η χρώση µε βρωµιούχο
αιθίδιο αποδείχτηκε ικανοποιητική αν και η ένταση των ζωνών µε τα
τριπλά ήταν εµφανώσ µικρότερη σε σχέση µε τα αντίστοιχα διπλά (3, 46).

-TFO

+TFO4

+TFO10

Εικόνα 5: Φωτογραφία µε τη χρήση UV του 100bp DNA µε κεντρικό εντοπισµό των
πολυπουρινικών θέσεων σε τρεισ διαφορετικέσ καταστάσεισ. Στην πρώτη σειρά
φαίνεται το δίκλωνο DNA, στη δεύτερη το τριπλό µε λύγισµα λόγω του TFO4 ενώ
στην τρίτη βρίσκεται το τριπλό χωρίσ λύγισµα που οφείλεται στο TFO10.

6.4.2 Ακουστικέσ µετρήσεισ
Όλα τα πειράµατα έγιναν πάνω σε ακουστική µικροσυσκευή σε
θερµοκρασία δωµατίου και κάτω από συνεχή ροή ρυθµιστικού διαλύµατοσ
που επέτρεπε τη διαρκή εναλλαγή του µε τα διαφορετικά δείγµατα των
µορίων

DNA

µε

βιοτινυλιωµένων

συγκεντρώσεισ

δειγµάτων

πάνω

1-2

µg/ml.

Η

προσθήκη

στην

νιουτραβιδίνη

γινόταν

των
είτε
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µεµονωµένα ανά πείραµα είτε διαδοχικά στην ίδια επιφάνεια µε τη
µεσολάβηση ρυθµιστικού διαλύµατοσ (διάγραµµα 1). Η προσθήκη των
τριπλών µορίων DNA γινόταν αφού είχε προηγηθεί ο σχηµατισµόσ τουσ σε
δοκιµαστικό σωλήνα eppendorf.

0,2

(α)

0

0

-0,2

(β)
-0,05
(γ)
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-1
1200

Χρόνοσ (s ec )

∆ιάγραµµα 1: ∆ιαγρµµατική απεικόνιση των µεταβολών που προέκυψαν έπειτα
από την προσθήκη τριών δειγµάτων DNA. (α) Τριπλό DNA 100bp+TFO4, (β) Τριπλό
DNA 100bp+TFO4 και (γ) διπλό DNA 100bp. Μεσολαβούν διαστήµατα (οριζόντια
επίπεδα) προσθήκησ ρυθµιστικού διαλύµατοσ.

Ένα από τα κρισιµότερα σηµεία στην εκτέλεση των ακουστικών αυτών
µετρήσεων

αποτέλεσε

το

pH

του

διαλύµατοσ

µέσα

στο

οποίο

πραγµατοποιήθηκαν. Με δεδοµένο ότι η συγκεκριµένη αλληλεπίδραση
απαιτούσε χαµηλό pH ίσο µε 5,5 έγινε άµεσα αντιληπτό ότι το φορτίο του
πρωτε;νικού στρώµατοσ τησ νιουτραβιδίνησ (pI=6,3) θα αντιστρεφόταν
συγκριτικά µε όλα τα προηγούµενα πειράµατα οδηγώντασ πιθανώσ σε µηειδική ακινητοποίηση του DNA µέσω ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων
αντί του ειδικού δεσµού βιοτίνησ-νιουτραβιδίνησ.. Πράγµατι, µία πρώτη
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προσπάθεια

προσθήκησ

του

ολιγονουκλεοτιδίου

TFO4

πάνω

σε

νιουτραβιδίνη έδειξε ότι ήταν δυνατή η προσωρινή ακινητοποίησή του
πάνω

στην

επιφάνεια

αποµακρυνόταν

όµωσ

λόγω
σταδιακά

ηλεκτροστατικών
µετά

την

αλληλεπιδράσεων,

προσθήκη

ρυθµιστικού

διαλύµατοσ.
Το φαινόµενο αυτό διερευνήθηκε περισσότερο για να διαπιστωθεί ο
βαθµόσ επίδρασησ στα ακουστικά αποτελέσµατα αναφορικά µε τα
βιοτινυλιωµένα διπλά και τριπλά µόρια DNA. Για το σκοπό αυτό
µετρήθηκαν οι λόγοι ∆Α/∆θ για τα µόρια DNA (100bp και 50bp) που
κατασκευάστηκαν τόσο µέσα σε διάλυµα µε pH 5,5 όσο και σε διάλυµα µε
pH 7,2 στο οποίο δεν παρατηρείται µη ειδική αλληλεπίδραση. Από τα
αποτελέσµατα που προέκυψαν βρέθηκε ότι η µετρούµενη τιµή του λόγου
∆Α/∆θ για το κάθε DNA κυµαινόταν στα ίδια επίπεδα ανεξάρτητα από το
pH του διαλύµατοσ που χρησιµοποιήθηκε σε κάθε περίπτωση (εικ. 6). Με
άλλα λόγια η τιµή για το 100bp DNA σε διάλυµα MES/Mg pH 5,5 ήταν ίση
µε 0,163±0,018
0,163±0,018 ενώ σε διάλυµα Tris/Mg pH 7,2 ήταν ίση µε 0,163±0,003.
Αντίστοιχα, η τιµή για το 50bp DNA σε MES/Mg pH 5,5 ήταν ίση µε

0,119±0,008 ενώ σε διάλυµα Tris/Mg pH 7,2 ήταν ίση µε 0,106±0,005
0,106±0,005. Τα
αποτελέσµατα αυτά έδειξαν ότι η µη ειδική αλληλεπίδραση µεταξύ DNA
και νιουτραβιδίνησ που εµφανίζεται στο pH 5,5 είναι ασθενήσ και δεν
επηρεάζει το ακουστικό σήµα κατά την ακινητοποίηση των µορίων DNA
µέσω του πολύ πιο ισχυρού και σταθερού δεσµού βιοτίνησ-νιοτραβιδίνησ.

6.4.3 Σύγκριση τριπλών µορίων µε ίδιο µήκοσ
Ακουστικέσ

µετρήσεισ

για

τα

δύο

100bp

µόρια

DNA

µε

τισ

πολυπουρινικέσ θέσεισ να εντοπίζονται στο κέντρο (100c) και στην άκρη
(100e), αντίστοιχα, πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση των TFO4 και TFO10.
Οι δύο τριπλέσ έλικεσ που σχηµατίστηκαν από το TFO10 αντιστοιχούν σε 2
«γραµµικέσ»

διαµορφώσεισ

ίδιου

µήκουσ

και

µοριακού

βάρουσ

και

εποµένωσ οι τιµέσ του λόγου ∆Α/∆θ που υπολογίστηκαν για τα δύο αυτά
ξεχωριστά µόρια θεωρήθηκαν ωσ επαναλήψεισ (6 συνολικά πειράµατα)
του ίδιου σχήµατοσ DNA και έδωσαν µέσο όρο ίσο µε 0,235±0,012 (εικ.
7Α).
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Οι δύο τριπλέσ έλικεσ που σχηµατίστηκαν από το TFO4 έδωσαν δύο
διαφορετικέσ «κυρτέσ» διαµορφώσεισ ίδιου µοριακού βάρουσ αλλά και
συνολικού µήκουσ. Έπειτα από 6 επαναλήψεισ για το κάθε µόριο, ο µέσοσ
όροσ των τιµών του λόγου ∆Α/∆θ για το «κυρτό» στη µέση τριπλό DNA
ήταν ίσοσ µε 0,208±0,009 ενώ για το «κυρτό» στην άκρη 0,230±0,010,
αντίστοιχα (εικ. 7Β).

Η διαφορά µεταξύ των δύο µετρήσεων είναι τησ

τάξησ του 10% περίπου και µπορεί να θεωρηθεί ενδεικτική των δύο
διαµορφώσεων και τησ διαφορετικήσ θέσησ λυγίσµατοσ του DNA.

∆Α/∆θ (dB /deg)

0,2
0,16
0,12
0,08
0,04
0
1

2

Mes/Mg pH 5.5

Tris/Mg pH 7.2

Εικόνα 6: Αποτελέσµατα ακουστικών µετρήσεων των 100bp και 50bp µορίων DNA
σε δύο διαφορετικά διαλύµατα, MES/Mg pH 5,5 και Tris/Mg pH 7,2. Το πρώτο
παράθυρο περιλαµβάνει τισ µετρήσεισ του λόγου ∆Α/∆θ για το 100bp DNA ενώ το
δεύτερο για το 50bp DNA στα δύο διαλύµατα, αντίστοιχα.

6.4.4 Σύγκριση τριπλών µορίων µε διαφορετικό µήκοσ
Το

επόµενο

συγκριτικό

βήµα

περιλάµβανε

ακουστικέσ

µετρήσεισ

αναφορικά µε την επίδραση του TFO4 σε δύο διαφορετικού µήκουσ
αλληλουχίεσ στισ οποίεσ οι πολυπουρινικέσ θέσεισ εντοπίζονταν κεντρικά
στα µόρια του DNA. Τα δύο διαφορετικά DNA 100bp (100c) και 50bp (50c)
αφέθηκαν να σχηµατίσουν τριπλέσ έλικεσ και να λυγίσουν κάτω από την
επίδραση του TFO4, ενώ ωσ µέτρο σύγκρισησ χρησιµοποιήθηκαν τα
αντίστοιχα τριπλά µόρια που σχηµατίστηκαν κάτω από την επίδραση του
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TFO10 το οποίο δεν προκαλεί λύγισµα στα DNA αυτά (εικ. 8). Η σύγκριση
(βλ. κεφ. 4ο) έγινε µέσω τησ σχέσησ:

∆Α / ∆θ "κυρτό"
∆Α / ∆θ "γραµµικό"

[1]

Οι ακουστικέσ µετρήσεισ για τουσ 4 διαφορετικούσ σχηµατισµούσ και η
σύγκριση µεταξύ των δύο µηκών συνοψίζονται στον πίνακα 2.

(B)

(A)

100c+TFO10

100e+TFO10

0,235±0,012
0,235 0,012

Εικόνα

7:

(Α)

Απεικόνιση

των

100e+TFO4

100c+TFO4

0,230±0,010
0,230 0,010

0,208±0,099
0,208 0,099

«γραµµικών»

τριπλών

µορίων

DNA

που

σχηµατίστηκαν από το TFO10 και 2 δίκλωνα DNA 100bp µε κεντρικό (100c) και
ακραίο

(100e)

εντοπισµό

των

πολυπουρινικών

στόχων.

Επειδή

οι

δύο

διαµορφώσεισ δεν µπορούν να διακριθούν µεταξύ τουσ, οι ακουστικέσ µετρήσεισ
συνδυάστηκαν ώστε να υπολογιστεί ένασ κοινόσ µέσοσ όροσ που αντιστοιχεί στη
«γραµµική» διαµόρφωση του 100bp DNA. (Β) Απεικόνιση των «κυρτών» ή
«λυγισµένων» τριπλών µορίων DNA που σχηµατίστηκαν από το TFO4 και τα 2
δίκλωνα DNA 100bp µε κεντρικό (100c) και ακραίο (100e) εντοπισµό των
πολυπουρινικών στόχων. Αναγράφονται επίσησ οι µέσοι όροι των µετρήσεων του
λόγου

∆Α/∆θ.

Η

εικόνα

αυτή

δεν

αποτελεί

ρεαλιστική

απεικόνιση

των

διαµορφώσεων των διαφορετικών µορίων.
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Σχηµατισµόσ

∆Α/∆θ

100c «γραµµικό»

0,235±0,012

100c «κυρτό»

0,208±0,009

50c «γραµµικό»

0,145±0,009

50c «κυρτό»

0,125±0,015

∆Α / ∆θ "κυρτό"
∆Α / ∆θ "γραµµικό"

0,88

0,86

Πίνακασ 2: Αποτελέσµατα ακουστικών µετρήσεων για δύο διαφορετικά DNA 100bp
(100c) και 50bp (50c). ∆ύο διαµορφώσεισ (γραµµικό-κυρτό) προέκυψαν για κάθε
ένα από τα δύο µήκη έπειτα από την επώαση µε το TFO10 για τη γραµµική και το
TFO4 για την κυρτή διαµόρφωση. Οι τιµέσ τησ σχέσησ [1] για το 100c και το 50c
υπολογίστηκαν σε 0,88 και 0,86, αντίστοιχα, γεγονόσ που υποδεικνύει ότι η το
λύγισµα που προκλήθηκε από το TFO4 δεν εξαρτάται από το µήκοσ του δίκλωνου
DNA.

Τα αποτελέσµατα τησ σύγκρισησ έδειξαν ότι ο µηχανισµόσ λυγίσµατοσ που
προκαλείται

από

το

TFO4

είναι

ανεξάρτητοσ

από

το

µήκοσ

τησ

αλληλουχίασ που περικλείει τον πολυπουρινικό στόχο, καθώσ τόσο για το
100c όσο και για το 50c οι τιµέσ τισ σχέσεισ [1] βρέθηκαν σχεδόν
ταυτόσηµεσ, 0,88 και 0,86, αντίστοιχα.

6.4.5 Σύγκριση διπλών µε τριπλά µόρια DNA
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ακουστικέσ µετρήσεισ για τα
«γραµµικά» διπλά και τριπλά µόρια DNA καθώσ η δηµιουργία τριπλών
ελίκων µεταβάλλει το µοριακό βάροσ και την πυκνότητα του µορίου (1), όχι
όµωσ το µήκοσ ή το σχήµα του. Τα ακουστικά αποτελέσµατα έδειξαν για το
100c ότι κατά το πέρασµα από τη διπλή στη τριπλή διαµόρφωση ο λόγοσ
∆Α/∆θ µεταβάλλεται από 0,163±0,018
0,163±0,018 σε 0,235±0,012, ενώ για το 50c
από 0,119±0,008 σε 0,145±0,009, αντίστοιχα.
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100c+TFO10

100c+TFO4

0,235±0,012
0,235 0,012

0,208±0,099
0,208 0,099

50c+TFO10

0,145±0,009
0,145 0,009

50c+TFO4

0,125±0,015
0,125 0,015

Εικόνα 8: Απεικόνιση των τριπλών µορίων που σχηµατίστηκαν από τα TFO10 και
TFO4 σε συνδυασµό µε τα δύο µόρια DNA, 100bp και 50bp, αντίστοιχα. Επίσησ,
αναγράφονται οι τιµέσ ∆Α/∆θ που µετρήθηκαν για κάθε ένα από αυτά.

6.5 Υπολογισµόσ τησ γωνίασ λυγίσµατοσ του DNA και συζήτηση
Από τισ ακουστικέσ µετρήσεισ και µε την εφαρµογή τησ σχέσησ [1] για το
λύγισµα των δύο µορίων DNA µε µήκοσ 100bp και 50bp, προέκυψε ότι ο
µηχανισµόσ κάµψησ του DNA καθώσ και η τελική διαµόρφωσή του είναι
ίδια, ανεξάρτητα από το µήκοσ του DNA στόχου. Οι τιµέσ 0,88 και 0,86 που
υπολογίστηκαν µεταφράζονται ωσ µία σταθερή γωνία κατά την οποία
λυγίζουν τόσο το 100c όσο και το 50c κάτω από την επίδραση του ίδιου
TFO4. Το αποτέλεσµα αυτό µπορεί να θεωρηθεί αναµενόµενο καθώσ η
γωνία κάµψησ καθορίζεται αποκλειστικά και µόνο από το µήκοσ του
συνδέσµου µεταξύ των πολυπυριµιδινικών θέσεων του TFO (2). Σύµφωνα
µε προηγούµενη µελέτη πάνω στην ίδια αλληλεπίδραση και κάτω από τισ
ίδιεσ συνθήκεσ, η γωνία κατά την οποία λυγίζει το DNA αυτό υπολογίστηκε
σε 61±2,7ο (εικ. 9) (2).
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x=61±2,7
x=61 2,7o

(
Εικόνα 9: Μοντέλο λυγίσµατοσ του DNA µε το TFO4 όπωσ περιγράφεται από τουσ
Liberles και Dervan (2). Η γωνία που σχηµατίζεται υπολογίστηκε σε 61±2,7ο µε τη
βοήθεια παραδοσιακών µοριακών τεχνικών.

Σύµφωνα µε το µοντέλο «σφαιριδίων» που περιγράφτηκε στο 4ο κεφάλαιο,
οι τιµέσ 0,88 και 0,86 αντιστοιχούν σε µία γωνία ίση µε 56±6ο, η τιµή τησ
οποίασ βρίσκεται σε συµφωνία µε την αντίστοιχη που είχε υπολογιστεί
από παραδοσιακέσ µοριακέσ τεχνικέσ και µε αρκετά υψηλή ακρίβεια
συγκριτικά

µε

παρουσιάζει

παρόµοιεσ

εξαιρετικό

περιπτώσεισ

ενδιαφέρον

(3).

καθώσ

Το

αποτέλεσµα

αποτελεί

την

αυτό

οριστική

επιβεβαίωση ότι ο ακουστικόσ βιοαισθητήρασ σε συνδυασµό µε τη θεωρία
για το ιξώδεσ µπορεί να δώσει όχι µόνο ποιοτικέσ αλλά και ακριβείσ
ποσοτικέσ πληροφορίεσ για τισ αλλαγέσ στη διαµόρφωση ενόσ µορίου
DNA.
Με µια πιο προσεκτική µατιά γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τα
αποτελέσµατα αυτά αποτελούν µία υπο-περίπτωση τησ ανάλυσησ που
πραγµατοποιήθηκε στο κεφάλαιο 4. Όπωσ αποδείχτηκε και σε αυτή την
περίπτωση, οι λόγοι ∆Α/∆θ των δύο διαφορετικών σε σχήµα µορίων (κυρτό
και γραµµικό) είναι ανάλογοι των αντίστοιχων λόγων του εγγενούσ
ιξώδουσ

των

µορίων

αυτών.

Το

ιδιαίτερο

χαρακτηριστικό

που

διαφοροποιεί τισ µετρήσεισ αυτέσ από τισ προηγούµενεσ είναι κατά κύριο
λόγο η εξαναγκαστική κάµψη που προκαλείται στο DNA κάτω από την
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ειδική δράση ενόσ τρίτου παράγοντα, όπωσ το TFO, η οποία εξαρτάται
πρωταρχικά από την αλληλουχία του DNA (40) και κατά δεύτερο λόγο από
το pH (41).
Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται συνοπτικά η εικόνα των λόγων ∆Α/∆θ των
τριών διαµορφώσεων για κάθε ένα από τα δύο διαφορετικά σε µήκοσ
µόρια DNA. Η αρχική αύξηση των ενεργειακών απωλειών ανά µονάδα
µάζασ (∆Α/∆θ) που παρατηρείται κατά τη µετάβαση από τη διπλή στην
τριπλή και «γραµµική» διαµόρφωση συνοδεύεται από µείωση κατά τη
µετάβαση στην αντίστοιχη τριπλή και «κυρτή». Θεωρώντασ ότι η διαφορά
των 6 βάσεων µεταξύ του TFO4 και TFO10 δεν διαφοροποιεί σηµαντικά το
τελικό µοριακό βάροσ των τριπλών µορίων, γίνεται αντιληπτό ότι το
εξειδικευµένο λύγισµα του DNA είναι ένα σύνθετο φαινόµενο που
περιλαµβάνει τόσο αλλαγή στο µοριακό βάροσ (ή πυκνότητα) όσο και
δοµικέσ µεταβολέσ στο DNA, µε σηµαντικέσ επιπτώσεισ στο ιξώδεσ του
διαλύµατοσ µέσα στο οποίο βρίσκονται.

Σχηµατισµόσ

∆ιπλό
«γραµµικό»
«γραµµικό»

Τριπλό «κυρτό»

Τριπλό
«γραµµικό»

100c

0,163

0,208

0,235

50c

0,119

0,125

0,145

Πίνακασ 3: Καταγραφή των τιµών του λόγου ∆Α/∆θ για κάθε µία από τισ 3
διαφορετικέσ διαµορφώσεισ (διπλή-γραµµική, τριπλή-κυρτή και τριπλή-γραµµική)
που σχηµατίστηκαν µε την επίδραση των TFO4 και TFO10 σε δίκλωνα DNA
µεγέθουσ 100bp και 50bp. Οι τιµέσ για τα τριπλά-κυρτά µόρια είναι ενδιάµεσεσ
των διπλών και τριπλών γραµµικών διαµορφώσεων.

Η πολυπλοκότητα αυτήσ τησ αλληλεπίδρασησ συνιστά, ενδεχοµένωσ, τον
παράγοντα µε το µεγαλύτερο βαθµό δυσκολίασ κατά τη µελέτη βιολογικών
αλληλεπιδράσεων µε τη χρήση ακουστικών βιοαισθητήρων. Στο κεφάλαιο
αυτό αποδείχτηκε ότι οι ακουστικοί βιοαισθητήρεσ διαθέτουν τη δυναµική
ποσοτικών

µελετών

σύνθετων

αλληλεπιδράσεων,

µε

εξαιρετική
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ευαισθησία ακόµα και για µεταβολέσ που πραγµατοποιούνται σε µικρέσ
αποστάσεισ πάνω στο ίδιο µόριο. Αποµένει στο µέλλον η αξιοποίηση τησ
δυναµικήσ αυτήσ και η ανάπτυξη θεωρητικών προσεγγίσεων που θα
επιτρέπουν τη λεπτοµερή ανάλυσή ακουστικών εφαρµογών µε πρακτική
βιολογική σηµασία.
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Η τεχνολογία των βιοαισθητήρων αξιοποιείται εκτεταµένα σε ένα
πλήθοσ περιοχών των επιστηµών υγείασ όπωσ η βασική έρευνα, η
ανακάλυψη φαρµακευτικών προ%όντων, οι περιβαλλοντολογικέσ δοκιµέσ
και η διαγνωστική ασθενειών. Για κάθε µία από τισ βιοµηχανίεσ αυτέσ
έχουν αναπτυχθεί µέθοδοι που απαντούν σε βασικά αναλυτικά ζητήµατα
αναφορικά µε τη µάζα του υπό ανάλυση δείγµατοσ, την τιµή τησ σταθεράσ
πρόσδεσησ

µεταξύ

δύο

παραγόντων

που

αλληλεπιδρούν

και

τισ

επιπτώσεισ µίασ ουσίασ σε ένα υποδοχέα, σε ένα κύτταρο ή σε έναν
ασθενή. Μία από τισ µεγαλύτερεσ δυσκολίεσ που παρουσιάζουν αυτοί οι
µέθοδοι προέρχεται από τη δραµατική διαφοροποίηση στισ ιδιότητεσ των
µορίων που µελετώνται καθώσ και από τα πολύπλοκα και ετερογενή
περιβάλλοντα µέσα στα οποία βρίσκονται. Επιπρόσθετα, οι εφαρµογέσ
των βιοαισθητήρων για ιατρικούσ σκοπούσ έχουν αυξηθεί σε απαιτήσεισ
από την απλή µέτρηση των επιπέδων τησ γλυκόζησ σε ανίχνευση ιδιαίτερα
χαµηλών συγκεντρώσεων ενόσ ή και περισσοτέρων αναλυτών. Μεγαλύτερη
εµπορική πρόκληση αποτελεί η ανάγκη για καθιέρωση καθηµερινήσ
ανάλυσησ εκατοµµυρίων βιολογικών παραγόντων µε χαµηλό κόστοσ και σε
µικρό χρόνο. Όλα τα παραπάνω καθιστούν επιτακτική τη συνεχιζόµενη
έρευνα και ανάπτυξη σύγχρονων αναλυτικών µικροσυσκευών που θα
µεταφράζουν ένα βιολογικό γεγονόσ σε ηλεκτρικό σήµα.
Η τεχνολογία των βιοαισθητήρων αν και πλεονεκτεί σηµαντικά έναντι
των τεχνικών που χρησιµοποιούν τη διαδκασία τησ ιχνηθέτησησ, δεν έχει
ακόµα καθιερωθεί στισ συνειδήσεισ τησ επιστηµονικήσ κοινότητασ. Αυτό
οφείλεται κυρίωσ στο γεγονόσ ότι οι µέθοδοι που βασίζονται στην
ιχνηθέτηση αναπτύσσονται από τισ διάφορεσ εταιρίεσ προσφέροντασ στον
ερευνητή την ευκολία τησ άµεσησ εφαρµογήσ χωρίσ να απαιτείται η
επίπονη και χρονοβόροσ διαδικασία τησ διερεύνησησ και ανάπτυξησ τησ
µεθόδου. Μία πρόσφατη αναφορά από την HTSec (1) αναλύει τισ
αποκρίσεισ και τισ απόψεισ ερευνητών και διοικητικών στελεχών από 52
µικρά και µεγάλα εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στη φαρµακευτική
και

βιοτεχνολογική

έρευνα.

Οι

περισσότερεσ

από

τισ

απαντήσεισ
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κατέταξαν τουσ βιοαισθητήρεσ στισ «υποσχόµενεσ αναλυτικέσ τεχνικέσ µε
ανάγκη ωρίµανσησ» (εικ. 1a), ενώ πολλοί παραδέχτηκαν περιορισµένη ή
καθόλου

πρόσβαση

στην

τεχνολογία

αυτή

(εικ.

1b),

θεωρώντασ,

ταυτόχρονα, ότι τα πρωτεύοντα πλεονεκτήµατα αφορούν την ικανότητα
ανάλυσησ βιολογικών γεγονότων σε πραγµατικό χρόνο και τη δυνατότητα
κινητικήσ µελέτησ τουσ (εικ. 1c).

Εικόνα 1: Εµπορική αντίληψη για τισ τεχνολογίεσ που δε βασίζονται στην
ιχνηθέτηση.

(a) Σύγχρονη

αντίληψη

τησ ανίχνευσησ χωρίσ ιχνηθέτηση,

(b)

Αξιοποίηση των τεχνικών χωρίσ ιχνηθέτηση, (c) Μεγαλύτερο όφελοσ από τισ
τεχνικέσ ανίχνευσησ χωρίσ ιχνηθέτηση.

Οι εφαρµογέσ τησ τεχνολογίασ των βιοαισθητήρων αναµένεται να
αναγνωριστούν ευρέωσ στην αγορά µε την προ?πόθεση ότι µικρότερεσ
εταιρίεσ και εργαστήρια (πίνακασ 1) θα συνεχίσουν να καινοτοµούν και να
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εδραιώνουν προ%όντα µε επίκεντρο την επίλυση πρακτικών βιολογικών και
βιοτεχνολογικών ζητηµάτων (2, 3).

Πίνακασ 1: Επιλεκτική αναφορά εταιριών που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη
και

εµπορική

διάθεση

συστηµάτων

που

δε

βασίζονται

στη

µέθοδο

τησ

ιχνηθέτησησ.
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