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 תקציר מדעי של תוכנית המחקר . 1

לשם כך,  בדוגמאות מהמשק החי.  Brucellaחיידק מסוג ספציפי של מטרת הפרויקט היא לפתח ביוסנסור גנרי חדשני לזיהוי 

המתמר  שיכולותיו האופטיות הוכחו לניטור מגוון רחב של אנליטים.פותח ונבנה מתמר אופטי המבוסס על סיליקון נקבובי 

עבר סידרת אפיונים ואופטימיזציה ע"מ להטמיע פרוטוקול חישה אופטי רגיש ואמין. בהמשך בוצע כיול של המערכת תוך 

 Reflective interferometric Fourierניסויי י חיידקי מטרה שונים ע"י אומדן פעילות אופטית יחסית כנגד ריכוז

transform spectroscopy.  מתוך הניסויים האופטיים ניתן לאפיין את ביצועי המערכת עבור מציאת ריכוז מינימלי לזיהוי

כנגד  והביוסנסורים נבחנ. בנוסף, הספציפיות והסלקטיביות של (דקות 30-תוך פחות מ CFU/mL 3) התגובהוכימות זמן 

המערכות כמו כן,  ברגישות גבוהה. דרך אומדן הביצועים האופטיים)ליסטריה, סלמונלה וסטפ אוראוס( חיידקי דמה שונים 

שפותחו ניטרו דוגמאות אמיתיות בהצלחה תוך זיהוי וכימות מדויק של חיידקי המודל ביחס לשיטה הקונבנציונלית המקובלת. 

בשלות הטכנולוגיה למימוש מיידי המתאים לניטור שיטתי של כל ( מציגות 90-111%המערכת )ערכי ההשבה של 

אנו מאמינים כי שימוש במערכת זו תאפשר  מיקרואורגניזם בתנאי שדה עם השלכות הן לבריאות בעלי חיים והן לבני האדם.

ובכך  ות מיכל חלב המייצגות את העדר כולו, חישה לפי חיה פרטנית או לפי דוגמא)חיידקי הברוצלה( מקורות זיהוםזיהוי 

 ניתן לומר כי עמדנו בהצלחה באבני הדרך שהוגדרו לשנה זו ולמחקר בכלל. .תמנע את ההתפרצות הבא
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 מבוא ותיאור הבעיה. 2

( היא מחלה זואונוטית רחבת היקף המשפיעה על בני אדם בצורה חריפה עקב חשיפה ישירה לחיידקי Brucellosisלוזיס )צברו

Brucella  שראל .י2, 1שימוש בחלב או מוצריו ללא תהליך פסטור, אכילת בשר נא או מגע עם הפרשות בע"ח.בעיקר דרך

חיידק ה .גמליםו המדביק בעיקר כבשים ועזים, אך יכול להופיע גם בבקר הזן ,Brucella melitensis -מדינה אנדמית ב

חקר המקיף למרות הידע הקיים והמ 5-3"חלשים" בבע"ח ביחס לביטוי המחלה בבני אדם.הבעייתי לזיהוי עקב התסמינים 

ונתמכות אלו חיידקים כיום לזיהוי סטנדרט הקובע עדיין נחשבות ל המיקרוביאליות הקלאסיותעשרות שנים, השיטות הנמשך 

השיטות כוללות: ) לצורך גילוי נוגדניםשכיחות ביותר שיטות סרולוגיות  ,נכון להיום .מעבדהע"י מגוון רחב של טכניקות 

שביחד אינן מאפשרות ( FPA-ו ELISA(, RBובדיקה ורוד בנגל )(, SATבדיקה הצמדה )(, CFTבדיקה קשירת המשלים )

לזיהוי חישה חדשות  תלכן ישנו צורך תשתיתי לפיתוח שיטו  6.רפת( או )דיר אמת מחוץ לגבולות המעבדה-ניטור שיטתי בזמן

שיטות  .יםשונההדגימה מקורות מהמשק החי תוך תאימות לבדוגמאות  ומדויקת, רגישה מאוד בצורה מהירהחיידק ברוצלה 

לשפר, לשכלל ואפילו בשלבים מתקדמים להחליפן  במטרהחישה חדשות מתמקדות במגבלות הטכניקות האנלטיות הקיימות 

הפופולרית ביותר, במיוחד  הינהההתמרה האופטית מבין מערכות הגילוי ידי הרשויות הרגולטוריות. -כשיטות המוכרות על

לטכנולוגיית  מזעורביוסנסורים אופטיים המפגינים יתרונות ברגישות, סלקטיביות, תפוקה גבוהה, פשטות ואפשרויות 

 porousבשני עשורים האחרונים הראו מחקרים רבים כי סיליקון נקבובי ) 9-7(.chip-a-on-Labשבב" )-על-"מעבדה

siliconאלקטרוניים, וחיישנים -( יכול לשמש לבניית מגוון רחב של התקנים כדוגמת פילטרים אופטיים, התקנים אופטו

( photoluminescenceדיות של המבנה הנקבובי הננומטרי, פוטולומינציה )ביולוגיים, בשל התכונות האופטיות הייחו-כימיים

מספר רב של עבודות הדגימו את הפוטנציאל הטמון בסיליקון הנקבובי ויישומו כמתמר אופטי לחישה של  10והחזרת אור.

עקרון הפעולה של ביוסנסורים אלו מבוסס  23-10.שלמים תאיםו , נוגדניםחלבונים, דנ"א, פפטידיםמולקולות מטרה שונות: 

ישור של מולקולת המטרה בתווך על שינוי בספקטרום ההחזרה או ספקטרום הפוטלומינציה שלהם בעקבות נוכחות/ק

  10הנקבובי.

 מטרות המחקר. 3

מהמשק  בדוגמאותחיידקי מסוג ברוצלה של  גנרית לזיהוי ספציפי חישה תהפרויקט היא לפתח פלטפורמ המטרה הכוללת של

שבב" -על-. אנו מתכננים לעצב ולבנות מכשיר בעל יכולות דיווח אוטונומיות, בטכנולוגיית "מעבדה(, דגימות דםחלב) החי

, בריאות החיה בדוגמה הנבדקת וכך להסיק על בטיחות צריכתה אנטיגן יעדאמת, על נוכחות -המבוסס על התמרה אופטית בזמן

בסס על סיליקון ננומטרי נקבובי שהוכיח את יכולותיו בהתאמה לדרישות הרגולטוריות. פלטפורמת הביוסנסור תתכולו  והעדר

  .(free-labelללא שימוש בסמנים ) האופטיות לניטור מגוון רחב של אנליטים

 :חקר ספציפיותמטרות מ

 פיתוח ובנייה של מתמר אופטי מבוסס סיליקון נקבובי. . 1

 יעד.מודיפיקציה של המתמר האופטי עם אלמנט הכרה ספציפיים לאנטיגן . 2

 פרוטוקול חישה אופטי של הביוסנסור עבור מולקולות המודל.פיתוח . 3

 ידי ניטור אופטי של דוגמאות מורכבות.-אפיון סלקטיביות המערכת על. 4

 אפיון ביצועי הביוסנסור בתנאים שונים.. 5

 ביצועי המערכת.זיהוי תבנית חישה אופטימלית ושיפור נוסף תוך התחשבות בפרמטרים מעכבים/מתחרים על . 6
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 ניסויי חישה אופטיים לדוגמאות אמתיות.. 7

 

 הניסויים ותוצאות המחקרעיקרי . 4

איכול אלקטרוכימי של פרוסות סיליקון המאולחות ביתר של  .פיתוח ובנייה של מתמר אופטי מבוסס סיליקון נקבובי. 4.1

מבנים ייחודיים: איכול בצפיפות  שלושהאטומי בורון בוצע לצורך יצירת מבנה ננומטרי עם תכונות חישה ייחודיות. יוצרו 

 (H) גבוההבצפיפות זרם משתנה )צפיפות איכול  .monolayerלקבלת מבנה  שניות( 30 למשך 2mA/cm 530זרם קבועה )

2mA/cm 60  שניות וצפיפות נמוכה 5למשך (L) 2mA/cm 30  8שניות, לפי הרצף הבא  10למשך(LH)4H8(HL)  ומבנה

, microcavitiy ים( לקבלת מבנחזרות 40-שניות ו 8נוסף שיוצר בתחום צפיפויות זרם זהה הנעות באוסילציות מחזור של 

המבנים הייחודיים שאופיינו באמצעות מיקרוסקופ  שלושתמציגה מבט על וצד עבור  1בהתאמה. תמונה , rugate filter-ו

המבנים פורות פתוחות  לושתמראה את מורפולוגיית הפרוסות. ניתן לראות בששאלקטרונים סורק ברזולוציה גבוהה 

מיקרון,  7ננומטר ועומק שיכבה אופייני של  ננומטר 55-90מאופיין ברוחב פורות של  monolayer-ומאפיינים צילינדריים. ה

   rugate -המיקרון.  7.8ננומטר ועמוק שיכבה של  60עד  30ורות של יותר ומאופיין בפ צרמעט  microcavity-כאשר ה

filter  ספקטרוסקופית חדירת נוזלים  שיטתמיקרון.  4.6שיכבה ועומק  ננומטר 40עד  30מאופיין בפורות מעט קטנות יותר

(spectroscopic liquid infiltration method)  נעשתה לאפיון שבר חלל האוויר בתוך התווך הנקבובי, כאשר כל אחד

  16, 15.80%מהמבנים הציג פורוזיביות מעל 

ליצירת אוקסיד שמאפשר פסיבציה של המשטח מע"צ(  600)איכול המבנים השונים בוצע חמצון תרמי יש לציין, כי מיד לאחר 

  24, 20נוזלית ושימוש בקבוצות הפונקציונליות לקיבוע כימי של אלמנטי זיהוי ספציפיים.למדיה 

 

 

תמונות מיקרוסקופ  .1תמונה 

אלקטרונים סורק ברזולוציה 

גבוהה המייצגת תנאי איכול 

שונים. איכול זרם קבוע 

( מבט a) monolayerלמבנה 

איכול זרם  .( מבט צדbעל )

משתנה ליצירת 

microcavity (c מבט על )

(d .מבט צד )כול זרם אי

 rugate filterמשתנה ליצירת 

(e( מבט על )f .מבט צד ) יש

לציין כי מיד לאחר האיכול 

הפרוסות עברו  האלקטרוכימי

 .מע"צ 600-חמצון תרמי ב
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. monolayerשל מבנה ה Fabry-Pérotמציג את ספקרום ההחזרה של המשטחים המיוצרים עם תכונות התעבכות  a1גרף 

, בהתאמה )גרף rugate filter-ו microcavityננומטר עבור  490-ו 685י שכבות מציגים פיקים ייחודים באזור משטחי רב

1b,c.)  רגישות מוגברת לזיהוי מולקולות ביולוגיות תזוזת פיקים אלו תלויה בשינויים מינוריים באינדקס הרפרקציה ומאפשר

 .מורכבתהמימית הבפאזה  די של החיידק(אנטיגן ייחו –)כדוגמת אנליט המטרה  קטנות

 

 .  monolayer(b) microcavity (c) rugate filter ( aספקטרום החזרה אופייני של המבנים המיוצרים: ) .1גרף 

 

המשכנו לעבוד עם  בסביבה מימית לאורך זמן איחסון ממושך, rugate filter-ו microcavity לאור חוסר יציבות של משטחי

  בניסויים העוקבים. monolayer -מבני ה

 

סיליקון הכימיית פני השטח של  .סנסור עם ביורצפטורים לזיהוי אנליט המטרה-ננו PSi-מודיפיקציית פני שטח של ה. 4.2

נאים בסיסיים ( בתAPTES) aminopropyl(triethoxyl)silane-3אוקסיד עבר התמרה על קבוצות אמין ראשוני על ידי 

 N,N′-מיד לאחר מכן, המשטח עובר צילוב ע"י  21נפחי עבור כ"א. 1%בריכוז  diisopropylethylamineבאמצעות 

disuccinimidyl carbonate  (DSC) אשר נבחר מכיוון שאינו יוצרauto-fluorescence  לעומת מצלבglutaraldehyde ,

עבור שיטות מחקר ובקרה נוספות באותה הפלטפורמה, כדוגמת ביפונקציונלי נפוץ, תכונה שאפשר לנצל -גם כן מצלב הומו

ששומרים על אוריינטציה )כאנטיגן מודל(  Aווידוא קישור ע"י מיקרוסקופ פלואורסצנטי. מיד לאחר מכן קובעו חלבוני 

 attenuated totalחלק עליון. תהליך הקיבוע אומת ע"י  2גרף  ראו פירוט ו/או נוגדנים, 25אופטימלית לעיגון נוגדנים 

reflectance Fourier transform infrared (ATR-FTIR גרף ,)בשלב הראשון נבחן ההרכב חלק תחתון בהתאמה 2 .

לאחר  .(2aבלבד )גרף   Si−O−Si הכימי של פני שבב סיליקון נקבובי לאחר תהליך החמצון והתקבל פיק אופייני לקשרי

(. המצלב מראה b2, בהתאמה )גרף cm-1 1559-ו 1635( הוסיף קבוצת אמין ואמין ראקטיבי APTESמכן, האמינו סילן )

, שיצרו עקומים d2( שנעלמים לאחר קיבוע חלבון/נוגדן )גרף c2)גרף  cm-1 1779-ו 1735-תוספת של שני אסטרים ב

ים יש לציין, כי אימות זה זהה עבור שלושת המבנים המיוצר 26, 20.זהים(. תהליך קיבוע זה הוא בהתאמה למפורסם בספרות

(monolayer ,microcavity ו-rugate filter בשלב זה וידאנו את .)באמצעות  שלבי הקיבוע השוניםinterferometric 

Fourier transform spectroscopy-RIFTS אחר המודיפיקציות השונות ע"ג הככלי משלים למעקב  שמששמ-

monolayer.10 ,23  ,הסיליקון הנקבובי מואר באור לבן בניצב לפני השטח, בעוד שספקטרום ההחזרה מזוהה ע"י בקצרה

 - EOTעובי אופטי אפקטיבי ) ( לקבלתfast Fourier transformספקטרומטר קטן. האות האופטי עובר התמרת פורייה )

effective optical thicknessמעבר מסה בתוך התווך (, או פיק בודד. שינוי בספקטרום ההחזרה, נמצא בקורלציה ישירה ל

המנורמלים לאחר כל אחד מהמודיפיקציות של פני  EOT-מציג את שינויי ה 3גרף הנקבובי או ציפוי פלטפורמת החישה. 
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, 3.0±0.1%השכבה. אכן, הסיגנל האופטי עולה לאחר כל אחת מההתמרות הכימיות/ביולוגיות של המשטח )ערכים של 

מיד לאחר שלב קיבוע ביורצפטורים ביצענו פאסיבציה  (.נוגדן/Aחלבון -ו APTES ,DSCעבור  5.1±0.1%, 4.3±0.2%

של  לא ספציפיתהספיחה לא עבר קיבוע( להקטנת השל אתרי קישור חופשיים )הן של המצלב והן של המשטח הנקבובי ש

 לטפורמה האופטיתשל הפכוח הדחייה טופלה ע"ג המשטח להגדלת  (v/v) 0.1%תמיסת חלבון ג'לטין  28, 27.המתמר הנקבובי

 .אל מול מולקולות מפריעות

  

 

 

 

 

 

הצגה סכמתית של שלבי  –חלק עליון . 2גרף  

 PSi( aקיבוע אנליט המטרה אל סיליקון: )

 ; APTES( משטח b) ;מע"צ 600-מחומצן ב

(c משטח )DSC המשמש כמצלב כימי; (d )

, בהתאמה. צד תחתון Aחלבון  ו/אוקיבוע נוגדן 

 המתאימים.   ATR-FTIRעקומי  –

 

-יחסית לאחר שינוי ננו EOTשינויים  .3גרף 

 Aחלבון ו APTES, DSCמבנה נקבובי עם 

הנתונים מתקבלים בתנאים יבשים  .ו/או נוגדן

לאחר  PSiשל  EOTים ביחס לערך ורמלמנו

. הנתונים תהליך החמצון )ללא כל מודיפיקציה(

 .(n ≥ 3)סטיית תקן  ±מוצגים כממוצע 
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החישה המוצעת מבוססת על ניטור ספקטרום  .פיתוח פרוטוקול חישה אופטי של הביוסנסור עבור מולקולות המודל .4.3

ההחזרה בעקבות זיהוי ספציפי של אנליט המטרה, לזיהוי "טביעת אצבע ייחודית" של הדוגמא הנבדקת. בעקבות הגנריות של 

תרחיף חיידקים. לכן, תחילה עבדנו עם חיידקי מודל לשיפור פרוטוקול הפלטפורמה ניתן להתאימה לעבודה עם כל סוג של 

 indirect competitive immunoassayבמטרה לעבור בהמשך לתמיסת חיידקי הברוצלה. עקרון החישה מבוסס על  החישה

נועד להגברת סיגנל באמצעות  HRP-. השימוש בhorseradish peroxidase(HRP) של נוגדן מונוקלונלי המסומן ב

כלומר:  21( השוקע לתוך התווך הנקבובי בנוכחות מי חמצן.naphthol-1-chloro-4סובסטרט ספציפי )ריאקציה ביוכימית עם 

תוצר תהליך חמצון הסובסטרט הינו משקע בלתי מסיס בסביבה מימית ולכן נצפה להצטברותו בתוך התווך הנקבובי. הצטברות 

הרגישים לשינויים מינוריים באינדקס  RIFTSהתוצר בתוך הפורות יאפשר כימות לא ישיר של אנליט המודל באמצעות ניסויי 

בעקבות  אנו מצפים שככל שריכוז חיידקי המטרה גבוה יותר, השינוי האופטי המנורמל יהיה נמוך יותר PSi.22-ההחזרה של ה

  (flow-cell)משטחי סיליקון נקבובי מוקמו בתוך תא זרימה אופטי. היקשר למשטח הנקבובינים מועטה שיכולה לכמות נוגד

סיגנל המציג את שינוי  a4גרף  .CFU/mL 410עד  10חיידקים בתחום ריכוזים של ונחשפו למגוון ריכוזים עולים של תמיסות 

ע"י מי חמצן לאיקטוב הריאקציה הביוכימית עבור ריכוזי חיידקים  HRP-מנורמל לפני ואחרי שפעול פעילות ההאופטי ה

היחסי גבוהה יותר עבור  שונים המבוצעים ע"ג הפלטפורמות לעיל. ניתן לראות כי ככל שהפורות גדולות יותר, כך הסיגנל

ת יותר וכתוצאה שוקעים בכמות רבה יותר ככל שהפורות גדולו האנזימתייםריכוז חיידקים זהה. כלומר, תוצרי החמצון 

הפעילות האופטית של פלטפורמות החישה השונות מסכם את  4bמגדילים את אינדקס הרפרקציה האפקטיבי של המתמר. גרף 

ביחס לתגובה האופטית המקסימלית )מערכת ללא חיידקים(. שלושת העקומים מציגים ליניאריות אופטית עבור כל תחום 

 0.7) ננומטר( בתנאי איכול מוגברים 55-90ת התקבלה עבור הפורות הגדולות )דק, כאשר התגובה המשמעותיהריכוזים הנב

 שניות(. תנאי זה מומש להמשך האפיונים הבאים. 30אמפר למשך 

 
, 70למשך  A 0.7-, ו0.5, 0.3אפיון אופטי של מתמרים עם גודל פורות שונה. המתמרים אוכלו בתנאי זרם שונים  .4גרף 

שנמצא  HRPשונים של חיידקי המודל ביחס פעילות  ם( שינוי סיגנל אופטי מנורמל כנגד ריכוזיa)שניות, בהתאמה.  30-ו 42

בבופר  chloro-1-naphthol-4אופטי עם סובטרט הריאקציה  baseline( ראשית נאסף a1ע"ג הנוגדן המונוקלונלי )

HEPES (pH 7.4 ,לאומדן יציבות באות המתקבל )(a2)  מיד לאחר מכן, מוספים מי חמצן אל תגובת הריאקציה לאיקטוב

( bשניות. ) 30. המתמר האופטי קובע בתוך תא זרימה ייחודי וספקטרום ההחזרה נאסף כל HRP-הפעילות האנזימתית של ה

 מטרה.חיידקי תגובה אופטית יחסית של הפלטפורמות האופטיות המאופיינות בגודל פורות שונה כנגד ריכוז 
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ונוגדנים  G, חלבון Aחלבון אלמנט זיהוי ספציפי המקובע על פני שטח המתמר הנבחר. בחנו בשלב הבא בחנו את סוג 

מציג את תגובה אופטית היחסית  5aגרף . HRP-שניוניים, כאשר כ"א מסוגל להגיב עם הנוגדנים המונוקלונליים המסומנים ב

של אלמנטי הזיהוי השונים כנגד ריכוז חיידקים עולה. כל הפלטפורמות מציגות ירידה בעוצמת הסיגנל האופטי ככל שריכוז 

החיידקים עולה. התגובה הלינארית המשמעותית התקבלה עבור פלטפורמות המאגדות נוגדנים שניוניים ע"ג המשטח ולכן 

ל פני הסיליקון עמציג ריכוזים שונים של נוגדנים המקובעים  5bלאפיון ריכוז אופטימלי. גרף  אלו םהמשכנו עם אלמנטי

וכמובן  מיקרוגרם/מ"ל 50ל פני המשטח שהוא עהריכוז המקסימלי שמקובע הנקבובי. ההבחנה האינדיקטיבית מתקבלת עבור 

 . CFU/mL 100 –זים נמוכים מ זהו הריכוז היחידי שיאפשר ירידה בסדר גודל לחישת חיידקים בריכו

 

( בריכוזים משתנים b)-ו ונוגדנים שניוניים( G, חלבון Aאלמנטי זיהוי שונים )חלבון ( a)של  יחסיתתגובה אופטית  .5גרף 

 מטרה. חיידקי כנגד של נוגדנים שניוניים 

 

מציג עקום כיול ראשוני של הפעילות היחסית של פלטפורמת החישה  6aגרף אפיון ביצועי הביוסנסור בתנאים שונים.  .4.4

, 0) ביחס לתגובה האופטית המקסימלית )מערכת ללא חיידקים(. העקום מציג תגובה ליניארית עבור תחום הריכוזים הנבחן

10 ,100 ,1,000 ,10,000 CFU/mL03.01  הינהמשוואת העקום  (, כאשר+ )Bacteria× (C 1430.-Rel. Activity = 

)5=0.992R( .בעקבות פעילות ביוכימית נמוכה  כלומר, אינדקס הרפרקציה האפקטיבי דועך בקורלציה לכמות חיידקים גבוהה

ניתן לומר בבירור כי המערכת רגישה לזיהוי וכימות חיידקי מטרה בריכוזים . המקובע לנוגדן המונוקלונלי הספציפי HRPשל 

 CFU/mL. 29 3נמוכים של 

 

הסלקטיביות של הפלטפורמות האופטיות  ידי ניטור אופטי של דוגמאות מורכבות.-המערכת עלאפיון סלקטיביות  .4.5

נבחנו ע"י אלמנטים נוספים שמטרתם לאמוד את אמיתות החישה האופטית. בחרנו לעבוד עם תמיסות חיידקים נוספות, כגון: 

Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium 1,000של  וסופי בריכוז אחיד 

CFU/mL . 6גרףb ניתן לראות כי  של המערכת. ספציפיות וסלקטיביותלאומדן  יםמציג את תגובת המתמרים האופטי

. שלושת החיידקים המתחריםבסיגנל האופטי עבור מזערית עבור חיידקי המטרה תוך ירידה רק המערכת הינה ספציפית 

ראקטיביות מסוימת עם רכיבי המערכת, אולם אינה מעידה על ריכוזים מעל לסף החישה המתקבל ירידה הנ"ל מעידה על ה

הירידה של כל תמיסות המעורבות בחיידקי מטרה . CFU/mL 3-5של המערכת האופטית. כלומר: אינה מעל ריכוז של 
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הננומטרית מציגה ספציפיות כלומר, המערכת לחיידק המודל.  תוחיידקים מתחרים הציגו פעילות יחסית אקוויוולנטי

 וסלקטיביות כנגד חיידקי המודל.

 

אומדן ספציפיות וסלקטיביות ( b) חיידקי המודל.ריכוז פלטפורמת החישה כנגד פעילות עקום כיול אופטימלי של  (a) .6גרף 

± מדווחים כממוצע הנתונים כ"א(.  CFU/mL 1,000כנגד חיידקים שונים )בריכוז אחיד וסופי של  של המתמר האופטי

 (.n = 4סטיית תקן )

 

 

 ויי חישה אופטיים לדוגמאות אמתיות.ניס .4.6

הדוגמאות אולחו נוטרו ע"י פלטפורמת החישה הגנרית המכוילת כנגד חיידק המטרה.  דוגמאות אמיתיות )מים, חלב ופלסמה(

לפי הפרוטוקול שפיתחנו והגיבו עם המתמר האופטי. טבלה  חיידקים, עברו תגובה עם נוגדנים מונוקלונליים בריכוז ידוע של

מסכמת את תוצאות החישה האופטית כאמצעי לכימות הרכב החיידקים בדוגמא הנבדקת שהושוו כנגד אנליזה מיקרוביאלית  1

 לוגיותוביו חשוב לציין כי דוגמאות אלו הינן מטריצות מרוכבות המכילות חלבונים, שומנים ותרכובות כימיותמקובלת. 

כימות החיידקים בוצע לפי תוצאות הפעילות היחסית  הנבדקת. אנוספות, אשר כולן יכולות להפריע לאנליזה מדויקת של הדוגמ

(. ניתן לראות כי נתוני ההשבה עבור כל הדוגמאות 6aכנגד עקום כיול שהוצג בסעיף הקודם )גרף  עבור כל דוגמא PSi-של ה

אנליטית  תדיאגנוסטיטכניקה סביר למימוש  ינוה זההשבה  םתחו. 2-14%עם שונות מדידה של  90-111%נעים בתחום 

 מדידה.  טעות  ±15%שבד"כ נעים 
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 ניסויי חישה בדוגמאות מאולחות. .1טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.n ≥ 3סטיית תקן )± הנתונים מדווחים כממוצע 

  

Sample 
Spiked 

(CFU/mL) 

Optical 

Log(CFU/mL) 

Microbiology 

Log(CFU/mL) 

Recovery 

(%) 

CV 

(%) 

Ground water 
50 1.9±0.3 1.9±0.2 100 11 

500 3.0±0.4 2.7±0.4 111 3 

Buffer 
50 2.0±0.5 1.9±0.4 105 10 

500 3.2±0.5 2.9±0.3 110 4 

Irrigation water 
50 2.2±0.1 2.4±0. 4 92 14 

500 2.8±0.3 2.9±0.1 97 9 

Healthy milk 
500 2.5±0.2 2.7±0.3 93 8 

5000 2.9±0.2 2.8±0.1 103 7 

Pasteurized milk 
500 2.5±0.5 2.4±0.5 104 2 

5000 3.4±0.9 3.8±1.1 90 4 

Plasma 
50 1.9±0.3 2.0±0.2 95 13 

500 2.5±0.2 2.7±0.1 93 8 
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 דיון ומסקנות .5

 

שלושה  מלווה באדפטציה של שיטת האיכול האלקטרוכימי לתנאי ראקציית החישה.תהליך פיתוח ובנייה של מתמר אופטי 

( ואופיינו ע"י מיקרוסקופ אלקטרונים סורק שהציג rugate filter-ו monolayer ,microcavityמתמרים אופטיים יוצרו )

חישה של מולקולות הקטנות ( המאפשרים 1מיקרון )תמונה  4ננומטר ועומק העולה על  30פורות צילינדריות פתוחות מעל 

(. בהמשך, 1מקוטר הפורות. כל מתמר אופטי עבר אופיין ספקטרלית תוך הצגת ספקטרום החזרה אופייני של המשטח )גרף 

 RIFTS-ו ATR-FTIRכל מתמר עבר מודיפיקציית פני שטח בטכניקות ידועות לקיבוע ביורצפטורים שאופיינו באמצעות 

, 18, 15בהתאם למקובל בספרות. קובעו במלואם אל פני שטח השכבה הפורוזיבית הביורצפטוריםאכן,  , בהתאמה(.3-ו 2)גרף 

ישה אופטיים, המשטחים השונים עברו פאסיבציה עם ג'לטין של אתרי קישור פעילים למניעת ספיחה תרם ביצוע ניסויי ח 20

בסביבה מימית לאורך זמן איחסון  rugate filter-ו microcavity לאור חוסר יציבות של משטחייש לציין, כי לא ספציפית. 

  בניסויים העוקבים. monolayer -המשכנו לעבוד עם מבני ה ממושך,

סיגנל אופטי באמצעות ריאקציה  תתוך הגבר indirect competitive immunoassayעקרון החישה מבוסס על נזכיר שוב כי 

ביוכימית שבסופה מחלחל תוצר בלתי מסיס לתוך המבנה הנקבובי ובכך מעלה את הסט ההחזרה. בחנו מחדש את הגודל 

בחרנו להמשיך לעבוד מתוך שלושת המתמרים שייוצרו,  שונים.הפורות האופטימלי למיקסום ההפרדה בין ריכוזי חיידקים 

אמפר  0.7ננומטר שאוכלו אלקטרוכימית בתנאים מוגברים ) 55-90עם הפורות הגדולות ביותר שיוצרו בטווח גדלים של 

שכבה הובעו במלואם אל פני שטח קונוגדנים שניוניים ש G, חלבון Aחלבון משך בחנו הב. 4, גרף (שניות 30למשך 

הפורוזיבית בהתאם לפרוטוקולים קודמים. מתוך הנ"ל התגובה הלינארית המשמעותית התקבלה עבור פלטפורמות המאגדות 

קורלציה המתאר את  5bגרף  ( ולכן המשכנו עם אלמנטים אלו לאפיון ריכוז אופטימלי.5aנוגדנים שניוניים ע"ג המשטח )גרף 

בהתאמה.  גבוה Rel. Intensity-חיידקי מטרה. ככל שריכוז הנוגדנים גבוה יותר כך הבין הסיגנל האופטי לבין ריכוז עולה של 

 (.CFU/mL 100 -מיקרוגרם/מ"ל יאפשר תחום חישה נמוך יותר מבחינת ריכוז חיידקים )מתחת ל 50נו כי  קלכן, הס

מתאר את התגובה  a6. גרף CFU/mL 410עד  0( בתחום ריכוזים של E. coliולראיה, בוצעו ניסויי חישה כנגד חיידקי מודל )

האופטית ועקום כיול ראשוני להוכחת היתכנות מערכת החישה, תוך קורלציה בין האנטיגן החיידקי לסיגנל האופטי. חשוב 

לציין כי היות ופלטפורמת החישה מבוססת על פעילות ביוכימית של אלמנטים קטליטיים התלויים בטמפרטורה קבועה, יש 

איזון מבוקר של פרמטר זה לאחדות התוצאות. ניתן לראות כי אכן עבודה עם ריכוז נוגדנים גבוה כפי  להמשיך לשמור על

דקות אנליזה. בנוסף,  30-תוך פחות מ CFU/mL 3זיהוי וכימות חיידקי מטרה בריכוזים נמוכים של שצוין לעיל מאפשר 

 Staphylococcus aureus, Listeria)מה הפלטפורמה האופטית מציגה ספציפיות וסלקטיביות רבה כנגד חיידקי ד

monocytogenes, Salmonella typhimurium )גרף תוך שמירה על קורל( 6ציה אופיינית לריכוז חיידקי המודלb .)

. מטבלה שונים המאולחות בחיידקי המודל בשני ריכוזים)מים, חלב, פלסמה( הפלטפורמות אופיינו גם על דוגמאות אמיתיות 

ביחס לשיטת בדיקה מקובלת )מיקרוביאלית( לאימות  יםניתן לראות כי המתמרים האופטיים הציגו ביצועים אקוויוולנטי 1

 . 90-111% התוצאות המתקבלות עם ערכי השבה של 

במערכת  פיםנוס יםזיהוי תבנית חישה אופטימלית ושיפורלסיכום, שנת הפרויקט התמקדה בניסויי חישה מתקדמים מבחינת 

המערכות שפותחו ניטרו דוגמאות אמיתיות כמו כן,  תוך התחשבות בפרמטרים מעכבים/מתחרים על ביצועי המערכת.האופטית 

דקות  30ובלת. התגובה המהירה )עד בהצלחה תוך זיהוי וכימות מדויק של חיידקי המודל ביחס לשיטה הקונבנציונלית המק

וכה )צמצום עלויות(, ניידות הפלטפורמות לגילוי באתר הבדיקה והגנריות של לקבלת תוצאה כמותית(, צריכת ראגנטים נמ
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התולדה מהמחקר הינה פלטפורמה לניטור הפלטפורמה לזיהוי חיידק אחר מעידות על בשלות הטכנולוגיה למימוש מיידי. 

בתנאי שדה עם השלכות הן לבריאות בעלי חיים והן לבני האדם. ההתאמה של המערכת לחיידקי  שיטתי של כל מיקרואורגניזם

ברוצלה הינה מיידית תוך שימוש בנוגדנים מונוקלונליים כנגד החיידק המטרה במקום אלו שנוסו עד היום. אנו מאמינים כי 

פי חיה פרטנית או לפי דוגמאות מיכל חלב , חישה ל)חיידקי הברוצלה( מקורות זיהוםשימוש במערכת זו תאפשר זיהוי 

 יתן לומר כי עמדנו בהצלחה באבני הדרך שהוגדרו לשנה זו.נ .ובכך תמנע את ההתפרצות הבא המייצגות את העדר כולו
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