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 מטרת הפרויקט 

חיידקים  לזיהוי ואבחון של    StackPadהמבוססת על מערכת  ביולוגי(  -פיתוח מערכת ביוסנסור )חיישן

 פתוגניים בחלב. 

 תקציר 

מוצרי חלב. מיקרואורגניזמים  של  איכות  הבטיחות וה  לעמהווים איום משמעותי    מיקרוביאלייםנזקים  

מסוכן  אפילו  ו ראוי לאכילה או  נחלב עד למצב שאינשל מוצר  עלולים לפגוע במרקם, צבע, ריח או טעם  

מהיר של   שיאפשרו זיהוי  יעילות  צורך מידי לפיתוח שיטות דיאגנוסטיקה  קיים לכן,  אדם.  הלבריאות  

בפרויקט בחלב.  פותחהזה  מחקר  מיקרואורגניזמים  המכונה    ביולוגי(-)חיישן  ביוסנסורמערכת    , 

StackPad  בתחילה,   מיקרואורגניזמים מסוכנים בחלב.ואבחון של  זיהוי  עבור  מהיר  ונייד, יעיל    ו שהינ  

חלב גולמי על פעילויות אנזימטיות ויעילות תגובות אימונולוגיות. מתוך התוצאות   ה שלהשפעהנבדקה  

שבשנה   לציין  חשוב  אלו.  מערכות  שתי  פעילות  את  משבש  לא  שחלב  לראות  ניתן  ראשונה  ההיה 

, עבור  עליה  ונספחשניטרוצלולוזה עם חיידקים    ת ממברנ   שלשכבת חסימה  הביוסנסור היה מבוסס על  

קיימת זליגה  עדיין  התברר ש  ולםדיפוזיה לא מבוקרת של נוגדנים חופשיים במערכת. א  ה שלמניעה

.  כוזבות בזיהוי  תגובות חיוביותל   הובילוש  ת חסימהממברנ אותה  נוגדן מ-של קומפלקסים של חיידק

  חיידקים על פני ממברנת פוליאסטר תאי  קוולנטי של  הקיבוע  למטרת ה  משופרתהליך    ותחפ   ,לשם כך

תהליכי זליגה לא   שמונעתר שכבת חסימה  ואפשרה ליצ  ו . אופטימיזציה זבת חסימהשתשמש כשכ

בהמשך,   ממנה.  שלמבוקרת  לזיהוי  פותחה  ש   המערכת  נוסף  )זן  מחלה  מחולל  חלבי   (פתוגןל 

(Staphylococcus aureus).    קשירה קוולנטית של זנים שונים של מיקרואורגניזמים    תיכולהודגמה

  נוגדניםהו  Staphylococcus aureusמינימלי בין  התגובה  הזמן    נבדק  נוסף,חסימה. בהעל פני שכבת  

 תוצאותהמערכת.  תוך הב  נבדקותה  דגימותהשל    זרימהל  הדרושזמן  ה  עבור הזיהוי של  הקושרים,

קישור של הקומפלקסים הו  אימונולוגיתה  התגובה  עבור קבלתדקות    5  דרוש זמן מינימלי שלש  הראו

 הנבדקת  של דגימה  ן הזרימהשליטה על זמ  ןמנגנונבדק  ,  הדרוש  תגובהה  ןזמ  אפשר אתלכדי  ב.  לזיהוי

 י של הויזעם יכולת    משופרתמערכת    כך שפותחהג'לטין.  מבוססות  שכבות    ה שלבמערכת על ידי הוספ

יאפשר   זומיקרואורגניזמים על ידי מערכת  של  זיהוי  ה.  בחלב גולמי  Staphylococcus aureusנוכחות  

גם ישמור על    אמזון, אל  ןבדואשל  חלב, שיאפשר לא רק צמצום  של  כלים לטיפול נקודתי בייצור  פיתוח  

 בריאות הציבור. 
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 תוצאות ודיון 

 חלב מסחרי  .1

 

 נות ותהליכי אופטימיזציה כתי הוכחת ה .1.1

 של  ניטור עבור  (Point-Of-Careלשימוש במיקום האתר ) חדישה מערכתזה פותחה  מחקר בפרויקט 

פיתוח  מוכרות המשמשות גם עבור הממברנות  בוססת על  המערכת ממזהמים מיקרוביאליים בחלב.  

)  הזריממערכות מבוססות  של   הריון(  למשל,רוחבית  זובדיקת  זאת, במערכת  לעומת  ממברנות ה  . 

 (.1איור )לא אופקי באופן אנכי וזרימה מתרחשת כך שהשנייה העל  תמונחות אח

 

המערכת בנויה   לזיהוי פתוגניים בחלב.  מערכתבשונים המדידה השלבי  של יתסכמ תיאור. 1איור 

  -  4,  שכבת נוגדנים  -   3הפרדה,    שכבת  -  2,  גימהשכבת ד  –  1  על פי הסדר הבא:  שכבות  מספרמ

סלקטיבית הדיפוזיה  ה המשמש את  אחר  תפקיד בעלתכל ממברנה    .ספיגה שכבת -  5חסימה,    שכבת

דגימה   הדגימה.  סנסורהביומערכת  ב  בדקתנששל  הוספת  העליונה  לאחר  המערכת,  לשכבה    של 

זורמת שנמצאים בשכבה  נוגדנים  השכבה התחתונה.  שמגיעה ל  שכבות השונות עדדרך ה  הדגימה 

, אם בכלל,  מהנוגדנים שנותרו  רק מעטים. כך שדגימהשנמצא בחיידק המטרה  ל  נקשרים  השלישית

קומפלקס של הנוגדן שכבת החסימה. לפיכך, התוך  ים במורכבש  החיידקיםתאי    לקישור עםיהיו זמינים  

 או צבע  אור  אות  לאחר היווצרות  שבהשכבה התחתונה  עד שיגיע לזרום  משיך לי  עם החיידק מהדגימה

אחרי ,  החופשיים שהשתחררו מהשכבה השלישית  נוגדנים ה. בדגימות ללא חיידקים,  הוא יזוהה כחיובי
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ידי  שהומסו י  נוזל  על  החסימה  גיעו  הדגימה,  תלשכבת  בה  התאים    םתקייאשר  עם  אינטראקציה 

 . לא התקבל  או צבע אור לשכבה התחתונה, אות הגיעו לא  אותם הנוגדניםמכיוון ששהורכבו. 

 מטרההזן  עם    עברה סיפוחניטרוצלולוזה ש  המבוססת על ממברנת, שכבה הידרופובית  וז  כתבמער

השלב הראשון בהליכי האופטימיזציה היה לקבוע    .כבת חסימהכש  תמשמש,  E. coli DH5αחיידקי    של

ב  2איור  )  המיחס  שכבותאת המספר האופטימלי של   מצומדי  ב  ,(א,    HRPכדי להבטיח שנוגדנים 

(horseradish peroxidase  )  לחיידקים קשורים  אכן  שאינם  הדגימה  יהיו  מנוזל  שממשיך  מסוננים 

דרך מערכתהשונות  כבותהש  לזרום  כל    שכבת ב  E. coli-HRPאנטי    נוגדנים שלכללה    שנבדקה  . 

( של שכבות  1-6ומספר מצטבר )  ( בשכבת הספיגה,HRP substrateחומר הדרוש לזיהוי ), הנוגדניםה

מ )חסימה  נקבוביות    0.45ניטרוצלולוזה  וגודל  תאי  5מיקרומטר  הנושאות  חיידקים    מיקרומטר( 

ההשערה העיקרית הייתה שריכוז הנוגדנים חייב להיות נמוך מזה של האפיטופים הזמינים   .מסופחים

. לפיכך, הגדלת מספר השכבות החוסמות שקובעו על שכבת החסימהעל החיידקים  לקישור שנמצאים  

עוצמת   ידי  על  להערכה  הניתנת  יותר  גבוהה  לכידה  יעילות  תייצר  הבמערכת  בשכבה צבע  אות 

  ל ידי נוגדנים שלא נחסמו.המיוצר עהתחתונה 

מספר   בין  הישיר  ההשכבות  ההמתאם  של  החסימה  יעילות  לבין  נבדקחוסמות  .  (2איור  )  מערכת 

הצביעו על יעילות החסימה הנמוכה שלהן.   4  -  1של  חסימה    מספר שכבותדומות עבור  הצבע  העוצמות  

של שכבות  הבדיקה  ושש  ב  תההרא  חסימה  חמש  נמוכה  אנזימטית  משמעותיפעילות  בעוד  אופן   ,

יים לפחות בהשוואה להגדרות הקודמות. תשעוצמת הצבע במערכת עם שש שכבות הייתה נמוכה פי ש

בלתי    ה של זרימהעצירבדומה לערכי הרקע, מדגימה את יעילותה של המערכת  אשר  ,  זותגובה נמוכה  

ה לשכבת  נוגדנים  של  מובילה מבוקרת  אשר  כוזבותל  ספיגה,  חיוביות  שימוש לכן,    . תוצאות  יעשה 

הנקבוביות על יעילות החסימה, עם    גודלבנוסף, נבדקה ההשפעה של    .ההמשכייםתצורה זו בניסויים  ב

, נראתה  מיקרומטר  5של    במקרה של הממברנהמיקרומטר.    5לעומת    0.45ניטרוצלולוזה של    ממברנות

 2איור  את יעילות החסימה )  שיפרה עלייה במספר השכבות החוסמות  שה  כך,  תלויה במינוןהתגובה  

עקביות עבור כל התצורות  תקיימהמיקרומטר לא ה 0.45 ה שלממברנ ה לעומת זאת, במקרה של(. ב

 1-3הוא    E. coli  שלאורך  ה(. אף על פי כן,  א  2איור  שנבדקו, עם ערכים הקרובים לרמות הרקע )

 עבוריכולת של תאים אלה לה, ומחקרים קודמים הראו את  [18]מטר  מיקרו  0.25  -מיקרומטר וקוטרו כ

תופעה זו ידועה ומספר מחקרים דיווחו על    . [19 ,17]מיקרומטר    0.45ניטרוצלולוזה של    ממברנתדרך  

. ההבדל  [21 ,20]קטן מגודל החיידק  הדיפוזיה של חיידקים דרך ממברנות עם גודל נקבוביות נומינאלי  

מבחינת סוג  הניסויים הקודמים הוא שהחיידקים נבדקו בחלב ולא במים.  לעומת  העיקרי במחקר זה  

. רכיבים  [22]ים  מים, לקטוז, חלבון, שומן, מינרלים וויטמינוא מכיל  מורכב ביותר, ההוא  חלב    הדגימה,

את   מיקרומטר, ובכך להקטין את גודל הנקבוביות ולמנוע  0.45  ממברנתאלה עשויים לייצר עכירות של  

מיקרומטר, למרות ההשפעות המפחיתות,    5. עם הממברנות של  מערכתחיידקים דרך הה  הזרימה של

 החיידקים דרך המערכת.בכדי לאפשר את הזרימה של גודל הנקבוביות עדיין גדול מספיק 
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לחיישן  .  2איור   אופטימליים  הפעלה  תנאי  באמצעות  StackPadקביעת  גודל  עם    ממברנות, 

 מיקרומטר. 5לעומת  0.45 של נקבוביות

ה הרכב  של  ההשפעה  את  לבחון  היה  האופטימיזציה  בהליך  הבא  התגובות    דגימההשלב  על 

דילולים של    (. זה נעשה על ידי בדיקת הפעילות האנזימטית של שני3איור  )  HRPהאנזימטיות של  

חלב או    100%  - ו  10מומסים בתמיסות של  ה(  1:10,000  -ו  1:5,000)  E. coli-HRPאנטי    נוגדנים של

PBST  (Phosphate-Buffered-Saline-Tween) .   האנזימטית הפעילות  שנבדקו,  הריכוזים  בשני 

( לא הייתה כל השפעה על עוצמת האור בהשוואה 100%שני הממיסים. לחלב טהור )בהייתה דומה  

חלב, שני ריכוזי הנוגדנים הראו פעילות אנזימטית גבוהה יותר.    10%(. עם  PBST)  תמיסת הבופרל

יכול להיות בגלל   ושיבושים קלים בפיזור האור בPBSTנוגדנים בתמיסת    אגרגציה שלזה  תמיסת , 

מספיק בכדי לספק פליטת אור    צלולאינו רק    10%. לפיכך, שיעור הדילול של  העכורה  חלב הטהורה

ההבדלים בין    1:10,000מולקולות בנוזל. בדילול של  ה  אגרגציה שלי גם למנוע  יעילה יותר, אלא עשו
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ולא יכלו למלא   יותרהיו נמוכים    אגרגציההיו נמוכים בהרבה. בריכוז נוגדנים זה, שיעורי ה  התמיסות

לפעול    StackPadתפקיד משמעותי ביצירת האות. התוצאות שהתקבלו מראות את יכולתה של מערכת  

 וזי חלב שונים.ביעילות בריכ

 

 .Eשל אנטי    HRPהשפעת הרכב הדגימה על התגובה האנזימטית של נוגדנים מצומדי  .  3איור  

coli-HRP בדילול (A) 1:5,000 ובדילול (B) 1:10,000 (יחידות תאורה יחסית RLU) . 

 E. coli-HRPאנטי    נוגדנים שלההשפעה של ריכוז החלב על דפוסי הדיפוזיה של  נבדקה  לאחר מכן,  

שנבדקו,   השונים של החלב  דפוסי תגובה דומים נצפו בכל התנאים  .StackPadבתוך מערכת    (4איור  )

מערכת.  ב  בשכבות הבאותואחריה ירידה בעוצמת האור    נוגדניםה   שכבתהארה הגבוהה ביותר בהעם  

, סיפקה מידע על מיקומם של הנוגדנים במערכת ממברנהאמת לריכוז האנזים בעוצמת האור, המתו

ערכת באים לידי ביטוי בעוצמות האור החזקות במ  מתקיימיםבסוף שלבי המדידה. תהליכי החסימה ש

לעומת   החסימה  בשכבות  הווריאציותשכבות  יותר  כל  עבור  החזקות  שנבדקו  ההפרדה.  התגובות   ,

נצפו בשתי   ואילו ערכי הביותר  שאר הממברנות  בהיו דומים    אותהממברנות החוסמות הראשונות, 

הנוגדנים, אלא גם שיפר את   פיזור של(. שינוי ריכוז החלב לא רק השפיע על הא  4איור  החוסמות )

שכבות  )כלומר,    ות. עוצמת האור הגבוהה ביותר שנצפתה בשכבות הראשונשכבותתגובות האור ב

. בכל התנאים שנבדקו, דגימות  השכבותקה על ידי הנוגדנים הקשורים לאותן והחסימה( הופ נוגדניםה

זה יכול להיות בגלל   בשכבות החוסמות.  עלייההראו את פעילות האור הנמוכה ביותר, ללא    PBST  -ה

יכול  זרימתמהירות   אינם  ודיפוזיה  מהירים  שחרור  שיעורי  זה,  במקרה  המערכת.  דרך  ים  הנוגדנים 

אינטרא  לאפשר ארוכיםזמני  ה  מספיק   קציה  העבור  בשכבות  קישור של  עוברים  רובם  ולכן  נוגדנים, 

הפחיתו את קצב דיפוזיית הנוגדנים,    תמיסותהחוסמות מהר מדי. בדגימת החלב, שינויים בצמיגות ה



7 

 

ובכך סיפקו זמני אינטראקציה ארוכים יותר. בנוסף, מורכבות הרכב החלב עשויה להפחית את קצב 

 הגבירה. ואכן, הגדלת ריכוז החלב   [23]באמצעות יצירת אירועי עכירות במערכתהזרימה של הדגימה  

  דיפוזיה העם שינויים בדפוסי    נצפו  השפעות השיפור הללו  שכבות.ה ערכי תפוקת המערכת בכל  את  

נוגדנים נצפתה בשכבות הראשונות, שם    זרימת. ההשפעה החזקה ביותר של ריכוז החלב על  (4איור  )

את הפעילות האנזימטית. זה יכול להיות בגלל קצב דיפוזיה    והחלב הגביר  ים נמוכים יותר שלדילול

. פעילויות אנזימטיות חזקות יותר בארבע שכבות  מהממברנהיטי יותר, ולכן יעיל יותר של הנוגדנים  א

החסימה הבאות משקפות גם תהליכי דיפוזיה איטיים יותר ולכן פעילות חסימה גבוהה יותר. עם זאת, 

מנגנוני    , כאשרבמערכת  עבור כל הדגימות שנבדקו  של הספיגהערכי אור דומים בשכבה האחרונה    נראו

 תגובה שונים הובילו לתוצאות אלה.

 

דיפוזיה של נוגדנים ה חלב( על יעילות    100%,  50,  10  –ו    PBSTהשפעת הרכב התמיסה ).  4איור  

ה  . StackPad  במערכת של  האור  עוצמת  מדידת  קביעת    שכבות)א(  )ב(  הבמערכת.    צבע עוצמת 

 .(RLU יחידות תאורה יחסית)

הובילה לריכוז   , אשרדרך המערכת  הדגימה  דיפוזיה מהירה של נוזלנמצאה    PBST  בופר  של  בדגימות

  המערכת  לאחר פירוקהיה צפוי ש. לפיכך,  מערכתנוגדנים בחלקים הראשונים והאחרונים של הה  של

היו פרופורציונליות לריכוז  יאנזימטיות בשכבות  ה פעילויות  ה,  (Substrate)  המצע   הוספה ידנית שלו

הןהנוגד זאת,  עם  ב .  נצפו  ביותר  הנמוכות  כה PBST  דגימתתגובות  לתגובות  האפשרית  הסיבה   .

היא פרופורציונאלית    צמצוםבשכבות. יעילות ה  (light-quenching)  אור  צמצום  של  חלשות היא תהליך
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עם תגובות אנזימטיות אינטנסיביות,    שכבותלמקדם הכחדה של המולקולות ולריכוזן בשכבה. לפיכך, ב

הארה.  הולכן להפחית את פעילות    צמצוםריכוז גבוה של מולקולות הארה עשוי להגדיל את קצב ה

תגובת המערכת לדגימות    .[24]השפעות כאלה ידועות היטב, לאחר שנצפו במערכות ביוסנסור רבות  

, עוצמת האור בשכבות האחרונות הייתה 10%חלב של בדגימת  החלב תמכה בהנחות אלה. לדוגמא,  

ה דגימות  של  לזו  פעילוPBST  -דומה  אותה  על  שמעיד  מה  אורת  ,  ההבדלים צמצום  זאת,  עם   .

בפעילויות האור בשכבות הראשונות הצביעו על שיעורי שחרור נוגדנים גבוהים יותר, הנתמכים על ידי  

. לפיכך, ריכוזי נוגדנים נמוכים יותר הפחיתו  מערכתפעילות אנזימטית גבוהה יותר שנצפתה לאורך כל ה

. הגדלה נוספת של ריכוז החלב אפשרה  יותר  גבוהות  ולכן גרמו לתגובות אור   צמצום את השפעות ה

, מה שהפחית את  מערכתבאמצע ה  עצרו יעילים הרבה יותר, ולכן הנוגדנים נ  קישורתהליכי שחרור ו

האפשריות. המסקנה   צמצום האור השפעות את ריכוזי האנזים בחלקה העליון והתחתון של המערכת ו 

  . תמיסת הדגימהש כומילש  מתאיםו  מערכתשחלב טהור תורם לתנאי פעולת ה  אהעיקרית משלב זה הי

נבדקה   של  לבסוף  שלהויזבת  שופרהמ  StackPadמערכת  היכולת  חלב.    י  בדגימות  חיידקי  זיהום 

 HRP-E. coliנוגדנים נגד עם  מערכתנבדקו ב תאים / מ"לαDH5  (610  )דגימות חלב עם ובלי חיידקי 

יכולתה של המערכת לזהות ביעילות זיהום חיידקי בדגימות  הודגמה    .(ב  4איור  )  מברנהבמ  1:5,000

הוכחהחלב.   ההיתכנותזוהי  של    ת  נוכחותם  את  לאתר  המוצעת  המערכת  יכולת  של  הראשונה 

 דקות וללא כל הליך טיפול מקדים. 5בחלב מסחרי, תוך  קולי- איחיידקי 

 גולמי חלב   .2

היה   זה  במחקר  הבא  הבדיקת  השלב  ל  אבחוןיכולת  המוצעת  המערכת   Bacillus  זיהוישל 

licheniformis  בנוסף, הוערכה השפעת החלב הגולמי )ישירות מהמחלבה( על פונקציונליות  בחלב .

 .מערכתה

 Bacillus licheniformis זיהוי שלספציפיות הנוגדנים ל קביעת  .2.1

של שני    סיפוחהספציפיות של החיידקים המוצעים לנוגדנים הפוליקלונליים המסחריים נבדקה על ידי  

(.  1:3,000)דילול  B.licheniformis-HRPאנטי נוגדנים  זני חיידקים שונים על הממברנות וחשיפתם ל

הודגרו עם  נוגדנים  היתר על כן, לצורך קביעת הספציפיות והאמינות של תגובות אימונולוגיות אלה,  

. ניסויים אלה לא רק יקבעו את ספציפיות התגובה, אלא (5איור  )  םסופחיממברנות עם ובלי חיידקים מ

  100,000  אות פי הלא ספציפיים על יצירת האות. ואכן,    ספיגה גם יבדקו את השפעתם של תהליכי ה

 הספציפיות של המערכת, מה שמעיד על  E.coliמאשר עם    B. licheniformisעם  התקבל  גבוה יותר  

עצומים בין תגובת הממברנות עם ובלי חיידקים מעידים על שיעורי  ההבדלים  הלחיידק זה. יתר על כן,  

 ספיגה לא ספציפיים נמוכים.
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 השפעת התגובות על הממברנה וסוג המיקרואורגניזמים על ספציפיות התגובה החיסונית.  .5איור  

 התגובות האנזימטיות השפעת החלב הגולמי על  .2.2

על התגובות האנזימטיות של    תמיסההשפעת הרכב ה   ינתהשלב הבא בהליכי האופטימיזציה היה בח

HRP  (  זה נעשה על ידי בדיקת הפעילות האנזימטית של שלוש 6איור .)אנטי  ה דילולים של נוגדנים - 

B. licheniformis-HRP  (1:5,000  ,1:10,000  ,1:50,000מומסים ב )  10חלב גולמי  תמיסות של 

 . PBSTאו   100%ו   50או 

 

 .B  -אנטי  HRP( השפעת הרכב התמיסה על התגובה האנזימטית של נוגדנים מצומדי  A).  6איור  

licheniformis    1:50,000,  1:10,000,  1:5,000בדילול( .B  היחס בין פעילות אנזימטית בדילול .)

 (. v / v) 50% -ו 100%חלב של 

A

B
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האנזים   לתוצאות החלב המסחרי שבו  הגולמי,  ל  הוביל בניגוד  בחלב  הדילולים שנבדקו,  בכל  אותן התגובות 

(. בעוד  א  6איור  ( )(v / v)  50%  -ו   10,  0הפעילות האנזימטית הייתה דומה רק בשיעורי דילול נמוכים יותר )

( ריכוזי  (v / v)  100%שבחלב טהור  יותר בכל  נמוכה  הייתה  עוצמת האור  כן,  (,  על  יתר  הנוגדנים שנבדקו. 

  0.24%  - ו  0.50,  0.55יותר מ  נמצאו  (.  ב  9איור  הפחתת ריכוז הנוגדנים הגבירה את השפעת העיכוב שלו )

  ריכוז הסיבה האפשרית לכך היא שב  . 1:50,000,  1:10,000,  1:5,000בדילול  טהור  לחלב    50%עיכוב הארה בין  

בתמיסה ולא ניתן לזהות אותו באמצעות   יבלעהחלב הגבוה יותר, חלק מהאור שמופק על ידי אנזימים עשוי לה

ת תגובות חזקות ועשויות לשמש במערכת  וחיישנים אופטיים. עם זאת פעילויות אור נמוכות יותר, עדיין מייצר

StackPad.   של הנוגדנים.    הסיפוח ל יעילות  בשלב הבא, נבדקה השפעת ריכוז החיידקים על שטח הממברנה ע

  1:10,000דילול    B. licheniformisעל הממברנה ונחשפו לנוגדנים נגד    סופחוארבעה ריכוזי חיידקים שונים  

גבוהות   גרמה לתגובות אור  סופחים עלייה בריכוז החיידקים המהתוצאות הראו שה(. 7בחלב גולמי טהור )איור 

ה  םהחיידקי  ריכוזהגדלה ב  ממברנות שנבדקו.ב  יותר יותר   סיפוחבמהלך שלב  עם  מייצרת ממברנות 

נוגדניל  להיקשרבעים העלולים  וקממיקרואורגניזמים   בין  םיותר  ליניארי  . עם זאת, לא נצפה מתאם 

חשוב שעשוי להשפיע ישירות על יעילות המידע  ה.  נוגדניםשל ה   קישורריכוזי חיידקים לבין יעילות ה

 . StackPad -גם פרמטרים כאלה ייבדקו בכל מערכות ה. לפיכך, StackPad -החסימה של ה

 

 

ריכוז  .  7איור   ה  המסופחיםחיידקים  ההשפעת  יעילות  של  על  אנטינוגדניקישור   .B  ם 

licheniformis . 
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על  החלב  ההשפעת  בנוסף,   של  התגובות  הגולמי  HRP  (horseradish peroxidase  )אנזימטיות 

שונים   דילוליםל( 1/50000ו  1/10000, 1/5000,  0דילולים של  שונים )נבדקו על ידי הוספתו בריכוזים 

חלב גולמי, כאשר עבור שאר ריכוזי    100%רק ב  נמצאו  הארה  הירידה בעוצמות  ה(.  8איור  חלב )השל  

ניתן לה פעילות הפיע על  שחלב לא מהש  סיקחלב התקבלו רמות הארה דומות. מתוך תוצאות אלו 

  מונע , דבר המהול  שאינו  חלבשל  עכירות  מהמרקם והבהארה נגרמת כתוצאה מירידה  שהית וטאנזימה

כתוצאה מפעילות    של שינוי צבע  שימוש בתגובות  ה  זה,פוטונים לסנסור. במקרה  ה  של  מעברה  את

 גולמי.     ההחלב  דגימות שלית בטאנזימהפעילות המלאה של  צפייהית יאפשרו טאנזימ

 

 

 .אנזימטיותהתגובות הגולמי על החלב ההשפעת   .8איור 

חיידקים בחלב נעשה שימוש בממברנות ניטרוצלולוזה כשכבות המכשיר לזיהוי  של הפיתוח  ה  תחילתב

ידי  ה  של  קישורה(.  9Bאיור  חסימה במערכת ) ישירה  הספיחה  החיידקים לממברנות אלו נעשה על 

ה קבלכתוצאה מכך  בהמשך ושלהם  לא מבוקר  השחרור  את המאפשר  גם    אך זהשטח,  השלהם על פני  

שליליות.    שלשגויה   בדגימות  חיוביות  לתגובות  שימוש חסימה  היעילות  את  ר  יהגבבכדי    נעשה 

את אפשר  מקוולנטי  הקישור  ה(.  9Aאיור  קוולנטי )החיידקים קובעו באופן  בממברנת פוליאסטר שעליה  

שלהם לא ספציפית  הזליגה  ה  שתמנע  הממברנה, כך  שכבה יציבה של חיידקים על פני שטחשל    היצירה

 מערכת. תוך הב
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 . ( ניטרוצלולוזהB( פוליאסטר )A) ותממברנות חסימה שונשל צילום מיקרוסקופי  .9איור 

חיבור  את הפותח תהליך קישור מיוחד שמאפשר    פעילה-לאחיידקים לממברנה  של החיבור  העבור  

 שטח, סילניזציה ה  ה שללל הפעלוהתהליך קישור כ(.10איור  שטח )הלוגי על פני  וקוולנטי של גורם ביה

(Silanization)    קישור אמיניותשל  ובהמשך  פני    (Amine)  שיירות  קבוצות  השעל  עם  ממברנה 

 (.  7, שלב 10איור שעל פני השטח ) (Carboxyl) קרבוקסיליות

 

 

 . פוליאסטר מברנתחיידק למ של  קיבועה ךתיאור סכמתי של תהלי .10איור 

-חיידקים על פני ממברנות פוליאסטר, ממברנות מופעלות ולאה  של  יכולת הקישור  של  בדיקהעבור ה

חיידקים:   של  שונים  זנים  שלושה  עם  הודגרו  ובצילוס  מופעלות  קולי  האי  אאוראוס,  סטפילוקוקוס 

קישור  היכולת  ב  הארההעוצמת  על  השפעת יעילות הקישור    את  ניתן לראות.  (11  איור)  לחניפורמיס

שככל שיותר חיידקים יקשרו לממברנה, יותר נוגדנים בהמשך יקשרו   כלומר,  .  קוולנטי של זנים אלוה

וכתוצאה מכך  א זנים שנבדקו עוצמות  ה. עבור כל שלושת  יותר  תקבלו עוצמות הארה גדולות יליהם 

מופעלות. -לא  אשר בממברנותמיותר  ה סדרי גודל גבוהים  מופעלות היו פי כמההארה בממברנות  ה

A B 
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היו פי כמה סדרי  סטפילוקוקוס אאוראוס ובצילוס לחניפורמיס  ת של חיידקי  ו תגוב הבנוסף לכך, עוצמות  

ששני זנים אלו שייכים  היא  אפשרית לכך  ה. הסיבה  אי קולי   ממברנות עםב  אשרמ  ותר ים יגודל גבוה

ואי קולי, לעומת זאת, שייך לסוג גרם חיובי. לכן, יכול להיות שלדופן התא, לחיידקים מסוג גרם שלילי 

של שיירות של קבוצות אמינו על פני דופן התא   יותר   שנמצא רק בחיידקי גרם שלילי, יש זמינות גדולה

גבוהות יחסית  הארה  עוצמות  חיוביים.  בגרם  הממברנה  על  חיידקי    נמצאו  מאשר  בצילוס  עבור 

ממברנות לא מופעלות. הסיבה אפשרית לכך היא ספיחה לא ספציפית של חיידקים  גם ב  לחניפורמיס

יותר היא שטיפות אינטנסיביות    ואפשרי לבעיה זהרון  תקושי לניקוי שלהם בהמשך. הפהלממברנה ו

  לאחר שלב קיבוע. 

      

 

יכולת    .11איור   זניה קיבוע  הבדיקת  של  )   םקוולנטי  חיידקים  של   E.coli, Bacillusשונים 

licheniformis, Staphylococcus aureus חשיפתם לפני  כאשר  פוליאסטר.  לממברנת   )

חיידקים הודגרו ללילה עם ממברנות שעברו הפעלת שטח ה(  HRPלנוגדנים עם אנזים מדווח )

+(A ( ולא )-A .) 

- ממברנה נבדקה על ידי הדגרה של ממברנות מופעלות ולאהחיידקים על פני  האחידות של קישור  ה

חיידק   עם  לחניפורמיס  מופעלות  אנטיבצילוס  נוגדנים  עם  שטיפה(  )לאחר  בצילוס    -ובהמשך 

לנוגדנים,  .  HRP-לחניפורמיס חשיפתם  שלב  והלאחר  סובסטרט  הוסף  נשטפו,  עוצמת  ממברנות 

בנוסף,  על פני שטח,    ו חיידקים נקשרהרק בממברנות מופעלות  נמצא שהארה נבדקה במכשיר אופטי.  ה

של    נמצאה על  האחדות  מדגימות  הקישור  אלה  תוצאות  ה פוליאסטר.  להשתמש את  אפשרות 

 בממברנות פוליאסטר כשכבות חסימה במכשיר בהמשך.     
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ת פוליאסטר מופעלות ולהיקשר בצורה קוולנטית לממברנחיידקים  השל    תיכולההדגמת    .12איור  

 (.- )+( ולא )

 

חלב דגימת התגובות בין נוגדנים לחיידקים והשפעת  הבדיקת זמני    ואפיתוח ההשלב הבא בתהליך  ה

שעוברת  ה לדגימה  זה.  מסוג  מכשיר  בפיתוח  רבה  חשיבות  יש  תגובה  לזמן  זה.  תהליך  על  גולמי 

מקובעים  החופשיים יתחברו לחיידקים  הנוגדנים  הכדי שכל  במספיק  במערכת חייב להיות זמן תגובה  

יעברו לשכבה   ". לשם כך (False negative)  אחרונה ליצירת תגובה "תוצאה שלילית שגויההולא 

מסוג   אאוראוס  חיידקים  פני  סטפילוקוקוס  על  לנוגדנים  הקובעו  שונים  זמן  לפרקי  ונחשפו  ממברנה 

 חלבהנוגדנים לחיידקים כתלות בריכוז  הקישור    השלקינטיקעבור בדיקת ה  בריכוזי חלב שונים   דולליםמ

זמן  ניתן לראות  .  (13איור  ) יעילות הקישור. הזמן    החשיפה, גדלהמתוצאות אלה שעם הגדלת  גם 

את יעילות הקישור. בהמשך נבדקו גם   החלב מגבירהדקות, כאשר נוכחות   5מינימלי במקרה זה הוא 

איור  דקות, כאשר תהליך זה נבדק רק עם חלב גולמי )  5ו    4,  3,  2,  1, כגון:  יותר  י קישור קצריםזמנ

נוגדנים בנוזל  הממברנה והמינימלי ליצירת קשרים בין חיידקים מקובעים על פני  הזמן  נמצא שה(.   14

 אינטראקציה ביניהם במערכת. ה אפשר עבורדגימה הוא חמש דקות וזה הזמן מינימלי שצריך ל
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פני    יםתגובה של חיידקהגולמי על זמני  החלב  הבדיקת השפעת ריכוזי    .13איור   מקובעים על 

 הממברנה לנוגדנים בדגימה.
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ם  דוללימקובעים על פני הממברנה לנוגדנים מ  יםתגובה של חיידקהבדיקת השפעת זמני    .14איור  

 בחלב גולמי.   

 

ה הוספה הדקות, לכן דרוש  5  אשרבמערכת הוא יותר מהיר מ  הדגימה  דיפוזיה של נוזלהבשלב זה זמן  

. לשם כך אחרי ממברנות חסימה )פוליאסטר עם ערכתמנגנוני שליטה על מהירות מעבר נוזלים במ  של

ידי הדגימה    שממומסותחיידק מקובע( הוספו שכבות של ג'לטין מיובש   זמן את    אפשרידבר זה  על 

למים    הדרוש  תגובהה חדירה  בלתי  להיות  חייבת  אחד  מצד  זאת  ג'לטין  שכבת  לנוגדן.  חיידק  בין 

ומסת עם נפח הדגימה לאחר זמן מדוד. לשם כדי להיות מב)בשלבים ראשונים( אך עדיין מספיק דקה 

יכולת   ה שלשמיר  ואם זאתג'לטין  ה  שכבת  עובי שלההקטנת  עבור    ותכך נבדקו שיטות קיבוע וייבוש שונ

איור מילימטרים )  0.3  -  ל  2  -  מ הוקטן  ג'לטין  ה. כאשר העובי של ממברנת  של זרימת הדגימה   עצירהה

15  .) 
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מנגנו  .15איור   פיתוח  חסימ  ןתהליך  המערכת.  בתוך  הדגימה  זרימת  של  של    ההאטה  והאטה 

גורם  הנוזל מתבצע על ידי הוספת שכבות ג'לטין מיובשות שזמן התמוססותם הוא  ה  של  דיפוזיהה

 רציפה. הישירה ו הזרימה את המגביל אשר 

ממברנה יש חשיבות ה ג'לטין על פני  הגם לאחידות של פיזור  של השכבה,  קטנת העובי  לה  במקביל

הנוזלים,  של ( לא רק מייצר חוסר אחידות במעבר A16איור מיובש באופן לא רציף )אשר רבה. ג'לטין 

פחות  הבחלקים    עובריםדגימה . במקרה זה המים  של הקבועים  גם מקשה על זמני מעבר    א הוא אל

גם  שוני במורפולוג הו  של הממברנה  עבים ישנה  בין שכבות שונות  פני שטח   זמני מעבר   אתיה של 

פ  הדגימה כך  לשם  ויבוש    ותחהדרכם.  פיזור  ה  תמאפשר ר  שאשיטת  ג'לטין של    היציראת  שכבות 

 (.   B16איור אחידות עם פיזור חומר אחיד ורציף )

     

 

 אופטימיזציה. ( תהליכי B( ואחרי )Aיצירת שכבת ג'לטין לפני ) .16איור 

תוצאות ה. מתוך ך הממברנהנוזל דרהמעבר של הג'לטין על זמני ההשפעת ריכוז  הבשלב הבא נבדק

דגימת  האי  את  ניתן לראות   ג'לטין  היכולת של  יותר מ  אשר  חלב לעבור דרך שכבות    4%מרוכזות 

ריכוז   לזמן נתון, כאשר הגדלת  ך הממברנהדגימה דרהלעצור את מעבר      מאפשרג'לטין  המשקלי.  

צירה  העזמני את . לכן בהמשך ניתן יהיה להגדיר ולשנות (17 איור) את משך העצירה החומר מגדילה

 עיכוב. החומר בשכבת הריכוז של שינוי התוך 
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בשכבת  ה  .17 איור   הג'לטין  ריכוז  בין  זמהיחס  לבין  דגימת    המעבר  ןעיכוב  דרשל  ך הנוזל 

   .הממברנה

 

שכבה  הנוגדנים מהשל הוספת שכבות ג'לטין למערכת על יעלות נדידת  ההשפעהבשלב הבא נבדקה  

בתוכ שכוללות  מערכות  הורכבו  כך  לשם  בה.  מיובשים  חיידקים    ןשהם  עם  חסימה  שכבות  שישה 

שכבות   6עד    0ג'לטין )מ  2%וכמות שונה של שכבות    תקובעים בצורה קוולנטיסטפילוקוקוס אאוראוס מ

( שעליה מוסיפים נוזל, מתחתיה יש  Sמבנה של כל מערכת מתחיל משכבת דגימה )הכת(.  בכל מער

(. מתחתם יש שכבת Cabבינה לבין שכבה עם נוגדנים מיובשים )  ה( שמפרידCS1שכבת הפרדה )

(  Cabנוגדנים משכבת )הזרימה של  השכבות של חסימה ועיכוב.  ה( ואחריה שאר  CS2בידוד נוספת )

במשך שעה    ה, הדגר(18  איור)  דגימההליטר של חלב נקי הוספו לשכבת  -מיקרו  150כאשר  נבדקה  

עיכוב )אפילו במערכות  הכל שכבות  דרך  כדי לתת לנוזל לעבור  ב  ארוךזמן דיפוזיה מספיק    בכדי לאפשר

ארבע   מכן,  לאחר  ג'לטין(.  שכבות  שישה  הוסהמ  צאוהוראשונות  השכבות  העם  להם   ףמערכת, 

בקורא פלטות מסחרי. מתוך תוצאות אלו ניתן לראות   הנבדקר מכן עוצמת ההארה  לאחסובסטרט ו

בהרכבים עם פחות    Cabתגובה ב  ההארה במערכות עם יותר משלושה שכבות ג'לטין. הסיבה לחוסר  

דעיכה. בריכוזים גבוהים של שהיא     quenchingמוכרת בשם  ההתופעה    יאמשלושה שכבות ג'לטין ה

אור   פולטים  מהחומרים  כפוטונים  להשתחרר  במקום  ולא ואלקטרונים  המערכת  מרכיבי  בין  עברים 

של   בהרכבים  הארה.  ג'לטין    3ל    0מאפשרים  לא הזרימה  השכבות  במערכת  הדגימה  של  מהירה 

ת  לתופעת דעיכגבוה גורם  השכבה שלהם, כאשר ריכוזם  הנוגדנים מהיעיל של  השחרור  את ה  האפשר

יותר  כדי להשתחרר באופן יעיל ב. רק במערכות עם יותר שכבות ג'לטין יש לנוגדנים מספיק זמן  האות

תבוצע  כמובן  . בהמשך  והנחה זאת  עיכוב מחזק  ה שכבות    מספרעם העלאת    האותברנה. ירידת  ממהמ

 חסימה.    השכבות  מספרמערכת כתלות בהנוגדנים בכל הפיזור  של בדיקה
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 נוגדנים במערכת.הדיפוזיה של ה( על יעילות 1-6ג'לטין ) השכבות  מספרהשפעת  .18 איור 

 יםממברנה. לשם כך ריכוזהובעים על פני  קמהחיידקים  הריכוז  של  בשלב הבא נעשה אופטימיזציה  

למשך   הנחשפאשר לאחר מכן  ממברנה  השונים של חיידקים מסוג סטפילוקוקוס אאוראוס קובעו על פני  

חיידקים שנבדקו יש  ה ניתן לראות שלריכוזי    (.19איור  ( )1/2000לנוגדנים נגד חיידק )במיהול    שעה

פחות חיידקים  יותר  ל  וריכוז גדהעל פני הממברנה. ככל ששלהם  בוע  יהשפעה הפוכה על יעלות הק

.  גבוהים יותר  ריכוזי חיידקיםבהארה  העוצמות    ירידתעל ידי  זאת  בעו על פני השטח. ניתן לראות  וק

לכך  הסיבה  ה להיהשהיא  אפשרית  חייבים  מחיידקים  גם    יםבעוקות  אלה  לממברנה,  מחוץ  רק  לא 

ת  ו. לשם כך הם צריכים לעבור בדיפוזיה פנימה. לממברנה יש נקבוביות מסוימשלה  פנימייםהבחלקים  

חיידקים לאזורים פנימיים  ה  של  מעבראת הלא מאפשרים  וובריכוזי חיידקים גדולים החורים נסתמים  

 פיתוח. המשך תהליכי  להנבחר    0.12  של  בוע. לכן ריכוז חיידקיםילות הקייעאת  וכתוצאה מכך מורידים  
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 קיבוע.הלות יחיידקים על יעה השפעת ריכוז  .19איור 

יכולה לקשור עליה. לשם כך קובעו חיידקים    תבשלב הבא נקבע ריכוז נוגדנים מקסימלי שממברנה אח

עם  למשך שעה  לאחר מכן הודגרו  ממברנה והעל פני    0.12  של  מסוג סטפילוקוקוס אאוראוס בריכוז

נוגדנים   של  שונים  )  בדילוליםריכוזים  גולמי  חלב  של  לה  (.20איור  שונים  מסקנות תש  סיקניתן    י 

אימונולוגים  ה  םתהליכיהשפעה ישירה על  ראשונה היא שלחלב גולמי יש הה.  מהתוצאות שהתקבלו

של קישור  היחס ישיר ליעילות  ב  אשר נמצאתהארה )הירידה בעוצמת  בזאת  במערכת. ניתן לראות  

שנייה היא שיעילות  המסקנה  הגולמי.  החלב  של הריכוז  המקובעים( עם העלאת  הנוגדנים לחיידקים  ה

  באופן התקבלה  היא תמיד  אאוראוס היא לא אופטימלית ונוגדנים לחיידקי סטפילוקוקוס  ההקישור של  

  אות האורב  הנקודת רווי  הכך שבריכוזים גבוהים לא התקבלבזאת  יחסי לריכוז הנבדק. ניתן לראות  

קישור. מתוך שלב  המקסימלי לקיבולת  הסף  לא התקבל ה)רמות הארה דומות(, כל זה מסמן לכך ש

ל  ע. כמובן להחלטה  1/2000וריכוז נוגדנים יהיה    25%יהיה  הנבחר  גולמי  ה חלב  ה  דילולזה הוחלט ש

מערכת, איך עם יעילות נמוכה של תגובות הרגישות של  העל    ההיה השפעת חלב לפני דיגום  ה  דילול

חסימה לעצור היכולת של שכבות  התוצאות דמוי חיוביות עקב אי    כך שייתכן שגם יתקבלואימונולוגיות  

 חופשים בדגימה.  הנוגדנים את ה
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נוגדנים על פני  הריכוז  הקביעת    .20איור     הדילול של ממברנה ובדיקת השפעת  המקסימלי של 

 קישור. הגולמי על תהליכי החלב ה

כל  ה  עבור של  בריכוזהאינטגרציה  חיידקים  קובעו  שלמה,  מערכת  לתוך  פני    0.12  של  שכבות  על 

בנוסף,  ממברנהה עם  .  לנעשה  ניטרוצלולוזההמערכות  הבדומה  ממברנות  על  נוגדנים  ה  ,מבוססות 

למרות שכל  בים יובשו.  ימרכהממברנות קוניוגציה וסובסטרט לשכבת תגובה ובהמשך כל  על  הונחו  

קודמים, שום תוצאה שלילית לא התקבלה הניסויים  התנאים של  המערכת היו לפי  הם של  יהמרכיב

 חזרות ללא שום הצלחה!   30 - יותר מ וסנסור. כאשר נעש הבין כל החזרות של הפעלות 

 

פונקציונליות של של ה  האובדן א  יתוצאות הזה בלחוסר    הסיבהאפשרות שהראשוני נבדקה  הבשלב  

בשכבת  אשר  אנזימים  ה לנוגדנים  כתוצאה מתהליכיהמחוברים  נבדקה  הי  קוניוגציה  כך  לשם  יבוש. 

  . ניתן לראות(21  איור)   אנזימיםהשל    היציבותוטמפרטורות שונות על    שונים  של סוגי בופרים   ההשפעה

תנאים האנזימים. כאשר  השל    היציבותעל    היש השפע   הטמפרטורהבופר והלסוג  אכן  ש  מהתוצאות

שימוש  הממברנות לפני  שהלבופר וסוכרוז    10%אופטימליים התקבלו בשכבות שבהם לנוגדנים הוסף  ה

אנזימים בממברנות  הה ירידה בפונקציונליות של  תלא נצפוט  עמעלות. בתנאים אלו כמ  -C˚20אוחסנו ב  

הנחקר.   הזמן  לסנסור הש  העובדה  ותבקעבלטווח  החזיר  לא  אלו  אופטימיזציות  של  אינטגרציה 

 סיבה לכך.  הית היא לא טאנזימהפעילות שהמסמן לכך זה פונקציונליות, 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

25% Milk 50% Milk 75% Milk Pure milk PBST

ה 
ר
א

ה
ת 

מ
צ
עו

(
R

LU
)

1.1000(רמת מיהול)ריכוז נוגדנים  1.2000 1.4000 1.6000 1.8000 1.10000



22 

 

 

 מחוברים לנוגדנים.  ה אנזימים  השל    היציבותאחסון על  הבופר וטמפרטורת  ההשפעת סוג    .21איור  

היא   נוספת  אפשרית  של    אובדןסיבה  אימונולוגי  חיידקי  תפקוד  זאת,  אפשרות  לבדיקת  הנוגדנים. 

התוצאות  (.  22איור  סטפילוקוקוס אאוראוס קובעו על פני ממברנת פוליאסטר, יובשו ונחשפו לנוגדנים )

נוגדנים לחיידקי סטפילוקוקוס  ה חיבור של  של הממברנה משנה את היעילות  של השהייבוש    מותמדגי

הסיבה   ההאאוראוס.  לכך  שבזמיאפשרית  )היבוש  הי  ןא  מתחברים האפיטופים  שעליהם  מקומות 

קישור הלות  ייעאת  קונפורמציה שלהם וכתוצאה מכך מורידים  את החיידק משנים  העל פני  שנוגדנים(  ה

 לנוגדנים.   

 

 

תהליכי    .22איור   אאוראוס    של  יבוש היהשפעת  סטפילוקוקוס  חיידקי  עם  חסימה  ממברנות 

 נוגדנים.  לחיבור המקובעים על יעילות 

ממברנה. לשם כך בכל  מהייבוש גורמים לניתוק של חומר ביולוגי האפשרות שתהליכי הבנוסף נבדקה 

קובעו נוגדנים על  גם  ביל  קחיידקים, במהל יעילות זיהוי  עייבוש  השל תהליכי    ההשפעה  הזמן שנבדק

לכן זה מחזק  ו,  (23  איור)  ממברנההאנזים על פני  הלא פוגע בתפקוד של    הייבושני ממברנה. תהליך  פ

זנים    10  -  בחנו יותר מ נאימונולוגיות. חשוב לציין שהתגובות  הייבוש פוגע ביעילות  התאוריה שהאת  

  זיהוי )רגישות(   שונים של סטפילוקוקוס אאוראוס שהוספו ממעבדות שונות. כל הזנים הראו אפיניות

 בוש.  ייהאימונולוגית לאחר היעילות השונה לנוגדנים במצב רטוב, אך כולם הראו ירידה דרסטית של 
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רים לממברנת  מחובש נוגדנים  האנזימטית של  הפעילות  הייבוש על  ההשפעת תהליכי    .23איור  

 .חסימה

בין  מ  תייבוש יכולה להיות אחהדפורמציה של דופן התא של סטפילוקוקוס אאוראוס בשלבי תהליכי  ה

יכולה  ו  נוגדנים לחיידקים מיובשים. דפורמציה זהר של  ושיקהיכולות    אובדן שלהסיבות אפשריות ל

אפיניות  את החיידקי, וכתוצאה מכך להוריד  האפיטופ על פני הדופן  המרחבי של  המבנה  הלשנות את  

מיועדים  אשר  רון לבעיה זאת, נרכשו נוגדנים חדשים  תנוגדנים כלפיהם. כפהשל   משיכה(ה)יעילות  

התקבלה  במקרה זה  לפני, גם    נבדקושמקום אחר על פני החיידק. אך בדומה לנוגדנים  של  ר  ושילק

למרות   ממברנה.של הייבוש  החיידקים לאחר  נוגדנים להאימונולוגי של  הירידה משמעותית בתפקוד  

ייבוש על החיידקים, נבדקה יותר לעומק השפעת הנוגדנים נגד הה ירידה משמעותית בתגובת תשנצפ

מקובעים לממברנה. לשם כך ממברנות עם חיידקים  אשר  נוגדנים על החיידקים  ההצמדות של  התהליכי  

. ניתן לראות ירידה משמעותית (24)איור    לזמנים שוניםמקובעים לפני ואחרי ייבוש נחשפו לנוגדנים  

שכבות פוליאסטר שלא עברו שום  ל( בעוצמת הארה של ממברנות יבשות בהשוואה  1000  מ   יותר)פי  

שתהליכי   הנקמסאת המחזק  שקישור, דבר  השיבוש בקינטיקה של    ותראניתן לטיפול. בנוסף לכך,  

 ימונולוגיות.     אהתגובות האפיניות של את ה יםייבוש מוריד ה
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תהליכי    .24איור   על  ההשפעת  כאשר  החיבור  של  יעילות  הייבוש  מקובע  לחיידק  נוגדנים 

 רטובות )ב(. או ממברנות היו יבשות )א( ה

יכולת לייצר ממברנות פוליאסטר עם סטפילוקוקוס אאוראוס מקובע פעיל אימונולוגי, נבחנו  הב אי  קע

(( 5µו    0.45, וניטרוצלולוזה )Polyvinylidene fluoride (PVDF)  ,Zetaממברנות מסוגים שונים )כגון:  

מאוד נמוכות  עבור    שהתקבלו   ארההה(. עוצמות  א25איור  כבסיס אפשרי לשכבות חסימה בסנסור )

אימונולוגיות היא  הירידה בתגובות  המקור של תופעת  הכך שעל    ןמסמדבר זה  ,  דקוכל הממברנות שנב

עם נייר ניטרוצלולוזה    היא  התקבלהשממברנות. התגובה הכי גדולה  הקישור או  הבחיידק ולא בתהליכי  

5µ  קינטיקה    תחלב מסחרי. בבדיקמערכת עבור זיהוי חיידק אי קולי בהחומר שממנו הורכבה  ה, אותו

(.  24איור ( ניתן לראות קינטיקה דומה לממברנות פוליאסטר )ב25איור שכבה ) הקישור על אותהשל 

א חיידק סטפילוקוקוס  ימחדל ההבררת  שחיבור אין משמעות והמקרה זה לסוג של  בדבר זה מסמן ש

יבשות לרטובות, הממברנות  ה  ות אימונולוגית. במקרה זה לא ניתן להשוות אתלבד פעיא אאוראוס שמ

 ממברנה. ה שטח של הפני  לעחיידקים של החיבור דורש ייבוש כאמצעי קישור הכי תהליך 

 

א

ב
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חיידקים מסוג סטפילוקוקוס אאוראוס לממברנות שונות. של  קשירה  הא. בדיקת יכולת    .25איור  

חיידק של  שונים  ריכוזים  שני  עבור    יםנבחנו  כאשר  ממברנות,  של  שונים  סוגים  ושלושה 

זמן   השפעת  ב.  שונה.  נקבוביות  עם  ממברנות  נבחנו  על ה  התגובהניטרוצלולוזה  אימונולוגית 

אאוראוסה  של  חיבורהיעילות   סטפילוקוקוס  לחיידקי  נייר  אשר    נוגדנים  פני  על  מקובעים 

  .ניטרוצלולוזה

 

בבופר או   ,ליםדולדגרו בזמנים שונים לנוגדנים )מו(, ה5µm)ניטרוצלולוזה  חיידקים מקובעים על נייר  

גולמי(,    25%ב מכן,  חלב  הוספת  לאחר  ידי  על  ונבדקו  ומדידתהנשטפו  הארה ה  עוצמת  סובסטרט 

הסיבה   פלטות.  קורא  בהבמכשיר  כזה  לשוני  אאוראוס   יציבות עיקרית  סטפילוקוקוס  חיידקי  של 

א

ב
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קולי  אל  השוואבה שלילים    ישונהא  יהי  גרם  הם  קולי  אי  חיידקי  אלו.  מיקרואורגניזמים  של  במבנה 

( וחיידקי סטפילוקוקוס אאוראוס הם גרם חיובים )שיש להם תחלק הכי חיצוני הוא ממברנה חיידקיה)ש

מעל   חיידקי  דופן  כנראה  הבנוסף  לעמידות  המורפולוגי  השינוי  שה ממברנה(.  ביטוי  נותן  של  זה 

מבנה בממברנה לא פוגע  המרחבי של  השינוי  הייבוש,  הייבוש. כתוצאה מתהליכי  האפיטופים לשלבי  ה

גרם חיובים,  החיידקים  האימונולוגית בהמשך. אצל  הי בפעילות  אפיטופים על פניה ולכן אין שינושל ה

של יותר  דופן הוא יותר קריטי וגורם לשינוי מורפולוגיה )מבנה מרחבי( קיצוני  השינוי של  הלעומת זאת,  

  חיבור של היעילות  את המוריד  וגם  קישור לנוגדנים  הכך פוגע במבנה של אתרי  מחיידק וכתוצאה  ה

 זאת.    הטענה  את השונים מחזקת הנוגדנים הדומה של שני ההתנהגות הלחיידק.  שלהם

 

 נות כלליות: קמס
 

 :אי קולי מערכת עבור זיהוי  
 ת חסימה לביוסנסור.  בלממברנות ניטרוצלולוזה שתשמש כשכ אי קולי ניתן לחבר חיידקי  •

 מערכת. הלא מבוקרת דרך הדיפוזיה השישה שכבות חסימה למניעת כ של   דרוש מינימום •

 אפשר זיהוי ספציפי של חיידקי אי קולי בדגימת חלב מסחרי.  ית ש כמערה נבנה אב טיפוס ראשוני של  •

   ELISAשונים של חלב מסחרי בדומה לשיטות    םחיידקי אי קולי בסוגי  של  מערכת מאפשרת זיהויה •

 סטנדרטיות. 

 : Bacillus licheniformisמערכת עבור זיהוי 
 ניתן לחבר חיידקי בצילוס לממברנת ניטרוצלולוזה.  •

 אפשר תגובות אימונולוגיות על פני ממברנה. מחלב מסחרי  •

שימוש בסוג חיידקים אלו ועברנו לחיידקי מסוג  ה חלב הופסק  הבגלל המלצה של חבר סוקרים במועצת   •

 . ושימוש בחלב גולמי במקום חלב מסחרי סטפילוקוקוס אאוראוס 

 :   סטפילוקוקוס אאוראוסמערכת עבור זיהוי  
על פני ממברנות פוליאסטר.  סטפילוקוקוס אאוראוס  חדשה עבור חיידקי  קוולנטית  פותחה שיטת קיבוע   •

  ה רי יצהמנע  תשטח וכתוצאה מכך  החיידקים מפני  הזליגה של  המניעת    את  דבר זה יאפשר בהמשך 

 (. False positiveתגובות חיוביות לא אמיתיות )של  

 ית.  טאנזימהאימונולוגית ו הפעילות הגולמי על החלב השפעת הנבדקה  •

 נבדקו תהליכי אימונולוגיות בסנסור ונקבעו זמנים מינימליים לתגובות אלו במערכת.  •

 זרימת דוגמאות מבוקרת במערכת למתן זמני תגובה אימונולוגית בסנסור.     על  שליטה של  נוצרו שיטות   •

שלנצפה   • קישור    אובדן  הרכבת  היעילות  לפני  ייבוש  מתהליכי  כתוצאה  מקובעים  לחיידקים  נוגדנים 

 סנסור. 

ייבוש גורמים  ההנחה שתהליכי  את המחזק  ה פוס התנהגות דומה. דבר  ד   שהציגונוגדנים שונים    ונקנ •

דופן     של   קישור היעילות  את  דרסטית    יםכתוצאה מכך מוריד ו  מקובעה  חיידקה לשינוי מורפולוגי של 

 נוגדנים לחיידק.  ה

 ממברנת פוליאסטר.  שטח יבוש מסירים חומר ביולוגי מפניהיאפשרות שתהליכי  ה נשללה  •

 אימונולוגים.   םתהליכי ייבוש גורם לירידה ביעילות  הנבדקו ממברנות מסוג שונה ובכולם  •

זה  ב  עיקרית הנה  קמסה • זהיא  שלב  זיהוי  בשיטת  להשתמש  ניתן  מסוג  של  לזיהוי    ושלא  חיידקים 

 . סטפילוקוקוס אאוראוס 

 

 : יםרמאמ
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