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µικροσυστοιχιών βιολογικών δειγµάτων µε τη µέθοδο της απευθείας µεταφοράς µε laser
(LIFT- Laser Induced Forward Transfer). Η ακριβής εναπόθεση βιοπολυµερών όπως
πρωτεϊνών, νουκλεϊκών οξέων και ολιγονουκλεοτιδίων, αποτελεί τη βάση για την
ανάπτυξη διαφόρων ερευνητικών, αναλυτικών και διαγνωστικών εφαρµογών, όπως οι
βιοαισθητήρες, τα εµβαπτιζόµενα τεστ, οι µικροσυστοιχίες πρωτεϊνών και νουκλεϊκών
οξέων, και οι αναλύσεις µικροροϊκής τεχνολογίας. H µέθοδος περιλαµβάνει τη χρήση
υπερβραχέων παλµών laser για την επιλεκτική αποµάκρυνση και µεταφορά
βιοπολυµερικών υλικών-στόχων, σε διαστάσεις που καθορίζονται από το σηµείο
εστίασης του laser, σε κατάλληλα επεξεργαζόµενες επιφάνειες. Η επανάληψη της
διαδικασίας µεταφοράς σε διαφορετικές θέσεις του υποστρώµατος και του στόχου έχει
ως αποτέλεσµα την παραγωγή εκτενών σχηµάτων, όπως συστοιχίες στοιχείων ή
εντοπισµένες επικαλύψεις.
Ο κύριος στόχος της έρευνας αυτής ήταν η διερεύνηση όλων εκείνων των
ανεξάρτητων παραµέτρων που συµβάλλουν στην επιτυχή µεταφορά των βιολογικών
δειγµάτων µε τη µέθοδο LIFT. Συγκεκριµένα αναπτύχθηκαν µικρό-συστοιχίες
βιολογικών ενώσεων όπως DNA λ-φάγου, και πρωτεϊνών σε διάφορες επιφάνειες, όπως
γυαλί, νιτροκυτταρίνη και εποξικά υποστρώµατα µε χρήση ενός παλµικού laser (KrF)
υπέρ-βραχέων παλµών (500 fs) στο µήκος κύµατος (248 nm) που το βιολογικό υλικό
απορροφά την ακτινοβολία. Η διαδικασία της αποδόµησης και µεταφοράς των λεπτών
υµενίων λαµβάνει χώρα σε κελί χαµηλού κενού για την ελαχιστοποίηση φαινοµένων
διασποράς λόγω συγκρούσεων των µεταφερόµενων δοµών µε αέρια του περιβάλλοντος.
Η µορφολογία των εναποτιθέµενων βιολογικών σχηµάτων µελετήθηκε µε χρήση
Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης και Οπτικής µικροσκοπίας. Η ανάλυση των
µεταφερόµενων δοµών έδειξε ότι αναπτύχθηκαν συστοιχίες καθορισµένων ορίων µε
πυκνότητα στοιχείων της τάξης των 108 / cm2 και µέγεθος δοµών της τάξης των 25 µm.

Περίληψη
Η µελέτη της βιολογικής δραστικότητας των µεταφερόµενων βιολογικών δειγµάτων
έγινε µε χρήση οµοεστιακού µικροσκοπίου φθορισµού επαγόµενου από laser και µε
µεθόδους ηλεκτροφόρησης και ανάλυσης κατά Southern. Μέσω των παραπάνω τεχνικών
αποδείχθηκε ότι τα ευαίσθητα βιολογικά υλικά που µεταφέρονται µε τη µέθοδο LIFT,
διατηρούν τις φυσικό-χηµικές τους ιδιότητες και οι αναπτυσσόµενες µικρό-συστοιχίες
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για περαιτέρω αναλύσεις υβριδοποίησης και µελέτης
αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών- πρωτεϊνών.
Για τη βελτιστοποίηση της µεθόδου εναπόθεσης, µελετήθηκε επίσης η δυναµική
συµπεριφορά της διαδικασίας αποµάκρυνσης αυτών των βιολογικών δειγµάτων µέσω
χρονικά αναλυόµενης απεικονιστικής µεθόδου Schlieren, καθώς και µε χρήση streak
camera, και ICCD camera. Αποδείχθηκε ότι το υλικό κατά την ακτινοβόλησή του δεν
ιονίζεται, ενώ ο κύριος µηχανισµός αποµάκρυνσής του είναι η διάδοση κυµάτων
αραίωσης µέσα σε αυτό που το αναγκάζουν σε αποκόλλησή του από το υπόστρωµα.
Επιπλέον η ταχύτητα του εκτινασσόµενου υλικού µε χρήση υπέρ-βραχέων παλµών
προσδιορίστηκε ίση µε ~ 530 m /sec, ενώ η παρατηρούµενη στενή γωνιακή απόκλιση
(2ο) κατά την αποµάκρυνση του, επιβεβαιώνει πειραµατικά την υπεροχή χρήσης υπέρβραχέων παλµών για τη δηµιουργία δοµών απόλυτα καθορισµένων ορίων.

Abstract

ABSTRACT

The main goal of this study is the development of biological microarrays by
means of the Laser Induced Forward Transfer technique (LIFT). Precise deposition of
biopolymers such as proteins, nucleic acids and oligonucleotides, has been the basis
for the development of various research, analytical and diagnostic applications such as
biosensors, dipstick tests, protein and nucleic acid microarray chips and microfluidic
assay technologies. The LIFT technique utilizes pulsed lasers to selectively remove
biological thin film material by means of an ablation process. The target biopolymer
is provided in the form of a coating upon the front surface of a laser transparent
support. The pulsed laser beam shape and dimensions when projected onto the target
material can be adjusted by means of a variable aperture. The receiving substrate
should be placed in parallel and in close proximity with the target substrate. Both
receiving and target substrates are placed in a holder fixed onto a computer controlled
x-y translation stage, allowing a maximum movement of 25 mm× 25 mm, by means
of piezoelectric motors, having a 50 nm positioning resolution determined by optical
encoders. Repeating the transfer process at different target and substrate positions,
results in the production of extended patterns such as arrays of features, or localized
coatings.
As far as the efficiency of the biomaterial transfer method is concerned,
different experimental parameters should be taken into account. The precise
fabrication of micro-dimensioned patterns of biomaterials, such as lambda
bacteriophage DNA and proteins into various substrates are reported in this thesis.
The laser source was a Lambda Physic distributed feedback dye laser emitting 500 fs
duration pulses at 248 nm. The ablation process of the biomaterials is accomplished
into a miniature vacuum cell in order to avoid splattering due to collisions of the
transferred structures with surrounding air.
The morphology of the printed features has been studied by means of
Scanning Electron Microscopy and optical microscopy. The main advantage of this
transfer process is the high resolution of the spots and the extremely high density of
the arrays (108 / cm). A laser confocal scanner has been used in order to ensure the

Abstract
functionality of the DNA in hybridization reactions and of the proteins in proteinprotein interactions. The quality of the deposited material has been also asserted by
means of gel electrophoresis and by Southern hybridization experiments. Our results
demonstrate that a laser based processing technique can be used to directly write
micro-patterns of sensitive biological materials without destroying their functionality,
while the fabricated microarrays are suitable for downstream hybridization analysis
and studies of protein-proteins interactions.
The time resolved Schlieren imaging process, streak camera and ICCD
experiments have been applied to investigate the process mechanism, for various
delay times following the laser irradiation pulse. The results of the above
measurements have shown that the biomaterial is not ionized during the ablation
process, while the whole material is removed according to the propagation of
rarefaction waves. The material velocity has been measured up to 530 m/sec, and the
high directionality of the ejected material for ultrafast laser printing pulses, leads to
higher spatial printing resolution and superior deposition quality of the biomaterials.
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Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή

Η εναπόθεση βιοπολυµερικών ενώσεων σε καθορισµένες θέσεις πάνω σε
υποστρώµατα αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη διαφόρων ερευνητικών,
αναλυτικών και διαγνωστικών εφαρµογών, όπως οι βιοαισθητήρες, τα εµβαπτιζόµενα
τεστ και οι αναλύσεις µικροροïκής τεχνολογίας.
Πολλά από τα βασικά χαρακτηριστικά των γονιδίων, µπορούν να µελετηθούν
εύκολα και οικονοµικά σε γονιδιακό επίπεδο µέσω µικροσυστοιχιών DNA και
πρωτεϊνών. Η τεχνολογία µικροσυστοιχιών (microarrays) εφαρµόζεται ευρύτατα για
τον έλεγχο των µηχανισµών έκφρασης των υποκυταρρικών γονιδίων και πρωτεϊνών.
Οι διατάξεις µικροσυστοιχιών DNA χρησιµοποιούνται τόσο για την γονιδιακή
ανάλυση όσο και για την έκφραση των γονιδίων σε επίπεδο mRNA, ενώ οι συστοιχίες
πρωτεϊνικών ενώσεων χρησιµοποιούνται για τη γονιδιακή ανάλυση σε πρωτεϊνικό
επίπεδο και για µία σειρά αναλύσεων που αφορούν εκτεταµένες αλληλεπιδράσεις,
όπως αυτές των πρωτεϊνών – πρωτεϊνών, πρωτεϊνών – DNA, πρωτεϊνών – RNA και
ενζύµων – υποστρωµάτων. Η τεχνολογία µικροσυστοιχιών έχει εφαρµοστεί σε
πληθώρα πεδίων µελέτης, όπως στον χαρακτηρισµό των γονιδίων για την
αποσαφήνιση πολύπλοκων γονιδιακών αλλαγών στην νεοπλασία, σε κλινικές
διαγνωστικές, στην σχεδίαση και ανάπτυξη φαρµάκων, στην τοξικολογία και στις
αναλύσεις µεταλλαγών.
Ο κύριος στόχος της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση όλων εκείνων των
ανεξάρτητων παραµέτρων που συµβάλλουν στην επιτυχή µεταφορά των βιολογικών
δειγµάτων µε τη µέθοδο της απευθείας µεταφοράς µε laser (LIFT - Laser Induced
Forward Transfer). Συγκεκριµένα αναπτύχθηκαν µικρό-συστοιχίες βιολογικών
ενώσεων όπως DNA λ-φάγου, και πρωτεϊνών σε διάφορες επιφάνειες, όπως γυαλί,
νιτροκυτταρίνη και εποξικά υποστρώµατα µε χρήση ενός παλµικού laser (KrF) υπέρβραχέων παλµών (500 fs) στο µήκος κύµατος (248 nm) που το βιολογικό υλικό
απορροφά την ακτινοβολία. Η διαδικασία της αποδόµησης και µεταφοράς των
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λεπτών υµενίων λαµβάνει χώρα σε κελί χαµηλού κενού για την ελαχιστοποίηση
φαινοµένων διασποράς λόγω συγκρούσεων των µεταφερόµενων δοµών µε αέρια του
περιβάλλοντος.
Η χρήση εξαιρετικά βραχέων παλµών laser για την µεταφορά βιοπολυµερών
δίνει ώθηση στα υλικά προσδίδοντας µικρή γωνιακή απόκλιση, αποφεύγοντας το
‘πιτσίλισµα’ και την εξάτµιση, παράγοντας έτσι σχήµατα µε ελάχιστη διασπορά και
υψηλή χωρική διακριτική ικανότητα. Επιπλέον εξαιτίας του χρησιµοποιούµενου
παλµού laser τα θερµικά φαινόµενα κατά την διαδικασία αποδόµησης περιορίζονται,
µε αποτέλεσµα να µην καταστρέφονται τα θερµικά ευπαθή βιολογικά υλικά
διατηρώντας, κατά την µεταφορά τους και την δέσµευσή τους στα διάφορα
υποστρώµατα, την βιολογική τους δραστικότητα. Η µέθοδος LIFT έναντι των άλλων
µεθόδων ανάπτυξης µικροσυστοιχιών βιολογικών δειγµάτων αποτελεί µια καθαρή
διεργασία και δεν περιορίζεται µόνο σε δοµές ολιγοµερών, αλλά διευρύνεται σε µια
µεγάλη ποικιλία βιοπολυµερικών υλικών.
Στην παρούσα εργασία παράλληλα µε την ανάπτυξη, χαρακτηρισµό και
µελέτη της βιολογικής δραστικότητας των µεταφερόµενων βιολογικών σχηµάτων,
εφαρµόστηκαν σύγχρονες φασµατοσκοπικές µέθοδοι για την παρακολούθηση του
φαινοµένου εκρηκτικής αποδόµησης και την εξαγωγή χρήσιµων πληροφοριών όπως
π.χ.

προσδιορισµός

της

ταχύτητας

του

εκτινασσόµενου

υλικού

και

του

αναπτυσσόµενου ωστικού κύµατος στον αέρα, καθώς και της γωνιακής απόκλισης
αυτών. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να προσδιοριστεί σε µεγάλο βαθµό ο
µηχανισµός εναπόθεσης και εποµένως να ελεγχθεί η διεργασία µε τέτοιο τρόπο ώστε
να οδηγήσει στην βελτίωση της ποιότητας των µεταφερόµενων δοµών- επικαλύψεων.
Η έρευνα αυτή οδήγησε σε χρήσιµα συµπεράσµατα όσον αφορά την χρήση
της τεχνικής LIFT στην ανάπτυξη µικροσυστοιχιών βιολογικών ενώσεων.
Μακροπρόθεσµα τα αποτελέσµατα της µελέτης είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε
εφαρµογή της µεθόδου αυτής για την δηµιουργία πολύπλοκων βιοαισθητήρων για
κλινικές και βιοτεχνικές εφαρµογές και αναλύσεις.
Η δοµή και τα περιεχόµενα αυτής της διατριβής αναφέρονται ακολούθως:
Το κεφάλαιο 2 αναφέρεται στις φυσικοχηµικές ιδιότητες των βιολογικών
δειγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία αυτή.
Το κεφάλαιο 3 αφιερώνεται στην µελέτη του επιστηµονικού υποβάθρου του
πεδίου των µικροσυστοιχιών µε βάση µία εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση που
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αφορά τις διάφορες µεθόδους δέσµευσης των βιολογικών ενώσεων στα διάφορα
υποστρώµατα, και τις εφαρµογές αυτών.
Το κεφάλαιο 4 περιγράφει αναλυτικά τις πειραµατικές συνθήκες ανάπτυξης
διαφόρων µικροσυστοιχιών µε τη τεχνική LIFT, τον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό,
τον τρόπο χαρακτηρισµού των αναπτυσσόµενων βιολογικών σχηµάτων, και την
µέθοδο διερεύνησης της βιολογικής τους δραστικότητας. Συγκεκριµένα η µορφολογία
των µεταφερόµενων σχηµάτων µελετήθηκε µε χρήση οπτικής µικροσκοπίας και
µικροσκοπίας ηλεκτρονικής σάρωσης (SEM), ενώ η διατήρηση της βιολογικής
δραστικότητας των σχηµάτων µελετήθηκε µέσω µεθόδων κατά Southern,
ηλεκτροφόρησης (gel electrophoresis), και πειραµάτων φθορισµού των σηµασµένων
ενώσεων.
Το κεφάλαιο 5 αναφέρεται στη συγκριτική µελέτη της επίδρασης υπέρβραχέων (0.5 fs) και βραχέων (15 ns) παλµών laser κατά τη διαδικασία µεταφοράς
DNA λ-φάγου µε την τεχνική LIFT. Η δυναµική συµπεριφορά της διαδικασίας
µελετήθηκε µέσω της διαγνωστικής στροβοσκοπικής τεχνικής Schlieren σε
διάφορους χρόνους καθυστέρησης, σε σχέση µε τον παλµό που προκαλεί την
αποδόµηση των λεπτών βιολογικών υµενίων. Στόχος της µελέτης είναι η διερεύνηση
των συνθηκών ανάπτυξης των βιολογικών µικροσυστοιχιών.
Το κεφάλαιο 6 αφιερώνεται στην ανακεφαλαίωση των αποτελεσµάτων της
παρούσης εργασίας, καθώς επίσης και σε προτάσεις περαιτέρω εργασιών που
σχετίζονται µε την εναπόθεση βιολογικών δειγµάτων µε την χρήση laser.
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Κεφάλαιο 2
Βασικά στοιχεία βιολογικών µορίων.

2.1 ∆οµή νουκλεικών οξέων.
Τα νουκλεικά οξέα είναι µακροµόρια που βρίσκονται σε όλα τα ζωντανά
κύτταρα. ∆ιακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε το σάκχαρο που περιέχουν.
Εκείνα που περιέχουν D-ριβόζη καλούνται ριβονουκλεικά οξέα (RNA), ενώ εκείνα
που περιέχουν D-2-δεοξυριβόζη ονοµάζονται δεοξυριβοζονουκλεικά οξέα ή DNA.
Οι πυριµιδίνες που βρίσκονται συνήθως στα νουκλεικά οξέα είναι η ουρακίλη (U), η
θυµίνη (T) και η κυτοσίνη (C), ενώ οι συνήθεις πουρίνες είναι η αδενίνη (Α) και η
γουανίνη (G) (σχήµα 1α).

Σχήµα 1: α) δοµή νουκλεοτιδίων, β) σύνδεση νουκλεοτιδίων µέσω
φωσφοδιεστερικών δεσµών.

Τα νουκλεικά οξέα είναι πολυνουκλεοτίδια στα οποία οι βασικές µονάδες, τα
νουκλεοτίδια, συνδέονται µεταξύ τους µε 3’, 5’- φωσφοδιεστερικούς δεσµούς. Έτσι ο
οµοιοπολικός σκελετός των νουκλεικών οξέων αποτελείται απο εναλλασσόµενες
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οµάδες σακχάρου και φωσφορικού οξέος. Στο σκελετό αυτό οι βάσεις πυριµιδίνης
και πουρίνης συνδέονται ως πλευρικοί άλυσοι. Στα µόρια του DNA οι κύριες βάσεις
πουρίνης είναι η αδενίνη και η γουανίνη, ενώ οι κύριες βάσεις πυριµιδίνης είναι η
κυτοσίνη και η θυµίνη. Όπως φαίνεται και στο σχήµα 1β ένα πολυνουκλεοτίδιο έχει
ένα 3’-άκρο και ένα 5’- άκρο. Τα άκρα αυτά είναι πολύ σπουδαία στον καθορισµό
της διευθύνσεως της συνθέσεως DNA ή RNA καθώς επίσης και της διεύθυνσης της
ανάγνωσης του RNA κατά τη διάρκεια της πρωτεϊνικής συνθέσεως.
2.1.2 Ιδιότητες δευτεροταγούς δοµής DNA.
•

Το DNA αποτελείται από δύο δεξιόστροφες πολυνουκλεικές αλύσους που
περιελίσσονται γύρω από τον ίδιο άξονα, ώστε να σχηµατίσουν µια διπλή
έλικα.

•

Οι βάσεις τοποθετούνται στο εσωτερικό της έλικας. Τα επίπεδα των βάσεων
είναι παράλληλα µεταξύ τους και κάθετα προς τον επιµήκη άξονα της διπλής
έλικας.

•

Οι βάσεις της µιας αλύσου σχηµατίζουν ζεύγη µε τις βάσεις της άλλης αλύσου
µε δεσµούς υδρογόνου (σχήµα 2). Το ζευγάρωµα γίνεται µεταξύ βάσεων οι

Σχήµα 2.

οποίες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Μόνο ορισµένα ζεύγη βάσεων
επιτρέπονται και αυτά είναι Α/Τ, και G/C. Tα ζευγάρια των βάσεων έχουν το
ίδιο µέγεθος, ενώ οι βάσεις τοποθετούνται η µια πάνω απο την άλλη και η
απόσταση των επιπέδων τους είναι 3.4 Å. Σε µια πλήρη περιστροφή της
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διπλής έλικας αντιστοιχούν ακριβώς 10-επίπεδα βάσεων (34 Å). Η
αλληλεπίδραση των επίπεδων αρωµατικών επιφανειών των γειτονικών
βάσεων σταθεροποιεί την ελικωτή δοµή του DNA και συµβάλει στη
διατήρηση της µαζί µε τους δεσµούς υδρογόνου
µεταξύ των βάσεων της µιας και της άλλης
αλύσου.
•

Οι

δύο

πολυνουκλεοτιδικές

άλυσοι

είναι

αντιπαράλληλες µε την έννοια ότι οι 3’- 5’
φωσφοδιεστερικοί δεσµοί διατρέχουν προς
αντίθετες κατευθύνσεις (σχήµα 3).
Γενικά οι υδρόφιλες υδατανθρακικές ρίζες και
οι φορτισµένες φωσφορικές οµάδες βρίσκονται στο
εξωτερικό του µορίου του DNA, ενώ οι υδρόφοβες
βάσεις τοποθετούνται µέσα στη διπλή έλικα όπου

Σχήµα 3

προστατεύονται από το νερό.
2.1.3 Συµπεριφορά νουκλεοτιδίων στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Το µόριο του DNA αποτελείται απο σειρά αρωµατικών δακτυλίων. Τέτοια
συστήµατα απορροφούν υπεριώδη ακτινοβολία,
ή ορατή εάν το µόριο είναι αρκετά µεγάλο. Κάθε
µια

απο

τις

παρουσιάζει

τέσσερις
ελαφρώς

βάσεις

στο

διαφορετικό

DNA
φάσµα

απορρόφησης. Ένα καθαρό διάλυµα DNA είναι
διαφανές στο ανθρώπινο µάτι και η απορρόφηση
δεν είναι µετρήσιµη µέχρι τα 320 nm. Στα 260
nm εµφανίζεται η µέγιστη κορυφή απορρόφησης
της βάσης αδενίνης (σχήµα 3). Μόρια διπλού
DNA απορροφούν στα 260 nm λιγότερη
ακτινοβολία

απ’

ότι

θα

περίµενε

κανείς

υπολογίζοντας τα νουκλεοτίδια που περιέχουν. Το
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φαινόµενο αυτό ονοµάζεται υποχρωµία και οφείλεται στη αλληλεπίδραση
ηλεκτρονίων των βάσεων που είναι τοποθετηµένες η µια πάνω στην άλλη.
Η υπεριώδης ακτινοβολία επιδρά ποικιλοτρόπως µε το µόριο του DNA. Η
φωτοχηµική επίδραση της ακτινοβολίας (230-300 nm) είναι εµφανής στις βάσεις
πυριµιδίνης

(ο

σχηµατισµός

φωτοπροϊόντων

πουρίνης

είναι

µικρός)

και

πραγµατοποιείται µέσω των παρακάτω αντιδράσεων:
o

Υδρόλυση, µε προσθήκη µορίων νερού στο µόριο θυµίνης και κυτοσίνης.

o

∆ιµερισµός, δηλαδή σχηµατισµός δεσµών Τ-Τ ή C-C ή T-C, στην ίδια
αλυσίδα DNA.

o

Σχηµατισµός

δεσµών

µεταξύ

των

παραπάνω

βάσεων,

αλλά

σε

συµπληρωµατικές αλυσίδες.
o

∆ηµιουργία δεσµού DNA- πρωτεΐνης.

o

Μετουσίωση. Όταν το µόριο του DNA µετουσιώνεται οι φυσικές ιδιότητες
του µεταβάλλονται. Οι µεταβολές αυτές αφορούν το ιξώδες, τη στροφική
ικανότητα και την απορρόφηση του στα 260 nm, η οποία αυξάνεται κατά 30%
(φαινόµενο

υπερχρωµίας).

Η

µετουσίωση

δεν

προκαλεί

διάσπαση

οµοιοπολικών δεσµών, προκαλεί όµως διακοπή των δεσµών υδρογόνου που
είναι υπεύθυνες για την διατήρηση της δοµής της διπλής έλικας του DNA, µε
αποτέλεσµα το χωρισµό των δύο ελίκων σε µονές αλύσους DNA.

2.1.4 Υβριδοποίηση.

Με την τεχνική της υβριδοποιήσεως (hybridization) µπορεί κανείς να
διαπιστώσει αν δύο DNA έχουν τµήµατα παρόµοια όσον αφορά αλληλουχίες βάσεων
και σε τι ποσοστό. Αυτό δεν είναι παράδοξο και δείχνει ότι τα γονίδια του ανθρώπου
είναι παρόµοια µε αντίστοιχα γονίδια του χοίρου, ενώ άλλα γονίδια έχουν αρκετά
διάφορη αλληλουχία βάσεων. Η τεχνική της υβριδοποίησης στηρίζεται στο γεγονός
ότι µονές άλυσοι DNA έχουν τη τάση να σχηµατίζουν µεταξύ τους περιοχές
διπλοελικωµένου DNA στα τµήµατα εκείνα στα οποία οι αλληλουχίες βάσεων είναι
συµπληρωµατικές.

Φυσικά

όσο

µεγαλύτερη
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συµπληρωµατικότητας των αλληλουχιών των βάσεων δυο µονών αλύσων DNA τόσο
µεγαλύτερη είναι η τάση τους να συνενωθούν και να σχηµατίσουν διπλές έλικες.

2.1.5 DNA Ηλεκτροφόρηση (DNA gel electrophoresis).
Όταν το µόριο του DNA βρεθεί µέσα σε ηλεκτρικό πεδίο κινείται προς το
θετικό πόλο λόγω των αρνητικά φορτισµένων φωσφορικών του οµάδων, µε ταχύτητα
που εξαρτάται απο το µέγεθός του και
το

σχήµα

του.

Η

τεχνική

αυτή

ονοµάζεται DNA ηλεκτροφόρηση και
χρησιµοποιείται
διαχωρισµό

για

το

µορίων

DNA.

ηλεκτροφόρηση

του

πραγµατοποιείται

σε

αγαρόζης

που

µοριακό

σε

Η
DNA

πήκτωµα
κατάλληλες

συνθήκες δηµιουργεί ένα πορώδες
πήκτωµα.

Η

συγκέντρωση

Σχήµα 4. Ηλεκτροφόρηση του DNA

της

αγαρόζης καθορίζει το µέγεθος των πόρων, άρα και το µέγεθος των κοµµατιών του
DNA που µπορούν να διαχωριστούν. Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρηση, γίνεται
χρώση των νουκλεικών οξέων µε ειδικές χρωστικές και εν συνεχεία η φωτογράφησή
τους.

2.1.6 Έκφραση γενετικής πληροφορίας.
Το DNA ενός οργανισµού είναι ο µοριακός σκληρός δίσκος που περιέχει
αποθηκευµένες ακριβείς οδηγίες οι οποίες καθορίζουν τη δοµή και τη λειτουργία του
οργανισµού. Ταυτόχρονα περιέχει και τη πληροφορία για τον αυτοδιπλασιασµό του,
εξασφαλίζοντας έτσι τη µεταβίβαση των γενετικών οδηγιών απο ένα κύτταρο στα
θυγατρικά του και απο έναν οργανισµό στους απογόνους του.
Το πρώτο βήµα για την έκφραση της πληροφορίας που υπάρχει στο DNA
είναι η µεταφορά της στο RNA µε τη διαδικασία της µεταγραφής. Το RNA µεταφέρει
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µε τη σειρά του, µέσω της διαδικασίας µετάφρασης, τη πληροφορία στις πρωτείνες
που είναι υπεύθυνες για τη δοµή και τη λειτουργία των κυττάρων και κατ’ επέκταση
και των οργανισµών. Η σχέση αυτή συνοψίζεται στο ακόλουθο σχήµα το οποίο

αποτελεί και το κεντρικό δόγµα της µοριακής βιολογίας.
Η γενετική πληροφορία είναι η καθορισµένη σειρά των βάσεων και υπάρχει
σε τµήµατα του DNA µε συγκεκριµένη ακολουθία, τα γονίδια. Αυτά δια µέσου της
µεταγραφής και της µετάφρασης καθορίζουν τη σειρά των αµινοξέων στην πρωτεΐνη.
Οι πορείες της µεταγραφής και της µετάφρασης των γονιδίων αποτελούν τη
γονιδιακή έκφραση.
Το ανθρώπινο γονιδίωµα αποτελείται απο 3 × 10

9

ζεύγη βάσεων. Όλα τα

κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισµού έχουν το ίδιο DNA. Το κάθε ανθρώπινο
κύτταρο περιέχει σύµφωνα µε τις τελευταίες εκτιµήσεις όχι περισσότερα απο 40.000
γονίδια.

2.2 ∆οµή πρωτεϊνών.

Οι πρωτεΐνες είναι πολυµερικές αλυσίδες που αποτελούνται απο µονοµερή
αµινοξέων. Όλες οι δοµικές και λειτουργικές ιδιότητες των πρωτεϊνών απορρέουν
απο τις χηµικές ιδιότητες της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Η δοµή της πρωτεΐνης
διαχωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα: την πρωτοταγή, δευτεροταγή, τριτοταγή και
τεταρτοταγή δοµή. Η πρωτοταγής δοµή αναφέρεται στη γραµµική αλληλουχία
αµινοξέων. Η αλληλουχία των αµινοξέων καθορίζεται απο το γονίδιο που είναι
υπεύθυνο για την κωδικοποίηση της συγκεκριµένης πρωτείνης. Συχνά η πρωτοταγής
δοµή αναφέρεται ως οµοιοπολική δοµή των πρωτεϊνών. Η δευτεροταγής δοµή
αναφέρεται σε συγκεκριµένα γεωµετρικά σχήµατα της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Η
τριτοταγής δοµή απορρέει απο την αναδίπλωση µιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας και
τέλος η τεταρτοταγής δοµή πρωτεϊνών προκύπτει απο τη σύνδεση δύο ή
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περισσότερων πολυπεπτιδικών αλυσίδων, δηµιουργώντας έτσι µια δοµή αλυσίδων
διαφορετικών πολυπεπτιδικών.
Τα αµινοξέα αποτελούνται από ένα κεντρικό
άτοµο άνθρακα (άνθρακας -άλφα) και από τέσσερις
αντικαταστάτες που είναι: το άλφα πρωτόνιο-Η, τη
πλευρική αλυσίδα -R που ευθύνεται για τις χηµικές
διαφορές

των

αµινοξέων,

τη

λειτουργική

οµάδα

καρβοξυλίου – COOH, και τέλος τη λειτουργική
αµινοµάδα – NH (σχήµα 5). Ο α-άνθρακας αποτελεί το

Σχήµα 5. ∆οµή αµινοξέως

ασύµµετρο κέντρο του µορίου και για τα 20 αµινοξέα,
εκτός απο τη γλυκίνη, η οποία έχει ένα πρωτόνιο στη
θέση της πλευρικής αλυσίδας. Η διαµόρφωση γύρω απο τον κεντρικό άνθρακα
αναφέρεται ως L-ισοµερή, για πρωτείνες που συνθέτονται στο ριβόσωµα.
Οι διαφορετικές πλευρικές αλυσίδες των αµινοξέων παρουσιάζουν χηµικές
ιδιότητες που είναι ζωτικές για τις λειτουργίες των βιολογικών πρωτεϊνών (σχήµα 6).

Σχήµα 6. Τα 20 πιο γνωστά αµινοξέα.
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Αυτές οι πλευρικές αλυσίδες διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τις µηπολικές, τις αφόρτιστες πολικές, και τις φορτισµένες πολικές. Τα πολικά και
φορτισµένα αµινοξέα εµφανίζονται συχνά στην επιφάνεια της πρωτείνης,
αλληλεπιδρώντας µε το περιβάλλον νερό, ενώ τα µη-πολικά (ή υδροφοβικά) αµινοξέα
βρίσκονται θαµµένα στο εσωτερικό της.
Τα πεπτίδια και οι πρωτείνες δηµιουργούνται όταν το ριβόσωµα και ο
µηχανισµός µετάφρασης συνδέουν 10-10.000 αµινοξέα δηµιουργώντας ένα µεγάλο
πολυµερές, την πρωτοταγή αλληλουχία. Τα αµινοξέα συµπυκνώνονται για τη
δηµιουργία πολυµερών µέσω αφυδατικών διαδικασιών, όπου νερό απελευθερώνεται
µέσω αντίδρασης του καρβοξυλίου του ενός
αµινοξέως και της αµινοµάδας του άλλου
αµινοξέως, σχηµατίζοντας δεσµούς C-N (σχήµα
7). Σε πολλές περιπτώσεις µια µεταβολή σ’ ένα
οποιοδήποτε αµινοξύ της αλληλουχίας προκαλεί

Σχήµα 7

απώλεια της σωστής λειτουργίας της πρωτείνης
(µετάλλαξη). Πολύ συχνά οι ανθρώπινες γενετικές αρρώστιες προκαλούνται απο
αλλαγές σε σηµαντικές πρωτείνες του οργανισµού.
Κατά τη διάρκεια και το τέλος της
σύνθεσης

των

πρωτεϊνών,

η

πρωτοταγής

αλληλουχία διατάσσεται κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να δηµιουργείται η ευσταθέστερη δοµή
πρωτεϊνών. Κάθε αµινοξύ συνδέεται µε άλλο
αµινοξύ µε στόχο τη διατήρηση ενέργειας. Οι
δοµές που προκύπτουν σταθεροποιούνται µέσω
δεσµών

υδρογόνου,

υδροφοβικών

αλληλεπιδράσεων, ιοντικών, (σχήµα 8) και
σουλφιδικών

οµοιοπολικών

δεσµών

µεταξύ

οµάδων κυστεινών (sulfhydryl bonds).
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Πεπτιδικός δεσµός.
Ο πεπτιδικός δεσµός µεταξύ δυο αµινοξέων αποτελεί την ειδική περίπτωση

αµιδικού δεσµού στα δύο άκρα του κεντρικού άνθρακα. Οι γωνίες και τα µήκη του
πεπτιδικού δεσµού είναι γνωστές µέσα απο µελέτες στις δοµές πρωτεϊνών και
πεπτιδίων. Το µήκος του πεπτιδικού δεσµού (C-N) είναι 1.33 Å, ενώ το µήκος του
γειτονικού (µη πεπτιδικού) δεσµού C-N είναι 1.45 Å. Οι γωνίες και τα µήκη των
δεσµών
αντικατοπτρίζουν

την κατανοµή

των

στα άτοµα, και

ηλεκτρονίων

οφείλονται

στις

πόλωσης

των

διαφορές

Σχήµα 9

ατόµων,

και

στον υβριδισµό των δέσµιων τροχιακών. Τα δύο πιο ηλεκτραρνητικά άτοµα του Ο
και Ν, φέρουν µερικώς αρνητικό φορτίο και τα δύο λιγότερο ηλεκτραρνητικά άτοµα
του C και Η, φέρουν µερικώς θετικό φορτίο. Γι’ αυτό το λόγο ο πεπτιδικός δεσµός
χαρακτηρίζεται µερικώς ως διπλός δεσµός (σχήµα 9), µε αποτέλεσµα η περιστροφή
γύρω από το δεσµό αυτό κατά γωνία ω να είναι απαγορευµένη. Έτσι κάθε πεπτιδική
µονάδα αποτελεί µια επίπεδη άκαµπτη δοµή, ενώ περιστροφή επιτρέπεται µόνο σε
δεσµούς που αφορούν τον α-άνθρακα (σχήµα 10α). Τέλος κάθε πεπτίδιο
(αποτελούµενο απο δύο αµινοξέα) εµφανίζει δύο ισοµερή, τις διαµορφώσεις trans και
cis (σχήµα 10 β).

Επιτρεπτή περιστροφή

Απαγορευµένη περιστροφή
β

α
Σχήµα 10
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Ανάλυση πρωτεϊνών.
Η ανάλυση των πρωτεϊνών γίνεται κυρίως µε τη µέθοδο της ηλεκτροφόρησης.

Όπως και στη περίπτωση του DNA, αν σε διάλυµα πρωτείνης εφαρµοστεί ηλεκτρικό
πεδίο, η πρωτείνη θα µετακινηθεί προς τον θετικό ή αρνητικό πόλο µε ταχύτητα που
εξαρτάται απο το καθαρό φορτίο της, το µέγεθός της, και το σχήµα της. Η
ηλεκτροφόρησή τους γίνεται σε πήκτωµα πολυακριλαµίδης, ενώ το µέγεθος των
πόρων ποικίλει για το διαχωρισµό µικρότερών ή µεγαλύτερων πρωτεϊνών. Θειικό
δωδεκυλικό νάτριο (SDS), χρησιµοποιείται για να µετουσιώνει τις πολυπεπτιδικές
αλυσίδες και να τις φορτίζει αρνητικά, ώστε κατά την ηλεκτροφόρηση οι πρωτείνες
να διαχωρίζονται σύµφωνα µε το µοριακό τους βάρος.
Η αναγνώριση πρωτεϊνών µπορεί να γίνει και µέσω αλληλεπιδράσεων

αντιγόνων- αντισωµάτων. Τ’ αντισώµατα είναι πρωτείνες της ανοσοαπόκρισης. Ένα
αντίσωµα αναγνωρίζει µια περιοχή µόνο του αντιγόνου, η οποία ονοµάζεται
αντιγονικός καθοριστής ή επίτοπος. Ένα µεγάλο αντιγόνο π.χ. ένας µικροοργανισµός,
έχει πολλούς αντιγονικούς καθοριστές γι΄ αυτό και παράγονται πολλά είδη
αντισωµάτων εναντίον του. Τα αντισώµατα παράγονται απο τα Β-λεµφοκύτταρα του
ανοσοποιητικού µας συστήµατος, και ονοµάζονται µονοκλωνικά όταν παράγονται
απο ένα κλώνο Β-λεµφοκυττάρων. Αυτά τα αντισώµατα έχουν πολυάριθµες
εφαρµογές στην ιατρική και λειτουργούν ως ανοσοδιαγνωστικά, και θεραπευτικά,
ενώ επιπλέον βοηθούν στην επιλογή οργάνων συµβατών για µεταµοσχεύσεις.
Τα αντισώµατα αποτελούνται από δύο περιοχές, τη σταθερή (constant) και τη
µεταβλητή (variable) περιοχή (σχήµα 11). Η
αλληλουχία των πρωτεϊνών στην σταθερή
περιοχή

δεν

διαφέρει

απο

αντίσωµα

σε

αντίσωµα, σε αντίθεση µε την αλληλουχία της
µεταβλητής περιοχής που είναι διαφορετική για
κάθε αντίσωµα. Κάθε µεταβλητή περιοχή των
αντισωµάτων αποτελείται µε τη σειρά της από
τρεις περιοχές που χαρακτηρίζονται υπέρµεταβλητές (hyper-variable), και εµφανίζουν
µεγάλες διακυµάνσεις στις αλληλουχίες των
διαφόρων αντισωµάτων. Αυτές οι µεταβλητές
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περιοχές των αντισωµάτων ευθύνονται για την δέσµευση των αντισωµάτων στα
αντιγόνα,

και

ονοµάζονται

συµπληρωµατικές

περιοχές

προσδιορισµού

(complementary determining regions- CDR). Ο τρόπος σύνδεσης των αντισωµάτων
µε τα αντιγόνα είναι µη-οµοιοπολικός και κατά συνέπεια αντιστρεπτός. Οι δεσµοί
που σχετίζονται µε την αλληλεπίδραση αυτή, είναι όµοιοι µε τους δεσµούς που
σταθεροποιούν τις τριτοταγής και τεταρτοταγής δοµές των πρωτεϊνών και είναι:
δεσµοί υδρογόνου, ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις, δυνάµεις van der Waals, και
απόκρυψη υδροφοβικών µη-πολικών οµάδων.

Πηγές
1. D. H. Farkas, “DNA Simplified II”, AACC Press, Washington D.C. USA.
2. V.S. Letokhov, ‘Laser Picosecond Spectroscopy and Photochemistry of
Biomolecules”, Adam Hilger Series on Optics and Optoelectronics, IOP
Publishing Ltd 1987.
3. R. Nossal, H. Lecar, “Molecular and Cell Biophysics”, Addison –Wesley
Publishing, 1991.
4. B. Robson, J. Garnier, “Introduction to proteins and Protein engineering”,
Elsevier Publishers B.V. (1988).
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Ανάπτυξη βιολογικών µικροσυστοιχιών.

Πολλά από τα βασικά χαρακτηριστικά των γονιδίων, µπορούν να µελετηθούν
εύκολα και οικονοµικά σε γονιδιακό επίπεδο µέσω µικροσυστοιχιών DNA και
πρωτεϊνών. Τα χαρακτηριστικά αυτά επεκτείνονται απο µεταγραφή και µετάφραση,
σε υποκυταρρικό εντοπισµό των προϊόντων τους, στον γονότυπό τους και στο
µεταλλαγµένο φαινότυπό τους. Η τεχνολογία µικροσυστοιχιών (microarrays)
εφαρµόζεται ευρύτατα

για τον έλεγχο των µηχανισµών έκφρασης των

υποκυταρρικών γονιδίων και πρωτεϊνών. Οι διατάξεις µικροσυστοιχιών DNA
χρησιµοποιούνται τόσο για την γονιδιακή ανάλυση όσο και για την έκφραση των
γονιδίων σε επίπεδο mRNA, ενώ οι πίνακες πρωτεϊνικών συστοιχιών
χρησιµοποιούνται για τη γονιδιακή ανάλυση σε πρωτεϊνικό επίπεδο και για µία
σειρά αναλύσεων που αφορούν εκτεταµένες αλληλεπιδράσεις, όπως αυτές των
πρωτεϊνών – πρωτεϊνών, πρωτεϊνών – DNA, πρωτεϊνών – RNA και ενζύµων –
υποστρωµάτων.
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται όλες οι παράµετροι που σχετίζονται µε την
παραγωγή αυτών των µικρό-συστοιχιών, τα διαφορετικά είδη συστοιχιών, και όλες
οι δυνατές εφαρµογές αυτών.
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3.1 Εισαγωγή
Οι συστοιχίες (arrays) βιολογικών ενώσεων συνιστούν ένα απλό και φυσικό
µέσο για την συστηµατική έρευνα του ανθρώπινου γονιδιώµατος1. Μία συστοιχία
αποτελείται από πλήθος βιολογικών δειγµάτων τα οποία εναποτίθενται σε κατάλληλα
επεξεργαζόµενες επίπεδες επιφάνειες και σε καθορισµένες θέσεις πάνω σε αυτές. Η
αποτελεσµατικότητα της τεχνικής των βιολογικών συστοιχιών απορρέει από την
ιδιαιτερότητα των βιολογικών υλικών (cDNA, oligonoucleotides, ή πρωτεϊνών) να
συνδέονται µε ανιχνευτές (συµπληρωµατικοί κλώνοι ή αντισώµατα). Στο σχήµα 2
απεικονίζεται ο τρόπος σύνδεσης συµπληρωµατικών βάσεων για την περίπτωση
DNA.

Σχήµα 1. Σύνδεση συµπληρωµατικών βάσεων σε µόριο DNA

Ένα

αντίγραφο

DNA

χαρακτηριστικού

γονιδίου

εξασφαλίζει

ένα

ικανοποιητικό αντιδραστήριο για την ποιοτική ανίχνευση του συγκεκριµένου
γονιδίου, ή και των µεταγραφών του.
Μέσω µιας µικροσυστοιχίας βιολογικών ενώσεων στοχεύουµε στην
αναγνώριση αλληλουχιών (γονίδια/ µεταλλαγµένα γονίδια) και στην µέτρηση του
επιπέδου έκφρασης αυτών των γονιδίων. Κάθε πίνακας αποτελείται απο χιλιάδες
κηλίδες βιολογικού υλικού ενώ κάθε κηλίδα αποτελείται απο διαφορετική
αλληλουχία βάσεων και κατά συνέπεια απο διαφορετικά γονίδια. Για την αναγνώριση
αυτών των γονιδίων (target), αλλά και για την εκτίµηση της γονιδιακής έκφρασής
τους, χρησιµοποιούνται µόρια-ανιχνευτές (probes) που είναι µακροµόρια όπως DNA,
RNA σηµασµένα µε φθορίζουσα χρωστική (reporter molecule). Οι κηλίδες της
διάταξης αναµειγνύονται µε τα σηµασµένα διαλύµατα καθορισµένων αλληλουχιών
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βάσεων. Έτσι εάν τα διαλύµατα περιέχουν αλληλουχία cDNA, συµπληρωµατική του
DNA σε κάποιο spot της διάταξης τότε το cDNA συνδέεται µε το spot και η
υβριδοποίηση ανιχνεύεται µέσω του φθορισµού της, όταν τα spots διεγείρονται µε
laser κατάλληλου µήκους κύµατος. Η σταθερότητα του υβριδισµού εξαρτάται απο
την έκταση της συµπληρωµατικότητας. ∆ύο βασικές παράµετροι στη µέθοδο της
υβριδοποίησης είναι η ευαισθησία της µεθόδου (δηλαδή η δυνατότητα παραγωγής
σήµατος) και η ειδικότητά της (τα µόρια ανιχνευτές συνδέονται µόνο µε την
επιθυµητή αλληλουχία βάσεων). Η ένταση του φθορισµού καταγράφεται µε τη
βοήθεια µιας CCD κάµερας ή ενός οµοεστιακού µικροσκοπίου. Ο φθορισµός στα
σηµεία της συστοιχίας στα οποία επάγεται η υβριδοποίηση είναι ικανή να
προσδιορίσει το σχετικό ποσοστό των γονιδίων στην υπό εξέταση διάταξη µέσω
µετρήσεων

της

σχετικής

έντασης

φθορισµού των δύο χρησιµοποιούµενων
χρωστικών. Όσο µεγαλύτερος είναι ο
αριθµός των σηµασµένων µορίων που
έχουν

δεσµευτεί

στη

διάταξη

τόσο

µεγαλύτερη είναι και η ένταση του
φθορισµού. Σε πειράµατα συγκριτικού
υβριδισµού (σχήµα 2) οι χρωστικές που
χρησιµοποιούνται

θα

πρέπει

να

χαρακτηρίζονται απο διαφορετικά µήκη
κύµατος εκποµπής και διέγερσης ώστε
µέσω κατάλληλων φίλτρων να επιλέγεται
το ποσοστό φθορισµού απο την κάθε

Σχήµα 2. Πείραµα συγκριτικού υβριδισµού

χρωστική ξεχωριστά.

Οι δύο πιο συχνά χρησιµοποιούµενοι τύποι βιολογικών διατάξεων
(ολιγονουκλεοτιδίων και συµπληρωµατικού DNA) διαφέρουν ως προς το µέγεθος του
εναποτιθέµενου νουκλεινικού οξέως. Στην περίπτωση των ολιγονουκλεοτιδίων το
κάθε spot στην διάταξη αποτελείται απο περίπου 25 νουκλεοτίδια και η διάταξη
χρησιµοποιείται τόσο για την ανάλυση έκφρασης γονιδίων σε επίπεδο mRNA, όσο
και για την ανάλυση γονιδιακών αλληλουχιών, ενώ στη περίπτωση µικροδιατάξεων
cDNA το κάθε spot αποτελείται απο περισσότερα απο 100 νουκλεοτίδια.
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Ανεξάρτητα απο το είδος της διάταξης η ανάπτυξη µίας τέτοιας
µικροσυστοιχίας βιοπολυµερών στηρίζεται στις εξής διαδικασίες: τη µέθοδο
κατασκευής της διάταξης αυτής, την διαδικασία υβριδοποίησης, την ερµηνεία της
διάταξης και την ανάλυση των δεδοµένων. Επιπλέον παράµετροι που πρέπει να
λαµβάνονται υπόψιν στην διαδικασία παρασκευής µιας βιολογικής µικρο-συστοιχίας
είναι ο τύπος του γυαλιού που χρησιµοποιείται ως υπόστρωµα εναπόθεσης του
υλικού, τα χαρακτηριστικά των επιφανειών επικάλυψης των υποστρωµάτων, και το
σύστηµα σήµανσης των µορίων – ανιχνευτών.
3.2 Επιλογή επιφανειών εναπόθεσης βιολογικού υλικού.
Η επιλογή της επιφάνειας2 εναπόθεσης των βιολογικών δειγµάτων είναι ένα
κρίσιµο βήµα για τη σωστή ανάπτυξη των διατάξεων. Χαµηλής ποιότητας
υποστρώµατα µε ανοµοιόµορφη επιφάνεια προκαλούν φαινόµενα αυτό-φθορισµού µε
αποτέλεσµα την αύξηση του θορύβου στο σήµα ανίχνευσης. Τα µόρια
ακινητοποιούνται είτε µέσω παθητικών µεθόδων, δηλαδή υδροφοβικών ή ιονικών
αλληλεπιδράσεων, είτε µέσω οµοιοπολικών δεσµών µε κατάλληλα ενεργοποιηµένες
οµάδες µορίων που έχουν ήδη εµβαπτιστεί στην µεµβράνη ή βρίσκονται εν αφθονία
στο υπό εν απόθεση µόριο. Ο οµοιοπολικός τρόπος σύνδεσης των βιολογικών µορίων
είναι χρήσιµος σε περιπτώσεις που το πολυµερές δεν απορροφά, απορροφά ελάχιστα
ή µε λανθασµένο προσανατολισµό και διαµόρφωση µορίων, όταν συνδέεται µη
οµοιοπολικά µε επιφάνειες3. Ο προσανατολισµός του βιολογικών ενώσεων κατά την
αλληλεπίδραση του µε την επιφάνεια πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε οι ενεργές του
µοριακές οµάδες να είναι διαθέσιµες για την µετέπειτα αντίδραση του πολυµερούς µε
το µόριο ανιχνευτή.
Ο ακριβής µηχανισµός απορρόφησης των βιολογικών µακροµορίων είναι
ασαφής. Έχει όµως παρατηρηθεί πειραµατικά ότι κάθε υλικό µπορεί να
αλληλεπιδράσει µε κάθε είδους επιφάνεια4. Εν τούτοις το επίπεδο αλληλεπίδρασης
υλικού – επιφάνειας διαφοροποιείται σηµαντικά και µπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως
εξής :
• Μεταφορά των µορίων στην επιφάνεια
• Απορρόφηση
• Επαναδιευθέτηση της δοµής των απορροφούµενων µορίων
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• Ισχυρή από-προσρόφηση των απορροφούµενων µορίων
• Μεταφορά των από-προσροφούµενων µορίων µακριά από την επιφάνεια.
Η τροποποίηση των επιφανειών αποδοχής βιολογικών µακροµορίων
πραγµατοποιείται µε έναν απο τους παρακάτω τρόπους και σχετίζεται άµεσα µε τις
ιδιότητες και τη δοµή του µορίου:
• Προσθήκη αµινοµάδας5
• Χηµικό εµβολιασµό 6
• Επίστρωση επιφάνειας µε γλουταραλδεύδη 7,8
• Latex paint coating
• Μη οµοιοπολική σύνδεση κατάλληλων χηµικών ενώσεων µε αρωµατικές
οµάδες 9.
Έχει αποδειχτεί πειραµατικά ότι παρόλο που η δυναµική της απόπροσρόφησης ενός µορίου είναι έµφυτο χαρακτηριστικό του, ο τρόπος σύνδεσής του
στις διάφορες επιφάνειες είναι µια διαδικασία αµετάκλητη, εφόσον βέβαια το µέγεθος
του µορίου χαρακτηρίζεται απο µεγάλο αριθµό περιοχών σύνδεσης (Ζ)10. Παρόλο
που κάθε µία απο τις περιοχές σύνδεσης µπορεί σε καθορισµένο χρονικό διάστηµα να
αποκολληθεί απο την επιφάνεια σύνδεσης, συνέπεια του µεγάλου αριθµού Ζ είναι η
παραµονή του µορίου, ως σύνολο, στην επιφάνεια. Η συσχέτιση του µοριακού
βάρους του µορίου µε την ισχυροποίηση σύνδεσης του µε την επιφάνεια έχει
αναφερθεί για τις πρωτείνες, αλλά µπορεί να ισχύσει και για µεγάλο αριθµό
νουκλεικών οξέων.
Ένα θεµελιώδες πρόβληµα της φυσικής απορρόφησης των µορίων είναι η
συχνή τροποποίηση της δοµής τους κατά την δέσµευσή τους στα διάφορα
υποστρώµατα. Σε αντίθεση µε το DNA, οι πρωτείνες έχουν πολυπλοκότερη µοριακή
δοµή µε πληθώρα µετασταθών καταστάσεων διαµόρφωσης που περιπλέκουν την
αλληλεπίδραση τους µε επιφάνειες. Ενώ το µόριο του DNA εµφανίζει αποκλειστικά
υδροφιλικό χαρακτήρα και εµφανίζεται αρνητικά φορτισµένο, οι πρωτείνες µπορεί να
είναι άλλοτε υδροφιλικές και άλλοτε υδροφοβικές, ενώ παράλληλα εµφανίζουν όξινο
ή βασικό χαρακτήρα. Πολλές πρωτείνες χαρακτηρίζονται απο θετικά και αρνητικά
φορτισµένες περιοχές, οι οποίες αλληλεπιδρούν µε επιφάνειες µέσω ηλεκτροστατικών
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δυνάµεων. Οι πρωτείνες µε σφαιρική δοµή εµφανίζουν πολλαπλές ενδοµοριακές
περιοχές αναδιπλώσεως οι οποίες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µέσω ασθενών
υδροφοβικών δυνάµεων και δεσµών υδρογόνου, παράγοντας τριτοταγής και
τεταρτοταγής δοµές που αναγνωρίζονται από αντισώµατα.
Η νιτροκυτταρίνη και το νάιλον είναι µεµβράνες που χρησιµοποιούνται
ευρέως για την δέσµευση βιολογικών ενώσεων. Το πλεονέκτηµα των nylon
µεµβρανών έγκειται στην αυξηµένη σταθερότητά του ως υλικό και ότι το µόριο του
DNA µπορεί να αλληλεπιδράσει µε την επιφάνειά τους οµοιοπολικά µε χρήση
υπεριώδους ακτινοβολίας. Η σύνδεση επιφάνειας - πολυµερούς µέσω UV
πραγµατοποιείται κύρια µέσω της βάσης θυµίνης η οποία αντιδρά µε τις αµινοµάδες
της µεµβράνης όταν αυτές ενεργοποιούνται µε την ακτινοβολία11,12.
Σε αντίθεση µε τις νάιλον µεµβράνες, οι µεµβράνες νιτροκυτταρίνης δεν
επιτρέπουν

την πολλαπλή διεξαγωγή υβριδισµού και δεν αλληλεπιδρούν µε τα

νουκλεικά οξέα µέσω οµοιοπολικών δεσµών. Η ποσότητα βιολογικού υλικού που
µπορούν να δεσµεύσουν είναι πέντε φορές µικρότερη από αυτό των νάιλον
µεµβρανών13.
Πολλές τεχνικές έχουν προταθεί για την βελτιστοποίηση πρόσδεσης
βιολογικών ενώσεων σε επιφάνειες. Είναι όµως αποδεκτό απο πολλές ερευνητικές
οµάδες ότι οι τρόποι δέσµευσης των µορίων σχετίζονται άµεσα µε υδροφοβικούς
δεσµούς14. Η ηλεκτροστατική απορρόφηση των νουκλεικών οξέων15 ισχυροποιείται
όταν η επιφάνεια αποδοχής του µορίου φέρει θετικά φορτισµένες οµάδες όπως πολυλ-λυσίνη δηµιουργώντας έτσι ένα πολυ-κατιόν υπόστρωµα το οποίο εκτεταµένα µε
νουκλεϊνικά οξέα που φέρουν το αρνητικό φορτίο της φωσφορικής τους οµάδας. Η
διαδικασία

αυτή

αποδείχτηκε

αποδοτική

σε

περιπτώσεις

επιφανειών

πολυβυνιλοχλωριδίου, νάιλον και σε υποστρώµατα πυριτίου. Η προσέγγιση αυτή
µπορεί

να

εφαρµοστεί

και

σε

περιπτώσεις

πρωτεϊνών,

όπως

βασικών

βακτηριολυτικών πρωτεϊνών (lysozyme) και ριβονουκλεασών, αλλά πολλές φορές η
δέσµευση συνοδεύεται απο αλλοίωση της δοµής τους.
Η οµοιοπολική πρόσδεση των βιολογικών µακροµορίων µε τις εκάστοτε
επιφάνειες µπορεί να ενισχυθεί µέσω προσθήκης ενός µορίου ‘µεσάζοντα’ στην
επιφάνεια ή στο ίδιο το βιολογικό δείγµα. Πολλές φορές χρησιµοποιούνται επιφάνειες
προ-επεξεργασµένες µε αλδεϋδοσιλάνιο16, ή µαλειµίδιο (maleimide)17 και silylχλωρίδια18. Στην περίπτωση των υποστρωµάτων αλδεϋδοσιλανίου, οι αλδεύδες
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αντιδρούν µε πρωτοταγής αµίνες στο µόριο της πρωτείνης και δηµιουργούν
διασυνδέσεις Schiff”s. Επειδή οι πρωτεΐνες περιέχουν λυσίνες στην επιφάνειά τους
καθώς και τη γενικώς ποιο ενεργή alpha- αµίνη στο αµιδικό ακραίο τµήµα, µπορούν
να δεσµευτούν στην επιφάνεια µε διάφορους προσανατολισµούς, επιτρέποντας κάθε
φορά την αλληλεπίδραση διαφορετικών οµάδων του µορίου τους µε άλλες πρωτείνες
και µόρια. Οι αλδεύδες που δεν αλληλεπιδρούν µε την επιφάνεια αποµακρύνονται µε
κατεργασία του διαλύµατος σε ρυθµιστικό διάλυµα που περιέχει bovine serum
albumin (BSA). H διαδικασία αυτή δεν προτείνεται για εναποθέσεις πεπτιδίων ή
µικρών πρωτεϊνών, γιατί η πρωτείνη BSA δεσµεύει επιλεκτικά τα µόρια που την
ενδιαφέρουν. Για τέτοιες εφαρµογές χρησιµοποιούνται πλακίδια BSA-NHS, στα
οποία η επίστρωση BSA ενεργοποιείται µε N, N’-DISUCCINIMIDYL carbonate.
Η λυσίνη, η ασπαραγίνη και η γλουταµίνη που ενεργοποιούνται στο µόριο του
BSA αντιδρούν µε τις αµινοµάδες της επιφάνειας της πρωτείνης και δηµιουργούν
αµιδικές διασυνδέσεις ή οµοιοπολικές περιοχές. Βιολογικές ενώσεις σηµασµένες µε
θειόλη µπορούν εύκολα να δεσµευτούν µε επιφάνειες που περιέχουν οµάδες
µαλειµιδίου

µέσω

αλληλεπιδράσεων

προσθήκης

διασυνδέσεις θειοεστέρα. Οι Zhu et. al.
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Michael

δηµιουργώντας

επινόησαν µία µέθοδο δηµιουργίας

πρωτεϊνικών µικροδιατάξεων, χαράσσοντας σε ελαστοµερή πλακίδια πυριτίου
µικροτοµές δηµιουργώντας έτσι ανεξάρτητες περιοχές υποδοχής των βιολογικών
ενώσεων. Οι Arenkov et. al.20 έχουν εναποθέσει πρωτείνες σε υποστρώµατα
ακρυλαµιδίου. Σε περιπτώσεις που οι βιολογικές ενώσεις περιέχουν µεγάλο αριθµό
αλκοολών µπορούν να εναποτεθούν σε επιφάνειες υποστρώµατα silyl-χλωριδίου
(σχήµα 3).

Σχήµα 3. Προετοιµασία silylchloride πλακιδίου

Συµπερασµατικά οι επιφάνειες που χρησιµοποιούνται ευρέως για την
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παρασκευή µικροπινάκων βιολογικών µορίων και οι µεταξύ τους τρόποι
αλληλεπίδρασης συγκεντρώνονται στον πίνακα 1.

∆ιάγραµµα επιλογής επιφάνειας

Επιφάνεια

Αλληλεπιδράσεις
σύνδεσης

Ιδιότητες µορίων

Μέτρια
απορρόφηση

Υδροφοβικές

Μεγάλα βιοπολυµερή >20kD µε άφθονες
υδροφοβικές περιοχές

Υψηλή
απορρόφηση

Υδροφοβικές και ιοντικές

πολυµερή >10kD θετικά φορτισµένα +/υδροφοβικές περιοχές.

AminatedPolystyrene

ιοντικές ή Οµοιοπολικές
µέσω Bifunctional
Crosslinkers

Μικρά αρνητικά φορτισµένα βιοπολυµερή ή
βιοπολυµερή που κατέχουν µία κατάλληλη ενεργή
οµάδα, όπως αµίνη, καρβοξύλιο ή θειόλη

Noxysuccinimide
(NOS επιφάνεια)

Οµοιοπολικές

βιοπολυµερή που κατέχουν µία διαθέσιµη ενεργή
αµινοµάδα

Maleimide
(SulfylhydrylBIND)

Οµοιοπολικές

βιοπολυµερή που κατέχουν µία προσπελάσιµη
σουλφυδρυλιοµάδα ή δισουλφιδικό δεσµό.

Hydrazide
(Carbo-BIND)

Οµοιοπολικές

βιοπολυµερή που κατέχουν τµήµατα
υδρογονάνθρακα διαθέσιµα για περιοδική
ενεργοποίηση.

Universal-BIND

Οµοιοπολικές µέσω
ενεργοποίησης µε
υπεριώδη ακτινοβολία

βιοπολυµερή µε εύκολα αποσπώµενα υδρογόνα.

Non Binding

Καµία - αναστολή
Υδροφοβικές και ιοντικές
αλληλεπιδράσεις

Μη- συγκεκριµένα.

Πίνακας 1. Παράµετροι επιλογής επιφάνειας
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3.3 Τρόποι κατασκευής βιοπολυµερικών συστοιχιών
3.3.1 Φωτολιθογραφία
Η

µέθοδος

φωτολιθογραφίας

για

την

παρασκευή

ολιγονουκλεοτιδίων αναπτύχθηκε πρώτη φορά απο τον Fodor

µικροσυστοιχιών

21,22,23,24,25

. H µέθοδος

αυτή συνδέει την τεχνολογία παρασκευής ηµιαγωγών µε τη συνθετική βιο-χηµεία
ώστε να γίνει εφικτή η δηµιουργία υψηλής πυκνότητας βιολογικών µικροσυστοιχιών.
Συγκεκριµένες περιοχές στην επιφάνεια του πλακιδίου, που έχει κατάλληλα
επεξεργαστεί, φωτίζεται µε υπεριώδη ακτινοβολία µέσω µιας µάσκας (σχήµα 7).

Σχήµα 7. Φωτολιθογραφική παρασκευή µικροσυστοιχιών

Η επιφάνεια του πλακιδίου φέρει ένα συνδετικό µόριο (linker) µε φωτοευµετάβλητες προστατευτικές οµάδες µορίων. Εν συνεχεία η επιφάνεια επωάζεται µε
διάλυµα που περιέχει φωτο-προστατευµένα νουκλεοτίδια τα οποία συνδέονται µόνο
µε τις περιοχές εκείνες που έχουν ενεργοποιηθεί µε την υπεριώδη ακτινοβολία. Μετά
την

αποµάκρυνση

του

νουκλεοτιδίου

που

βρίσκεται

πλέον

σε

αφθονία

χρησιµοποιείται µία δεύτερη µάσκα για την αποπροστασία διαφορετικών αυτή τη
φορά περιοχών στην επιφάνεια του γυαλιού. Με αυτό τον τρόπο διαφορετικού τύπου
νουκλεοτίδια συζεύγονται στις νέες ενεργές περιοχές. Επαναλαµβάνοντας την
διαδικασία αυτή πολλές φορές επιτυγχάνεται η σύνθεση µιας αρκετά καθορισµένης
οµάδας νουκλεοτιδίων στο πλακίδιο.

23

Ανάπτυξη βιολογικών συστοιχιών

Kεφάλαιο 3

Ένα βασικό πλεονέκτηµα της µεθόδου έναντι των µη-συνθετικών µεθόδων
είναι η ικανότητα παρασκευής µικροσυστοιχιών απευθείας απο βάσεις δεδοµένων
αλληλουχιών. Επιπλέον η επιλογή συνθετικών αντιδραστηρίων ελαχιστοποιεί τις
αποκλίσεις µεταξύ των διαδοχικών συστοιχιών εξασφαλίζοντας υψηλή ακρίβεια σε
κάθε κύκλο σύζευξης. Η φωτολιθογραφία επιτρέπει την παραγωγή υψηλής
πυκνότητας µικροδιατάξεων (> 250000 spots ολιγονουκλεοτιδίων ανά cm2) και
διευκολύνει την παραγωγή µεγάλων σειρών όµοιων µικροδιατάξεων. Το µειονέκτηµα
αυτής

της

προσέγγισης

βρίσκεται

στην

απαίτηση

σχετικά

ακριβών

φωτολιθογραφικών και/ ή µικροροϊκών εξοπλισµών επεξεργασίας. Επίσης η µέθοδος
περιορίζεται στην παραγωγή σχετικά µικρών ολιγοµερών.

3.3.2 Μηχανική Εναπόθεση
∆ιαταγµένες συστοιχίες δειγµάτων νουκλεικών οξέων και πρωτεϊνών σε
πορώδεις µεµβράνες έχουν παραχθεί µε την προσέγγιση ´dot-blot’ που πρώτα
περιγράφηκε απο τους Kafatos et.al26 και τις
παραλλαγές

της. Σε

αυτές τις µεθόδους τα

βιοπολυµερή αποδίδονται σε µορφή διαλύµατος
πάνω σε µια κατακρατούσα πορώδη µεµβράνη µε τη
βοήθεια σιφωνίου (pipette), ενώ µια συσκευή
πολλαπλού κενού διευκολύνει τη µεταφορά. Οι
µέθοδοι ´dot-blot’ είναι ακατάλληλες για την
απόθεση σε µη πορώδη υποστρώµατα και είναι ανεπαρκείς για την παραγωγή
κηλίδων µικρότερων απο 1mm.
Οι τεχνικές µηχανικής εναπόθεσης χρησιµοποιούνται ευρέως στα εργαστήρια
µοριακής βιολογίας και ορίζονται ως µέθοδοι υγρής εκτύπωσης. Μικρές ποσότητες
απο διαλύµατα βιολογικών δειγµάτων µε όγκο της τάξης των 50 pl αποτίθενται σε
στερεές επιφάνειες. Οι µηχανικές τεχνικές απόθεσης διακρίνονται σε δύο υπόκατηγορίες: την τεχνική παθητικής εναπόθεσης (pins) και την τεχνική ενεργητικής
εναπόθεσης (ink-jet).
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3.3.2.1 Παθητική εναπόθεση
Κηλίδες βιολογικών δειγµάτων σε υψηλές πυκνότητες έχουν παραχθεί27,28 µε
τη χρήση ακίδων ή τριχοειδών διανεµητών οι οποίοι εµβαπτίζονται σε διαλύµατα
βιολογικών υλικών και στη συνέχεια χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη κηλίδων σε
πορώδη υλικά ή στερεά υποστρώµατα. Η απόθεση των βιολογικών ενώσεων
επιτυγχάνεται µέσω απευθείας επαφής της επιφάνειας και του µηχανισµού απόθεσης,
(σχήµα 8).

Σχήµα 8. Παθητική εναπόθεση βιολογικών διαλυµάτων

Η ευκολία στη χρήση, το χαµηλό κόστος και η πολλαπλή εφαρµογή είναι
µερικά απο τα πλεονεκτήµατα της τεχνικής. Εν τούτοις οι µέθοδοι απόθεσης κηλίδων
εξ΄ επαφής µε ακίδες, παράγουν κηλίδες διαφορετικού µεγέθους λόγω των διαφορών
µεταξύ των ακίδων και των αποκλίσεων στις ρεολογικές ιδιότητες των υγρών
δειγµάτων. Επιπλέον η πρόσκρουση των ακίδων στην επιφάνεια του υποστρώµατος
περιορίζει την αντοχή τους, και µπορεί να προκαλέσει ατέλειες στο υπόστρωµα. Με
τη µέθοδο της παθητικής εναπόθεσης επιτυγχάνονται πυκνότητες κηλίδων της τάξης
των 10000 οµάδων συµπληρωµατικών DNA σε µια περιοχή ~3.6 cm2. Μια οµάδα
απο τέσσερα σετ µικροδιατάξεων παθητικής εναπόθεσης επιτρέπει στην έκφραση
40000 ανθρώπινων γονιδίων. Παρόλο που η τεχνική αυτή δεν έχει τη διακριτική
ικανότητα της φωτολιθογραφίας, µε βελτιστοποίηση του µηχανικού τµήµατος της
µπορούν να επιτευχθούν µικρο-διατάξεις που να περιέχουν 100000 δοµές σε µια
περιοχή ~6.5 cm2.
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3.3.2.2 Ενεργητική εναπόθεση.
Η τρίτη µέθοδος απόθεσης κηλίδων υγρών βιολογικών δειγµάτων, πάνω σε
διάφορες επιφάνειες υποστρωµάτων ονοµάζεται ψεκασµός µελάνης (ink-jet) ή αλλιώς
πτώση σταγονιδίων κατ’ απαίτηση (drop on demand). Αυτή η µέθοδος στηρίζεται σε
πιεζοηλεκτρικές29,30,31,32 και άλλες φόρµες προώθησης, για την µεταφορά βιολογικού
υλικού, µέσω ακίδων ή τριχοειδών διανεµητών στην επιφάνεια. Ο πιεζοηλεκτρικός
κρύσταλλος τοποθετείται στη περιοχή πίσω από το δοχείο µελανιού. Όταν
ενεργοποιείται ο κρύσταλλος, κάµπτεται και ωθεί σταγονίδια βιολογικών µορίων έξω
απο τα ακροφύσια (ακίδες, τριχοειδείς διανεµητές). Ο πιεζοηλεκτρικός τρόπος
ώθησης των σταγονιδίων έναντι των συµβατικών µεθόδων (θερµικών) υπερέχει στην
ποιότητα εναπόθεσης των σταγονιδίων, αλλά και στο µέγεθος αυτών. Στην περίπτωση
της ενεργητικής απόθεσης ο µηχανισµός προώθησης του υλικού δεν έρχεται σε επαφή
µε το υπόστρωµα εναπόθεσης (σχήµα 9).

Σχήµα 9. Ενεργητική εναπόθεση βιοπολυµερών

Οι µέθοδοι ink-jet και drop-on-demand δεν είναι συµφέρουσες για πολύτιµα
δείγµατα βιολογικών ενώσεων εφόσον αποθέτουν ένα µικρό κλάσµα της συνολικής
ποσότητας του δείγµατος που φορτώνεται στη συσκευή διανοµής. Επιπλέον, οι
µέθοδοι υγρής απόθεσης εξ΄ αποστάσεως περιορίζονται εγγενώς απο τις
ιξωδοελαστικές ιδιότητες των δειγµάτων.
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3.4 Μέθοδοι εναπόθεσης µε laser

Εκτός απο τις τεχνικές που έχουµε αναφέρει για την δηµιουργία
µικροσυστοιχίων, η εναπόθεση των βίο-πολυµερών µπορεί να επιτευχθεί και µέσω
χρήσης laser. Η τεχνική Laser capture micro dissection (LCM)33,34 χρησιµοποιείται
για την µεταφορά και το διαχωρισµό συγκεκριµένων κυττάρων απο ένα διάλυµα,
αλλά δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την µεταφορά ζώντων µικρο-οργανισµών. Η
υπεριώδης

ακτινοβολία

χρησιµοποιείται

για

την

επεξεργασία

βιολογικών

υποστρωµάτων35,36,37 και οι τεχνικές καθοδήγησης µε laser (laser guidance)38,39
µπορούν να παράγουν δοµές περιορισµένου αριθµού βιοπολυµερών. Το 1990 οι
Nelson et. al.40 περιέγραψαν την ακέραια µεταφορά µορίων DNA απο ένα ψυχρό
υδατικό στόχο µε χρήση παλµικού laser. Στη προσέγγιση αυτή που χαρακτηρίστηκε
ως matrix assisted laser desorption /ionization time- of – flight (MALDI-TOF), το
βιοπολυµερές εµβαπτίζεται σε µήτρα που το θωρακίζει απο τυχόν καταστροφή του
απο το laser. Εν συνεχεία το ιονισµένο βιολογικό µακροµόριο κατευθύνεται στο
σωλήνα φασµατογράφου µάζας χρόνου- πτήσης. Οι Tsuboi et.al.41 χρησιµοποίησαν
την τεχνική εναπόθεσης µέσω αποδόµησης µε laser, για την µεταφορά πρωτείνης
µεταξιού από ένα στερεό στόχο σε υποστρώµατα χαλαζία και ZnSe υπό συνθήκες
κενού. Μέσω φάσµατος στο υπέρυθρο εξακριβώθηκε η σχεδόν όµοια σύσταση του
εναποτιθέµενου υλικού µε τον αρχικό στόχο, αλλά δεν αναφέρθηκε η κατανοµή
µάζας του. Οι Phadke et.al.42,43 χρησιµοποίησαν µια παραλλαγή αυτής της τεχνικής
για τη δηµιουργία λεπτών επιφανειών bacteriophorhodhopsin και glucose oxidase.
Για τον περιορισµό της αλληλεπίδρασης του laser µε την πρωτείνη χρησιµοποίησαν
ένα σύνθετο στόχο που περιείχε εκτός από το βιολογικό υλικό και ένα χηµικό
αντιδραστήριο (µήτρα) το οποίο προστάτευε την πρωτείνη από άµεση αλληλεπίδραση
της µε το laser και κατά συνέπεια την καταστροφή της από αυτό. Το µειονέκτηµα της
τεχνικής αυτής είναι η δηµιουργία λεπτών επιφανειών στις οποίες εκτός απο την
πρωτείνη περιέχονται και συστατικά της µήτρας.
Οι Ringeisen et. al.44,45 δηµιούργησαν µικροσυστοιχίες ενεργών πρωτεϊνών,
βιώσιµων βακτηριδίων E.coli και κύτταρα ωοθηκών θηλαστικών τρωκτικών µε την
τεχνική matrix-assisted pulsed laser evaporation (MAPLΕ). Στη τεχνική MAPLE
αποφεύγεται η καταστροφή της βιολογικής ένωσης εµβαπτίζοντάς το σε υδατικό
ρυθµιστικό διάλυµα (µήτρα) που απορροφά ισχυρά την υπεριώδη ακτινοβολία. και
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εµφανίζει υψηλή πίεση εξάτµισης. Το σύνθετο διάλυµα εναποτίθεται σε οπτικά
διαφανή επιφάνεια χαλαζία. Μέσω κατάλληλα επιλεγόµενου αντικειµενικού φακού η
δέσµη laser εστιάζεται στη κάτω επιφάνεια του υποστρώµατος χαλαζία όπου
βρίσκεται το λεπτό στρώµα του διαλύµατος. Εξαιτίας της χαµηλής συγκέντρωσης του
βιολογικού µορίου στο στόχο, τα φωτόνια αλληλεπιδρούν αρχικά µε το υδατικό
ρυθµιστικό διάλυµα, και µέσω επαγόµενων από το laser φωτοθερµικών διαδικασιών
στην υδατική µήτρα, το παγωµένο υλικό εξατµίζεται απελευθερώνοντας τη βιολογική
ένωση στο θάλαµο κενού άθικτo. Για την διαπίστωση της ακέραιης µεταφοράς των
βιολογικών µορίων εκτέλεσαν µια σειρά πειραµάτων όπως MALDI-TOF46, Liquid
chromatography/electrospray

ionization

mass

spectroscopy,

τεστ

χηµικής

δραστηριότητας, υπέρυθρης φασµατοσκοπίας µετασχηµατισµού Fourier (Fourier
transform infrared spectroscopy), ενώ η µορφολογία των µεταφερόµενων δοµών
µελετήθηκε µέσω Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (SEM), και Μικροσκοπίας
Ατοµικής ∆ύναµης (AFM).
Οι Κaraiskou et. al.47 εφάρµοσαν πρόσφατα την τεχνική απευθείας µεταφοράς
υλικών επαγόµενης µε laser (laser induced forward transfer-LIFT) σε µια σειρά
βιολογικών µορίων δηµιουργώντας µικροσυστοιχίες νουκλεινικών οξέων και
πρωτεϊνών της τάξεως των 50 µm. Η µορφολογία των εναποτιθέµενων δοµών
εξετάστηκε µε τη µέθοδο σάρωσης ηλεκτρονικής µικροσκοπίας (SEM), ενώ η
σύσταση τους εξετάστηκε µε τη µέθοδο ηλεκτροφόρησης αποδεικνύοντας ότι η
διάταξη των µικροσυστοιχιών είναι κατάλληλη για πειράµατα υβριδοποίησης

Η

τεχνική της απευθείας µεταφοράς υλικών επαγόµενης µε laser, σχετίζεται µε την
αφαίρεση, µεταφορά και εναπόθεση µέσω επιλεκτικής αποδόµησης διαφόρων υλικών
µε χρήση παλµικού laser. Το υλικό αποτίθεται αρχικά σ’ ένα διαπερατό για το laser
υπόστρωµα

δηµιουργώντας

έτσι

µία

επικάλυψη

λεπτού

στρώµατος

που

χαρακτηρίζεται ως στόχος. Το λεπτό υµένιο –στόχος αποµακρύνεται απο το
υπόστρωµα και εν συνεχεία εναποτίθεται σε δεύτερο υπόστρωµα –υποδοχέα που έχει
τοποθετηθεί παράλληλα και σε µικρή απόσταση από αυτό. Η αποδοτικότητα της
τεχνικής βασίζεται στον καθορισµό παραµέτρων αλληλεπίδρασης υλικού- laser.
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3.5 Τύποι διατάξεων
Ο διαχωρισµός των διατάξεων στηρίζεται σε µια σειρά παραµέτρων που
απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραµµα.

Προετοιµασία βιολογικών
δειγµάτων
•
•

Τρόπος εναπόθεσης
•
•
•
•

Μήκος στόχου
Τύπος στόχου (DNA,
cDNA, RNA,
πρωτείνες,
ολιγόνουκλεοτίδια)

Παράµετροι spotting
•
•
•
•
•

Ενεργητική
Παθητική
Φωτολιθοφραφική
Laser

•

Επιλογή επιφάνειας
Τρόπος σύνδεσης
Πυκνότητα
Επαναληψιµότητα
Συγκέντρωση στόχου
Χρόνος
προετοιµασίας
διάταξης

Παράµετροι διαχωρισµού των
διατάξεων βιοπολυµερών

Προετοιµασία µορίων
ανιχνευτών
•
•
•

Επιλογή χρωστικής
Τρόπος σήµανσης
ανιχνευτών
Επιλογή µορίων
ανιχνευτών

Μέθοδος ανίχνευσης φθορισµού

Υβριδοποίηση
•

Συνθήκες
υβριδοποίησης

•

•

Σάρωση εικόνας µε laser
Σάρωση εικόνας µε CCD
κάµερα

3.5.1 ∆ιατάξεις ολιγονουκλεοτιδίων
3.5.1.1) Παραγωγή
Οι

διατάξεις

ολιγονουκλεοτιδίων

περιέχουν

χιλιάδες

δεσµευµένα

ολιγονουκλεοτίδια σε επίπεδες επιφάνειες. Ορίζοντας µια αλληλουχία ως σηµείο
αναφοράς για µια περιοχή του DNA, τέσσερα µόρια ανιχνευτές σχεδιάζονται για να
‘ανακρίνουν’ µία θέση στην περιοχή αυτή. Ένα µόριο απο αυτά σχεδιάζεται µε τέτοιο
τρόπο ώστε να είναι απόλυτα συµπληρωµατικό ενός τµήµατος της συνολικής
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αλληλουχίας αναφοράς. Τα άλλα τρία µόρια σχεδιάζονται µε αλληλουχίες παρόµοιες
του πρώτου ανιχνευτή, εκτός απο την περιοχή εξέτασης όπου µια απο τις άλλες
βάσεις αντικαθίστανται. Η τεχνολογία ολιγό-διατάξεων έχει φτάσει σε επίπεδα
δηµιουργίας µικροσυστοιχιών που περιέχουν 60.000 δοµές σε περιοχή 1.28 cm2, µε
µέγεθος της τάξης των 50 µm περιέχοντας από ένα έως δέκα

εκατοµµύρια

πανοµοιότυπα νουκλεοτίδια48. Αυτές οι µικροσυστοιχίες σχεδιάστηκαν για µελέτες
αλληλουχιών, όπως ανίχνευση µεταλλάξεων κλινικά σηµαντικών ουσιών πχ. p53, ή
επίσης για να χρησιµοποιηθούν σε αναλύσεις γονιδιακής έκφρασης.
Με σκοπό την επίτευξη ποιοτικού υβριδισµού, θα πρέπει να γνωρίζουµε
κάποιες βασικές λεπτοµέρειες κατά τον σχεδιασµό και την παραγωγή των
συστοιχιών. Καταρχήν το υπόστρωµα εναπόθεσης µπορεί να παρεµποδίζει τη σωστή
σύζευξη συµπληρωµατικών εικόνων. Τα ολιγονουκλεοτίδια δεν µπορούν να
συνδεθούν απευθείας µε τα περισσότερα πλαστικά υποστρώµατα, αλλά και ούτε µε
οµάδες σιλανίου. Είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση της επιφάνειας µε οµάδες µορίων
που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ολιγονουκλεοτιδικών αλυσίδων. Μόρια
ολιγοαιθυλενογλυκόλης (oligoethylene glycols) χρησιµοποιούνται σε επιφάνειες και
το πολυπροπυλένιο µπορεί εύκολα να αµινοποιηθεί (aminated) γι’ αυτό το σκοπό.
Μικρού µήκους ολιγονουκλεοτίδια µπορεί να παρουσιάζουν τεράστιες διακυµάνσεις
στη σύστασή τους, άρα και να παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές στη θερµοκρασία
τήξεως. Ολιγο-νουκλεοτίδια µε την ίδια σύσταση βάσεων αλλά διαφορετικών
αλληλουχιών αποδίδουν διαφορετικά. Τα φαινόµενα αλληλουχιών (sequence effects)
είναι αναµενόµενα τη στιγµή που είναι γνωστό ότι οι αλληλεπιδράσεις σύνδεσης µε
επιφάνειες µεταβάλλουν τη σταθερότητα τους. Επιπλέον τα µόρια RNA
παρουσιάζουν και δευτεροταγής δοµές οι οποίες κατά την υβριδοποίηση
αλληλεπιδρούν. Το φαινόµενο αυτό µειώνεται θραυσµατοποιώντας το µόριο RNA σε
µήκος όµοιο µε αυτό των ολιγονουκλεοτιδίων.

3.5.1.2 Περιγραφή απόδοσης µικρο-συστοιχιών ολιγονουκλεοτιδίων.
Συνοπτικά όσον αφορά τις ολιγό-µικροσυστοιχίες, ένα σηµασµένο διάλυµα
νουκλεϊκού οξέως έρχεται σε επαφή µε τις δοµές και υβριδοποιείται µε τις
συµπληρωµατικές εικόνες της διάταξης. Μια δέσµη laser εισέρχεται απο τη πίσω
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πλευρά του γυάλινου υποστρώµατος και εστιάζεται στη διαχωριστική επιφάνεια
στόχου-επιφάνειας υποστρώµατος. Η εκποµπή φθορισµού στα σηµεία υβριδοποίησης
συγκεντρώνεται µε τη βοήθεια φακού και διαπερνώντας µια σειρά απο ευαίσθητα
οπτικά φίλτρα καταλήγει σε ανιχνευτές. Η σάρωση της διάταξης µε laser παράγει µια
διπλής διάστασης εικόνα φθορισµού που επιτρέπει την ποσοτική ανάλυση της
έντασης φθορισµού49.
Η όλη διαδικασία χωρίζεται σε πέντε βήµατα : υβριδισµός, πλύσιµο, χρώση,
σάρωση και ανάλυση δεδοµένων. Τα τρία πρώτα βήµατα πραγµατοποιούνται πάνω σε
µικρορροικό

εξοπλισµό

επεξεργασίας

ακολουθώντας

συγκεκριµένα

βήµατα,

καθορισµένα απο πρωτόκολλα σχεδιασµένα και βελτιστοποιηµένα για κάθε τύπο
ολιγό-διατάξεων. Κατά τη διάρκεια της υβριδοποίησης, του πλυσίµατος και της
χρώσης, η διάταξη των µικροσυστοιχιών επωάζεται µε το σηµασµένο διάλυµα στη
βάση fluidic.
Μετά το τέλος του υβριδισµού και των διαδικασιών πλυσίµατος και χρώσης, η
διάταξη αναλύεται µέσω συσκευών σάρωσης για 5 έως 20 λεπτά ανάλογα µε το είδος
του σαρωτή, την διακριτική του ικανότητα και το µέγεθος της περιοχής σάρωσης.

3.5.1.3 Περιγραφή διαθέσιµων ολιγονουκλεοτιδικών µικροσυστοιχιών
Οι µικρο-συστοιχίες ολιγονουκλεοτιδίων χρησιµοποιούνται για την ποσοτική
ανάλυση της έκφρασης γονιδίων, την ανακάλυψη πολυµορφικών περιοχών (loci), για
την ανίχνευση της παρουσίας εναλλακτικών αλληλόµορφων (alleles) τα οποία
βρίσκονται στα χρωµοσώµατα, καθώς και για την ανάλυση γονιδιακών µεταλλάξεων.

I.

Ανάλυση έκφρασης γονιδίων

∆ιατάξεις ολιγονουκλεοτιδίων µε σκοπό την ανάλυση γονιδιακής έκφρασης
σχεδιάζονται σε επιφάνειες γυαλιού, και συνθέτονται µε βάση τις πληροφορίες των
αλληλουχιών. Χρησιµοποιώντας τις διαθέσιµες πληροφορίες της αλληλουχίας των
γονιδίων (GeneDB ή EST), επιλέγονται 25-µερή για την ανίχνευση συγκεκριµένων
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αλληλουχιών. Ο σχεδιασµός αυτών των ‘βίο-ανιχνευτών’ βασίζεται στους νόµους της
συµπληρωµατικότητάς τους µε την ήδη επιλεγόµενη αλληλουχία γονιδίων ή EST.
Η χρήση πολλαπλών ανεξάρτητων ανιχνευτών για το ίδιο µόριο βελτιώνει
αρκετά το λόγο του σήµατος προς το θόρυβο (παίρνοντας το µέσο όρο των εντάσεων
των πολλαπλών δοµών της διάταξης), βελτιώνει την ακρίβεια ποσοτικού
προσδιορισµού του RNA, και µειώνει το ρυθµό των εσφαλµένων σηµάτων
υβριδισµού.
Υπάρχουν πολλές εφαρµογές της τεχνικής µικροσυστοιχιών στο τοµέα της
διάγνωσης του καρκίνου50,51,52. Τα καρκινικά κύτταρα παρουσιάζουν ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγµα απώλεια ετεροζύγωσης και αλλαγές στα
καρκινικά

γονίδια

καταστολής.

Πολλές

απο

αυτές

τις

µεταλλαγές

είναι

χρωµοσωµικές, αλλά µπορούν να ανιχνευτούν ευκολότερα µέσω αλλαγών έκφρασής
τους.

II.

Πολυµορφική σάρωση

Οι πολυµορφισµοί σ’ ένα γονίδιο είναι ο πιο συχνός τύπος παρατηρούµενων
διαφορών στο ανθρώπινο γονιδίωµα. Οι εφαρµογές των µικροσυστοιχιών σε
αναλύσεις

γονιδιώµατος

περιλαµβάνουν

την

εύρεση

πολυµορφισµού

ενός

νουκλεοτιδίου (SNP arrays, Single Nucleotide Polymorphisms)53. Μια επιπλέον
σηµαντική

γονιδιακή

εφαρµογή

των

µικροσυστοιχιών

ονοµάζεται

φαρµακογονιδιωµατική (‘pharmacogenomics’) 54. Επειδή κάθε άτοµο έχει το δικό του
ξεχωριστό γονιδίωµα παρουσιάζει και διαφορετικούς πολυµορφισµούς. Παρόλο που
αυτές οι διαφορές µπορεί να µην είναι ικανές να προκαλέσουν κάποιες ασθένειες,
µπορούν να συσχετιστούν µε την απόκριση των οργανισµών σε συγκεκριµένα
φάρµακα.
III.

Ανάλυση µεταλλαγών

Οι συστοιχίες νουκλεοτιδίων µπορούν να ανιχνεύσουν την παρουσία
γονιδιακών µεταλλαγών µε µεγάλη ακρίβεια. Μπορεί να επιτευχθεί υβριδοποίηση
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ολόκληρου του ανθρώπινου γονιδιώµατος σε µικρο-συστοιχίες που έχουν σχεδιαστεί
για την ‘ανάκριση’ γονιδίων. Εφόσον µία συστοιχία έχει σχεδιαστεί στηριζόµενη σε
οµάδες αλληλουχιών αναφοράς, οι δοµές υβριδισµού χρησιµοποιούνται για την
ταξινόµηση δειγµάτων σε οµάδες έχοντας ή όχι καθορίσει τις ακριβής αλληλουχίες.
Οι µικρο-διατάξεις ολιγονουκλεοτιδίων χρησιµοποιούνται ευρέως για την ανίχνευση
γονιδιακών µεταλλάξεων, όπως πχ το γονιδίωµα τύπου virus-1 που σχετίζεται µε την
ανοσοποιητική ανεπάρκεια, το γονίδιο BRCA1που συνδέεται µε το καρκίνο του
µαστού.

IV.

Ανάλυση γονότυπου.

Οι αποκλίσεις στην αλληλουχία του DNA, είναι υπεύθυνες για διαφορές που
παρατηρούνται στα διάφορα είδη. O εντοπισµός, η αναγνώριση και η ταξινόµηση των
γονοτυπικών διαφορών αποτελούν τα πρώτα βήµατα σύνδεσης των γενετικών και
φαινοτυπικών αποκλίσεων σε συνθήκες ασθένειας και θεραπείας55,56.

3.5.2

Μικροσυστοιχίες cDNA (complementary DNA)
Τα δείγµατα δίκλωνου DNA λαµβάνονται µέσω αλυσιδωτών αντιδράσεων

πολυµεράσης (PCR) ή από κλώνους βιβλιοθηκών cDNA. Τα διαλύµατα ανιχνευτών
των διαφόρων διατάξεων επιλέγονται απευθείας απο δεδοµένα βάσεων όπως
GenBank57, dbEST58, UniGene59, και άλλων60. Η ανθρώπινη βάση δεδοµένων
UniGene περιέχει ένα σύνολο απο πληροφορίες των λειτουργιών συγκεκριµένων
γονιδίων, του γονιδιακού εντοπισµού τους, και των κλώνων που περιλαµβάνουν τα
γονίδια αυτά, αποτελώντας έτσι ένα πλήρες µοντέλο για την αποτίµηση των
γονιδιακών χαρακτηριστικών.
Η αρχή ανάπτυξης µικρο-διατάξεων DNA δεν διαφέρει από αυτή των
ολιγονουκλεοτιδίων.

Μετά

την

εναπόθεση

των

δοµών

στις

επιφάνειες

(χρησιµοποιώντας διαφόρους µηχανισµούς), η διάταξη στεγνώνεται και εν συνεχεία
οι διαταγµένες συστοιχίες ακινητοποιούνται στο υπόστρωµα µε χρήση υπεριώδους
ακτινοβολίας ή θέρµανσης. Η ακινητοποίηση επιτυγχάνεται µέσω οµοιοπολικών
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δεσµών της θυµιδίνης του µορίου DNA και των θετικά φορτισµένων αµινοµάδων του
υποστρώµατος (σχήµα 10) .

Σχήµα 10

Για την βελτιστοποίηση του µηχανισµού υβριδοποίησης είναι απαραίτητη η
ρύθµιση της ποιότητας και ποσότητας τόσο των δοµών που έχουν εναποτεθεί στη
διάταξη όσο και των διαλυµάτων που χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση τους. Η
ποσότητα DNA που έχει δεσµευτεί στην επιφάνεια µπορεί εύκολα να υπολογιστεί61.
Το τελικό αποτέλεσµα φθορισµού (ένδειξη υβριδοποίησης) επηρεάζεται απο την
ποσότητα του υλικού που έχει εναποτεθεί στα διάφορα υποστρώµατα, απο το
ποσοστό DNA της συστοιχίας που αλληλεπιδρά (είναι συµπληρωµατικό) µε το µόριο
ανιχνευτή, το µήκος του µορίου-ανιχνευτή καθώς και απο την ευαισθησία του
συστήµατος ανίχνευσης φθορισµού.
Τα πολύπλοκα µόρια ανιχνευτές (cDNA) παρασκευάζονται µε εξαγωγή
ολικού RNA ή polyA-RNΑ από ιστούς, κυτταρικές σειρές ή βιολογικά δείγµατα µε
τη µέθοδο αντίστροφης µεταγραφής και εν συνεχεία σηµαίνονται µε ραδιενεργές
ουσίες η φθορίζουσες χρωστικές.

3.5.3

Συστοιχίες πρωτεϊνών
Συγκριτικές µελέτες σε µαγιά, µύγες, σκουλήκια και ανθρώπους δείχνουν ότι

οι διαφορές των ειδών δεν βασίζεται µόνο στον αριθµό των γονιδίων, αλλά και στις
πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται σε αυτά62,63,64. Εφόσον η σχέση των πρωτεϊνών –
γονιδίων εµφανίζεται πολλές φορές µη-γραµµική, είναι αναγκαίος ο χαρακτηρισµός
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µιας πρωτείνης σ΄ ένα κύτταρο ώστε να γίνει κατανοητή η βιολογική

του

δραστηριότητα65.
Οι συστοιχίες πρωτεϊνών µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο τοµέα της
διαγνωστικής, και συγκεκριµένα για την µελέτη του τρόπου αντίδρασης του
ανοσοποιητικού συστήµατος, καθώς και για την απόκριση των οργανισµών στα
φάρµακα.
Oι Bulyk et. al66 µελέτησαν τις αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών-DNA,
χρησιµοποιώντας

µικροσυστοιχίες

διπλής

έλικας

ολιγονουκλεοτιδίων

που

προέκυπταν από ενζυµατικές αντιδράσεις. Οι µικροσυστοιχίες ενζύµων έχουν
περιγραφεί για έναν µεγάλο αριθµό διαφορετικών ενζύµων όπως υπεροξειδάσης,
φωσφατάσης, και πρωτεινικών κινασών. Οι MacBeath και Schreiber67 δέσµευσαν
τρία διαφορετικά είδη υποστρωµάτων κινάσης σε επίπεδα υποστρώµατα γυαλιού. Τα
τρία διαφορετικά υποστρώµατα που δηµιουργήθηκαν επωάστηκαν µε διαλύµατα
διαφορετικών κινασών τα οποία είχαν σηµανθεί µε ραδιενεργή τρι-φωσφορική
αδενοσίνη, επιτρέποντας έτσι την επιλεκτική φωσφορυλίωση των υποστρωµάτων στα
διάφορα αµινοξέα. Σε µια ποιο εξελιγµένη προσέγγιση οι Zhu et. al.68 κατάφεραν να
µελετήσουν την δραστηριότητα 119 διαφορετικών κινασών απο Saccharomyses
cerevisiae για 17 διαφορετικά υποστρώµατα. Με αυτήν την προσέγγιση
αναγνωρίστηκαν νέες λειτουργίες κινασών, ενώ οι συγκριτικές µελέτες ενζυµικών
αλληλουχιών, που µπορούσαν να φωσφορυλιώσουν κατάλοιπα τυροσίνης, έδειξαν ότι
πολλά απο τα ένζυµα περιέχουν όµοια αµινοξέα στην καταλυτική περιοχή τους. Οι
µικροσυστοιχίες αναγνώριση ύλης ως αντιγόνου69,70,71 παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στις διαγνωστικές εφαρµογές όπου ένα σύνολο από παραµέτρους ενός
δείγµατος θα πρέπει να αναλυθούν ταυτόχρονα. Όπως για παράδειγµα η ανάλυση
πολλαπλών γενετικών καρκινωµάτων σε ένα µικρό δείγµα υλικού βιοψίας. Επιπλέον
θα µπορεί να µελετηθεί η απόκριση ενός ασθενούς κατά την διάρκεια ασθένειας και
θεραπείας του.
Η τεχνολογία βιολογικών µικροσυστοιχιών εξελίσσεται διαρκώς και πολλές
εφαρµογές αυτής καταγράφονται καθηµερινά. Η αναγνώριση και η ταξινόµηση
διαφόρων γονιδίων του ανθρώπινου γονιδιώµατος, η ανίχνευση γονιδιακών
µεταλλάξεων, και ο χαρακτηρισµός και η κατανόηση ασθενειών σε µοριακό επίπεδο
είναι µερικές απο τις πιο βασικές εφαρµογές των µικροσυστοιχιών αυτών.
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Κεφάλαιο 4
Ανάπτυξη βιολογικών µικροσυστοιχιών µέσω
µεταφοράς µε laser.

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος ανάπτυξης µικροσυστοιχιών ακριβείας
βιολογικών σχηµάτων πάνω σε στερεά υποστρώµατα µέσω µεταφοράς µε laser. H
µέθοδος περιλαµβάνει τη χρήση υπερβραχέων παλµών laser για τη µεταφορά
βιοπολυµερικών υλικών-στόχων, σε διαστάσεις που καθορίζονται από τις διαστάσεις
εστίασης του laser. Η επανάληψη της διαδικασίας µεταφοράς σε διαφορετικές θέσεις
του υποστρώµατος και του στόχου έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή εκτενών
σχηµάτων όπως συστοιχίες στοιχείων ή εκτεταµένες επιστρώσεις. Η µεταφορά των
βιολογικών

δειγµάτων

σε

διάφορα

υποστρώµατα

πραγµατοποιείται

µε

αυτοµατοποιηµένο τρόπο. Η µέθοδος και η πειραµατική διάταξη είναι ιδιαίτερα
χρήσιµες για την ανάπτυξη διατάξεων σε συστήµατα βιολογικών και βιοχηµικών
αναλύσεων όπως οι βιοαισθητήρες.
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4.1 Εισαγωγή
Η τεχνική αποδόµησης µε laser παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον στην
επεξεργασία υλικών και στην ανάπτυξη λεπτών επιστρώσεων. Η επεξεργασία µε laser
βασίζεται στην αποδόµηση υλικών χρησιµοποιώντας ισχυρής έντασης και βραχείς
παλµούς (της τάξης ns-fs) laser, στην υπεριώδη περιοχή. Τα laser που
χρησιµοποιούνται ευρέως για την κατεργασία υλικών είναι κυρίως laser διηγερµένων
διµερών (excimer lasers). Εξαιτίας της υψηλής απορρόφησης της υπεριώδους
ακτινοβολίας και της µικρής διάρκειας των παλµών, η εναποτιθέµενη ενέργεια στα
υλικά περιορίζεται σε σχετικά ‘ρηχές’ περιοχές πάνω στο δείγµα. Επειδή η
αποδόµηση

µε

laser

αναφέρεται

στην

αποµάκρυνση

υλικού,

µπορεί

να

χρησιµοποιηθεί ως ιδανική µέθοδος για τη εγχάραξη και την εναπόθεση
οµοιόµορφων και εντοπισµένων συστοιχιών.
Στον συνήθη τρόπο αποδόµησης, η αποµάκρυνση του υλικού από το
υπόστρωµα – στόχος (target) γίνεται σε φορά αντίθετη από την φορά πρόσπτωσης της
ακτινοβολίας laser72,73. Στη µέθοδο της απευθείας εναπόθεσης µικροσυστοιχιών µε
laser (Laser Induced Forward Transfer – LIFT) η δέσµη laser ακτινοβολεί το λεπτό
στρώµα υλικού δια µέσου µιας διαφανούς στο µήκος κύµατος του laser επιφάνειας
(quartz)74,75,76. Με αυτόν τον τρόπο το κρύο και παχύ υπόστρωµα γυαλιού δεν
επιτρέπει την εκτόνωση του πλάσµατος µε τον συµβατικό τρόπο που έχουµε
συναντήσει στις περισσότερες περιπτώσεις αποδόµησης (σχήµα 1). Η πίεση που
αναπτύσσεται στην επιφάνεια του υπό εξέταση υποστρώµατος (target), εξαιτίας της
ακτινοβόλησής του,

Σχήµα 1. Αποδόµηση υλικού µε τη µέθοδο LIFT.
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αναγκάζει το υλικό να εκτονωθεί σε φορά ίδια µε την φορά της πρόσπτωσης της
ακτινοβολίας, και να εναποτεθεί εν συνεχεία σε υπόστρωµα-υποδοχέα που βρίσκεται
τοποθετηµένο παράλληλα στο στόχο. Εξαιτίας του γεγονότος ότι η δέσµη συναντά
πρώτα το διαφανές υπόστρωµα πριν απορροφηθεί απο το υλικό, έχουµε ένα κατώφλι
έντασής της για την επίτευξη της αποδόµησης που σχετίζεται µε την αποφυγή
καταστροφής του γυαλιού. Θα πρέπει λοιπόν η ένταση της δέσµης να είναι σαφώς
µικρότερη απο την ένταση που οδηγεί σε καταστροφή του γυαλιού.
Η αποδοτικότητα της διαδικασίας εναπόθεσης καθορίζεται απο πληθώρα
ανεξάρτητων παραµέτρων που σχετίζονται µε τις ιδιότητες του υπό εναπόθεση
υλικού (οπτικές, θερµοφυσικές, µηχανικές), το πάχος του υλικού που εφαρµόζεται
στο διαφανές υπόστρωµα- στόχο, την απόσταση µεταξύ των υποστρωµάτων στόχουυποδοχέα, και τέλος τις παραµέτρους της πηγής ακτινοβόλησης (πυκνότητα ενέργειας
παλµού, µήκος κύµατος, διάρκεια παλµού και προφίλ δέσµης).
Η χρήση εξαιρετικά βραχέων παλµών laser για την µεταφορά βιοπολυµερών
έχει ως αποτέλεσµα τη µικρή γωνιακή απόκλιση των εκτινασόµενων υλικών,
αποφεύγοντας την τήξη και την εξάτµιση, παράγοντας έτσι σχήµατα µε ελάχιστη
διασπορά και υψηλή χωρική διακριτική ανάλυση. Επιπλέον περιορίζονται τα
ανεπιθύµητα θερµικά φαινόµενα της διαδικασίας και µειώνεται το κατώφλι ενέργειας
για τη µεταφορά, έτσι ώστε θερµικά ευπαθή βιοπολυµερικά υλικά να µην
καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της, ειδικότερα όταν χρησιµοποιούνται παλµοί
διάρκειας περίπου ή µικρότερης του 1 nanosecond, και κατά προτίµηση κάτω και από
1 picosecond. Ένα άλλο πλεονέκτηµα της παρούσας µεθόδου είναι η απλότητα της
µεθόδου µε την οποία τα βιοπολυµερή απορροφούν την ενέργεια των βραχέων
παλµών laser και µπορούν να αποτίθενται στα υποστρώµατα χωρίς την βοήθεια
κάποιου υλικού µεταφέρουσας µήτρας. Συγκρινόµενη µε τις λιθογραφικές µεθόδους,
η παρούσα µέθοδος είναι µια «καθαρή» διεργασία σε ένα βήµα και δεν περιορίζεται
µόνο σε δοµές ολιγοµερών. Τέλος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εναπόθεση µιας
µεγάλης ποικιλίας βιοπολυµερικών υλικών σε διάφορα υποστρώµατα.
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι συνθήκες εναπόθεσης βιολογικών
ενώσεων (DNA λ- βακτηριοφάγου και πρωτεϊνών) µε τη µέθοδο LIFT σε διάφορα
υποστρώµατα

υποδοχείς.

Η

µορφολογία

των

εναποτιθέµενων

βιολογικών

µικροσυστοιχιών εξετάστηκε µε χρήση οπτικής και ηλεκτρονικής µικροσκοπίας
σάρωσης, ενώ ο χαρακτηρισµός της βιολογικής δραστηριότητας των µεταφερόµενων
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µε

µεθόδους

ηλεκτροφόρησης,
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υβριδοποίησης

και

αυτοραδιογραφίας.
4.2 Πειραµατική διάταξη.
Η πειραµατική διάταξη µε την οποία επιτυγχάνεται η µεταφορά πληθώρας
βιολογικών υλικών φαίνεται στο σχήµα 2. Η πηγή laser είναι ένα fs laser διηγερµένων
διµερών το οποίο αντλείται από ένα laser οργανικών χρωστικών77 (248nm, 13mJ
ενέργεια παλµού, διάρκεια παλµού 500 fs, 1-10 pps επαναληψιµότητα, µέγεθος
δέσµης 30-10 mm). H δέσµη του παλµικού laser προβάλλεται στο υλικό-στόχο µε τη
χρήση κατόπτρων, διαθλαστικών και ανακλαστικών φακών. Η ενέργεια του παλµικού
laser µπορεί να ρυθµιστεί µε την βοήθεια οπτικής διάταξης µείωσης ενέργειας ώστε
να επιτυγχάνονται πυκνότητες ενέργειας µεγαλύτερες από το ενεργειακό κατώφλι
µεταφοράς αλλά χαµηλότερες από 1000 mJ/cm2, για τη αποφυγή καταστροφής ή
εξάτµισης του βιοπολυµερικού υλικού.

Σχήµα 2. Πειραµατική διάταξη

Το σχήµα και οι διαστάσεις της δέσµης laser πάνω στο υλικό-στόχο µπορούν
να ρυθµιστούν µέσω ενός µεταβλητού διαφράγµατος σε διάφορα σχήµατα, όπως
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ορθογώνιο, τριγωνικό ή κυκλικό κ.λ.π. έτσι ώστε κάθε φορά να εκτίθεται
συγκεκριµένο τµήµα του βιοπολυµερικού υλικού-στόχου, µε σκοπό µία καθορισµένη
και ακριβής ποσότητα υλικού να µεταφέρεται πάνω στο υπόστρωµα. Ένα οπτικό
σύστηµα, που έχει σκοπό την επίτευξη χωρικής διακριτικής ικανότητας µεταξύ 1 και
250 µm, χρησιµοποιείται για την προβολή ενός διαφράγµατος µε µεγάλη σµίκρυνση
επάνω στο υλικό-στόχο.
Η αρχή της µικροµηχανικής µε laser στηρίζεται στην ικανότητα του
συστήµατος να εστιάζει τη δέσµη του laser σε µικρές περιοχές στην επιφάνεια
εργασίας. Το µέγεθος της περιοχής εστίασης, η µικρότερη δυνατή απόσταση
διαχωρισµού δύο σηµείων (εξαιτίας φαινοµένων περίθλασης), το βάθος πεδίου, και η
σχετική ένταση της δέσµης είναι παράµετροι που πρέπει να λαµβάνονται υπόψιν στη
περίπτωση χρήσης µικροσκοπίων για τις διάφορες κατεργασίες µε laser. Θεωρητικά η
µικρότερη δυνατή απόσταση διάκρισης δύο σηµείων δίνεται από το κριτήριο
Rayleigh78:

d=

0.61λ
NA

(1)

Όπου d η απόσταση των διακριθέντων σηµείων, λ το µήκος κύµατος της
ακτινοβολίας, και ΝΑ το αριθµητικό άνοιγµα του αντικειµενικού φακού. Για
γκαουσιανή κατανοµή δέσµης το ελάχιστο µέγεθος εστίασης (σχήµα 3) που
επιτυγχάνεται δίνεται από τη σχέση:

w0 =

λ
π ⋅ NA

(2)

Σύµφωνα µε την παραπάνω σχέση ένας τρόπος να αυξήσουµε τη διακριτική
ικανότητα του συστήµατος είναι είτε να µειώσουµε το µήκος κύµατος είτε να
αυξήσουµε το αριθµητικό άνοιγµα του αντικειµενικού φακού. Σύµφωνα µε τους
νόµους διάθλασης η εστιαζόµενη δέσµη δεν διατηρεί την οµοιογένειά της κατά την
διάδοσή της στον ελεύθερο χώρο, αλλά αντιθέτως αποκλίνει και συγκλίνει.
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Σχήµα 3

Εάν η δέσµη έχει ακτίνα

w, το ποσοστό απόκλισης της δέσµης στην

απόσταση µεταξύ δείγµατος και σηµείου εστίασης δίνεται από την εξίσωση 3 και
χαρακτηρίζεται ως βάθος πεδίου:

DOF = ±

π w02
λ

(3)

Ο αντικειµενικός φακός που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα εναπόθεσης
βιολογικών ενώσεων είχε αριθµητικό άνοιγµα ΝΑ = 0.4 µε αποτέλεσµα η διακριτική
ικανότητα του οπτικού συστήµατος (για λ= 248 nm) να είναι d= 378 nm.
Το υπόστρωµα υποδοχής πρέπει να τοποθετείται παράλληλα και σε µικρή
απόσταση από το υπόστρωµα-στόχο. Η συνήθης απόσταση µεταξύ της κάτω
επιφάνειας του στόχου και της πάνω επιφάνειας του υποστρώµατος υποδοχής
ποικίλει µεταξύ 1µm σε 250 µm µε ακρίβεια 1µm.
H δέσµη παλµικού laser, το υλικό-στόχος και το υπόστρωµα µπορούν να
τοποθετηθούν το ένα σε σχέση µε το άλλο και µπορούν να ελέγχονται και να
µετατοπίζονται το ένα ως προς το άλλο µέσω βηµατικών κινητήρων και των οδηγών
τους, οι οποίοι ελέγχονται από υπολογιστή. Αυτή η τεχνολογία είναι ευρέως γνωστή
στο πεδίο µικροµηχανικής µε laser.
Ειδικότερα, η δέσµη laser οδηγείται πάνω στον υλικό-στόχο και το
ακτινοβολεί µε ενέργεια ικανή να το αφαιρέσει και να µεταφέρει ένα συγκεκριµένο
µέρος του βιοπολυµερικού υλικού επάνω στο υπόστρωµα. Η επανάληψη της
διαδικασίας µεταφοράς σε διαφορετικές θέσεις στόχου και υποστρώµατος, π.χ.
βήµατα εικονοστοιχείο-προς-εικονοστοιχείο, επαναλαµβανόµενα υπό τον έλεγχο του
υπολογιστή και του οδηγού των βηµατικών κινητήρων, έχει ως αποτέλεσµα την
δηµιουργία σχηµάτων όπως η πλειάδα απλών διαχωρισµένων στοιχείων τα οποία
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σχηµατίζουν συστοιχίες, και η επανάληψη γειτονικών στοιχείων τα οποία
σχηµατίζουν

επικαλύψεις.

Επιπλέον,

πληθώρα

στόχων

από

διαφορετικά

βιοπολυµερικά υλικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία ενός µεγάλου
αριθµού διακεκριµένων εναποθέσεων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας µεταφοράς
η περιοχή ακτινοβόλησης µπορεί να επιβλέπεται µε τη βοήθεια ενός απεικονιστικού
συστήµατος που περιλαµβάνει µια κάµερα CCD και ένα οπτικό µικροσκόπιο.
Η φυσική επαφή του στόχου µε το υπόστρωµα υποδοχής επιτυγχάνεται µε
χρήση ειδικού κελιού για την δηµιουργία κενού της τάξης των 10-1 Torr (σχήµα 4). Η
απόσταση µεταξύ του στόχου και του υποδοχέα ρυθµίζεται να είναι της τάξης των
µερικών µm, προσαρτώντας τον υποδοχέα στο κινητό τµήµα του κελιού, και
πιέζοντάς το στο διαφανές υπόστρωµα, σε συνθήκες κενού. Φαινόµενα συµβολής
λευκού φωτός παρατηρούνται σε συνθήκες καλής επαφής των δύο υποστρωµάτων,
βοηθώντας έτσι τη βαθµονόµηση του συστήµατος.

Σχήµα 4. Κελί κενού

Μια µεγάλη ποικιλία υλικών µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως υποστρώµατα
υποδοχής. Μπορούν να είναι κάθε στερεό πορώδες ή ινώδες υλικό, κατά προτίµηση
επίπεδο, που περιλαµβάνει, χωρίς να περιορισµό µόνο σε αυτά, γυαλί, πυρίτιο,
µέταλλα, πολυστυρένιο, nylon, πολυακριλαµίδιο, πολυεστέρα, κυτταρίνη, δεξτράνη,
αγαρόζη, ή κάποιο παράγωγο τους, χηµικά επεξεργασµένο ή κατάλληλα
επικαλυµµένο, εάν χρειάζεται, έτσι ώστε να δεσµεύει το βιοπολυµερες που
αποτίθεται σε αυτό.
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4.3 Προετοιµασία βιολογικών δειγµάτων εναπόθεσης.

Η µέθοδος είναι χρήσιµη για την απόθεση µέσω µεταφοράς επαγόµενης από
laser µιας ποικιλίας βιοπολυµερών τα οποία απορροφούν φως στο αντίστοιχο µε το
laser µήκος κύµατος. Τα µεταφερόµενα βιοπολυµερή περιλαµβάνουν, χωρίς να
περιορίζονται σε αυτά, πολυπεπτίδια και πρωτεΐνες όπως ένζυµα, αντισώµατα,
αντιγόνα, πρωτεΐνη Α, ορµόνες, υποδοχείς, λεκτίνες, αβιδίνη, ολιγοπεπτίδια,
νουκλεϊνικά

οξέα

όπως

DNA,

RNA,

ολιγονουκλεοτίδια,

πολυσακχαρίτες,

γλυκοπρωτεΐνες, πρωτεογλυκάνες, γλυκολιπίδια, λιπίδια, παραλαµβανόµενα από
βιολογικές πηγές ή από χηµική σύνθεση, παράγωγα από αυτά, και τεχνητά ανάλογα,
όπως τα πεπτιδικά νουκλεϊκά οξέα.
Πριν από τη µεταφορά το βιοπολυµερές εναποτίθεται στη κάτω επιφάνεια του
στηρίγµατος του στόχου. Τα περισσότερα βιοπολυµερή είναι υδατοδιαλυτά. Άλλοι
πτητικοί διαλύτες όπως µεταξύ άλλων, αιθανόλη, ακετόνη, διαιθυλαιθέρας,
χλωροφόρµιο και µίγµατα αυτών, µπορούν να χρησιµοποιηθούν αν είναι απαραίτητη
η λήψη του βιοπολυµερούς σε µορφή διαλύµατος ή αιωρήµατος. Το προς µεταφορά
βιοπολυµερές εναποτίθεται στην επιφάνεια του υποστηρίγµατος του στόχου υπό
µορφή διαλύµατος, προαιρετικά, µαζί µε µία ποικιλία ενώσεων επιλεγµένων από τις
παρακάτω λειτουργικές χηµικές οµάδες:
Ρυθµιστικά διαλύµατα όπως ανθρακικού, µυρµηγκικού, οξικού, κιτρικού,

φωσφορικού, βορικού, διµεθυλαρσενικικού, αιθανολαµίνης, τριαιθανολαµίνης,
τριµεθυλαµίνης, τριαιθυλαµίνης, ιµιδαζόλιου, ιστιδίνης, πυριδίνης, κολλιδίνης,
τρισ(υδροξυµεθυλ)αµινο-µεθανίου,
αιθανσουλφονικουύ

οξέως,

Ν-2-υδροξυαιθυλπιπεραζίνη-Ν΄-2-

2-(Ν-µορφολίνο)-2-αιθανσουλφονικού

δισ[τρισ(υδροξυµεθυλ)µεθυλαµινο]προπανίου,

οξύ,

1,3-

3-(Ν-µορφολινο)-2-

υδροξυπρονανοσουλφονικού οξέως, 1,4-πιπεραζινοδιαιθανοσουλφονικού οξέως, σε
συγκεντρώσεις 10-100 mM, για την ρύθµιση του pH του διαλύµατος.
Απορρυπαντικά όπως δωδεκυλθειικό, λαυροϋλσαρκοζίνη, δεοξυχολικό,

σουλφοσαλικυλικό, διϊωδοσαλικυλικό, χλωριούχο δεκαεξυλδιµεθυλαιθυλαµµώνιο, 3[3-χολαµιδοπροπυλ-9-διµεθυλαµµωνιο]-1-προπανοθειικό αλκυλγλυκοσίδια, αλκυλθειογλυκοσίδια, αλκυλ-µαλτοσίδια, αλκυλ-θειοµαλτοσίδια, πολυοξυ-αιθυλεστέρες,
πολυοξυαιθυλαιθέρες,

πολυοξυαιθυλσορβιτανεστέρες,
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γλυκαµίδια, σε συγκεντρώσεις κατά βάρος 0.1 –10%, για τη διαλυτοποίηση
αδιάλυτων βιοπολυµερικών υλικών.
Χαοτροπικά

υδροχλωρική

µέσα

γουανιδίνη,

όπως

τριχλωροοξικό

θειοκυανική

οξύ,

γουανιδίνη,

υπερχλωρικό,

φορµαµίδιο,

ουρία,

γλυοξάλη,

χρησιµοποιούµενα σε συγκεντρώσεις 0.5-5 Μ, όποτε επιδιώκεται η µετουσίωση
των βιοπολυµερών.
Αναγωγικά όπως διθειοθρεϊτόλη, διθειοερυθριτόλη, β-µερκαπτοαιθανόλη, σε

συγκεντρώσεις 5-50 mM, για την αποφυγή οξείδωσης των θειολών. Χηλικά µέσα
όπως αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό οξύ, αιθυλενογλυκοδισ(β-αµινο-αιθυλ)αιθέρας
τετραοξικού οξέως, σε 1-20 mM για να δεσµεύουν ανεπιθύµητα δισθενή µέταλλα.
Σταθεροποιητές όπως γλυκερίνη και άλλες πολυόλες, γλυκόζη, Ν-ακετυλογλυκοζαµίνη, σορβιτόλη, ασκορβικό οξύ, σακχαρόζη, τρεαλόζη, σε εύρος
συγκεντρώσεων 5-20 % βάρος κατ΄ όγκο, για την διατήρηση της βιολογικής
δραστικότητας και διαµόρφωσης των βιοπολυµερών.
Πολυµερή ικανά να απορροφούν ή να συγκρατούν το νερό, γενικά

αναφερόµενα ως υδροπηκτώµατα “hydrogels”, όπως αγαρόζη, αλγινικά, δεξτράνη,
πολυαιθυλενο-γλυκόλη, πολυαιθυλενιµίνη,

πολυακρυλικό οξύ, πολυακρυλαµίδιο,

πολυ-1-βινυλ-2-πυρρολιδόνη πολυυδροξυαιθυλ-µεθακρυλικό, πολυ{[τρισ(υδροξυµεθυλ)-µεθυλ} ακρυλικό, συνήθως σε συγκεντρώσεις 1-10 % βάρος κατ΄ όγκο, ώστε
να παρέχουν ένα υδάτινο µικροπεριβάλλον στα βιοπολυµερή. Ανόργανα άλατα όπως
χλωριούχο νάτριο, θειϊκό αµµώνιο, και οργανικές ενώσεις και διαλύτες όπως
διµεθυλσουλφοξείδιο για τη διαµόρφωση της ιοντικής ισχύος του διαλύµατος και
της διαλυτότητας των βιοπολυµερών.
Ειδικοί

ενζυµικοί

όπως

αναστολείς

(4-

αµιδινοφαινυλ)µεθανοσουλφονυλφθορίδιο, λευπεπτίνη, 3,4-διχλωροϊσοκουµαρίνη,
Ν-[Ν-(L-3-τρανσκαρβοξυράνο-2-καρβονυλ)-L-λευκυλ]-αγµατίνη,
φαινυλµεθυλσουλφονυλφθόριο, Ν-αιθυλµαλεϊµίδιο, βενζαµιδίνη για τις πρωτεάσες,
αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό οξύ για δεοξυνουκλεάσες, συνήθως σε συγκεντρώσεις
0.1-1 mM για την προστασία ενζυµικά αποικοδοµήσιµων βιοπολυµερών.
Συντηρητικά

όπως

αζίδιο

του

νατρίου,

µεθυλισοθειαζόνη,

2-

[(αιθυλυδραργυρο) θειο]βενζοϊκό οξύ, βροµονιτροδιοξάνη, σε συγκεντρώσεις 0.010.1 % βάρος κατ΄ όγκο, για την προστασία βιοαποικοδοµήσιµων βιοπολυµερών.
Χρωστικές όπως 1-ανιλινοναφθαλενο-8-σουλφονικό οξύ, 3-υδροξυ-4-[2-σουλφο-4(4-

44

Ανάπτυξη βιολογικών µικροσυστοιχιών µέσω µεταφοράς µε laser

σουλφοφαινυλαζο-2,7-ναφθαλενοδισουλφονικό

οξύ,

Kεφάλαιο 4

βροµιούχο

2,7-διαµινο-10-

αιθυλ-φαινυλ-φαινανθριδίνιο, για την διευκόλυνση της παρακολούθησης της
διαδικασίας επικάλυψης και απόθεσης.

Συνήθως, τα παραπάνω υλικά επιλέγονται ανάλογα µε τις λειτουργία που
εξυπηρετούν και την συµβατότητά τους µε το υπόστρωµα υποδοχής. Για παράδειγµα,
εάν ένα πολυµερές ευαίσθητο σε ξηρό περιβάλλον πρόκειται να µεταφερθεί και να
ακινητοποιηθεί µέσω των αµινοµάδων του σε ένα ενεργοποιηµένο υπόστρωµα, τότε
το υδροπήκτωµα που θα επιλεχθεί δεν θα πρέπει να έχει καµία ανταγωνιστική
αµινοµάδα.
Το διάλυµα του βιοπολυµερούς εναποτίθεται στην κάτω επιφάνεια του
υποστηρίγµατος ούτως ώστε να δηµιουργήσει µια οµοιόµορφη επικάλυψη, µέσω
διαφόρων τεχνικών, όπως διανοµή (dispensing), περιστροφή πάνω σε δίσκο “spin-ondisk”, ψεκασµό, οι οποίες ακολουθούνται από την εξάτµιση του διαλύτη. H
συγκέντρωση του διαλύµατος του βιοπολυµερούς που χρησιµοποιούµε στα
πειράµατα εξαρτάται από τη διαλυτότητά του, το ιξώδες του διαλύµατος, την
υδροφοβικότητα του υποστηρίγµατος, καθώς και την τεχνική που χρησιµοποιείται για
την επικάλυψη. Μια ή πολλαπλές εφαρµογές µπορούν να χρησιµοποιηθούν και το
τελικό πάχος της επικάλυψης µπορεί είναι µεταξύ 100nm και 10µm.
Το υποστήριγµα του στόχου θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τη υψηλή
ποιότητα της επιφάνεια και υψηλή οπτική του ποιότητα και να αποτελείται από υλικά
που δεν απορροφούν στα χρησιµοποιούµενα µήκη κύµατος. Υλικά όπως χαλαζίας
(SiO2), ζαφείρι (Al2O3), φθοριούχο µαγνήσιο (MgF2), και φθοριούχο ασβέστιο (CaF2)
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µια ευρεία περιοχή µηκών κύµατος από το
υπεριώδες (UV) στο υπέρυθρο (IR).
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4.3.1 ∆ιαδικασία παρασκευής υποστρωµάτων λ- φάγου DNA (lambda phage
DNA).

Το συγκεκριµένο DNA αποµονώνεται απο βακτήρια E- coli (Escherichia coli)
και καθαρίζεται µε τη µέθοδο της διπλής υπέρ-φυγοκέντρησης µέσα απο χλωρίδια
του καισίου παρουσία αιθιδίων του βρωµίου. Ο λ- φάγος αποτελεί παράσιτο (ιό), το
οποίο συνθέτεται απο γενετική πληροφορία και µπορεί να µολύνει µόνο βακτήρια.
Όταν ο ιός αυτός βρεθεί µέσα σε κατάλληλο κύτταρο ξενιστή (στη περίπτωση µας
βακτήρια), ‘ξυπνά’ και εκφράζει τη χαρακτηριστικότερη ιδιότητα των ζωντανών
οργανισµών, δηλαδή την αναπαραγωγή του γονιδιώµατός του.
Ο συγκεκριµένος ιός αποτελείται απο ένα πρωτεϊνικό περίβληµα µέσα στο
οποίο υπάρχει το δίκλωνο νουκλεικό οξύ – DNA. Το γονιδίωµα του είναι γνωστό και
αποτελείται από 45.000 βάσεις (45kb). Ο συγκεκριµένος φάγος µελετάται λόγω του
συγκεκριµένου µεγέθους του και του σχετικά µικρού γονιδιώµατός του.
Τα διαλύµατα DNA που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή την εργασία υπάρχουν
άφθονα στο εµπόριο (Minotech). Τα δείγµατα αυτά διαλύονται σε 10 mM Tris – HCl,
1 Mm EDTA (αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό οξύ), αποκτώντας pH 8, σε τελικές
συγκεντρώσεις δείγµατος της τάξεως των 0.5 mgr/ ml.
Για την µελέτη της βιολογικής δραστικότητας των εναποτιθέµενων δειγµάτων
DNA λ- φάγου, ήταν απαραίτητη η σήµανση του βιοπολυµερούς µε κατάλληλη
φθορίζουσα χρωστική. Η χρωστική που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα ήταν η
Alexa 594. Το φάσµα εκποµπής και απορρόφησης της συγκεκριµένης χρωστικής
φαίνονται στο σχήµα 5α. Η χρωστική αντιδρά µε το DNA µέσω δεσµών µε το έβδοµο
άζωτο των υπολειµµάτων της γουανίνης (σχήµα 5β). Το µοριακό βάρος των
µεταφερόµενων συστοιχιών DNA µελετήθηκε µε την τεχνική ηλεκτροφόρησης.

46

Ανάπτυξη βιολογικών µικροσυστοιχιών µέσω µεταφοράς µε laser

Kεφάλαιο 4

α

β

Σχήµα 5. α) Φάσµα απορρόφησης και εκποµπής της χρωστικής Alexa 594, β) σύνδεση
χρωστικής µε το µόριο του DNA.

Το διάλυµα του DNA εναποτίθεται στην κάτω επιφάνεια ενός υποστρώµατος
χαλαζία

(υπόστρωµα

που

είναι

διαφανές

στην

υπεριώδη

ακτινοβολία),

δηµιουργώντας µια οµοιόµορφη επίστρωση, µέσω διανοµής ή περιστροφής πάνω σε
δίσκο ‘spin on disk’. Το υπόστρωµα µε το εναποτιθέµενο διάλυµα DNA αφήνεται εν
συνεχεία σε απαγωγό για 12 ώρες, όπου ακολουθεί εξάτµιση του διαλύτη και
στερεοποίηση του διαλύµατος. Το τελικό πάχος της επικάλυψης µετρήθηκε µε
προφιλόµετρο και βρέθηκε ίσο µε ~ 250 nm.

4.3.2 ∆ιαδικασία παρασκευής υποστρωµάτων πρωτεϊνών GST και BSA.

Για την αποµόνωση της πρωτεΐνης GST- Glutathione S-Transferase
(σουλφιδρίλο τρανσφεράσης της γλουταθειόνης) (σχήµα 6) χρησιµοποιήθηκε το
σύστηµα IMPACT-CN της New England Biolabs. Σε φορείς (vectors) κατάλληλα
σχεδιασµένους

για

την

έκφραση

γονιδίων

σε

βακτήρια,

κλωνοποιήθηκαν

ανασυνδυασµένα ενθέµατα DNA που κωδικοποιούν για τρεις πρωτείνες. Οι
κατασκευές που προέκυψαν εισήχθησαν σε βακτηριακό στέλεχος ER2566,
κατάλληλο για την ελεγχόµενη έκφραση των cDNAs. Βακτηριακές καλλιέργειες που
έφεραν τις τρεις κατασκευές αναπτύχθηκαν στους 16οC µέχρι OD= 0,5-0,8,
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-isopropyl-beta-D-

thiogalactopyranoside - (παράγοντα που επιτρέπει
την έκφραση) και επωάζονται για άλλες 5-8 ώρες.
Εν συνεχεία τα κύτταρα µαζεύονται σε
ιζήµατα µε φυγοκέντρηση και επαναδιαλύονται σε
ρυθµιστικό διάλυµα κατάλληλο για την εκχύλιση
πρωτεϊνών σε συνθήκες µη αποδιατακτικές (σε
φυσική κατάσταση, native µορφή). Τα κύτταρα

Σχήµα 6

διαρρηγνύονται µε υπερηχοβόληση (sonication) και
φυγοκεντρούνται για να διαχωριστεί µε τη βοήθεια υδατοδιαλυτών πρωτεϊνών, η
υδατική φάση από τα υδρόφοβα κυτταρικά θραύσµατα (cell debris) µε τις αδιάλυτες
πρωτείνες, µεµβράνες κυτταρικά τοιχώµατα κλπ. Η υδατική φάση επωάζεται µε
κατάλληλο όγκο σφαιριδίων χιτίνης, τα οποία συνδέονται µε την πρωτείνη προς
αποµόνωση, καθώς αυτή φέρει τµήµα χαρακτηρισµένο σαν ‘περιοχή πρόσδεσης σε
χιτίνη’ (chitin binding domain-CBD). Η επώαση πραγµατοποιείται στους 4οC για 116ώρες (ανάλογα µε τη ποσότητα). Στη συνέχεια τα σφαιρίδια τοποθετούνται σε
κολώνα, και ξεπλένονται διεξοδικά µε το ρυθµιστικό διάλυµα της εκχύλισης για να
αποµακρυνθούν οι άλλες πρωτείνες και τα υπόλοιπα υδατοδιαλυτά συστατικά του
εκχυλίσµατος.
Τέλος η κολώνα επωάζεται µε διάλυµα έκλουσης που περιέχει DTT (1,4
Dithio-theitol), αναγωγικό παράγοντα που προκαλεί πρωτεόλυση στην πρωτείνη σε
ειδική θέση, ώστε να απελευθερωθεί το ζητούµενο τµήµα της πρωτείνης και να
εκλουστεί στο διάλυµα. Η επώαση διαρκεί 12 ώρες, και πραγµατοποιείται σε
θερµοκρασία δωµατίου. Αφού πραγµατοποιηθεί η έκλουση, γίνεται ποσοτική
ανάλυση και διαπίστωση της καθαρότητας µε ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα
πολυακριλαµιδίου και τέλος συµπύκνωση. Τέλος πραγµατοποιείται και dialysis για
να αποµακρυνθεί ο παράγοντας DTT.
Η πρωτείνη GST (glutathione- s- transferase) που παράγεται µε τη παραπάνω
διαδικασία φέρει διάφορες ‘ετικέτες- επίτοπους’ (tags) που συνδέονται στις δύο
ακραίες οµάδες της. Το αµινοτελικό άκρο της πρωτείνης φέρει τον επίτοπο Flag, ενώ
το καρβοξυλικό της άκρο φέρει είτε τον 6His επίτοπο, είτε τον cmyc επίτοπο, είτε
τέλος τον επίτοπο HA. Τελικά οι πρωτείνες που µπορούν να παραχθούν µε
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συνδυασµό των παραπάνω επίτοπων µε την υπό
εξέταση πρωτείνη είναι : α) Flag - GST- 6His, β)
Flag - GST- cmyc (σχήµα 7), και γ) Flag - GSTHA.

Οι

επίτοποι

(FLAG,

6His,

cmyc)

χαρακτηρίζονται ως αντιγονικοί καθοριστές της
πρωτείνης GST οι οποίοι αναγνωρίζονται από
αντίστοιχα αντισώµατα.. Οι παραπάνω επίτοποι

Σχήµα 7

χρησιµοποιήθηκαν γιατί έχουν γνωστή αλληλουχία
αµινοξέων και επιπλέον τα αντισώµατά τους είναι διαθέσιµα στο εµπόριο.
Συγκεκριµένα οι επίτοποι έχουν την εξής αλληλουχία αµινοξέων:
Α) Flag: ασπαρτικό οξύ-τυροσίνη- λυσίνη- ασπαρτικό οξύ- ασπαρτικό οξύ-

ασπαρτικό

οξύ-

ασπαρτικό

οξύ-

λυσίνη-

ισολευκίνη-

ασπαρτικό

οξύ

(DYKDDDDKID)
B) 6His: περιέχει έξη Ιστιδίνες (His- His- His- His- His- His)
Γ) cmyc: Γλουταµινικό οξύ, γλουταµίνη, λυσίνη, ισολευκίνη, σερίνη,

Γλουταµινικό οξύ, Γλουταµινικό οξύ, ασπαρτικό οξύ, λευκίνη (EQKLISEEDL)
∆) HA (hemoglutinin): τυροσίνη, προλίνη, τυροσίνη, ασπαρτικό οξύ, βαλίνη,

προλίνη, ασπαρτικό οξύ, τυροσίνη, αλανίνη (YPYDVPDYA)
Τα αντισώµατα που χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση των παραπάνω
επίτοπων είναι συγκεκριµένα και σηµασµένα µε διαφορετικές χρωστικές. Στον
πίνακα 1 εµφανίζονται τα αντισώµατα των επίτοπων και οι χρωστικές µε τις οποίες
αυτές σηµαίνονται. Τα φάσµατα απορρόφησης και εκποµπής των χρησιµοποιούµενων
χρωστικών φαίνονται στο σχήµα 8.

Αντιγόνα- επίτοποι

Αντισώµατα

Χρωστικές

6His

Anti- 6His

FITC

Cmyc

Anti- Cmyc

Cy3

HA

Anti- HA

Alexa 594

Πίνακας 1.
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Η πρωτείνη BSA (Bovine Serum Albumin) σε αντίθεση µε τη πρωτείνη GST,
βρίσκεται εύκολα στο εµπόριο. Χρησιµοποιήθηκε αυτούσια στα πειράµατα
εναπόθεσης µε laser, για την µελέτη βελτιστοποίησης συνθηκών µεταφοράς των
πρωτεϊνών. Για τη δέσµευση των ανεπιθύµητων δισθενών µετάλλων το διάλυµα της
πρωτείνης διαλύθηκε σε 1mM αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό οξύ (EDTA), ενώ για τη
διαµόρφωση της ιοντικής ισχύος του διαλύµατος BSA χρησιµοποιήθηκαν 10mM
χλωριούχου νατρίου (NaCl). Επιπλέον για τη διατήρηση του pH του διαλύµατος
χρησιµοποιήθηκαν

10mM

υδροχλωρίου

(HCl). Στα

πειράµατα εναπόθεσης

χρησιµοποιήθηκε συγκέντρωση διαλύµατος της τάξης των 1 mgr/ml µε pH 7.5, ενώ
το πάχος του τελικού υµενίου στο υπόστρωµα quartz µετρήθηκε ίσο µε ~ 1000nm.

4.4 Υποστρώµατα υποδοχής βιολογικών µικροσυστοιχιών.

Ανάλογα µε το σκοπό ανάλυσης των µεταφερόµενων µικροσυστοιχιών, σε
αυτή τη σειρά πειραµάτων απόθεσης, χρησιµοποιήθηκαν τρια είδη υποστρωµάτων.
Για τη µελέτη της µορφολογίας των βιολογικών µικροσυστοιχιών, αλλά και για την
επίτευξη διαδικασιών ηλεκτροφόρησης, η εναπόθεση τόσο των δειγµάτων DNA όσο
και

των

πρωτεϊνών,

πραγµατοποιήθηκε

σε

απλά

υποστρώµατα

γυαλιού.

Παρατηρήθηκε ότι η µελέτη των συστοιχιών µε τη µέθοδο της ηλεκτρονικής
µικροσκοπίας δεν ήταν εφικτή σε περιπτώσεις χρήσης διαφορετικών υποστρωµάτων.
Για την επίτευξη πειραµάτων υβριδοποίησης του DNA, αλληλεπίδρασης
αντιγόνων- αντισωµάτων (για την ανίχνευση πρωτεϊνών), αλλά και ανίχνευσης
φθορισµού κρίθηκε απαραίτητη η χρήση εποξικών
(epoxy)

υποστρωµάτων

και

υποστρωµάτων

νιτροκυτταρίνης (nitrocellulose). Οι επιφάνειες
νιτροκυτταρίνης

(σχήµα

8)

δεσµεύουν

τα

βιολογικά πολυµερή µη-οµοιοπολικά, αλλά µηαντιστρεπτά. Το κύριο πλεονέκτηµα αυτών των
υποστρωµάτων είναι η δυνατότητα που παρέχουν
για

πολλαπλή

επεξεργασία

χωρίς

να

Σχήµα 8

καταστρέφονται. Παρόλο που η επιφάνεια του υποστρώµατος είναι άσπρη και
σκεδάζει περισσότερη προσπίπτουσα ακτινοβολία, το πολυµερικό µείγµα της
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επιφάνειας δεν φθορίζει δίνοντας έτσι ικανοποιητικές εικόνες φθορισµού µε λόγο
σήµατος προς θόρυβο σε ικανοποιητικά χαµηλά επίπεδα. Επιπλέον εξαιτίας της
µικρής απόστασης της επιφάνειας της νιτροκυτταρίνης απο το γυαλί (20 µm) οι
πιθανότητες ανάκλασης του εισερχόµενου φωτός ελαχιστοποιούνται.
Τα εποξικά υποστρώµατα παρέχουν τη δυνατότητα οµοιοπολικής σύζευξης
τους µε τα αµινοξέα και τα νουκλεικά οξέα. Οι πρωτεΐνες προσκολλούνται στα
υποστρώµατα µέσω των υπολειµµάτων λυσίνης και αργινίνης, ενώ η σύνδεση των
νουκλεικών οξέων πραγµατοποιείται µέσω των πρωτοταγών αµίνων των βάσεων
αδενίνης, γουανίνης και κυτοσίνης. Στο σχήµα 9 παρουσιάζεται η σχηµατική
αναπαράσταση σύζευξης πρωτεϊνών µε υποστρώµατα epoxy όπου ο οµοιοπολικός
δεσµός δηµιουργείται µε συνεισφορά ηλεκτρονίων από το άτοµο της αµµωνίας και
του άνθρακα.

Σχήµα 9. Σχηµατική αναπαράσταση σύζευξης πρωτεϊνών –εποξικών
υποστρωµάτων.
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4.5 Αποτελέσµατα - Συζήτηση
4.5.1 Εισαγωγή

Πληθώρα πειραµατικών παραµέτρων έπρεπε να µελετηθούν ώστε να γίνει
εφικτή η αποδοτικότερη εναπόθεση των βιολογικών δειγµάτων. Έγινε κατανοητό απο
την αρχή, ότι το υπόστρωµα υποδοχής των µικροσυστοιχιών, έπρεπε να βρίσκεται σε
µικρή απόσταση (5-10 µm) από το υπόστρωµα µε την επιφάνεια του στερεού
βιοπολυµερούς ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα υπερβολικής διασποράς των
µεταφερόµενων συστοιχιών. Σε αυτή την απόσταση και µε συνθήκες χαµηλού κενού,
η διασπορά του αποδοµηµένου υλικού και οι συγκρούσεις µε αέρια του
περιβάλλοντος ελαχιστοποιούνται, µε αποτέλεσµα η κινητική ενέργεια των
µεταφερόµενων δοµών των συστοιχιών να είναι αρκετή, ώστε να δηµιουργείται καλή
πρόσφυση µε τα υποστρώµατα εναπόθεσης.
Εξαιτίας του διαφορετικού ιξώδους που εµφανίζουν τα διάφορα βιολογικά
υλικά, σηµειώθηκαν διαφορετικές συµπεριφορές αυτών, για την ίδια πυκνότητα
ενέργειας, πάχους υποστρώµατος και αριθµού παλµών. Το ιξώδες των βιολογικών
δειγµάτων εξαρτάται από ένα πλήθος παραµέτρων όπως το µοριακό τους βάρος, το
µέγεθος, ο όγκος, το σχήµα, το επιφανειακό φορτίο τους, και η ευκολία στην
διαµόρφωση της τρισδιάστατης δοµής τους, όσον αφορά τις πρωτεΐνες. Επιπλέον το
ιξώδες επηρεάζεται από παράγοντες όπως το pH, η θερµοκρασία διατήρησης των
βιολογικών διαλυµάτων, η ιοντική ισχύ τους, ο τύπος του ιόντος, και οι συνθήκες
µετουσίωσης τους (π.χ. µέσω θέρµανσης).
Τα δείγµατα DNA και πρωτεϊνών παρουσίασαν διαφορετικά κατώφλια
αποδόµησης. Ως κατώφλι αποδόµησης ορίζουµε εκείνη την πυκνότητα ενέργειας,
κατά την οποία µε χρήση ενός παλµού laser είναι εφικτή η αποµάκρυνση και η
µεταφορά του υλικού στα υποστρώµατα υποδοχής. Στην περίπτωση των
υποστρωµάτων DNA αποδείχθηκε ότι το κατώφλι αποµάκρυνσης του υλικού για
πάχος υµενίων στα 250 nm βρίσκεται στα ~115 mJ/cm2 ενώ το κατώφλι αποδόµησης
των πρωτεϊνών βρέθηκε περίπου στα ~ 250 mJ/cm2. Στο σχήµα 10α, 10β
παρουσιάζονται τα φάσµατα απορρόφησης στα 248 nm του DNA του λ- φάγου και
της πρωτείνης Flag - GST- cmyc αντίστοιχα. Από αυτά τα φάσµατα παρατηρούµε ότι
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οι πρωτείνες παρουσιάζουν µια κορυφή απορρόφησης στα 280 nm και στα 200 nm,
ενώ το DNA απορροφά ισχυρά στα 260 nm.

(α)

(β)

Σχήµα 10. Φάσµατα απορρόφησης (α) DNA λ-φάγου και (β)πρωτεΐνης Flag - GST- cmyc

Η κορυφή απορρόφησης των πρωτεϊνών στα 280 nm οφείλεται σε µεταβάσεις
π → π* των αρωµατικών πλάγιων αλυσίδων και αµιδικών οµάδων, ενώ η κορυφή
απορρόφησης στα 200 nm οφείλεται σε µεταβάσεις n→ σ*79. Τα νουκλεικά οξέα
απορροφούν ισχυρά στα 260 nm εξαιτίας και πάλι π → π* µεταβάσεων των
αρωµατικών βάσεων. Ο Jagger απέδειξε ότι εξαιτίας αυτής της ισχυρής εντάσεως
απορρόφησης, το DNA επιδεικνύει οπτική απορρόφηση που είναι 10-20 φορές
υψηλότερη από αυτή που παρουσιάζει µια πρωτεΐνη ίσου µοριακού βάρους σε
περιοχές µηκών κύµατος από 240-290nm. Το 1852 ο Beer απέδειξε ότι η
απορρόφηση ενός υλικού σε κάποιο µήκος κύµατος είναι ανάλογη της συγκέντρωσης
του υλικού:

A = − log10 T = ax = ε Cx

(4)

όπου το Τ εκφράζει το ποσοστό ακτινοβολίας που διαπερνά το υλικό, Α είναι η
απορρόφηση της ακτινοβολίας από το υλικό, α είναι ο γραµµικός συντελεστής
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απορρόφησης (1/cm), x το πάχος του υλικού (cm), ε ο συντελεστής µοριακής
απόσβεσης (cm2/mole) και C η συγκέντρωση του υλικού (mole/cm3). ∆εχόµενοι ότι
το µοριακό βάρος του λ-φάγου (45.000 βάσεις µε µοριακό βάρος βάσης στα ~330)
είναι 14850000 και µε απορρόφηση στα 248 nm ίση ~2 ο συντελεστής απορρόφησης
του DNA είναι α= 8 × 10-3 cm-1. Το οπτικό µήκος διείσδυσης της ακτινοβολίας τόσο
για το µόριο του DNA όσο και για τις πρωτείνες βρίσκεται από τον τύπο la = 1/a και
είναι 1250 nm. O συντελεστής µοριακής απόσβεσης στην περίπτωση του DNA είναι
16× 10-6cm2/ gr.
Στο µήκος κύµατος (248 nm) στο οποίο πραγµατοποιήθηκαν τα πειράµατα
εναπόθεσης των βιολογικών ενώσεων τα δύο δείγµατα εµφανίζουν παρόµοια ένταση
απορρόφησης, γεγονός που δεν εξηγεί το µικρότερο κατώφλι αποδόµησης του DNA.
Μια πιθανή εξήγηση αυτής της ιδιαιτερότητας στο κατώφλι αποδόµησης δίνεται από
την διαφορετική τιµή του ιξώδους των διαφορετικών βιολογικών ενώσεων. Το ιξώδες
αυξάνει µε αύξηση του µοριακού βάρους και της συγκέντρωσης του υλικού. Το
µοριακό βάρος και η συγκέντρωση του DNA είναι πολύ µικρότερα από αυτά των
πρωτεϊνών (ΜΒDNA= 31.5 ΚDalton, ΜΒBSA= 66 ΚDalton, ΜΒGST = 50 ΚDalton,
CDNA= 0.5 µgr/ml, CBSA,GST= 103 µgr/ml) µε αποτέλεσµα να απαιτούνται µικρότερες
τιµές ενέργειας για να υπερνικηθούν οι δυνάµεις συνοχής σε αυτό το µόριο.
Αν και η εναπόθεση των µικροσυστοιχιών πραγµατοποιήθηκε µε ένα KrF
laser διηγερµένων διµερών (248 nm, µε διάρκεια παλµών 500 fs) για λόγους
σύγκρισης, παρουσιάζονται και αποτελέσµατα εναπόθεσης lambda phage DNA µε
χρήση του ίδιου KrF laser που εκπέµπει στα 248 nm, αλλά µε διάρκεια παλµών στα
30 ns. Η ποιότητα των µεταφερόµενων συστοιχιών, µελετήθηκε µε χρήση
ηλεκτρονικής µικροσκοπίας. Παρατηρήθηκαν δοµές ακανόνιστου σχήµατος και
µεγέθους, ενώ η επανα-αποδόµηση των ήδη µεταφερόµενων δοµών από την ‘ουρά’
του παλµού ήταν προφανής. Πρόσφατες µελέτες80 αποδεικνύουν ότι η χρήση
βραχέων

παλµών

ενδείκνυται

για

εφαρµογές

µικρο-εναποθέσεων,

και

µικροµηχανικής, εξαιτίας του περιορισµένου µήκους θερµικής διάχυσης που µειώνει
αισθητά το κατώφλι αποδόµησης των υλικών, παράγοντας δοµές υψηλής χωρικής
διακριτικής ικανότητας.
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4.5.2 Ανάπτυξη µικροσυστοιχιών DNA.

Στο σχήµατα 11(α) παρουσιάζεται µια ανοµοιόµορφη συστοιχία µικροδοµών
υµενίου λ- φάγου σε υποστρώµατα γυαλιού. Το πάχος του υποστρώµατος του
βιολογικού στόχου µετρήθηκε διαφορετικό στα διάφορα σηµεία της επιφάνειας, µε
αποτέλεσµα τη µεταφορά δοµών διαφορετικού πάχους, διαµέτρου και σχήµατος κάθε
φορά. Επειδή η πυκνότητα ενέργειας (~300 mJ/cm2) και ο αριθµός παλµών
διατηρήθηκαν σταθερά, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της συστοιχίας είναι λογικό να
θεωρήσουµε ότι, ενώ σε ορισµένα σηµεία η ενέργεια του παλµού και ο αριθµός
παλµών ήταν ιδανικά για τη µεταφορά του υλικού στο υπόστρωµα υποδοχής,
δηµιουργώντας δοµές µε καθορισµένα όρια, σε άλλα σηµεία η ενέργεια ή ο αριθµός
των παλµών δεν απέδωσαν το ίδιο καλά αποτελέσµατα.
Μια εξήγηση αυτού του φαινοµένου είναι ότι στις περιοχές καλής εναπόθεσης
του υλικού, το πάχος του υποστρώµατος ήταν µικρότερο από περιοχές που, ή δεν
πραγµατοποιήθηκε καθόλου µεταφορά υλικού, ή πραγµατοποιήθηκε χωρίς καθολική
µεταφορά του. Η απαίτηση µεγαλύτερου κατωφλίου ενέργειας παλµού για την
αποδόµηση υλικού µεγαλύτερου πάχους είναι λογική, διότι απαιτείται µεγαλύτερη
ενέργεια τόσο για την αποµάκρυνση µεγαλύτερης µάζας, όσο και για την υπερνίκηση
δυνάµεων συνοχής µεταξύ του αποδοµηµένου υλικού και του υπόλοιπου υµενίου.

Σχήµα 11. SEM συστοιχιών εναπόθεσης λ DNA (500 fs, 100 µm× 100 µm, 300 mJ/cm2, 2
παλµοί/spot)
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Στα σχήµατα 12α, 12β, 12γ, παρουσιάζονται αποτελέσµατα εναπόθεσης
συστοιχιών DNA, πάχους 350-400 nm χρησιµοποιώντας ίδια πυκνότητα ενέργειας (~
420 mJ/cm2), αλλά διαφορετικό αριθµό παλµών ανά σηµείο εστίασης της δέσµης.
Παρατηρήσαµε ότι για την ίδια πυκνότητα ενέργειας, καλύτερη εναπόθεση δοµών
επικράτησε στην περίπτωση περισσότερων παλµών.
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α

β

γ

Σχήµα 12. SEM συστοιχιών εναπόθεσης DNA λ-φάγου (500 fs, 100 µm× 100 µm, 250
mJ/cm2,µε (α)2 παλµούς/spot, (β)3 παλµούς /spot, (γ) 4 παλµούς / spot
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Στην περίπτωση υµενίων DNA πάχους 250 nm, οι καλύτερες συνθήκες
εναπόθεσης δοµών µε µέγεθος 100µm × 100 µm (σχήµα 13), είναι σε πυκνότητες
ενέργειας των 150 mJ/cm2, µε χρήση 3 παλµών laser. Κάθε spot της συστοιχίας
περιέχει 4.5 ngr DNA.

Σχήµα 13. SEM δοµών εναπόθεσης λ DNA (500 fs, 100 × 100 µm, 150 mJ/cm2, 3
παλµούς /spot )

Για λόγους σύγκρισης της µορφολογίας των εναποτιθέµενων δοµών,
παρατίθενται επίσης αποτελέσµατα εναπόθεσης υµενίων DNA, µε χρήση laser
διάρκειας παλµών 15 ns. Για πάχος υποστρώµατος DNA ίσο µε 250 nm το κατώφλι
αποδόµησης βρέθηκε ίσο µε 250 mJ/cm2, που είναι σχεδόν διπλάσιο από το
αντίστοιχο κατώφλι για την αποδόµηση του ίδιου δείγµατος, αλλά µε χρήση fs
παλµών. Η συστοιχία που αναπτύχθηκε φαίνεται στο σχήµα 14, ενώ η πυκνότητα
ενέργειας του παλµού ήταν ίση µε 295 mJ/cm2.
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Σχήµα 14. Μορφολογία µικροσυστοιχιών DNA σε υποστρώµατα γυαλιού (15 ns, 295
mJ/cm2, 100 × 100 µm, 3 παλµούς /spot)όπως φαίνονται (α) σε οπτικό µικροσκόπιο (β)
µέσω ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σάρωσης.

Η ανοµοιοµορφία των µεταφεροµένων συστοιχιών (σχήµα 14) στην
περίπτωση χρήσης laser µεγαλύτερου µήκους κύµατος (ns) οφείλεται κυρίως στο
γεγονός ότι η διάρκεια του παλµού είναι πολύ µεγαλύτερη των χρόνων αποδιέγερσης
του συστήµατος, µε αποτέλεσµα η ενέργεια που εναποτίθεται στο υλικό, να διαχέεται
σε όλο το πάχος του, αυξάνοντας σταδιακά τη θερµοκρασία του λεπτού υµενίου,
προκαλώντας τήξη του υλικού. Οι µηχανισµοί εναπόθεσης µε laser υπερβραχέων (fs)
ή βραχέων παλµών (ns) µελετάται διεξοδικότερα στο επόµενο κεφάλαιο. Ένας
επιπλέον λόγος αστάθειας των συστοιχιών εναπόθεσης µε χρήση παλµών διάρκειας
ns, βρίσκεται στο φαινόµενο της επανα-αποδόµησης των ήδη µεταφερόµενων δοµών.
Γενικώς για την ανάπτυξη βιοπολυµερικών συστοιχιών προτείνεται η χρήση βραχέων
παλµών, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα επαγόµενα θερµικά φαινόµενα, και να
αποφεύγεται µε αυτό το τρόπο η καταστροφή των ευαίσθητων βιολογικών δειγµάτων.
Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 2) συνοψίζονται οι συνθήκες καλύτερης
εναπόθεσης δειγµάτων DNA σε γυάλινα υποστρώµατα.
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Συγκέντρωση

Απόσταση

Spot

∆ιάρκεια

Πυκνότητα

Αριθµός

∆είγµατος

υποστρωµάτων

Size

παλµού

Ενέργειας

παλµών

DNA

0.5 µgr/µlt

2

10 µm

(µm )

laser

100×100

500 fs

/ spot

150 mJ/cm2

3

Πίνακας 2

4.5.3 Ανάπτυξη µικροσυστοιχιών BSA.

Στο σχήµατα 15α, 15β, παρατίθενται τα αποτελέσµατα εναπόθεσης
συστοιχιών της πρωτεΐνης BSA, πάνω σε γυάλινα υποστρώµατα για διαφορετικό
αριθµό παλµών/spot. Η πυκνότητα ενέργειας του παλµού laser ήταν 630 mJ/cm2, ενώ
το µέγεθος των δοµών ήταν 100 µm × 100 µm. Κάθε spot της συστοιχίας περιέχει 9
ngr πρωτεΐνης.

α

β

Σχήµα 15. SEM δοµών BSA (500 fs, 100 × 100 µm, 630 mJ/cm2) µε χρήση (α) 2 παλµών
laser και (β) 3 παλµών laser

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι τα δείγµατα της πρωτεΐνης.
εµφάνισαν µεγαλύτερο κατώφλι αποδόµησης (~ 550 mJ/cm2) από το κατώφλι που
εµφάνισαν τα δείγµατα του DNA, λόγω υψηλότερου ιξώδους των πρώτων. Επιπλέον
ήταν χαρακτηριστική η σταθερότητα των µεταφερόµενων δοµών στα υποστρώµατα
του γυαλιού, γεγονός που δεν σηµειώθηκε στην περίπτωση των δειγµάτων DNA.
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Στα σχήµατα 16α, 16β, 16γ, παρουσιάζονται δοµές πρωτεΐνης που
αναπτύχθηκαν σε υποστρώµατα γυαλιού, µε την ίδια πυκνότητα ενέργειας (~630
mJ/cm2), µεγέθους 50 µm × 50 µm, και απόστασης στόχου-γυαλιού αλλά µε
διαφορετικό αριθµό παλµών αποδόµησης. Παρατηρήθηκε ότι η χρήση περισσότερων
παλµών αποδόµησης παράγει δοµές εντοπισµένες, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη
συστοιχιών µεγάλης χωρικής διακριτικής ικανότητας. Κάθε spot της συστοιχίας
περιέχει 2,25 ngr πρωτεΐνης.

61

Ανάπτυξη βιολογικών µικροσυστοιχιών µέσω µεταφοράς µε laser

Kεφάλαιο 4

α

β

γ

Σχήµα 16. SEM δοµών BSA (500 fs, 50 × 50 µm, 630 mJ/cm2) µε χρήση (α) 3
παλµών laser, (β) 2 παλµών laser και (γ) 1 παλµού laser

Συµπερασµατικά για την περίπτωση των πρωτεϊνών µπορούµε να πούµε ότι
για την ίδια πυκνότητα ενέργειας (630 mJ/cm2), και για την ίδια απόσταση
υποστρωµάτων (10µm), δοµές απόλυτα καθορισµένων ορίων επιτυγχάνονται σε
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µεγέθη δοµών της τάξης των 100 και 50 µm. Στην περίπτωση των 25 µm (σχήµα 17),
η απόσταση των δύο υποστρωµάτων ευνοεί την διασπορά του εκτοξευόµενου υλικού
µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη συστοιχιών στις οποίες δεν διακρίνονται τα όρια των
µεταφερόµενων δοµών. Κάθε spot της συστοιχίας περιέχει 0,57 ngr πρωτεΐνης.

Σχήµα 17. SEM δοµών BSA (500 fs, 25 µm× 25 µm, 630 mJ/cm2, 4 παλµοί αποδόµησης).

Στον πίνακα 3 συνοψίζονται οι συνθήκες καλύτερης εναπόθεσης της
πρωτείνης BSA σε γυάλινα υποστρώµατα.

Συγκέντρωση

Απόσταση

Spot

∆είγµατος

υποστρωµάτων

Size

παλµού

(µm2)

laser

BSA

∆ιάρκεια Πυκνότητα
Ενέργειας

Αριθµός
παλµών/
spot

1 mgr/ml

10 µm

100×100

500 fs

630 mJ/cm2

3

1 mgr/ml

10 µm

50×50

500 fs

630 mJ/cm2

3

1 mgr/ml

5 µm

25×25

500 fs

630 mJ/cm2

3

Πίνακας 3

Σηµαντικό ρόλο στην οµοιόµορφη εναπόθεση όλων των βιολογικών ενώσεων
για την ανάπτυξη µιας ιδανικά διαχωρισµένης χωρικά συστοιχίας, έπαιξε και η
κατάσταση του στόχου. Σε περιπτώσεις που το στρώµα του πολυµερούς δεν είχε
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εναποτεθεί οµοιόµορφα στην επιφάνεια του χαλαζία, µε αποτέλεσµα να
δηµιουργούνται ανισοπαχείς περιοχές, και που η πρόσφυση του βιοπολυµερούς στο
υπόστρωµα υποδοχής δεν ήταν καλή, η αναπτυσσόµενη συστοιχία διακρινόταν από
µη-περιοδικές δοµές ανοµοιόµορφου πάχους και σχήµατος, ενώ πολλές φορές οι
µεταφερόµενες δοµές δεν µπορούσαν να διακριθούν από την πληθώρα θραυσµάτων
που έφερε το υπόστρωµα υποδοχής.
Για την καλή ποιότητα των µεταφερόµενων δοµών, πολύ σηµαντική είναι και
η ποιότητα της δέσµης. Θερµές εστίες και αποκλίσεις από την οµοιοµορφία πρέπει το
δυνατόν να αποφεύγονται.

4.5.4

Ανάλυση βιολογικών συστοιχιών.

Στα σχήµατα 18α, 19β, παρουσιάζονται οι εικόνες φθορισµού σηµασµένου µε
χρωστική Alexa 594 DNA λ- φάγου. Οι µεταφερόµενες συστοιχίες σηµασµένου
DNA, πάνω σε υποστρώµατα νιτροκυτταρίνης αναγνωρίστηκαν µε τη βοήθεια
οµοεστιακού µικροσκοπίου φθορισµού επαγόµενου από laser. Οι διαφορές στην
ένταση του φθορισµού (που καταγράφονται µέσω διαφορετικών ψευδοχρωµάτων),
είναι ενδεικτικές των µορίων – ανιχνευτών που έχουν δεσµευτεί απο τις
µεταφερόµενες στο υπόστρωµα συστοιχίες. Το µέγεθος των φθορίζουσων
µεταφερόµενων δοµών είναι 200 µm × 200 µm (18), και 100 µm × 100 µm (19β), ενώ
η εφαρµοζόµενη πυκνότητα ενέργειας του παλµού για την ανάπτυξη των
µικροσυστοιχιών είναι 150 mJ/cm2, όµοια µε τη πυκνότητα που χρησιµοποιήθηκε
στις διαδικασίες εναπόθεσης σε υποστρώµατα γυαλιού. Η διατήρηση της βιολογική
δραστικότητα, δηλαδή η ιδιότητα του DNA να υβριδοποιεί µε το συµπληρωµατικό
κλώνο, δείχθηκε µε ανάλυση κατά Southern. Σε αυτή τη µέθοδο το πρότυπο ζωνών
του λ-φάγου µετά από πέψη µε περιοριστικό ένζυµο STY 1 απεικονίστηκε µε
αυτοραδιογραφία µετά από υβριδοποίηση µε ραδιοσηµασµένο υλικό από την
απόθεση (σχήµα 18γ). Σκοπός της τεχνικής αυτής είναι η απόδειξη ότι το υλικό που
αποτίθεται µέσω της µεθόδου LIFT, διατηρεί τη φυσικό-χηµική του ιδιότητα να
υβριδοποιεί µε το συµπληρωµατικό του.
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β

Σχήµα 18. Φθορισµός µεταφερόµενων δοµών DNA (α)500 fs, 200 × 200 µm, 150
mJ/cm2 (β) 500 fs, 100 × 100 µm, 150 mJ/cm2,και (γ) εξέταση βιολογικής
δραστικότητας

Για την ανίχνευση πρωτεϊνικών συστοιχιών σε υποστρώµατα, πρέπει να
λάβουµε υπόψιν µας, περαιτέρω παραµέτρους αναγνώρισης. Οι µεταφερόµενες
συστοιχίες θα πρέπει να επωαστούν σε κατάλληλα διαλύµατα σηµασµένων µε
χρωστικές αντισωµάτων. Η ποιότητα δέσµευσης των διαφορετικών αντισωµάτων στις
πρωτεϊνικές συστοιχίες, εξαρτάται απο το χρόνο επώασης των παραγόµενων
συστοιχιών µε τα διαλύµατα που περιέχουν τα αντισώµατα. Παρατηρήθηκε ότι για
µικρή χρονική διάρκεια (2-3 ώρες) επώασης των συστοιχιών, η δέσµευση ήταν
ανεπαρκής για την αναγνώριση, µέσω φθορισµού, των πρωτεϊνικών επίτοπων. Η
ποιότητα των αντισωµάτων είναι µια παράµετρος που επίσης επηρεάζει την σωστή
ανίχνευση αµινοξέων. Για παράδειγµα, υπάρχει πιθανότητα µη-ειδικής δέσµευσης
των αντισωµάτων από τις πρωτεΐνες, γεγονός που αυξάνει το θόρυβο στις αναλύσεις
εικόνων φθορισµού, µειώνοντας την ευαισθησία της διαδικασίας ανίχνευσης. Θα
πρέπει λοιπόν, για την αποδοτικότερη ανίχνευση αντιγόνων, να βρεθούν τα
κατάλληλα αντισώµατα τα οποία προσδένονται επιλεκτικά σε συγκεκριµένους
επίτοπους της πρωτεΐνης. Επιπλέον η επιφάνεια δέσµευσης των συστοιχιών πρέπει να
είναι απόλυτα επίπεδη, ώστε η εστίαση του µικροσκοπίου σάρωσης να είναι
οµοιόµορφη κατά µήκος της συστοιχίας.

65

Ανάπτυξη βιολογικών µικροσυστοιχιών µέσω µεταφοράς µε laser

Kεφάλαιο 4

Στο σχήµα 19 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα επώασης ενός υποστρώµατος
epoxy µε διαλύµατα σηµασµένων µε χρωστικές αντισωµάτων Alexa-a-HA, cy3-acmyc, FITC-A-6His για την εξακρίβωση επιλεκτικής πρόσδεσής τους στους
επίτοπους HA, cmyc, 6His αντίστοιχα. Το υπόστρωµα περιέχει κηλίδες πρωτεϊνικών
ενώσεων Flag- GST-cmyc, Flag- GST-HA, Flag- GST-6His, οι οποίες έχουν
εναποτεθεί µε χρήση πιπέτας. Παρατηρούµε (µέσω φθορισµού των χρωστικών) ότι τα
αντισώµατα a-HA, A-6His προσδένονται επιλεκτικά µόνο στις συστοιχίες που
περιέχουν τους αναγνωρίσιµους από αυτά επίτοπους της πρωτεΐνης GST,
επιτρέποντας την αναγνώριση της. Αντιθέτως το αντίσωµα cmyc δεν παρουσιάζει
επιλεκτική συµπεριφορά, αφού προσδένεται σε όλα τα αντιγόνα.

GST-cmyc

GST-6His

GST-HA

Alexa-a-HA

Cy3-a-cmyc

FITC-a-6His

Σχήµα 19

Στο σχήµα 20 παρουσιάζεται ο φθορισµός c-myc GST µε anti-c-myc Cy3
συστοιχιών σε υπόστρωµα νιτροκυτταρίνης. Το µέγεθος των εναποτιθέµενων δοµών
είναι 200 µm × 200 µm, ενώ η εφαρµοζόµενη πυκνότητα ενέργειας είναι 250 mJ/cm2.
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Σχήµα 20. Φθορισµός µεταφερόµενων δοµών Flag-GST-cmyc σε υπόστρωµα
νιτροκυτταρίνης µε anti-c-myc Cy3 (500 fs, 200 × 200 µm, 250 mJ/cm2).

Για την αναγνώριση του επίτοπου cmyc ακολουθήθηκε η παρακάτω
διαδικασία. Αρχικά το υπόστρωµα µε τη συστοιχία δοµών Flag- GST-cmyc,
επωάζεται σε θερµοκρασία δωµατίου σε διάλυµα TBS- Τ (100Mm Tris-Cl, pH 7.5,
0.9%(w/v) NaCl, 0.1 % Tween- 20). Στη συνέχεια αφού αφαιρεθεί το διάλυµα αυτό,
το υπόστρωµα επωάζεται σε νέο διάλυµα TBS- Τ, στο οποίο έχει αραιωθεί το
αντίσωµα α- cmyc- Cy3 (sigma C6594), σε αραίωση 1-50, για µια ώρα σε
θερµοκρασία δωµατίου. Λόγω παρουσίας χρωστικής στο διάλυµα TBS- Τ, η επώαση
πραγµατοποιείται σε σκοτάδι. Τελικά το υπόστρωµα ξεπλένεται µε διάλυµα TBS- Τ,
στεγνώνεται και εξετάζεται µέσω οµοεστιακού µικροσκοπίου φθορισµού επαγόµενου
απο laser.
Στο σχήµα 21 παρουσιάζεται ο φθορισµός c-myc GST µε anti-c-myc Cy3 σε
εποξικό υπόστρωµα. Το µέγεθος των εναποτιθέµενων δοµών είναι 175 µm × 175 µm,

ενώ η εφαρµοζόµενη πυκνότητα ενέργειας είναι 250 mJ/cm2.
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Σχήµα 21. Φθορισµός µεταφερόµενων δοµών Flag-GST-cmyc σε υπόστρωµα epoxy µε
anti-c-myc Cy3 (500 fs, 175 × 175 µm, 250 mJ/cm2).

Συγκρίνοντας

τις

εικόνες

φθορισµού

από

τα

δύο

υποστρώµατα

συµπεραίνουµε ότι καλύτερες συνθήκες φθορισµού επιτυγχάνονται στα εποξικά
υποστρώµατα. Αυτό οφείλεται κυρίως στην µικρότερη απορρόφησή τους και
υπεριώδη ακτινοβολία (248nm).
Στην εικόνα 22 παρουσιάζεται το αποτέλεσµα επώασης µικροσυστοιχιών
Flag-GST-ΗΑ και Flag-GST-6-His σε ίδιο εποξικό υπόστρωµα, µε διαφορετικά
διαλύµατα αντισωµάτων, µε στόχο την εξέταση επιλεκτικής πρόσδεσης αντιγόνωναντισωµάτων. Τα αρχικά IMBB γράφηκαν µε την πρωτεΐνη Flag-GST-6-His, ενώ τα
αρχικά IESL µε την πρωτεΐνη Flag-GST-ΗΑ. Στην περίπτωση επώασης µε αντίσωµα
anti-flag παρατηρούµε το φθορισµό και των δύο πρωτεϊνικών συστοιχιών, γεγονός
λογικό αφού και οι δύο συστοιχίες περιέχουν τον αντιγονικό καθοριστή flag που
αναγνωρίζει το αντίστοιχο αντίσωµα. Η επώαση µε anti-HA ή anti-6His έχει ως
αποτέλεσµα την αναγνώριση της δοµής IESL ή IMBB αντίστοιχα. Το µέγεθος των
εναποτιθέµενων δοµών είναι 175 µm × 175 µm, ενώ η εφαρµοζόµενη πυκνότητα
ενέργειας είναι 230 mJ/cm2.
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(γ)

Σχήµα 22. Φθορισµός µεταφερόµενων δοµών Flag-GST-ΗΑ και Flag-GST-6-His σε
ίδιο εποξικό υπόστρωµα µε (α) anti-ΗΑ alexa 594 (β) anti-Flag Cy5 (γ) anti-6-His Cy3
(500 fs, 175 × 175 µm, 230 mJ/cm2).
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Μελέτη της διαδικασίας µεταφοράς λεπτών
βιολογικών υµενίων µέσω χρονικά αναλυόµενης
απεικόνισης Schlieren.

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η συγκριτική µελέτη της επίδρασης υπέρβραχέων (0.5 fs) και βραχέων (15 ns) παλµών laser κατά τη διαδικασία µεταφοράς DNA
λ-φάγου µε την τεχνική LIFT. Η δυναµική συµπεριφορά της διαδικασίας µελετήθηκε µέσω
της

διαγνωστικής

στροβοσκοπικής

τεχνικής

Schlieren

σε

διάφορους

χρόνους

καθυστέρησης, σε σχέση µε τον παλµό που προκαλεί την αποδόµηση των λεπτών
βιολογικών υµενίων. Η ταχύτητα του εκτινασσόµενου υλικού και του ωστικού κύµατος
στον αέρα µετρήθηκαν συναρτήσει της πυκνότητας ενέργειας του παλµού. Η
κατευθυντικότητα του εκτινασσόµενου υλικού µε χρήση υπέρ-βραχέων παλµών
παρατηρήθηκε αρκετά υψηλή, φαινόµενο που δεν παρουσιάστηκε κατά τη διαδικασία
αποδόµησης µε χρήση παλµών της τάξεως των ns. Η στενή γωνιακή απόκλιση (2ο) του
υλικού στην περίπτωση υπέρ-βραχέων παλµών, επιτρέπει την άµεση δυναµική µεταφορά
των λεπτών υµενίων µε στόχο τη δηµιουργία δοµών απόλυτα καθορισµένων ορίων.
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5.1

Εισαγωγή

Η χρονικά αναλυόµενη φασµατοσκοπία απορρόφησης έχει συµβάλει στην
κατανόηση της δυναµικής συµπεριφοράς χηµικών, φυσικών και βιολογικών
διαδικασιών. Η τεχνικές απεικόνισης συµβολοµετρίας, σκέδασης, και φωτογραφίας
σκοτεινού πεδίου (shadowgraphy), που βασίζονται σε πειράµατα pump-probe,
βοηθούν στην αποσαφήνιση φαινοµένων αποδόµησης ποικίλων υλικών. Μέσω της
τεχνικής χρονικά αναλυόµενης φωτογραφίας σκοτεινού πεδίου81 έχει µελετηθεί η
διαδικασία εκτόνωσης υµενίων, για διάφορες χρονικές καθυστερήσεις απο τον παλµό
laser που προκαλεί την αποδόµηση. Μέσω αυτής της µεθόδου έχει περιγραφεί ο
τρόπος διάδοσης κυµάτων διαταραχής και θραυσµάτων υλικού, και καθοριστεί ο
ρυθµός αυτής της εκτόνωσης.
Η δυναµική της τεχνικής LIFT µέσω απεικονιστικών µεθόδων µικροσκοπίας
έχει µελετηθεί απο τους Lee et. al 82. Με χρήση ενός παλµικού laser Nd:YAG (1064
nm, 250 ns) προκάλεσαν τη διέγερση πολυµερών εµποτισµένων µε χρωστικές, ενώ η
παρατήρηση του εκτινασσόµενου υλικού έγινε µέσω ενός ανιχνευτικού παλµού
διάρκειας 25 psec από ένα laser χρωστικών που αντλείται απο laser Nd:YAG, ο
οποίος διαδιδόταν κάθετα σε σχέση µε τον παλµό αποδόµησης. Η ταχύτητα διάδοσης
των εκτινασόµενων υµενίων βρέθηκε µεγαλύτερη απο 260 m/sec (~ 0.75 Mach) σε
συνθήκες ατµοσφαιρικής πιέσεως, ενώ η εκτόνωση του υλικού σηµειώθηκε µετά απο
50 ns, απο τον παλµό διέγερσης. Τόσο οι µετρούµενες ταχύτητες, όσο και η χρονική
εµφάνιση του εκτοπιζόµενου υλικού, παρουσίασαν εξάρτηση απο την πυκνότητα
ενέργειας του παλµού αποδόµησης. Πιο πρόσφατα οι Young et. al83 µελέτησαν τη
δυναµική της τεχνικής MAPLE για τη µεταφορά βιολογικών πολυµερών. Για την
αποδόµηση των υµενίων χρησιµοποίησαν ένα παλµικό laser Nd:YAG (355nm, 150
ns), ενώ η ανίχνευση των θραυσµάτων έγινε µέσω ενός παλµικού laser χρωστικών
(600 psec, 500 nm). Παρατήρησαν ότι η αποµάκρυνση του υλικού από το υπόστρωµα
υποστήριξης πραγµατοποιούνταν στα 500 ns, ενώ η εκτόνωση του µετώπου στα 350
ns, µε ταχύτητα 213 m/sec. Η πιο αξιοσηµείωτη διαφορά µεταξύ των δύο τεχνικών
µεταφοράς υλικών (MAPLE- LIFT), σύµφωνα µε τα παραπάνω πειραµατικά
δεδοµένα, είναι η καθυστερηµένη απόκριση της διαδικασίας MAPLE- DW που
οφείλεται κυρίως στο υψηλό ιξώδες του ρευστού βοηθητικού υποστρώµατος
µεταφοράς, και στη σωµατιδιακή φύση του µέσου απορρόφησης84.
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Οι Nakata et. al85 µελέτησαν τη δυναµική της διαδικασίας µεταφοράς µε laser
(LIFT) φθοριζόντων πολυµερικών σωµατιδίων πάνω σε λεπτά υµένια χρυσού, µέσω
µιας διδιάστατης απεικονιστικής τεχνικής φθορισµού επαγόµενου απο laser (2D-LIF).
Η αποδόµηση των σωµατιδίων επιτεύχθηκε µε χρήση ενός παλµικού laser Nd:YAG
(532 nm, 8ns), ενώ η ανίχνευσή τους έγινε µέσω ενός παλµικού laser διηγερµένων
διµερών XeCl (308 nm). Παρατήρησαν ότι η ταχύτητα εκτόνωσης του υλικού ήταν
της τάξης των µερικών εκατοντάδων m/sec, µε µετρούµενη γρηγορότερη ταχύτητα
υλικού στα 280 m/sec. Μεταβάλλοντας τις συνθήκες του περιβάλλοντος µέσου
(αέρας – κενό) και διατηρώντας σταθερά το πάχος των υµενίων και την πυκνότητα
ενέργειας του παλµού αποδόµησης, παρατήρησαν ότι δεν υπήρχαν αλλαγές στις
ταχύτητες των εκτοξευόµενων σωµατιδίων.

5.2 Πειραµατική διαδικασία

Η δυναµική συµπεριφορά της µεταφοράς µε laser του βιοπολυµερούς DNA λφάγου, µελετήθηκε µέσω της απεικονιστικής στροβοσκοπικής µεθόδου Schlieren. Η
πειραµατική διάταξη της διαδικασίας απεικονίζεται στο σχήµα 1. Ένα παλµικό laser
ακτινοβολεί ένα λεπτό υπόστρωµα DNA λ- φάγου (250 nm). Η πηγή είναι ένα fs laser
διηγερµένων διµερών το οποίο αντλείται από ένα laser οργανικών χρωστικών
(248nm, 13 mJ ενέργεια παλµού, διάρκεια παλµού 500 fs, 1-10 Hz επαναληψιµότητα,
µέγεθος δέσµης 30-10 mm). H δέσµη laser εστιάζεται στην επιφάνεια του στόχου µε
τη βοήθεια ενός συστήµατος µικροµηχανικής µε απεικόνιση µεγάλης ισχύος,
δηµιουργώντας προβολή µάσκας, µε σµίκρυνση 30 φορές στο στόχο και µε
λειτουργία βασισµένη στην αρχή του ανάστροφου µικροσκοπίου. Η αποδόµηση του
στόχου λ- φάγου, είναι επιλεκτική και περιορίζεται σε µέγεθος στίγµατος των 200 µm
× 300 µm. Η πυκνότητα ενέργειας της ακτινοβολίας στην επιφάνεια του στόχου,
κυµαίνεται απο 80- 400 mJ/cm2.
Ένα δεύτερο παλµικό laser διηγερµένων διµερών (XeCl, 308 nm, 30 ns),
χρησιµοποιήθηκε ως δέσµη ανίχνευσης του εκτινασσόµενου υλικού, υπό συνθήκες
ατµοσφαιρικής πίεσης, σε διάφορες χρονικές καθυστερήσεις, που κυµαίνονται από 10

72

Μελέτη της διαδικασίας µεταφοράς λεπτώνβιολογικών υµενίων

Kεφάλαιο 5

Σχήµα 1. Πειραµατική διάταξη

ns ως 10 µs, απο το χρόνο ακτινοβόλησης του υλικού. Η ενέργεια αυτού του laser
διατηρήθηκε κάτω των 4 µJ, ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα διέγερσης και
ιονισµού του εκτινασσόµενου υλικού. Το laser µετά την ανίχνευση του
µεταφερόµενου υλικού, εστιάζεται µε χρήση φακού µικρής εστιακής αποστάσεως. Το
αδιατάραχτο κοµµάτι της δέσµης ανίχνευσης, φιλτράρεται µέσω ενός συστήµατος
knife edge που τοποθετείται στο πίσω εστιακό επίπεδο του φακού. Με αυτό τον
τρόπο βελτιστοποιείται η καταγραφόµενη εικόνα του υλικού που αποµακρύνεται απο
το υπόστρωµα. Η απεικόνιση πραγµατοποιείται µετατρέποντας τις οφειλόµενες στο
εκτινασσόµενο υλικό αλλαγές του δείκτη διάθλασης, σε αλλαγές εντάσεως,
καταγράφοντας έτσι τις διαταραχές πυκνότητας ή πιέσεως του µέσου που περιβάλει
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το υλικό. Άτοµα ή χαµηλής πυκνότητας σωµατίδια δεν είναι εφικτό να παρατηρηθούν
µε αυτή τη µέθοδο. Ένας δεύτερος φακός χρησιµοποιείται για την απεικόνιση του
εκτοπιζόµενου υλικού σε CCD (Charge- coupled device) ανιχνευτή. Μια
παλµογεννήτρια χρησιµοποιείται για τον συγχρονισµό των δύο παλµών laser (pumpprobe), η λειτουργία της οποίας καθορίζεται από υπολογιστή µέσω ενός συστήµατος
frame grabber, το οποίο επιπλέον καταγράφει την εικόνα του ανιχνευτή. Για κάθε
χρονική καθυστέρηση της δέσµης ανίχνευσης από τη δέσµη που προκαλεί την
αποδόµηση του υλικού, καταγράφονται τρεις εικόνες, µε σκοπό την εξακρίβωση της
επαναληψιµότητας των αποτελεσµάτων.

5.3 Αποτελέσµατα - συζήτηση

Στην σχήµα 2 απεικονίζεται η εξέλιξη της διεργασίας LIFT λεπτών υµενίων
DNA λ- φάγου µε τη τεχνική Schlieren σε διάφορους χρόνους καθυστέρησης. Η
ενέργεια σ’ ένα 500 fs είναι 3× 10-4 J. Η πυκνότητα ενέργειας του παλµού laser στο
σηµείο εστίασης της ακτινοβολίας µε εµβαδόν επιφάνειας 74088 × 10-8 cm2 είναι ~
375 mJ/ cm2 µε διακυµάνσεις της τάξεως του 20%, µε αποτέλεσµα η ένταση του
παλµού να κυµαίνεται σε τιµές ~ 0.7×1012 W/cm2. Σε αυτές τις εικόνες φαίνεται
καθαρά η διάδοση τόσο του εκτοξευόµενου υλικού, όσο και η διάδοση ενός κύµατος
διαταραχής (blast wave). Για τον διαχωρισµό µεταξύ ωστικών κυµάτων που
διαδίδονται στα στερεά κατά την αλληλεπίδρασή τους µε δέσµη laser, και των
ωστικών κυµάτων που παράγονται εξαιτίας της εκτόνωσης υλικού στον αέρα,
χρησιµοποιούµε τον όρο κύµα διαταραχής για ατµοσφαιρικά ωστικά κύµατα 86.
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Σχήµα 2. Μελέτη εξέλιξης διεργασίας LIFT λεπτών υµενίων DNA µε την τεχνική
Schlieren σε διάφορους χρόνους καθυστέρησης. Η πυκνότητα ενέργειας του παλµού laser
ο
~ 375 mJ/cm2 . To υλικό αποµακρύνεται µε γωνιακή απόκλιση ~ 2 .

Στο σχήµα 3(α) απεικονίζεται η µετατόπιση του κύµατος διαταραχής (+), το
µέτωπο του εκτοξευόµενου υλικού (•), και η ακτίνα της πλευρικής διεύρυνσης του
υλικού (•), συναρτήσει του χρόνου, µετά την έναρξη του παλµού αποδόµησης. Το
κύµα διαταραχής εµφανίζεται µετά από χρόνο 40 ns από την ακτινοβόληση του
βιολογικού υµενίου, και διαδίδεται στην ατµόσφαιρα µε ταχύτητα ίση µε 455 ± 11
m/sec, µε ηµισφαιρική συµµετρία. Αρχικά το σχήµα διάδοσης του κύµατος
επηρεάζεται από το υλικό το οποίο εκτονώνεται από το υµένιο, αποκτώντας ένα
κυλινδρικό σχήµα, το οποίο µετατρέπεται σε ηµισφαιρικό µετά από διάδοση περίπου
100 µm. Ο ηµισφαιρικός τρόπος διάδοσης του κύµατος, αποδεικνύει ότι µέρος του
εκτοξευµένου υλικού αποτελείται από αέρια σωµατίδια, οφειλόµενα στην εξάτµισή
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του, τα οποία εκτονώνονται σφαιρικά και διαδίδονται γρηγορότερα από τα σωµατίδια
που συνθέτουν το κυλινδρικό κοµµάτι εκτόνωσης του υλικού. Η ταχύτητα του υλικού
κατά την αποδόµησή του µε την µέθοδο LIFT, βρέθηκε ίση µε 430 ± 11 m/sec, ενώ
το υλικό ήταν ορατό µέχρι τα 16 µsec.
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Σχήµα 3. (α) Μετατόπιση του κύµατος διαταραχής, του εκτοξευόµενου υλικού, και της
ακτίνας της πλευρικής διεύρυνσης του υλικού, συναρτήσει του χρόνου, µετά την έναρξη
του παλµού αποδόµησης, (β) ταχύτητα µετατόπισης κύµατος διαταραχής και µετώπου
υλικού συναρτήσει της πυκνότητας ενέργειας.
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Η πιο σηµαντική παρατήρηση στη µελέτη της διεργασίας εκτόνωσης του
υλικού µε τη µέθοδο LIFT, ήταν η µεταφορά υψηλής κατευθυντικότητας που
επιτεύχθηκε. Όπως άλλωστε παρουσιάζεται και στο σχήµα 3 (α), η πλευρική
εκτόνωση του υλικού συναρτήσει του χρόνου αντιστοιχεί σε γωνιακή απόκλιση της
τάξεως των 2ο. Οι Young et. Al3, κατέγραψαν στα πειράµατά τους εκτόξευση υλικού
κωνικού σχήµατος, χρησιµοποιώντας ως πηγή αποδόµησης ένα Nd:YAG laser, µε
χρονική διάρκεια παλµών 150 ns.
Στο σχήµα 3 (β) απεικονίζεται το µέτωπο του εκτοξευόµενου υλικού, και η
µετατόπιση του κύµατος διαταραχής, συναρτήσει της πυκνότητας ενέργειας της
πηγής αποδόµησης. Παρατηρείται µια γραµµική εξάρτηση των ταχυτήτων από τις
χρησιµοποιούµενες πυκνότητες ενέργειας, ενώ για τιµές ενέργειας µικρότερες των
~150 mJ/cm2, το υλικό εκτοξεύεται µε ταχύτητα περίπου ίση µε τη ταχύτητα
διάδοσης του ήχου (1Μ).
Στο σχήµα 4 (α) και (β) παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αποδόµησης
λεπτών υµενίων DNA µε χρήση ns παλµών laser. Η πυκνότητα ενέργειας του παλµού
laser σε σηµείο εστίασης της δέσµης 74088 × 10-8 cm2 είναι ~ 375 mJ/ cm2, µε
διακυµάνσεις της τάξεως του 3%, ενέργεια που αντιστοιχεί σε ένταση ακτινοβολίας
στο στόχο ίση µε 12.5 ΜW/cm2. Παρατηρήθηκε ότι οι ταχύτητες τόσο του µετώπου
του υλικού, όσο και του κύµατος διαταραχής βρέθηκαν µεγαλύτερες από αυτές που
παρατηρήθηκαν µε χρήση υπέρ- βραχέων παλµών laser, γεγονός που έρχεται σε
αντίθεση µε προηγούµενες µελέτες87,88. Σύµφωνα µε αυτές τις µελέτες τα θραύσµατα
που παράγονται εξαιτίας της αποδόµησης υλικού µε υπέρ-βραχείς παλµούς
εκτινάσσονται γρηγορότερα από αυτά που παράγονται µε χρήση βραχέων παλµών
laser. Επιπλέον παρατηρούµε (4β) δηµιουργία συσσωµατωµάτων κατά την εκτόνωση
του υλικού, ενώ η εκτίναξη των θραυσµάτων 4(α)- (•) γίνεται µε τρόπο
ανοµοιόµορφο

και

µη

κατευθυντικό

(20ο),

γεγονός

που

συνηγορεί

στην

ακαταλληλότητα χρήσης παλµών της τάξης των ns, για τη δηµιουργία δοµών
απόλυτα καθορισµένων ορίων και οµοιόµορφου πάχους. Τα συσσωµατώµατα που
παρατηρούνται µε χρήση παλµών ns, οφείλονται σε πληθώρα παραµέτρων. Πολλοί
µηχανισµοί έχουν προταθεί89 για την εξήγηση αυτών των σωµατιδίων. Όπως για
παράδειγµα η ύπαρξη κρατήρων και παραµορφωµένων περιοχών στο φρέσκο δείγµα
υλικού, η γρήγορη εκτόνωση παγιδευµένων αέριων φυσαλίδων κάτω απο το υλικό
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Σχήµα 4. (α) Μετατόπιση του κύµατος διαταραχής, του εκτοξευόµενου υλικού, και της
ακτίνας της πλευρικής διεύρυνσης του υλικού, συναρτήσει του χρόνου, µετά την έναρξη
του παλµού αποδόµησης,(β) µελέτη εξέλιξης διεργασίας LIFT λεπτών υµενίων DNA µε τη
τεχνική Schlieren σε διάφορους χρόνους καθυστέρησης µε χρήση ns παλµών
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κατά τη διάρκεια ακτινοβόλησης του, µε συνέπεια τη βίαιη εκτίναξη επιφάνειας
υλικού. Παρατηρούµε ότι ακόµα και πριν το τέλος του παλµού laser (στα 10 ns) έχει
ήδη σχηµατιστεί στη δι-επιφάνεια υλικού-αέρα ένα κύµα διαταραχής 4(α)- (+) το
οποίο διαδίδεται στην ατµόσφαιρα µε ταχύτητα ίση µε 531 ± 14 m/sec, ενώ η
ταχύτητα του υλικού 4(α)- (•) βρέθηκε ίση µε 449 ± 14 m/sec. Οι Young et90. έχουν
επίσης παρατηρήσει την εκτόνωση υλικού, πριν ακόµα το τέλος του ns παλµού laser
που προκαλεί την αποδόµηση του υλικού.
∆ιατηρώντας τις ίδιες πειραµατικές συνθήκες, τα πειράµατα επαναλήφθηκαν
µε σκοπό τη συγκριτική µελέτη αποδόµησης µε τη µέθοδο LIFT, και του συµβατικού
τρόπου αποδόµησης υµενίων για χρονική διάρκεια παλµών διέγερσης της τάξης των
fs. Για την πραγµατοποίηση των πειραµάτων έπρεπε να επανατοποθετηθεί το
υπόστρωµα χαλαζία µε το βιολογικό υµένιο, µε τέτοιο τρόπο ώστε η δέσµη laser να
αλληλεπιδρά απευθείας µε αυτό. Στο σχήµα 5 απεικονίζεται η εξέλιξη της διεργασίας
αποδόµησης των δειγµάτων DNA λ- φάγου µε τη τεχνική Schlieren σε διάφορους
χρόνους καθυστέρησης. Η πυκνότητα ενέργειας που χρησιµοποιήθηκε ήταν 350
mJ/cm2. Σε αυτές τις εικόνες φαίνεται καθαρά η διάδοση τόσο του εκτοξευόµενου
υλικού, όσο και η διάδοση κύµατος διαταραχής που συνοδεύει αυτή την εκτόνωση
στον αέρα. Η γωνιακή απόκλιση του εκτοξευόµενου υλικού 5(α)- (•) βρέθηκε της
τάξεως των 30ο. Η ταχύτητα µετατόπισης του κύµατος διαταραχής 5(α)- (+) ήταν ~
541 ± 17 m/sec, ενώ το µέτωπο του υλικού 5(α)- (•) είχε ταχύτητα ~ 460 ± 14 m/sec.
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Σχήµα 5. (α) Μετατόπιση του κύµατος διαταραχής, του εκτοξευόµενου υλικού, και της
ακτίνας της πλευρικής διεύρυνσης του υλικού, συναρτήσει του χρόνου, µετά την έναρξη
του παλµού αποδόµησης,(β) Μελέτη εξέλιξης διεργασίας αποδόµησης λεπτών υµενίων
DNA µε τη τεχνική Schlieren σε διάφορους χρόνους καθυστέρησης µε χρήση fs παλµών
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Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι µε το συµβατικό τρόπο αποδόµησης των υλικών, η
εκτίναξη των υµενίων γίνεται µε τρόπο ανοµοιόµορφο, χωρίς στοιχεία συγκεκριµένης
κατευθυντικότητας, και µε ταχύτητες µετώπου κύµατος διαταραχής και υλικού να
ξεπερνούν κατά πολύ την ταχύτητα διάδοσης του ήχου. Οι ταχύτητες των
θραυσµάτων, αλλά και ο τρόπος διάδοσης του εκτινασσόµενου υλικού µε τον
συµβατικό τρόπο αποδόµησης, µπορεί να συγκριθεί µε την περίπτωση χρήσης
βραχέων παλµών (ns) laser για την εκτίναξη υµενίων µε την τεχνική LIFT. Οι
Hackjin et.al91 µέτρησαν κατά την αποδόµηση πολυµερών σε συνθήκες κενού
ταχύτητες που ξεπερνούσαν κατά πολύ την ταχύτητα διάδοσης του ήχου.
Χρησιµοποιώντας ένα Nd:YAG laser (80 ps, 532 nm), για την αποµάκρυνση
πολυµερικών υµενίων (µε το συµβατικό τρόπο αποδόµησης), παρατήρησαν ταχύτητες
εκτίναξης υλικού 30 φορές µεγαλύτερες από 1 Μ. Οι Dyer et. al92 υπολόγισαν
ταχύτητες

θραυσµάτων

πολυαµιδίου,

και

polyethylene-terephthalate,

χρησιµοποιώντας ως πηγή διέγερσης ένα laser XeCl (10 ns, 308 nm) και µια
απεικονιστική streak κάµερα. Βρήκαν ταχύτητες µετώπου της τάξης των ~ 106cm/sec,
και οι οποίες σχετίζονται µε τις ταχύτητες των θραυσµάτων CN, C2,.
Η αποµάκρυνση λεπτών υµενίων υλικών µε τη µέθοδο της απευθείας
αποδόµησής τους (LIFT), έχει µελετηθεί από πολλές οµάδες 93,94. Οι Hare, Franken,
και Dlott14 παρατήρησαν τη δηµιουργία στερεάς κατάστασης ωστικών κυµάτων
(solid- state shock waves), κατά την αποδόµηση υλικών µε χρήση βραχέων παλµών
laser (ps), γεγονός που δεν επαναλαµβάνεται µε χρήση παλµών µεγαλύτερης χρονικής
διάρκειας.
Στο κεφάλαιο 4 είδαµε ότι ο συντελεστής απορρόφησης του DNA στα 248
nm, είναι α= 8× 10-4 nm-1, µε αποτέλεσµα το οπτικό βάθος διείσδυσης της
ακτινοβολίας, στο υµένιο του DNA να είναι la= 1250 nm. Εφόσον το πάχος του
υµενίου είναι κατά πολύ µικρότερο του βάθους οπτικής διείσδυσης της ακτινοβολίας
όλη η ενέργεια του παλµού απορροφάται απ’ όλο το πάχος του υλικού (250 nm).
Όταν το υπόστρωµα του DNA ακτινοβολείται µε υπέρ-βραχείς παλµούς (fs)
παρατηρείται µια απότοµη αύξησης πίεσης και θερµοκρασίας χωρίς oυσιαστικά
µεταβολή του όγκου της ακτινοβολούµενης περιοχής. Αυτό οφείλεται στο ότι η
διάρκεια του παλµού tp είναι κατά πολύ µικρότερη του τυπικού χρόνου θερµικής
αποδιέγερσης tth του υλικού. Η απορροφούµενη ενέργεια του παλµού δίνεται από τον
εξίσωση95:
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2A
−2x
)
⋅ I 0 ⋅ exp(
la
la

(1)

όπου Α η απορρόφηση του υµενίου στα 248 nm, la = 1/α το οπτικό βάθος διείσδυσης
της ακτινοβολίας, x το πάχος του υµενίου, και I 0 =

c
2
E0 , η ένταση της
8π

εισερχόµενης ακτινοβολίας, και E(0) είναι η ενέργεια του παλµού. Στην περίπτωση
χρήσης παλµού µε χρονική διάρκεια fs, η απορροφούµενη ενέργεια κατά µήκος του
υλικού είναι:1.5× 10-18 mJ/nm3• sec. Η πίεση που αναπτύσσεται στο υλικό δίνεται από
τον εξίσωση96:

P=

2 AI 0t p
3x

(2)

και είναι ίση µε 2,8 × 1010 erg/cm3 ή 2,8× 104 atm. Αµέσως µετά το τέλος του παλµού
και εξαιτίας της σταδιακής εκτόνωσης του υλικού ένα κύµα διαταραχής
δηµιουργείται στη δι-επιφάνεια στόχου-αέρα, το οποίο συνεχίζει να διαδίδεται στον
αέρα. Την ίδια χρονική στιγµή δηµιουργείται στο υλικό και ένα κύµα αραίωσης
(rarefaction wave) σε κατεύθυνση αντίθετη από την κατεύθυνση διαδόσεως των
ωστικών κυµάτων και µε ταχύτητα ίση µε την ταχύτητα του ήχου στο υλικό,
συµβάλλοντας στην εκτόνωση της απότοµης αύξησης πιέσεως που αναπτύσσεται
στο στόχο. Στην περίπτωση µας και σύµφωνα µε τα πειραµατικά µας δεδοµένα
(σχήµα 2) το εκτοξευόµενο υλικό που σπρώχνει το ωστικό κύµα στον αέρα, σταµατά
σε χρόνο ~1150 nsec µετά την δηµιουργία του κύµατος. Η περαιτέρω µεταφορά
υλικού πραγµατοποιείται µε αργή διάχυση του εξατµιζόµενου υλικού στον αέρα.
Στην περίπτωση χρήσης βραχέων παλµών (tp> 1ns) η ενέργεια δεν
απορροφάται µόνο στον όγκο ακτινοβόλησης του υλικού, αλλά διαχέεται µέσω
θερµικής αγωγιµότητας και στα πλευρικά ‘κρύα’ τµήµατα του υλικού. Το µήκος
αυτής της θερµικής διάχυσης δίνεται από την εξίσωση (3) και εξαρτάται από τη
θερµική αγωγιµότητα του υλικού. Εξαιτίας αυτής της θερµικής διάχυσης η πίεση που
αναπτύσσεται στο υλικό αυξάνει σταδιακά µε παράλληλη αύξηση του θερµαινόµενου
όγκου του υλικού κατά την διάρκεια του παλµού.
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lth = 2 D ⋅ t p

(3)

Η δι-επιφάνεια στόχου-αέρα αρχίζει να µετατοπίζεται τη στιγµή που η πίεση
κοντά στην επιφάνεια υπερβαίνει την ατµοσφαιρική πίεση, ενώ η ταχύτητα του
εκτοξευόµενου υλικού αυξάνει σταδιακά µε αύξηση της πιέσεως συναρτήσει του
χρόνου του παλµού.
Στο σχήµα 6 συνοψίζονται τα φαινόµενα που εµφανίζονται κατά την
αποδόµηση υλικών µε χρήση βραχέων και υπέρ-βραχέων παλµών.

0.5 ps
Οπτική απορρόφηση ακτινοβολίας l ∝ a-1
Απότοµη αύξηση πίεσης
∆ιάδοση κύµατος διαταραχής στον αέρα και
κύµατος αραίωσης (rarefaction wave) στην
αντίθετη κατεύθυνση.

15 ns
Οπτική απορρόφηση ακτινοβολίας
l ∝ a-1
Μήκος θερµικής διάχυσης ~d,
τήξη, εξάτµιση

∆ιάδοση ωστικών κυµάτων στον
αέρα.
∆ιάδοση ωστικών κυµάτων στον
αέρα.

Σχήµα 6. Σύνοψη διαδικασιών αποµάκρυνσης υµενίων µε χρήση δύο παλµών laser (500 fs
και 15 ns)

Στο σχήµα 3β παρατηρήσαµε την γραµµική αύξηση της ταχύτητας µετώπου
κύµατος και ωστικών κυµάτων µε την αύξηση της πυκνότητας ενέργειας της δέσµης
laser. Σύµφωνα µε όσα προαναφέραµε παραπάνω αυτή η αύξηση είναι λογική αν
σκεφτούµε ότι µεγάλη πυκνότητα ενέργειας σηµαίνει µεγαλύτερη απορροφούµενη
ενέργεια από ίδιο όγκο υλικού, άρα και µεγαλύτερες επαγόµενες θερµοκρασίες και
πιέσεις στο υλικό, οπότε και µεγαλύτερες ταχύτητες εκτόνωσης του υλικού και κατά
συνέπεια και του ωστικού κύµατος που διαδίδεται στον αέρα.
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Συµπερασµατικά λοιπόν και σε συµφωνία µε προηγούµενες µελέτες, ο κύριος
µηχανισµός αποµάκρυνσης των στερεών στόχων µε την τεχνική LIFT για fs παλµούς,
είναι η διάδοση ωστικών κυµάτων και κυµάτων αραίωσης. Η παρατήρηση (σχήµατα
3,4) αρχικά ωστικών κυµάτων µε επίπεδη συµµετρία κατά την αποµάκρυνση του
υλικού, συνδέεται µε το µέγεθος της επιφάνειας ακτινοβόλησης. Στην περίπτωση µας
το πάχος του λεπτού υµενίου, είναι πολύ µικρότερο από την επιφάνεια
ακτινοβόλησης του υλικού, εποµένως το επαγόµενο ωστικό κύµα είναι πρακτικά
επίπεδο, µε αποτέλεσµα το υλικό να εκτονώνεται µε µικρή γωνιακή διασπορά. Η
εκτόνωση του ωστικού κύµατος επηρεάζεται από την πυκνότητα του αέρα που
συναντά κατά την διάδοσή του, µε αποτέλεσµα η ταχύτητα του µετώπου του να
µειώνεται εξαιτίας της ενεργειακής απώλειας. Η εκτόνωση του υλικού σταµατά όταν
η πίεση πίσω από το µέτωπο του ωστικού κύµατος πάρει τιµές όµοιες µε τη αυτή της
ατµοσφαιρικής πίεσης. Συχνά σε µελέτες αποδόµησης λεπτών υµενίων εξαιτίας της
ανάπτυξης ωστικών κυµάτων, παρατηρείται η καθολική αποµάκρυνση των υλικών
χωρίς την εµφάνιση σωµατιδίων94. Στην περίπτωσή µας ο σχηµατισµός σωµατιδίων
(σχήµα 5) αποδίδεται στη µερική εξάτµιση του υλικού και/ή στην ανάπτυξη ισχυρών
κυµάτων απόσπασης, ικανών να θραυσµατοποιούν το υλικό. Επιπλέον η χωρική
ανοµοιοµορφία της δέσµης αποδόµησης µπορεί να οδηγεί στο σχηµατισµό
σωµατιδίων προκαλώντας

85

παραµορφώσεις και ρωγµές στα λεπτά υµένια.

Συµπεράσµατα- Προτάσεις περαιτέρω εργασιών

Kεφάλαιο 6

Κεφάλαιο 6
Συµπεράσµατα – Προτάσεις περαιτέρω εργασιών
6.1 Συµπεράσµατα

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας µελετήθηκε ο τρόπος ανάπτυξης
µικροσυστοιχιών βιολογικών σχηµάτων πάνω σε στερεά υποστρώµατα µε χρήση
laser. Τα αποτελέσµατα αυτής της διατριβής αποδεικνύουν ότι η τεχνική της
απευθείας µεταφοράς µε laser υπέρ-βραχέων παλµών (Laser Induced Forward
Transfer-LIFT) µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ευαίσθητα βιολογικά δείγµατα όπως
DNA και πρωτεΐνες, χωρίς αυτά να χάνουν την βιολογική τους δραστικότητα,
επιτρέποντας έτσι την περαιτέρω ανάλυση των µεταφερόµενων βιολογικών σχηµάτων
στα .
Τα γενικά συµπεράσµατα της εργασίας συνοψίζονται παρακάτω:
Η τεχνική LIFT επιτρέπει την ανάπτυξη µικροσυστοιχιών βιολογικών
ενώσεων χωρίς τη χρήση υλικού µήτρας µεταφοράς.
Η χρήση υπέρ-βραχέων (fs) παλµών laser για τη µεταφορά των
βιολογικών υµενίων περιορίζει τα ανεπιθύµητα θερµικά φαινόµενα της
διαδικασίας και µειώνει αισθητά το κατώφλι ενέργειας για την
αποµάκρυνσή τους από τα στερεά υποστρώµατα. Με αυτόν τον τρόπο
τα θερµικά ευπαθή βιολογικά υλικά δεν καταστρέφονται κατά την
διάρκεια της µεταφοράς.
Η µέθοδος

LlFT παρέχει τη δυνατότητα

ανάπτυξης

δοµών

καθορισµένων ορίων και/ή υψηλής χωρικής πυκνότητας (108
δοµές/cm2),

µε

αποτέλεσµα

να

είναι

εφικτός

ο

πολλαπλός

χαρακτηρισµός των µεταφερόµενων βιολογικών σχηµάτων.
Η χρήση εξαιρετικά βραχέων παλµών laser για την µεταφορά
βιολογικών υµενίων προσδίδει µικρή γωνιακή απόκλιση και εξαλείφει
φαινόµενα εξάτµισης των µεταφερόµενων λεπτών υποστρωµάτων
παράγοντας έτσι σχήµατα µε ελάχιστη διασπορά και υψηλή χωρική
διακριτική ανάλυση.
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Τα ειδικότερα συµπεράσµατα της εργασίας παρουσιάζονται παρακάτω:
Για καλύτερες συνθήκες πρόσφυσης των βιολογικών υλικών στα
στερεά υποστρώµατα χρησιµοποιήθηκαν επιφάνειες µε επικάλυψη
νιτροκυτταρίνης και εποξικών οµάδων.
Για την µελέτη της διατήρησης της βιολογικής δραστικότητας των
µεταφερόµενων σχηµάτων των νουκλεϊκών οξέων, πραγµατοποιήθηκαν
πειράµατα εναπόθεσης σε υποστρώµατα γυαλιού και υποστρώµατα
νιτροκυτταρίνης. Παρατηρήθηκε ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το
DNA του λ-φάγου µεταφέρεται διατηρώντας την ικανότητά του να
αναγνωρίζει τον κλώνο του είναι οι εξής:
Συγκέντρωση δείγµατος DNA : 0.5 µgr/µlt
Πάχος δείγµατος : 250 nm
Απόσταση υποστρωµάτων: 10µm
∆ιάρκεια παλµού laser: 500 fs
Πυκνότητα ενέργειας παλµού laser: 150 mJ/cm2
Αριθµός παλµών / spot: 3.
Στην περίπτωση των πρωτεϊνών, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα
βιολογικά υλικά µεταφέρονται στα διάφορα υποστρώµατα υποδοχής,
διατηρώντας την βιολογική τους δραστικότητα είναι οι εξής:
Συγκέντρωση πρωτεϊνών: 1 mgr/ml
Πάχος δείγµατος: 800 nm
Απόσταση υποστρωµάτων: 10µm, 5 µm
∆ιάρκεια παλµού laser: 500 fs
Πυκνότητα ενέργειας παλµού laser: 630 mJ/cm2
Αριθµός παλµών /spot: 3.
Για την εξέταση της βιολογικής δραστικότητας των πρωτεϊνικών
ενώσεων πρέπει να λαµβάνουµε υπόψιν περαιτέρω παραµέτρους όπως: οι
ιδιότητες των επικαλύψεων των υποστρωµάτων υποδοχής, την ειδικότητα
των µορίων ανίχνευσης (αντισωµάτων), τον χρόνο επώασης των
αναπτυσσόµενων µικροσυστοιχιών µε τα αντισώµατα καθώς επίσης και το
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ποσοστό αραίωσής τους. Τα εποξικά υποστρώµατα επιδεικνύουν
καλύτερες συνθήκες προσκόλλησης των βιολογικών δειγµάτων έναντι των
υπολοίπων χρησιµοποιούµενων υποστρωµάτων.
Μέσω της απεικονιστικής τεχνικής Schlieren προσδιορίστηκαν οι
ταχύτητες εκτίναξης υλικού DNA καθώς και οι ταχύτητες εκτόνωσης
ωστικών κυµάτων στον αέρα συναρτήσει της πυκνότητας ενέργειας του
παλµού

laser,

αλλά

και

της

χρονικής

διάρκειας

αυτού.

Η

κατευθυντικότητα του εκτινασσόµενου υλικού µε χρήση υπέρ-βραχέων
παλµών (500 fs) παρατηρήθηκε αρκετά υψηλή (2ο), φαινόµενο που δεν
παρουσιάστηκε κατά τη διαδικασία αποδόµησης µε χρήση παλµών της
τάξεως των 15 ns. Οι ταχύτητες τόσο του υλικού εκτόνωσης όσο και του
αναπτυσσόµενου ωστικού κύµατος µετρήθηκαν υψηλότερες στην
περίπτωση παλµών ns, για την ίδια πυκνότητα ενέργειας. Οι ταχύτητες του
υλικού και του ωστικού κύµατος µε χρήση fs παλµών βρέθηκαν ίσες µε
430 m/sec και 455 m/sec αντίστοιχα, ενώ για την περίπτωση των ns
παλµών βρέθηκαν ίσες µε 449 m/sec και 531 m/sec. Παρατηρήθηκε
επιπλέον ότι µε αύξηση της πυκνότητας ενέργειας του παλµού (τόσο για
την περίπτωση fs παλµών, όσο και για την περίπτωση παλµών ns),
αυξάνεται γραµµικά και η ταχύτητα εκτόνωσης του βιολογικού υλικού. Οι
παρατηρήσεις αυτές είναι σηµαντικές για την βελτιστοποίηση της
διαδικασίας αποδόµησης µε την τεχνική LIFT, γιατί παρέχει πληροφορίες
για

την

αποδοτικότερη

ανάπτυξη

βιολογικών

σχηµάτων.

Έτσι

καταλήγουµε στα εξής επιµέρους συµπεράσµατα: (α) η χρήση υπέρβραχέων παλµών επιτρέπει την άµεση δυναµική µεταφορά των λεπτών
υµενίων µε στόχο τη δηµιουργία δοµών απόλυτα καθορισµένων ορίων, (β)
παρόλο που µε χρήση ns παλµών προσδιορίστηκαν µεγαλύτερες ταχύτητες
εκτίναξης του υλικού, εντούτοις ο ανοµοιόµορφος και µη κατευθυντικός
τρόπος εκτόνωσης, και η δηµιουργία συσσωµατωµάτων κατά την
αποδόµηση των βιολογικών υµενίων καθιστούν τους ns παλµούς
ακατάλληλους για την ανάπτυξη µικρο-συστοιχιών οµοιόµορφου πάχους
και καθορισµένων ορίων, (γ) οι ταχύτητες εκτόνωσης του υλικού είναι µια
σηµαντική παράµετρος για την βελτιστοποίηση της πρόσφυσης των
βιολογικών σχηµάτων στα στερεά υποστρώµατα, αφού µεγαλύτερη
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ταχύτητα εκτόνωσης σηµαίνει και καλύτερη προσρόφησή τους στα στερεά
υποστρώµατα, (δ) η τεχνική της αποδόµησης µε απευθείας µεταφορά µε
laser

για

την

ανάπτυξη

µικροσυστοιχιών

είναι

απαραίτητο

να

πραγµατοποιείται σε συνθήκες κενού, ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα
ανάπτυξης ωστικών κυµάτων τα οποία καταστρέφουν τη διακριτική
ικανότητα της µεθόδου. Σε συνθήκες αέρα το αναπτυσσόµενο ωστικό
κύµα διαδίδεται µε ταχύτητες µεγαλύτερες από αυτές του υλικού. Έτσι
κατά τη διαδικασία αποδόµησης µε τη µέθοδο LIFT στον αέρα, το ωστικό
κύµα προσπίπτει πρώτο στο υπόστρωµα υποδοχής και κατά την ανάκλασή
του συναντά το εκτινασσόµενο υλικό καταστρέφοντας έτσι την
µορφολογία του µεταφερόµενου σχήµατος. Σε συνθήκες κενού δεν
αναπτύσσονται ωστικά κύµατα µε αποτέλεσµα οι µεταφερόµενες δοµές να
διατηρούν κατά την µεταφορά τους τη µορφολογία τους, (ε) ο κύριος
µηχανισµός αποδόµησης των βιολογικών υλικών µε την µέθοδο LIFT
στον αέρα, βάσει της µελέτης µε τη στροβοσκοπική τεχνική Schlieren,
είναι η διάδοση ωστικών κυµάτων στον αέρα και κυµάτων αραίωσης στα
λεπτά υµένια.

6.2 Προτάσεις περαιτέρω εργασιών

Περαιτέρω στόχοι της εργασίας αυτής είναι κυρίως η βελτιστοποίηση των
συνθηκών εναπόθεσης µε στόχο την επιβεβαίωση της επαναληψιµότητας της
διαδικασίας τόσο σε επίπεδο µορφολογίας, όσο και σε επίπεδο βιολογικής
δραστικότητας

των

µεταφερόµενων

βιολογικών

σχηµάτων.

Η

συνεχής

βελτιστοποίηση των συνθηκών και η ταυτόχρονη χρήση της µεθόδου σε διαφορετικά
µεγαλοµόρια κάθε φορά, αποτελούν το σηµαντικότερο βήµα για την µελλοντική
εφαρµογή της τεχνικής σε επίπεδο κλινικής και βιοτεχνολογικής έρευνας
(βιοαισθητήρες). Στην τεχνολογία των βιοαισθητήρων εκτός από την επιλογή του
βιολογικού υλικού (ένζυµα, κύτταρα κ.τ.λ.) µία επίσης πολύ σηµαντική παράµετρος
είναι και ο τρόπος σύζευξης των βιοπολυµερών στον µετασχηµατιστή για την
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βέλτιστη λειτουργία του συστήµατος. Η δηµιουργία λοιπόν πολυστρωµατικών
βιολογικών σχηµάτων παρουσιάζεται πολύ ελκυστική, γιατί βελτιώνει την
ευαισθησία του βιοαισθητήρα, µέσω ρύθµισης της µεταφερόµενης µάζας βιολογικού
υλικού. Σε αντίθεση µε συµβατικές µεθόδους ανάπτυξης πολυστρωµατικών
επικαλύψεων, η τεχνική LIFT παρέχει τη δυνατότητα ελεγχόµενης µεταφοράς υλικού,
άρα και του ρυθµιζόµενου πάχους του µεταφερόµενου βιολογικού σχήµατος.
Στον τοµέα της γονιδιακής έκφρασης παρουσιάζεται η ανάγκη για συνεχή
µείωση του µεγέθους των συστοιχιών, ώστε από µια µόνο διάταξη βιολογικών
σχηµάτων, να µπορούν να γίνουν πλήθος αναλύσεις και µελέτες χιλιάδων γονιδίων µε
µια απλή σάρωση της συστοιχίας. Παρόλο που η διακριτική ικανότητα της µεθόδου
LIFT είναι µόλις 10 µm, στην εργασία αυτή παρουσιάστηκαν αποτελέσµατα
συστοιχιών της τάξης των 25 µm. Γενικά στον τοµέα των γονιδιακών
χαρακτηρισµών, δεν έχουν παρουσιαστεί συστοιχίες µε σχήµατα κάτω των 50 µm,
και αυτό οφείλεται κυρίως στην ποσότητα του βιολογικού υλικού που µπορεί να
αναγνωριστεί και να καταγραφεί από τον αντικλώνο του. Οπότε είναι λογικό κάθε
µείωση στο µέγεθος των µεταφερόµενων σχηµάτων να επηρεάζει την διαδικασία
ανίχνευσής του. Παρ’ όλ’ αυτά µε βελτιστοποίηση των συνθηκών εναπόθεσης καθώς
και των συνθηκών αναγνώρισης των συστοιχιών, είναι εφικτή η περαιτέρω µείωση
των σχηµάτων των µεταφερόµενων βιολογικών δειγµάτων.
Είναι απαραίτητο επίσης να γίνει διαγνωστική µελέτη του εκτινασσόµενου
υλικού υπό συνθήκες κενού µε στόχο την κατανόηση του φαινοµένου αποδόµησης
κατά την διαδικασία LIFT των βιολογικών δειγµάτων, µε συνθήκες όµοιες αυτών των
εναποθέσεων. Ο προσδιορισµός των ταχυτήτων εκτίναξης των υλικών και επιπλέον
των σωµατιδίων που παράγονται κατά την εκτόνωση θα δώσει µια πιο ξεκάθαρη
εικόνα του µηχανισµού αποδόµησης και θα διευρύνει τις γνώσεις για βελτιστοποίηση
της µεταφοράς των βιολογικών υλικών.
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