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Περίληψη 

Ο τομέας της βιοανάλυσης, και ειδικότερα οι τομείς της πρωτεομικής και μεταβολομικής, 

απαιτούν σύγχρονες και δυναμικές αναλυτικές τεχνικές για τη μελέτη βιοχημικών 

φαινομένων και συστημάτων, για την εύρεση και παρακολούθηση κατάλληλων βιοδεικτών, 

καθώς και για την παρακολούθηση των επιπέδων σημαντικών βιομορίων σε βιολογικά 

υγρά και ιστούς, ακόμα και σε ιχνοποσότητες. Η δυναμική της φασματομετρίας μάζας στη 

μελέτη των συγκεκριμένων συστημάτων, παρέχοντας εξαιρετική ευαισθησία και ακρίβεια, 

δομικό, ποιοτικό και ποσοτικό χαρακτηρισμό, με την ελάχιστη κατανάλωση δείγματος, την 

καθιστά ως το πλέον ιδανικότερο βιοχημικό εργαλείο. 

Ως εκ τούτου, στα πλαίσια της δεδομένης μεταπτυχιακής διατριβής, εφαρμόστηκαν 

φασματομετρικές προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό των κύριων μεταβολιτών του 

σεληνίου, καθώς και της γενικής πρωτεΐνης του ανθρώπινου ορού αίματος, της αλβουμίνης, 

η οποία περιέχει σεληνομεθειονίνη, σε βιολογικά υγρά. Και στις δύο δεδομένες 

ανεξάρτητες μελέτες, αναπτύχθηκαν και βελτιστοποιήθηκαν μεθοδολογίες υγρής 

χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης σε σύζευξη με διαδοχική φασματομετρία μοριακών 

μαζών, υπό την παρακολούθηση επιλεγμένων μεταβάσεων ιόντων (HPLC-MRM). 

Συγκεκριμένα, μία CX-RPLC-MRM μεθοδολογία εφαρμόστηκε  για την ταυτοποίηση και τον 

ποσοτικό προσδιορισμό γνωστών μεταβολιτών του σεληνίου σε ανθρώπινο ορό αίματος και 

ούρα. Για την απόκτηση μίας γενικευμένης εικόνας του μεταβολικού προφίλ 

συγκεκριμένων ανόργανων και οργανικών ενώσεων του σεληνίου στον ανθρώπινο 

οργανισμό, πραγματοποιήθηκαν πειράματα χορήγησης εξωγενούς σεληνίου, μέσω 

συμπληρωμάτων διατροφής, σε εθελοντές. Το είδος και τα επίπεδα των συγκεντρώσεων 

μικρών μη πρωτεϊνικών ενώσεων του σεληνίου παρακολουθούνταν με την CX-RPLC-MRM 

μεθοδολογία στα βιολογικά υγρά των εθελοντών. 

Η ταυτοποίηση των ενώσεων του σεληνίου πραγματοποιήθηκε με εφαρμογή πολλαπλών 

ποιοτικών κριτηρίων για την αξιόπιστη ταυτοποίησή τους, ενώ για την ποσοτικοποίησή 

τους στα βιολογικά δείγματα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της προσθήκης γνωστής 

ποσότητας πρότυπων ενώσεων. Στην περίπτωση του κύριου μεταβολίτη του σεληνίου, του 

σεληνοσακχάρου μέθυλο-2-ακετάμιδο-2-δεόξυ-1-Se-β-D-γαλακτοζαμίνη (SeGalNAc) 

χρησιμοποιήθηκε ισοτοπικά ιχνηθετημένο εσωτερικό πρότυπο για τον ακριβέστερο 

ποσοτικό προσδιορισμό του, δεδομένης της πολυπλοκότητας της μήτρας. Τα αποτελέσματα 



 
 

που λήφθηκαν επιβεβαιώθηκαν με φασματομετρία ατομικών μαζών (HPLC-ICP/MS) από 

εξωτερικούς συνεργάτες (κ. Καθηγητής K.A. Francesconi, Πανεπιστήμιο Γκρατς, Αυστρία).  

Η παρακολούθηση των επιπέδων του σεληνίου στον ανθρώπινο οργανισμό καθίσταται 

αναγκαία, καθώς ο διαχωρισμός μεταξύ της ευεργετικής και της τοξικής δράσης του 

στοιχείου αυτού στον άνθρωπο είναι αρκετά στενός. Επιπλέον, ο μεταβολισμός του 

σεληνίου δεν έχει, ακόμα, αποσαφηνιστεί πλήρως, και επομένως, τα δεδομένα που 

λαμβάνονται από μελέτες όπως η συγκεκριμένη της παρούσας διατριβής, συνεισφέρουν 

στην κατανόηση αυτού. Ειδικότερα, μέσω της δεδομένης εργασίας, μελετήθηκαν για πρώτη 

φορά τα μεταβολικά προϊόντα της μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης στον ανθρώπινο οργανισμό 

κατόπιν λήψης του αντίστοιχου συμπληρώματος διατροφής. 

Ο ορός αίματος αποτελεί το καταλληλότερο μέσο για την παρακολούθηση των επιπέδων 

του σεληνίου στον οργανισμό, καθώς αντανακλά άμεσα τις αλλαγές της κατάστασης του 

ιχνοστοιχείου που σχετίζονται με τη διατροφική του πρόσληψη αλλά και με διαταραχές 

στην υγεία. Όμως, η χαμηλή αφθονία των μικρών ενώσεων του σεληνίου στον ορό αίματος 

αλλά και η πολυπλοκότητα της μήτρας αυτού, αποτελούν πρόκληση από την αναλυτική 

σκοπιά. Η CX-RPLC-MRM μεθοδολογία που αναπτύχθηκε, ανταπεξήλθε στην 

ποσοτικοποίηση του κυρίαρχου μεταβολίτη του σεληνίου, του σεληνοσακχάρου SeGalNAc, 

στον ορό αίματος, αποτελώντας την πρώτη μέθοδο φασματομετρίας μοριακών μαζών που 

χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς για ενώσεις του σεληνίου σε ορό αίματος.  

Επίσης, αναπτύχθηκε μία bottom-up RPLC-MRM μεθοδολογία για την ταυτοποίηση και τη 

label-free ποσοτικοποίηση της αλβουμίνης του ανθρώπινου ορού αίματος, με επίτευξη 

ικανοποιητικά χαμηλών ορίων ανίχνευσης, μέσω παρακολούθησης χαρακτηριστικών 

πεπτιδίων της συγκεκριμένης πρωτεΐνης. Η αλβουμίνη του ορού αίματος (HSA) αποτελεί 

μία υψηλής αφθονίας πρωτεΐνη, αντιπροσωπεύοντας το 60 % του συνόλου των πρωτεϊνών 

στο αίμα, και θεωρείται βιοδείκτης διαφόρων παθήσεων, όπως η οξεία νεφρική βλάβη. 

Όμως, παρουσιάζει σημαντική μικροετερογένεια, κυρίως μέσω της γλυκοζυλίωσης και της 

οξείδωσής της, με τα φαινόμενα αυτά να ενισχύονται σε παθολογικές καταστάσεις, όπως 

σε ασθενείς με διαβήτη.  

Η αδυναμία των εφαρμοζόμενων τεχνικών που χρησιμοποιούνται σε αναλύσεις ρουτίνας 

για τον ακριβή ποσοτικό προσδιορισμό της αλβουμίνης, όταν αυτή εμφανίζει αυξημένη 

μικροετερογένεια, αποτέλεσαν το κίνητρο της δεδομένης μελέτης, κατά την οποία 



 
 

πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες για την ανάπτυξη μίας bottom-up RPLC-MRM 

μεθοδολογίας με υψηλή ανεκτικότητα στη βιολογική μεταβλητότητα.  

Τέλος, η αλβουμίνη ενσωματώνει στην πολυπεπτιδική της αλυσίδα σεληνομεθειονίνη, 

μέσω της τυχαίας και μη ελεγχόμενης αντικατάστασης ορισμένων καταλοίπων μεθειονίνης 

της πρωτεΐνης από σεληνομεθειονίνη. Στα πλαίσια μίας προσπάθειας για την ανίχνευση του 

σεληνίου σε επίπεδο πεπτιδίων, εγγενής ορός αίματος αναλύθηκε μέσω nRPLC-SIM 

παρακολούθησης των πεπτιδίων της αλβουμίνης που περιέχουν μεθειονίνη και των 

αντίστοιχων δυνητικών αναλόγων τους με σεληνομεθειονίνη. Σκοπός ήταν η συσχέτιση της 

αφθονίας των πεπτιδίων που περιέχουν μεθειονίνη και σεληνομεθειονίνη, για την πιθανή 

εύρεση κάποιου μηχανισμού της βιοχημικής κατανομής του σεληνίου στην αλβουμίνη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The challenging task of bioanalysis, especially in the field of proteomics and metabolomics, 

demands highly sensitive and state-of-the-art approaches for the investigation of 

biochemical systems and phenomena, as well as for the determination of the levels of 

biochemically significant biomolecules, such as biomarkers. It is currently widely accepted 

that mass spectrometry is an ideal biochemical analysis tool, due to its unparalleled 

characteristics, such as the sensitivity and accuracy, in addition to its capability to supply 

structural, qualitative and quantitative information.  

Hence, the determination of the main metabolites of selenium, as well as of the general 

protein human serum albumin (HSA) in biological fluids, which constituted the objective of 

this MSc thesis, was conducted through mass spectrometric analysis. Methodologies based 

on high performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry, in 

multiple reaction monitoring mode (HPLC-MRM), were developed and optimized both for 

the selenium metabolites and the human serum albumin, independently.   

In fact, a CX-RPLC-MRM assay was applied for the analysis of human serum and urine in 

order to identify and quantitate several known selenium metabolites. In terms of a general 

analysis of the metabolic profile of specific inorganic and organic selenium compounds in the 

human body, selenium ingestion experiments were conducted on volunteers. The 

concentration levels of eight small non-protein selenium compounds related to this essential 

trace element’s metabolism were monitored in the volunteers’ biological fluids by the CX-

RPLC-MRM assay.  

Due to the highly complex matrix of the biological fluids, the method of standard additions 

was chosen as the quantitative approach, while the quantitative determination of the main 

selenium metabolite methyl-2-acetamide-2-deoxy-1-β-D-galactosamine (SeGalNAc) was 

further enhanced by the use of an isotopically labeled internal standard.  

The narrow gap between selenium essentiality and toxicity dictates the importance of 

monitoring the concentration levels of selenium in the human body. In addition, since 

selenium metabolism is not yet totally clarified, analytical approaches such as the one 

developed in this thesis, significantly contribute to the general understanding of selenium 

metabolic pathways. For instance, the identification of methyl-selenocysteine’s metabolic 

products in humans, following MeSeCys ingestion through dietary supplements, was first 

conducted in this thesis. 



 
 

Moreover, while serum is the most accessible bioindicator for selenium levels, as it responds 

rapidly to changes in selenium status correlated with its dietary intake or physiological 

disorders, the determination of small selenium compounds in serum is a challenging 

analytical task, due to the combination of their low abundance in it and the complexity of 

serum matrices. Surprisingly, the CX-RPLC-MRM assay developed herein is the first 

molecular mass spectrometric method successfully applied on serum for the identification of 

selenium metabolites and the quantification of the main selenium metabolite, SeGalNAc. 

The identification of small selenium species by the CX-RPLC-MRM assay was evaluated by 

HPLC-ICP/MS analysis, conducted by external collaborators (Prof. Kevin A. Francesconi, 

University of Graz, Austria). 

A bottom-up RPLC-MRM assay was developed for the identification and the simplified label-

free quantification of human serum albumin, achieving satisfactorily low limits of detection, 

as well. HSA is the most abundant serum protein, constituting approximately 60 % of total 

blood proteins, and has been suggested to be a suitable biomarker for disorders, such as 

acute renal failure. It depicts significant micro-heterogeneity, mainly due its non-enzymatic 

glycosylation and oxidation. Such phenomena are enhanced in cirrhotics and diabetics.  The 

inability of conventional routine approaches to quantitatively determinate 

microheterogenous isoforms of HSA triggered us to develop a bottom-up RPLC-MRM 

method robust enough as regards the biological variability. The efforts on this approach are 

featured in this thesis. 

Finally, human serum albumin, as a general serum protein, is believed to randomly 

incorporate selenomethionine in place of some methionine residues. A nano-RPLC-SIM 

approach was tested on human serum albumin’s methionine/selenomethionine peptides in 

order to detect the corresponding selenium on peptide level. The main target of the specific 

effort was to correlate the abundance of methionyl and selenomethionyl peptides, and to 

potentially discover a probable biochemical mechanism for the distribution of selenium in 

human serum albumin.  
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  Κεφάλαιο 
 

 

 

Το σελήνιο αποτελεί ένα χαμηλής αφθονίας στοιχείο στο φλοιό της γης (0.09 x 10-6 %)[1], το 

οποίο ανακαλύφθηκε από τον Jacob Berzelius το 1817. Συγκεκριμένα, ο J. Berzelius 

απομόνωσε κρυστάλλους σεληνίου από ορυκτά μεταλλεύματα θειούχου σιδήρου, στο 

εργαστήριό του στη Στοκχόλμη, και προσδιόρισε ορισμένες φυσικοχημικές ιδιότητές του.[2] 

Μέχρι το 1817, το σελήνιο παρερμηνευόταν για τελλούριο (Te), λόγω των παρόμοιων 

ιδιοτήτων των δύο στοιχείων. Στην ομοιότητα αυτή, βασίζεται και η ονομασία που απέδωσε 

ο Brezelius στο στοιχείο του σεληνίου, από την ελληνική λέξη «σελήνη», ως δορυφόρο του 

τελλουρίου.[2] 

Από την ανακάλυψή του και έπειτα, το σελήνιο έχει διχάσει την επιστημονική κοινότητα ως 

προς τη δράση του και τις επιπτώσεις του στους ζώντες οργανισμούς. Χαρακτηριστικά, στο 

παρελθόν, το σελήνιο θεωρούνταν ως δηλητήριο, και είχε κατηγορηθεί για κτηνοτροφικές 

καταστροφές.[3] Πλέον, έχει αποδειχθεί ότι, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο ποσοστό των 

περιπτώσεων αυτών, οι απώλειες στην κτηνοτροφία, οφείλονταν σε χλωρίδα πλούσια σε 

αλκαλοειδή και νευροτοξίνες, παρά σε φυτά που συσσωρεύουν σελήνιο σε υψηλά επίπεδα 

συγκεντρώσεων.[4] 

 Από τη δεκαετία του 1970[5],  η  επιστημονική κοινότητα έχει στραφεί με μεγάλο 

ενδιαφέρον, στη μελέτη και τον προσδιορισμό των ευεργετικών δράσεων του σεληνίου 

στον άνθρωπο, με αποτέλεσμα σήμερα να θεωρείται ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τον 

ανθρώπινο οργανισμό, με στενό, όμως, εύρος μεταξύ της ωφέλιμης και της τοξικής δράσης 

του στο σώμα.  Χαρακτηριστικά, η συνιστώμενη ημερήσια διατροφική πρόσληψη του 

σεληνίου έχει οριστεί στα RDV = 55 μg Se / day[6] για ενήλικα άτομα, με ανώτερα ανεκτά 

διατροφικά λαμβανόμενα επίπεδα του σεληνίου τα 400 μg Se / day για ενήλικες[6] (Πίνακας 

1.1.).  

Εντός του συγκεκριμένου ασφαλούς εύρους, το λαμβανόμενο σελήνιο, επιτελεί δομικούς 

και ενζυμικούς ρόλους στον ανθρώπινο οργανισμό, κυρίως μέσω της έκφρασης των 

1.  ΣΕΛΗΝΙΟ (Se): ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ   

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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σεληνοπρωτεϊνών[7]-[12], καθώς επίσης, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.[13],[14] 

Συγκεκριμένα, αρκετά σεληνοένζυμα με αντιοξειδωτική δράση, εμπεριέχουν τη 

σεληνοκυστεΐνη στο ενεργό τους κέντρο, όπως η γλουταθειονική υπεροξειδάση.[15]  Σε in 

vitro μελέτες, το σελήνιο φαίνεται να δρα ως αναστολέας της αντιγραφής του γενετικού 

υλικού του HIV ιού, μέσω της ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος και τη διατήρηση 

του έλεγχου της κυτταρικής οξειδωτικής κατάστασης[16], ενώ επίσης παρουσιάζει 

προστατευτική δράση σε προσβεβλημένα άτομα από τον ιό της ηπατίτιδας (B, C).[17]  

 

Πίνακας 1.1. Συνιστώμενα επίπεδα διατροφικά λαμβανόμενου σεληνίου στον άνθρωπο, καθώς 

και καθορισμένα ως ανώτερα ανεκτά επίπεδα ημερήσιας πρόσληψης σεληνίου, σε συσχέτιση με 

την ηλικία του λήπτη.[6] Οι τιμές έχουν καθοριστεί από το αμερικανικό ινστιτούτο ιατρικής (USA 

Institute of Medicine, 2000), και είναι εγκεκριμένες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

(WHO).[35]    

Διατροφική πρόσληψη σεληνίου 

Ηλικία 
(έτη) 

Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη 
(μg Se / day) 

Ανώτερο ανεκτό επίπεδο 
 ημερήσιας πρόσληψης 

(μg Se / day) 
1 – 3 20 90 
4 – 8 30 150 

9 – 13 40 280 
14 – 18 55 400 

19 + 55 400 
 

 

Ευεργετική είναι η επίδραση του σεληνίου στην ανδρική γονιμότητα, ενισχύοντας την 

παραγωγή τεστοστερόνης, το σχηματισμό και την ανάπτυξη των σπερματοζωαρίων,[18] 

καθώς και στην ορθή λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα, προάγοντας τη μετατροπή του 

πρόδρομου μορίου Τ4 στην ενεργή ορμόνη Τ3.[19] Σεληνοπρωτεΐνες, όπως η 

σεληνοπρωτεΐνη P και η γλουταθειονική υπεροξειδάση, που εντοπίσθηκαν στον ανθρώπινο 

εγκέφαλο, φαίνεται να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση παθήσεων του εγκεφάλου, όπως 

οι νευρωνικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των νόσων Alzheimer και  Parkinson.[20] 

Ακόμα, θεωρείται ότι διαθέτει αντικαρκινική δράση[21]-[26], η διερεύνηση του μηχανισμού 

της οποίας έχει απασχολήσει αρκετές μελέτες, η περισσότερο διαδεδομένη εκ των οποίων 

είναι η μελέτη SELECT (the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial).[27],[28]  
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Η έλλειψη του σεληνίου στον ανθρώπινο οργανισμό, σχετίζεται με εκφυλιστικές 

ασθένειες[29], αποτελεί συμπαράγοντα, και όχι κύρια αιτιολογία σε μυϊκές νόσους, όπως η 

ενδημική καρδομυοπάθεια Keshan, αλλά και η πάθηση των μυών Kaschin-Beck,[30],[31] ενώ 

επίσης, αυξάνει τις πιθανότητες της αποβολής του εμβρύου από τη μήτρα.[32] Χαμηλά 

επίπεδα σεληνίου στον ανθρώπινο οργανισμό, σχετίζονται, επίσης, με χρόνιες παθήσεις 

όπως ο διαβήτης, το άσθμα, η υπέρταση και ο καρκίνος.[33] Αντίθετα, η σελήνωση, δηλαδή η 

τοξική επίδραση του σεληνίου λόγω μακροχρόνιας πρόσληψης σεληνίου σε υψηλές 

συγκεντρώσεις, ευθύνεται για διαταραχές του γαστρεντερικού, ενδοκρινικού και νευρικού 

συστήματος.[34] 

Η μελέτη της δράσης του σεληνίου στον οργανισμό είναι ακόμα υπό εξέλιξη. Η πλήρης 

διερεύνηση του μεταβολισμού του σεληνίου αλλά και των μηχανισμών δράσης του στον 

ανθρώπινο οργανισμό, πιθανώς να εισάγουν νέα δεδομένα στη μελέτη του σεληνίου, 

αξιοποιήσιμα από τους τομείς της βιοχημείας, της βιολογίας, της τοξικολογίας και της 

επιδημιολογίας, για την ορθότερη διαχείριση του παρεξηγημένου μέχρι πρόσφατα 

ιχνοστοιχείου. Επιπλέον, οι μελέτες αυτές θα προήγαγαν την εύρεση κατάλληλων 

βιοδεικτών  για την παρακολούθηση της έλλειψης, υπερεπάρκειας και αφομοίωσης του 

σεληνίου από τον οργανισμό.  
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Το σελήνιο (Se) αποτελεί ένα μεταλλοειδές στοιχείο της ομάδας VI A του περιοδικού 

πίνακα, με ατομικό αριθμό Ζ = 34 και σχετική ατομική μάζα Ar = 78.96. Στον περιοδικό 

πίνακα κατατάσσεται μεταξύ του θείου (S) και του τελλουρίου (Te) παρουσιάζοντας 

σημαντικές ομοιότητες με τις ιδιότητες των συγκεκριμένων στοιχείων. Λόγω των 

παρόμοιων φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους, το σελήνιο και το θείο ακολουθούν κοινά 

μεταβολικά μονοπάτια στα φυτά και στις ζύμες, κατά τα οποία το σελήνιο μεταβολίζεται 

μέσω εξειδικευμένων για το θείο ενζύμων.[36]  

 

Πίνακας 1.2.1. Ορισμένα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του στοιχείου του σεληνίου (Se). 

Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του σεληνίου 
Ηλεκτρονική διαμόρφωση  [Ar] 3d10 4s2 4p4 
Ατομική ακτίνα 1.22 Å 
Ιοντική ακτίνα 0.5 Å 
Ομοιοπολική ακτίνα 1.16 Å 
Δυναμικό ιοντισμού 1st 9.752 / 2nd 21.19 / 3rd 30.82 eV 
Σημείο τήξεως 217 °C 
Σημείο βρασμού 684.9 °C 
Κρυσταλλική δομή  Εξαγονική 
Οξειδωτικές καταστάσεις -2, 0, +2, +4, +6 
 

Εκτός από το στοιχειακό σελήνιο (Se0), το συγκεκριμένο στοιχείο διαθέτει τέσσερις 

οξειδωτικές καταστάσεις, όπως παρατηρείται από τον Πίνακα 1.2.1., στις οποίες 

εντοπίζεται μέσω των ανόργανων και οργανικών ενώσεών του. Κύρια οξειδωτική 

κατάσταση για το σελήνιο είναι η -2,  με χαρακτηριστικά παραδείγματα το σεληνίδιο του 

υδρογόνου (H2Se), τη σεληνοκυστεΐνη (SeCys), τη σεληνομεθειονίνη (SeMet) και το 

τριμεθυλιωμένο κατιόν του σεληνίου ((CH3)3Se+).  

Εξαιτίας των πολλαπλών οξειδωτικών καταστάσεών του, το σελήνιο προσφέρεται για 

πληθώρα οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων, εξαιρετικής βιοχημικής σημασίας για τα 

βιολογικά συστήματα, στις οποίες οφείλει τόσο την ευεργετική δράση του, για παράδειγμα 

ως αντιοξειδωτικός παράγοντας, αλλά και την τοξικότητά του. Τέλος, το σελήνιο στη φύση 

απαντάται με έξι ισότοπα, πέντε εκ των οποίων παρουσιάζουν σταθερότητα. Τα ισότοπα 

1.2. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΟΥ (Se) 
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του σεληνίου παρατίθενται στον Πίνακα 1.2.2., συνοδευόμενα από την επί τοις εκατό 

φυσική τους αφθονία. 

 

Πίνακας 1.2.2. Φυσικά ισότοπα του σεληνίου.[37] 

Ισότοπα (Se) Ακριβής μάζα % Φυσική αφθονία 
74Se * 73.9225 0.9 
76Se * 75.9192 9.1 

                  77Se    76.9199 7.6 
78Se * 77.9173 23.6 
80Se * 79.9165 49.9 
82Se * 81.9167 8.9 

* Σταθερά ισότοπα του σεληνίου 
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Η σπουδαιότητα του σεληνίου στην ανθρώπινη βιολογία είναι αναγνωρισμένη. Ως 

απαραίτητο ιχνοστοιχείο, η ευεργετική δράση του εντός ενός στενού εύρους 

συγκεντρώσεων, καθιστά την έλλειψη ή την υπερεπάρκεια αυτού, υπεύθυνες για 

σημαντικές επιπλοκές στην υγεία. Η ημερήσια λήψη του σε επίπεδα υψηλότερα από 4 μg 

Se / kg σώματος (NOAEL) από ενήλικα άτομα[38], είναι ικανή να προκαλέσει τοξικές 

επιδράσεις στον λήπτη. Η τοξικότητα του σεληνίου εξαρτάται τόσο από το είδος και την 

ποσότητα της λαμβανόμενης ένωσης του απαραίτητου αυτού ιχνοστοιχείου, όσο και από 

την ηλικία, τη διατροφή, τη φυσιολογική κατάσταση του λήπτη, καθώς και από τον τρόπο 

χορήγησης του σεληνίου.[39] Τα τοξικά επίπεδα ορισμένων συχνά απαντούμενων ενώσεων 

του σεληνίου παρατίθενται στον Πίνακα 1.3.1.. 

 

Πίνακας 1.3.1. Τοξικά επίπεδα σεληνίου συναρτήσει του είδους της λαμβανόμενης ένωσης και του 

τρόπου χορήγησής της στον οργανισμό. 

Ένωση Se Χημικός τύπος LD50* 
Dimethylselenide (CH3)2Se 1600 mg /Kg (Int)[40] 
Hydrogen selenide H2Se 0.02 mg  / L (Resp) [41] 
 TMSe+    (CH3)3Se+ 49 mg /Kg (Int) [41] 
Secystine [HO2CCH(NH2)CH2Se]2 35.8 mg / Kg (Or) [42] 
Semethionine CH3Se(CH2)2CH(NH2)CO2H 4.3 mg / Kg (Int) [41] 
Se-methylselenocysteine CH3SeCH2CH(NH2)CO2H 33.4 mg / Kg [43] 
Selenite SeO3

2- 3.5 mg / Kg (Int) [44] 
Selenate SeO4

2- 5.8 mg / Kg (Int) [44] 
*Θανατηφόρος δόση για το μισό πληθυσμό ποντικών ή αρουραίων μέσω ενδοπεριτοναϊκής (Int), στοματικής 
(Or) και αναπνευστικής (Resp) εισαγωγής. 

 

Ο ακριβής μηχανισμός της τοξικής δράσης του σεληνίου σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο 

στον οργανισμό δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Θεωρείται πως η αλληλεπίδραση του 

σεληνίου με τη γλουταθειόνη προς σχηματισμό σεληνοτρισουλφιδίων έχει ως αποτέλεσμα 

την παραγωγή τοξικών δραστικών ριζών και υπεροξειδίου του υδρογόνου,[45] καθώς επίσης, 

η περίσσεια του σεληνίου αναστέλλει τη δράση των αφυδρογονασών και επάγει την 

απομάκρυνση σουλφυδρυλικών ομάδων απαραίτητων για τις βασικές κυτταρικές 

οξειδοαναγωγικές διεργασίες στον οργανισμό.[46] 

1.3. ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΟΥ 
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Σε περιπτώσεις οξείας δηλητηρίασης με σελήνιο, έχουν παρατηρηθεί σε ανθρώπινους 

οργανισμούς συμπτώματα όπως, γαστρεντερικές διαταραχές, κούραση, αλωπεκία, πόνοι 

στις αρθρώσεις καθώς και αποχρωματισμός των νυχιών.[47]  Παρόμοια συμπτώματα 

παρατηρούνται και σε καταστάσεις σελήνωσης, λόγω χρόνιας έκθεσης σε υψηλές 

συγκεντρώσεις σεληνίου, συμπληρωματικά στις διαταραχές του νευρικού και ενδοκρινικού 

συστήματος. Χαρακτηριστικά, σε ασθενείς με σελήνωση παρατηρείται μείωση της 

παραγωγής των θυρεοειδικών ορμονών, των αναπτυξιακών ορμονών καθώς και ορμονών 

που σχετίζονται με το μεταβολισμό. Η αίσθηση της αναπνοής με οσμή σκόρδου, αποτελεί, 

επίσης, σύμπτωμα της μακροχρόνιας λήψης ενώσεων του σεληνίου.[34] Με βάση τη 

σύγχρονη βιβλιογραφία, δεν υπάρχει κάποια σαφής συσχέτιση της λήψης σεληνίου σε 

υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων με καρκινογένεση.  
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  Κεφάλαιο 
 

 

 

Τα τελευταία χρόνια, όπου η βιοχρηστικότητα του σεληνίου έχει αναγνωρισθεί, μέρος της 

επιστημονικής κοινότητας έχει στραφεί στη μελέτη του μεταβολισμού ανόργανων και 

οργανικών μορφών του σεληνίου στον ανθρώπινο οργανισμό, αφενός για τη διερεύνηση 

των διεργασιών βιομετατροπής των ενώσεών του, και αφετέρου για την εύρεση 

κατάλληλων βιοδεικτών για τα επίπεδα του στοιχείου στον οργανισμό. Ο διαχωρισμός 

μεταξύ της ευεργετικής και της τοξικής δράσης του σεληνίου στον άνθρωπο είναι αρκετά 

λεπτός και εξαρτάται κυρίως από τη συγκέντρωση του λαμβανόμενου σεληνίου αλλά και 

από το είδος των ενώσεών του, αυξάνοντας, έτσι, τη σπουδαιότητα της μελέτης του 

ιχνοστοιχείου αυτού.  

Το σελήνιο που εισέρχεται στον οργανισμό μέσω της διατροφής, ακολουθεί τη διαδικασία 

απορρόφησης, διανομής στους ιστούς, μεταβολισμού, καταβολισμού και έκκρισης της 

περίσσειας του σεληνίου, κυρίως μέσω του ουροποιητικού και αναπνευστικού συστήματος. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι ο οργανισμός αξιοποιεί, μέσω ομοιοστατικών μηχανισμών, μόνο 

την απαιτούμενη ποσότητα σεληνίου για τις διάφορες βιοχημικές δράσεις του, 

αποφεύγοντας τη συνεχή αποθήκευση του στοιχείου.[1] Με αυτόν τον τρόπο υποδεικνύεται 

ότι η λήψη αυξημένων δόσεων σεληνίου, δεν ενισχύει περαιτέρω τη δράση των 

σεληνοενζύμων και ορισμένων μικρών μορίων του σεληνίου, σε σχέση με τη λήψη σε 

φυσιολογικά επίπεδα. 

Ο κυρίαρχος ομοιοστατικός παράγοντας για το σελήνιο, και ο πλέον κοινός μεταβολίτης για 

τις περισσότερες ενώσεις του, θεωρείται το ανιόν του σεληνιδίου του υδρογόνου (HSe-).[2]–

[8] Όμως, η φύση των παραγόμενων τελικών μεταβολικών προϊόντων, άρα και ο μηχανισμός 

αποβολής τους, εξαρτώνται από τα εγγενή επίπεδα σεληνίου στον οργανισμό πριν τη λήψη 

του στοιχείου, από τη λαμβανόμενη δόση, το είδος της λαμβανόμενης ένωσης, καθώς και 

2. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ 

ΣΕΛΗΝΙΟΥ (Se) ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ 

ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΑΖΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CX-RPLC-MRM 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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από βιολογικούς παράγοντες, όπως το φύλλο του λήπτη, την ηλικία, το γονότυπο, το 

ιατρικό ιστορικό του.[3],[9] – [15]  Σημαντικό επίσης, είναι το γεγονός ότι η τοξικότητα λόγω 

υπερεπάρκειας σεληνίου, εκφράζεται μέσω ανεξέλεγκτων οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων 

των μεταβολιτών του.[2] Επομένως, ο βαθμός της σελήνωσης εξαρτάται από το βαθμό 

τοξικότητας του εκάστοτε παραγόμενου μεταβολίτη. 

Δεδομένης, λοιπόν, της πληθώρας των διαφορετικών ενώσεων του σεληνίου, η ανάλυση 

των μεταβολικών μονοπατιών της κάθε ένωσης ξεχωριστά, καθίσταται αναγκαία για την 

κατανόηση των αιτιών τόσο της άνισης συνεισφοράς και της διαφορετικής 

αποτελεσματικότητας κάθε ένωσης στις ευεργετικές δράσεις του σεληνίου, όπως η 

κυτταρική οξειδοαναγωγική ομοιόσταση[16]-[18] και η πρόληψη διαφόρων μορφών 

καρκίνου[5],[19], όσο και της διαφοροποιημένης διαχείρισής τους από τον οργανισμό κατά τη 

βραχύχρονη και μακροχρόνια λήψη του σεληνίου.  

Πλην των βιοχημικών και επιδημιολογικών αναλύσεων που πραγματοποιούνται για τη 

μεταβολομική μελέτη του σεληνίου[5],[19]-[24], συχνά χρησιμοποιείται η προσέγγιση 

ειδοταυτοποίησης των μεταβολιτών του ιχνοστοιχείου και παρακολούθησης των επιπέδων 

συγκέντρωσής τους σε βιολογικά υγρά και ιστούς με τη χρήση φασματομετρίας μάζας. Η 

δυναμική αυτής της προσέγγισης έγκειται στη μελέτη των διαφορετικών ενώσεων ενός 

μετάλλου, του σεληνίου στη δεδομένη περίπτωση, συναρτήσει του χρόνου, παρέχοντας, 

έτσι, πληροφορίες για το μεταβολισμό του.[2]  

Η χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής τα τελευταία χρόνια, έχει διαλευκάνει σημαντικά τα 

μεταβολικά μονοπάτια του σεληνίου, καθώς έχει προσδιοριστεί το είδος και η δομή 

αρκετών μεταβολιτών, ενώ μέχρι πρόσφατα θεωρούμενοι ως επικρατείς μεταβολίτες, 

έχουν αμφισβητηθεί, μέσω ποσοτικοποίησής τους σε μεγάλο αριθμό δειγμάτων με 

σημαντική βιολογική μεταβλητότητα. Παρόλα αυτά, η χαμηλή συγκέντρωση των ενώσεων 

του σεληνίου σε βιολογικά δείγματα, ειδικότερα σε φυσιολογικές συνθήκες (χωρίς 

χορήγηση συμπληρωμάτων Se) και η πολυπλοκότητα της μήτρας των δειγμάτων, 

αποτελούν ακόμα και σήμερα πρόκληση από την αναλυτική σκοπιά.  

Συνήθη βιολογικά δείγματα, ως προς τη μεταβολομική μελέτη, αποτελούν το συκώτι, τα 

νεφρά, ο εγκέφαλος, το πάγκρεας, τα πνευμόνια, οι όρχεις, οι τρίχες, τα νύχια, τα ούρα και 

το αίμα.  Από πρακτική άποψη, οι μελέτες σε ιστούς περιορίζονται, κατά κύριο λόγο, σε 

ζώα[4],[8],[25]-[30], και λιγότερο σε ανθρώπινα δείγματα[31]. Αντίθετα, τα ούρα και ο ορός 

αίματος, αποτελούν το κυριότερο μέσο ανάλυσης του σεληνίου στον ανθρώπινο 

οργανισμό[32]-[43],  με ιδιαίτερη έμφαση στα ούρα, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό 
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λαμβανόμενου σεληνίου (50 - 70%) εκκρίνεται μέσω της συγκεκριμένης οδού. Βέβαια, η 

ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση μη πρωτεϊνικού σεληνίου σε ορό αίματος, απαιτεί ειδικές 

προσεγγίσεις[34], λόγω της εξαιρετικά χαμηλής αφθονίας του στο αίμα.  

Επομένως, λόγω της πολυπλοκότητας των βιολογικών δειγμάτων, η ειδοταυτοποίηση των 

μεταβολιτών του σεληνίου σε αυτά, χρήζει ευαίσθητων και στοιχειο-εκλεκτικών τεχνικών. Η 

σύζευξη υγρής χρωματογραφίας με ατομική φασματομετρία μάζας (HPLC-ICP-MS) αποτελεί 

την πιο δυναμική αναλυτική προσέγγιση μέχρι σήμερα, και την πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενη για το σκοπό αυτό. Παρά τη σχετικά μειωμένη απόδοση ιοντισμού και 

τις ισοβαρικές παρεμποδίσεις από πολυατομικά ιόντα για τα υψηλότερης αφθονίας 

ισότοπα του σεληνίου ( 78Se, 80Se, 82Se) που παρουσιάζει η συγκεκριμένη τεχνική, έχει 

χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση δεκαέξι μεταβολιτών του σεληνίου μέχρι σήμερα.[3] 

Παράλληλα, η φασματομετρία μοριακών μαζών, και ιδιαίτερα η διαδοχική φασματομετρία 

μοριακών μαζών συζευγμένη με υγρή χρωματογραφία (HPLC-API-MS/MS) αποτελεί ένα 

ισχυρό εργαλείο για την ανίχνευση ενώσεων του σεληνίου, με βάση τη χαρακτηριστική 

ισοτοπική κατανομή που παρουσιάζουν, αλλά και ειδικότερα για τον προσδιορισμό της 

δομής των ενώσεών του. Η ποσοτικοποίηση μεταβολιτών του σεληνίου σε πολύπλοκα 

δείγματα είναι εφικτή με τη συγκεκριμένη τεχνική, εφόσον χρησιμοποιούνται 

εξειδικευμένες μεθοδολογίες, όπως η παρακολούθηση επιλεγμένων ιόντων (Selected 

Reaction Monitoring) και κατάλληλες πρότυπες ενώσεις. Οι αναφορές στη χρήση της 

φασματομετρίας μοριακών μαζών στην ισχύουσα βιβλιογραφία, όμως, είναι 

περιορισμένες.[32],[36],[38],[43]-[48] 

Καθώς ο μεταβολισμός του σεληνίου δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί πλήρως, η 

συνδυασμένη χρήση φασματομετρίας ατομικών και μοριακών μαζών κρίνεται αναγκαία για 

την αποφυγή λανθασμένης εκτίμησης των δεδομένων που λαμβάνονται από την κάθε 

τεχνική μεμονωμένα. Έτσι, στην παρούσα μελέτη συνδυάσθηκε η ασύγκριτη ευαισθησία 

της φασματομετρίας μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (HPLC-ICP-MS) με την 

εξαιρετική εκλεκτικότητα της διαδοχικής φασματομετρίας μάζας με ιοντισμό μέσω 

ηλεκτροψεκασμού (HPLC-ESI-MS/MS) για τη διεργαστηριακή πιστοποίηση της ανίχνευσης 

και του ποσοτικού προσδιορισμού γνωστών μεταβολιτών του σεληνίου σε δείγματα 

ανθρώπινου ορού αίματος και ούρων, κατόπιν χορήγησης στα υποκείμενα της μελέτης 

διαφορετικών πηγών εξωγενούς σεληνίου. 

Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε και βελτιστοποιήθηκε μία μεθοδολογία συζευγμένης υγρής 

χρωματογραφίας με διαδοχική φασματομετρία μαζών υπό την παρακολούθηση 
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επιλεγμένων μεταβάσεων ιόντων (CX-RPLC-SRM method), για την ανάλυση οχτώ μη-

πρωτεϊνικών ενώσεων του σεληνίου (SeGalNAc, SeGalNH2, MeSeCys, SeMet, MeSeCys, 

TMSe+, Selenate, Selenite) σε ανθρώπινο ορό αίματος. Για το σκοπό αυτό, 

πραγματοποιήθηκαν δύο διαφορετικά πειράματα χορήγησης συμπληρωμάτων διατροφής 

που περιέχουν σελήνιο, ως σεληνικό νάτριο και μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη. Ο προσδιορισμός 

των μεταβολιτών επιβεβαιώθηκε με τη χρήση HPLC-ICP-MS στα ίδια δείγματα, από 

εξωτερικούς συνεργάτες (K. Francesconi, D. Kuehnelt, S. Kokarnig, Institute of Chemistry – 

Analytical Chemistry, University of Graz, Austria).  

Η δεδομένη εργασία αποτελεί την πρώτη αναφορά στην ταυτοποίηση και τον ποσοτικό 

προσδιορισμό μικρών ενώσεων του σεληνίου σε ορό αίματος με τη χρήση φασματομετρίας 

μοριακών μαζών, ενώ επίσης, για πρώτη φορά μελετώνται γνωστά μεταβολικά προϊόντα σε 

ανθρώπινο οργανισμό κατόπιν λήψης μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης, ως πηγή σεληνίου. Ως εκ 

τούτου, η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας και σε ούρα κατόπιν λήψης του 

συγκεκριμένου συμπληρώματος, αλλά και η φασματομετρική ανάλυση του 

συμπληρώματος κρίθηκαν αναγκαίες προσεγγίσεις για μία όσο το δυνατόν περισσότερο 

ολοκληρωμένη μελέτη. 

Η καταβύθιση των πρωτεϊνών από τον ορό αίματος αλλά και η διαδικασία 

προσυμπύκνωσης των μεταβολιτών κατά την προετοιμασία των δειγμάτων [34], αποτέλεσαν 

καθοριστικά βήματα για την επιτυχή ανίχνευση ορισμένων μεταβολιτών του σεληνίου, 

αφενός λόγω της απομάκρυνσης μεγάλου ποσοστού των συστατικών της μήτρας, και 

αφετέρου λόγω της ενίσχυσης του σήματος των μεταβολιτών αυτών μέσω της 

συμπύκνωσής τους. Στην εκλεκτική φύση της παρακολούθησης επιλεγμένων μεταβάσεων 

ιόντων (SRM), προστέθηκαν η συσχέτιση των χρόνων κατακράτησης κατόπιν εμβολιασμού 

με πρότυπες ενώσεις, η συσχέτιση των λόγων εντάσεως σήματος μεταξύ διαφορετικών 

μεταβάσεων της ίδιας ένωσης και των πειραματικών ισοτοπικών λόγων 80Se/78Se 

συγκριτικά με τον κατά IUPAC καθορισμένο λόγο, για την ταυτοποίηση των προς μελέτη 

ενώσεων στα βιολογικά δείγματα. Ο ποσοτικός προσδιορισμός πραγματοποιήθηκε με τη 

μέθοδο προσθήκης γνωστής ποσότητας, ενώ για το σεληνοσάκχαρο SeGalNAc 

χρησιμοποιήθηκε, επιπλεόν, το ισοτοπικά ιχνηθετημένο ανάλογό του, 82Se13CD3GalNAc, ως 

εσωτερικό πρότυπο. 

Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν, πραγματοποιείται σύντομη αναφορά στα μεταβολικά 

μονοπάτια του σεληνίου στον άνθρωπο, όπως είναι γνωστά έως σήμερα, καθώς και στις 

αναλυτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ειδοταυτοποίηση των μεταβολιτών του, 
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ως θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης που διεξήγαμε. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται η 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, και ειδικότερα η 

εφαρμογή της σε βιολογικά δείγματα και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την 

παρούσα μελέτη σε σχέση με το μεταβολισμό του σεληνίου στον άνθρωπο.  
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2.1.1. Γενικά μεταβολικά μονοπάτια του σεληνίου στον ανθρώπινο οργανισμό – 

Χαρακτηριστικά των κυριότερων μεταβολιτών του σεληνίου. 

Οι κυριότερες διατροφικές πηγές του σεληνίου για τον άνθρωπο περιλαμβάνουν τα 

ανόργανα σεληνικά (SeO4
2-, Selenate) και σεληνιώδη ιόντα (SeO3

2-, Selenite), ενώ από τις 

οργανικές ενώσεις του σεληνίου περιλαμβάνονται η σεληνομεθειονίνη (SeMet), η 

σεληνοκυστεΐνη (SeCys), η μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη (MeSeCys) και η γ-γλουτάμυλο-μέθυλο-

σεληνοκυστεΐνη (γ-Glutamyl-MeSeCys). Με την είσοδό τους στον ανθρώπινο οργανισμό, 

υφίστανται ενζυματικές ή χημικές  αντιδράσεις μεταροπής τους  για την αξιοποίησή τους, 

ως προς την παραγωγή σεληνοενζύμων – σεληνοπρωτεϊνών, το σχηματισμό μικρών μορίων 

σεληνίου με πιθανή χημειοπροφυλακτική δράση (chemoprevention), και την αποθήκευση 

του σεληνίου, κυρίως σε γενικές πρωτεΐνες, όπως η αλβουμίνη. Η δυναμικότητα και 

πολυπλοκότητα του μεταβολισμού του σεληνίου προς παραγωγή πληθώρας μεταβολικών 

προϊόντων του είναι εμφανής στο Σχεδιάγραμμα 2.1.1., όπου απεικονίζονται τα κυριότερα 

μεταβολικά μονοπάτια του σεληνίου.   

 

Σχεδιάγραμμα 2.1.1. Προτεινόμενη συγκεντρωτική αναπαράσταση των κύριων μεταβολικών 

μονοπατιών του σεληνίου, όπως προκύπτει από την ανασκόπηση των μελετών [2]-[5], [8], [38], [47], 

[49], [50], [51] που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη. (GSR: NADPH-dependent Glutathione 

reductase, GSH: Glutathione, GSSeSG: Seleno-diglutathione, GSSeH: Selenopersulfide, MeSeA: 

Methylseleninic acid).   
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Όπως παρατηρείται από το Σχεδιάγραμμα 2.1.1., ανόργανες και οργανικές ενώσεις του 

σεληνίου μεταβολίζονται προς το ανιόν του σεληνιδίου του υδρογόνου (HSe-), το οποίο 

αποτελεί έναν μεταβολίτη-κλειδί για την ομοιόσταση του σεληνίου. Σημαντικοί, επίσης, 

μεταβολίτες είναι η μέθυλο-σεληνόλη (MeSeH) και το μέθυλο-σεληνιώδες οξύ (MeSeA), 

λόγω της θεωρούμενης αντικαρκινικής τους δράσης. Το τελευταίο στάδιο πριν την 

απομάκρυνση του σεληνίου από τον οργανισμό, αποτελεί η μεθυλίωση, και η έκκριση 

γίνεται κυρίως μέσω του ουροποιητικού συστήματος. Κυρίαρχο μεταβολικό τελικό προϊόν 

φαίνεται να είναι το σεληνοσάκχαρο μέθυλο-2-ακετάμιδο-2-δεόξυ-1-Se-β-D-γαλακτοζαμίνη 

(SeGalNAc). 

Αναλυτικότερα, το ανόργανο σελήνιο μετατρέπεται στο σεληνίδιο του υδρογόνου μέσω 

αναγωγής. Τα σεληνιώδη ιόντα μεταφέρονται στον οργανισμό με τρόπο παρόμοιο των 

όξινων ανθρακικών ιόντων λόγω δομικής ομοιότητάς τους. Στο κυκλοφορικό σύστημα, 

λαμβάνονται άμεσα από τα ερυθροκύτταρα (RBCs), μέσω μίας πρωτεΐνης-μεταφορέα (band 

3 protein)[52], όπου ανάγονται σταδιακά προς HSe-, παρουσία γλουταθειόνης και NADPH-

εξαρτώμενης αναγωγάσης της γλουταθειόνης.[51]  Τα ανιόντα σεληνιδίου του υδρογόνου 

που προήλθαν από σεληνιώδη ιόντα, εξέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος, όπου 

κατόπιν πρόσδεσης με μόρια αλβουμίνης[52], μέσω σχηματισμού σεληνοσουλφιδικού 

δεσμού με κυστεΐνες που συμμετείχαν σε δισουλφιδικούς δεσμούς[53], μεταφέρονται στο 

ήπαρ για την περαιτέρω διαχείρισή τους. Αντίθετα, τα σεληνικά ιόντα, δεν απορροφώνται 

από τα ερυθροκύτταρα του αίματος, αλλά μεταφέρονται στα ηπατοκύτταρα, μέσω του 

μεταφορικού συστήματος για τα φωσφορικά ιόντα, όπου ανάγονται προς σεληνιώδη ιόντα 

και στη συνέχεια προς ανιόν του σεληνιδίου του υδρογόνου. Μέρος των σεληνικών ιόντων 

στο κυκλοφορικό σύστημα εκκρίνονται άμεσα μέσω του ουροποιητικού συστήματος, χωρίς 

περαιτέρω μεταβολισμό.[48]  

Το σελήνιο στα σεληνιώδη ιόντα, βρίσκεται στην +4 οξειδωτική του κατάσταση (Se(IV)), με 

αποτέλεσμα να θεωρείται αποτελεσματικός αντικαρκινικός παράγοντας, καθώς βρίσκεται 

σε θέση να απενεργοποιήσει κρίσιμα κυτταρικά ένζυμα, μέσω οξείδωσης σουλφυδρυλικών 

ομάδων των ενζύμων, επάγοντας την απόπτωση.[54] Επίσης, μία πρόσφατη μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε στο μεταβολισμό του σεληνίου σε ποντίκια με τη χορήγηση ισοτοπικά 

ιχνηθετημένου εξωγενούς σεληνίου, έδειξε ότι το σελήνιο που προέρχεται από σεληνιώδη 

ιόντα ενσωματώνεται αποτελεσματικότερα στις σεληνοπρωτεΐνες SelP και eGPx, σε σχέση 

με το σελήνιο της μεθυλοσεληνοκυστεΐνης και της σεληνομεθειονίνης.[55]  
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Το σελήνιο προερχόμενο από τα  σεληνιώδη ιόντα θεωρείται ότι εκκρίνεται από τον 

οργανισμό μόνο κατόπιν μετατροπής σε μεταβολικά προϊόντα, και κατά κύριο λόγο υπό τη 

μορφή του σεληνοσακχάρου SeGalNAc. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μία μελέτη, η λήψη 

σεληνιώδους νατρίου ως συμπλήρωμα διατροφής από ανθρώπινο οργανισμό, οδήγησε σε 

έκκριση του σεληνίου στα ούρα ως SeGalNAc κατά 80% του λαμβανόμενου σεληνίου, με 

μέγιστη έκκριση στις εννέα ώρες μετά τη λήψη του συμπληρώματος.[33] Ωστόσο, σε 

ορισμένες αναλυτικές προσεγγίσεις ειδοταυτοποίησης των μεταβολιτών του σεληνίου με[56] 

ή χωρίς[57] χορήγηση εξωγενούς σεληνίου, αναφέρεται η ανίχνευση σεληνιωδών ιόντων στα 

ούρα, και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα τα 

σεληνιώδη ιόντα να έχουν χαρακτηρισθεί ως μεταβολίτης σεληνίου χαμηλής συχνότητας. Η 

θεώρηση αυτή μπορεί να βασίζεται σε αστοχία των αναλυτικών τεχνικών ως προς τα 

συγκεκριμένα ιόντα, οπότε η επιβεβαίωση από σύγχρονες μεθοδολογίες κρίνεται αναγκαία.      

Από τις οργανικές ενώσεις, η σεληνομεθειονίνη, φαίνεται ότι μεταβολίζεται  με δύο 

διαφορετικούς τρόπους από τον οργανισμό: είτε μεταβολίζεται προς δραστικές μορφές 

σεληνίου, είτε αποθηκεύεται σε γενικές πρωτεΐνες για μελλοντική χρήση ως πηγή σεληνίου. 

Στην πρώτη περίπτωση, η σεληνομεθειονίνη αναγνωρίζεται ως ένωση σεληνίου και 

μεταβολίζεται προς σεληνοκυστεΐνη μέσω του μονοπατιού διασεληνίωσης (trans-selenation 

pathway), αντίστοιχο του μονοπατιού διαθείωσης, χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων για 

σεληνομεθειονίνη ενζύμων. Το μονοπάτι αυτό απεικονίζεται στο Σχεδιάγραμμα 2.1.2.. 

Εναλλακτικά, στην ίδια περίπτωση, η σεληνομεθειονίνη αποσυντίθεται απευθείας σε 

μέθυλο-σεληνόλη, μέσω του ενζύμου γ-λυάση. Το μονοπάτι αυτό φαίνεται να ευνοείται 

όταν λαμβάνεται σεληνομεθειονίνη σε υψηλά επίπεδα, ως μέσο αποτοξίνωσης.[58] Λόγω 

της άμεσης διάσπασης του δεσμού C-Se στη γ-θέση της συγκεκριμένης ένωσης προς 

μέθυλο-σεληνόλη, η σεληνομεθειονίνη θεωρείται αντικαρκινικός παράγοντας.[60] 

Ο μεταβολισμός της σεληνομεθειονίνης φαίνεται να εξαρτάται από τα επίπεδα της 

μεθειονίνης[50] και της βιταμίνης Β-6[50], καθώς και από την εναντιομέρειά της. 

Συγκεκριμένα, μελέτες δείχνουν αυξημένους μεταβολικούς ρυθμούς παρουσία μεθειονίνης 

και βιταμίνης Β-6 σε ικανοποιητικά επίπεδα, με την τελευταία να ρυθμίζει κατάλληλα 

ένζυμα που ενεργοποιούν το μεταβολισμό της σεληνομεθειονίνης.[50] Η L-σεληνομεθειονίνη 

μεταβολίζεται εύκολα από τον οργανισμό παράγοντας κυρίως SeGalNAc[32],[33],[36],[38],[45],[55], 

αλλά και ίχνη από SeGluNAc και SeGalNH2.[33],[43]  Ίχνη από σεληνομεθειονίνη κατόπιν 

συμπληρωματικής λήψης,[33],[61] αλλά και σε φυσιολογικές καταστάσεις,[62]  έχουν 

αναφερθεί σε ούρα, ενώ επίσης, έχει αναφερθεί η ανίχνευση σεληνοκυσταμίνης[46] και 

σεληνο-αδενοσυλομεθειονίνης.[62],[63]  Ο παλαιότερα θεωρούμενος ως ο κύριος 
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μεταβολίτης, το TMSe+, έχει αμφισβητηθεί. Όμως σε πρόσφατη μελέτη[32] ανιχνεύθηκε 

TMSe+ σε ανθρώπινα ούρα κατόπιν χορήγησης σεληνομεθειονίνης, πιθανώς 

υποδεικνύοντας την επίδραση της βιολογικής μεταβλητότητας στο μεταβολισμό του 

σεληνίου. Αντίθετα, η D-SeMet φαίνεται να εκκρίνεται σε μεγάλο ποσοστό αυτούσια, 

πιθανώς λόγω της στερεοεκλεκτικότητας των ενζύμων που καταλύουν τον καταβολισμό της 

σεληνομεθειονίνης.[33] 

  

 

Σχεδιάγραμμα 2.1.2. Προτεινόμενο μονοπάτι διασεληνίωσης της σεληνομεθειονίνης στον 

ανθρώπινο οργανισμό με τη χρήση ενζύμων του μονοπατιού διαθείωσης της μεθειονίνης. 

(Προσομοίωση διαγράμματος της βιβλιογραφίας [59] ως προς σεληνοπαράγωγα.) (MAT: Met-

adenosyltransferase, SAM: AdoMet methyltransferase, SAHH: Ado-HCy hydrolase, CBS: Cystathionine 

β-synthatase). 
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Η σεληνομεθειονίνη που δεν έχει μεταβολιστεί, προστίθεται στον πληθυσμό της ελεύθερης 

μεθειονίνης και ενσωματώνεται σε ιστούς και όργανα, που παρουσιάζουν υψηλούς 

ρυθμούς πρωτεϊνοσύνθεσης, όπως οι σκελετικοί μύες, τα ερυθροκύτταρα, το ήπαρ, το 

πάγκρεας, τα νεφρά, το στομάχι, και η γαστρεντερική βλεννογόνος.[50] Στην περίπτωση 

αυτή, η σεληνομεθειονίνη δεν αναγνωρίζεται από τον οργανισμό ως ένωση σεληνίου, και 

επομένως η αντικατάσταση Met με SeMet είναι αποτέλεσμα μη ελεγχόμενων μηχανισμών. 

Συγκεκριμένα, όταν τα επίπεδα σεληνομεθειονίνης στον οργανισμό είναι ικανοποιητικά και 

συγκρίσιμα με τα επίπεδα μεθειονίνης, εισέρχεται σεληνομεθειονίνη στην πολυπεπτιδική 

αλυσίδα γενικών πρωτεϊνών μέσω του κωδικονίου AUG της μεθειονίνης, λόγω της 

ομοιότητας των σταθερών Km της αμινοακυλίωσης του μεθειονυλικού tRNA και 

σεληνομεθειονυλικού tRNA.[64],[65] Καταλύτης της αμινοακυλίωσης είναι η συνθετάση του 

μεθειονυλικού tRNA. Για παράδειγμα, στα ερυθροκύτταρα, η σεληνομεθειονίνη 

ενσωματώνεται κυρίως μέσω της αιμοσφαιρίνης[66], ενώ στο πλάσμα κυρίως μέσω της 

αλβουμίνης (Alb).[67]  

Η αντικατάσταση της μεθειονίνης από σεληνομεθειονίνη δεν φαίνεται να επάγει δομικές 

αλλαγές, όμως η αύξηση της υδροφοβικότητας της πολυπεπτιδικής αλυσίδας στο σημείο 

αντικατάστασης επιφέρει αλλαγές στην κινητική της ενζυμικής δραστικότητας, όταν αυτή 

εντοπίζεται σε εγγύτητα ως προς τα κατάλοιπα σεληνομεθειονίνης.[50] Παρά το γεγονός ότι 

δεν έχει βρεθεί η βιοχημική αξία της αντικατάστασης αυτής, οι πρωτεΐνες φαίνεται να 

ευνοούνται. Χαρακτηριστικά, η αναστροφή της οξειδωτικής βλάβης της σεληνομεθειονίνης, 

καθώς ανάγεται εύκολα και ταχέως από γλουταθειόνη, προσφέρει προστασία στις 

πρωτεΐνες που την περιέχουν από οξειδωτικούς παράγοντες, αλλά και αντιοξειδωτική 

δράση σε άλλα μόρια μέσω των πρωτεϊνών αυτών. Επίσης, η σεληνομεθειονίνη 

παρουσιάζει προστατευτικές ιδιότητες για επαγόμενες από ακτινοβολία βλάβες.[68]  

Οι γενικές αυτές πρωτεΐνες που περιέχουν σελήνιο ως σεληνομεθειονίνη, αποτελούν μέσο 

αποθήκευσης της σεληνομεθειονίνης, η οποία θα αναγνωρισθεί ως ένωση του σεληνίου και 

θα μεταβολισθεί αναλόγως, κατόπιν αποσύνθεσης των πρωτεϊνών. Έτσι, η τοξίκωση που 

προκαλείται από χορήγηση υψηλών επιπέδων σεληνομεθειονίνης πιθανώς να είναι 

ελαττωμένη σε σχέση με λήψη άλλων σεληνοενώσεων, καθώς μπορεί να αποθηκευθεί ως 

αδρανής, σχετικά με την τοξίκωση,  ένωση μέσω των πρωτεϊνών, και η απελευθέρωσή της 

να πραγματοποιείται σταδιακά με την πρωτεόλυση, κρατώντας τα επίπεδα σεληνίου στον 

οργανισμό σχετικά σταθερά. 
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Γενικά, η σεληνομεθειονίνη αποτελεί σημαντική πηγή σεληνίου. Απορροφάται άμεσα από 

το λεπτό έντερο, μέσω του Na+-εξαρτώμενου συστήματος μεταφοράς ουδέτερων 

αμινοξέων, και παρουσιάζει μεγαλύτερη από 90% βιοδιαθεσιμότητα.[1] Διαθέτει 

μεγαλύτερο χρόνο ζωής στον οργανισμό σε σχέση με άλλες ενώσεις του σεληνίου, δηλαδή 

σχετικά μικρό ποσοστό της αποβάλλεται, λόγω της αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησής 

της. Το γεγονός αυτό, όμως, συνεπάγεται τη μικρότερη συνεισφορά της στη σύνθεση 

σεληνοπρωτεϊνών σε σχέση με ανόργανες ενώσεις του σεληνίου.[55] Μία πρόσφατη 

βιοχημική μελέτη[19] σε ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα (Α549) υπέδειξε τη βιολογική 

σπουδαιότητα της σεληνομεθειονίνης έναντι της μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης, με βάση την 

κατανομή των λαμβανόμενου ως προς τις δύο αυτές μορφές σεληνίου, στα κυτταρικά 

τμήματα, ενώ αρκετές είναι, γενικά, οι μελέτες της αντικαρκινικής δράσης του 

συγκεκριμένου σεληνο-αμινοξέος.[60],[68]-[71] 

Η σεληνοκυστεΐνη αποτελεί μία από τις κυριότερες πηγές σεληνίου μέσω της διατροφής, 

και απορροφάται εξίσου καλά όσο και σεληνομεθειονίνη από τον οργανισμό.[1]  Εκτός από 

την εξωγενή σεληνοκυστεΐνη, στον οργανισμό η σεληνοκυστεΐνη προκύπτει από την 

αποσύνθεση σεληνοενζύμων, όπως η υπεροξειδάση της γλουταθειόνης (GPx) και η 

σεληνοπρωτεΐνη P (Sel P), αλλά και από το μεταβολισμό της σεληνομεθειονίνης μέσω του 

μονοπατιού διασεληνίωσης. Το αμινοξύ αυτό, μεταβολίζεται προς το ανιόν του υδριδίου 

του σεληνίου και αλανίνη, μέσω της εξειδικευμένης για σεληνοκυστεΐνη β-λυάσης,[72] 

συμμετέχοντας, έτσι, στη σύνθεση σεληνοπρωτεϊνών με τον ίδιο τρόπο, όπως και οι 

υπόλοιπες ενώσεις σεληνίου.  

Η σεληνοκυστεΐνη αποτελεί μία δραστική ένωση, λόγω της ομάδας της σεληνόλης, και γι’ 

αυτό το λόγο σπάνια παρατηρείται σε ανηγμένη μορφή. Η σεληνοκυστίνη (CysSeSeCys) 

αποτελεί την περισσότερο σταθερή μορφή του ελεύθερου αμινοξέος. Η ικανότητα του 

συγκεκριμένου δισεληνίτη (diselenide) να καταλύει την αναγωγή υδροϋπεροξειδίων στον 

οργανισμό, με δράση αντίστοιχη της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης, έχει αποδειχθεί.[73] 

Ο μηχανισμός δράσης της σεληνοκυστίνης παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραμμα 2.1.3..  

 



 

24 
 

 

Σχεδιάγραμμα 2.1.3. Ο μηχανισμός της δράσης της σεληνοκυστίνης για την αναγωγή των 

υδροϋπεροξειδίων στον ανθρώπινο οργανισμό.[73] 

 

Λόγω της δραστικότητας της σεληνοκυστεΐνης, η ανίχνευση της σε βιολογικά δείγματα 

καθίσταται αδύνατη, χωρίς επεξεργασία, όπως για παράδειγμα με χημική 

παραγωγοποίηση. Παρόλα αυτά, η ανίχνευση του αμινοξέος σε δείγματα ανθρώπινων 

ούρων, έχει αναφερθεί σε δύο μελέτες, ως σεληνοκυστίνη στην πρώτη[74] και ως 

σεληνοκυστεΐνη στη δεύτερη μελέτη[57]. Και οι δύο μελέτες, όμως, είναι αμφισβητούμενες. 

Επομένως, δεν υπάρχει κάποια σαφή απόδειξη μέχρι σήμερα, ότι η σεληνοκυστεΐνη  

εκκρίνεται αυτούσια μέσω του ουροποιητικού συστήματος.  

Το μονομεθυλιωμένο σεληνο-αμινοξύ μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη, παρουσιάζει εξαιρετικό 

ενδιαφέρον, τόσο ως προς το μεταβολισμό του, όσο και ως προς τη δυναμική του ως 

πρόδρομο μόριο αντικαρκινικού φαρμάκου. Με την είσοδό του στον ανθρώπινο οργανισμό 

απορροφάται και μεταφέρεται προς τους ιστούς αυτούσιο, όπως όλα τα σεληνο-αμινοξέα. 

Η χορήγηση ισοτοπικά ιχνηθετημένης μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης σε νεαρούς αρουραίους, 

έδειξε τη συσσώρευσή της κατά κύριο λόγο (80% της ανιχνεύσιμης MeSeCys) στο ήπαρ, στα 

νεφρά και στους όρχεις.[26]  Ο μεταβολισμός της παρουσιάζει ορισμένες διαφοροποιήσεις 

μεταξύ των διαφορετικών ιστών.  

Γενικά, η μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη μεταβολίζεται προς σεληνίδιο του υδρογόνου, για 

συμμετοχή στη σύνθεση σεληνοπρωτεϊνών, με ενδιάμεσο τη δραστική μέθυλο-σεληνόλη. Η 

μετατροπή της προς μέθυλο-σεληνόλη πραγματοποιείται μέσω του εξειδικευμένου για 

σεληνοκυστεΐνη ενζύμου β-λυάση.[8] Η παραγόμενη μέθυλο-σεληνόλη, είτε 

απομεθυλιώνεται ενζυματικά προς σεληνίδιο του υδρογόνου,  είτε υφίσταται σταδιακή 

μεθυλίωση προς σχηματισμό των εκκρινόμενων από τον οργανισμό ενώσεων DMDSe 

(διμέθυλο-δισελήνιο), DMSe (διμέθυλο-σελήνιο) και TMSe+ (τριμεθυλιωμένο κατιόν του 

σεληνίου).[8],[26]  
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Η ενεργότητα του ενζύμου απομεθυλάση της μέθυλο-σεληνόλης, παρουσιάζει μεγαλύτερη 

δραστικότητα στο ήπαρ συγκριτικά με τα νεφρά, με αποτέλεσμα η σύνθεση 

σεληνοπρωτεϊνών από Se-μέθυλοκυστεΐνη στο ήπαρ να υπερτερεί σημαντικά.[55] Δύο 

προτεινόμενοι μηχανισμοί απομεθυλίωσης της μέθυλο-σεληνόλης παρατίθενται στο 

Σχεδιάγραμμα 2.1.4..[8] Με βάση τα επίπεδα των σεληνοπρωτεϊνών στον ορό αίματος 

αρουραίων, η μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη αποτελεί λιγότερο δραστική πηγή σεληνίου σε 

σχέση με τα σεληνιώδη ιόντα, αλλά η δραστικότητά της κυμαίνεται σχετικά στα ίδια 

επίπεδα με τη σεληνομεθειονίνη (Σειρά αποτελεσματικότητας συμμετοχής στη 

σεληνοπρωτεϊνοσύνθεση: Selenite > MeSeCys ≥ SeMet ).[55]  

 

 

Σχεδιάγραμμα 2.1.4. Προτεινόμενοι από τη βιβλιογραφία μηχανισμοί απομεθυλίωσης της μέθυλο-

σεληνόλης προς υδρίδιο του σεληνίου. Ο πρώτος μηχανισμός περιλαμβάνει την πυρηνόφιλη 

προσβολή της μεθυλικής ομάδας από υδροξυλικά ανιόντα, με αποτέλεσμα της υδρόλυση του μορίου 

προς HSe- και μεθανόλη. Στο δεύτερο μηχανισμό πραγματοποιείται οξειδωτική διάσπαση προς HSe- 

και φορμαλδεΰδη.[8]  

 

Το σεληνίδιο του υδρογόνου, ως μεταβολικό προϊόν της μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης, που δεν 

έχει χρησιμοποιηθεί στην πρωτεϊνοσύνθεση, μεταβολίζεται στο ήπαρ των αρουραίων προς 

σέληνο-γλουταθειονυλική Ν-γαλακτοσαμίνη, ένα σεληνοσάκχαρο, το οποίο στη συνέχεια 

μετατρέπεται στο ήπαρ προς SeGalNAc, ενώ στα νεφρά μεταβολίζεται προς SeGalNAc και 

τριμέθυλο-σεληνικά ιόντα (TMSe+).[55]  Η εκλεκτική, με βάση τους ιστούς, μετατροπή της 

μέθυλο-σεληνόλης σε μεταβολικά προϊόντα, αντανακλάται στην ενεργότητα του ενζύμου 

απομεθυλάση της μέθυλο-σεληνόλης στους εκάστοτε ιστούς.[8],[55]  

Τελικά, η χορηγούμενη σε αρουραίους μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη αποβάλλεται μέσω του 

ουροποιητικού συστήματος ως σεληνοσάκχαρο SeGalNAc, ενώ επίσης ανιχνεύθηκαν και 

ίχνη από τριμεθυλιωμένο κατιόν του σεληνίου (TMSe+).[55] Στα ούρα ενός ανθρώπου που η 

διατροφή του ήταν υψηλής περιεκτικότητας σε μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη, ο μεταβολίτης που 
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ανιχνεύθηκε ήταν το σεληνοσάκχαρο SeGalNAc,[36] ενώ πρόσφατα ανιχνεύθηκε μέθυλο-

σεληνοκυστεΐνη σε ανθρώπινο ορό αίματος, χωρίς τη χορήγηση του εξωγενούς 

σεληνοαμινοξέος.[34] Επίσης, έχει προταθεί, ότι οι εκπνεόμενοι μεταβολίτες της μέθυλο-

σεληνοκυστεΐνης, διμέθυλο-δισελήνιο (DMDSe) και διμέθυλο-σελήνιο (DMSe), εκκρίνονται 

μέσω των ούρων, λόγω της υψηλής συγγένειάς τους προς πρωτεϊνικές σουλφυδρυλικές 

ομάδες.[26]  

Η ευεργετική δράση της μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης, έγκειται, κυρίως, στην εξαιρετική 

ικανότητά της να παράγει μέθυλο-σεληνόλη στον οργανισμό, σε σχέση με άλλες ενώσεις 

του σεληνίου, και ειδικότερα σε σχέση με τη σεληνομεθειονίνη. Η μέθυλο-σεληνόλη 

αποτελεί ένα δραστικό ενδιάμεσο του μεταβολισμού του σεληνίου, με ισχυρές 

αντικαρκινικές ιδιότητες. Σε φυσιολογικά pΗ, η ένωση αυτή βρίσκεται σε ιοντική μορφή 

(CH3Se-). Θεωρείται ότι μπλοκάρει την κλωνική εξάπλωση προ-καρκινικών αλλοιώσεων, 

παρεμβαίνοντας σε αρχικό στάδιο της καρκινογένεσης.[75] Εκτός από την αναχαίτιση του 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού, μέσω αλλαγών που επιφέρει στον κυτταρικό κύκλο που 

σχετίζονται με τη φάση GI/S[76], επάγει, επίσης, την απόπτωση. [5],[75] Η απόπτωση μπορεί να 

ενεργοποιηθεί από μονομεθυλιωμένες ενώσεις του σεληνίου, όπως η μέθυλο-

σεληνοκυστεΐνη και το μέθυλο-σεληνιώδες οξύ,  ανεξάρτητα από βλάβες του DNA, και σε 

κύτταρα με μηδενικό p53 φαινότυπο.[5]  

Η αναστολή της ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων, μέσω της μέθυλο-σεληνόλης, 

σχετίζεται με τη μείωση της ενεργότητας πρωτεϊνών του κυτταρικού κύκλου, όπως η cdk2 

κινάση, και την παρεμπόδιση της μεταφοράς στη φάση S.[76],[77] Υπάρχουν αρκετές θεωρίες 

για τους αναχαιτιστικούς μηχανισμούς των ενώσεων αυτών του σεληνίου, οι περισσότερες 

εκ των οποίων περιλαμβάνουν την κατάλυση σχηματισμού δισουλφιδικών, το σχηματισμό 

σέληνο-σουλφιδικών δεσμών, και την κατάλυση αντιστρεπτών αλληλομετατροπών μεταξύ 

ελεύθερων θειολών κυστεϊνών και δισουλφιδικών δεσμών σε πρωτεΐνες, όπως οι 

μεταγραφικοί παράγοντες, που ελέγχονται μέσω οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων.[5] 

Μελέτες έδειξαν, ότι η λήψη 2ppm Se ως μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη από τρωκτικά, οδήγησε 

στη μείωση του μαστικού όγκου, κατά 50%, έχοντας παραπάνω από διπλάσια δραστικότητα 

σε σχέση με τη σεληνομεθειονίνη.[78]   

Από την παραπάνω ανάλυση του μεταβολισμού του σεληνίου, έγινε σαφές ότι ο κύριος 

μεταβολίτης του σεληνίου στα ούρα, από τους μέχρι σήμερα γνωστούς μεταβολίτες, είναι 

το σεληνοσάκχαρο μέθυλο-2-ακετάμιδο-2-δεόξυ-1-Se-β-D-γαλακτοζαμίνη (SeGalNAc). Σε 

μία ενδιαφέρουσα μελέτη[79], ερευνήθηκε η αξιοποίηση από τον οργανισμό του 
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σεληνοσακχάρου αυτού για την σύνθεση σεληνοπρωτεϊνών, στην προσπάθεια να εξηγηθεί 

η παραγωγή του σε υψηλές συγκεντρώσεις. Για το σκοπό αυτό, αρουραίοι εμβολιάσθηκαν 

με ισοτοπικά ιχνηθετημένο συνθετικό σεληνοσάκχαρο SeGalNAc. Μεγάλο ποσοστό του 

σεληνοσακχάρου εκκρίθηκε από τα ούρα αυτούσιο, όμως, η απορρόφησή του από ιστούς, 

όπως τα νεφρά και το συκώτι, αλλά και η ανίχνευση σεληνοπρωτεϊών στον ορό αίματος, 

υπέδειξαν την επαναχρησιμοποίησή του.  

Από τη συγκεκριμένη μελέτη, προτάθηκε η in vivo οξείδωση του SeGalNAc προς μέθυλο-

σεληνιώδες οξύ (MeSeA), με την εν συνεχεία αναγωγή προς μέθυλο-σεληνόλη, και 

εναλλακτικά η υδρόλυση της σεληνοακετάλης του σακχάρου, μέσω SN1 μηχανισμού 

απόσπασης, προς μέθυλο-σεληνόλη, με τρόπο παρόμοιο της υδρόλυσης 1,4-γλυκοζιδικών 

δεσμών. Ο προτεινόμενος από τη βιβλιογραφία μηχανισμός παρατίθεται στο Σχεδιάγραμμα 

2.1.5.. Εάν η συγκεκριμένη μελέτη επιβεβαιωθεί και με άλλες ερευνητικές προσεγγίσεις, η 

ανίχνευση της μέθυλο-2-ακετάμιδο-2-δεόξυ-1-Se-β-D-γαλακτοζαμίνης ως τον κύριο 

μεταβολίτη του σεληνίου και στο αίμα[34], πιθανώς να ερμηνευθεί ως μέρος της διαδικασίας 

μεταφοράς κάποιας ποσότητας του σεληνοσακχάρου αυτού σε κατάλληλους ιστούς για την 

επαναχρησιμοποίηση ως πηγή σεληνίου στη σύνθεση σεληνοπρωτεϊνών.  

 

 

Σχεδιάγραμμα 2.1.5. Προτεινόμενος από τη βιβλιογραφία μηχανισμός για τη βιοδιάσπαση του 

σεληνοσακχάρου μέθυλο-2-ακετάμιδο-2-δεόξυ-1-Se-β-D-γαλακτοζαμίνη (SeGalNAc) προς 

αξιοποιήσιμες μορφές σεληνίου για την σύνθεση σεληνοπρωτεϊνών.[79]    
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2.1.2. Σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές για την ειδοταυτοποίηση των ενώσεων 

του σεληνίου σε βιολογικά δείγματα, με σκοπό την ανάλυση του μεταβολισμού 

του σεληνίου.  

Ο μεταβολισμός του σεληνίου δεν είναι πλήρως γνωστός. Η ανάπτυξη σύγχρονων 

αναλυτικών τεχνικών για την ταυτοποίηση των ενώσεων του σεληνίου και των μεταβολιτών 

του στον οργανισμό, είναι αναγκαία τόσο για την κατανόηση του μεταβολισμού του 

σεληνίου, όσο και για τον προσδιορισμό της βιολογικής αξίας του, μέσω μελετών στον 

τομέα της κλινικής χημείας, της τοξικολογίας, της επιδημιολογίας, της βιοχημείας-

βιολογίας, και της διατροφής. Ταυτόχρονα, η ποσοτικοποίηση των ενώσεων του 

απαραίτητου αυτού ιχνοστοιχείου, για την παρακολούθηση της έλλειψης ή της 

υπερεπάρκειας αυτού σε τοξικά επίπεδα στον οργανισμό, χρήζει εξαιρετικά ευαίσθητων και 

εκλεκτικών τεχνικών.  

Η μελέτη του σεληνίου σε βιολογικά δείγματα, όμως, δεν αποτελεί υπόθεση ρουτίνας, και 

συχνά αντιμετωπίζεται ως πρόκληση από αναλυτική σκοπιά. Η πολυπλοκότητα της μήτρας 

στα βιολογικά δείγματα, και η χαμηλή αφθονία του σεληνίου σε αυτά, συνήθως δύο με 

τρεις τάξεις μεγέθους χαμηλότερη αφθονία σε σχέση με ενώσεις του θείου, αποτελούν 

σημαντικότατα εμπόδια που καλούνται να ξεπεραστούν από τις αναλυτικές προσεγγίσεις, 

ενώ η έλλειψη εμπορικά διαθέσιμων πρότυπων ενώσεων του σεληνίου, επιβραδύνει 

σημαντικά τις εξελίξεις στη μελέτη του στοιχείου αυτού. 

Το σελήνιο κατανέμεται σε πληθώρα διαφορετικών ενώσεων, με διαφορετικά χημικά και 

φυσικοχημικά χαρακτηριστικά (πρωτεϊνικό σελήνιο, πολικές ενώσεις, πτητικές ενώσεις, 

ιοντικές και ουδέτερες ενώσεις, εύκολα οξειδώσιμες ενώσεις, συμμετοχή σε 

δισουλφιδικούς δεσμούς με βιομακρομόρια), καθώς επίσης, εμφανίζει οργανο-εκλεκτικές 

βιομετατροπές. Έτσι, η ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλών διαφορετικών ενώσεων του 

σεληνίου φαίνεται αδύνατη, και όταν πραγματοποιείται σε υποομάδες ενώσεών του, 

απαιτείται εξαιρετική διαχωριστική ικανότητα. Ορισμένες ενώσεις του σεληνίου, έχουν 

υψηλή δραστικότητα, όπως η μέθυλο-σεληνόλη και το σεληνίδιο του υδρογόνου, και 

απαιτούν ειδικές προσεγγίσεις με χημικές παραγωγοποιήσεις για την απομόνωσή τους και 

την εν συνεχεία ανάλυσή τους. 

Οι κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούμενες αναλυτικές τεχνικές ανίχνευσης στην περίπτωση 

του σεληνίου είναι η φασματομετρία ατομικών μαζών επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος, 

η διαδοχική φασματομετρία μοριακών μαζών, φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης, 

εκπομπής και φθορισμού. Όταν σκοπός της αναλυτικής μεθόδου δεν είναι ο προσδιορισμός 
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του ολικού σεληνίου στα βιολογικά δείγματα, αλλά η ταυτοποίηση των ενώσεών του, οι 

παραπάνω τεχνικές συζευγνύονται  με υγρή ή αέρια χρωματογραφία. Η χρωματογραφία 

τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης, ιονανταλλαγής, συγγένειας, μοριακού αποκλεισμού και 

αντίστροφης φάσης αποτελούν ορισμένα είδη χρωματογραφικού διαχωρισμού που 

χρησιμοποιούνται για την ανάλυση μικρών ενώσεων του σεληνίου, αλλά και πρωτεϊνικού 

σεληνίου. Βέβαια, για την ταυτοποίηση των ενώσεων, είναι απαραίτητη η επιβεβαίωση από 

την χρήση διαφορετικών χρωματογραφικών συστημάτων, και εάν είναι δυνατόν, 

διαφορετικών μεθόδων ανίχνευσης. 
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2.1.2.1. Επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος φασματομετρία μάζας (ICP-MS) και 
σύζευξη υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης με επαγωγικά συζευγμένου 
πλάσματος φασματομετρία μάζας (HPLC-ICP-MS) για τον προσδιορισμό και την 
ταυτοποίηση ενώσεων του σεληνίου σε βιολογικά δείγματα.  

Η φασματομετρία επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος αποτελεί μία στοιχειο-εκλεκτική 

τεχνική, και είναι η πιο κοινή αναλυτική τεχνική που χρησιμοποιείται για τη μελέτη του 

σεληνίου, κυρίως λόγω της εξαιρετικής ευαισθησίας που παρουσιάζει για μέταλλα και 

μεταλλοειδή, και άρα της καταλληλότητάς της για τις χαμηλής αφθονίας ενώσεις του 

σεληνίου σε βιολογικά και περιβαλλοντικά δείγματα. Τα τελευταία χρόνια, όπου 

εφαρμόζεται η συγκεκριμένη τεχνική, έχουν ταυτοποιηθεί δεκαέξι μεταβολίτες του 

σεληνίου σε ανθρώπινα ούρα. 

Η επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος φασματομετρία ατομικών μαζών παρουσιάζει 

κάποια μειονεκτήματα, όσων αφορά στην ανάλυση ενώσεων του σεληνίου. Ειδικότερα, το 

σελήνιο διαθέτει υψηλό δυναμικό πρώτου ιοντισμού (9.75 eV), με αποτέλεσμα να μην 

ιοντίζεται αρκετά ικανοποιητικά στο πλάσμα.[80] Παρά το ότι, η συνεπαγόμενη ταπείνωση 

της ευαισθησίας δεν είναι τόσο σημαντική, τεχνικές αυξημένης αποτελεσματικότητας 

εκνέφωσης σε συνδυασμό με αυξημένης ιοντικής διαπερατότητας φασματομέτρων, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αύξηση της ευαισθησίας και μείωση των ορίων 

ανίχνευσης. Για παράδειγμα, οι Thomas et al.[81], ανέπτυξαν μία μεθοδολογία αντίστροφης 

φάσης υγρής χρωματογραφίας σε σύνδεση με ένα επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος 

φασματόμετρο διπλής εστίασης μαγνητικού πεδίου σε χαμηλή διακριτική ικανότητα, 

χρησιμοποιώντας εκνεφωτή υδραυλικής υψηλής πιέσεως (HHPN), για τέσσερις οργανικές 

ενώσεις του σεληνίου (σεληνοκυστίνη, σεληνοκυσταμίνη, σεληνομεθειονίνη και 

σεληνοεθειονίνη), επιτυγχάνοντας εξαιρετικά χαμηλά όρια ανίχνευσης. 

Σημαντικότερο μειονέκτημα, αποτελεί η ύπαρξη ισοβαρικών παρεμποδίσεων από το 

πλάσμα αργού, αλλά και από συστατικά της μήτρας.[82] Οι σημαντικότερες, όσον αφορά στη 

συχνότητα εμφάνισης, παρεμποδίσεις για το σελήνιο παρουσιάζονται στον Πίνακα 

2.1.1..[3],[83] Οι παρεμποδίσεις από συστατικά της μήτρας είναι δυνατόν να εξαλειφθούν με 

κατάλληλο χρωματογραφικό διαχωρισμό[49], με την παραγωγή υδριδίων[74],[80] ή με τη χρήση 

φασματομέτρων υψηλής διαχωριστικής ικανότητας. Όμως τα πολυατομικά ιόντα μπορούν 

να εξουδετερωθούν μόνο με τη χρήση κελιών θραύσης και αντίδρασης.[3],[49],[80],[82] Στις 

κυψελίδες θραύσης, χρησιμοποιείται συνήθως αέριο ήλιο, ή δευτέριο[8], ενώ στις 

κυψελίδες αντίδρασης μεθάνιο.  
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Πίνακας 2.1.1. Συχνές ισοβαρικές παρεμποδίσεις από πολυατομικά ιόντα στην ανάλυση ενώσεων 

του σεληνίου με επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος φασματομετρία μάζας.[3],[83] 

Αναλύτης Ισοβαρική παρεμπόδιση Πηγή παρεμπόδισης 

Σελήνιο (78Se) 40Ar38Ar+, 38Ar40Ca+ Αργό (πλάσμα), Ασβέστιο (μήτρα 
δείγματος) 

Σελήνιο (80Se) 40Ar40Ar+, 40Ar40Ca+, 32S16O3
+, 79Br1H+ Αργό (πλάσμα), Ασβέστιο, Θείο, 

Βρώμιο (μήτρα δείγματος) 
Σελήνιο (82Se) 34S16O3

+, 81Br1H+ Θείο, Βρώμιο (μήτρα δείγματος) 
 

  

Κυψελίδες θραυσματοποίησης έχουν χρησιμοποιηθεί σε τρεις πρόσφατες μελέτες, για τον 

προσδιορισμό του σεληνίου σε ανθρώπινο ορό αίματος[35],[40], και τον προσδιορισμό 

ελεύθερης και πρωτεϊνικής σεληνομεθειονίνης και σεληνοκυστεΐνης σε ανθρώπινο ορό 

αίματος, κατόπιν ενζυμικής πρωτεόλυσης και χημικής παραγωγοποίησης[37]. Οι δύο πρώτες 

μελέτες παρουσιάζουν και εξαιρετικό χρωματογραφικό ενδιαφέρον, καθώς έκαναν 

συνδυαστική χρήση ανιονανταλλαγής με χρωματογραφία συγγένειας[35] και μοριακού 

αποκλεισμού με χρωματογραφία συγγένειας[40] για το διαχωρισμό ανόργανων ενώσεων του 

σεληνίου, σεληνοενζύμων κα πρωτεϊνών που περιέχουν σελήνιο. 

Μειονέκτημα αποτελεί, επίσης, το γεγονός ότι η ταυτοποίηση των διαφορετικών ενώσεων, 

πραγματοποιείται μόνο με τη συσχέτιση των χρόνων κατακράτησης της προς μελέτη 

ένωσης και της πρότυπης ένωσης του ίδιου αναλύτη. Με αυτόν τον τρόπο, η συνέκλουση 

διαφορετικών ενώσεων μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

Η αντιμετώπιση αυτού, γίνεται με τη χρήση διαφορετικών χρωματογραφικών συστημάτων, 

όπου η αλληλεπίδραση του αναλύτη με τη στατική φάση πραγματοποιείται με 

διαφορετικούς μηχανισμούς, και τη συσχέτιση των χρόνων κατακράτησης σε όλες τις 

χρησιμοποιούμενες χρωματογραφικές συνθήκες.  

Τέλος, η υψηλή περιεκτικότητα οργανικού διαλύτη (>5%), κατά τον αντίστροφης φάσης 

υγρό χρωματογραφικό διαχωρισμό ή για την ενίσχυση του σήματος, είναι καταστρεπτική 

τόσο για την ευαισθησία όσο και για το ίδιο το πλάσμα. Για το λόγο αυτό αποφεύγεται η 

χρήση υψηλής ποσότητας οργανικών, και όταν αυτή είναι αναγκαία, η χρήση ψυχώμενου 

θαλάμου ψεκασμού, οξυγόνου ως βοηθητικό αέριο, με κώνο δειγματοληψίας και 

αποκορυφωτή από πλατίνα είναι υποχρεωτική.[80] 

Σε γενικές γραμμές,  η φασματομετρία μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος 

χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό ολικού σεληνίου και για την ταυτοποίηση και τον 
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ποσοτικό προσδιορισμό των ενώσεων του σεληνίου και του πρωτεϊνικού σεληνίου σε 

βιολογικά δείγματα.  

Η ταυτοποίηση των σεληνοπρωτεϊνών (Sel P, GPx1) και των πρωτεϊνών που περιέχουν 

σελήνιο (SelAlb), πραγματοποιείται με χρωματογραφία συγγένειας, συνήθως σε άμεση 

σύνδεση με χρωματογραφία μοριακού αποκλεισμού ή χρωματογραφία ιονανταλλαγής, 

όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως[35],[40],[41], για βέλτιστο διαχωρισμό και υψηλή 

ευαισθησία. Η ενζυμική πρωτεόλυση των κλασμάτων που λαμβάνονται από τους 

παραπάνω χρωματογραφικούς διαχωρισμούς, και στη συνέχεια, η ανίχνευση του σεληνίου 

σε επίπεδο πεπτιδίων με φασματομετρία επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος σε σύζευξη 

με τριχοειδή αντίστροφης φάσης υγρή χρωματογραφία είναι, επίσης, εφικτή.[37], [41] 

Εξαιρετική ευαισθησία για την ανίχνευση σεληνοπρωτεϊνών, έχει αναφερθεί σε μία μελέτη, 

με τη χρήση (φωτοαποδόμησης) LA σεληνοπρωτεϊνών ηλεκτροφορητικά διαχωρισμένων σε 

μεμβράνες διφθοριούχου πολυβινυλιδενίου (PVDF) με επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος 

φασματομέτρου μάζας (LA-ICP-MS).[84],[85] Για τον ταυτόχρονο διαχωρισμό και ταυτοποίηση 

πρωτεϊνικού σεληνίου (σεληνοενζύμων, πρωτεϊνών που περιέχουν σελήνιο), σεληνίου 

προσδεμένου σε βιομακρομόρια (SeMet και MeSeCys προσδεδεμένες σε αιμογλοβίνη) και 

μικρών ενώσεων του σεληνίου, χρησιμοποιείται συνήθως χρωματογραφία διήθησης 

πηκτής (gel filtration) σε σύζευξη με ICP-MS.[4],[8],[26],[55] Μεθοδολογίες που περιλαμβάνουν 

τριχοειδή ηλεκτροφόρηση με φασματομετρία ατομικών μαζών επαγωγικά συζευγμένου 

πλάσματος έχουν αναπτυχθεί, αλλά η περιορισμένη ανάκτηση μεγάλου μοριακού βάρους 

ενώσεων του σεληνίου, αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα.[80] 

Για τις μικρές ενώσεις του σεληνίου, χρησιμοποιείται πληθώρα διαφορετικών 

χρωματογραφικών συστημάτων, ανάλογα με τις προς μελέτη ενώσεις. Όταν ο διαχωρισμός 

των ανόργανων μορφών σεληνίου είναι ο κύριος στόχος, χρησιμοποιείται 

ανιονανταλλακτική υγρή χρωματογραφία.[34] Ανιονανταλλακτική χρωματογραφία, έχει 

χρησιμοποιηθεί, επίσης, για την ταυτοποίηση MeSeCys, SeGalNAc και Selenate σε 

ανθρώπινο ορό αίματος από τους Kokarnig et al.[34], των σεληνοσακχάρων SeGalNAc και 

SeGalNH2 σε ανθρώπινα ούρα κατόπιν χορήγησης σεληνιώδους νατρίου, από τους Kuehnelt 

et al.[33], της μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης σε κυτταρικές καλλιέργειες από τους Cuello et al. [86], 

καθώς και  για την μελέτη της σταθερότητας του σεληνοσακχάρου SeGalNAc σε ανθρώπινα 

ούρα από τους Juresa et al.[87], ως ενδεικτικά παραδείγματα.  

Χρήση χρωματογραφίας ανιονανταλλαγής σε σύζευξη με ICP-MS πραγματοποιήθηκε και σε 

μία μελέτη των Suzuki et al.[8], για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των δραστικών 
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ενδιαμέσων σεληνίδιο του υδρογόνου και μέθυλο-σεληνόλης, ως σεληνιώδη ιόντα και 

μέθυλο-σεληνιώδες οξύ (MeSeA), αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, σύμπλοκα αιμογλοβίνης-

μέθυλο-σεληνόλης κα αιμογλοβίνης-ανιόντων του σεληνιδίου του υδρογόνου, 

καταβυθίστηκαν με θέρμανση και οξειδώθηκαν με υπεροξείδιο του υδρογόνου, προς 

απελευθέρωση των οξειδωμένων, άρα σταθερών πλέον μορίων, MeSeH και HSe- ως MeSeA 

και σεληνιώδη ιόντα, αντίστοιχα. Ο διαχωρισμός των δύο αυτών ενώσεων ήταν 

ικανοποιητικός με αποτέλεσμα να επιτευχθεί η ποσοτικοποίησή τους σε υπερκείμενο υγρό 

ήπατος αρουραίων, κατόπιν χορήγησης ισοτοπικά ιχνηθετημένης μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης 

και σεληνομεθειονίνης.       

Οι οργανικές ενώσεις του σεληνίου δεν κατακρατούνται ικανοποιητικά σε στήλες 

αντίστροφης φάσης υγρής χρωματογραφίας (C8,C18), όμως υπάρχουν αρκετές αναφορές 

χρήσης τους στη βιβλιογραφία. Κάποιες από αυτές δίνονται από τους Thomas et al.[81], για 

διαχωρισμό σεληνοκυστίνης, σεληνοκυσταμίνης, σεληνομεθειονίνης και 

σεληνοαιθειονίνης, από τους Gabel-Jensen et al.[88] για την ταυτοποίηση της δραστικής 

μέθυλο-σεληνόλης ως μέθυλο-σεληνο-οξικά ανιόντα κατόπιν χημικής παραγωγοποίησης, 

σε in vitro μοντέλα του μεταβολισμού του σεληνίου, καθώς και από τους Gammelgaard et 

al.[38] για την ταυτοποίηση του σεληνοσακχάρου SeGalNAc σε ανθρώπινα ούρα.    

Χρωματογραφικές στήλες αντίστροφης φάσης, όπως η Atlantis dC18 (Waters) και η XTerra 

MS C18 (Waters), που διαθέτουν και ελεύθερες ομάδες σιλανόλης για αλληλεπίδραση με 

βασικές και όξινες ομάδες ενώσεων, παρέχουν καλύτερους διαχωρισμούς. Η χρήση τους 

έχει γίνει για ταυτόχρονη παρακολούθηση των TMSe+, SeMet, SeGalNAc, SeGalNH2, 

MeSeCys και ανόργανο σελήνιο σε ανθρώπινο ορό αίματος από τους Kokarnig et al.[34], για 

ανίχνευση του σεληνοσακχάρου SeGalNAc σε ανθρώπινα ούρα από τους Dumont et al.[36], 

και για την παρακολούθηση της σταθερότητας του SeGalNAc σε ανθρώπινα ούρα.[87] Το 

σεληνοσάκχαρο SeGalNAc  διαχωρίζεται ικανοποιητικά από τις υπόλοιπες ενώσεις σεληνίου 

σε αυτό το σύστημα.  

Τέλος, η σύζευξη φασματομετρίας μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος με 

συνδυασμένη υγρή χρωματογραφία αντίστροφης φάσης με χρωματογραφία 

κατιονανταλλαγής, έχει πραγματοποιηθεί από τους Lu, Pergantis[25] για τον προσδιορισμό 

του σακχάρου SeGalNAc σε ιχνοποσότητες σε ήπαρ χοίρου, στον οποίο δεν είχε χορηγηθεί 

εξωγενές σελήνιο, αλλά και από τους Kuehnelt et al.[33] για την επιτυχημένη ανίχνευση και 

ποσοτικοποίηση των SeMet, SeGalNAc, SeGluNAc, SeGalNH2 σε ανθρώπινα ούρα κατόπιν 

λήψης σεληνιώδους νατρίου, L-σεληνομεθειονίνης και DL-σεληνομεθειονίνης. 
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2.1.2.2. Φασματομετρία μοριακών μαζών (API-MSn) και σύζευξη υγρής 
χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης και αέριας χρωματογραφίας με 
φασματομετρία μοριακών μαζών (HPLC-API-MSn και GC-MS) για τον 
προσδιορισμό και την ταυτοποίηση ενώσεων του σεληνίου σε βιολογικά 
δείγματα. 

Η ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση ενώσεων του σεληνίου σε βιολογικά δείγματα 

πραγματοποιείται και με τη χρήση φασματομετρίας μοριακών μαζών. Η χαμηλή 

ευαισθησία της σε σχέση με τη φασματομετρία μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος, 

είναι η αιτία που σπάνια χρησιμοποιείται ανεξάρτητα της τελευταίας τεχνικής. Όμως, η 

συμβολή της κρίνεται απαραίτητη στην επιβεβαίωση εύρεσης νέων μεταβολιτών σεληνίου. 

Η συμβολή της αυτή, οφείλεται στο γεγονός ότι η ταυτοποίηση των ενώσεων του σεληνίου 

μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο με βάση τους χρόνους κατακράτησης, όταν 

συζευγνύονται με χρωματογραφικές μεθόδους, όσο και με βάση τη δομή των ενώσεων που 

προκύπτει από τη θραυσματοποίησή τους, αλλά και με την παρακολούθηση των ισοτόπων 

του σεληνίου. 

Στο παρελθόν, η τεχνική αυτή χρησιμοποιούνταν μόνο για τον προσδιορισμό του μοριακού 

βάρους των ενώσεων του σεληνίου, και η ταυτοποίησή τους πραγματοποιούνταν με βάση 

τη χαρακτηριστική ισοτοπική κατανομή που αποδίδει το σελήνιο στις ενώσεις του. Πλέον, η 

χρήση διαδοχικής φασματομετρίας μάζας, με φασματόμετρο τριπλού τετραπόλου και 

παγίδας ιόντων, μπορεί να αποδώσει τη δομή των ενώσεων του σεληνίου, άρα και 

ορισμένα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους, μέσω της θραυσματοποίησής τους. Η 

διαδοχική φασματομετρία μάζας με παρακολούθηση επιλεγμένων μεταβάσεων ιόντων 

(πρόδρομο ιόν  προϊόν ιόν (multiple reaction monitoring, MRM)), προσφέρει υψηλή 

εκλεκτικότητα και χαμηλά όρια ανίχνευσης, λόγω της μείωσης του θορύβου υποβάθρου. 

Με αυτόν τον τρόπο, όταν παρακολουθούνται χαρακτηριστικά για την κάθε ένωση 

θραύσματα, η ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των ενώσεων αυτών είναι εφικτή 

ανεξάρτητα από τη συνέκλουση των προς μελέτη ενώσεων. 

Στη φασματομετρία μοριακών μαζών, πτητικές ενώσεις του σεληνίου μελετώνται με 

σύζευξη αέριας χρωματογραφίας με φασματομετρία μάζας (GC-EI/CI-MS), ενώ πολικές, 

θερμικά ασταθείς ενώσεις, και πεπτίδια που περιέχουν σελήνιο μελετώνται με υγρή 

χρωματογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μάζας, με διεπιφάνειες ατμοσφαιρικής 

πίεσης (HPLC-API-MS). Ο ιοντισμός των ενώσεων του σεληνίου δεν είναι πάντα αρκετά 

ικανοποιητικός.[49] Ορισμένες οργανικές ενώσεις του σεληνίου, και ειδικότερα η 

σεληνομεθειονίνη και τα σεληνοσάκχαρα, φαίνεται να ιοντίζονται αποδοτικότερα μέσω 
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χημικού ιοντισμού σε ατμοσφαιρική πίεση (APCI), παρουσιάζοντας μεγαλύτερη ευαισθησία 

στην ανάλυσή τους με APCI-MS/MS  έναντι της ESI-MS/MS.[32] Αντίθετα, ιοντικές ενώσεις 

του σεληνίου, όπως το τριμέθυλο-σεληνοκατιόν (TMSe+) φαίνεται ότι εξουδετερώνονται 

προς ουδέτερες μορφές λόγω συγκρούσεων με φορτισμένα μόρια στην αέρια φάση κατά 

την εκφόρτηση κορόνας στην πηγή APCI, με αποτέλεσμα η ανάλυσή τους να είναι 

αποδοτική μόνο μέσω ηλεκτροψεκασμού.[32]  

 Ο πρώτος μεταβολίτης του σεληνίου που ανιχνεύθηκε σε βιολογικά δείγματα, με 

φασματομετρία μοριακών μαζών, ήταν το σεληνοσάκχαρο SeGalNAc, από τους Ogra et 

al.[44]. Συγκεκριμένα, ο συγκεκριμένος μεταβολίτης απομονώθηκε με χρωματογραφία 

διήθησης πηκτής από ούρα αρουραίων στους οποίους είχε χορηγηθεί σεληνιώδες νάτριο. 

Το μοριακό ιόν του μεταβολίτη ανιχνεύθηκε τόσο με θετικό ιοντισμό [Μ+Η]+ με λόγο m/z 

=300, όσο και με αρνητικό ιονισμό, ως παράγωγο με οξικά ανιόντα [M+CH3COO−]− με λόγο 

m/z =358, με φασματομετρία μάζας συζευγμένη με υγρή χρωματογραφία. Έκτοτε, 

υπάρχουν αρκετές αναφορές ανίχνευσης σεληνοσακχάρων με τη συγκεκριμένη τεχνική.  

Για παράδειγμα, το σεληνοσάκχαρο SeGalNAc ταυτοποιήθηκε με APCI-MS/MS ως ο κύριος 

μεταβολίτης του σεληνίου σε ανθρώπινα ούρα εθελοντών που είχαν καταναλώσει μαγιά 

σεληνίου, από τους Gammelgaard et al.[38]   Υψηλή δόση σεληνιωμένης μαγιάς 

καταναλώθηκε από εθελοντή σε μελέτη των Bendahl et al.[45], στα ούρα του οποίου 

ανιχνεύθηκαν τα σεληνοσάκχαρα SeGalNAc, SeGluNAc και SeGalNH2. Συγκεκριμένα, τα 

ούρα κλασματοποιήθηκαν με αντίστροφης φάσης προπαρασκευαστική υγρή 

χρωματογραφία, καθαρίστηκαν με χρωματογραφία αποκλεισμού, και στη συνέχεια, τα 

σάκχαρα SeGalNAc και SeGluNAc ταυτοποιήθηκαν με άμεση έγχυση σε φασματόμετρο 

μάζας με νάνο-ηλεκτροψεκασμό (nESI-MS), ενώ το σεληνοσάκχαρο SeGalNH2 

ταυτοποιήθηκε με σύζευξη τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης με διαδοχική φασματομετρία με 

νάνο-ηλεκτροψεκασμό, κατόπιν περαιτέρω καθαρισμού με τρισδιάστατη υγρή 

χρωματογραφία. 

Οι Dumont et al.[36] ανέπτυξαν μία RPLC-MRM μεθοδολογία για την ανίχνευση 

σεληνοσακχάρων σε ανθρώπινα ούρα, με χαμηλή, όμως, ευαισθησία. Η μεθοδολογία 

περιελάμβανε αρκετά στάδια καθαρισμού των ούρων από ουρία και ιόντα, ενώ κατά την 

ανάλυση παρακολουθούνταν τα ισότοπα 78Se, 80Se και 82Se. Οι Kobayashi et al.[47], 

ταυτοποίησαν, επίσης, το σεληνοσάκχαρο SeGalNAc ως τον κύριο μεταβολίτη του σεληνίου 

σε ούρα αρουραίου, ο οποίος είχε εμβολιαστεί με σεληνιώδες νάτριο, με τη χρήση 

χρωματογραφίας διήθησης πηκτής σε σύζευξη με διαδοχική φασματομετρία μάζας, ενώ με 



 

36 
 

την ίδια τεχνική, ανίχνευσαν το προτεινόμενο ως πρόδρομο μόριο του συγκεκριμένου 

σεληνοσακχάρου, GS-SeGalNAc, σε συκώτι αρουραίου. Και η συγκεκριμένη μεθοδολογία 

περιελάμβανε αρκετά στάδια καθαρισμού των δειγμάτων. 

Ίχνη του μεταβολίτη SeGalNAc ανιχνεύθηκαν και σε ήπαρ χοίρου, χωρίς χορήγηση 

εξωγενούς σεληνίου, με τη χρήση ισχυρής κατιονανταλλακτικής χρωματογραφίας 

συνδυασμένης με αντίστροφης φάσης υγρή χρωματογραφία σε σύζευξη με διαδοχική 

φασματομετρία μάζας χημικού ιοντισμού σε ατμοσφαιρική πίεση (SCX-RPLC-APCI-MRM), 

από τους Lu, Pergantis.[25] Στη συγκεκριμένη μεθοδολογία, παρακολουθούνταν τέσσερις 

μεταβάσεις του σεληνοσακχάρου, και τρία ισότοπα για κάθε μετάβαση, για την 

αδιάψευστη ταυτοποίηση του σεληνοσακχάρου. Μία μεθοδολογία RPLC-ESI-TOF-MS 

αναπτύχθηκε από τους Diaz Huerta et al.[48] για την ανίχνευση του SeGalNAc σε ανθρώπινα 

ούρα, όχι όμως με μεγάλη επιτυχία. Η μεθοδολογία αναπτύχθηκε σε ούρα αρουραίων που 

χορηγούνταν σεληνομεθειονίνη και περιελάμβανε μία πολύπλοκη διαδικασία επεξεργασίας 

των δειγμάτων ούρων, συμπεριλαμβανομένης της υγρού-υγρού και στερεού-υγρού 

εκχύλισης, της προπαρασκευαστικής χρωματογραφίας μοριακού αποκλεισμού και 

πολλαπλών σταδίων λυοφιλίωσης.    

 Σε δύο πρόσφατες μελέτες, αναφέρεται η ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση 

σεληνοσακχάρων σε ανθρώπινα ούρα, με διαδοχική φασματομετρία μάζας, συζευγμένη με 

αντίστροφης φάση υγρή χρωματογραφία, με ή χωρίς άμεση σύνδεση με χρωματογραφία 

κατιονανταλλαγής ((CX-)RPLC-APCI-MRM).[32],[43] Το αναλυτικό ενδιαφέρον στις 

συγκεκριμένες μελέτες, έγκειται στην πλήρη απουσία επεξεργασίας των δειγμάτων για 

καθαρισμό και απομόνωση, πριν την ανάλυσή τους. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

ανίχνευση του σεληνοσακχάρου SeGalNH2 κατόπιν λήψης συμπληρωμάτων διατροφής,[43] 

αλλά και η ανίχνευση TMSe+ στα ούρα εθελοντή, αρσενικού γένους, ακόμα και πριν τη 

χορήγηση εξωγενούς σεληνίου,[32] υποδεικνύοντας την διαφοροποίηση στο μεταβολισμό 

του σεληνίου από βιολογικές παραμέτρους. Το τριμεθυλιωμένο κατιόν του σεληνίου 

(TMSe+) έχει ανιχνευθεί επίσης με HPLC-ESI-MS, σε ούρα καρκινοπαθών που λάμβαναν 

υψηλές ποσότητες σεληνίου.[89] 

Σεληνομεθειονίνη και σεληνοκυσταμίνη ανιχνεύθηκαν και ταυτοποιήθηκαν σε ανθρώπινα 

ούρα, κατόπιν λήψης DL-σεληνομεθειονίνης, με αντίστροφης φάσης υγρή χρωματογραφία 

σε σύζευξη με φασματομετρία μοριακών μαζών και διαδοχική φασματομετρία μοριακών 

μαζών από τους Cao et al..[46] Για την ταυτοποίηση των σεληνοαμινοξέων απαιτήθηκε 

προσυμπύκνωση των δειγμάτων κατά τέσσερις φορές. Η σεληνομεθειονίνη[90] και η 
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μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη[91] έχουν μελετηθεί με φασματομετρία μάζας (ESI-QTOF και LC-ESI-

MS/MS αντίστοιχα) ως προς το μεταβολισμό τους, σε in vitro μοντέλα χρησιμοποιώντας 

προσομοιωμένα γαστρικά υγρά, ενώ τα σεληνοτρισουλφίδια Cys-Se-SG και GS-Se-SG 

ταυτοποιήθηκαν με LC-ESI-MS σε εκχύλισμα ομογενοποιημένων επιθηλιακών κυττάρων 

εντέρου χοίρου, κατόπιν επώασης με σεληνιώδη ιόντα.[92] 

Η συζευγμένη διαδοχική φασματομετρία μάζας με χρωματογραφικές μεθόδους, αποτελεί 

ισχυρότατο εργαλείο τόσο για την bottom-up όσο και για την top-down μελέτη των 

σεληνοπρωτεϊνών, δίδοντας άμεσα πληροφορίες για την κατανομή του σεληνίου στην 

πολυπεπτιδική τους αλυσίδα. Για παράδειγμα, σε μία bottom-up μελέτη της 

σεληνοπρωτεΐνης P, οι Ma et al.[93] κατάφεραν να ανιχνεύσουν και τα δέκα κατάλοιπα 

σεληνοκυστεΐνης του ενζύμου, χρησιμοποιώντας συνδυασμό διαφορετικών πρωτεολυτικών 

ενζύμων για πλήρη κάλυψη της πρωτεΐνης. Η ταυτοποίηση των πεπτιδίων που περιείχαν το 

κατάλοιπο αυτό (SeCys, U) πραγματοποιήθηκε μέσω σύγκρισης των πειραματικά 

λαμβανόμενων θραυσμάτων (b, y ιόντα) των πεπτιδίων με τα θεωρητικά θραύσματα όπως 

αυτά προέκυψαν από ειδικά υπολογιστικά συστήματα, αλλά και από την ισοτοπική 

κατανομή των πεπτιδίων. Για τη θραυσματοποίηση των πεπτιδίων χρησιμοποιήθηκε ιοντική 

παγίδα με νάνο-ηλεκτροψεκασμό σε σύζευξη με αντίστροφης φάσης υγρή χρωματογραφία, 

ενώ η ταυτοποίηση των σεληνοπεπτιδίων με βάση την ισοτοπική κατανομή 

πραγματοποιήθηκε σε φασματόμετρο μάζας με αντανακλαστήρα χρόνου πτήσεως 

(reflectron MALDI-TOF).    

Τέλος, η φασματομετρία μοριακών μαζών, όταν συζεύγνεται με αέρια χρωματογραφία, 

χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της δομής και την ταυτοποίηση πτητικών ενώσεων 

του σεληνίου, που είναι αδύνατον να αναλυθούν με υγρή χρωματογραφία, τουλάχιστον 

χωρίς κάποια χημική παραγωγοποίηση. Για παράδειγμα, Headspace(HS)-GC-MS 

χρησιμοποιήθηκε σε in vitro μοντέλα του μεταβολισμού της σεληνομεθειονίνης και της 

μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης, κατά τα οποία ανιχνεύθηκαν και ταυτοποιήθηκαν οι ενώσεις 

διμέθυλο-δισελήνιο (DMSeDSe), διμέθυλο-σελήνιο (DMSe) και μέθυλο-σεληνόλη (MeSeH).  

Η ανίχνευση των ενώσεων αυτών έγινε με παρακολούθηση επιλεγμένων ιόντων, και 

συγκεκριμένα των μοριακών ιόντων τους.[88] 

Αέρια χρωματογραφία χρησιμοποιήθηκε, επίσης, για την παρακολούθηση της 

σταθερότητας του σεληνοσακχάρου SeGalNAc σε ούρα, όπου παρατηρήθηκε ο 

σχηματισμός διμέθυλο-δισεληνίου (DMSeDSe), διμέθυλο-σεληνίου (DMSe) και διμέθυλο-

δισεληνοσουλφιδίου (DMSeS) μετά από οχτώ εβδομάδες αποθήκευσης των 
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εμβολιασμένων ούρων. Πριν την HS-GC-MS ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε 

μικροεκχύλιση στερεής φάσης.[87] Οι Suzuki et al.[8]  χρησιμοποίησαν τριχοειδή στήλη αέριας 

χρωματογραφίας σε σύζευξη με φασματομετρία μάζας, για τη μελέτη του μηχανισμού 

απομεθυλίωσης της μέθυλο-σεληνόλης προς σεληνίδιο υδρογόνου, ενώ, τέλος, οι Infante et 

al.[94] ταυτοποίησαν τις ενώσεις διμέθυλο-δισελήνιο (DMSeDSe) και διμέθυλο-σελήνιο 

(DMSe) που παράχθηκαν από καρκινικά κύτταρα, με τη χρήση κρυογονικά ψυχούμενης 

αέριας χρωματογραφίας σε σύζευξη με φασματόμετρο χρόνου πτήσεως.    
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2.1.2.3. Φασματομετρικός ποσοτικός προσδιορισμός των μεταβολιτών του 
σεληνίου σε ούρα και ορό αίματος.  

Ο ποσοτικός προσδιορισμός των ενώσεων του σεληνίου σε βιολογικά δείγματα έχει 

πραγματοποιηθεί τόσο με τη χρήση επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος φασματομετρία 

ατομικών μαζών, όσο και με τη χρήση διαδοχικής φασματομετρίας μοριακών μαζών με 

παρακολούθηση επιλεγμένων μεταβάσεων ιόντων (MRM). Η ποσοτικοποίηση των ενώσεων 

του σεληνίου πραγματοποιείται με τη μέθοδο προσθήκης γνωστής ποσότητας εσωτερικών 

προτύπων, με κατασκευή εξωτερικής καμπύλης βαθμονόμησης με πρότυπες ενώσεις, και 

τέλος με την εφαρμογή της ισοτοπικής αραίωσης. Η τελευταία μέθοδος θεωρείται 

περισσότερο ακριβής, και χρησιμοποιείται συχνά στη φασματομετρία ατομικών μαζών. Τα 

όρια ανίχνευσης που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για τους βασικότερους μεταβολίτες 

του σεληνίου σε ούρα και ορό αίματος δίνονται στον Πίνακα 2.1.2.. 

 

Πίνακας 2.1.2. Όρια ανίχνευσης για τους κυριότερους μεταβολίτες του σεληνίου σε βιολογικά 

δείγματα με τη χρήση φασματομετρίας μάζας, όπως αυτά αναφέρονται στη βιβλιογραφία. 

Μεταβολίτης Σεληνίου Όρια ανίχνευσης Μέθοδος Μήτρα 

SeMet 10 μg L-1 *, 
1μg Se L-1 
75 μg L-1 * 

HPLC-ICP-MS[46], 
HPLC-ESI-MRM[32], 
HPLC-ESI-MRM[36] 

Ούρα 

TMSe+ 5.6 μg Se L-1 
1 μg Se L-1 

HPLC-ESI-MRM[32], 
HPLC-ICP-MS[33] 

Ούρα 

SeGalNAc 0.1 μg Se L-1 HPLC-ESI-MRM[32] 
HPLC-ICP-MS[34] 

Ούρα 
Ορός αίματος 

SeGluNAc 0.1 μg Se L-1 
0.5 μg Se L-1 

HPLC-ESI-MRM[32], 
HPLC-ICP-MS[33] 

Ούρα 

SeGalNH2 0.1 μg Se L-1 HPLC-ICP-MS[34] Ορός αίματος 
MeSeCys 570 μg L-1 * 

<0.1 μg Se L-1 
HPLC-ESI-MRM[36] 
HPLC-ICP-MS[34] 

Ούρα 
Ορός αίματος 

Selenate 0.4 μg Se L-1 HPLC-ICP-MS[34] Ορός αίματος 
Selenite 0.2 μg Se L-1 

1 μg Se L-1 
HPLC-ICP-MS[34], 
HPLC-ICP-MS[33] 

Ορός αίματος 
Ούρα 
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Στην παρούσα μελέτη αναπτύχθηκε μία μεθοδολογία CX-RPLC-ESI-MS/MS με 

παρακολούθηση επιλεγμένων μεταβάσεων ιόντων για την ταυτοποίηση και 

ποσοτικοποίηση οχτώ ενώσεων του σεληνίου (Selenite, Selenate, MeSeCys, SeGalNAc, 

SeGluNAc, SeGalNH2, SeMet, TMSe+), κυρίως σε ανθρώπινο ορό αίματος, αλλά και σε ούρα, 

κατόπιν λήψης συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν σελήνιο. Τα συμπληρώματα 

διατροφής που χορηγήθηκαν σε εθελοντές ήταν σεληνικό νάτριο και μέθυλο-

σεληνοκυστεΐνη.  

Η παρακολούθηση επιλεγμένων μεταβάσεων ιόντων (MRM), αποτελεί μία τεχνική της 

διαδοχικής φασματομετρίας μάζας, ικανή για την ταχεία και ταυτόχρονη ταυτοποίηση, 

αλλά και την εκλεκτική ποσοτικοποίηση αναλυτών, ακόμα και σε δείγματα με πολύπλοκη 

μήτρα, όπως ο ορός αίματος και τα ούρα. Παρά τη μοναδική, όμως, εκλεκτικότητά της, η 

ευαισθησία της μεθόδου ως προς ενώσεις του σεληνίου, δεν μπορεί να ανταγωνισθεί την 

ευαισθησία της φασματομετρίας μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος. Επομένως, η 

εφαρμογή της μεθοδολογίας που αναπτύσσεται στο παρών κεφάλαιο, είναι περισσότερο 

χρήσιμη στην ταυτοποίηση ενώσεων του σεληνίου, παρά στον ποσοτικό προσδιορισμό 

τους.  

Μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στην ταυτοποίηση της μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης, καθώς οι  

Kokarnig et al.[34]  πρόσφατα ανέφεραν την ανίχνευσή της σε ανθρώπινο ορό αίματος και 

κατάφεραν να την ποσοτικοποιήσουν, παρά το ότι βρίσκονταν σε ιχνοποσότητες. Το 

σεληνοσάκχαρο SeGalNAc αποτελεί, επίσης, κύριο στόχο της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, 

καθώς θεωρείται ως ο κύριος μεταβολίτης του σεληνίου στον ανθρώπινο οργανισμό. 

Κατά την CX-RPLC-MRM ανάλυση μικρών ενώσεων του σεληνίου, επιτεύχθηκε εξαιρετική 

εκλεκτικότητα μέσω της παρακολούθησης παραπάνω από μία μεταβάσεων (πρόδρομο ιόν 

 προϊόν ιόν) για κάθε ένωση. Συγκεκριμένα, για τις ενώσεις Selenate, SeMet, SeGalNH2, 

TMSe+, (και MeSeCys στο θετικό ιοντισμό) παρακολουθούνταν δύο μεταβάσεις, τέσσερις 

μεταβάσεις για τα σεληνοσάκχαρα SeGalNAc και SeGluNAc, ενώ μία μετάβαση ήταν εφικτό 

να παρακολουθείται για τις ενώσεις Selenite, και MeSeCys στον αρνητικό ιοντισμό.  

Επίσης, για την αδιάψευστη ταυτοποίηση των ενώσεων του σεληνίου στα βιολογικά 

δείγματα, παρακολουθούνταν ταυτόχρονα και οι αντίστοιχες μεταβάσεις των αναλυτών για 

το δεύτερο σε αφθονία ισότοπο του σεληνίου (78Se). Με αυτόν τον τρόπο, η συσχέτιση των 

2.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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πειραματικά λαμβανόμενων ισοτοπικών λόγων 80Se / 78Se με τον κατά IUPAC καθορισμένο 

ως 2.0872, αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο για την ταυτοποίηση των ενώσεων του 

σεληνίου σε δείγματα με πολύπλοκη μήτρα. Επιπροσθέτως, ο εμβολιασμός των δειγμάτων 

με πρότυπες ενώσεις σεληνίου και η συσχέτιση των χρόνων κατακράτησης αποτέλεσε 

ακόμα ένα μέσο για την ορθή ταυτοποίηση των ενώσεων του σεληνίου. Ο ποσοτικός 

προσδιορισμός των προς μελέτη ενώσεων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο προσθήκης 

γνωστής ποσότητας. Για το σεληνοσάκχαρο SeGalNAc, χρησιμοποιήθηκε, επιπλέον, το 

ισοτοπικά ιχνηθετημένο ανάλογο 82Se13CD3GalNAc ως εσωτερικό πρότυπο. 

 

 

    Εικόνα 2.2.1. Δομή των ενώσεων του σεληνίου που μελετήθηκαν στην παρούσα μελέτη. 
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2.2.1. Αντιδραστήρια 

Πρότυπες ενώσεις σεληνίου: 

 Seleno-DL-methionine (SeMet) (≥ 99.0%) Fluka (Biochemika, Sigma-Aldrich, Buchs) 

 Sodium Selenite anhydrous (≥95.0%) Fluka (Chemika, Sigma-Aldrich) 

 Sodium Selenate (≥98.0%) Fluka (Chemika, Sigma-Aldrich) 

 Οι ενώσεις TMSe+, SeGalNAc, SeGluNAc, MeSeCys συντέθηκαν στο εργαστήριο Χημείας – 

Αναλυτικής Χημείας του K. Francesconi του Πανεπιστημίου Uni-Graz (Αυστρία) και 

στάλθηκαν σε στερεή μορφή. 

 Λυοφιλοποιημένα πρότυπα διαλύματα SeGalNH2 και 13CD3
82SeGalNAc, στάλθηκαν 

επίσης από το εργαστήριο Χημείας – Αναλυτικής Χημείας του K. Francesconi του 

Πανεπιστημίου Uni-Graz (Αυστρία) 

 

Διαλύτες και ρυθμιστικά: 

 Malonic acid (≥99%) Fluka (Chemika, Sigma-Aldrich) 

 Ammonium acetate (puriss., p.a.) Riedel-de Haen (Sigma-Aldrich, Laborchemikallen 

GmbH) 

 Acetonitrile (CHROMASOLV® for HPLC, gradient grade, Sigma-Aldrich Chemie GmbH) 

Πιστοποιημένος ορός αίματος: 

 Reference material BCR-637, trace element in serum (low level),  European Commission 

Community Bureau of Reference 
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2.2.2. Προετοιμασία δειγμάτων 

Ι. Πρότυπα διαλύματα ενώσεων του σεληνίου 

Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας πραγματοποιήθηκε σε πρότυπα διαλύματα ενώσεων του 

σεληνίου. Τα πρότυπα διαλύματα παρασκευάστηκαν με διαδοχικά στάδια αραίωσης με 

υπερκάθαρο νερό ( 18.2 ΜΩ ). Οι όγκοι ελέγχονταν με ζύγιση σε αναλυτικό ζυγό. Στο 

τελευταίο στάδιο αραίωσης, για την εισαγωγή των δειγμάτων στο φασματόμετρο μάζας, τα 

πρότυπα διαλύματα αραιώνονταν με διάλυμα κινητής φάσης. 

 

ΙΙ. Επεξεργασία αίματος – προετοιμασία δειγμάτων ορού αίματος 

Το αίμα από τους εθελοντές, (αίμα υποβάθρου, πριν και μετά τη χορήγηση 

συμπληρωμάτων σεληνίου),  λήφθηκε σε κατάλληλα δοχεία πήξης αίματος, τύπου Z Serum 

Sep Clot Activator Vacuettes, και φυγοκεντρήθηκε (1,800×g, 10 min) για το διαχωρισμό του 

ορού αίματος από το πλάσμα. Ο ορός αίματος φυλάχθηκε στους -80 οC μέχρι τη 

χρησιμοποίησή τους.   

Για την ανάλυση του ορού αίματος (BCR-637 πρότυπο υλικό αναφοράς και ορός αίματος 

από εθελοντές), πραγματοποιήθηκε καταβύθιση των πρωτεϊνών του ορού, και 

προσυμπύκνωση του ορού κατά 2.5 φορές. Συγκεκριμένα, σε 700 μL ορού αίματος 

προστίθενται 700 μL ακετονιτριλίου. Ακολουθεί ανάδευση σε vortex (YellowLine, TTS 2, 

IKA®) και κατακρίμνηση των πρωτεϊνών με φυγοκέντρηση  (1,800×g, 10 min ) (MiniSpin 

plus, Eppendorf AG). Το υπερκείμενο του ορού (1000 μL) ψύχεται στους -80 οC και 

λυοφιλοποιείτε σε Freeze  Dryer (Alpha 1-4 LSC Freeze Dryer). Η αναδιαλυτοποίηση του 

λυοφιλοποιημένου υπερκείμενου του ορού πραγματοποιείται σε 200 μL διαλύματος της 

κινητής φάσης για την εισαγωγή του στην χρωματογραφική στήλη. Οι όγκοι ελέγχονταν με 

ζύγιση σε αναλυτικό ζυγό, για περαιτέρω διόρθωση των συγκεντρώσεων με υψηλή 

ακρίβεια. 

ΙΙΙ. Προετοιμασία δειγμάτων ούρων 

Τα ούρα των εθελοντών, πριν και μετά τη λήψη συμπληρωμάτων σεληνίου, λήφθηκαν σε 

δοχεία πολυπροπυλενίου, κατάλληλα για ουροσυνέλεξη (Bio-urine, sterile, ASEPTA) και 

φυλάχθηκαν στη συντήρηση μέχρι την ανάλυσή τους χωρίς κάποια επεξεργασία. Τα 

υπολειπόμενα ούρα διατηρήθηκαν στους -80 οC για μελλοντική χρήση.  
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IV. Πειράματα χορήγησης συμπληρωμάτων σεληνίου 

Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν σελήνιο. 

Αυτά ήταν  σεληνικό νάτριο (Sodium selenate, 210mcg Se) και μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη (Se-

MeSeCys, Solgar, 200 mcg Se, 286% of Daily value). Η λήψη των συμπληρωμάτων από τους 

εθελοντές πραγματοποιήθηκε σε ξεχωριστές ημέρες, για το κάθε συμπλήρωμα ξεχωριστά. 

Συγκεκριμένα, το σεληνικό νάτριο ως εξωγενής πηγή σεληνίου, λήφθηκε από εθελοντή 

γένους θηλυκού (25 χρόνων), με τυπική αυστριακή διατροφή. Το υποκείμενο της μελέτης 

έλαβε δύο κάψουλες σεληνικού νατρίου. Στο πείραμα χορήγησης μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης, 

το υποκείμενο της μελέτης έλαβε μία κάψουλα του συμπληρώματος MeSeCys. Το 

συγκεκριμένο υποκείμενο, ήταν γένους θηλυκού (24 χρόνων), με τυπική μεσογειακή δίαιτα. 

Αίμα από τους εθελοντές λήφθηκε για t = 0 h, για t = 1 h, και για t = 3 h από τη λήψη του 

εκάστοτε συμπληρώματος. Στην περίπτωση της χορήγησης μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης, 

λήφθησαν επίσης τα ούρα του εθελοντή για t = 0 min, t = 60 min, t = 220 min, t = 375 min,  t 

= 600 min από τη λήψη του συμπληρώματος. Να σημειωθεί ότι δεν συλλέχθηκε ο 

συνολικός όγκος των αποβαλλόμενων ούρων σε κάθε σημείο δειγματοληψίας, αλλά το 

μεγαλύτερο μέρος αυτών. Οι συγκεντρώσεις των ενώσεων του σεληνίου στα ούρα 

κανονικοποιήθηκαν ως προς το ειδικό βάρος τους και την πυκνότητά τους (Πίνακας 2.2.1.), 

με βάση την εξίσωση: 

 

푐 =
(푠푝푒푐. 푔푟푎푣. − 1) ∗ (푑 ∗ 푐 )

(푠푝푒푐. 푔푟푎푣. − 1)
 

 

Πίνακας 2.2.1. Δειγματοληπτικά χαρακτηριστικά των ούρων που συλλέχθηκαν από εθελοντή 
κατόπιν χορήγησης MeSeCys.  

Σημείο δειγματοληψίας Πυκνότητα (g/ml) Ειδικό βάρος Όγκος ούρων (ml) 
t = 0 min 1,03077 1,017 39 

t = 60 min 1,020373 1,006 116 
t = 220 min 0,999147 1,003 94 
t = 375 min 1,018083 1,019 118 
t = 600 min 1,015747 1,006 120 
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2.2.3. Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της μεθόδου CX-RPLC-ESI-MS/MS 

2.2.3.1. ESI-MS/MS: Βελτιστοποίηση των παραμέτρων ηλεκτροψεκασμού και των 
φασματομετρικών παραμέτρων για τις προς μελέτη ενώσεις του σεληνίου 

Η βελτιστοποίηση των παραμέτρων του ηλεκτροψεκασμού, της εστίασης των ιόντων, των 

δυναμικών της θραυσματοποίησης των πρόδρομων ιόντων στην κυψελίδα 

θραυσματοποίησης (Collision Induced Cell, CID) και η επιλογή των κατάλληλων μεταβάσεων 

ιόντων ( πρόδρομο ιόν  προϊόν ιόν ), πραγματοποιήθηκε για κάθε ένωση του σεληνίου 

ξεχωριστά, με άμεση έγχυση πρότυπων διαλυμάτων των προς μελέτη ενώσεων του 

σεληνίου (2ppm αναλύτη σε 60mM Οξικό Αμμώνιο, pH=6.36), για ESI-MS και ESI-MS/MS 

ανάλυση. Το φασματόμετρο μάζας που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη ήταν 

φασματόμετρο τριπλού τετραπόλου (TSQ Quantum, Thermo Scientific, San Jose, CA). 

Οι ανόργανες ενώσεις του σεληνίου, σεληνιώδες νάτριο και σεληνικό νάτριο, αναλύθηκαν 

με αρνητικό ιοντισμό, ως σεληνιώδη και σεληνικά ανιόντα, αντίστοιχα. Το αμινοξύ μέθυλο-

σεληνοκυστεΐνη εξετάσθηκε τόσο στο θετικό όσο και στον αρνητικό ιοντισμό. Οι βέλτιστες 

συνθήκες ανάλυσης για την κάθε ένωση, αλλά και η χρυσή τομή των παραμέτρων για 

ικανοποιητική ταυτόχρονη παρακολούθηση όλων των ενώσεων του σεληνίου, 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2.2.. Η επιλογή των κατάλληλων προς παρακολούθηση 

μεταβάσεων ιόντων για κάθε ένωση του σεληνίου, καθορίστηκε από τις καμπύλες 

διάσπασης, οι οποίες παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.2.1.. Οι καμπύλες διάσπασης δίνουν την 

σχετική ένταση των  θυγατρικών ιόντων που προκύπτουν από τη θραύση του πρόδρομου 

ιόντος, συναρτήσει του δυναμικού θραύσης ( CID Voltage ). 

Ιδανικά, στις μεταβάσεις των ιόντων ( πρόδρομο ιόν  θυγατρικό ιόν ) περιλαμβάνεται ένα 

προϊόν ιόν αντιπροσωπευτικό της μοναδικής δομής του αναλύτη, το οποίο διαθέτει υψηλής 

έντασης σήμα. Τα προϊόντα αφυδάτωσης του αναλύτη, θα έπρεπε να αποφεύγονται ως 

θυγατρικά ιόντα στην παρακολούθηση επιλεγμένων μεταβάσεων ιόντων, λόγω της χαμηλής 

εκλεκτικότητας που προσδίδουν στην τεχνική. Στη συγκεκριμένη μελέτη, το κριτήριο αυτό, 

δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί για όλες τις ενώσεις, καθώς, χαρακτηριστικά, οι ανόργανες 

ενώσεις του σεληνίου, κατά τη θραυσματοποίησή τους δίνουν κατά κύριο λόγo προϊόντα 

αφυδάτωσης. Παρόλα αυτά, η εκλεκτικότητα της μεθόδου ακόμα και σε αυτήν την 

περίπτωση ήταν εξαιρετική, καθώς παρακολουθούνταν περισσότερες από μία μεταβάσεις 

για τα δύο υψηλότερης αφθονίας ισότοπα του σεληνίου (80Se και 78Se), για κάθε αναλύτη 

του σεληνίου. 
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Πίνακας 2.2.2.  Βέλτιστες συνθήκες ESI – MS/MS: 1. για κάθε ένωση του σεληνίου ξεχωριστά, 2. για 

το σύνολο των ενώσεων του σεληνίου στον αρνητικό και θετικό ιοντισμό. Η βελτιστοποίηση 

πραγματοποιήθηκε με άμεση έγχυση πρότυπων διαλυμάτων των ενώσεων του σεληνίου (2ppm 

αναλύτης σε 60mM οξικό αμμώνιο, pH = 6.36). Η MeSeCys μελετήθηκε στο θετικό και αρνητικό 

ιοντισμό.  

 Selenite Selenate MeSeCys-/ 
MeSeCys+ TMSe+ SeMet SeGalNH2 SeGalNAc/

SeGluNAc 
1.        
Spray 
Voltage (kV) 
 

5 4.5 3.4 / 4.5 5 4        5 4 

Sheath Gas 
(a.u) 
 

25 49 37 / 45 55 35      35 29/27 

Auxiliary Gas 
(a.u) 
  

30 40 10 / 35 25 10      20 25 

Capillary 
Temperature 
 
sCID            
               

300 
 
 

22 

300 
 
 

15 

300 
 
 

20 / 5 

300 
 
 

0 

300 
 
 

0 

   300 
 
 

       0 

300 
 
 

0 

        
Tube Lens 
Offset (V) 
 
Lens 0 Offset 
(V) 

-60 
 
 

  0.4 

 -64 
 
 

0.2 

- 56 / 46 
 
 

   1.3 / -0.3 

   198 
 
 

-1.3 

 146 
 
 
-1.3 

     69 
 
 
  -0.8 

146/115 
 
 
-0.5 

2. 
 
Spray 
Voltage (kV) 
 
Sheath Gas 
(psi) 
 
Auxiliary Gas 
(a.u.) 
 
Capillary 
Temperature 
(oC) 
 
Lens 0 Offset 
(V) 

Negative ionization 
 

4.5 
 
 

49 
 
 

40 
 
 

300 
 
 
 

0.2 

Positive ionization 
 

4.5 
 
 

55 
 
 

25 
 
 

300 
 
 
 

-1.3 
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Σχήμα 2.2.1. Καμπύλες διάσπασης των οχτώ ενώσεων του σεληνίου της μελέτης. Για κάθε ένωση 

δίνονται μόνο οι μεταβάσεις με την υψηλότερη ευαισθησία, δηλαδή εκείνες που περιλαμβάνουν 

θραύσματα υψηλής έντασης σήματος. 
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α) 

Οι προτεινόμενες δομές των πρόδρομων και θυγατρικών ιόντων του Σχήματος 2.2.1. για τις 
προς μελέτη ενώσεις του σεληνίου παρατίθενται στο Σχήμα 2.2.2..  
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β) 

 

Σχήμα 2.2.2. Προτεινόμενες δομές για τα πρόδρομα και θυγατρικά ιόντα των ενώσεων Selenite, 

Selenate, MeSeCys, SeMet, SeGalNH2, SeGalNAc, SeGluNAc, TMSe+. Στο Σχήμα 2.2.2.α. 

παρουσιάζονται τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα, ενώ στο Σχήμα 2.2.2.β. τα θετικά φορτισμένα ιόντα 

των ενώσεων του σεληνίου που μελετώνται στην παρούσα διατριβή. 
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2.2.3.2. HPLC-ESI-MS/MS: Βελτιστοποίηση των χρωματογραφικών συνθηκών για 
την ανάλυση των ενώσεων του σεληνίου. 

Ο χρωματογραφικός διαχωρισμός των προς μελέτη ενώσεων, είναι αναγκαίος στις 

αναλυτικές προσεγγίσεις, για την επίτευξη της μέγιστης διαχωριστικότητας και 

εκλεκτικότητας, ειδικά σε πολύπλοκη βιολογική μήτρα, ώστε να πραγματοποιηθεί ακριβής 

ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των αναλυτών. Βέβαια, στη δεδομένη μελέτη, όπου 

χρησιμοποιείται η τεχνική της παρακολούθησης επιλεγμένων μεταβάσεων ιόντων 

(πρόδρομο ιόν  προϊόν ιόν (MRM)), η συνέκλουση των αναλυτών δεν επηρεάζει την 

εκλεκτικότητα της μεθόδου. Παρόλα αυτά, πραγματοποιήθηκε βελτιστοποίηση των 

χρωματογραφικών συνθηκών. Σκοπός της βελτιστοποίησης ήταν ο όσο το δυνατόν 

βέλτιστος διαχωρισμός των αναλυτών από τις παρεμποδίζουσες ουσίες των συστατικών της 

μήτρας, ο διαχωρισμός μεταξύ των αναλυτών για αποφυγή ύπαρξης ίδιων μεταβάσεων 

ιόντων (ή παρόμοιων μεταβάσεων που η διακριτική ικανότητα του οργάνου δεν επιτρέπει 

το διαχωρισμό τους), αλλά και ο διαχωρισμός των αναλυτών που ιοντίζονται αρνητικά, από 

τους θετικά φορτισμένους αναλύτες του σεληνίου.  

Συγκεκριμένα, το ανόργανο σελήνιο (Selenite, Selenate)  ανιχνεύεται με τη χρήση 

αρνητικών δυναμικών στην πηγή του ηλεκτροψεκασμού (ESI, on negative ionization mode), 

ενώ οι οργανικές ενώσεις του σεληνίου αναλύονται καλύτερα στο θετικό ιοντισμό. 

Εξαίρεση αποτελεί το σέληνο-αμινοξύ MeSeCys, το οποίο μελετήθηκε τόσο στον αρνητικό 

όσο και στον θετικό ιονισμό, με καλύτερα αποτελέσματα στον αρνητικό ιονισμό, όπως θα 

παρουσιασθεί παρακάτω. Το φασματόμετρο μάζας με πηγή ηλεκτροψεκασμού (ESI-MS) δεν 

είναι ικανό  για την ταυτόχρονη παρακολούθηση αρνητικών και θετικών ιόντων (dual ± 

scanning), λόγω της χρονοβόρας μεταβολής των δυναμικών στων πηγή ηλεκτροψεκασμού. 

Έτσι, ο διαχωρισμός της MRM ανάλυσης σε δύο τμήματα (αρνητικού και θετικού ιοντισμού) 

ήταν υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ανόργανων και οργανικών αναλυτών του 

σεληνίου σε μία ανάλυση. Αυτό επιτεύχθηκε με τη χρήση προγράμματος βαθμιδωτής 

έκλουσης. 

Για το διαχωρισμό των ενώσεων του σεληνίου χρησιμοποιήθηκε μία κατιονανταλλακτική 

προστήλη PRP-X800 (cation exchange pre-column, 20 mm x 4.6 mm, Hamilton, Reno, NV, 

USA), σε άμεση σύνδεση με την αντίστροφης φάσης χρωματογραφική στήλη Waters 

Atlantis dC18 (reversed phase analytical column, guard: 20 mm × 4.6 mm i.d., analytical: 150 

mm × 4.6 mm i. d., Waters Corporation, USA). Το δεδομένο σύστημα διαχωρισμού ήταν σε 

σύζευξη με φασματόμετρο μάζας τριπλού τετραπόλου, σε ρύθμιση παρακολούθησης 
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επιλεγμένων μεταβάσεων ιόντων (MRM mode), μέσω του χρωματογραφικού συστήματος 

Surveyor® HPLC, το οποίο διαθέτει σύστημα απαέρωσης διαλυτών και αντλία Thermo 

Finnigan Surveyor® MS Pump. Η εισαγωγή των δειγμάτων πραγματοποιούνταν χειροκίνητα, 

με τη χρήση βαλβίδας εισαγωγής δείγματος Rheodyne® 7750Ε-185 (Divert/inject valve), με 

βρόγχο (loop) 100 μL.   

Η ροή είχε ρυθμιστεί στα 500 μL min-1, ενώ επίσης πραγματοποιούνταν διαχωρισμός της 

ροής μετά τη στήλη και πριν το φασματόμετρο μάζας, έτσι ώστε το 28 % της ροής (δηλαδή 

140 μL *min-1) να κατευθύνεται προς τον ανιχνευτή, και το υπόλοιπο ποσοστό προς τα 

απόβλητα. Ο λόγος του διαχωρισμού της ροής, ήταν ο αποδοτικότερος ηλεκτροψεκασμός, 

αλλά και η προστασία του φασματομέτρου, καθώς στην υψηλή ροή των 500 μL  min-1, 

απαραίτητη για την έκλουση των αναλυτών με στενές και συμμετρικές χρωματικές 

κορυφές, ο ηλεκτροψεκασμός και η απομάκρυνση του διαλύτη δεν είναι ικανοποιητικοί. Ως 

κινητή φάση χρησιμοποιήθηκε το ρυθμιστικό διάλυμα 60 mM οξικό αμμώνιο, με pH = 6.36, 

ρυθμισμένο με μαλονικό οξύ. Για την έκλουση των οργανικών ενώσεων, 

πραγματοποιούνταν σταδιακή προσθήκη καθαρού ακετονιτριλίου, με βάση το πρόγραμμα 

βαθμιδωτής έκλουσης του Σχήματος 2.2.3.. Για τον καθαρισμό των χρωματογραφικών 

στηλών ενδιάμεσα των αναλύσεων, χρησιμοποιούνταν διάλυμα 1:1 ACN:H2O, ενώ η 

εξισορρόπηση του χρωματογραφικού συστήματος για επαναλήψιμους χρόνους 

κατακράτησης, απαιτούσε είκοσι λεπτά ροής της κινητής φάσης. Καθώς η μέθυλο-

σεληνοκυστεΐνη μελετήθηκε σε αρνητικό και θετικό ιοντισμό, στο Σχήμα 2.2.3. 

παρουσιάζονται τα προγράμματα βαθμιδωτής έκλουσης και για τις δύο αυτές περιπτώσεις. 
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Σχήμα 2.2.3. 1) Πρόγραμμα βαθμιδωτής έκλουσης μικρών ενώσεων του σεληνίου: 1α) με τη 

MeSeCys να αναλύεται στο θετικό ιονισμό (0-6min 100% 60mM Am. Ac. pH=6.36, 6.1-18min 95% 

60mM Am. Ac. pH=6.36, 5% ACN), 1β) με τη MeSeCys να αναλύεται στον αρνητικό ιονισμό (0-5min 

100% 60mM Am. Ac. pH=6.36, 5.1-18min 95% 60mM Am. Ac. pH=6.36, 5% ACN). 2) Χρονικά τμήματα 

της MRM ανάλυσης για σάρωση αρνητικά και θετικά φορτισμένων ενώσεων του: 2α) με τη MeSeCys 

ως κατιόν, 2β) με τη MeSeCys ως ανιόν. Και στις δύο περιπτώσεις, η ESI-MS/MS ανάλυση σε 

αρνητικό ιοντισμό πραγματοποιείται πρώτα (Segment 1). 
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2.2.4. Ποιοτικός έλεγχος της μεθοδολογίας CX-RPLC-SRM που αναπτύχθηκε και 

βελτιστοποιήθηκε ως προς ενώσεις του σεληνίου 

Ο ποιοτικός έλεγχος της μεθόδου που αναπτύχθηκε για ενώσεις του σεληνίου, και 

παρουσιάστηκε στην Παράγραφο 2.2.3., πραγματοποιήθηκε με τη χρήση πρότυπων 

διαλυμάτων των προς μελέτη ενώσεων του σεληνίου. Χαρακτηριστικά χρωματογραφήματα 

της CX-RPLC-MRM μεθόδου στις πρότυπες ενώσεις, παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.2.4.. 

 

 

Σχήμα 2.2.4. CX-RPLC-SRM ανάλυση πρότυπων διαλυμάτων Sodium Selenate, TMSe+, MeSeCys, 

SeMet, SeGalNH2, SeGalNAc, SeGluNAc (2 ppm ) και Sodium Selenite ( 15 ppm ) σε 60Mm Am. Ac. pH 

= 6.36. Στο παραπάνω σχήμα, η MeSeCys αναλύεται ως θετικά φορτισμένο ιόν, όμως το σήμα 

ανίχενυσης της είναι σταθερό και στον αρνητικό ιοντισμό. Για το λόγο αυτό, παραλείφθηκε η 

παρουσίαση του αντίστοιχου χρωματογραφήματος της MeSeCys στον αρνητικό ιοντισμό. 
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2.2.4.1. Ποιοτικός έλεγχος της ικανότητας ταυτοποίησης των ενώσεων του 
σεληνίου με τη μέθοδο CX-RPLC-ESI-MRM. 

Στη συγκεκριμένη μεθοδολογία, χρησιμοποιήθηκαν τρεις προσεγγίσεις ταυτόχρονα για την 

πιστοποίηση της ταυτοποίησης των ενώσεων του σεληνίου σε πολύπλοκα βιολογικά 

δείγματα. Οι προσεγγίσεις αυτές περιλαμβάνουν: α) τους χρόνους κατακράτησης των 

ενώσεων του σεληνίου, β) τους λόγους έντασης σήματος των διαφορετικών μεταβάσεων 

ιόντων για κάθε ένωση του σεληνίου και γ) τους ισοτοπικούς λόγους 80Se / 78Se.  

Από το Σχήμα 2.2.4., παρατηρείται ότι οι οχτώ προς μελέτη ενώσεις του σεληνίου, 

διαχωρίζονται ικανοποιητικά. Έτσι, εκτός του ότι, έχει επιτευχθεί ο επιθυμητός 

διαχωρισμός των ενώσεων του σεληνίου που μελετώνται στον αρνητικό ιοντισμό (Selenite, 

Selenate, MeSeCys) από εκείνες που μελετώνται στο θετικό ιονισμό (SeMet, TMSe+,  

SeGalNAc, SeGluNAc, SeGalNH2), είναι εφικτή η ταυτοποίηση των αναλυτών, με βάση τους 

χρόνους κατακράτησής τους. Η εξαιρετική επαναληψιμότητα των χρόνων κατακράτησης 

των ενώσεων του σεληνίου, όπως υπολογίστηκε με πρότυπα διαλύματα αυτών σε 60mM 

οξικό αμμώνιο, pH = 6.36 και παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.2.3., επιτρέπει τη χρήση της 

συγκεκριμένης προσέγγισης ως προς την επαλήθευση της ταυτοποίησης των οχτώ 

αναλυτών.  

 

Πίνακας 2.2.3. Υπολογισμός της επαναληψιμότητας των χρόνων έκλουσης των οχτώ ενώσεων του 

σεληνίου που μελετώνται με τη μέθοδο CX-RPLC-ESI-MRM. Χρησιμοποιήθηκαν πρότυπα 

διαλύματα των ενώσεων αυτών σε 60mM οξικό αμμώνιο, pH = 6.36. 

 

 

Το δεύτερο κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για την ταυτοποίηση των ενώσεων του 

σεληνίου, ήταν οι λόγοι των εντάσεων του σήματος των δύο διαφορετικών μεταβάσεων της 

ίδιου αναλύτη και για το ίδιο ισότοπο. Για παράδειγμα, το τριμεθυλιωμένο κατιόν του 

σεληνίου παρακολουθείται στη συγκεκριμένη μεθοδολογία μέσω των μεταβάσεων 125  

 Επαναληψιμότητα των χρόνων κατακράτησης 
Αναλύτης Selenite Selenate TMSe MeSeCys SeMet SeGalNAc SeGluNAc SeGalNH2 

tR (min) 3,9 3,6 11,3 5,3 7,7 13,3 14.9 7,5 
%RSD 1,05 0 1,44 0,42 0,75 1,23 2,03 1,76 

N 6 6 4 20 4 20 20 4 
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110 (CID = 20 ) και  125  95 ( CID = 40 ) για το ισότοπο 80Se, με την πρώτη μετάβαση δίνει 

υψηλότερης έντασης σήματος σε σχέση με τη δεύτερη. Ο λόγος των εμβαδών των κορυφών 

των δύο μεταβάσεων για την ένωση αυτή:  

푟푎푡푖표 = 	
푃푒푎푘	푎푟푒푎	표푓	푡푟푎푛푠푖푡푖표푛	125 → 110
푃푒푎푘	푎푟푒푎	표푓	푡푟푎푛푠푖푡푖표푛	125 → 95

 

παραμένει σταθερός, και στη συγκεκριμένη περίπτωση ίσος με 1.7 ±0.1, καθώς είναι 

χαρακτηριστικός της θραύσης της συγκεκριμένης ένωσης στις συγκεκριμένες 

φασματομετρικές συνθήκες. Δηλαδή, ο λόγος αυτός, λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο όπως 

ένα εσωτερικό πρότυπο. Οποιαδήποτε επίδραση στην ένταση σήματος της μίας μετάβασης, 

όπως για παράδειγμα η καταστολή σήματος λόγω της επίδρασης της μήτρας, επηρεάζει και 

τη δεύτερη μετάβαση, έτσι, ώστε ο λόγος τους παραμένει σταθερός, και εντός του 

καθορισμένου σφάλματος. Βέβαια, στην περίπτωση όπου ο λόγος των δύο μεταβάσεων 

είναι υψηλός, η συγκέντρωση του αναλύτη στο δείγμα αρκετά χαμηλή και οι 

παρεμποδίσεις από συστατικά της μήτρας σημαντική, τότε η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν 

είναι αρκετά αξιόπιστη, καθώς είναι πιθανό, η χαμηλής έντασης σήματος μετάβαση να μην 

είναι δυνατόν να ανιχνευτεί και να προσδιοριστεί το εμβαδόν της κορυφής της. Σε γενικά, 

όμως πλαίσια, αποτελεί ένα ικανοποιητικό κριτήριο για την επαλήθευση της ταυτοποίησης 

ενώσεων σε πραγματικά δείγματα με πολύπλοκη μήτρα. Οι λόγοι των μεταβάσεων για τις 

οχτώ μελετώμενες ενώσεις του σεληνίου, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν σε πρότυπα 

διαλύματα των αναλυτών με CX-RPLC-ESI-MRM ανάλυσή τους, παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 2.2.4..  

 

Πίνακας 2.2.4. Προσδιορισμός των λόγων εντάσεων σήματος (MRMs peak areas ratio) των 

διαφορετικών μεταβάσεων για κάθε ένωση του σεληνίου που μελετάται. Οι μεταβάσεις αφορούν 

στο πιο άφθονο ισότοπο του σεληνίου 80Se. Οι λόγοι προσδιορίστηκαν με τη χρήση πρότυπων 

διαλυμάτων των αναλυτών, με τη μέθοδο CX-RPLC-ESI-MRM, και με αριθμό επαναλήψεων 23 - 33. 

Οι λόγοι των μεταβάσεων των Selenite και MeSeCys στον αρνητικό ιονισμό, δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστούν, καθώς μόνο μία μετάβαση παρακολουθείται γι’αυτές. 

 Λόγοι έντασης σήματος των ΜRM μεταβάσεων των ενώσεων του Se 

Αναλύτης Selenate TMSe MeSeCys SeMet SeGalNAc SeGluNAc SeGalNH2 
ΜRM intenstity 

ratios 5.6±0.4 1.7±0.1 8.6±0.3 4.9±0.2 2.8±0.1 1.9±0.1 2.8±0.1 
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Το τελευταίο κριτήριο ταυτοποίησης, που χρησιμοποιήθηκε στη μέθοδο αυτή, ήταν οι 

ισοτοπικοί λόγοι 80Se / 78Se, προσδιοριζόμενοι ως οι λόγοι των εντάσεων του σήματος των 

μεταβάσεων κάθε ένωσης που αφορούν στο ίδιο μητρικό και θυγατρικό ιόν αλλά σε 

διαφορετικά ισότοπα του σεληνίου, και συγκεκριμένα των  80Se και  78Se. Ειδικότερα, οι 

ισοτοπικοί λόγοι 80Se / 78Se προσδιορίστηκαν πειραματικά με βάση την παρακάτω εξίσωση: 

푆푒
푆푒

=
푃푒푎푘	푎푟푒푎	표푓	푆푅푀1	푓표푟	 푆푒
푃푒푎푘	푎푟푒푎	표푓	푆푅푀1	푓표푟	 푆푒

 

Χαρακτηριστικά, το σελήνιο διαθέτει έξι σταθερά ισότοπα, τα: 74Se, 76Se, 78Se, 80Se, 82Se. 

Από αυτά, το ισότοπο 80Se παρουσιάζει την υψηλότερη φυσική αφθονία, ακολουθούμενο 

από το ισότοπο 78Se. Ο λόγος της φυσικής αφθονίας των δύο αυτών ισοτόπων (80Se / 78Se) 

έχει προσδιοριστεί με μεγάλη ακρίβεια από την IUPAC ως 80Se / 78Se = 2.0872. Επομένως, οι 

ενώσεις του σεληνίου, σε δείγματα όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί εμπλουτισμός κάποιου 

ισοτόπου, διατηρούν σταθερή αυτήν την χαρακτηριστική αναλογία των δύο ισοτόπων του 

σεληνίου. Εάν μία ένωση του σεληνίου ανιχνευθεί και ταυτοποιηθεί με τη μέθοδο CX-RPLC-

ESI-MRM, με βάση τις επιλεγμένες μεταβάσεις ιόντων και τους χρόνους κατακράτησης, τότε 

απαραίτητα θα ανιχνεύεται και στις αντίστοιχες επιλεγμένες μεταβάσεις ιόντων για το 

ισότοπο  78Se στους ίδιους χρόνους έκλουσης, και η αναλογία των δύο ισοτόπων με βάση 

τις μεταβάσεις ιόντων, θα βρίσκεται σε εγγύτητα με τον κατά IUPAC καθορισμένο λόγο.  

Εάν δεν πληρείται αυτό το κριτήριο, τότε πιθανώς πρόκειται για κάποια παρεμποδίζουσα 

ουσία της μήτρας, η οποία τυχαίνει να συνεκλούεται, στο δεδομένο χρωματογραφικό 

σύστημα, με τον αναλύτη και δίνει ίδια πρόδρομα και θυγατρικά ιόντα, ή παρόμοια εκτός 

της διακριτικής ικανότητας του φασματομέτρου.  

Για τις οχτώ ενώσεις του σεληνίου που  μελετώνται στην παρούσα εργασία, οι πειραματικά 

προσδιοριζόμενοι ισοτοπικοί λόγοι (80Se / 78Se), σε πρότυπα διαλύματα των αναλυτών (σε 

60mM οξικό αμμώνιο, pH = 6.36) δίνονται στον Πίνακα 2.2.5.. Να σημειωθεί ότι σε 

πραγματικά δείγματα, όπου οι αφθονία των ενώσεων του σεληνίου είναι εξαιρετικά 

χαμηλή και η μήτρα των δειγμάτων αρκετά πολύπλοκη, η ανίχνευση του ισοτόπου 78Se 

καθίσταται δύσκολη, και η πειραματικά προσδιορισμένη αναλογία των ισοτόπων μπορεί να 

διαφέρει από αυτήν που προσδιορίζεται από πρότυπα διαλύματα, αλλά οφείλει να είναι 

εντός του προσδιοριζόμενου σφάλματος, ώστε να πραγματοποιηθεί η επαλήθευση της 

ταυτοποίησης.  
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Πίνακας 2.2.5. Πειραματικός προσδιορισμός των ισοτοπικών λόγων (80Se / 78Se), της τυπικής 

απόκλισης του λόγου, της % σχετικής τυπικής απόκλισης και του απόλυτου σφάλματος από την 

κατά IUPAC καθορισμένη τιμή του λόγου της αφθονίας των ισοτόπων 80Se / 78Se (2.0872). Ο 

αριθμός των επαναλήψεων των CX-RPLC-ESI-MRM αναλύσεων για τον πειραματικό προσδιορισμό 

(80Se / 78Se), παρουσιάζεται για κάθε ένωση δίπλα από το συντελεστή μεταβλητότητας (%RSD). Οι 

λόγοι προσδιορίστηκαν σε πρότυπα διαλύματα ενώσεων του σεληνίου. 
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Από τον Πίνακα 2.2.5. παρατηρείται ότι για όλες τις ενώσεις του σεληνίου που 

μελετήθηκαν, υπάρχει ικανοποιητική ταύτιση των πειραματικά προσδιορισμένων 

ισοτοπικών λόγων (80Se / 78Se), με τον καθορισμένο κατά IUPAC (2.0872). Η μικρότερη 

απόκλιση από την καθορισμένη τιμή, εκφραζόμενη ως απόλυτο σφάλμα, παρατηρήθηκε 

για το σεληνοσάκχαρο SeGluNAc, ενώ η μεγαλύτερη απόκλιση για το σέληνο-αμινοξύ 

σεληνομεθειονίνη (SeMet).  

Συμπερασματικά, η μεθοδολογία CX-RPLC-ESI-MRM που αναπτύχθηκε στην παρούσα 

μελέτη, έχει ενσωματώσει  αρκετά κρίσιμα κριτήρια για τη θετική MS/MS ταυτοποίηση και 

επιβεβαίωση της ταυτοποίησης των ενώσεων του σεληνίου σε βιολογικά δείγματα. 

Χαρακτηριστικά, οι Li et al [95]., έχουν αναφέρει ότι μία μέθοδος διαδοχικής 

φασματομετρίας μάζας οφείλει να πληρεί τρία βασικά κριτήρια για την αξιόπιστη 

ταυτοποίηση των προς μελέτη ενώσεων.  

Αυτά είναι: 1) η επαναληψιμότητα των χρόνων κατακράτησης στο HPLC σύστημα που έχει 

αναπτυχθεί, 2) η παρακολούθηση δύο ή ιδανικά τριών μεταβάσεων για κάθε αναλύτη, με 

σταθερό το μητρικό ιόν και μεταβαλλόμενο το θυγατρικό ιόν, και 3) η αναπαραγωγιμότητα 

των εντάσεων των κορυφών μεταβάσεων ιόντων από τον αναλύτη του δείγματος εντός της 

απόκλισης του 10% σε σχέση με τον αναλύτη σε πρότυπα διαλύματα, κατόπιν ανάλυσης 

στις ίδιες χρωματογραφικές και φασματομετρικές συνθήκες.  

Στην παρούσα μεθοδολογία, τα δύο πρώτα κριτήρια των Li et al., εφαρμόζονται αυτούσια, 

το τρίτο κριτήριο παρακολουθείται μέσω των λόγων εντάσεων σήματος μεταξύ των 

μεταβάσεων του ίδιου πρόδρομου ιόντος αλλά διαφορετικών θυγατρικών ιόντων της ίδιας 

ένωσης με βάση το ισότοπο 80Se, ενώ συμπληρωματικά χρησιμοποιείται και το κριτήριο των 

ισοτοπικών λόγων (80Se / 78Se). 
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2.2.4.2. Πιστότητα της μεθόδου CX-RPLC-MRM. 

Πριν την εφαρμογή της αναπτυγμένης μεθοδολογίας σε πραγματικά δείγματα, πρέπει να 

ερευνηθεί η πιστότητα της μεθόδου, εκφραζόμενη ως επαναληψιμότητα και 

αναπαραγωγιμότητα. Στην παρούσα μελέτη, η πιστότητα της μεθόδου, δεν ήταν δυνατόν 

να προσδιοριστεί σε πραγματικά δείγματα, δηλαδή κατόπιν εμβολιασμού πρότυπων 

ενώσεων των αναλυτών σε βιολογικά δείγματα με πολύπλοκη μήτρα, γεγονός που θα έδινε 

μεγαλύτερη αξιοπιστία στον προσδιορισμό της πιστότητας της μεθόδου, και γι’ αυτό το 

λόγο προσδιορίστηκε σε πρότυπα διαλύματα ενώσεων του σεληνίου με CX-RPLC-ESI-MRM 

αναλύσεις εντός της ίδιας ημέρας (επαναληψιμότητα) και μεταξύ διαφορετικών ημερών 

(αναπαραγωγιμότητα). Ο λόγος της αδυναμίας της προσέγγισης αυτής, ήταν το γεγονός ότι 

η μέθοδος αναπτύχθηκε ουσιαστικά για δείγματα ορού αίματος, και λόγω της επεξεργασίας 

των δειγμάτων αυτών, απαιτούνταν αρκετός όγκος αίματος. 

Η πιστότητα, λοιπόν, της μεθόδου προσδιορίστηκε με βάση την εξίσωση:  

푀푒푡ℎ표푑	푝푟푒푐푖푠푖표푛 = %푅푆퐷 ∗
푃푒푎푘	푎푟푒푎	푆푅푀1
푃푒푎푘	푎푟푒푎	푆푅푀2

 

Για τον προσδιορισμό της επαναληψιμότητας της μεθόδου (repeatability) 

χρησιμοποιήθηκαν οι λόγοι των εντάσεων σήματος των μεταβάσεων για κάθε ένωση από 

την CX-RPLC-MRM ανάλυσή τους εντός της ίδιας εργαστηριακής ημέρας, ενώ για τον 

προσδιορισμό της αναπαραγωγιμότητας της μεθόδου (reproducibility), λήφθησαν τα 

δεδομένα των αναλύσεων μεταξύ διαφορετικών εργαστηριακών ημερών. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2.6.. Όπως παρατηρείται από την παραπάνω εξίσωση, 

χρησιμοποιήθηκαν οι λόγοι των εμβαδών των κορυφών των επιλεγμένων μεταβάσεων 

ιόντων ως προς το ισότοπο 80Se για κάθε ένωση (SRM1: Πρόδρομο ιόν  θυγατρικό ιόν, 

SRM2: Ίδιο πρόδρομο ιόν  διαφορετικό θυγατρικό ιόν), έτσι ώστε ναελαχιστοποιηθούν τα 

τυχαία σφάλματα μεταξύ των διαφορετικών αναλύσεων. Στις περιπτώσεις όπου 

παρακολουθείται μόνο μία μετάβαση του αναλύτη, όπως στην περίπτωση των σεληνιωδών 

ανιόντων (Selenite), τότε λαμβάνεται ο μέσος όρος της εντάσεως του σήματος της 

μετάβασης αυτής από κάθε CX-RPLC-MRM ανάλυση, και από αυτόν προκύπτει ο επί της 

εκατό συντελεστής μεταβλητότητας.  

 

 



 

60 
 

Πίνακας 2.2.6. Προσδιορισμός της πιστότητας της CX-RPLC-MRM μεθόδου με πρότυπα διαλύματα 

ενώσεων του σεληνίου σε 60mM οξικό αμμώνιο, pH = 6.36. Για τον προσδιορισμό της 

επαναληψιμότητας της μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα Ν = 23 – 33 αναλύσεων, ενώ για 

τον προσδιορισμό της αναπαραγωγιμότητας της μεθόδου Ν = 42 – 52, αναλόγως την προς 

ανάλυση ένωση. 

 

 

Σε γενικές γραμμές, παρατηρείται ικανοποιητική επαναληψιμότητα και 

αναπαραγωγιμότητα της CX-RPLC-MRM μεθόδου που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία. 

Τα σεληνιώδη ανιόντα παρουσιάζουν σημαντική μεταβλητότητα ως προς τη σταθερότητα 

του σήματος μεταξύ αναλύσεων σε διαφορετικές εργαστηριακές μέρες. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι παρακολουθείται μόνο μία μετάβαση της συγκεκριμένης ένωσης, 

με αποτέλεσμα οι πιθανές χρωματογραφικές και φασματομετρικές διακυμάνσεις να μην 

διορθώνονται μέσω των λόγων σήματος διαφορετικών μεταβάσεων της ίδιας ένωσης. Με 

αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώνεται και η σπουδαιότητα των ΜRM λόγων έντασης στην 

ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των προς μελέτη ενώσεων του σεληνίου, όπως 

παρουσιάστηκε στην Παράγραφο 2.2.4.1.. 

 

 

 

 

 

 

 Πιστότητα της CX-RPLC-MRM μεθόδου  
Αναλύτης Selenite Selenate TMSe MeSeCys SeMet SeGalNAc SeGluNAc SeGalNH2 

SRM intensity 
ratios 1.5±0.1 5.6±0.4 1.7±0.1 8.6±0.3 4.9±0.2 2.8±0.1 1.9±0.1 2.8±0.1 

Repeatability 
Intra-day %RSD 5.3% 6.5% 5.0% 3.0% 3.8% 2.5% 3.2% 3.5% 
Reproducability 
Inter-day %RSD 24.6% 6.4% 6.3% 4.6% 8.7% 2.8% 3.5% 3.2% 
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2.2.4.3. Μελέτη παραμέτρων που επηρεάζουν την ευαισθησία, την ακρίβεια, την 
πιστότητα και την εκλεκτικότητα της CX-RPLC-MRM μεθόδου  

Τα λαμβανόμενα δεδομένα για κάθε χρωματογραφική κορυφή, η διακριτική ικανότητα του 

τετραπολικού αναλυτή μαζών, καθώς και οι πιθανές μετατροπές των ενώσεων του 

σεληνίου στην πηγή του ηλεκτροψεκασμού προς μη ανιχνεύσιμες από την CX-RPLC-MRM 

προσέγγιση ενώσεις, αποτέλεσαν ορισμένες παραμέτρους που μελετήθηκαν στην παρούσα 

μελέτη ως προς την επίδρασή τους στην ευαισθησία της μεθόδου. 

Καταρχάς, η ευαισθησία της αναλυτικής μεθόδου εξαρτάται από την ικανότητα ανίχνευσης 

του αναλύτη που εισάγεται. Όταν μέρος του αναλύτη μετατρέπεται κατά την ανάλυση του 

σε διαφορετικά είδη, για παράδειγμα προς οξειδωμένες μορφές, που η απόδοση της 

μετατροπής του δεν είναι σταθερή και εύκολα προσδιορίσιμη για διόρθωση, τότε 

επηρεάζεται σημαντικά η ευαισθησία της MRM μεθόδου, ως προς τον συγκεκριμένο 

αναλύτη, αφού κατά την προσέγγιση αυτή παρακολουθούνται συγκεκριμένοι λόγοι m/z. 

Ορισμένες ενώσεις του σεληνίου, φαίνεται να είναι ευάλωτες στην οξείδωση κατά τη 

διαδικασία του ηλεκτροψεκασμού, δεδομένου ότι η πηγή ηλεκτροψεκασμού αποτελεί μια 

ηλεκτροχημική κυψελίδα στην οποία λαμβάνουν χώρα οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. 

Περαιτέρω πληροφορίες για το φαινόμενο αυτό, καθώς και για την οξείδωση ενώσεων του 

σεληνίου στον ηλεκτροψεκασμό παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι.  

 Στο Σχήμα 2.2.5. απεικονίζονται τα φάσματα που λήφθηκαν με ESI-MS ανάλυση πρότυπων 

διαλυμάτων των ενώσεων Sodium Selenite, MeSeCys και SeMet σε 60mM οξικό αμμώνιο, 

pH = 6.36, όπου παρατηρείται η οξείδωση των ενώσεων αυτών. Η οξείδωση είναι πιθανό να 

έχει πραγματοποιηθεί κατά την προετοιμασία των δειγμάτων, με την επαφή τους με 

ατμοσφαιρικό οξυγόνο, όμως τα αποτελέσματα της μελέτης του Παραρτήματος Ι, δείχνουν 

την τάση οξείδωσής τους στην πηγή του ηλεκτροψεκασμού.  
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Σχήμα 2.2.5. ESI-MS ανάλυση πρότυπων διαλυμάτων α) MeSeCys, β) Sodium Selenite, γ) SeMet σε 

60mM οξικό αμμώνιο, pH =6.36. Παρατηρείται η οξείδωση των ενώσεων αυτών , η οποία οφείλεται 

είτε στην προετοιμασία των δειγμάτων είτε στη διαδικασία του ηλεκτροψεκασμού. 

 

Η παρατηρούμενη από το Σχήμα 2.2.5. οξείδωση, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

ευαισθησίας της CX-RPLC-ESI-MRM μεθόδου, καθώς όταν τα φαινόμενα αυτά λαμβάνουν 

χώρα σε σημαντικό βαθμό, τότε υψηλότερη συγκέντρωση του αναλύτη απαιτείται για την 

ανίχνευσή του. Όμως, εκτός από την ευαισθησία, φαίνεται να επηρεάζεται και η 

εκλεκτικότητα της μεθόδου, σε ορισμένες βέβαια, μόνο περιπτώσεις. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα απεικονίζεται στο Σχήμα 2.2.6., όπου η CX-RPLC-ESI-MRM ανάλυση πρότυπου 

διαλύματος σεληνιώδους νατρίου, προκαλεί θετικό σφάλμα στην ανίχνευση των σεληνικών 

ανιόντων. 

Στη δεδομένη περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποια προληπτική ή διορθωτική 

ενέργεια για την αύξηση της ευαισθησίας, αλλά για την εκλεκτικότητα της μεθόδου, μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί το κριτήριο ταυτοποίησης με βάση τους χρόνους κατακράτησης. 

α) [MeSeCys + H]+  

[MeSe(O)Cys + H]+  

[Selenite - H]-  

[Selenate - H]-  

β) 

[Se(O)Met + H]+  

γ) [SeMet + H]+  
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Σχήμα 2.2.6. CX-RPLC-ESI-MRM ανάλυση πρότυπου διαλύματος σεληνιώδους νατρίου σε 60mM 

οξικού αμμωνίου, pH = 6.36. Παρατηρείται θετικό σφάλμα στην ανίχνευση των σεληνικών ιόντων, 

δεδομένου ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί εισαγωγή σεληνικού νατρίου κατά την παραπάνω 

ανάλυση, άρα μείωση της εκλεκτικότητας της μεθοδολογίας ως προς τους συγκεκριμένους αναλύτες. 

 

Μία δεύτερη παράμετρος που επηρεάζει την ευαισθησία, αλλά και την ακρίβεια και την 

πιστότητα της μεθόδου, και είναι ελεγχόμενη, είναι η λήψη δεδομένων για τις ΜRM 

κορυφές των αναλυτών. Συγκεκριμένα, μία χρωματογραφική κορυφή σε μία HPLC-ΜRM 

προσέγγιση, σχηματίζεται από το άθροισμα των σημάτων που λαμβάνονται από θυγατρικό 

ιόν. Στην περίπτωση που παρακολουθείται σημαντικός αριθμός διαφορετικών μεταβάσεων 

στον ίδιο χρόνο ανάλυσης, τότε ο χρόνος σάρωσης (scan time) κάθε μετάβασης σε κάθε 

κύκλο σάρωσης (cycle time) πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα με το εύρος της 

χρωματογραφικής κορφής στο 10% του ύψους της, έτσι ώστε στο σύνολο της 

φασματομετρικής ανάλυσης να έχουν ληφθεί αρκετά σημεία δεδομένων/σάρωσης του 

συγκεκριμένου αναλύτη, και η κορυφή που θα αποδοθεί σε αυτόν να είναι 

αντιπροσωπευτική της συγκέντρωσής του και επαναλήψιμη.  

Διαφορετικά, υπάρχει πιθανότητα θετικού σφάλματος, από ενίσχυση του σήματος λόγω 

ύπαρξης ιόντων από προηγούμενη μετάβαση στον αναλυτή μαζών (cross talk phenomena). 

και μειωμένης επαναληψιμότητας. Καθώς η ευαισθησία ενός ανιχνευτή ορίζεται ως η 

ικανότητα απόκρισής του σε μικρές διαφοροποιήσεις της συγκέντρωσης του αναλύτη, η μη 

ορθή ρύθμιση της συγκεκριμένης παραμέτρου, είναι πιθανό να μειώνει την ευαισθησία της 

μεθόδου, λόγω των μη αντιπροσωπευτικών κορυφών που λαμβάνονται. Για παράδειγμα, 

όταν η ένταση του σήματος μετράται ως το εμβαδόν της χρωματογραφικής κορυφής, μία 

κορυφή που έχει σχηματιστεί από λιγότερα των επτά σημεία δεδομένων, μπορεί να δώσει 

Selenite 

Selenate 

Selenate 

129  112 @ 5 

145  112 @ 40 

145  128 @ 15 
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το ίδιο εμβαδόν με μία κορυφή ελάχιστα αυξημένης συγκέντρωσης του αναλύτη με 

περισσότερα σημεία δεδομένων.  

Στη συγκεκριμένη μελέτη, ο προσδιορισμός του αριθμού των λαμβανόμενων σημείων 

δεδομένων για κάθε χρωματογραφική κορυφή και για τους οχτώ αναλύτες του σεληνίου, 

πραγματοποιήθηκε με βάση την παρακάτω εξίσωση, σύμφωνα με τους Nischwitz, Pergantis 
[96]:  

퐷푎푡푎	푝표푖푛푡푠	푝푒푟	푝푒푎푘 = 	
푝푒푎푘	푤횤푑푡ℎ	푎푡	10%	표푓	푝푒푎푘	ℎ푒횤푔ℎ푡
푡푖푚푒	푖푛푡푒푟푣푎푙	푏푒푡푤푒푒푛	2	푑푎푡푎	푝표푖푛푡푠

 

Τα αποτελέσματα του προσδιορισμού των σημείων δεδομένων κατόπιν βελτιστοποίησης 

των χρόνων σάρωσης για κάθε ένωση ξεχωριστά παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.2.7.. 

 

Πίνακας 2.2.7. Προσδιορισμός του αριθμού των σημείων δεδομένων ανά χρωματογραφική 

κορυφή των οχτώ αναλυτών του σεληνίου, κατόπιν βελτιστοποίησης του χρόνου σάρωσης με CX-

RPLC-MRM ανάλυση πρότυπων διαλυμάτων των ενώσεων του σεληνίου. 

 

 

Τέλος, μελετήθηκε η επίδραση της διακριτικής ικανότητας του πρώτου τετραπολικού 

αναλυτή στην ευαισθησία της μεθόδου, και συνεπαγόμενα στα όρια ανίχνευσης. Από 

προηγούμενη μελέτη[97], έχει αποδειχθεί ότι η αύξηση της διακριτικής ικανότητας του 

αναλυτή μαζών από FWHM = 0.70 Th, τιμή που χρησιμοποιείται κοινώς σε τετραπολικούς 

αναλυτές, σε FWHM = 0.30 Th, αυξάνει την ευαισθησία της αναλυτικής μεθόδου, με την 

ελαχιστοποίηση των παρεμποδίσεων από συστατικά της μήτρας, με αποτέλεσμα να  

ταπεινώνονται τα όρια ανίχνευσης της μεθόδου. Στην παρούσα μελέτη, οι αναλύτες 

αποτελούν ενώσεις του σεληνίου, και άρα το σήμα του αναλύτη κατανέμεται στις 

ισοτοπικές κορυφές και για τα έξι σταθερά ισότοπα του σεληνίου, όπως απεικονίζεται μέσω 

του φάσματος του σεληνοσακχάρου SeGalNAc στο Σχήμα 2.2.7..  

 Προσδιορισμός του αριθμού των σημείων δεδομένων ανά κορυφή   
Αναλύτης Selenite Selenate TMSe MeSeCys SeMet SeGalNAc SeGluNAc SeGalNH2 

Scan time(s) 0.3 0.3 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
Data points 

per peak 11 8 67 13 14 19 9 33 
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80Se 

82Se 

78Se 

76Se 
74Se 

 

Σχήμα 2.2.7. Ισοτοπική κατανομή του σεληνίου στο σεληνοσάκχαρο SeGalNAc. Ίδιο φάσμα 

προκύπτει και από το σεληνοσάκχαρο SeGluNAc, καθώς αποτελούν διαστερεοϊσομερή. Το φάσμα 

λήφθηκε με ESI-MS ανάλυση πρότυπου διαλύματος SeGalNAc. 

 

Ενώσεις όπως τα σεληνοσάκχαρα SeGalNAc, SeGluNAc και SeGalNH2, θραύονται στην 

κυψελίδα πρόσκρουσης (CID) δίνοντας θυγατρικά ιόντα που δεν περιέχουν σελήνιο, όπως 

παρουσιάστηκε στο Σχήμα 2.2.2.. Οι ενώσεις αυτές, αποτέλεσαν μοντέλα για τη διερεύνηση 

της επίδρασης της μείωσης της διαχωριστικής ικανότητας του πρώτου τετραπολικού 

αναλυτή μαζών, διατηρώντας σταθερή τη διακριτική ικανότητα του δεύτερου τετραπολικού 

αναλυτή, στην ευαισθησία ανίχνευσής τους. Η προσέγγιση αυτή στηρίχτηκε στην ιδέα ότι 

με τη μείωση της διακριτικής ικανότητας του πρώτου αναλυτή στα FWHM = 3.0 – 6.0 Th, 

όταν παρακολουθούνται μεταβάσεις των σεληνοσακχάρων με βάση το λόγο m/z που 

προκύπτει από το ισότοπο 80Se, περισσότερα από ένα ισότοπα του σεληνίου θα συνέβαλαν 

στην ένταση του σήματος, καθώς όλα τα εισερχόμενα στην κυψελίδα πρόσκρουσης ιόντα 

θα αντιστοιχούσαν στο μοριακό ιόν με διαφορετικά ισότοπα του σεληνίου, και άρα θα 

θραυσματοποιούνταν δίνοντας τα ίδια θυγατρικά ιόντα (που δεν περιέχουν σελήνιο). 

Η ανάλυση πρότυπου διαλύματος SeGalNAc με ESI-MS με άμεση έγχυση δείγματος, σε 

διαφορετικές τιμές διακριτικής ικανότητας του πρώτου τετραπόλου, έδειξε ότι περισσότερα 

ισότοπα του σεληνίου διέρχονται από τον πρώτο αναλυτή μαζών στην τιμή FWHM = 6.0 Th, 

όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, και παρουσιάζεται στο φάσμα του Σχήματος 2.2.8.. 

Όμως, η μείωση της διακριτικής ικανότητας στην τιμή αυτή, θα μείωνε σημαντικά την 

εκλεκτικότητα της μεθόδου για το συγκεκριμένο αναλύτη σε πραγματικά δείγματα. Έτσι, 

μελετήθηκε η διακριτική ικανότητα στην τιμή  FWHM = 3.0 Th ως προς την αύξηση της 

ευαισθησίας για τα σεληνοσάκχαρα SeGalNAc και SeGluNAc, με CX-RPLC-MRM ανάλυση και 

με το αμινοξύ MeSeCys ως εσωτερικό πρότυπο. Από τις αναλύσεις αυτές, παρατηρήθηκε 

ενίσχυση της έντασης του σήματος κατά 62% ±30.7% (Ν = 3) για το SeGalNAc και 58% 
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±23.9% (Ν = 3) για το SeGluNAc. Παρά την αύξηση της ευαισθησίας, η υψηλή 

μεταβλητότητα και η πιθανή μείωση της εκλεκτικότητας αποτέλεσαν τα κριτήρια της 

απόρριψης της προσέγγισης αυτής, καθώς σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιόπιστη 

ταυτοποίηση των ενώσεων του σεληνίου. Ως εκ τούτου, για την ανάλυση των δειγμάτων 

ορού αίματος και ούρων, η διακριτική ικανότητα ορίστηκε στην τιμή FWHM = 0.3 Th, 

κατόπιν εύρεσης της ακριβής τιμής του λόγου m/z των πρόδρομων ιόντων των αναλυτών, 

με τη χρήση πρότυπων διαλυμάτων των ενώσεων του σεληνίου. 

 

 

Σχήμα 2.2.8. ESI-MS ανάλυση πρότυπου διαλύματος SeGalNAc με εφαρμογή διαφορετικών τιμών 

διακριτικής ικανότητας του πρώτου τετραπολικού αναλυτή μαζών (Q1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

FWHM = 0.7 Th 

FWHM = 3.0 Th

FWHM = 4.0 Th

FWHM = 5.0 Th

FWHM = 6.0 Th
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2.2.4.4. Προσδιορισμός των ορίων ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης της μεθόδου 
CX-RPLC-MRM σε ανθρώπινο ορό αίματος. 

Ο προσδιορισμός των ορίων ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης της μεθόδου, σε ανθρώπινο 

ορό αίματος (native serum) που λήφθηκε από εθελοντή, πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο 

3σ. Για το σκοπό αυτό, αναλύθηκε, εφτά φορές, με CX-RPLC-MRM ορός αίματος (blank) μη 

εμβολιασμένος με ενώσεις του σεληνίου και στη συνέχεια αναλύθηκε με την ίδια 

μεθοδολογία ορός αίματος εμβολιασμένος με πρότυπες ενώσεις του σεληνίου. Τα όρια 

ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης με τη χρήση της μεθόδου 3σ παρουσιάζονται στους 

Πίνακες 2.2.8. και 2.2.9.. 

 

Πίνακας 2.2.8. Όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης της CX-RPLC-SRM μεθόδου σε ανθρώπινο 

ορό αίματος, με βάση τις μεταβάσεις ιόντων των ενώσεων του σεληνίου με την υψηλότερη ένταση 

σήματος. Η συγκέντρωση των πρότυπων ενώσεων του σεληνίου που εμβολιάσθηκαν στον ορό 

αίματος, δίνονται στη στήλη spike. 

Selenocompound Spike (ppb) LOD (ppb) LOQ (ppb) 
MeSeCys (+ mode) 300 79 262 
MeSeCys (- mode) 300 0,2 0,7 
TMSe+ 20 0,2 0,8 
SeMet 500 37 123 
SeGalNAc 20 0,06 0,2 
SeGluNAc 20 0,05 0,2 
SeGalNH2 200 0,5 1,6 
Selenate 1000 0,7 2,4 
Selenite 15000 1062 3541 

 

 

Πίνακας 2.2.9. Όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης της CX-RPLC-SRM μεθόδου σε ανθρώπινο 

ορό αίματος, με βάση τις μεταβάσεις ιόντων των ενώσεων του σεληνίου με την χαμηλότερη 

ένταση σήματος. 

Selenocompound Spike (ppb) LOD (ppb) LOQ (ppb) 
MeSeCys (+ mode) 300 729 2429 
TMSe+ 20 2 7 
SeMet 500 179 597 
SeGalNAc 20 0,3 0,9 
SeGluNAc 20 0,1 0,4 
SeGalNH2 200 3 11 
Selenate 1000 9 30 
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Από τους παραπάνω πίνακες, παρατηρείται ότι η ανίχνευση της MeSeCys σε χαμηλά 

επίπεδα συγκέντρωσης σε ορό αίματος είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνο με αρνητικό 

ιοντισμό του συγκεκριμένου σέληνο-αμινοξέος. Η μέθοδος 3σ για τον υπολογισμό των 

ορίων ανίχνευσης, αποτελεί μία σχετικά χαλαρή μέθοδο, με αποτέλεσμα συχνά να δίνει 

υπερτιμημένα όρια ανίχνευσης. Στην περίπτωση των ενώσεων του σεληνίου που 

μελετήθηκαν στην παρούσα μελέτη, τα όρια ανίχνευσης που δόθηκαν από τη συγκεκριμένη 

μέθοδο επιβεβαιώθηκαν ορθά, με ανεξάρτητα πειράματα εμβολιασμού ορού αίματος με 

πρότυπες ενώσεις σεληνίου, για τους περισσότερους αναλύτες.  

Εξαίρεση αποτέλεσαν οι ανόργανες ενώσεις του σεληνίου, για τις οποίες απαιτούνται 

συγκεντρώσεις μεγαλύτερων των 5 μg / ml για τα σεληνιώδη ανιόντα και των 100 ng / ml 

για τα σεληνικά ιόντα για την ανίχνευσή τους. Επομένως, τα υψηλά όρια ανίχνευσης για το 

ανόργανο σελήνιο υπέδειξαν την αφαίρεσή τους από την CX-RPLC-MRM μέθοδο, καθώς η 

αφθονία των συγκεκριμένων ενώσεων στο αίμα είναι σημαντικά χαμηλότερη από τα όρια 

ανίχνευσής τους, ακόμα και μετά από τη χορήγησή τους ως συμπληρώματα διατροφής.  

Επίσης,  η μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη, παρότι παρουσιάζει σημαντικά αυξημένη ευαισθησία 

στον αρνητικό ιονισμό έναντι του θετικού, απαιτεί συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των 15 ng / 

ml για την επιτυχή ανίχνευσή της, όπως διαπιστώθηκε με ανάλυση ορού αίματος 

εμβολιασμένου με διάφορες συγκεντρώσεις της πρότυπης μέθυλο-σεληνοκυστεϊνης.   
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2.2.4.5. Παρεμποδίσεις στην CX-RPLC-MRM μέθοδο από συστατικά της μήτρας – 
φαινόμενο επίδρασης μήτρας. 

Η CX-RPLC-MRM μέθοδος που αναπτύχθηκε, παρουσιάζει εξαιρετικά ποιοτικά 

χαρακτηριστικά σε διαλύματα πρότυπων ενώσεων, όμως, σε πραγματικά δείγματα, οι 

παρεμποδίσεις από συστατικά της μήτρας επηρεάζουν σημαντικά τα όρια ανίχνευσης της 

μεθόδου. Στο Σχήμα 2.2.9., παρουσιάζονται τα χρωματογραφήματα των οχτώ αναλυτών του 

σεληνίου σε μη εμβολιασμένο με ενώσεις του σεληνίου ορό αίματος εθελοντή, και με 

κόκκινη υπέρθεση, τα χρωματογραφήματα που λήφθησαν με την ίδια μέθοδο σε 

εμβολιασμένο με ενώσεις του σεληνίου ορό αίματος εθελοντή. 

 

Σχήμα 2.2.9. CX-RPLC-SRM χρωματογραφήματα μη εμβολιασμένου ορού αίματος (μαύρο χρώμα) και 

εμβολισμένου με 200 μg L-1 οργανικών ενώσεων του σεληνίου, και με 5 μg ml-1 ανόργανων ενώσεων 

σεληνίου, ορού αίματος από εθελοντή (κόκκινο χρώμα).  

 

Από το Σχήμα 2.2.9., είναι εμφανές ότι τα σεληνοσάκχαρα και το τριμεθυλιωμένο κατιόν 

του σεληνίου (TMSe+) εμφανίζουν τις λιγότερες παρεμποδίσεις, γεγονός που έρχεται σε 

συμφωνία με τα χαμηλά όρια ανίχνευσης για τις ενώσεις αυτές, που δόθηκαν στην 

Παράγραφο 2.2.4.4.. Από τις ανόργανες ενώσεις του σεληνίου, οι παρεμποδίσεις από τα 
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συστατικά της μήτρας δεν είναι σημαντικές, άρα τα υψηλά όρια ανίχνευσης οφείλονται 

στην ακαταλληλότητα της μεθόδου για ανόργανο σελήνιο, και στη χαμηλότερη ένταση 

σήματος που παρατηρείται στον αρνητικό ιοντισμό με ηλεκτροψεκασμό. Στα σεληνο-

αμινοξέα MeSeCys και SeMet, όμως, παρατηρείται σημαντική παρεμπόδιση από συστατικά 

του ορού αίματος, που είτε συνεκλούονται με τους συγκεκριμένες αναλύτες, είτε 

συνεισφέρουν διαφορετικά στην καταστολή του σήματός τους. 

 Για παράδειγμα, η κορυφή στα tR = 11 min στα χρωματογραφήματα της μέθυλο-

σεληνοκυστεΐνης και της σεληνομεθειονίνης, αποδίδεται σε μία παρεμποδίζουσα ουσία 

του ορού αίματος, η οποία παρά το γεγονός ότι εκλούεται αργότερα από τους αναλύτες, 

φαίνεται ότι μειώνει το σήμα τους. Αυτό παρατηρείται με τον εμβολιασμό των δειγμάτων 

με πρότυπες ενώσεις, όπου η ένταση του σήματος της παρεμποδίζουσας ουσίας μειώνεται 

αισθητά στις μεταβάσεις των σεληνο-αμινοξέων, υποδεικνύοντας ότι η αφθονία των 

ενώσεων αυτών (MeSeCys, SeMet, παρεμποδίζουσα ουσία) καθορίζει την ένωση στην 

οποία η καταστολή του σήματος θα είναι περισσότερο έντονη. Όταν δηλαδή, η μέθυλο-

σεληνοκυστεϊνη βρίσκεται σε υψηλή συγκέντρωση, καταστέλλεται το σήμα της 

παραμποδίζουσας ουσίας, ενώ όταν η μεθυλο-σεληνοκυστεΐνη βρίσκεται σε ίχνη, η 

ανίχνευσή της είναι αδύνατη λόγω της καταστολής του σήματός της από την 

παρεμποδίζουσα ουσία.   

Γενικά, το φαινόμενο της επίδρασης της μήτρας, είναι αρκετά πολύπλοκο για να 

κατανοηθεί πλήρως. Με βάση τη θεωρία, ενώσεις της μήτρας που συνεκλούονται με τον 

αναλύτη, μεταβάλλουν την ικανότητα ιοντισμού του κατά τον ηλεκτροψεκασμό, 

επιφέροντας αύξηση ή μείωση του σήματός του, είτε στην υγρή είτε στην αέρια φάση. Μη 

πτητικές ή λιγότερο πτητικές ενώσεις σε σχέση με τον αναλύτη, τον ανταγωνίζονται όσων 

αφορά στην προσβασιμότητα στην επιφάνεια της σταγόνας, μειώνοντας την ικανότητα 

σχάσης της σταγόνας και της εξάτμισης του διαλύτη. Στη περίπτωση των σεληνο-αμινοξέων, 

όμως, δεν παρατηρείται συνέκλουση αυτών με την θεωρούμενη ως παρεμποδίζουσα 

ουσία. Έτσι, η καταστολή σήματος είτε οφείλεται σε άγνωστους μηχανισμούς του 

φαινομένου επίδρασης της μήτρας κατά τον ηλεκτροψεκασμό, είτε είναι πιθανό να 

λαμβάνει χώρα κάποια συμπλοκοποίηση (για παράδειγμα σχηματισμός ετεροδιμερούς), ή 

κάποια άλλη χημική αντίδραση μεταξύ της παρεμποδίζουσας ουσίας και του αναλύτη. 

Η μήτρα των βιολογικών δειγμάτων παρουσιάζει σημαντική μεταβλητότητα. Στο Σχήμα 

2.2.10., δίνεται το CX-RPLC-MRM χρωματογράφημα μη εμβολιασμένου πιστοποιημένου 

ορού αίματος (BCR-637), όπου αποκαλύπτονται περισσότερες παρεμποδίσεις για όλες τις 
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μεταβάσεις, ενώ στο Σχήμα 2.2.11., απεικονίζεται το χρωματογράφημα των οχτώ αναλυτών 

του σεληνίου σε μη εμβολιασμένο με πρότυπες ενώσεις δείγμα ανθρώπινων ούρων (ούρα 

υποβάθρου).  

 

Σχήμα 2.2.10. CX-RPLC-MRM χρωματογράφημα μη εμβολιασμένου με ενώσεις του σεληνίου 

πιστοποιημένου ορού αίματος (BCR-637). Με κόκκινη επισήμανση τονίζονται ορισμένες σημαντικές 

παρεμποδίσεις για την ανίχνευση της MeSeCys και της SeMet. 
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Σχήμα 2.2.11. CX-RPLC-MRM χρωματογράφημα μη εμβολιασμένου με ενώσεις του σεληνίου 

δείγματος ανθρώπινων ούρων υποβάθρου. Το σεληνο-αμινοξύ MeSeCys μελετάται στον αρνητικό 

ιοντισμό, ενώ έχουν παραλειφθεί οι ενώσεις του ανόργανου σεληνίου λόγω των υψηλών ορίων 

ανίχνευσής τους.  

 

Ανάλογη μεταβλητότητα των συστατικών της μήτρας παρατηρήθηκε και κατά την ανάλυση 

του σεληνο-αμινοξέος MeSeCys σε πιστοποιημένο ορό αίματος  (BCR-637) και ορό αίματος 

από εθελοντή, στον αρνητικό ιονισμό με τη μέθοδο CX-RPLC-MRM, όπως απεικονίζεται στο 

Σχήμα 2.2.12..  

 

Σχήμα 2.2.12. CX-RPLC-MRM ανάλυση εμβολιασμένου και μη ανθρώπινου ορού αίματος (BCR-637 

και αίμα υποβάθρου από εθελοντή). Και στα τέσσερα χρωματογραφήματα παρακολουθείται η 

μετάβαση 182  95 (CID = 10 ) της MeSeCys στον αρνητικό ιονισμό. 
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Η πολυπλοκότητα του ορού αίματος όσων αφορά στα συστατικά που περιέχει και άρα στις 

εν δυνάμει παρεμποδίσεις για τους αναλύτες του σεληνίου, γίνεται εμφανής στο 

χρωματογράφημα και στο φάσμα του Σχήματος 2.2.13., όπου ορός αίματος υποβάθρου 

από εθελοντή αναλύθηκε με CX-RPLC-ESI/MS σε ρύθμιση πλήρους σάρωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.2.13. CX-RPLC-ESI-MS ανάλυση ορού αίματος υποβάθρου από εθελοντή σε ρύθμιση 

πλήρους σάρωσης. α) λαμβανόμενο χρωματογράφημα β) Q1 MS φάσματα  εξαγόμενα από το 

χρωματογράφημα (α) για κάθε υψηλής έντασης χρωματογραφική κορυφή. 

 

Από τα φάσματα του Σχήματος 2.2.13.,  παρατηρούνται αρκετά ιόντα με λόγο m/z σε 

εγγύτητα με τους λόγους m/z των πρόδρομων ιόντων των MeSeCys και SeMet, αλλά και 

των θραυσμάτων αυτών που χρησιμοποιούνται στις επιλεγμένες μεταβάσεις ιόντων, 

γεγονός που εξηγεί το υψηλό υπόβαθρο και τις παρεμποδίσεις που παρατηρούνται στις 

μεταβάσεις των συγκεκριμένων αναλυτών. Η απόδειξη ότι τα ιόντα των φασμάτων του 

Σχήματος 2.2.13. δεν αποτελούν ενώσεις του σεληνίου, δόθηκε με αναλύσεις σάρωσης 

α) 

β) 
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εξαρτώμενης από τα λαμβανόμενα δεδομένα (SRM-triggered data dependent scanning), 

αλλά και με τη συσχέτιση των φασμάτων προϊόντων ιόντων των πρότυπων ενώσεων 

MeSeCys, SeMet και των άγνωστων συστατικών της μήτρας με ίδιους λόγους m/z. Η 

συσχέτιση αυτή απεικονίζεται στο Σχήμα 2.2.14.. Κατά τη συγκεκριμένη ανάλυση , 

χρησιμοποιήθηκε μειωμένη διακριτική ικανότητα των αναλυτών μαζών (FWHM = 6.0 Th). 

Κανένα συστατικό της μήτρας δεν διαθέτει τη χαρακτηριστική ισοτοπική κατανομή του 

σεληνίου. Επομένως, πιθανώς να πρόκειται για οργανικές ενώσεις, λόγω της +1 ισοτοπικής 

κατανομής που παρατηρείται για αυτές. 

 

Σχήμα 2.2.14. CX-RPLC-ESI-MS/MS ανάλυση πρότυπων διαλυμάτων των ενώσεων MeSeCys και 

SeMet, και ορού αίματος υποβάθρου, με τη ρύθμιση σάρωσης προϊόντων ιόντων (Product ion 

scanning). Η τιμή της διακριτικής ικανότητας ορίστηκε στα FWHM = 6.0 Th. 

 

Συμπερασματικά, το φαινόμενο επίδρασης της μήτρας και άλλες παρεμποδίσεις από τα 

συστατικά της μήτρας, έχουν καταστρεπτικές συνέπειες για την ανίχνευση και 

ποσοτικοποίηση των σεληνο-αμινοξέων μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη και σεληνομεθειονίνη σε 

βιολογικά δείγματα, και ειδικότερα σε ορό αίματος. Καμία από τις παρεμποδίζουσες ουσίες 

του ορού αίματος δεν αποτελεί ένωση του σεληνίου.  Είναι πιθανό, να απαιτείται ιδιαίτερη 

προεπεξεργασία του ορού αίματος, για την απομάκρυνση των οργανικών παρεμποδίσεων. 
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2.2.4.6. Μελέτη για την εύρεση καταλληλότερης μεθοδολογίας εξειδικευμένης για 
την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση της μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης (MeSeCys) σε 
ορό αίματος. 

Η μέθυλο-σεληνοκυστεϊνη αποτελεί κυρίαρχο στόχο της παρούσας μελέτης των ενώσεων 

του σεληνίου και των μεταβολιτών του σε ανθρώπινο ορό αίματος. Τα υψηλά όρια 

ανίχνευσης για το συγκεκριμένο σεληνο-αμινοξύ, όπως παρουσιάστηκαν στην Παράγραφο 

2.2.4.4., αλλά και οι σημαντικές παρεμποδίσεις στην ανίχνευσή του με τη χρήση της 

μεθόδου CX-RPLC-ESI-MRM, όπως αναλύθηκαν στην Παράγραφο 2.2.4.5., υπαγόρευσαν την 

αναγκαιότητα εύρεσης μίας καταλληλότερης μεθόδου για την ανάλυση της μέθυλο-

σεληνοκυστεΐνης στον ορό αίματος. Για το σκοπό, μελετήθηκαν είκοσι επτά διαφορετικά 

χρωματογραφικά συστήματα για την ανάλυση της μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης με 

παρακολούθηση επιλεγμένων μεταβάσεων ιόντων, τόσο στον αρνητικό όσο και στο θετικό 

ιοντισμό. Τα χρωματογραφικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 2.2.10.. 
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Πίνακας 2.2.10. Χρωματογραφικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση της 

MeSeCys σε πρότυπα διαλύματα. α) Ανίχνευση στον αρνητικό ιονισμό, β) Ανίχνευση στο θετικό 

ιοντισμό.  

Κινητή φάση Χρωματογραφική 
στήλη 

Ροή  
(ml/min) 

Ανίχνευση 
MeSeCys 

20mM Ammonium Acetate, 
 5% ACN, 1% HAc, pH 3 SCX Zorbax 300 0,5 √ 

20mM Ammonium Acetate,  
5% MeOH, pH 3 SCX Zorbax 300 0,5 - 

20mM Ammonium Acetate,  
5% MeOH, pH 3 

SCX Zorbax 300 - Atlantis 
dC18 0,5 - 

20mM Ammonium Acetate,  
5% MeOH, pH 6 SCX Zorbax 300 0,5 √ 

20mM Ammonium Acetate,  
5% MeOH PRPX-100 Hamilton 0,5 - 

20mM Ammonium Acetate, 
20% MeOH PRPX-100 Hamilton 0,5 - 

20mM Ammonium 
bicarbonate, pH 10 PRPX-100 Hamilton 0,5 - 

20mM Ammonium 
bicarbonate, pH 11 PRPX-100 Hamilton 0,5 Αμυδρά 

20mM Ammonium 
bicarbonate, pH 12 PRPX-100 Hamilton 0,5 αμυδρά 

23mM Sodium Phosphate,  
5% MeOH, pH 7,5 SCX Zorbax 300 0,5 - 

1% HAc SCX Zorbax 300 0,5 - 

1% HAc, 20% MeOH SCX Zorbax 300 0,5 - 

40% MeOH, pH 8 SCX Zorbax 300 0,5 - 

40% MeOH, pH 8 PRPX-100 Hamilton 0,5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) 
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Κινητή φάση Χρωματογραφική 
στήλη 

Ροή  
(ml/min) 

Ανίχνευση 
MeSeCys 

60mM Ammonium Acetate, 
pH 6.36 SCX Zorbax 300 0,5 - 

20mM Ammonium Acetate, 
5% ACN, 0.1% HAc, pH 3 SCX Zorbax 300 0,5 - 

20mM Ammonium Acetate,  
5% MeOH, pH 3 SCX Zorbax 300 0,5 √ 

20mM Ammonium Acetate, 
5% MeOH, pH 3 

SCX Zorbax 300 – 
 Atlantis dC18 0,1 - 

20mM Ammonium Acetate, 1) 
5% MeOH, pH 3 

SCX Zorbax 300 –  
Atlantis dC18 0,5 √ 

20mM Ammonium Acetate, pH 3 SCX Zorbax 300 0,5 √ 

20mM Ammonium Acetate, 
5% MeOH, pH 6.74 SCX Zorbax 300 0,5 √ 

20mM Ammonium Acetate, 1) 
5% MeOH, pH 6.74 

SCX Zorbax 300 –  
Atlantis dC18 0,5 √ 

1% HAc SCX Zorbax 300 0,5 √ 

1% HAc, 10% MeOH SCX Zorbax 300 0,5 √ 

1% HAc, 20% MeOH SCX Zorbax 300 0,5 √ 

1% Hac, 40% MeOH 1) SCX Zorbax 300 0,5 √ 

1% HAc, 40% MeOH SCX Zorbax 300 –   
Atlantis dC18 0,5 √ 

1) Βέλτιστες χρωματοφραφικές συνθήκες για την ανίχνευση της MeSeCys σε χαμηλά ppb σε πρότυπα 

διαλύματα. Τα MRM χρωματογραφήματα που λήφθησαν για πρότυπη MeSeCys σε πρότυπα διαλύματα, σε 

συγκεντρώση 11 μg L-1,  με τις συγκεκριμένες βέλτιστες χρωματογραφικές συνθήκες, παρατίθενται στο Σχήμα 

2.2.15.. 

 

Από τα χρωματογραφικά συστήματα που δοκιμάστηκαν, τρία έδωσαν ικανοποιητικά 

αποτελέσματα για την ανίχνευση της μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης, και αφορούσαν στην 

ανάλυση του σέληνο-αμινοξέος στο θετικό ιοντισμό. Συγκεκριμένα, η μέθοδος SCX-RPLC-

ESI-MRM με την κινητή φάση να αποτελείται από 20mM οξικό αμμώνιο, 5% μεθανόλη, pH = 

6.74 ή pH = 3.0,  και το σύστημα SCX-ESI-MRM με κινητή φάση 1% οξικό οξύ, 40% 

μεθανόλη, έδωσαν τη δυνατότητα ανίχνευσης της MeSeCys σε πρότυπα διαλύματα σε 

συγκεντρώσεις έως και 3 μg *L-1, ενώ με το τελευταίο σύστημα ανιχνεύθηκαν έως και 1 μg 

*L-1 MeSeCys σε πρότυπο διάλυμα. Τα χρωματογραφήματα που λήφθηκαν από τις 

παραπάνω προσεγγίσεις για συγκέντρωση μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης 11 μg *L-1 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.2.15.. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι τόσο χαμηλές 

β) 
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συγκεντρώσεις του συγκεκριμένου αναλύτη, ήταν αδύνατο να ανιχνευθούν με τη μέθοδο 

CX-RPLC-ESI-MRM στο θετικό ιοντισμό.  

 

 

 

 Σχήμα 2.2.15. MRM ανάλυση της MeSeCys στο θετικό ιοντισμό σε πρότυπα διαλύματα του αναλύτη 

(11ppb  MeSeCys), με τη χρήση α) SCX-ΜRM, με κινητή φάση 1% HAc, 40% MeOH, β) SCX-RPLC-ΜRM, 

με κινητή φάση 20Mm Am. Ac., 5% MeOH, pH=3 και γ) SCX-RPLC-ΜRM, με κινητή φάση 20Mm Am. 

Ac., 5% MeOH, pH=6.74. 

 

β) α) 

γ) 
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Παρά τα εξαιρετικά αποτελέσματα των παραπάνω χρωματογραφικών συστημάτων σε 

πρότυπα διαλύματα του αναλύτη, η ανάλυση ορού αίματος με τις συγκεκριμένες μεθόδους 

αποκάλυψε την ακαταλληλότητα της εφαρμογής τους σε βιολογικά δείγματα για την 

ταυτοποίηση της μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης. Συγκεκριμένα, στη μέθοδο SCX-RPLC-ΜRM, με 

τη χρήση και των δύο επιλεγμένων κινητών φάσεων, παρουσιάζεται συνέκλουση 

συστατικών της μήτρας του ορού αίματος με τη MeSeCys. Τα χρωματογραφήματα που 

λήφθησαν από μη εμβολιασμένο ορό αίματος με τη συγκεκριμένη μέθοδο παρουσιάζονται 

στο Σχήμα 2.2.16..  

Η μέθοδος SCX-ESI-MRM με κινητή φάση 1% οξικό οξύ, 40% μεθανόλη, παρουσίασε αρχικά 

προβλήματα στη διαλυτοποίηση του λυοφιλοποιημένου υπερκείμενου του ορού αίματος 

στη συγκεκριμένη κινητή φάση, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ανάλυσή του. Όμως, 

καθώς πρότυπη στερεή MeSeCys διαλύεται ακόμα και σε μικρό όγκο της συγκεκριμένης 

κινητής φάσης (20 μl), η μη διαλυτοποίηση του ορού αίματος θεωρήθηκε ως προτέρημα 

της μεθόδου, λόγω της πιθανής απομάκρυνσης μεγάλου ποσοστού των συστατικών της 

μήτρας. Ωστόσο, ερευνήθηκε η πιθανότητα αλληλεπιδράσεων της MeSeCys με συστατικά 

της μήτρας, καθώς και η πιθανότητα καταβύθισής της κατά τη φυγοκέντρηση του ορού, 

που θα οδηγούσαν σε μειωμένη ανάκτηση της μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης. Η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για το σκοπό αυτό παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.2.17..  

 

 

Σχήμα 2.2.16. SCX-RPLC-SRM ανάλυση μη εμβολισμένου ορού αίματος α) με κινητή φάση 20mM Am. 

Ac., 5% MeOH, pH = 3. Αναμενόμενος tR(MeSeCys) = 9 min  β) με κινητή φάση 20mM Am. Ac., 5% MeOH, 

pH = 6.74. Αναμενόμενος tR(MeSeCys) = 8.4 min. 

α) β) 
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Σχήμα 2.2.17. Διαδικασία επεξεργασίας δειγμάτων ορού αίματος για την ανάλυσή τους με τη 

μέθοδο SCX-SRM. Από αυτή τη διαδικασία προκύπτουν έξι δείγματα προς ανάλυση, τα οποία 

λυοφιλοποιήθηκαν και αναδιαλύθηκαν σε 100 μL κινητής φάσης. (Εμβολιασμός με MeSeCys ώστε 

[MeSeCys ]final = 1ppm) 

 
Συγκεκριμένα, το δείγμα NS_3_1_1_NonSpd χρησιμοποιήθηκε ως δείγμα ελέγχου των 

παρεμποδίσεων από τα συστατικά της μήτρας για τα δείγματα NS_3_2_1_Spd_Bef και 

NS_3_3_1_Spd_Af. Αντίστοιχα, το δείγμα NS_3_1_2_NonSpd χρησιμοποιήθηκε ως δείγμα 

ελέγχου των NS_3_2_2_Spd_Bef και NS_3_3_2_Spd_Af. Το δείγμα NS_3_2_1_Spd_Bef 

προσομοιώνει τις εγγενείς αλληλεπιδράσεις της MeSeCys με άλλα μόρια του ορού, καθώς 

το υπερκείμενο του ορού αίματος εμβολιάσθηκε με MeSeCys και αφέθηκε για t = 5h σε 

θερμοκρασία δωματίου, με ανάδευση κατά διαστήματα. Το NS_3_2_2_Spd_Bef 

χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης της ανάκτησης της MeSeCys από το ίζημα του ορού, ενώ το 

NS_3_3_1_Spd_Af για τον προσδιορισμό της ανάκτησης της MeSeCys από ολόκληρη τη 

διαδικασία επεξεργασίας του ορού. Τέλος, το δείγμα NS_3_3_2_Spd_Af αποτέλεσε έναν 

επιπλέον δείκτη της ανάκτησης της MeSeCys, στην περίπτωση που η MeSeCys ανακτάται 

μόνο κατά το ξέπλυμα του ιζήματος του ορού.  

 

Η SCX-ΜRM ανάλυση των δειγμάτων του ορού αίματος, πραγματοποιήθηκε με υψηλή 

διακριτική ικανότητα (FWHM = 0.3 Th), για μεγαλύτερη ακρίβεια και αύξηση της 

εκλεκτικότητας. Ενδιάμεσα των αναλύσεων των δειγμάτων ορού αίματος, 
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πραγματοποιήθηκε ανάλυση τυφλού διαλύματος που αποτελούνταν εξολοκλήρου από 

κινητή φάση, η οποία παρουσιάζεται στα αποτελέσματα. Η ανάλυση του εμβολιασμένου 

ορού αίματος (NS_3_1_1_NonSpd) παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.2.18.α, όπου 

παρατηρούνται χρωματογραφικές κορυφές υψηλής έντασης σήματος στους χρόνους tR =3.9 

- 8 min και αποδίδονται σε συστατικά της μήτρας, ενώ μία επίμονη παρεμποδίζουσα ουσία 

παρατηρείται με χρόνο κατακράτησης tR = 11.7 min κατά την ανάλυση του τυφλού 

δείγματος (Σχήμα 2.2.18.α). Η ανάλυση του δείγματος NS_3_1_2_NonSpd έδειξε μία 

επιπλέον χρωματογραφική κορυφή σε χρόνο tR = 10.2 min (Σχήμα 2.2.19.α), 

υποδεικνύοντας ότι επιπρόσθετες διαφορετικές ενώσεις της μήτρας ανακτώνται από το 

ίζημα του ορού κατά το ξέπλυμά του με κινητή φάση.  

 
Η MeSeCys στο δείγμα NS_3_2_1_Spd_Bef ανιχνεύθηκε μόνο κατά την ανάλυση του 

τυφλού δείγματος , όπως απεικονίζεται στο  Σχήμα 2.2.20.. Καθώς είναι αδύνατο η μέθυλο-

σεληνοκυστεΐνη να κατακρατείται τόσο ισχυρά στην ισχυρής κατιονανταλλαγής αναλυτική 

στήλη, θεωρείται ότι η καταστολή σήματος αποτελεί την αιτία της απουσίας της αποτυχίας 

της ανίχνευσής της στο δείγμα NS_3_2_1_Spd_Bef (Σχήμα 2.2.20). Η υπόθεση αυτή 

υποστηρίζεται, επίσης, από το χρωματογράφημα του δείγματος NS_3_3_1_Spd_Af (Σχήμα 

2.2.22.α). Επιπλέον, κρίνοντας από το χρωματογράφημα του NS_3_2_2_Spd_Bef (Σχήμα 

2.2.21.α),η MeSeCys δεν ανακτάται ποσοτικά από το ίζημα του ορού, καθώς υψηλής 

εντάσεως σήματος κορυφές, με ισοτοπικούς λόγους 80Se/78Se παρόμοιους με τον κατά 

IUPAC καθορισμένο (2.0872), παρατηρούνται για τη MeSeCys στα tR  = 8.8 min. 
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Σχήμα 2.2.18. α)SCX-ΜRM ανάλυση του μη εμβολιασμένου ορού αίματος NS_3_1_1_NonSpd. β) 

Ανάλυση τυφλού δείγματος μετά από το δείγμα NS_3_1_1_NonSpd. 

 

 

 
Σχήμα 2.2.19. α) SCX-ΜRM ανάλυση του μη εμβολιασμένου ορού αίματος NS_3_1_2_NonSpd.  β) 

Ανάλυση τυφλού δείγματος μετά από το δείγμα NS_3_1_2_NonSpd. 

α) β) 

α) β) 
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Σχήμα 2.2.20. α) SCX-ΜRM ανάλυση του δείγματος NS_3_2_1_Spd_Bef.  β) Ανάλυση τυφλού 

δείγματος μετά από το δείγμα NS_3_2_1_Spd_Bef. 

 

 

Σχήμα 2.2.21. α) SCX-ΜRM ανάλυση του δείγματος NS_3_2_2_Spd_Bef.  β) Ανάλυση τυφλού 

δείγματος μετά από το δείγμα NS_3_2_2_Spd_Bef. 

α) β) 

α) β) 
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Σχήμα 2.2.22. α) ΜCX-SRM ανάλυση του δείγματος NS_3_3_1_Spd_Af.  β) Ανάλυση τυφλού 

δείγματος μετά από το δείγμα NS_3_3_1_Spd_Af. 

 

 

Σχήμα 2.2.23. α) SCX-ΜRM ανάλυση του δείγματος NS_3_3_2_Spd_Af.  β) Ανάλυση τυφλού 

δείγματος μετά από το δείγμα NS_3_3_2_Spd_Af. 

α) β) 

α) β) 
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Ως εκ τούτου, η ανάκτηση της μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης από τη διαδικασία επεξεργασίας 

του ορού αίματος, υπολογίστηκε με βάση τις χρωματογραφικές κορυφές των Σχημάτων 

2.2.21.α και 2.2.23.α.: 

 

Ανάκτηση MeSeCys = 
푷풆풂풌	풂풓풆풂	(ퟏퟖퟒ	→ퟏퟔퟕ)풐풇	푵푺_ퟑ_ퟐ_ퟐ_푺풑풅_푩풆풇
푷풆풂풌	풂풓풆풂	(ퟏퟖퟒ	→ퟏퟔퟕ)풐풇	푵푺_ퟑ_ퟑ_ퟐ_푺풑풅_푨풇

× ퟏퟎퟎ = 14.16% 

 

Συμπερασματικά, τόσο η χαμηλή ανάκτηση της μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης κατά την SCX-

ΜRM μεθοδολογία, όσο και οι υψηλές παρεμποδίσεις από τα συστατικά της μήτρας του 

ορού αίματος στην SCX-ΜRM μέθοδο, καθιστούν τις δύο συγκεκριμένες μεθόδους 

ακατάλληλες για εφαρμογή σε ορό αίματος για την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση της 

MeSeCys.  Επομένως, η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό σε βιολογικά 

δείγματα είναι η CX-RPLC-MRM μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στα προηγούμενα 

κεφάλαια, παρά τα υψηλά όρια ανίχνευσης της MeSeCys που παρουσιάζει. 
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2.3.1. Χορήγηση του συμπληρώματος διατροφής MeSeCys – Αποτελέσματα 

Στον εθελοντή της μελέτης του μεταβολισμού της μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης  χορηγήθηκαν 

200 μg σεληνίου ως MeSeCys μέσω συμπληρώματος διατροφής σε μία δόση, μετά από 

γεύμα. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν κατά την Παράγραφο 2.2.2..  

  

2.3.1.1.  Φασματομετρικός προσδιορισμός της σύστασης του συμπληρώματος 
μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης. 

Η μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη ως συμπλήρωμα διατροφής (MeSeCys, Solgar), μελετήθηκε 

φασματομετρικά ως προς την περιεκτικότητα του συμπληρώματος σε επιπλέον ενώσεις του 

σεληνίου. Για το σκοπό αυτό, το περιεχόμενο της κάψουλας εκχυλίστηκε με 10 ml 

διαλύματος της κινητής φάσης (60 mM οξικό αμμώνιο, pH = 6.36) και φυγοκεντρήθηκε στις 

1800 x g στροφές για δέκα λεπτά για την καταβύθιση του αδιάλυτου στερεού. Το 

υπερκείμενο αναλύθηκε με φασματομετρία μάζας σε πλήρη σάρωση στο θετικό ιοντισμό, 

με άμεση έγχυση του δείγματος. Το λαμβανόμενο φάσμα παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.3.1., 

όπου λόγω της χαρακτηριστικής ισοτοπικής κατανομής του σεληνίου, είναι εμφανής η 

παρουσία της μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης, ως η μοναδική ένωση του σεληνίου. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση του εκχυλίσματος του συμπληρώματος της 

MeSeCys με τη μέθοδο διαδοχικής φασματομετρίας μάζας με ιοντισμό μέσω 

ηλεκτροψεκασμού, σε σύζευξη με συνδυασμένη κατιονανταλλακτική και αντίστροφης 

φάσης υγρή χρωματογραφία (CX-RPLC-ESI-MRM). Σκοπός της συγκεκριμένης ανάλυσης 

ήταν η επιβεβαίωση της απουσίας των υπολοίπων προς μελέτη ενώσεων του σεληνίου 

(SeMet, TMSe+, SeGalNAc, SeGluNAc, SeGalNH2), λόγω της υψηλής ευαισθησίας και 

εκλεκτικότητας της παραπάνω μεθόδου. Τα λαμβανόμενα χρωματογραφήματα δίνονται 

στο Σχήμα 2.3.2., όπου και επαληθεύεται το γεγονός ότι η μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη 

αποτελεί τη μοναδική πηγή σεληνίου στο συγκεκριμένο συμπλήρωμα διατροφής. 

 

2.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ CX-RPLC-MRM ΣΕ 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΥΡΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΣΕΛΗΝΙΟΥ 
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Σχήμα 2.3.1. (DI) ESI-MS ανάλυση του εκχυλίσματος της κάψουλας του εμπορικά διαθέσιμου 

συμπληρώματος διατροφής MeSeCys (Solgar), σε ρύθμιση πλήρους σάρωσης με θετικό ιονισμό. α) 

Φάσμα πλήρους εύρους λόγων m/z. Β) Εστίαση στο εύρος m/z = 174 – 190 για την παρακολούθηση 

της χαρακτηριστικής ισοτοπικής κατανομής του σεληνίου στη μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη.   

 

 

Σχήμα 2.3.2. CX-RPLC-ESI-MRM ανάλυση του εκχυλίσματος της κάψουλας του εμπορικά διαθέσιμου 

συμπληρώματος διατροφής MeSeCys (Solgar). Η μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη παρακολουθείται μέσω της 

μετάβασης 182  95 (CID = 10) στον αρνητικό ιοντισμό.  
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2.3.1.2. Αποτελέσματα της μεθόδου CX-RPLC-MRM εφαρμοσμένης σε δείγματα 
ορού αίματος κατόπιν χορήγησης MeSeCys. 

 t = 0 h και t = 1 h 

Ο ορός αίματος του υποκειμένου της χορήγησης μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης ως συμπλήρωμα 

διατροφής σε χρόνους t = 0h και t = 1h από τη λήψη της MeSeCys, δεν περιείχε κανέναν 

ανιχνεύσιμο, από τη μέθοδο CX-RPLC-MRM, μεταβολίτη του σεληνίου, από τις ενώσεις που 

μελετήθηκαν στη παρούσα μελέτη (σεληνομεθειονίνη, τριμεθυλιωμένο κατιόν του 

σεληνίου, σεληνιώδη και σεληνικά ανιόντα, σεληνοσάκχαρα 1, 2, 3, μέθυλο-

σεληνοκυστεΐνη). Τα συγκεκριμένα δείγματα του ορού αίματος, συμπυκνώθηκαν επιπλέον, 

με παράγοντα προσυμπύκνωσης = 5, και επαναλήφθηκε η ανάλυσή τους με τη μέθοδο CX-

RPLC-MRM ως προς τις οχτώ ενώσεις του σεληνίου που μελετώνται. Ακόμα και με την 

αυξημένη προσυμπύκνωση, δεν ανιχνεύτηκε καμία από τις οχτώ προς μελέτη ενώσεις του 

σεληνίου στα συγκεκριμένα δείγματα. 

 t = 3 h 

 Στον ορό αίματος που λήφθηκε τρεις ώρες μετά τη λήψη της εξωγενούς μέθυλο-

σεληνοκυστεΐνης ανιχνεύθηκε το σεληνοσάκχαρο SeGalNAc, το οποίο και 

ποσοτικοποιήθηκε. Η ταυτοποίηση του σεληνοσακχάρου SeGalNAc στον ορό αίματος 

πραγματοποιήθηκε και με τα τρία κριτήρια ταυτοποίησης που διαθέτει η μεθοδολογία CX-

RPLC-MRM, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 2.3.3.. Συγκεκριμένα, ευδιάκριτες  κορυφές (1)για 

όλες τις μεταβάσεις του SeGalNAc παρατηρούνται στον (2)ίδιο χρόνο κατακράτησης( tR = 

11.4 min ) με το εσωτερικό πρότυπο, δηλαδή το ισοτοπικό ανάλογο του σεληνοσακχάρου, 
82Se13CD3GalNAc, καθώς και (3)για τις μεταβάσεις του ισοτόπου 78Se. Στον Πίνακα 2.3.1., 

δίνονται οι λόγοι των μεταβάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την ταυτοποίηση του 

σεληνοσακχάρου στον ορό αίματος. Παρατηρείται ότι οι αποκλίσεις από τους αντίστοιχους 

λόγους σε πρότυπα διαλύματα MeSeCys (Κεφάλαιο 2.2.4.1.) είναι σημαντικές. Όμως, αυτό 

ήταν αναμενόμενο λόγω των πολύ χαμηλών συγκεντρώσεων του SeGalNAc, σε συνδυασμό 

με τα φαινομένα επίδρασης της μήτρας. Δεδομένου ότι τα σημαντικότερα κριτήρια 

ταυτοποίησης  πληρούνται (ευδιάκριτο σήμα στην πιο έντονη μετάβαση 300 → 204 αλλά 

και λιγότερο έντονο στις άλλες μεταβάσεις, ίδιοι χρόνοι κατακράτησης με το εσωτερικό 

πρότυπο, και ευδιάκριτο σήμα και για τα 2 ισότοπα 78Se και 80Se), επιτεύχθηκε η 

ταυτοποίηση του σεληνοσακχάρου SeGalNAc στον ορό αίματος.   
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Σχήμα 2.3.3. Ταυτοποίηση του σεληνοσακχάρου SeGalNAc σε ορό αίματος, για t=3h από τη λήψη 

εξωγενούς MeSeCys: α) Μεταβάσεις για 80SeGalNAc, β)Μεταβάσεις για 78SeGalNAc, γ)Μεταβάσεις 

για 82Se13CD3GalNAc.  

 

Πίνακας 2.3.1. Προσδιορισμός των λόγων έντασης σήματος μεταξύ των μεταβάσεων ιόντων του 

SeGalNAc, και των ισοτοπικών λόγων 80Se / 78Se σε δείγμα ορού αίματος, για t =3h κατόπιν λήψης 

της MeSeCys ως συμπλήρωμα διατροφής. Σύγκριση, με τους αντίστοιχους πειραματικούς λόγους 

σε πρότυπα διαλύματα ενώσεων του σεληνίου.  

SeGalNAc MRM intensity ratios 
(300  204 / 300  186) 

80Se / 78Se ratios 
(300  204 / 298  204) 

Standard solutions 2.8 ± 0.1 1.88 ± 0.035 

Serum sample (t=3h) 3.9 3.36 

% Relative error 38.2% 

78.6% (60.9% from IUPAC 

value) 

 

 

Ο ποσοτικός προσδιορισμός του σεληνοσακχάρου 1 (μέθυλο-2-ακετάμιδο-2-δεόξυ-1-Se-β-

D-γαλακτοζαμίνη (SeGalNAc)) πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο προσθήκης γνωστής 

ποσότητας πρότυπου σεληνοσακχάρου SeGalNAc, αλλά και με την προσθήκη του 

ισοτοπικού αναλόγου του, 82Se13CD3GalNAc, ως εσωτερικό πρότυπο για την κατασκευή 

πρότυπης καμπύλης βαθμονόμησης. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις 

εμβολιασμοί του δείγματος με πρότυπο διάλυμα SeGalNAc, όπως παρουσιάζονται στο 

α) β) γ) 



 

90 
 

Σχήμα 2.3.4., ενώ η συγκέντρωση του εσωτερικού προτύπου  82Se13CD3GalNAc παρέμενε 

σταθερή σε όλους τους εμβολιασμούς και ίση με 10 μg 82Se13CD3GalNAc *L-1. Κατά την 

ανάλυση του εμβολιασμένου ορού αίματος με 2ppb SeGalNAc (run 3), υπήρξε σημαντική 

καταστολή σήματος για το εσωτερικό πρότυπο (Ιint.std.(run3) = 11% of Average Ιint.std.(runs 1, 

2, 4)), και άρα λήφθησαν τρία σημεία για την ποσοτικοποίηση. Τα αποτελέσματα  των δύο 

μεθόδων ποσοτικοποίησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.3.2.. 

 

Σχήμα 2.3.4. Εμβολιασμός των δειγμάτων ορού αίματος (t = 3h) με γνωστής και αυξανόμενης 

συγκέντρωσης πρότυπα διαλύματα SeGalNAc κατά τη μέθοδο προσθήκης γνωστής ποσότητας.  

 

 

Πίνακας 2.3.2. Ποσοτικός προσδιορισμός τους σεληνοσακχάρου SeGalNAc σε ορό αίματος για t = 3 

h μετά τη χορήγηση MeSeCys ως συμπλήρωμα διατροφής. Η συγκέντρωση αφορά στο αρχικό 

δείγμα ορού αίματος, πριν την προσυμπύκνωση του δείγματος και την απομάκρυνση των 

πρωτεϊνών του ορού. (Εντός παρένθεσης δίνεται το εύρος εμπιστοσύνης με στάθμη εμπιστοσύνης 

t = 95%). 
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Μέθοδος ποσοτικοποίησης Εξίσωση πρότυπης 
καμπύλης 

Συντελεστής 
συσχέτισης (R2) 

[SeGalNAc] ορού 
αίματος (μg L-1) 

Προσθήκη γνωστής ποσότητας 
(Ν = 3) 

y = 708.22 + 

3820.33*x 
0.995 0.08 (lod – 0.32) 

Προσθήκη γνωστής ποσότητας  
(με εσωτερικό πρότυπο) (Ν = 3) 

y = 0.00921 + 

0.04649*x 
0.997 0.08 (lod – 0.29) 
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2.3.1.3. Αποτελέσματα της μεθόδου CX-RPLC-MRM εφαρμοσμένης σε δείγματα 
ούρων κατόπιν χορήγησης MeSeCys. 

 t = 0 min και t = 60 min 

Στους χρόνους t = 0 min και t = 60 min κατόπιν λήψης του συμπληρώματος διατροφής της 

μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης, καμία από τις ενώσεις SeMet, MeSeCys, TMSe+, SeGalNAc, 

SeGluNAc και SeGalNH2 δεν ανιχνεύθηκε στα ούρα του υποκειμένου της μελέτης με την CX-

RPLC-MRM μεθοδολογία.  

 t = 220 min 

Σε χρόνο t = 220 min από τη λήψη της MeSeCys εκκρίθηκε μέσω των ούρων το 

σεληνοσάκχαρο SeGalNAc, το οποίο ταυτοποιήθηκε και ποσοτικοποιήθηκε με τη 

μεθοδολογία CX-RPLC-MRM. Οι ενδείξεις που μας οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 

SeGalNAc δίνονται στα Σχήματα 2.3.5.και 2.3.6., κατά τα οποία το SeGalNAc ανιχνεύεται και 

στις τέσσερις χαρακτηριστικές της δομής του μεταβάσεις, συνεκλούεται με το ισοτοπικό 

ανάλογό του, και αυξάνεται η ένταση του σήματος στο χρόνο κατακράτησής του, κατόπιν 

εμβολιασμού του δείγματος ούρων με πρότυπη ένωση SeGalNAc.  

 

 

Σχήμα 2.3.5. Ταυτοποίηση του SeGalNAc ως μεταβολίτης των ούρων για t = 220 min από τη λήψη 

MeSeCys, με τη μέθοδο CX-RPLC-MRM: α) μεταβάσεις του SeGalNAc, β) μεταβάσεις του εσωτερικού 

προτύπου 82Se13CD3GalNAc. 

β) α) 
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Σχήμα 2.3.6. Ταυτοποίηση του σεληνοσακχάρου SeGalNAc σε ούρα για t = 220min μετά τη λήψη 

MeSeCys. Εμβολιασμός των ούρων τους συγκεκριμένου σημείου δειγματοληψίας με πρότυπο 

διάλυμα SeGalNAc φανερώνει την ταύτιση των χρόνων κατακράτησης και αύξησης της έντασης του 

σήματος στο συγκεκριμένο χρόνο έκλουσης (tR = 11.4 min). 

 

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό του SeGalNAc στο δείγμα ούρων για χρόνο t = 220 min μετά 

τη χορήγηση της μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης, έγινε χρήση της μεθόδου προσθήκης γνωστής 

ποσότητας και της προσθήκης του εσωτερικού προτύπου  82Se13CD3GalNAc. Συγκεκριμένα, 

πραγματοποιήθηκαν πέντε εμβολιασμοί του δείγματος ούρων με πρότυπα διαλύματα του 

σεληνοσακχάρου σε αυξανόμενη συγκέντρωση, και του εσωτερικού προτύπου 
82Se13CD3GalNAc σε σταθερή και γνωστή συγκέντρωση, όπως παρουσιάζονται στο Σχήμα 

2.3.7.. Τα αποτελέσματα των μεθόδων ποσοτικοποίησης παρατίθενται στον Πίνακα 2.3.3.. 

 

 

Σχήμα 2.3.7. Εμβολιασμός των δειγμάτων ούρων (t = 220min) με γνωστής και αυξανόμενης 

συγκέντρωσης πρότυπων διαλυμάτων SeGalNAc και εσωτερικού προτύπου 82Se13CD3GalNAc σε 

σταθερή συγκέντρωση, κατά τη μέθοδο προσθήκης γνωστής ποσότητας. 
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Πίνακας 2.3.3. Ποσοτικός προσδιορισμός του σεληνοσακχάρου SeGalNAc σε ούρα (t = 220min) 

μετά τη χορήγηση MeSeCys ως συμπλήρωμα διατροφής. (Εντός παρένθεσης δίνεται το εύρος 

εμπιστοσύνης μεστάθμη εμπιστοσύνης t = 95%). 

 

 

 t = 375 min 

Τα ούρα στον χρόνο δειγματοληψίας t = 375 min παρουσιάζουν σχετικό ενδιαφέρον. Όπως 

παρατηρείται στο Σχήμα 2.3.8., εκτός από το εκκρινόμενο σεληνοσάκχαρο SeGalNAc το 

οποίο ταυτοποιήθηκε και ποσοτικοποιήθηκε, φαίνεται να έχουν ανιχνευθεί επίσης το 

σεληνοσάκχαρο SeGalNH2 και το αμινοξύ μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη. Βέβαια, η τελευταία 

παρακολουθείται μόνο με μία μετάβαση, λόγω του μοναδικού υψηλής έντασης σήματος 

θυγατρικού ιόντος που διαθέτει στον αρνητικό ιονισμό, και έτσι είναι αδύνατη η αξιόπιστη 

ταυτοποίησή της στις ιχνοποσότητες που φαίνεται να ανιχνεύονται με τη μεθοδολογία CX-

RPLC-MRM. Όμως, λόγω της ανίχνευσης του σέληνο-αμινοξέος αυτού και στην αντίστοιχη 

μετάβαση για το ισότοπο 78Se της MeSeCys, η ύπαρξή του στα ούρα της δεδομένης 

δειγματοληψίας δεν μπορεί και να αποκλειστεί. 

Αντίστοιχα,  το σεληνοσάκχαρο SeGalNH2, φαίνεται να εκκρίνεται σε ιχνοποσότητες, όμως η 

ανίχνευσή του και στις δύο μεταβάσεις του αναλύτη, καθώς και στις αντίστοιχες 

μεταβάσεις για το ισότοπο 78Se, ενισχύουν την άποψη ότι αποτελεί μεταβολίτη του 

σεληνίου εκκρινόμενου μέσω των ούρων. Παρόλα αυτά μόνο το σεληνοσάκχαρο SeGalNAc 

έχει ταυτοποιηθεί με τη μέθοδο CX-RPLC-MRM, στα ούρα του υποκειμένου της μελέτης 

χορήγησης MeSeCys για t = 375 min μετά τη λήψη του εξωγενούς σεληνίου. Η επιβεβαίωση 

της ταυτοποίησής του δίνεται στο Σχήμα 2.3.9. κατόπιν εμβολιασμού του δείγματος ούρων 

με πρότυπο διάλυμα SeGalNAc. Οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν κατά τη μέθοδο 

προθήκης γνωστής ποσότητας για την ποσοτικοποίησή του, καθώς και τα αποτελέσματα 

αυτής, δίνονται στο  Σχήμα 2.3.10. και στον Πίνακα 2.3.4., αντίστοιχα. 

Μέθοδος ποσοτικοποίησης Εξίσωση πρότυπης 
καμπύλης 

Συντελεστής 
συσχέτισης (R2) 

[SeGalNAc] ούρων 
(μg L-1) 

Προσθήκη γνωστής ποσότητας 
(Ν = 5) 

y = 20973.93 + 

4237.89*x 
0.959 21.1 (lod – 41.4) 

Προσθήκη γνωστής ποσότητας  
(με εσωτερικό πρότυπο) (Ν = 5) 

y = 0,37803 + 

0.07745*x 
0.988 20.7 (3 – 33.2) 
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Σχήμα 2.3.8. Ανίχνευση των μεταβολιτών του σεληνίου SeGalNAc, SeGalNH2, και του αμινοξέος 

MeSeCys στα ούρα του υποκειμένου της μελέτης (t = 375 min). α) Μεταβάσεις των αναλυτών με 

βάση το ισότοπο 80Se, β) Μεταβάσεις των αναλυτών με βάση το ισότοπο 78Se καθώς και μεταβάσεις 

του εσωτερικού προτύπου 82Se13CD3GalNAc. Δεν είναι εφικτή η αξιόπιστη ταυτοποίηση των 

SeGalNH2, MeSeCys στο δεδομένο δείγμα λόγω ανίχνευσής τους σε ίχνη. 

 

 

Σχήμα 2.3.9. Πιστοποίηση της ταυτοποίησης του σεληνοσακχάρου SeGalNAc με βάση το χρόνο 

κατακράτησης, κατόπιν εμβολιασμού με πρότυπο διάλυμα SeGalNAc. 
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Σχήμα 2.3.10. Μέθοδος προσθήκης γνωστής ποσότητας πρότυπων διαλυμάτων SeGalNAc, στο 

δείγμα ανθρώπινων ούρων σε t = 375 min από τη λήψη MeSeCys, με εσωτερικό πρότυπο το 

ισοτοπικό ανάλογο 82Se13CD3GalNAc (σταθερή συγκέντρωση στα 200 μg *L-1). 

 

Πίνακας 2.3.4. Ποσοτικός προσδιορισμός τους σεληνοσακχάρου SeGalNAc σε ούρα (t = 375min) 

μετά τη χορήγηση MeSeCys ως συμπλήρωμα διατροφής. (Εντός παρένθεσης δίνεται το εύρος 

εμπιστοσύνης με στάθμη εμπιστοσύνης t = 95%). 
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Μέθοδος ποσοτικοποίησης Εξίσωση πρότυπης 
καμπύλης 

Συντελεστής 
συσχέτισης (R2) 

[SeGalNAc] ούρων  
(μg L-1) 

Προσθήκη γνωστής ποσότητας 
(Ν = 5) 

y = 422071.65 + 

1635.26*x 
0.989 176.4 (161.6 – 186.9) 

Προσθήκη γνωστής ποσότητας  
(με εσωτερικό πρότυπο) (Ν = 5) 

y = 2.671 + 

0.0156*x 
0.982 116.6 (81.0 – 140.4) 
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 t = 600 min 

Στις  δέκα ώρες μετά τη χορήγηση της MeSeCys στο υποκείμενο της μελέτης, εκκρίθηκε 

μέσω του ουροποιητικού συστήματος ο μεταβολίτης SeGalNAc, σε συγκέντρωση που 

επέτρεψε την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίησή του στα ούρα, όπως παρουσιάζεται στα 

Σχήματα 2.3.11. και 2.3.12.. 

 

 

Σχήμα 2.3.11. Ταυτοποίηση του μεταβολίτη του σεληνίου SeGalNAc, στα ούρα του υποκειμένου της 

μελέτης (t = 600 min) με τη μέθοδο CX-RPLC-MRM. Παρατηρούνται ξεκάθαρες κορυφές στον 

αναμενόμενο χρόνο έκλουσης του αναλύτη για όλες τις μεταβάσεις του σεληνοσακχάρου, ενώ το 

εσωτερικό πρότυπο πιστοποιεί το χρόνο κατακράτησης του SeGalNAc στη συγκεκριμένη μήτρα. α) 

Μεταβάσεις του SeGalNAc με βάση το ισότοπο 80Se, β) Αντίστοιχες μεταβάσεις του εσωτερικού 

προτύπου 82Se13CD3GalNAc. 

 

α) β)
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Σχήμα 2.3.12. Ταυτοποίηση του σεληνοσακχάρου SeGalNAc στα ούρα (t =600 min), μέσω συσχέτισης 

της SRM κορυφής που λαμβάνεται πριν και κατόπιν εμβολιασμού του δείγματος ούρων με πρότυπο 

διάλυμα του σεληνοσακχάρου. 

 

 

Σχήμα 2.3.13. Μέθοδος προσθήκης γνωστής ποσότητας πρότυπων διαλυμάτων SeGalNAc στο δείγμα 

ούρων (t = 600 min) σε αυξανόμενη συγκέντρωση SeGalNAc, ενώ η συγκέντρωση του εσωτερικού 

προτύπου 82Se13CD3GalNAc παρέμενε σταθερή και ίση με 10 μg *L-1. Οι αναγραφόμενες 

συγκεντρώσεις αφορούν στις τελικές συγκεντρώσεις των αναλυτών στο δείγμα. 

 

Όπως παρατηρείται από το Σχήμα 2.3.13., για τον ποσοτικό προσδιορισμού του κύριου 

μεταβολίτη του σεληνίου στα ούρα, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος προσθήκης γνωστής 

ποσότητας, με εσωτερικό πρότυπο το 82Se13CD3GalNAc. Τα αποτελέσματα της 

ποσοτικοποίησης δίνονται στον Πίνακα 2.3.5.. 
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Πίνακας 2.3.5. Ποσοτικός προσδιορισμός τους σεληνοσακχάρου SeGalNAc σε ούρα (t = 600 min) 

μετά τη χορήγηση MeSeCys ως συμπλήρωμα διατροφής (Εντός παρένθεσης δίνεται το εύρος 

εμπιστοσύνης με στάθμη εμπιστοσύνης t = 95%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέθοδος ποσοτικοποίησης Εξίσωση πρότυπης 
καμπύλης 

Συντελεστής 
συσχέτισης (R2) 

[SeGalNAc] ούρων  
(μg L-1) 

Προσθήκη γνωστής ποσότητας 
(Ν = 5) 

y = 54131.91 + 

1965.13*x 
0.969 59.5 (41.0 – 69.7) 

Προσθήκη γνωστής ποσότητας  
(με εσωτερικό πρότυπο) (Ν = 5) 

y = 1.5499+ 

0.1465*x 
0.940 23.0 (lod – 46.6) 



 

99 
 

2.3.2. Χορήγηση του συμπληρώματος διατροφής Sodium Selenate – 

Αποτελέσματα 

Το υποκείμενο της μελέτης του μεταβολισμού του σεληνικού νατρίου στον ανθρώπινο 

οργανισμό χορηγήθηκε 210 μg σεληνίου ως σεληνικό νάτριο μέσω συμπληρώματος 

διατροφής σε δύο δόσεις, μετά από γεύμα. Οι δειγματοληψίες του ορού αίματος 

πραγματοποιήθηκαν κατά το Κεφάλαιο 2.2.2..  

2.3.2.1. Αποτελέσματα της μεθόδου CX-RPLC-MRM εφαρμοσμένης σε δείγματα 
ορού αίματος κατόπιν χορήγησης Sodium Selenate. 

 t = 0 h  

Σε χρόνο t = 0h από τη λήψη του σεληνικού νατρίου, ο ορός αίματος του υποκειμένου της 

μελέτης, δεν περιείχε κανέναν ανιχνεύσιμο, με τη μέθοδο CX-RPLC-MRM, μεταβολίτη του 

σεληνίου, από τις ενώσεις που μελετήθηκαν στη παρούσα μελέτη (σεληνομεθειονίνη, 

τριμεθυλιωμένο κατιόν του σεληνίου, σεληνιώδη και σεληνικά ανιόντα, σεληνοσάκχαρα 1, 

2, 3, μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη), με προσυμπύκνωση του δείγματος κατά δυόμιση φορές 

(συντελεστής συμπύκνωσης = 2.5). Όμως, με περαιτέρω ανάλυση του ορού κατόπιν 

συμπύκνωσης κατά πέντε φορές του αρχικού όγκου του ορού αίματος, ανιχνεύθηκαν οι 

μεταβολίτες TMSe+ και SeGalNH2, με το σεληνοσάκχαρο να βρίσκεται σε ιχνοποσότητες, 

όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.3.14.. Συμπληρωματικά στοιχεία για την ταυτοποίηση των 

δύο συγκεκριμένων μεταβολιτών του σεληνίου στον ορό αίματος, δίνονται στο Σχήμα 

2.3.15., και στον Πίνακα 2.3.6.. 
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Σχήμα 2.3.14. Ανίχνευση και ταυτοποίηση των μεταβολιτών TMSe+ και SeGalNH2, σε δείγμα ορού 

αίματος υποβάθρου (t = 0 h) του υποκειμένου της χορήγηγσης σεληνικού νατρίου, με τη μέθοδο CX-

RPLC-MRM. Ο ορός αίματος στη δεδομένη περίπτωση έχει συμπυκνωθεί κατά πέντε φορές του 

αρχικού όγκου για την ανάλυσή του. α) Μεταβάσεις των αναλυτών για τα ιόντα που αντιστοιχούν 

στο ισότοπο 80Se, β) Αντίστοιχες μεταβάσεις για το ισότοπο 78Se.  

 

 

Σχήμα 2.3.15. Ταυτοποίηση του μεταβολίτη TMSe+, σε ορό αίματος συμπυκνωμένο κατά πέντε 

φορές, από τη σημείο δειγματοληψίας t = 0h από τη λήψη σεληνικού νατρίου. Παρατίθενται σε 

υπέρθεση τα χρωματογραφήματα από την CX-RPLC-MRM μέθοδο για το μη εμβολιασμένο ορό 

αίματος, και εμβολιασμένο ορό αίματος με τελική [TMSe+] = 10ppb. 
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Πίνακας 2.3.6. Ταυτοποίηση των μεταβολιτών TMSe+, SeGalNH2 στον ορό αίματος (t=0h από τη 

λήψη σεληνικού νατρίου) με βάση τα ποιοτικά κριτήρια ταυτοποίησης της μεθοδολογίας CX-RPLC-

MRM. 

 

Aναλύτης ΜRM intensity ratios 80Se / 78Se ratios %Relative error 
 Serum Std solut.  Serum Std solut. Std solut. IUPAC 

TMSe+ 1.9 1.7 1.82 1.12 12%1  62%2 12.8%3 

SeGalNH2 2.2 2.8 2.18 1.79 21%1  22%2 4.4%3 
1 % σχετικό σφάλμα των λόγων των SRM εντάσεων που προσδιορίστηκαν σε δείγμα του ορού αίματος (t=0h από 
τη χορήγηση σεληνικού νατρίου) ως προς τους αντίστοιχους λόγους για πρότυπα διαλύματα των ενώσεων 
αυτών. 
2 % σχετικό σφάλμα των προσδιοριζόμενων ισοτοπικών λόγων 80Se / 78Se σε δείγμα του ορού αίματος (t=0h από 
τη χορήγηση σεληνικού νατρίου) ως προς τους αντίστοιχους λόγους για πρότυπα διαλύματα των ενώσεων 
αυτών. 
3 % σχετικό σφάλμα των προσδιοριζόμενων ισοτοπικών λόγων 80Se / 78Se σε δείγμα του ορού αίματος (t=0h από 
τη χορήγηση σεληνικού νατρίου) ως προς τους αντίστοιχους λόγους που έχουν προσδιοριστεί από την IUPAC. 
  

 

 t = 1 h  

Σε χρόνο t = 1h από τη χορήγηση του σεληνικού νατρίου, στον ορό αίματος του 

υποκειμένου της μελέτης, ανιχνεύθηκε και ποσοτικοποιήθηκε μόνο το σεληνοσάκχαρο 

SeGalNAc. Τα χρωματογραφήματα που λήφθησαν με την μέθοδο CX-RPLC-MRM για το 

συγκεκριμένο μεταβολίτη, με την παρακολούθηση τεσσάρων διαφορετικών μεταβάσεων 

ιόντων του, δίνονται στο Σχήμα 2.3.15.. Παρατηρείται συνέκλουση με το ισοτοπικό ανάλογο 
82Se13CD3GalNAc, το οποίο και χρησιμοποιήθηκε ως εσωτερικό πρότυπο, ενώ επίσης, 

εμβολιασμός του συγκεκριμένου δείγματος ορού αίματος με πρότυπο διάλυμα SeGalNAc, 

επιβεβαιώνει την ταυτοποίηση του σεληνοσακχάρου (Σχήμα 2.3.16.), με βάση το χρόνο 

κατακράτησης (tR = 11.9 min). 

Επιπλέον στοιχείο για την ταυτοποίηση του κυρίαρχου αυτού μεταβολίτη, αποτέλεσε ο 

λόγος της έντασης σήματος των μεταβάσεων του. Συγκεκριμένα, ο λόγος: 

푃푒푎푘	푎푟푒푎	표푓	300 → 204
푃푒푎푘	푎푟푒푎	표푓	300 → 144

= 2.9 

παρουσιάζει 21.6% επί της εκατό σχετικό σφάλμα από την αντίστοιχη τιμή του λόγου σε 

πρότυπα διαλύματα SeGalNAc ( λόγος = 3.7), αρκετά ικανοποιητική δεδομένης της χαμηλής 

συγκέντρωσης του σεληνοσακχάρου και των έντονων φαινομένων επίδρασης της μήτρας. 

Βέβαια ο λόγος των μεταβάσεων: 
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푃푒푎푘	푎푟푒푎	표푓	300 → 204
푃푒푎푘	푎푟푒푎	표푓	300 → 186

 

που χρησιμοποιείται συνήθως στη συγκεκριμένη μέθοδο για την ταυτοποίηση του 

SeGalNAc, παρουσιάζει σημαντική απόκλιση από την αναμενόμενη τιμή, λόγω της έντονης 

καταστολής του σήματος στη μετάβαση 300  186, όπως παρατηρείται στο Σχήμα 2.3.15.. 

 

 

Σχήμα 2.3.15. CX-RPLC-MRM ανάλυση μη εμβολιασμένου ορού αίματος (t = 1h). α) Μεταβάσεις του 
80SeGalNAc , β) Μεταβάσεις του 82Se13CD3GalNAc (3 μg *L-1). Είναι εμφανής η ταυτοποίηση του 

σεληνοσακχάρου SeGalNAc.  

 

 

α) β)
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Σχήμα 2.3.16. Ταυτοποίηση του μεταβολίτη SeGalNAc σε ορό αίματος (t=1h), κατόπιν λήψης 

σεληνικού νατρίου, με την CX-RPLC-MRM μεθοδολογία, μέσω εμβολιασμού του δείγματος με 

πρότυπο διάλυμα SeGalNAc. 

 

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό του μεταβολίτη SeGalNAc χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

προσθήκης γνωστής ποσότητας πρότυπων διαλυμάτων SeGalNAc σε αυξανόμενη 

συγκέντρωση (0, 3, 5, 7, 10 μg *L-1), και τα αποτελέσματα αυτής παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 2.3.7.. 

 

Πίνακας 2.3.7. Ποσοτικός προσδιορισμός τους σεληνοσακχάρου SeGalNAc σε ορό αίματος (t = 1h) 

μετά τη χορήγηση Sodium Selenate ως συμπλήρωμα διατροφής. Η συγκέντρωση αφορά στο 

αρχικό δείγμα ορού, πριν το στάδιο προσυμπύκνωσης και απομάκρυνσης των πρωτεϊνών του 

ορού. (Εντός παρένθεσης δίνεται το εύρος εμπιστοσύνης με στάθμη εμπιστοσύνης t = 95%). 
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 t = 3 h  

Το σεληνοσάκχαρο SeGalNAc επιβεβαιώνεται ως ο κυρίαρχος μεταβολίτης των ενώσεων 

του σεληνίου, καθώς αποτελεί τη μοναδική από τις προς μελέτη ενώσεις που ανιχνεύθηκε 

στον ορό αίματος, ακόμη και για t = 3h από τη λήψη του συμπληρώματος διατροφής που 

περιείχε σεληνικό νάτριο ως πηγή σεληνίου. Το σεληνοσάκχαρο αυτό ταυτοποιήθηκε και 

προσδιορίστηκε ποσοτικά με τη μεθοδολογία CX-RPLC-MRM. Η ταυτοποίησή του, με βάση 

τα κριτήρια της παρούσας μεθοδολογίας, γίνεται εμφανής στα Σχήματα 2.3.17., και 2.3.18.. 

Στο συγκεκριμένο δείγμα, η συγκέντρωση του SeGalNAc στον ορό αίματος επιτρέπει τον 

αξιόπιστο προσδιορισμό των λόγων εντάσεων σήματος των μεταβάσεών του, για την 

πιστοποίηση της ταυτοποίησής του. Έτσι, με βάση και τον Πίνακα 2.3.8., επαληθεύεται η 

αξιόπιστη ανίχνευση του σεληνοσακχάρου στον ορό αίματος. 

 

 

Σχήμα 2.3.17. CX-RPLC-MRM ανάλυση μη εμβολιασμένου ορού αίματος για χρόνο t =3h μετά τη 

λήψη σεληνικού νατρίου ως πηγή σεληνίου. Η ταυτοποίηση του SeGalNAc στο δείγμα είναι εμφανής 

ως αποτέλεσμα α) της ανίχνευσης του SeGalNAc σε όλες τις επιλεγμένες μεταβάσεις των ιόντων του 

και β) της συνέκλουσης με το εσωτερικό πρότυπο 82Se13CD3GalNAc. 

α) β)
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Σχήμα 2.3.18. Ταυτοποίηση του σεληνοσακχάρου SeGalNAc στον ορό αίματος (t=3h μετά τη λήψη 

σεληνικού νατρίου), μέσω εμβολιασμού του δείγματος με πρότυπο διάλυμα SeGalNAc. 

 

Πίνακας 2.3.8. Ποιοτικά κριτήρια ταυτοποίησης του SeGalNAc στο δείγμα μη εμβολιασμένου ορού 

αίματος σε χρόνο t = 3h από τη λήψη σεληνικού νατρίου ως πηγή σεληνίου. 

Aναλύτης ΜRM intensity ratios 
(300  204 / 300  186) %Relative error 

 Serum Std solut. Std solut. 
SeGalNAc 2.31 2.8 17.5% 

 

 

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό του σεληνοσακχάρου στον ορό αίματος χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος προσθήκης γνωστής ποσότητας. Από την καμπύλη βαθμονόμησης που προέκυψε 

από πέντε σημεία εμβολιασμού του ορού αίματος με πρότυπα διαλύματα SeGalNAc (0, 17, 

19, 21, 23 μg *L-1), διαπιστώθηκε ότι το πρώτο σημείο της καμπύλης αποτελεί έκτροπη τιμή, 

επηρεάζοντας σημαντικά την καμπύλη παλινδρόμησης. Η απομάκρυνση του σημείου αυτού 

ως έκτροπη τιμή, επικυρώθηκε με τη χρήση κατάλληλων στατιστικών εργαλείων ποιοτικού 

ελέγχου, όπως τα διαγράμματα πλέγματος (box-plots). Συγκεκριμένα, οι τιμές των 

εντάσεων του σήματος για κάθε εμβολιασμό του δείγματος κανονικοποιήθηκαν ως προς 

τρεις ανεξάρτητες τιμές συγκέντρωσης και με βάση τις λαμβανόμενες τιμές 

κατασκευάστηκαν τα τρία διαγράμματα πλέγματος που δίνονται στο Γράφημα 2.3.1.. Όπως 

παρατηρείται, και στις τρεις περιπτώσεις, το σημείο 1 αποτελεί έκτροπη τιμή. Ως εκ τούτου, 

κατασκευάστηκε νέα καμπύλη βαθμονόμησης, κατόπιν απομάκρυνσης του εκτόπου, τα 

αποτελέσματα της οποίας παρατίθενται στον Πίνακα 2.3.9.. 
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Γράφημα 2.3.1. Διαγράμματα πλέγματος για τον έλεγχο της ύπαρξης εκτόπων. Το σημείο 1, δηλαδή 

ο εμβολιασμένος ορός αίματος με 0μg *L-1 πρότυπου SeGalNAc, αποτελεί έκτροπη τιμή (outlier) και 

στις τρεις περιπτώσεις. 

 

Πίνακας 2.3.9. Ποσοτικός προσδιορισμός τους σεληνοσακχάρου SeGalNAc σε ορό αίματος (t = 3h) 

μετά τη χορήγηση Sodium Selenate ως συμπλήρωμα διατροφής. Η συγκέντρωση αφορά στο 

αρχικό δείγμα ορού, πριν το στάδιο προσυμπύκνωσης και απομάκρυνσης των πρωτεϊνών του 

ορού. (Εντός παρένθεσης δίνεται το εύρος εμπιστοσύνης με στάθμη εμπιστοσύνης t = 95%). 
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Η μεθοδολογία διαδοχικής φασματομετρίας μάζας, σε ρύθμιση παρακολούθησης 

επιλεγμένων μεταβάσεων ιόντων, σε σύζευξη με συνδυασμένη υγρή χρωματογραφία 

υψηλής απόδοσης αντίστροφης φάσης με κατιονανταλλαγή (CX-RPLC-ESI-MRM), που 

αναπτύχθηκε και βελτιστοποιήθηκε για οχτώ ενώσεις του σεληνίου (SeMet, MeSeCys, 

Selenate, Selenite, TMSe+, SeGalNAc, SeGluNAc, SeGalNH2), διαθέτει εξαιρετικά ποιοτικά 

χαρακτηριστικά για πρότυπα διαλύματα των ενώσεων αυτών, αλλά υστερεί ως προς την 

ανίχνευση χαμηλών συγκεντρώσεων (μερικά ppb) των σεληνιώδων και σεληνικών 

ανιόντων, καθώς και της μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης και σεληνομεθειονίνης, παρουσία 

πολύπλοκης βιολογικής μήτρας. Παρόλα αυτά, η μεθοδολογία αυτή χρησιμοποιήθηκε, 

επιτυχώς, για την ταυτοποίηση και σε αρκετές περιπτώσεις για τον ποσοτικό προσδιορισμό 

μεταβολιτών του σεληνίου σε ανθρώπινο ορό αίματος και ούρα. 

Τα όρια ανίχνευσης των οχτώ ενώσεων που αναλύθηκαν με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία 

σε ορό αίματος, είναι συγκρίσιμα, για τις περισσότερες ενώσεις του σεληνίου, με τα 

αντίστοιχα που δίδονται από τη βιβλιογραφία, όπως παρατηρείται στον Πίνακα 2.4.1.. 

Βέβαια, κυρίαρχος στόχος της δεδομένης μεθοδολογίας είναι η ταυτοποίηση, παρά ο 

ποσοτικός προσδιορισμός, των οχτώ ενώσεων του σεληνίου σε βιολογικά υγρά. 

 

Πίνακας 2.4.1. Ανακεφαλαίωση των ορίων ανίχνευσης της CX-RPLC-MRM μεθόδου, και των 

αναφορών της βιβλιογραφίας με βάση τους Πίνακες 2.1.2. και 2.2.8.. Οι συγκεντρώσεις δίνονται 

σε μg *L-1 του αναλύτη. Στις περιπτώσεις των MeSeCys, Selenite, Selenate, τα όρια ανίχνευσης της 

CX-RPLC-MRM μεθόδου αναφέρονται σε πειράματα εμβολιασμού πρότυπων ενώσεων σεληνίου 

σε ορό αίματος στις δεδομένες συγκεντρώσεις και όχι στη μέθοδο 3σ, λόγω των υπερτιμημένα 

χαμηλών LODs που δίνει η τελευταία για τις συγκεκριμένες ενώσεις.  

Μεταβολίτης Σεληνίου LODs (βιβλιογραφία) 
(μg L-1) 

LODs (CX-RPLC-MRM) 
(μg L-1) 

SeMet 10[46], 2.5[32], 75[36] 37 
TMSe+ 8.8[32], 1.6[33] 0.2 
SeGalNAc 0.4[32], [34] 0.06 
SeGluNAc 0.4[32], 1.9[33] 0.05 
SeGalNH2 0.3[34] 0.5 
MeSeCys 570[36], <0.2[34] 79 (+mode), 15 (–mode) 
Selenate 0.7[34]  100 
Selenite 0.3[34], 1.6[33] 5000 
 

2.4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 



 

108 
 

Για την παρακολούθηση του  μεταβολισμού του σεληνίου στον ανθρώπινο οργανισμό, 

πραγματοποιήθηκαν δύο ανεξάρτητα πειράματα χορήγησης εξωγενούς σεληνίου, ως 

συμπληρώματα διατροφής, σε εθελοντές. Τα υποκείμενα της μελέτης έλαβαν ξεχωριστά 

MeSeCys και Sodium Selenate, σε μία και δύο δόσεις αντίστοιχα. Από τους εθελοντές 

λήφθηκε ορός αίματος σε τρία διαδοχικά χρονικά σημεία δειγματοληψίας, κατόπιν 

χορήγησης των συμπληρωμάτων (t = 0, 1, 3 h). Στην περίπτωση της χορήγησης μέθυλο-

σεληνοκυστεΐνης, συλλέχθηκαν συμπληρωματικά του ορού αίματος, και τα ούρα του 

υποκειμένου της μελέτης, καθώς η παρακολούθηση του μεταβολισμού του συγκεκριμένου 

αμινοξέος στον ανθρώπινο οργανισμό, κατόπιν εξωγενούς χορήγησής του, 

πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην παρούσα μελέτη. 

Τα λαμβανόμενα βιολογικά υγρά των υποκειμένων της χορήγησης εξωτερικών πηγών 

σεληνίου, αναλύθηκαν με τη μεθοδολογία CX-RPLC-MRM, αλλά και συμπληρωματικά, με τη 

χρήση επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος φασματομετρίας μάζας σε σύνδεση με υγρή 

χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC-ICP-MS), από εξωτερικούς συνεργάτες (University 

of Graz, Austria), για διεργαστηριακή πιστοποίηση της ταυτοποίησης των μεταβολιτών του 

σεληνίου. Καθοριστικό ρόλο για την ταυτοποίηση ορισμένων χαμηλής αφθονίας 

μεταβολιτών του σεληνίου στον ορό αίματος με τη μεθοδολογία CX-RPLC-MRM, 

διαδραμάτισε η απομάκρυνση των πρωτεϊνών του ορού αίματος και η προσυμπύκνωση του 

ορού, σε ορισμένες περιπτώσεις έως και πέντε φορές του αρχικού όγκου του. Παράλληλα, 

σημαντικό πλεονέκτημα της μεθοδολογίας αποτέλεσε η ελάχιστη δυνατή επεξεργασία του 

ορού αίματος, αλλά και ειδικότερα των ούρων, αποφεύγοντας χρονοβόρα πολλαπλά 

στάδια καθαρισμού και απομόνωσης που χρησιμοποιούνται συχνά στη βιβλιογραφία. 

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου CX-RPLC-ESI-MRM στα βιολογικά δείγματα, 

καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτά για το μεταβολισμό των ενώσεων 

του σεληνίου στον ανθρώπινο οργανισμό, παρατίθενται συνοπτικά στις παρακάτω 

ενότητες. Ταυτόχρονα, δίνονται και τα αντίστοιχα αποτελέσματα της μεθοδολογία HPLC-

ICP/MS από τους εξωτερικούς μας συνεργάτες στα ίδια δείγματα. 
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Ι. Μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη  

Πίνακας 2.4.2. Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ποσοτικοποίησης των μεταβολιτών 
του σεληνίου με βάση τις CX-RPLC-MRM (με τη χρήση εσωτερικού προτύπου) και HPLC-ICP/MS 
μεθόδους, σε ορό αίματος και ούρα κατόπιν χορήγησης MeSeCys – Χρονική πορεία των επιπέδων 
των μεταβολιτών του σεληνίου στον ορό αίματος και στα ούρα. (Οι συγκεντρώσεις αναφέρονται 
σε μg*L-1 του αναλύτη, ενώ στην τελευταία γραμμή του πίνακα δίνεται η συγκέντρωση του ολικού 
σεληνίου που ανιχνεύθυκε στα ούρα με μετατροπή των συγκεντρώσεων των αναλυτών σε 
συγκεντρώσεις σεληνίου) 

  MeSeCys  
(μg L-1) 

SeGalNAc  
(μg L-1) 

SeGalNH2   

(μg L-1) 
TMSe+  
(μg L-1) 

Ορ
ός

 
αί

μα
το

ς 

 CX-RPLC-
MRM 

HPLC-
ICP/MS 

CX-RPLC-
MRM 

HPLC-
ICP/MS 

CX-RPLC-
MRM 

HPLC-
ICP/MS 

CX-RPLC-
MRM 

HPLC-
ICP/MS 

t =0 h <lod 0.2 <lod <0.4 <lod <0.3 <lod <0.2 
t =1 h <lod 7.8 <lod <0.4 <lod <0.3 <lod <0.2 
t = 3h <lod 7.1 0.08 0.4 <lod <0.3 <lod 0.2 

Ού
ρα

 

t=0 min <lod <0.2 <lod 2.2 <lod 3.2 <lod 0.02 
t=60 m <lod 14.9 <lod 1.9 <lod 2.9 <lod <0.02 
t=220m <lod 26.8 20.7 28.1 <lod 1.9 <lod 0.05 
t=375m Ίχνη 12.1 116.6 123.5 Ίχνη 3.5 <lod 0.3 
t=600m <lod 3.0 23.0 76.3 <lod 4.5 <lod 0.06 

Total ίχνη 56.8 160.3 232.0 Ίχνη 16.0 <lod 0.43 
Total Se 
(μg/l) ίχνη 24.8 42.8 62.0 Ίχνη 5.0 <lod 0.3 

 

Όπως παρατηρείται από τον Πίνακα 2.4.2., κυρίαρχος μεταβολίτης του σεληνίου, 

λαμβανόμενου από εξωτερική πηγή με τη μορφή της μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης, είναι το 

σεληνοσάκχαρο SeGalNAc. Από τα πέντε χρονικά σημεία της δειγματοληψίας των ούρων, 

συνολικά εκκρίνονται 42.8 μg Se L-1 (21 - 42 μg Se), υπό τη μορφή του σεληνοσακχάρου 

SeGalNAc, με βάση την CX-RPLC-MRM μεθοδολογία. Κατ’ εκτίμηση, μόλις το 22 - 45 % του 

λαμβανόμενου σεληνίου (200 μg Se) αποβλήθηκε συνολικά από τον οργανισμό μέσω του 

ουροποιητικού συστήματος. Το υπόλοιπο 55 - 78 % αυτού, είτε αξιοποίηθηκε από τον 

οργανισμό, είτε αποβλήθηκε μέσω της εκπνοής και του ουροποιητικού συστήματος, σε 

ακόλουθα χρονικά διαστήματα από τη δειγματοληψία. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

ποσοστά αυτά δίνονται κατά εκτίμηση, για μία γενική εικόνα του μεταβολισμού της 

μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης, καθώς κατά τη συνέλεξη των ούρων, το σύνολο του όγκου των 

αποβαλλόμενων ούρων λήφθηκε σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, ενώ στις υπόλοιπες, 

λήφθηκε το μεγαλύτερο μέρος αυτού. 

Γενικά, όπως αναφέρθηκε αναλυτικά στην Παράγραφο 2.1.1., η μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη 

θεωρείται ότι απορροφάται αποδοτικά από τον οργανισμό και συμμετέχει ενεργά στην 

σύνθεση σεληνο-ενζύμων (selenite > MeSeCys ≥ SeMet). Παράλληλα, αποτελεί την κύρια 
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πηγή παραγωγής της μέθυλο-σεληνόλης, η οποία αλληλεπιδρά με πολλά βιομόρια 

εκτελώντας την αντιοξειδωτική και αντικαρκινική δράση της. Μέσω της μέθυλο-σεληνόλης 

αποβάλεται μέσω της εκπνοής ως διμεθυλιωμένα παράγωγα, και μέσω των ούρων ως 

τριμεθυλιωμένο κατιόν του σεληνίου (TMSe+). Μέσω του μονοπατιού που ακολουθεί για τη 

συμμετοχή της στη σύνθεση σεληνοενζύμων, εκκρίνεται μέσω του ουροποιητικού 

συστήματος με τη μορφή σεληνοσακχάρων.  

Στη συγκεκριμένη διατροφική μελέτη, ήταν αδύνατο να μελετηθούν τα επίπεδα των 

σεληνοπρωτεϊνών, των πτητικών μεταβολιτών που εκκρίνονται μέσω της εκπνοής, καθώς 

και των δραστικών παραγώγων που σχηματίζονται, όπως η μέθυλο-σεληνόλη και τα 

σύμπλοκά της με βιομόρια, καθώς απαιτούν εξειδικευμένες προσεγγίσεις. Έτσι, κρίνοντας 

μόνο από τις οχτώ ενώσεις του σεληνίου που αποτέλεσαν τους αναλύτες της παρούσας 

μελέτης, φαίνεται ότι η MeSeCys αξιοποιείται από τον οργανισμό κατά το μεγαλύτερο 

τουλάχιστον ποσοστό της.  

Μεταβολίζεται κυρίως προς το σεληνοσάκχαρο SeGalNAc, αλλά και σε ιχνοποσότητες σε 

SeGalNH2 και ΤΜSe+, ενώ επίσης φαίνεται να εκκρίνεται σε μικρό ποσοστό της αυτούσια 

μέσω των ούρων. Η συσχέτιση των συγκεντρώσεων του κυρίαρχου μεταβολίτη της μέθυλο- 

σεληνοκυστεΐνης στον ορό αίματος και στα ούρα συναρτήσει του χρόνου δίνεται 

αναλυτικότερα στο Γράφημα 2.4.1.. 

 

Γράφημα 2.4.1. Συσχέτιση του εκκρινόμενου μέσω των ούρων μεταβολίτη SeGalNAc και του 

SeGalNac στη κυκλοφορία του αίματος συναρτήσει του χρόνου. Στην υπέρθεση του  γραφήματος 

δίνεται σε μεγέθυνση η συγκέντρωση του SeGalNAc στον ορό αίματος συναρτήσει του χρόνου. 
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ΙΙ. Σεληνικό νάτριο 

Πίνακας 2.4.3. Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ποσοτικοποίησης των μεταβολιτών 

του σεληνίου με βάση τις CX-RPLC-MRM και HPLC-ICP/MS μεθόδους, σε ορό αίματος κατόπιν 

χορήγησης Sodium Selenate – Χρονική πορεία των επιπέδων των μεταβολιτών του σεληνίου στον 

ορό αίματος. (Οι συγκεντρώσεις αφορούν σε μg /L-1 της ένωσης του σεληνίου) 

  MeSeCys 
(μg L-1) 

SeGalNAc 
(μg L-1) 

SeGalNH2 /TMSe+ 
(μg L-1) 

Selenate 

(μg L-1) 

Ορ
ός

 
αί

μα
το

ς 

 CX-RPLC-
MRM 

HPLC-
ICP/MS 

CX-RPLC-
MRM 

HPLC-
ICP/MS 

CX-RPLC-
MRM 

HPLC-
ICP/MS 

CX-RPLC-
MRM 

HPLC-
ICP/MS 

t =0 h <lod 0.2 <lod <0.4 ίχνη <0.3 /<lod <lod <0.2 
t =1 h <lod 0.2 0.6 1.1 <lod <0.3 /<lod <lod 16.6 
t = 3h <lod 0.2 6.4 3.7 <lod 0.3 /<lod <lod 5.3 

 

 

Από τον Πίνακα 2.4.3., παρατηρείται ότι τα σεληνικά ιόντα ανιχνεύονται στον ορό αίματος 

ακόμα και μετά από τρεις ώρες από τη στιγμή της χορήγησης του σεληνικού νατρίου. Αυτό 

ήταν αναμενόμενο, με βάση τις αναφορές της βιβλιογραφίας στο μεταβολισμό των 

σεληνικών ανιόντων, καθώς θεωρείται ότι μεταφέρονται στην κυκλοφορία του αίματος 

αυτούσια χωρίς να αναχθούν προς υδρίδιο του σεληνίου, έως ότου μεταβολιστούν στο 

ήπαρ. 

 Ένα μέρος τους θεωρείται ότι εκκρίνεται αυτούσιο μέσω του ουροποιητικού συστήματος, 

όμως, αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί στην παρούσα ανάλυση, καθώς αναλύθηκε μόνο ο 

ορός αίματος του υποκειμένου της μελέτης. Εκείνο, όμως, που αποδεικνύεται μέσω των 

συνδυασμένων μεθόδων CX-RPLC-MRM και HPLC-ICP/MS (University Graz, Austria), είναι η 

παραγωγή του σεληνοσακχάρου SeGalNAc ως τον κύριο μεταβολίτη των σεληνικών 

ανιόντων στον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ επίσης παράγονται ιχνοποσότητες του 

σεληνοσακχάρου SeGalNH2. 

Ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη μελέτη, παρουσιάζει, επίσης, η ανίχνευση και ταυτοποίηση 

του υπό αμφισβήτηση μεταβολίτη του σεληνίου TMSe+, και του σεληνοσακχάρου SeGalNH2 

στον ορό αίματος του υποκειμένου της μελέτης πριν τη λήψη του συμπληρώματος 

διατροφής, κατόπιν υψηλής συμπύκνωσης του δείγματος. Το γεγονός αυτό ενισχύει την 

άποψη ότι ο μεταβολισμός του σεληνίου στον ανθρώπινο οργανισμό παρουσιάζει 

σημαντική μεταβλητότητα ανάλογα με βιοχημικά, γενετικά, διατροφικά χαρακτηριστικά του 

ατόμου. Σε μία πρόσφατη μελέτη[32], ανιχνεύθηκε ο μεταβολίτης TMSe+ στα ούρα 
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υποβάθρου του υποκειμένου της μελέτης, ως επιπλέον απόδειξη της συγκεκριμένης 

θεωρίας.   

Στο Γράφημα 2.4.2., απεικονίζεται η συσχέτιση των συγκεντρώσεων των παρατηρούμενων 

ενώσεων του σεληνίου στον ορό αίματος κατόπιν λήψης σεληνικού νατρίου, συναρτήσει 

του χρόνου. Από το γράφημα αυτό, γίνεται αντιληπτό, ότι η μείωση της συγκέντρωσης των 

σεληνικών ανιόντων στον ορό αίματος, συμπίπτει με την αύξηση της συγκέντρωσης του 

μεταβολίτη SeGalNAc (t = 3h). Επομένως, τα σεληνικά ιόντα εισέρχονται στο ήπαρ και 

μεταβολίζονται προς παράγωγα του σεληνίου τουλάχιστον μία ώρα μετά τη λήψη των 

σεληνικού νατρίου, ως πηγή σεληνίου.  

 

Γράφημα 2.4.2. Συσχέτιση της συγκέντρωσης των ενώσεων MeSeCys, SeGalNAc, SeGalNH2 και 

Selenate στον ορό αίματος, κατόπιν λήψης του συμπληρώματος σεληνικού νατρίου, συναρτήσει του 

χρόνου. Στο γράφημα αυτό περιλαμβάνονται αποτελέσματα τόσο της CX-RPLC-MRM μεθόδοου, όσο 

και της HPLC-ICP/MS (University Graz, Austria). 
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Στην παρούσα μελέτη, πραγματοποιήθηκε συνδυαστική εφαρμογή φασματομετρίας 

μοριακών και ατομικών μαζών, μέσω της CX-RPLC-MRM μεθοδολογίας της δεδομένης 

διατριβής και της HPLC-ICP/MS μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε από εξωτερικούς 

συνεργάτες (University of Graz, Austria), για την ανάλυση του μεταβολικού προφίλ του 

σεληνίου στον ανθρώπινο οργανισμό, με βάση γνωστούς μεταβολίτες του ιχνοστοιχείου, 

κατόπιν χορήγησης εξωγενούς σεληνίου υπό τη μορφή συμπληρωμάτων διατροφής. Η 

συσχέτιση ποσοτικών αποτελεσμάτων από διαδοχική φασματομετρία μαζών και 

φασματομετρία ατομικών μαζών πραγματοποιείται για πρώτη φορά για τις ενώσεις του 

σεληνίου σε βιολογικά υγρά.  

Παρά την αξεπέραστη ευαισθησία της φασματομετρίας ατομικών μαζών (ICP-MS) έναντι 

της διαδοχικής φασματομετρίας μάζας, για το δεδομένο στοιχείο, στην παρούσα διατριβή 

επιτεύχθηκε ικανοποιητική ταύτιση των αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν, όσων αφορά στην ταυτοποίηση αλλά και στην ποσοτικοποιήση των 

κύριων μεταβολιτών του σεληνίου. Το γεγονός αυτό, υποδεικνύει αφενός την εγκυρότητα 

στον προσδιορισμό των μεταβολιτών του συγκεκριμένου στοιχείου στα βιολογικά υγρά που 

μελετήθηκαν, και αφετέρου την ικανοποιητική απόκριση της CX-RPLC-MRM μεθοδολογίας 

στον ποσοτικό προσδιορισμό του κύριου μεταβολίτη του σεληνίου, του σεληνοσακχάρου 

SeGalNAc, σε χαμηλά επίπεδα συγκέντρωσης, παρουσία πολύπλοκης μήτρας.   

Συγκεκριμένα, στις μελέτες του μεταβολισμού του σεληνίου, η φασματομετρία μοριακών 

μαζών χρησιμοποιείται συνήθως για το δομικό χαρακτηρισμό των ενώσεων του στοιχείου 

αυτού, και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει χρησιμοποιηθεί για την ποσοτικοποίηση των 

μεταβολιτών του σεληνίου σε ανθρώπινα ούρα. Ενώ ο ορός αίματος αντανακλά άμεσα τα 

μεταβολικά μονοπάτια του δεδομένου στοιχείου, καθώς αποτελεί τον κύριο φορέα των 

ενώσεων του σεληνίου στον οργανισμό για τη διαχείρισή τους από αυτόν, ο προσδιορισμός 

των ενώσεων του σεληνίου στον ορό αίματος και των επιπέδων συγκέντρωσής τους σε 

αυτόν με φασματομετρία μοριακών μαζών δεν έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, λόγω 

της χαμηλής αφθονίας των μεταβολιτών του σεληνίου στο αίμα και της εξαιρετικής 

πολυπλοκότητας της μήτρας του ορού αίματος. Η δεδομένη προσέγγιση αποτελεί 

πρόκληση ακόμα και για HPLC-ICP-MS μεθοδολογίες. 

Όμως, στην παρούσα διατριβή αποδείχθηκε ότι η CX-RPLC-MRM μεθοδολογία που 

αναπτύχθηκε, μπορεί να εφαρμοστεί τόσο για την ταυτοποίηση, όσο και την 

2.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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ποσοτικοποίηση των κύριων μεταβολιτών του σεληνίου στον ορό αίματος, ενώ επίσης, 

μπορεί να εφαρμοστεί αυτούσια και σε δείγματα ούρων. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι 

για τον ακριβή ποσοτικό προσδιορισμό των ενώσεων αυτών, η HPLC-ICP-MS προσέγγιση 

αποτελεί τη βέλτιστη μεθοδολογία. Η CX-RPLC-MRM μέθοδος που αναπτύχθηκε και 

εφαρμόστηκε σε βιολογικά δείγματα, είναι απαλλαγμένη από πολλαπλά στάδια 

επεξεργασίας και απομόνωσης, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία προετοιμασίας των 

δειγμάτων και αποφεύγοντας τη μειωμένη ανάκτηση των ενώσεων του σεληνίου που θα 

προέκυπτε από περαιτέρω επεξεργασία των δειγμάτων. Το γεγονός αυτό βέβαια, είχε ως 

αποτέλεσμα τη σημαντική επίδραση του φαινομένου της μήτρας στην ανάλυση των 

ενώσεων μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη και σεληνομεθειονίνη, επιδρώντας ανασταλτικά στην 

ανίχνευσή τους σε χαμηλά επίπεδα συγκεντρώσεων.  

Από τη μελέτη της χορήγησης μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης και σεληνικού νατρίου, στον ορό 

αίματος των εθελοντών παρατηρήθηκε διαφορετικό μεταβολικό προφίλ για το σελήνιο, 

όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο. Χαρακτηριστικά, ενώ και στις δύο περιπτώσεις το 

σεληνοσάκχαρο SeGalNAc αποτελεί τον κυρίαρχο μεταβολίτη του σεληνίου, τα επίπεδα 

αυτού στον ορό αίματος παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την 

εξωγενώς λαμβανόμενη ένωση του σεληνίου, όπως απεικονίζεται στο Γράφημα 2.5.1.. Η 

αύξηση της συγκέντρωσης του SeGalNAc στον ορό αίματος συναρτήσει του χρόνου 

αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό του μεταβολισμού της μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης και του 

σεληνικού νατρίου. 

 

Γράφημα 2.5.1. Σύγκριση των επιπέδων του σεληνοσακχάρου SeGalNAc στον ορό αίματος κατόπιν 

χορήγησης εξωγενούς σεληνίου σε εθελοντές υπό τη μορφή μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης και 

σεληνικού νατρίου. Τα επίπεδα συγκέντρωσης του SeGalNAc δίνονται ως άθροισμα των 

συγκεντρώσεων του μεταβολίτη αυτού σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας (t = 0, 1, 3 h). 
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Επίσης, δεδομένου ότι έχει δειχθεί ότι τόσο η μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη όσο και τα σεληνικά 

ιόντα απορροφώνται άμεσα από τον οργανισμό,  η υψηλή συγκέντρωση των σεληνικών 

ιόντων που παρατηρήθηκε στον ορό αίματος του εθελοντή που έλαβε σεληνικό νάτριο ως 

συμπλήρωμα διατροφής, πιθανώς να υποδεικνύει το μη άμεσο μεταβολισμό τους έναντι 

της μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης, η οποία ενώ λήφθηκε εξωγενώς σε υψηλότερη ποσότητα 

παρουσιάζει μειωμένα επίπεδα συγκέντρωσης στον ορό αίματος του αντίστοιχου 

υποκειμένου της μελέτης. 

Από τα δείγματα του ορού αίματος, με τη συνδυαστική χρήση των αποτελεσμάτων των CX-

RPLC-MRM  και HPLC-ICP/MS (University of Graz, Austria)  μεθόδων, παρατηρείται ότι η 

συνεισφορά των ενώσεων του σεληνίου, που χορηγήθηκαν στα υποκείμενα της μελέτης, 

στο ολικό σελήνιο του ορού αίματος, προσδιορισμένο με βάση μόνο τις οχτώ μελετούμενες 

ενώσεις του δεδομένου στοιχείου, παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις, τόσο στις 

συγκεντρώσεις του συνολικού σεληνίου, όσο και στην αυξομείωση αυτών συναρτήσει του 

χρόνου. Οι διαφοροποιήσεις αυτές είναι εμφανείς στο Γράφημα 2.5.2., όπου γίνεται 

αντιληπτό πως η μεγαλύτερη συνεισφορά στο ολικό σελήνιο, με βάση τις οχτώ ενώσεις του 

σεληνίου που μελετήθηκαν, αποδίδεται στο σεληνικό νάτριο, ως εξωτερική πηγή σεληνίου. 

H συγκέντρωση του σεληνίου παρουσιάζει μέγιστο στη μία ώρα μετά τη λήψη του 

εξωγενούς σεληνίου. Όμως, ενώ στην περίπτωση της λήψης μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης 

παρατηρείται ένα πλατώ στη συγκέντρωση του ολικού σεληνίου στους χρόνους t = 1 – 3 h, 

στην περίπτωση του σεληνικού νατρίου το συνολικό σελήνιο μειώνεται σημαντικά στις 

τρεις ώρες μετά τη λήψη του αντίστοιχου συμπληρώματος διατροφής. 

 

Γράφημα 2.5.2. Συσχέτιση της συνεισφοράς κάθε λαμβανόμενης ένωσης του σεληνίου ως 

συμπλήρωμα διατροφής (Sodium Selenate,  MeSeCys) στο ολικό σεληνίο του ορού αίματος, ως 

αποτέλεσμα της CX-RPLC-MRM και HPLC-ICP/MS (Univ. of Graz, Austria) ανάλυσης οχτώ ενώσεων 

του σεληνίου (Selenate, Selenite, MeSeCys, SeMet, SeGalNAc, SeGluNAc, SeGalNH2, TMSe+). 
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Από τη δεδομένη μελέτη, επιβεβαιώθηκε, επιπλέον, ότι το κατιόν του τριμεθυλιωμένου 

σεληνίου (TMSe+) δεν αποτελεί τον κύριο μεταβολίτη του σεληνίου στον άνθρωπο, όπως 

θεωρούνταν στο παρελθόν, όμως η παραγωγή του στον οργανισμό καθορίζεται από 

βιολογικούς παράγοντες. Χαρακτηριστικά, η ταυτοποίηση του συγκεκριμένου μεταβολίτη 

σε εγγενή ορό αίματος υποβάθρου ενός από τους δύο εθελοντές υποδηλώνει την επίδραση 

της βιολογικής μεταβλητότητας στο μεταβολισμό του σεληνίου.  

Καθώς ο προσδιορισμός των κύριων μεταβολικών προϊόντων της μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης 

στον ανθρώπινο οργανισμό, μετά από τη λήψη του αντίστοιχου συμπληρώματος 

διατροφής, δεν έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, στην παρούσα μελέτη 

πραγματοποιήθηκε η συμπληρωματική ανάλυση δειγμάτων ούρων του εθελοντή που 

έλαβε τη μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη. Από τη δεδομένη ανάλυση προέκυψε ότι ο κύριος 

μεταβολίτης της μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης στα ούρα είναι το σεληνοσάκχαρο SeGalNAc, με 

μέγιστη εκκρινόμενη συγκέντρωση στα 375 λεπτά μετά τη λήψη της εξωγενούς μέθυλο-

σεληνοκυστεΐνης. Το σεληνοσάκχαρο SeGalNH2 αποτελεί, επίσης μεταβολικό προϊόν της 

μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης, ενώ μικρό ποσοστό αυτής εκκρίνεται μέσω του ουροποιητικού 

συστήματος χωρίς να έχει μεταβολιστεί. Κατ’ εκτίμηση, το μεγαλύτερο ποσοστό της 

λαμβανόμενης MeSeCys φαίνεται να αξιοποιείται από τον οργανισμό, παραδείγματος 

χάρην για τη σύνθεση σεληνοπρωτεϊνών, χωρίς όμως αυτό να μπορεί να αποδειχθεί άμεσα 

από τη συγκεκριμένη μελέτη. 

Σε γενικότερα πλαίσια, η παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε μόνο για την ταυτοποίηση και 

την ποσοτικοποίηση γνωστών μεταβολιτών του σεληνίου σε ορό αίματος και ούρα, χωρίς 

να πραγματοποιηθεί διερεύνηση και προσδιορισμός άγνωστων μεταβολιτών του 

δεδομένου στοιχείου στον ανθρώπινο οργανισμό. Καθώς ήταν αδύνατος ο προσδιορισμός 

του ολικού σεληνίου ([Se]tot = πρωτεϊνικό σελήνιο + μικρές ενώσεις σεληνίου + σύμπλοκα 

Se-πρωτεϊνών + βιομόρια με σεληνοσουλφυδικούς δεσμούς) στα δείγματα τόσο του ορού 

αίματος όσο και των ούρων, τα δεδομένα που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη μελέτη, 

δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων πάνω στο 

μεταβολισμό του σεληνίου στον ανθρώπινο οργανισμό και την αξιοποίηση των ενώσεων 

του σεληνίου που λήφθηκαν για τη σύνθεση σεληνοενζύμων. 

Συμπερασματικά, η μελέτη του σεληνίου στον ανθρώπινο οργανισμό αποτελεί τα τελευταία 

χρόνια φλέγον ζήτημα στην επιστημονική κοινότητα, τόσο λόγω των άγνωστων πτυχών του 

μεταβολισμού του στον άνθρωπο, όσο και της πληθώρας των ευεργετικών δράσεών του 

στον οργανισμό, με μικρή, όμως, διαχωριστική γραμμή μεταξύ της ευεργετικής αυτής 
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δράσης και της τοξικότητάς του. Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία η ανάπτυξη αναλυτικών 

μεθόδων για τον προσδιορισμό και την ταυτοποίηση των άγνωστων, μέχρι σήμερα, 

μεταβολιτών του σεληνίου, αλλά και κατάλληλων αναλυτικών προσεγγίσεων για την 

ταυτόχρονη παρακολούθηση όσο το δυνατόν περισσότερων ενώσεων του σεληνίου στον 

οργανισμό, για παράδειγμα σεληνοενζύμων, μικρών ενώσεων του σεληνίου, συμπλόκων 

του σεληνίου με βιομόρια, πτητικών και δραστικών ενώσεων του σεληνίου.  

Παράλληλα, η μελέτη του μεταβολισμού του σεληνίου, θα είναι αποδοτικότερη εάν οι 

αναλυτικές προσεγγίσεις ενσωματώνουν δείγματα τόσο από ορό αίματος όσο και από 

ούρα, αντί να μελετώνται χωριστά, όπως συμβαίνει κατά κύριο λόγο μέχρι σήμερα. 

Σημαντικότερη, όμως, συνεισφορά στη μεταβολομική μελέτη του σεληνίου, θα παρείχαν 

μελέτες που περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό υποκειμένων, με ταυτόχρονη καταγραφή των 

γενετικών και μη χαρακτηριστικών τους, όπως για παράδειγμα η ηλικία, το ιατρικό 

ιστορικό, το φύλο, οι διατροφικές συνήθειες και το κάπνισμα.  Η εφαρμογή των παραπάνω 

προσεγγίσεων στο μέλλον, πιθανώς, να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον ακριβή 

προσδιορισμό της δράσης του σεληνίου στον οργανισμό, μέσω των βιομετατροπών του, 

καθώς και στην εύρεση κατάλληλων βιοδεικτών για τα επίπεδα του στοιχείου στον 

οργανισμό. 
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  Κεφάλαιο 
 

 

 

Η στοχευμένη πρωτεομική ανάλυση με φασματομετρία μάζας αποτελεί μία ανερχόμενη και 

πολλά υποσχόμενη μέθοδο για την ποσοτικοποίηση πρωτεϊνών, με πολλές εφαρμογές, 

στην ανίχνευση και παρακολούθηση βιοδεικτών (biomarkers) σε βιολογικά υγρά.[1]-[10] Το 

ερευνητικό μας ενδιαφέρον, στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης, έγκειται στην 

ανάπτυξη μίας bottom – up αναλυτικής μεθόδου για την ταυτοποίηση και τον ποσοτικό 

προσδιορισμό της αλβουμίνης στον ανθρώπινο ορό αίματος.   

Η αλβουμίνη αποτελεί μία γενική πρωτεΐνη του ορού αίματος, η οποία συντίθεται στο ήπαρ 

και στη συνέχεια, εκκρίνεται στο αίμα.[11],[12] Εκτός από την επικρατή παρουσία της στο 

αγγειακό σύστημα, συνιστώντας το 60 % του συνόλου των πρωτεϊνών στο αίμα, η 

αλβουμίνη εντοπίζεται, υπό φυσιολογικές συνθήκες, σε πληθώρα οργανικών ιστών, όπως 

οι λεμφαδένες, οι μύες και το δέρμα[12], ενώ σε περιπτώσεις φλεγμονής παρατηρείται 

αύξηση της συγκέντρωσής της σε σημεία του οργανισμού, όπου η φυσιολογική αφθονία 

της είναι εξαιρετικά χαμηλή[13], υποδεικνύοντας, έτσι, τη βιολογική σπουδαιότητα της 

αλβουμίνης στον ανθρώπινο οργανισμό. 

Η σπουδαιότητα αυτή αποδίδεται στην πληθώρα των βιοχημικών δράσεών της. 

Χαρακτηριστικά, η αλβουμίνη αποτελεί το κυρίαρχο μέσο ρύθμισης της ογκωτικής 

πίεσης[12], τον κύριο μεταφορέα λιπόφιλων βιομορίων, φαρμάκων και μετάλλων[14]-[21], ενώ 

επίσης, παρουσιάζει σημαντική αντιοξειδωτική δράση.[13],[16],[18],[20]-[23] Πρόσφατες μελέτης 

έχουν υποδείξει τη δράση της ως ψεύδο-εστεράση[24],[25], ως καταστολέας της απόπτωσης 

ενδοθηλιακών κυττάρων[26],[27], καθώς και ως καταλύτης της υδρόλυσης του RNA.[28]   

Σε υγιείς οργανισμούς, η συγκέντρωση της βασικής αυτής πρωτεΐνης έγκειται στο εύρος 35-

50 g L-1.[12],[29] Τα επίπεδα συγκέντρωσής της είναι ευάλωτα σε οξείες παθολογικές 

καταστάσεις, καθώς και σε διάφορες παθήσεις, όπως η κίρρωση του ήπατος και ο νεανικός 

διαβήτης, με αποτέλεσμα την αύξηση του καταβολισμού της αλβουμίνης και την αποβολή 

3. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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της από τον οργανισμό (αλβουμινουρία).[11],[12] Επομένως, η παρακολούθηση της 

συγκέντρωσής της, κρίνεται αναγκαία, τόσο ως ένδειξη της φυσιολογικής ή μη κατάστασης 

του οργανισμού, όσο και για την πρόληψη καταστάσεων υποαλβουμιναιμίας ([HSA] ≤ 35 g 

L-1), όπου τα επίπεδα της αλβουμίνης στον οργανισμό δεν επαρκούν για τη φυσιολογική 

δράση της, συνεπάγοντας κλινικές επιπτώσεις. 

Σε κλινικές αναλύσεις ρουτίνας, ο ποσοτικός προσδιορισμός της αλβουμίνης στον ορό 

αίματος πραγματοποιείται φασματοφωτομετρικά, χρησιμοποιώντας τις εκλεκτικές ως προς 

την αλβουμίνη χρωστικές, πράσινο και μωβ της βρωμοκρεζόλης, αλλά και με ανοσολογικό 

προσδιορισμό. Οι τεχνικές αυτές παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις και υστερούν στον 

ακριβή προσδιορισμό της αλβουμίνης σε περιπτώσεις σημαντικής μικροετερογένειας, 

δηλαδή σε υψηλά επίπεδα γλυκοζυλιωμένης και οξειδωμένης αλβουμίνης.[29]  

Η φασματομετρία μάζας αποτελεί ένα δυνητικά ιδανικό εργαλείο παρακολούθησης των 

επιπέδων των πρωτεϊνών σε βιολογικά υγρά, συμπεριλαμβανομένης και της αλβουμίνης. Η 

εξαιρετική ακρίβεια και ευαισθησία της τεχνικής αυτής, καθώς και η εξαιρετικά χαμηλή 

κατανάλωση δείγματος, με τη δυνατότητα της ταυτόχρονης και εκλεκτικής 

παρακολούθησης πληθώρας διαφορετικών πρωτεϊνών, αποτελούν τα βασικότερα 

πλεονεκτήματα της πρωτεομικής ανάλυσης με φασματομετρία μάζας. Αρκετές 

φασματομετρικές μελέτες[30]-[35] έχουν ασχοληθεί με τον ποσοτικό προσδιορισμό της 

αλβουμίνης, κυρίως με τη χρήση διαδοχικής φασματομετρίας μάζας, χωρίς, όμως, να 

ακολουθείται κάποια προσέγγιση ενσωμάτωσης των ετερογενών μορφών της. 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, πραγματοποιήθηκε ενδελεχής μελέτη των μετα-

μεταφραστικών τροποποιήσεων της αλβουμίνης, αλλά και των γνωστών έως σήμερα 

μεταλλάξεών της, με στόχο την εύρεση χαρακτηριστικών και αντιπροσωπευτικών πεπτιδίων 

της συγκέντρωσής της στον ορό αίματος, ανεξαρτήτως της ετερογένειάς της. Συγκεκριμένα, 

η χαρτογράφηση των κυριότερων μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων της ανθρώπινης 

αλβουμίνης, που πραγματοποιούνται μέσω του σχηματισμού ομοιοπολικών δεσμών, 

παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην παρούσα μελέτη. Για την ταυτοποίηση και τον 

ποσοτικό προσδιορισμό της αλβουμίνης αναπτύχθηκε μία μεθοδολογία διαδοχικής 

φασματομετρίας μάζας σε σύζευξη με αντίστροφης φάσης υγρή χρωματογραφία (RPLC-ESI-

MS/MS), μέσω στοχευμένης παρακολούθησης χαρακτηριστικών πεπτιδίων της 

συγκεκριμένης πρωτεΐνης. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες για τη χαρτογράφηση των πεπτιδίων της 

αλβουμίνης του ανθρώπινου ορού αίματος, που περιέχουν μεθειονίνη και 



 

131 
 

σεληνομεθειονίνη, με τη χρήση αντίστροφης φάσης υγρής χρωματογραφίας, συζευγμένης 

με φασματόμετρο μάζας τεχνολογίας Orbitrap. Απώτερος σκοπός ήταν ο προσδιορισμός της 

κατανομής της σεληνομεθειονίνης στα πεπτίδια της αλβουμίνης και επομένως, η ανάλυση 

των βιοχημικών μηχανισμών κατανομής του σεληνίου σε πρωτεΐνες. 

Συγκεκριμένα, η αλβουμίνη, όπως και άλλες γενικές πρωτεΐνες, ενσωματώνει στην 

πολυπεπτιδική της αλυσίδα το αμινοξύ σεληνομεθειονίνη σε αντικατάσταση του 

καταλοίπου μεθειονίνης, χωρίς να μεταβάλλεται η δομή και η λειτουργία της πρωτεΐνης. Η 

ενσωμάτωση αυτή σχετίζεται με τη συγκέντρωση της ελεύθερης σεληνομεθειονίνης 

συγκριτικά με τα επίπεδα της μεθειονίνης στον οργανισμό, και συντελείται μέσω μη 

ελεγχόμενων μηχανισμών. Η σεληνομεθειονίνη εισέρχεται στην πολυπεπτιδική αλυσίδα 

κατά τη σύνθεση της αλβουμίνης, μέσω των μονοπατιών της μεθειονίνης, λόγω της 

ομοιότητας των σταθερών αμινοακυλίωσης (Κm) του μεθειονυλικού και 

σεληνομεθειονυλικού tRNA, με καταλύτη τη συνθετάση του μεθειονυλικού tRNA.[36],[37] Τα 

βιοχημικά μονοπάτια της σεληνομεθειονίνης στον οργανισμό, καθώς και η δράση της σε 

γενικές πρωτεΐνες, όπως η αλβουμίνη, παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2.1.1..  

Στη σεληνοαλβουμίνη (SelAlb) συναντάται περίπου το 15 % του συνολικού σεληνίου του 

αίματος, και συγκεκριμένα, η μέση συγκέντρωση του σεληνίου στη σεληνοαλβουμίνη έχει 

προσδιορισθεί σε πρόσφατη μελέτη ίση με 11 μg Se  ml-1 ορού αίματος.[38] Οι αναφορές της 

βιβλιογραφίας στη σεληνοαλβουμίνη, σχετίζονται με την ταυτοποίησή της με βάση το 

χρόνο κατακράτησης της πρωτεΐνης και με τα επίπεδα του σεληνίου σε αυτήν.[38]-[41] Η 

ταυτοποίηση και ο χαρακτηρισμός των πεπτιδίων της αλβουμίνης που περιέχουν 

σεληνομεθειονίνη, καθώς και ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης του σεληνίου σε επίπεδο 

πεπτιδίων, αποτελούν μέχρι σήμερα ανεκπλήρωτες αναλυτικές προσεγγίσεις, που πιθανώς 

να έδιναν περισσότερες απαντήσεις για τη βιοχημική δράση του σεληνίου στον ανθρώπινο 

οργανισμό. 
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3.1.1. Η δομή και η λειτουργία της αλβουμίνης του ανθρώπινου ορού αίματος 

(HSA) 

3.1.1.1. Η δομή της αλβουμίνης 

Η αλβουμίνη του ανθρώπινου ορού αίματος αποτελεί μία σφαιρική πρωτεΐνη μονής 

πολυπεπτιδικής αλυσίδας πεντακοσίων ογδόντα πέντε (585) αμινοξέων στην ώριμη μορφή 

της, με μοριακό βάρος 66.472 KDa, σε ανηγμένη μορφή. Στη δεύτερη βασική ισομορφή της 

αλβουμίνης, με μοριακό βάρος 47.360 KDa, απουσιάζει η αλληλουχία 18 – 210. Τόσο η 

εσωτερική ομολογία της ατομικής δομής, όσο η χαρακτηριστική επανάληψη, με τη μορφή 

σειρών τριπλετών, των θηλιών που σχηματίζονται από τους δισουλφιδικούς δεσμούς, αλλά 

και η συμμετρική χωροθέτηση των ιντρονίων και εξονίων του γονιδίου της αλβουμίνης στο 

χρωμόσωμα 4, αποτελούν αδιαμφισβήτητες ενδείξεις της προέλευσής της από μία 

προγονική πρωτεΐνη 190 καταλοίπων.[42]-[44] Ο τριπλασιασμός του αρχέγονου τομέα των 190 

αμινοξέων αποτέλεσε την εξελικτική πορεία για τη διαμόρφωση της αλβουμίνης.  

Κάθε μόριο αλβουμίνης αποτελείται από τρεις τομείς (τομέας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ),  που εμφανίζουν 

δομική ομολογία. Ο τομέας Ι συντίθεται από τα αμινοξέα 1-197, ο τομέας ΙΙ από τα 198-385, 

ενώ ο τομέας ΙΙΙ από τα κατάλοιπα 386-585, όπως απεικονίζονται στο Σχήμα 3.1.1..  Ο κάθε 

τομέας, με τη σειρά του, αποτελείται από δύο υποτομείς: ΙΑ, ΙΒ, ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ. Οι 

υποτομείς χαρακτηρίζονται με βάση τις θηλιές που σχηματίζονται από τους δισουλφιδικούς 

δεσμούς. Συγκεκριμένα, οι δεκαεφτά δισουλφιδικοί δεσμοί της αλβουμίνης, σχηματίζουν 

οχτώ και μισή (8,5) θηλιές. Κάθε τομέας απαρτίζεται από δύο μεγάλες θηλιές που 

χωρίζονται από μία μικρότερη. Έτσι, οι δύο πρώτες θηλιές του κάθε τομέα αποτελούν έναν 

υποτομέα Α, ενώ η τρίτη θηλιά αντιστοιχεί στον υποτομέα Β.[12],[42]-[47] Οι υποτομείς Α 

περιέχουν έξι έλικες, ενώ οι υποτομείς Β τέσσερις έλικες.[46],[47] 

 

Σχήμα 3.1.1. Δευτεροταγής δομή της HSA – Απεικόνιση των τομέων και υποτομέων της HSA.[48] 
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3.1.1.2. Οι κύριες λειτουργίες της αλβουμίνης 

Οι βασικότερες λειτουργίες της αλβουμίνης του ορού αίματος είναι η ρύθμιση της 

ογκωτικής πίεσης, η πρόσδεση και η μεταφορά πληθώρας βιομορίων, ιόντων και 

φαρμακευτικών ενώσεων, η αντιοξειδωτική προστασία, ενώ επίσης, παρουσιάζει 

σημαντική ενζυμική δράση. Χαρακτηριστικά, το 80 % της ογκωτικής πίεσης του πλάσματος 

αποδίδεται στην αλβουμίνη, κατά δύο τρίτα (2/3) μέσω της συνεισφοράς της στην πίεση 

van’t Hoff, λόγω του χαμηλού μοριακού βάρους της σε σχέση με το μέσο μοριακό βάρος 

των σφαιρινών του πλάσματος, και κατά το ένα τρίο (1/3) μέσω της επίδρασης Donnan, 

καθώς διαθέτει χαμηλό ισοηλεκτρικό σημείο σε φυσιολογικό pH.[12],[49] 

Ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό της αλβουμίνης είναι η πρόσδεση υποκαταστατών και η 

μεταφορά τους στον οργανισμό, διαδικασία που ευνοείται από την τεταρτοταγή δομή της 

πρωτεΐνης, δικαιολογώντας τον τίτλο που της έχει αποδοθεί ως «σφουγγάρι» της 

κυκλοφορίας του αίματος. Στους υποκαταστάτες που προσδένονται στην αλβουμίνη 

συμπεριλαμβάνονται λιπαρά οξέα, χοληστερόλη, και εικοσανοειδή,[12] συνεπάγοντας την 

εμπλοκή της στο μεταβολισμό αυτών των μορίων. Παραδείγματος χάριν, η αλβουμίνη 

προσδένει, μέσω μη ομοιοπολικών δεσμών, λιπαρά οξέα μακριάς ανθρακικής αλυσίδας, 

κατόπιν της ενζυμικής διάσπασης λιπιδίων.[50] Με αυτόν τον τρόπο, στο λιπώδη ιστό 

ενεργοποιείται η δράση της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης, ενώ αναστέλλεται η πανγκρεατική 

λιπάση, προκαλώντας την πλήρη υδρόλυση των τριγλικεριδίων.[51],[52] 

Εξωγενή μόρια, όπως φαρμακευτικές και διατροφικά λαμβανόμενες ενώσεις, 

προσδένονται, επίσης, στην αλβουμίνη, με την τελευταία να συμμετέχει στη 

φαρμακοκινητική αρκετών φαρμάκων, και να αποτελεί μέσο διαχείρισης τοξικών εξωγενών 

και ενδογενών ουσιών.[15],[53],[54] Μεταλλικά ιόντα και αέρια, όπως το μονοξείδιο του αζώτου 

μεταφέρονται στον οργανισμό μέσω της αλβουμίνης[17],[18],[55], ενώ βιταμίνες και ορμόνες 

προσδένονται στην αλβουμίνη και αποθηκεύονται σε αυτήν για μεγαλύτερα διαστήματα.[12] 

Η πρόσδεση υποκαταστατών στο μόριο της πρωτεΐνης αυτής, ενισχύει την αντιοξειδωτική 

της δράση, όπως αναλύεται στη συνέχεια. Ο μηχανισμός απελευθέρωσης των 

υποκαταστατών της αλβουμίνης δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα.      

Βασική λειτουργία της αλβουμίνης αποτελεί και η αντιοξειδωτική προστασία του 

οργανισμού, καθώς υπάρχουν ενδείξεις που την καθιστούν ως τον επικρατέστερο 

αντιοξειδωτικό παράγοντα του κυκλοφορικού συστήματος. Κατά τη διάρκεια του χρόνου 

ζωής της, περίπου είκοσι επτά ημέρες, ολοκληρώνει δεκαπέντε χιλιάδες περιφορές στον 

ανθρώπινο οργανισμό μέσω της κυκλοφορίας,[12] υποδεικνύοντας τη συνεχή έκθεσή της σε 
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οξειδωτικές ουσίες. Κάθε είκοσι τρείς ώρες, ολοκληρώνει έναν κύκλο μεταφοράς από το 

πλάσμα στον εξωαγγειακό χώρο και επιστροφής στο πλάσμα, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο 

ποσοστό της αλβουμίνης, περίπου 50%, να εντοπίζεται σε ιστούς, κυρίως στους μυς και στο 

δέρμα.[12] Άρα, η αντιοξειδωτική της δράση δεν περιορίζεται μόνο στο αίμα, αλλά και σε 

σημαντικούς ιστούς του οργανισμού.  

Ακόμα, η συγκέντρωση της αλβουμίνης σε εγκεφαλονωτιαία και αρθρικά υγρά, εμφανίζεται 

αυξημένη σε περιπτώσεις φλεγμονής, συγκριτικά με τη συγκέντρωσή της σε φυσιολογικές 

καταστάσεις.[13] Έτσι, η αλβουμίνη μπορεί να δράσει ως σημαντικός αντιοξειδωτικός 

παράγοντας σε αναγκαίες περιπτώσεις και σε σημεία του ανθρώπινου οργανισμού όπου η 

φυσιολογική συγκέντρωσή της είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με το αίμα. Σε 

προηγούμενες μελέτες ελέγχου της επαγόμενης από ελεύθερες ρίζες αιμόλυσης, έχει 

αποδειχτεί ότι, η αλβουμίνη είναι ικανή να παγιδεύσει ελεύθερες ρίζες σε ποσοστά 

μεγαλύτερα του 70 %,[56], ενώ αρκετές επιδημιολογικές μελέτες φανερώνουν την 

αντίστροφη σχέση των επιπέδων της αλβουμίνης στο αίμα με τη θνησιμότητα.[57] 

Μέρος της αντιοξειδωτικής δράσης της αλβουμίνης οφείλονται στην εξαιρετική της 

ικανότητα για πρόσδεση υποκαταστατών. Ανάμεσα στους κατιοντικούς της υποκαταστάτες, 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα ιόντα χαλκού (Cu (II)) και σιδήρου (Fe(II)). Η αντίδραση 

των συγκεκριμένων μεταβατικών στοιχείων με οξυγόνο, αντίδραση Fenton, παράγει 

δραστικές υδροξυλικές ρίζες, η οποία φυσικά αναστέλλεται με την πρόσδεση των 

συγκεκριμένων μετάλλων στην αλβουμίνη.[27] Το Ν-τερματικό τετραπεπτίδιο (DAHK) της 

αλβουμίνης σχηματίζει ένα σφικτό κλοιό γύρω από τα ιόντα Cu(II) παγιδεύοντάς τα.[58] Το 

σύμπλοκο DAHK/Cu φαίνεται να δρα ως υπεροξειδική δισμουτάση για την παρεμπόδιση 

σχηματισμού ROS,[17] αναχαιτίζει την καταστροφή των νευρώνων σε κύτταρα του φλοιού, 

παρουσία υπεροξειδίου του υδρογόνου, χαλκού και ασκορβικού οξέος,[18] ενώ επίσης έχει 

παρατηρηθεί η παρεμπόδιση της λιπιδικής υπεροξείδωσης της χαμηλής πυκνότητας 

λιποπρωτεϊνης (LDL).[17] 

Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα αποτελούν σημαντικούς βιολογικούς οξειδωτικούς στόχους, 

τα οποία όμως προστατεύονται μέσω πρόσδεσής τους στις τρεις περιοχές υψηλής 

συγγένειας που διαθέτει η αλβουμίνη, Arg -117, Lys-351 και Lys-475, όπως απεικονίζονται 

στο Σχήμα 3.1.2..[22] Επίσης, η αλβουμίνη παρουσιάζει υψηλή συγγένεια πρόσδεσης για 

οξυστερόλες, τα καταστρεπτικά για τα κύτταρα προϊόντα οξείδωσης της χοληστερόλης, 

αναστέλλοντας την άμεση απελευθέρωσή τους στα κύτταρα.[59] 
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Σχήμα 3.1.2. Κατάλοιπα και περιοχές της πολυπεπτιδικής αλυσίδας της αλβουμίνης του ανθρώπινου 

ορού αίματος που συμμετέχουν στην αντιοξειδωτική δράση της αλβουμίνης.[22] 

 

Η αλβουμίνη διαθέτει δράση αναστολέα της λιπιδικής υπεροξείδωσης, μέσω του 

συμπλόκου αλβουμίνης-χολερυθρίνης,[19] κατόπιν πρόσδεσης της χολερυθρίνης στο 

κατάλοιπο Lys-240, ενώ πρόσφατα έχει αποδειχτεί η προστασία της α-τοκοφερόλης από 

καταστροφή μέσω υπεροξειδικών ριζών[60] αλλά και η επιμήκυνση της ζωής των κολπικών 

μυοκαρδιακών κυττάρων από οξειδωτικό stress.[20] Η τελευταία, με βάση τη σύγχρονη 

βιβλιογραφία, αντιοξειδωτική δράση της αλβουμίνης λόγω της υψηλής συγγένειας 

πρόσδεσης υποκαταστατών που εμφανίζει, έγκειται στην πρόσδεση της ομοκυστεΐνης. Η 

υψηλή συγκέντρωση της ομοκυστεΐνης στο πλάσμα έχει κατηγορηθεί για την αύξηση του 

κινδύνου για αθηροσκλήρωση, μέσω της πιθανής δράσης οξείδωσης της LDL.[61]  

Όμως, η κύρια αντιοξειδωτική δράση της αλβουμίνης οφείλεται στην ύπαρξη καταλοίπων 

κυστεΐνης και μεθειονίνης στην πολυπεπτιδική της αλυσίδα, και κυρίως στην ελεύθερη 

θειόλη της κυστεΐνης-34. Η θειολική ομάδα του συγκεκριμένου καταλοίπου, εντοπίζεται σε 

ποσοστό 70 - 80% σε ανηγμένη μορφή σε υγιείς ενήλικες, δρώντας ως τερματιστής 

αντιδράσεων στις οποίες συμμετέχουν ελεύθερες ρίζες[62], ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 

σχηματίζει δισουλφιδικούς δεσμούς με μικρά μόρια[63], κυρίως με ελεύθερες κυστεΐνες (S-

κυστεϊνιλίωση). Επίσης, πρόσφατες μελέτες παρατηρήσαν την in-vitro δράση της 

αλβουμίνης ως αναγωγάση λιπιδικών υδροϋπεροξειδίων, εξαρτώμενη από την 

θειορεδοξίνη, λόγω της ύπαρξης του δισουλφιδικού δεσμού μεταξύ των καταλοίπων Cys-

392 και Cys-438.[23] 
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Η αλβουμίνη διαθέτει, έξι κατάλοιπα μεθειονίνης, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στην 

αντιοξειδωτική δράση της αλβουμίνης, λόγω της ύπαρξης του θείου (S), στην πλευρική 

αλυσίδα του μορίου της μεθειονίνης (θειοαιθέρας). Η μεθειονίνη είναι ευπαθής στην 

οξείδωση από πληθώρα οξειδωτικών μέσων, όπως το υπεροξείδιο του υδρογόνου, 

υδροξυλικές ρίζες, χλωροαμίνες και υπεροξυνιτρικά, και οξειδώνεται κυρίως προς 

σουλφοξείδιο. Το συγκεκριμένο οξειδωμένο παράγωγο της μεθειονίνης μπορεί να αναχθεί 

μέσω ήπιων αναγωγικών ή μέσω της αναγωγάσης σουλφοξειδικής μεθειονίνης.[22] 

Επομένως, τα κατάλοιπα Cys-34 και μεθειονίνης της αλβουμίνης, μπορούν, συνήθως, να 

αλληλομετατρέπονται στις οξειδοαναγωγικές μορφές τους, για την παρεμπόδιση της 

δράσης των οξειδωτικών προς άλλα βιομόρια.  

Στην περίπτωση που κάποιο ή κάποια από τα έξι κατάλοιπα μεθειονίνης της 

πολυπεπτιδικής αλυσίδας της αλβουμίνης έχει αντικατασταθεί από σεληνομεθειονίνη 

(SeMet), τότε ενισχύεται ο αντιοξειδωτικός της χαρακτήρας. Η σεληνομεθειονίνη 

οξειδώνεται μέσω του σεληνοαιθέρα προς το παράγωγο σεληνοξείδιο.  Το υψηλότερο 

δυναμικό οξειδοαναγωγής του σεληνίου (Se) σε σχέση με το θείο (S), καθιστά τη 

σεληνομεθειονίνη ισχυρότερο αντιοξειδωτικό παράγοντα, αφού η οξειδωμένη μορφή της, 

ως σεληνοξείδιο, ανάγεται ευκολότερα, ταχύτερα, και μη ενζυματικά από δύο ισοδύναμα 

γλουταθειόνης (GSH).[64] Τέλος, η αλβουμίνη έχει την ικανότητα να εξουδετερώσει το 

υποχλωρικό οξύ, που αποτελεί ισχυρό οξειδωτικό, παρεμποδίζοντας την προσβολή προς το 

βιολογικό του στόχο, την α1-αντιπρωτεάση.[13] 

Την αντιοξειδωτική δράση της αλβουμίνης, φαίνεται να παρεμποδίζουν φαινόμενα, όπως η 

γλυκοζυλίωση και η μη αντιστρεπτή οξείδωση του μορίου της, ενώ η αναστρέψιμη 

οξείδωσή της μειώνει τον αντιοξειδωτικό της χαρακτήρα, δεδομένου ότι απαιτούνται 

στάδια αναγωγής της προς την αντιοξειδωτικά ενεργή μορφή της.[22],[65]-[67] Τα επίπεδα της 

οξειδωμένης αλβουμίνης είναι ιδιαίτερα υψηλά σε ποικίλες παθολογικές καταστάσεις, 

όπως σε νεφροπάθειες, σε ασθενείς που πάσχουν από νεανικό διαβήτη, διαταραχές στην 

κροταφογναθική άρθρωση, καταρράκτη, που έχουν υποστεί επεμβατική χειρουργική. Το 

ποσοστό της οξειδωμένης αλβουμίνης αυξάνεται, επίσης, λόγω της γήρανσης αλλά και 

εντατικής άθλησης.[65] Τέλος, τα επίπεδα της γλυκοζυλιωμένης αλβουμίνης αυξάνονται σε 

ασθενείς με νεανικό διαβήτη.   
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3.1.2. Κύριες μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις και γενετικές μεταλλάξεις της 

αλβουμίνης του ορού αίματος 

3.1.2.1. Κύριες μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις της αλβουμίνης του ορού 
αίματος 

Η αλβουμίνη που παράγεται και εκκρίνεται από τα ηπατικά κύτταρα δεν αποτελεί 

γλυκοπρωτεϊνη. Όμως, από τη στιγμή που εκκρίνεται στο γενικό κυκλοφορικό σύστημα, 

υφίσταται ποικίλες μετατροπές, οι κυριότερες από τις οποίες είναι η οξείδωση, η 

γλυκοζυλίωση και η νιτροζυλίωση. Στον ορό του αίματος η αλβουμίνη, υφίσταται σε δύο 

οξειδωτικές καταστάσεις. Η ανηγμένη μορφή, η οποία ονομάζεται μερκαπτοαλβουμίνη 

(HMA, Human Mercaptoalbumin), διαθέτει δεκαεπτά δισουλφιδικούς δεσμούς και μία 

ελεύθερη θειόλη στο 34-Cys κατάλοιπο, η οποία αποτελεί το 80 % των ελεύθερων θειολών 

του ορού αίματος.[21] Με τον όρο οξειδωμένη αλβουμίνη (HNA, Human 

nonmercaptoalbumin), συνήθως, εννοείται μία πληθώρα μετα-μεταφραστικών μετατροπών 

που λαμβάνουν χώρα στη θειόλη του καταλοίπου 34-Cys.[21] Η οξειδωμένη μορφή 

κατηγοριοποιείται στην αντιστρεπτά και μη αντιστρεπτά οξειδωμένη αλβουμίνη. 

Κατά την αντιστρεπτή οξείδωση της HSA, σχηματίζονται μεικτοί δισουλφιδικοί δεσμοί[65],[69]-

[72] μεταξύ της κυστεΐνης-34 και ελεύθερων καταλοίπων κυστεΐνης, ομοκυστεΐνης και 

γλουταθειόνης,[21],[68] με επικρατέστερη την ομοιοπολική πρόσδεση κυστεΐνης, μέσω της 

διαδικασίας S-κυστεϊνιλίωση.[21] Επίσης, είναι πιθανή η αντιστρεπτή αντίδρασή της με 

αμίνες προς σχηματισμό θειαμινών (Cys(-SNHR)).[73]  

 

Εικόνα 3.1.3.  Φυσική και S-κυστεϊνιλιωμένη αλβουμίνη σε υπέρθεση. Με πορτοκαλί χρώμα 

απεικονίζονται οι πέντε περιοχές του μορίου που υφίστανται αλλαγή στη στερεοδιάταξη, ενώ με 

μωβ χρώμα απεικονίζεται το σημείο της S-κυστεϊνιλίωσης.[21] 
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Η S-κυστεϊνιλίωση επάγει αλλαγές στην ολική διαμόρφωση της πρωτεΐνης, μεταβάλλοντας 

τη διαμόρφωση στο χώρο κυρίως πέντε περιοχών του μορίου: κατάλοιπα 79-85, 112-502, 

170-174, 359-368 και 499-502,[21],[74] όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 3.1.3.. Η επαγόμενη 

αλλαγή στη διαμόρφωση της αλβουμίνης με την S-κυστεϊνιλίωση, συνεπάγεται αυξημένη 

πρωτεόλυση του μορίου[74], μειωμένη πρόσδεση υποκαταστατών, όπως η θρυπτοφάνη, η 

κεφαζολίνη, και η βεραπαμίλη,[12],[21],[75] καθώς επίσης παρατηρείται 33% ύφεση της 

ικανότητας εξουδετέρωσης ελεύθερων ριζών σε περιπτώσεις ισχυρά οξειδωμένης 

αλβουμίνης (5% ανηγμένη αλβουμίνη).[21] 

Στην κατηγορία της μη αντιστρεπτής οξείδωσης της αλβουμίνης περιλαμβάνονται η 

οξείδωση του θείου της κυστεϊνης-34, αλλά και των ατόμων του θείου και του σεληνίου των 

επιφανειακών, κυρίως, καταλοίπων της μεθειονίνης και της σεληνομεθειονίνης, αντίστοιχα, 

προς υψηλότερες οξειδωτικές καταστάσεις. [22],[64],[65],[67],[76] Η ενζυματική ή μη εζυματική 

αναγωγή των συγκεκριμένων οξειδωτικών προϊόντων είναι αδύνατη, μειώνοντας δραστικά 

και οριστικά την αντιοξειδωτική δράση της αλβουμίνης. 

Το άτομο του θείου στη θειόλη της Cys-34, βρίσκεται στην χαμηλότερη οξειδωτική 

κατάσταση (S(-2)) και έτσι, οξειδώνεται προς  υποθειώδες οξύ (–SOH), θειώδες οξύ (-SO2H), 

θειικό οξύ (-SO3H) και S-νιτρόζο-θειόλη (-SNO). Λόγω της δραστικότητας του υποθειώδους 

οξέος, το οποίο δρα ως πυρηνόφιλο και ηλεκτρονιόφιλο, αποτελεί ασταθές, μη 

απομονώσιμο ενδιάμεσο καθοριστικό για την αντιστρεπτή αλλά και μη αντιστρεπτή 

οξείδωση του καταλοίπου Cys-34. Η περαιτέρω οξείδωσή του αποτελεί μη αναστρέψιμη 

διαδικασία.[63]-[65],[69],[71] 

Τα έξι κατάλοιπα μεθειονίνης της αλβουμίνης, αποτελούν επιπλέον θέσεις οξείδωσης. 

Χαρακτηριστικά, το κατάλοιπο Met-298 αποτελεί την περισσότερο εκτεθειμένη στην 

επιφάνεια του μορίου μεθειονίνη, με αποτέλεσμα να αποτελεί την κυρίαρχη θέση 

οξείδωσης. Τα κατάλοιπα Met-87 και Met-446 αποτελούν, επίσης, προσβάσιμες θέσεις 

οξείδωσης, ενώ τα κατάλοιπα Met-123, Met-329 και Met-548 βρίσκονται στο εσωτερικό της 

αναδιπλωμένης αλβουμίνης.[77]  

Η οξείδωση της μεθειονίνης με απόσπαση δύο ηλεκτρονίων αποτελεί, κατά κύριο λόγο, μία 

αντιστρεπτή διαδικασία, καθώς λαμβάνουν χώρα επαναλαμβανόμενοι κύκλοι οξείδωσης 

και αναγωγής. Το υποχλωριώδες οξύ (HOCl), καρβοξυλικά οξέα (ROOH), υπεροξείδιο του 

υδρογόνου (H2O2), Singlet Oxygen (1O2), καθώς και υπεροξυνιτρικά ιόντα (ONOO-) 

οξειδώνουν το θειαιθέρα της μεθειονίνης προς σουλφοξείδιο Met(-S(O)CH3), το οποίο 

ανάγεται με ήπια αναγωγικά αλλά και ένζυμα όπως η θειορεδοξίνη και τα διαστερεομερή 
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MsrA και MsrB της αναγωγάσης του σουλφοξειδίου της μεθειονίνης. Η περαιτέρω 

οξείδωση προς τη σουλφόνη Met(-S(O2)CH3), αποτελεί μη αναστρέψιμη οξειδωτική πορεία. 

Να σημειωθεί ότι, δραστικές συνθήκες οξείδωσης στον ορό του αίματος επάγουν την 

οξείδωση πληθώρας καταλοίπων της αλβουμίνης. Χαρακτηριστκό παράδειγμα αποτελεί η 

υδροξυλίωση αρωματικών αμινοξέων όπως, η θρυπτοφάνη, η φαινυλαλανίνη, η τυροσίνη 

και η ιστιδίνη.[78] Από μελέτες έχει παρατηρηθεί ότι η θειολική ομάδα μπορεί να 

αναστρέψει την οξειδωτική βλάβη που έχουν υποστεί άλλα αμινοξέα στο ίδιο μόριο 

πρωτεΐνης. Αυτό επιτυγχάνεται  με τη μεταφορά του οξυγόνου από το άτομο άνθρακα που 

έχει οξειδωθεί στο άτομο του θείου της κυστεΐνης.[79] Η καρβονυλίωση καταλοίπων λυσίνης, 

κυστεΐνης και ιστιδίνης, αποτελούν, επίσης, παραδείγματα οξείδωσης της αλβουμίνης. Η 

μετατροπή των συγκεκριμένων αμινοξέων σε παράγωγα με δραστικές καρβονυλικές 

ομάδες, λαμβάνει χώρα μέσω αντίδρασής τους με α-β-ακόρεστες αλδεΰδες. Τα κατάλοιπα 

λυσίνης σχηματίζουν δραστικά καρβονυλικά παράγωγα και κατά τη διαδικασία της 

γλυκοζυλίωσης.[78]  

Συγκεκριμένα, η μη ενζυματική γλυκοζυλίωση της αλβουμίνης του ανθρώπινου ορού 

αίματος έχει μελετηθεί in vivo και in vitro. [16],[80]-[87]  Κατά τη γλυκοζυλίωση, μονοσακχαρίτες 

προσδένονται είτε στο τερματικό άκρο είτε σε ε-άμινο-ομάδες καταλοίπων του μορίου της 

αλβουμίνης μέσω σχηματισμού βάσης Schiff.[88] Το μεγαλύτερο ποσοστό (˞ 33 %) της 

γλυκοζυλίωσης εντοπίζεται στο κατάλοιπο Lys-525 της αλβουμίνης.[80],[82],[89]Η διαδικασία 

αυτή είναι αναστρέψιμη, όμως με μετάθεση Ammadori της βάσης Schiff, σχηματίζεται η 

δευτεροταγής αμίνη φρουκτοζαμίνη και εισάγεται μία καρβονυλική ομάδα, μέσω μη 

αντιστρεπτής διαδικασίας.[90]  

Τα υψηλής δραστικότητας προϊόντα της μετάθεσης Ammadori, που ονομάζονται AGE 

(Advanced Glycation End Products), προκαλούν αλληλεπιδράσεις της αλβουμίνης με άλλες 

πρωτεΐνες, αλλά και με ειδικούς υποδοχείς, επάγοντας κυτταρικές αποκρίσεις, υπεύθυνες 

για τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις, που αντανακλώνται τελικώς σε βλάβη των ιστών.[91],[92] 

Σε φυσιολογικές καταστάσεις, η γλυκοζυλιωμένη αλβουμίνη αποτελεί το 10 % του 

πληθυσμού της πρωτεΐνης στον ορό αίματος.[85] Τα επίπεδα αυτά, όμως, αυξάνονται 

ραγδαία σε υπεργλυκεμικά άτομα, σε ασθενείς με διαβήτη, αλλά και σε ασθενείς με 

κίρρωση του ήπατος.[29],[82],[85],[87],[92] Η γλυκοζυλιωμένη αλβουμίνη μειώνει σημαντικά την 

αντιοξειδωτική δράση της, καθώς και την ικανότητα πρόσδεσης 

υποκαταστατών.[84],[85],[93],[94] 
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3.1.2.2. Γενετικές μεταλλάξεις της αλβουμίνης του ορού αίματος 

Η αλβουμίνη  παρουσιάζει σημαντικό πολυμορφισμό του DNA. Η επικράτηση, όμως, των 

αλληλομορφών της αλβουμίνης στο μέσο ανθρώπινο πληθυσμό, είναι χαμηλή, της τάξεως 

του 0,0003-0,001, ώστε να χαρακτηριστεί ως πολυμορφισμός.[12] Μέχρι τώρα, εβδομήντα 

επτά γενετικές τροποποιήσεις αμινοξέων της αλβουμίνης έχουν ανιχνευτεί πειραματικά, οι 

περισσότερες από τις οποίες είναι καλοήθεις. Εξήντα πέντε μεταλλάξεις της αλβουμίνης 

οδηγούν σε δισαλβουμινεμία (bisalbuminemia).[16] Οι μεταλλάξεις περιλαμβάνουν 

αντικατάσταση αμινοξέων, επιμήκυνση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας, αφαίρεση 

καταλοίπων, αδυναμία σύνδεσης της πεπτιδικής αλυσίδας, σιωπηλή αντικατάσταση 

βάσεων στην περιοχή μετάφρασης (εξόνια).[12]  Οι μεταλλάξεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 

3.1.1., όπου και ταξινομούνται ανάλογα με τον τομέα στον οποίο λαμβάνουν χώρα. 

Ο χρόνος ημιζωής της πρωτεΐνης στο αίμα επηρεάζεται από αλλαγές, μέσω χημικών 

μετατροπών, στην υδροφοβικότητα αλλά και στο ολικό φορτίο της επιφάνειάς της. 

Συγκεκριμένα, μεταλλάξεις που αυξάνουν το ολικό επιφανειακό φορτίο της αλβουμίνης 

κατά +2, φαίνεται να επιμηκύνουν το χρόνο ημιζωής της στο πλάσμα, ενώ αλλαγές στην 

υδροφοβικότητα το μειώνουν.[95] Πειραματικές μελέτες θερμοδυναμικών παραμέτρων δεν 

έδειξαν κάποια σαφή συσχέτιση του τύπου της υποκατάστασης των αμινοξέων της φυσικής 

αλβουμίνης από τα αντίστοιχα της μεταλλαγμένης με θερμοδυναμικά ευνοημένα 

φαινόμενα, με εξαίρεση τις τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στο τομέα Ι. 

Παρατηρήθηκε, ότι όλες οι μεταλλάξεις του τομέα Ι, είκοσι δύο στον αριθμό, επιδρούν στην 

αποδιάταξη της αλβουμίνης. Χαρακτηριστικά, διευκολύνουν την αποδιάταξή της, αλλά το 

φαινόμενο αυτό παρατηρείται μόνο σε υψηλότερες θερμοκρασίες.[96] 

Επίσης, γενετικές τροποποιήσεις της αλβουμίνης, που εισάγουν την αλληλουχία Asn-X-

(Ser/Thr), οδηγούν στη σύνθεση γλυκοζυλιωμένης αλβουμίνης. Χαρακτηριστικά Ν-

γλυκοζυλιωμένα αλληλόμορφα της αλβουμίνης είναι η Albumin Malm⍤-95, η οποία 

γλυκοζυλιώνεται στη θέση 63[96]-[98], η Albumin Redhill, στη θέση 318[12],[98]-[100] , οι Albumin 

Casebrook[16],[96]-[98],[101] και Besana[101], γλυκοζυλιωμένες στη θέση 494 και τέλος η Albumin 

Kenitra[102]. Η ικανότητα της αλβουμίνης για πρόσδεση λιπαρών οξέων, μεταβάλλεται λόγω 

της γλυκοζυλίωσης. Οι μέχρι τώρα μελέτες, υποδεικνύουν ότι η θέση πρόσδεσης ενός 

ολιγοσακχαρίτη ή πολυσακχαρίτη στην πρωτεΐνη, σε συνδυασμό με τις αλλαγές που 

επάγονται στη στερεοδιάταξη του πρωτεϊνικού μορίου, λόγω της συγκεκριμένης 

πρόσδεσης, είναι οι καθοριστικοί παράγοντες επίδρασης στην ικανότητα πρόσδεσης 
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λιπαρών οξέων. Η φύση του σακχαρίτη και η δομή του, δεν φαίνεται να επηρεάζουν άμεσα 

την πρόσδεση υποκαταστατών. 

 

Πίνακας 3.1.1. Γενετικές μεταλλάξεις της αλβουμίνη του ανθρώπινου ορού αίματος.  Είκοσι δύο 

μεταλλάξεις λαμβάνουν χώρα στον τομέα Ι, τριάντα στον τομέα ΙΙ, και είκοσι πέντε στον τομέα 

ΙΙΙ.[12] 
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3.1.3. Βασικές τεχνικές ταυτοποίησης και ποσοτικού προσδιορισμού της 

ανθρώπινης αλβουμίνης του ορού αίματος 

3.1.3.1. Φασματοσκοπικός προσδιορισμός της αλβουμίνης 

Σε κλινικές αναλύσεις ρουτίνας, αλλά και σε αρκετές ερευνητικές μελέτες η αλβουμίνη του 

ορού αίματος μελετάται φασματοσκοπικά, συνήθως με τη χρήση χρωστικών (BCG, BCP), 

αλλά και με τριχοειδή ηλεκτροφόρηση ζώνης (CZE). Συγκεκριμένα, η μέθοδος με τη χρήση 

των χρωστικών βασίζεται στην εκλεκτική πρόσδεση των χρωστικών πράσινο (BCG) και μωβ 

της βρωμοκρεζόλης (BCP) στην αλβουμίνη, υπό όξινες συνθήκες, με τη συγκέντρωση της 

αλβουμίνης να προσδιορίζεται φασματοσκοπικά, μέσω της απορρόφησης των συμπλόκων  

ALB – BCG και ALB – BCP.[29],[103]-[106]     

Οι Suzuki et al. [107], ανέπτυξαν μία μεθοδολογία χημειοφωταύγειας, όπου η αλβουμίνη 

δεσμευμένη σε αντισώματα μέσω του συμπλόκου HSA – αίμη, αντιδρά με λουμινόλη 

παρουσία υπεροξειδίου του υδρογόνου, απορροφώντας στα 280 nm, ενώ οι Luo et al.[108], 

χρησιμοποίησαν την ενίσχυση της χημειοφωταύγειας του αναλόγου Fluoresceinyl Cypridina 

Luciferin (FCLA) παρουσία αλβουμίνης, για τον ποσοτικό της προσδιορισμό σε ανθρώπινα 

ούρα. Η χρήση της τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης ζώνης, με προσδιορισμό της 

συγκέντρωσης της αλβουμίνης μέσω της απορρόφησης στο υπεριώδες, αποτελεί, ακόμα, 

μία συχνή προσέγγιση.[103],[104] Οι Skinner et al.[109], χρησιμοποίησαν το συνδυασμό της 

συμπλοκοποίησης της αλβουμίνης με τη φθορίζουσα χρωστική nanoOrange, με τη 

τριχοειδή ηλεκτροφόρηση, επιτυγχάνοντας εξαιρετικά χαμηλά όρια ανίχνευσης. 

 Όλες, όμως, οι παραπάνω τεχνικές παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις σε πραγματικά 

δείγματα, ενώ συχνά παρατηρούνται θετικά σφάλματα κατά τον προσδιορισμό της 

αλβουμίνης, ιδιαίτερα με τη χρήση της χρωστικής πράσινο της βρωμοκρεζόλης. Επίσης, 

αδυνατούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια την αλβουμίνη όταν παρουσιάζει ετερογένεια, 

και σε περιπτώσεις αυξημένης συγκέντρωσης σφαιρινών στο αίμα.[29],[103],[104] Στην 

περίπτωση της τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης ζώνης, παρουσιάζονται σημαντικά σφάλματα 

λόγω της ισχυρής προσρόφησης της αλβουμίνης στην τριχοειδή στήλη.[104]  

Εξαίρεση αποτελεί η μέθοδος των Taverna et al.[104], όπου χρησιμοποιήθηκε τριχοειδές 

επικαλυμμένο με οξείδιο του πολυαιθυλενίου για μειωμένη προσρόφηση της αλβουμίνης, 

και για την ταυτοποίηση πέντε ετερομορφών της αλβουμίνης. Ετερομορφές της αλβουμίνης 
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προσδιορίστηκαν, επίσης, με φασματοσκοπία συντονισμού ηλεκτρονικού spin (ESR), η 

οποία προτάθηκε από τους Muravsky et al. [109] για διαγνωστική χρήση.  

3.1.3.2. Φασματομετρικός προσδιορισμός της αλβουμίνης του ανθρώπινου ορού 
αίματος 

Η σπουδαιότητα της εφαρμογής της φασματομετρίας μάζας στη μελέτη πρωτεϊνών και 

πεπτιδίων του αίματος είναι αδιαμφισβήτητη, όπως υποδεικνύεται από την εύρεση, 

άγνωστων μέχρι πρότινος, πρωτεϊνών του αίματος.[110],[111] Η φασματομετρία μάζας 

χρησιμοποιείται τόσο για την ανακάλυψη πρωτεϊνών, ενζυμικών δραστηριοτήτων, και 

μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων, αλλά και για τη συσχέτιση πρωτεϊνών και των 

μετατροπών τους με παθήσεις του οργανισμού, με απώτερο σκοπό την εύρεση βιοδεικτών. 

Από τεχνική άποψη, η φασματομετρία μαζών αποτελεί ιδανική τεχνική για την πρωτεομική 

ανάλυση, κύριος στόχος της οποίας είναι η ακριβής ποσοτικοποίηση αλλαγών στην 

πρωτεϊνική έκφραση ως απόκριση σε ποικίλες αλλαγές, καθώς με την τεχνική αυτή 

ανιχνεύονται και ταυτοποιούνται, ταχύτατα, εύκολα ιοντίσιμα πεπτίδια των πρωτεϊνών, 

ακόμα και σε πολύπλοκα δείγματα.[112] 

Κάθε ερώτημα που καλείται να απαντήσει η φασματομετρία μαζών, απαιτεί ειδικές 

προσεγγίσεις κατά την προετοιμασία του δείγματος, αλλά και εξειδικευμένες μεθοδολογίες 

για το φασματομετρικό προσδιορισμό του προς απάντηση ερωτήματος. Στην περίπτωση 

της αλβουμίνης του ανθρώπινου ορού, αλλά και άλλων πρωτεϊνών του αίματος, η συνήθης 

ερώτηση είναι η ύπαρξη και η ποσότητα της πρωτεΐνης στο αίμα. Βέλτιστη μεθοδολογία 

στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί η πρωτεόλυση με επακόλουθη χρήση διαδοχικής 

φασματομετρίας μαζών, σε ρύθμιση παρακολούθησης επιλεγμένων μεταβάσεων ιόντων 

(MRM). Όταν παρακολουθούνται χαρακτηριστικά πεπτίδια των πρωτεϊνών και 

χαρακτηριστικά θραύσματα αυτών, τότε η ταυτόχρονη παρακολούθηση πληθώρας 

διαφορετικών πρωτεϊνών είναι εφικτή και εξαιρετικά χρήσιμη.[31],[113]   

Η ποσοτικοποίηση των πρωτεϊνών μπορεί να είναι είτε σχετική είτε απόλυτη. Στην απόλυτη 

ποσοτικοποίηση (AQUA)[114] χρησιμοποιείται, συνήθως, ένα συνθετικό ισοτοπικά 

ιχνηθετημένο ανάλογο του πεπτιδίου στόχου, ως εσωτερικό πρότυπο, το οποίο προστίθεται 

σε γνωστή ποσότητα. Εάν το εσωτερικό πρότυπο εισαχθεί στο δείγμα από το πρώτο στάδιο 

επεξεργασίας, τότε πραγματοποιείται διόρθωση για πιθανές απώλειες του πεπτιδίου 

στόχου, ενώ κατά τη φασματομετρική ανάλυση πιθανά φαινόμενα καταστολής ιόντων από 

παρεμποδίσεις της μήτρας διορθώνονται, επίσης, με αποτέλεσμα την αξιόπιστη 
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ποσοτικοποίηση του χαρακτηριστικού πεπτιδίου της πρωτεΐνης - στόχος. Εναλλακτικά 

χρησιμοποιείται η μέθοδος ανοσοεμπλουτισμού των πεπτιδίων – στόχων, σε συνδυασμό με 

το εσωτερικό πρότυπο (SISCAPA)[115], πριν τη φασματομετρική ανάλυσή τους.   

Αντίστοιχα, η σχετική ποσοτικοποίηση, βασίζεται στην προσθήκη κάποιου χημικού 

προσθέτου για τη διαφοροποίηση της μάζας της πρωτεΐνης ή του πεπτιδίου, ώστε να 

πραγματοποιηθεί συγκριτική ποσοτικοποίηση δειγμάτων με και χωρίς την πρόσθετη 

ομάδα. Στη σχετική ποσοτικοποίηση χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές ανάλογα με τον 

τύπο του προσθέτου αλλά και του σταδίου εισαγωγής του. Χαρακτηριστικές τεχνικές είναι 

οι SILAC[116], ICAT[117], mTRAQ[118], iTRAQ[119]. Η τελευταία βρίσκει εφαρμογές και στην 

απόλυτη ποσοτικοποίηση. Τέλος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές ελεύθερες από 

χημικά πρόσθετα και ισοτοπικά ανάλογα, οι ονομαζόμενες label-free τεχνικές 

ποσοτικοποίησης, όπου απαιτούνται μόνο πρότυπα πεπτίδια – στόχοι. 

Παρά την εκλεκτική φύση της MRM τεχνικής, η ανίχνευση και ποσοτικοποίηση πρωτεϊνών 

στον ορό αίματος παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες. Χαρακτηριστικά, η πολυπλοκότητα 

των βιολογικών δειγμάτων και η έντονη επίδραση της μήτρας στην καταστολή του σήματος, 

μειώνουν την ευαισθησία της μεθόδου, ενώ υψηλής αφθονίας πρωτεΐνες, παρεμποδίζουν 

την ανίχνευση πρωτεϊνών που βρίσκονται σε χαμηλή αφθονία στο αίμα. Βέβαια, η 

παρεμπόδιση αυτή, μπορεί να μειωθεί, χρησιμοποιώντας τεχνικές απομάκρυνσης των 

άφθονων πρωτεϊνών του αίματος, γεγονός που απαγορεύει την ταυτόχρονη 

παρακολούθηση πρωτεϊνών χαμηλής και υψηλής αφθονίας. 

 Η αλβουμίνη, με βάση τις αναφορές της βιβλιογραφίας, ταυτοποιείται και προσδιορίζεται 

ποσοτικά, κυρίως, μέσω των χαρακτηριστικών της πεπτιδίων 42LVNEVTEFAK51 και 
526QTALVELVK534.[30],[31],[34],[35] Συγκεκριμένα, οι Borchers et al.[31], ανέπτυξαν μία 

μεθοδολογία nanoHPLC – hybrid Q3/Ion Trap, για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση 

σαράντα πέντε πρωτεϊνών του πλάσματος, συμπεριλαμβανομένης και της αλβουμίνης. 

Χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό πεπτίδιο  42LVNEVTEFAK51, και ως εσωτερικό πρότυπο 

το ισοτοπικά ιχνηθετημένο συνθετικό ανάλογο του πεπτιδίου, επιτεύχθηκαν όρια 

ανίχνευσης της τάξεως των attomole (10-18 moles). 

Οι Hunter et al.[30], χρησιμοποιώντας το ίδιο χαρακτηριστικό πεπτίδιο της αλβουμίνης και 

την ίδια οργανολογία με τους Borchers et al., προσδιόρισαν ποσοτικά την αλβουμίνη 

μεταξύ πενήντα τριών πρωτεϊνών του πλάσματος, με όρια ανίχνευσης στα επίπεδα των μg 

ml-1, χρησιμοποιώντας ως εσωτερικό πρότυπο, το ισοτοπικά ιχνηθετημένο ανάλογο του 

πεπτιδίου 42LVNEVTEFAK51, όπως αυτό προέκυψε από τη πρωτεόλυση συνθετικής 
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πρωτεΐνης. Η συνθετική πρωτεΐνη, περιείχε τριάντα χαρακτηριστικά πεπτίδια πρωτεϊνών 

του πλάσματος, ισοτοπικά ιχνηθετημένα σε κατάλοιπα λυσίνης (13C6, 15N2). 

Οι Kumar et al.[35] και Lieske et al.[34] χρησιμοποίησαν τα πεπτίδια  42LVNEVTEFAK51, 

526QTALVELVK534 και 42LVNEVTEFAK51 αντίστοιχα, για την ποσοτικοποίηση της αλβουμίνης σε 

ανθρώπινα ούρα, με αντίστροφης φάσης υγρή χρωματογραφία σε σύζευξη με διαδοχική 

φασματομετρία μάζας τριπλού τετραπόλου (RPLC-ESI-MRM), με εσωτερικά πρότυπα τα 

ανάλογα ισοτοπικά ιχνηθετημένα πεπτίδια, κατόπιν πρωτεόλυσης της ανασυνδυασμένης 
15ΝrHSA. Το όριο ανίχνευσης για την αλβουμίνη, όπως αναφέρεται από τους Kumar et al. 

προσδιορίστηκε στα 3.13 mg HSA L-1.  

Το πεπτίδιο DVAC318NYAEAK323DVFLG παρασκευάστηκε συνθετικά για την ποσοτικοποίηση 

της αλβουμίνης μέσω του πεπτιδίου 318NYAEAK323 της αλβουμίνης, με αντίστροφης φάσης 

υγρή χρωματογραφία συνδεδεμένη με φασματόμετρο μάζας τριπλού τετραπόλου από τους 

Muddiman et al.[33], ενώ οι Bischoff et al.[32]  χρησιμοποίησαν τα πεπτίδια AEFAEVSK, 

FQNALLVR, SLHTLFGDK, AVMDDFAAFVEK, HPYFYAPELLFFAK, για την ανίχνευση της 

αλβουμίνης σε ορό αίματος ασθενούς με καρκίνο, κατόπιν απομάκρυνσης των άφθονων 

πρωτεϊνών του αίματος. 

Η φασματομετρία μάζας έχει χρησιμοποιηθεί και για τον προσδιορισμό μετα-

μεταφραστικών τροποποιήσεων της αλβουμίνης, όπως η γλυκοζυλίωση και 

οξείδωση[21],[[81],[82], καθώς επίσης και για τον προσδιορισμό της σχετικής πρόσδεσης 

φαρμακευτικών ενώσεων στο μόριο της αλβουμίνης του ορού αίματος, χρησιμοποιώντας 

δισδιάστατο χρωματογραφικό διαχωρισμό σε σύνδεση με φασματομετρία μάζας.[120] Τέλος, 

η σεληνοαλβουμίνη έχει προσδιοριστεί ποσοτικά σε ορό αίματος με τη χρήση 

φασματομετρίας μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος.[121]-[125]  
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Η ταυτοποίηση και ο ποσοτικός προσδιορισμός της αλβουμίνης σε ανθρώπινο ορό αίματος 

αποτέλεσε τον κύριο στόχο της παρούσας μελέτης. Καθώς η αλβουμίνη του ανθρώπινου 

και βόειου ορού αίματος παρουσιάζουν ομολογία κατά 76 %, πρότυπη βόεια πρωτεΐνη 

αποτέλεσε το πρωταρχικό μοντέλο για την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας αντίστροφης 

φάσης υγρής χρωματογραφίας σε σύνδεση με διαδοχική φασματομετρία μαζών, με 

παρακολούθηση επιλεγμένων μεταβάσεων ιόντων (RPLC-ESI-MS/MS (MRM)), κατόπιν 

ενζυμικής πρωτεόλυσης.  

Στη συνέχεια, η μεθοδολογία αυτή βελτιστοποιήθηκε ως προς πρότυπη αλβουμίνη του 

ανθρώπινου ορού αίματος. Στα πλαίσια της βελτιστοποίησης, μελετήθηκαν τόσο η ενζυμική 

πρωτεόλυση, όσο και ο χρωματογραφικός διαχωρισμός και οι φασματομετρικές συνθήκες. 

Ο ποιοτικός έλεγχος της απόδοσης της ενζυμικής πρωτεόλυσης πραγματοποιήθηκε με τη 

χρήση υβριδικού φασματομέτρου μαζών γραμμικής ιοντικής παγίδας / Orbitrap σε σύζευξη 

με αντίστροφης φάσης υγρής χρωματογραφίας σε nano-ροές, λόγω της εξαιρετικής 

ευαισθησίας και διακριτικής ικανότητας του συγκεκριμένου φασματομέτρου. 

Η μεθοδολογία RPLC-ESI-ΜS/MS για την ανθρώπινη αλβουμίνη, βασίστηκε στην 

παρακολούθηση πρωτεοτυπικών πεπτιδίων, δηλαδή πεπτιδίων χαρακτηριστικών και 

αντιπροσωπευτικών της συγκεκριμένης πρωτεΐνης. Για την ορθή επιλογή 

αντιπροσωπευτικών πεπτιδίων της αλβουμίνης, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική μελέτη 

των μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων της πρωτεΐνης, και των θερμοδυναμικών 

παραμέτρων που διέπουν την αποδιάταξή της. Από τη συγκεκριμένη μελέτη προέκυψε ο 

χάρτης των κυριότερων και συχνότερα απαντούμενων μετατροπών της αλβουμίνης σε 

επίπεδο αμινοξέων. 

Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε εφαρμόστηκε, κατόπιν βελτιστοποίησης, σε ορό αίματος 

από εθελοντή, για την πιστοποίηση της δυνατότητας της συγκεκριμένης μεθοδολογίας για 

εφαρμογή σε πραγματικά δείγματα, με πολύπλοκη μήτρα. Εξαιρετικά αποτελέσματα 

προέκυψαν από την εφαρμογή της μεθόδου τόσο σε αλβουμίνη που απομονώθηκε από τον 

ορό αίματος με χρωματογραφία συγγένειας, όσο και σε ορό αίματος που πρωτεολύθηκε 

αυτούσιος, χωρίς επιπλέον στάδια απομόνωσης της αλβουμίνης, υποδεικνύοντας αφενός 

την καταλληλότητα και αφετέρου την ευκολία της μεθόδου. Ως μέθοδος ποσοτικοποίησης, 

η συγκεκριμένη μεθοδολογία αποτελεί label-free μέθοδο, στην οποία, όμως, 

3.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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χρησιμοποιήθηκε πρότυπο τετραπεπτίδιο ως εσωτερικό πρότυπο, για τη διόρθωση πιθανής 

χρωματογραφικής κυρίως, αλλά και φασματομετρικής μεταβλητότητας. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες για τη χαρτογράφηση των πεπτιδίων της 

αλβουμίνης που περιέχουν μεθειονίνη ή/και σεληνομεθειονίνη, από ορό αίματος εθελοντή. 

Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε σε υβριδικό φασματόμετρο γραμμικής ιοντικής 

παγίδας με Orbitrap σε σύζευξη με αντίστροφης φάσης nano-υγρής χρωματογραφίας, με 

παρακολούθηση επιλεγμένων ιόντων (SIM). Σκοπός της χαρτογράφησης των πεπτιδίων στο 

δεδομένο σύστημα, ήταν η ανίχνευση των χαμηλής αφθονίας πεπτιδίων που περιέχουν 

σεληνομεθειονίνη, καθώς και η συσχέτισή τους με αντίστοιχα πεπτίδια μεθειονίνης, 

δεδομένου ότι η άμεση ταυτοποίηση της σεληνομεθειονίνης σε επίπεδο πεπτιδίων 

αποτελεί, έως σήμερα, ανεκπλήρωτο στόχο της επιστημονικής κοινότητας.      
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3.2.1. Αντιδραστήρια 

I. Πρότυπες πρωτεΐνες – πεπτίδια – πρωτεολυτικά ένζυμα 

 Albumin from Bovine Serum, Fraction V, ≥ 98 % electrophoresis, Sigma-Aldrich Chemie 

GmbH (A6793). 

 Albumin from Human Serum, Essentially fatty acid free (~0.005%), ≥ 96 % by agarose gel, 

Sigma – Aldrich Chemie GmbH (A1887). 

 Met-Arg-Phe-Ala acetate salt, ≥90% (HPLC), Sigma – Aldrich Chemie GmbH (M1170). 

 Trypsin from porcine pancreas, Proteomics grade, Sigma – Aldrich Chemie GmbH 

(T6567). 

 Endopeptidase Lys-C from Lysobacter enzymogenes, Sequencing grade, Roche 

Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany (11047841001). 

 Trypsin from bovine pancreas, Sequencing grade, Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, 

Germany (11420429001). 

 

II. Αντιδραστήρια – Διαλύτες 

 DTT BioChemica (≥99.5% (iodometr. assay)), Applichem GmbH, Germany. 

 2-Iodacetamide for synthesis, Merck KGaA, Germany. 

 Urea, Agilent Technologies. 

 Thiourea, Agilent Technologies. 

 Ammonium hydrogen carbonate, Ph Eur BP, Emprove exp, (purity 99% (acidimetric 

assay)), Merck KGaA, Germany. 

 Trifluoroacetic acid BioChemica, AppliChem GmbH, Germany. 

 Formic acid 98 – 100%  BioChemica, AppliChem GmbH, Germany. 

 Acetonitrile CHROMASOLV® for HPLC, gradient grade, Sigma-Aldrich Chemie GmbH. 

 Acetonitrile, LC-MS (99.9% G.C. assay), Scharlau, Scharlab S.L., Spain. 
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3.2.2. Τεχνικές και μέθοδοι 

Σε όλα τα στάδια προετοιμασίας των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν eppendorfs με 

μειωμένη προσρόφηση πρωτεϊνών στα τοιχώματα (Eppendorf AG Protein LoBind tubes, PCR 

clean) και πλαστικά δοχεία πλυμένα με ακετονιτρίλιο και άφθονο υπερκάθαρο νερό (18.2 

ΜΩ), για την απομάκρυνση πολυμερών και κερατινών από τα εσωτερικά τοιχώματα. 

Ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή επιμόλυνσης των δειγμάτων από κερατίνες, δόθηκε σε 

κάθε στάδιο επεξεργασίας.   

Ι. Πρωτεόλυση με θρυψίνη 

Παρασκευάζεται διάλυμα αλβουμίνης σε 2Μ ουρία, 50 mM διττανθρακικό αμμώνιο, με 

περιεκτικότητα σε αλβουμίνη  1 μg ή 5 μg. Η αναγωγή της αλβουμίνης πραγματοποιείται με 

διθειοθρεϊτόλη (1mM) στους 56 οC, σε θερμαντήρα Unitek HB130 (Biozym, Hermeln, 

Germany), για σαράντα πέντε λεπτά, ακολουθούμενη από καρβαμιδομεθυλίωση των 

κυστεϊνών με ιοδοακεταμίδιο (5 mM) υπό ανάδευση (VELP Scientifica Zx3, Mitra Guna 

Instrument) και υπό σκιά για σαράντα πέντε λεπτά. Η διαλυτοποίηση της διθειοθρεϊτόλης 

και του ιοδοακεταμιδίου πραγματοποιήθηκαν σε διάλυμα 50 mM διττανθρακικού 

αμμωνίου. Προστίθεται αλκαλικό διάλυμα θρυψίνης σε αναλογία ενζύμου : υποστρώματος 

ίση με 1:50. Το σύστημα αφήνεται για επώαση στους 37 οC υπό ήπια ανάδευση (110 rpm) 

για δεκαέξι ώρες (SL Shel Lab, Sheldon Manufacturing, Inc). Η πρωτεόλυση τερματίζεται με 

οξίνιση του διαλύματος της αλβουμίνης με μερικές σταγόνες τριφθοροξικού οξέος. Το 

διάλυμα των πεπτιδίων που προκύπτει, ξηραίνεται σε Speedvac Concentrator (Savant 

ISS110, Thermo), και φυλάσσεται στους -20 οC, μέχρι τη επόμενη χρήση του.     

 

II. Πρωτεόλυση με συνδυασμό των ενζύμων θρυψίνη και Lys C 

Παρασκευάζεται διάλυμα αλβουμίνης σε 6Μ ουρία, 2M θειοουρία, 50 mM διττανθρακικό 

αμμώνιο, με περιεκτικότητα σε αλβουμίνη  1 μg ή 5 μg, σε όσο το δυνατόν μικρότερο όγκο. 

Η αναγωγή της αλβουμίνης πραγματοποιείται με διθειοθρεϊτόλη (1mM) στους 56 οC, για 

σαράντα πέντε λεπτά, ακολουθούμενη από καρβαμιδομεθυλίωση των κυστεϊνών με 

ιοδοακεταμίδιο (5 mM) υπό ανάδευση και υπό σκιά για σαράντα πέντε λεπτά. Η 

διαλυτοποίηση της διθειοθρεϊτόλης και του ιοδοακεταμιδίου πραγματοποιήθηκαν σε 

διάλυμα 50 mM διττανθρακικού αμμωνίου. Προστίθεται υδατικό διάλυμα της 

ενδοπεπτιδάσης Lys C σε αναλογία ενζύμου : υποστρώματος ίση με 1:100. Για ορό αίματος 

χρησιμοποιήθηκε περίσσεια ενζύμου (1:50). Το σύστημα αφήνεται για επώαση στους 37 οC 



 

150 
 

υπό ήπια ανάδευση (110 rpm) για τέσσερις ώρες. Πραγματοποιείται αραίωση με διάλυμα 

50mM διττανθρακικού αμμωνίου, κατά τέσσερις φορές του όγκου του διαλύματος, για την 

αραίωση της ουρίας στα 2Μ. Προστίθεται αλκαλικό διάλυμα θρυψίνης σε αναλογία 

ενζύμου : υποστρώματος ίση με 1:100 (1:50 για δείγματα ορού αίματος). Το σύστημα 

αφήνεται για επώαση στους 37 οC υπό ήπια ανάδευση (110 rpm) για δεκαέξι ώρες. Η 

πρωτεόλυση τερματίζεται με αραίωση κατά δύο φορές του όγκου του διαλύματος με 

υπερκάθαρο νερό και οξίνιση με μερικές σταγόνες τριφθοροξικού οξέος. Το διάλυμα των 

πεπτιδίων που προκύπτει, ξηραίνεται, και φυλάσσεται στους -20 οC, μέχρι τη επόμενη 

χρήση του.    

 

III. Καθαρισμός και απομόνωση των πεπτιδίων της αλβουμίνης 

Κατά την προετοιμασία των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων, 

τα οποία παρεμποδίζουν το μηχανισμό του ηλεκτροψεκασμού, με αποτέλεσμα τις χαμηλές 

εντάσεις του σήματος, και την επιμόλυνση της πηγής ιοντισμού. Για την απομάκρυνση του 

αποδιατακτικού μέσου, του αναγωγικού, του μέσου αλκυλίωσης αλλά και των αλάτων, από 

τα δείγματα των πεπτιδίων, πραγματοποιήθηκε εκχύλιση στερεάς φάσης με υποστρώματα 

C18 (Solid phase extraction disk, 2215-C18 (Octadecyl), EmporeTM, Bioanalytical Tecnologies, 

3M Company, USA) πακεταρισμένα σε ακροφύσια χωρητικότητας 20 μL (StageTips, 

Proxeon). Συγκεκριμένα, τα υποστρώματα της αντίστροφης φάσης ενεργοποιούνταν με 

διάλυμα που περιέχει (v/v) 90 % ακετονιτρίλιο, 5 % υπερκάθαρο νερό και 5 % διάλυμα 

φορμικού οξέος συγκεντρώσεως 46.03 g *mol-1 (Διάλυμα Α), και εξισορροπούνταν εκ νέου 

με υδατικό διάλυμα στο οποίο προστέθηκε 5 % διαλύματος φορμικού οξέος 

συγκεντρώσεως 46.03 g *mol-1 (Διάλυμα Β). Στη συνέχεια, τα ξηρά δείγματα αναδιαλύονταν 

σε μικρό όγκο Διαλύματος Β και φορτώνονταν στα υποστρώματα της αντίστροφης φάσης, 

με επακόλουθη έκπλυση με Διάλυμα Β. Η έκλουση των πεπτιδίων που κατακρατούνταν στο 

υπόστρωμα πραγματοποιούνταν με Διάλυμα Α. Ολόκληρη η διαδικασία  έλαβε χώρα με 

φυγοκέντρηση, για τον ταχύτερο καθαρισμό και απομόνωση των πεπτιδίων.  Στη συνέχεια, 

το έκλουσμα που περιείχε τα πεπτίδια της αλβουμίνης ξηραίνονταν, και φυλασσόταν στους 

-20 οC, μέχρι τη επόμενη χρήση του. 
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IV. Λήψη εγγενούς ορού αίματος από εθελοντή 

Η διαδικασία περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2.2.2. (Επεξεργασία αίματος – Προετοιμασία 

ορού αίματος).     

V. Απομόνωση της αλβουμίνης από εγγενή ορό αίματος με χρωματογραφία συγγένειας 

Η χρωματογραφική στήλη συγγένειας HiTrap Blue Column (C.V. = 1ml, GE Healthcare, 

Uppsala, Sweden) χρησιμοποιήθηκε για την απομόνωση της αλβουμίνης από ορό αίματος. 

Η συγκεκριμένη στήλη διαθέτει την ανιοντική χρωστική Cibacron Blue F3G-A προσδεδεμένη 

μέσω της τριαζίνης της χρωστικής σε υπόστρωμα αγαρόζης. Η αλβουμίνη του ανθρώπινου 

ορού αίματος αλληλεπιδρά με τον ανιοντικό υποκαταστάτη, κυρίως μέσω ηλεκτροστατικών 

και υδροφοβικών δυνάμεων, παρά μέσω βιοεκλεκτικών μηχανισμών. Εγγενής ορός αίματος 

φορτώθηκε στη χρωματογραφική στήλη συγγένειας μέσω βρόγχου χωρητικότητας 200 μl, 

προσαρμοσμένου στη βαλβίδα εισαγωγής δείγματος Rheodyne® 7750Ε-185. Το  

ρυθμιστικό διάλυμα πρόσδεσης / έκπλυσης (50 mM  οξικό αμμώνιο, pH = 7) και το διάλυμα 

έκλουσης (15 M  οξικό αμμώνιο, pH = 7) αντλούνταν μέσω του χρωματογραφικού 

συστήματος Thermo Finnigan Surveyor® HPLC, με ροή ρυθμισμένη στο 1 ml min-1. 

Η αρχική εξισορρόπηση της στήλης, αλλά και η έκπλυσή της κατόπιν εισαγωγής του 

δείγματος, πραγματοποιείται με δέκα όγκους της στήλης (10 min). Η αλβουμίνη εκλούεται 

σε χρόνο tR = 0.5 – 10 min από τη στιγμή έγχυσης του διαλύτη έκλουσης, με 108 % 

ανάκτηση, όπως προσδιορίστηκε φασματοσκοπικά (Bradford assay) με τη χρήση πρότυπου 

διαλύματος αλβουμίνης ανθρώπινου ορού αίματος με απορρόφηση στα 595 nm. Για την 

αποφυγή συνέκλουσης πρωτεϊνών του υποβάθρου, η αλβουμίνη του εγγενούς ορού 

αίματος συλλέχθηκε στο κλάσμα για χρόνο tR = 0.5 – 7 min, διάστημα στο οποίο εκλούεται 

το μεγαλύτερο ποσοστό της (76 % ) με βάση την πρότυπη αλβουμίνη.  

Το λαμβανόμενο κλάσμα εκπλύθηκε και αφαλατώθηκε σε πολλαπλά στάδια με τη χρήση 

φίλτρων Microcon Ultracel YM10, Milipore, και φυγοκέντρηση στις 13.900 x g στροφές, σε 

διαστήματα των δέκα λεπτών για κάθε στάδιο έκπλυσης με υπερκάθαρο νερό. Η 

καθαρότητα του κλάσματος σχετικά με την εκλεκτική απομόνωση της αλβουμίνης, 

διαπιστώθηκε με ηλεκτροφόρηση πηκτής πολυακρυλαμίδης με τη χρωστική δωδέκυλο-

θειικό νάτριο (SDS-PAGE), χρησιμοποιώντας ως δείγμα ελέγχου, πρότυπο διάλυμα 

αλβουμίνης. 
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VI. Δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση πρότυπης αλβουμίνης ανθρώπινου ορού αίματος 

Η ύπαρξη ισομορφών της πρότυπης αλβουμίνης μελετήθηκε με δισδιάστατη 

ηλεκτροφόρηση και χρώση αργύρου, συμβατή με φασματομετρία μάζας. Κατά τη 

διαδικασία της ισοηλεκτρικής εστίασης, χρησιμοποιήθηκε η συσκευή ηλεκτροφόρησης 

IPGphorTM Isoelectric Focusing System (Amersham, pharmacia, biotech), και επιστρωμένη 

ταινία με διαβαθμισμένο pH (Ready strips, BIORAD, 7cm, pH 3 – 10 NL), με τη διαδικασία 

της ενεργητικής εκ νέου ενυδάτωσης της γέλης.  

Το διάλυμα ενυδάτωσης παρασκευάστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 

(Amersham, Biosiences), και η επιστρωμένη ταινία φορτώθηκε με 10 μg HSA (αναλύτης). Η 

ενεργητική εκ νέου ενυδάτωση πραγματοποιήθηκε στα 50V για δεκαέξι ώρες, ενώ ο 

διαχωρισμός των ισομορφών της αλβουμίνης έλαβε χώρα για 15000 Vhours με βαθμίδωση 

του δυναμικού με μέγιστο τα 8000 V. 

Για το διαχωρισμό με βάση το μοριακό βάρος με SDS-PAGE, το strip εμβαπτίστηκε σε 

διάλυμα για δεκαπέντε λεπτά σε διάλυμα επανεξισορρόπησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή (Amersham, Biosiences) και ακολούθησε η ηλεκτροφόρηση πηκτής, με την 

πηκτή διαχωρισμού να αποτελείται από 12.5 % ακρυλαμίδη. Χρησιμοποιήθηκαν έξι 

μάρτυρες με μοριακό βάρος 18.4, 25, 35, 45, 66.2, 116 KDa αντίστοιχα, ενώ επίσης 

χρησιμοποιήθηκε διάλυμα πρότυπης HSA ως δείγμα ελλέγχου. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε χρώση με άργυρο (Silver nitrate, Merck). Για τη σταθεροποίηση 

των πρωτεϊνών στην πηκτή χρησιμοποιήθηκε διάλυμα 50 %  σε μεθανόλη και 5 % σε οξικό 

οξύ, ενώ η ευαισθητοποίηση έγινε με θειοθειικό νάτριο 0.02 %, κατόπιν έκπλυσης της 

πηκτής. Η χρώση αργύρου αναπτύχθηκε με 0.04 % φορμαλδεΰδη,  2 % ανθρακικό νάτριο 

και τερματίστηκε με διάλυμα οξικού οξέος 5%.  
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VII. nLC-MS/MS και LC-MS/MS 

Για την bottom-up  ταυτοποίηση της αλβουμίνης του ανθρώπινου ορού αίματος απαιτείται 

η κατάλληλη επιλογή χαρακτηριστικών πεπτιδίων της πρωτεΐνης για την παρακολούθηση 

επιλεγμένων μεταβάσεων ιόντων (MRM). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τρεις 

συνδυαστικές προσεγγίσεις: i) In silico προσδιορισμός με τη χρήση βάσεων δεδομένων για 

πρωτεϊνικές αλληλουχίες (PeptideCutter, Blast), ii) προσδιορισμός με βάση τα MS/MS 

δεδομένα που λήφθηκαν με χρήση φασματομέτρου υψηλής ευαισθησίας και ακρίβειας και 

συσχέτιση των δεδομένων αυτών με βιβλιοθήκες πρωτεϊνών, και τέλος, iii) MRM 

προσδιορισμός όλων των υποψηφίων πεπτιδίων. 

Τα MS/MS δεδομένα επισκόπησης λήφθησαν με το υβριδικό φασματόμετρο μάζας LTQ-

Orbitrap XL (Thermo Scientific), σε σύνδεση με ενδοεργαστηριακά πακεταρισμένη 

χρωματογραφική στήλης αντίστροφης φάσης (υπόστρωμα: Reprosil Pur 120 C18-AQ, 3μm, 

Dr. Maisch GmbH, Germany, Στήλη: PicoTipTM Emitter, Silica TipTM, 10cm x 75μm i.d. 

capillary) που τροφοδοτούνταν με την κινητή φάση μέσω του χρωματογραφικού 

συστήματος EASY-nLC 1000 (UHPLC, Thermo Scientific) με ροή ρυθμισμένη στα 300 nL min-1. 

Ο  χρωματογραφικός διαχωρισμός πραγματοποιήθηκε μέσω προγράμματος βαθμιδωτής 

έκλουσης με την κινητή φάση να αποτελείται από τον Διαλύτη Α (Η2Ο, 0.5 % φορμικό οξύ) 

και τον Διαλύτη Β (ACN, 0.5 % φορμικό οξύ). Η βαθμιδωτή αύξηση της περιεκτικότητας της 

κινητής φάσης σε οργανικό διαλύτη, δίνεται ως: 0 – 5 min 5 % Διαλύτης Β, 7 min 7 % 

Διαλύτης Β, 73 min 18 % Διαλύτης Β, 155 min 28 % Διαλύτης Β, 165 – 170 min 90 % 

Διαλύτης Β, ακολουθούμενη από την επαναφορά της στήλης με 5 % Διαλύτη Β.  

Το LTQ-Orbitrap φασματόμετρο μάζας ήταν ρυθμισμένο σε διαχωριστική ισχύ R = 60000 

(FWHM = 7 mDa @ m/z 425), και σε λειτουργία σάρωσης εξαρτώμενης από τα 

λαμβανόμενα δεδομένα (data-dependent mode). Συγκεκριμένα, για κάθε πλήρη σάρωση 

λαμβάνονταν ακολούθως δέκα MS/MS σαρώσεις για τα δέκα περισσότερο άφθονα ιόντα με 

φορτίο μεγαλύτερο ή ίσο του δύο. Ως εύρος μάζας για τον αποκλεισμό των ιόντων στις 

επαναλαμβανόμενες MS/MS σαρώσεις ορίστηκαν τα 10 ppm, και ως χρόνος αποκλεισμού 

τα 60 s. Το κανονικοποιημένο δυναμικό πρόσκρουσης (CID) καθορίστηκε στα 35 %.  

Η ταυτοποίηση των πρωτεϊνών από τα λαμβανόμενα φασματομετρικά δεδομένα 

πραγματοποιήθηκε με τις μηχανές αναζήτησης MASCOT και SEQUEST, μέσω της 

πλατφόρμας Proteome Discoverer 1.1.0263 (Thermo Scientific). Χρησιμοποιήθηκαν δύο 

βάσεις δεδομένων, η Uniprot Human protein database και η IPI Human protein database, 

εφαρμόζοντας αυστηρά κριτήρια ταυτοποίησης. Στην αναζήτηση τέθηκαν ως περιορισμοί η 
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πλήρης πρωτεόλυση με θρυψίνη, με ανώτατο όριο τις τρεις θέσεις λανθασμένης 

διάσπασης, ως στατική μετατροπή η καρβαμιδομεθυλίωση των κυστεϊνών, ενώ ως 

δυναμικές μετατροπές η οξείδωση μεθειονίνης, η ακετυλίωση και σε ορισμένες 

περιπτώσεις η γλυκοζυλίωση. 

Η MRM παρακολούθηση των υποψηφίων χαρακτηριστικών πεπτιδίων της αλβουμίνης 

έλαβε χώρα με φασματόμετρο μάζας τριπλού τετραπόλου με ιοντισμό μέσω 

ηλεκτροψεκασμού (TSQ Quantum, Thermo Finnigan, San Jose, CA), συζευγμένο με 

αντίστροφης φάσης υγρή χρωματογραφία (BDS Hypersil C18 150 x 2.1mm, 5μm, Thermo 

Scientific) μέσω του συστήματος Thermo Finnigan Surveyor® HPLC, με ροή ρυθμισμένη στα 

100 μl min-1. Η εισαγωγή των δειγμάτων πραγματοποιούνταν με χρήση βρόγχου 2 μL ή 5 μL 

προσαρμοσμένου στη βαλβίδα εισαγωγής δείγματος Rheodyne® 7750Ε-185.  

Η κινητή φάση αποτελούνταν από Η2Ο, 0.5 % φορμικό οξύ (Διαλύτης Α) και ACN, 0.5 % 

φορμικό οξύ (Διαλύτης Β), η ανάμειξη των οποίων πραγματοποιούνταν με πρόγραμμα 

βαθμιδωτής έκλουσης προσαρμοσμένο κατάλληλα για το κάθε υποψήφιο πεπτίδιο της 

αλβουμίνης. Για την ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιούνταν αναδιαλυτοποίηση των 

ξηρών δειγμάτων στον Διαλύτη Α. Επίσης, οι φασματομετρικές παράμετροι 

βελτιστοποιούνταν για κάθε πεπτίδιο ξεχωριστά, με σκοπό την αύξηση της ευαισθησίας. Τα 

φασματομετρικά δεδομένα επεξεργάστηκαν με το λογισμικό Xcalibur 2.0.7 (Thermo Fischer 

Scientific), ενώ η στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό OriginPro 8 

(SR0 v8.0724, OriginLab Corporation). 

 

VIII. nLC-MS 

Το LTQ-Orbitrap φασματόμετρο μάζας χρησιμοποιήθηκε, επίσης, για τη χαρτογράφηση των 

πεπτιδίων μεθειονίνης και σεληνομεθειονίνης της αλβουμίνης. Για το σκοπό αυτό, το 

φασματόμετρο ρυθμίστηκε σε παρακολούθηση επιλεγμένων ιόντων (SIM), με εύρος 

σάρωσης μαζών τα 8 amu, και διαχωριστική ισχύ R = 60000. Το σύστημα υγρής 

χρωματογραφίας και το πρόγραμμα βαθμιδωτής έκλουσης διατηρήθηκε σταθερό στις 

προαναφερόμενες συνθήκες. 
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Η ομολογία της αλληλουχίας της ανθρώπινης και βόειας αλβουμίνης του ορού αίματος 

είναι εμφανής στο Σχήμα 3.3.1.. Επομένως, κρίθηκε σημαντικό να αναπτυχθεί μία 

προκαταρκτική RPLC-ES-MS/MS μεθοδολογία ως προς τη βόεια αλβουμίνη, κυρίως για μία 

αρχική βελτιστοποίηση της ενζυμικής πρωτεόλυσης, αλλά και για τον προσδιορισμό των 

κρίσιμων φασματομετρικών παραμέτρων που επιδρούν στην ανιχνευσιμότητα των 

πεπτιδίων.  

 

Σχήμα 3.3.1. Ομολογία βόειας και ανθρώπινης αλβουμίνης. Συντηρημένες αλληλουχίες 

επισημαίνονται με μπλε σκίαση, ενώ οι αλληλουχίες της ανθρώπινης αλβουμίνης του ορού αίματος 

που σχηματίζουν έλικες στη δευτεροταγή δομή του μορίου επισημαίνονται με πράσινο χρώμα. 

3.3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ RPLC-MRM ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΕΙΑΣ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ ΟΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 

HSA 
BSA 
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Για την προκαταρκτική αυτή μελέτη, πραγματοποιήθηκε, αρχικά, βελτιστοποίηση της 

πρωτεόλυσης της βόειας αλβουμίνης, και στη συνέχεια, κατόπιν επιλογής των υποψηφίων 

χαρακτηριστικών πεπτιδίων της συγκεκριμένης πρωτεΐνης, μέσω συνδυασμού βάσεων 

δεδομένων, MS/MS πειραματικών δεδομένων αλλά και MRM πειραματικών 

φασματομετρικών δεδομένων, πραγματοποιήθηκε βελτιστοποίηση των φασματομετρικών 

και χρωματογραφικών παραμέτρων ως προς τα δύο βέλτιστα ανιχνεύσιμα και 

αντιπροσωπευτικά πεπτίδια της αλβουμίνης. Η ακολουθητέα στρατηγική αναπαριστάται 

στο Σχήμα 3.3.2..  

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.3.2. Ακολουθητέα στρατηγική για την επιλογή των κατάλληλων χαρακτηριστικών πεπτιδίων 

της βόειας αλβουμίνης του ορού αίματος και για την ανάπτυξη της RPLC-MRM μεθοδολογίας. 
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3.3.1. Αποτελέσματα – συζήτηση  

I. Ενζυμική πρωτεόλυση 

Βασική προϋπόθεση σε μία bottom – up προσέγγιση στοχευμένης πρωτεομικής ανάλυσης 

αποτελεί η αποδοτική διάσπαση της πρωτεΐνης – στόχου. Για την εύρεση των βέλτιστων 

συνθηκών ενζυμικής πρωτεόλυσης της βόειας αλβουμίνης, εξετάσθηκαν έξι ανεξάρτητες 

προσεγγίσεις, με βάση την Παράγραφο 3.2.2. – Πρωτεόλυση με θρυψίνη, όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.3.1.. Οι μέθοδοι αυτές διαφέρουν ως προς την αναλογία 

ενζύμου:υποστρώματος, καθώς και στη συγκέντρωση του αποδιατακτικού μέσου. Βέλτιστη 

μέθοδος αποτελεί η μέθοδος Μ3 κατά την οποία χρησιμοποιείται υψηλή συγκέντρωση 

ενζύμου, αλλά χαμηλή συγκέντρωση του αποδιατακτικού μέσου για την ενισχυμένη 

δραστικότητα του ενζύμου θρυψίνη, όπως συμπεραίνεται από το  Σχήμα 3.3.3.. 

 

Πίνακας 3.3.1. Συνθήκες των έξι ανεξάρτητων μεθόδων που εξετάσθηκαν για την εύρεση των 

βέλτιστων συνθηκών θρυψινόλυσης της βόειας αλβουμίνης.  

Μέθοδος Trypsin : BSA Αποδιατακτικό μέσο 
M1 1:4,5 3M ουρία, 1M θειοουρία 
M2 1:20 6M ουρία, 2M θειοουρία 
M3 1:20 2M ουρία 
M4 1:50 6M ουρία, 2M θειοουρία 
M5   1:50* 6M ουρία, 2M θειοουρία 
M6 1:100 6M ουρία, 2M θειοουρία 

*Trypsin from porcine pancreas.  

 

 

Σχήμα 3.3.3. Αναπαράσταση της αποτελεσματικότητας της ενζυμικής πρωτεόλυσης της βόειας 

αλβουμίνης, ως % ανάκτηση της πρωτεΐνης με βάση τα κριτήρια της πλατφόρμας Proteome 

Discoverer και ως % ανάκτηση των πεπτιδίων της πρωτεΐνης.  
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Χαρακτηριστικά, από τα σαράντα ένα πεπτίδια της βόειας αλβουμίνης, όπως αυτά 

προκύπτουν με πλήρη in silico διάσπαση της αλβουμίνης με θρυψίνη, με αριθμό αμινοξέων 

μεγαλύτερο ή ίσο του επτά, για λόγους αξιόπιστης ταυτοποίησης, ταυτοποιήθηκαν με 

μεγάλη αξιοπιστία τριάντα ένα πεπτίδια, με τη μέθοδο 3 του Πίνακα 3.3.1.. Η κατά 76 % 

ανάκτηση της αλληλουχίας της αλβουμίνης, με τη συγκεκριμένη μέθοδο, κρίθηκε 

ικανοποιητική και αντιμετωπίστηκε ως βέλτιστη στην παρούσα μελέτη, καθώς οι 

Shevchenko et al.[126], μελετώντας την απόδοση της θρυψινόλυσης της βόειας αλβουμίνης 

σε διάλυμα, με τη χρήση ισοτοπικά ιχνηθετημένων πεπτιδίων με 18Ο, συμπέραναν ότι τα 

πεπτίδια που προκύπτουν αντιπροσωπεύουν ποσοτικά μόλις το 86 % της συγκέντρωσης της 

αλβουμίνης.  

 

II. RPLC-ESI-MRM μεθοδολογία  

Τα έντεκα χαρακτηριστικά πεπτίδια της βόειας αλβουμίνης, όπως προσδιορίστηκαν με 

βάσεις δεδομένων, και ταυτοποιήθηκαν με MS/MS πειραματικά λαμβανόμενα φάσματα σε 

συσχέτιση με βιβλιοθήκες πρωτεϊνών των θηλαστικών, εξετάσθηκαν με την τεχνική RPLC-

ESI-MRM ως προς όλα τα πιθανά φορτία των πεπτιδίων και τα θραύσματα των πρόδρομων 

ιόντων αυτών, σαρώνοντας το εύρος των δυναμικών θραυσματοποίησης (CID). Από αυτά, 

μόλις δύο πεπτίδια, τα DAFLGSFLYEYSR και LVNELTEFAK, παρουσίασαν ικανοποιητική 

ανιχνευσιμότητα στο φασματόμετρο μάζας τριπλού τετραπόλου. Για τη βελτιστοποίηση των 

φασματομετρικών παραμέτρων και των χρωματογραφικών συνθηκών χρησιμοποιήθηκε  το 

πρότυπο τετραπεπτίδιο MRFA ως εσωτερικό πρότυπο. 

Για τις RPLC-MRM αναλύσεις των πεπτιδίων χρησιμοποιήθηκε βρόγχος εισαγωγής 

δείγματος 2 μL, ενώ το πρόγραμμα της βαθμιδωτής έκλουσης αποτελούνταν από τα εξής 

στάδια: 0 – 5 min 5 % Διαλύτης Α, 10 min 40 % Διαλύτης Α, 20 min 60 % Διαλύτης Α, 30 – 35 

min 95 % Διαλύτης Α. Τα λαμβανόμενα χρωματογραφήματα των πεπτιδίων DAFLGSFLYEYSR, 

LVNELTEFAK και του εσωτερικού προτύπου MRFA δίνονται στο Σχήμα 3.3.4.. 
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Σχήμα 3.3.4. RPLC-ESI-MRM χρωματογραφήματα των δύο χαρακτηριστικών πεπτιδίων της βόειας 

αλβουμίνης και του εσωτερικού προτύπου MRFA. 

 

Σαρώνοντας ορισμένες τιμές των παραμέτρων του ηλεκτροψεκασμού, όπως το δυναμικό 

ηλεκτροψεκασμού, η ροή του βοηθητικού αερίου και του αερίου εκνέφωσης, η 

θερμοκρασία του τριχοειδούς εισαγωγής ιόντων, και η πίεση του θαλάμου 

θραυσματοποίησης, διαπιστώθηκε ότι οι ροές του αερίου αζώτου στην πηγή του 

ηλεκτροψεκασμού, αποτελούν την κύρια πηγή μεταβλητότητας του σήματος στα πεπτίδια 

και οφείλουν να βελτιστοποιούνται για κάθε πεπτίδιο ξεχωριστά. Η επίδραση των αερίων 

στην εκνέφωση και στην αποδιαλυτοποιήση του διαλύματος των πεπτιδίων άρα και στην 

ένταση του σήματός τους, απεικονίζεται στο Σχήμα 3.3.5. με βάση το πεπτίδιο LVNELTEFAK.  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.2.5. Επίδραση της ροής του αζώτου στην πηγή ηλεκτροψεκασμού στην ένταση του σήματος 

του πεπτιδίου LVNELTEFAK της βόειας αλβουμίνης (auxiliary gas: βοηθητικό αέριο, sheath gas: αέριο 

εκνέφωσης). 
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Για τις υπόλοιπες παραμέτρους που μελετήθηκαν παρατηρήθηκε κοινό εύρος βέλτιστων 

τιμών για όλα τα πεπτίδια που αναλύθηκαν με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, 

υποδεικνύοντας τη σταθερή επίδρασή τους στο σύνολο των πεπτιδίων. Οι τιμές αυτές 

δίνονται στον Πίνακα 3.3.2.. Βέβαια, οι τιμές των δυναμικών εστίασης (Tube lens offset, 

Lens 0 offset), του δυναμικού πρόσκρουσης (CID), του δυναμικού επιτάχυνσης των ιόντων 

από την πηγή (sCID), καθώς και ο χρόνος σάρωσης της κάθε μετάβασης (scan time) 

καθορίζονται από τις ιδιότητες του εκάστοτε πεπτιδίου. 

 

Πίνακας 3.3.2. Βέλτιστες τιμές φασματομετρικών παραμέτρων σταθερών για όλα τα πεπτίδια. 

Παράμετρος Εύρος βέλτιστων τιμών 
Δυναμικό ηλεκτροψεκασμού (KV) 3.7 – 4.6 

Θερμοκρασία τριχοειδούς (οC) 300 
Πίεση κυψελίδας θραυσματοποίησης (mTorr) 1.0 – 1.5 

 

Η καταλληλότητα της RPLC-ESI-MS/MS μεθόδου για την ανίχνευση πεπτιδίων σε χαμηλές 

συγκεντρώσεις προσδιορίστηκε με βελτιστοποίηση των φασματομετρικων παραμέτρων ως 

προς το πεπτίδιο LVNELTEFAK, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.3.3., και εν συνεχεία, 

με προσδιορισμό των ορίων ανίχνευσης με κατασκευή πρότυπης καμπύλης βαθμονόμησης. 

Στο Σχήμα 3.3.6. δίνεται το εύρος των συγκεντρώσεων της βόειας αλβουμίνης που 

χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό αυτό, ενώ ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 

συγκεκριμένης μεθόδου δίνονται στον Πίνακα 3.3.4.. 

 

Πίνακας 3.3.3. Πειραματικές παράμετροι κατά την RPLC-MRM ταυτοποίηση της βόειας 

αλβουμίνης, μέσω παρακολούθησης των μεταβάσεων ιόντων του πεπτιδίου LVNELTEFAK. 

Spray voltage (KV) 4.6 
Sheath gas (a.u.) 30 
Auxiliary gas (a.u.) 10 
Capillary temperature (oC)  300 
Tube Lens Offset (V) 116 
Lens 0 Offset (V) -1.3 
sCID (V) 10 

 



 

161 
 

 

Σχήμα 3.3.6. Εύρος των συγκεντρώσεων βόειας αλβουμίνης, η οποία αναλύθηκε με τη μεθοδολογία 

RPLC-ESI-MRM, για την κατασκευή πρότυπης καμπύλης βαθμονόμησης.  

 

Πίνακας 3.3.4. Ποιοτικά χαρακτηριστικά της RPLC-MRM μεθόδου για την ποσοτικοποίηση βόειας 
αλβουμίνης ορού αίματος σε πρότυπα διαλύματος, μέσω της παρακολούθησης του 
χαρακτηριστικού για την αλβουμίνη πεπτιδίου LVNELTEFAK. 

 

 

Συμπερασματικά, η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για τη βόεια αλβουμίνη αποτέλεσε το 

πειραματικό υπόβαθρο για την κατανόηση της συμπεριφοράς των πεπτιδίων στο δεδομένο 

σύστημα διαδοχικής φασματομετρίας μαζών, και της καταλληλότητας της RPLC-ESI-MRM 

μεθοδολογίας, κατόπιν βελτιστοποίησης, για την ταυτοποίηση πρωτεϊνών σε χαμηλές 

συγκεντρώσεις. Τα όρια ανίχνευσης της συγκεκριμένης μεθοδολογίας (120 fmoles BSA) 

είναι συγκρίσιμα με αυτά που δίνονται από αναφορές της βιβλιογραφίας για τη βόεια 

αλβουμίνη με HPLC-MRM ανάλυση. Χαμηλότερα όρια ανίχνευσης για τη βόεια αλβουμίνη 

έχουν αναφερθεί με τη χρήση άλλων τεχνικών, ανταγωνιστικών της 

διαδοχικήςφασματομετρίας μάζας. Χαρακτηριστικά, οι Linscheid et al.[127], αναφέρουν ως 

όριο ανίχνευσης της BSA τα 1.6 fmoles, χρησιμοποιώντας μία εξαιρετικά ευαίσθητη και 

ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα από αναλυτική σκοπιά τεχνική, για ποσοτική πρωτεομική 

ανάλυση, την τεχνική MeCAT – labeling με ανίχνευση με ICP-MS. 
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Χαρακτηριστικά απόδοσης RPLC-ESI-MS/MS 

Όριο ανίχνευσης LOD 4.1 μg/ml 

Όριο ποσοτικοποίησης LOQ 13.7 μg/ml 

Γραμμικότητα (R
2
) 0.997 

Επαναληψιμότητα (% RSD)       24.0% 



 

162 
 

3.4.1. Επιλογή κατάλληλων πεπτιδίων για την RPLC-MRM ταυτοποίηση και 

ποσοτικοποίηση της ανθρώπινης αλβουμίνης – Βελτιστοποίηση της ενζυμικής 

πρωτεόλυσης 

Η ταυτοποίηση της ανθρώπινης αλβουμίνης του ορού αίματος αποτελεί εύκολο στόχο, 

όπως και επιτεύχθηκε στην παρούσα μελέτη. Η ταυτοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μέσω χαρακτηριστικών πεπτιδίων της αλβουμίνης με υψηλή ανιχνευσιμότητα στη 

φασματομετρία μάζας, όπως παρατηρείται για τα πεπτίδια 42LVNEVTEFAK51 και 
526QTALVELVK534. Η ακριβής ποσοτικοποίηση, όμως, απαιτεί ειδική προσέγγιση, πριν το 

στάδιο της ανάπτυξης της φασματομετρικής μεθόδου.  

Συγκεκριμένα, η στοχευμένη bottom – up πρωτεομική ανάλυση, με εφαρμογή στον 

ποσοτικό προσδιορισμό, προϋποθέτει αφενός την αποδοτική ενζυμική διάσπαση των 

πρωτεϊνών – στόχων,  και αφετέρου την ανεκτικότητα της μεθόδου στη βιολογική 

μεταβλητότητα. Οι μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις μίας πρωτεΐνης αποτελούν ένα 

κρίσιμο παράγοντα για την ικανοποίηση και των δύο προαναφερθέντων προϋποθέσεων.  

Χαρακτηριστικά, η πρωτεόλυση με θρυψίνη ή με την ενδοπεπτιδάση LysC που αποτελούν 

τα πιο κοινά ένζυμα για το σκοπό αυτό, παρεμποδίζεται με την πρόσδεση μίας πρόσθετης 

ομάδας σε κατάλοιπα λυσίνης της πρωτεΐνης – στόχου, όπως συμβαίνει κατά τη μη 

ενζυμική γλυκοζυλίωση της αλβουμίνης, μειώνοντας σημαντικά την απόδοση της 

διάσπασης της πρωτεΐνης. Επιπλέον, στην περίπτωση που η πρόσθετη ομάδα εντοπίζεται 

στα πεπτίδια – στόχους, τότε ο HPLC-MRM προσδιορισμός των πρωτεϊνών είναι 

περισσότερο ποιοτικός, παρά ποσοτικός, δεδομένης της δυσκολίας προσθήκης, στη 

μεθοδολογία, μεταβάσεων ιόντων για την κάθε πιθανή, μη στατική και μη ποσοτικά 

εφαρμοζόμενη μετα-μεταφραστική τροποποίηση. 

 Το «σφουγγάρι» του κυκλοφορικού συστήματος, η αλβουμίνη του ανθρώπινου ορού 

αίματος, αποτελεί πρωτεΐνη – υπόστρωμα για πληθώρα μετα-μεταφραστικών 

τροποποιήσεων. Η ύπαρξη ποικιλίας των ισομορφών της είναι εμφανής στην Εικόνα 3.4.1., 

όπου πρότυπη αλβουμίνη του ανθρώπινου ορού αίματος, διαχωρίστηκε στις ισομορφές της 

με δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση.  

 

3.4. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ RPLC-ESI-MRM ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 
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Εικόνα 3.4.1. Δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση πρότυπης αλβουμίνης ανθρώπινου ορού αίματος, 

ελεύθερης από λιπαρά οξέα. (pI HSA(απουσία λιπαρών οξέων)= 6, Mοριακό βάρος HSA(ανηγμένη) = 66742 

Da). 

 

Έτσι, στα πλαίσια της ανάπτυξης μίας αξιόπιστης μεθοδολογίας ποσοτικοποίησης της 

αλβουμίνης μέσω στοχευμένης πρωτομικής ανάλυσης (RPLC-MRM), κρίθηκε αναγκαία η 

χαρτογράφηση των κύριων μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων της αλβουμίνης σε 

επίπεδο αμινοξέων, όπως δίνεται στο Σχήμα 3.4.1.. Για τη δεδομένη χαρτογράφηση 

χρησιμοποιήθηκαν in vivo και in vitro πειραματικά δεδομένα της βιβλιογραφίας, με κύρια 

έμφαση σε μετατροπές που επάγουν το σχηματισμό ομοιοπολικών δεσμών. Η πρόσδεση 

φαρμάκων και τοξινών, δεν συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη. 

Η επιλογή των υποψήφιων πεπτιδίων για MRM ανάλυση της πρωτεολυμένης αλβουμίνης 

με ουρία ή λύσυλο-ενδοπεπτιδάση, βασίστηκε στις εξής αρχές: α) μοναδικότητα ως προς 

την αλβουμίνη, β) απουσία ομοιοπολικών μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων, γ) μη 

παρεμποδισμένη πρωτεόλυση (αποφυγή πεπτιδίων με διαδοχικά βασικά αμινοξέα, ή 

προλίνη σε γειτνίαση με τα κατάλοιπα διάσπασης), δ) ικανοποιητικός αριθμός αμινοξέων    

( ≥ 7), ε) χωροθέτηση στο δομικό τομέα του μορίου. 

 Θερμοδυναμικές μελέτες, απέδειξαν ότι το μόριο της ανθρώπινης αλβουμίνης 

αποδιατάσσεται παρουσία ουρίας σταδιακά, με τον τομέα Ι να προηγείται του τομέα ΙΙ, και 

τον τομέα ΙΙΙ να ακολουθεί (Ι  ΙΙ  ΙΙΙ).[150] Έτσι, προτιμήθηκαν πεπτίδια του τομέα Ι της 

αλβουμίνης, καθώς μία εύκολα αποδιατεταγμένη αλληλουχία είναι περισσότερο προσιτή 

από τα πρωτεολυτικά ένζυμα, χωρίς όμως να αποτελεί το βασικό κριτήριο.  
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Σχήμα 3.4.1. Προτεινόμενη χαρτογράφηση των κύριων μετα-μεταφραστικών μετατροπών της HSA 

ανά αμινοξύ, όπως προκύπτει από συγκεντρωτική μελέτη in vivo και in vitro πειραματικών 

δεδομένων της βιβλιογραφίας.[12],[21],[47],[65],[67],[76],[80]-[82],[84],[128]-[149] (PUFA: polyunsaturated fatty acids, 

LCFA: long chain fatty acids, PAH epoxides: polycyclic aromatic hydrocarbon epoxides) 

 

 

 Phosphorylation  HNE-Michael addition  S-Nitrosylation 

 Glycosylation  HNE-Schiff base  Acetylation 

 Most exposed Lys  PUFA – LCFA binding   PAH epoxides, 
epoxybutanediol adducts 

 Oxidation  Methylglyoxal-induced 
modification  Sulfonamide formation 

 Bilirubin binding  Zinc binding  Truncated sequence 

 S-S (free C,HC,E)  Malondialdehyde 
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Με τη βοήθεια του χάρτη των μετατροπών της αλβουμίνης, προκύπτει ότι οι αλληλουχίες 
74LCTVATLR81 και 390QNCELFEQLGEYK402 αποτελούν τα καταλληλότερα υποψήφια πεπτίδια. 

Επιπλέον, βρέθηκε ότι τα πεπτίδια 526QTALVELVK534 και 42LVNEVTEFAK51 που 

χρησιμοποιούνται στην ισχύουσα βιβλιογραφία για την ποσοτικοποίηση της αλβουμίνης, 

αποτελούν σημαντικούς στόχους γλυκοζυλίωσης, και επομένως η καταλληλότητά τους για 

αντιπροσωπευτική ποσοτικοποίηση είναι αμφισβητήσιμη. Παρόλα αυτά, συμπεριλήφθηκαν 

στη μεθοδολογία ταυτοποίησης της αλβουμίνης. 

Η βελτιστοποιημένη, ως προς τη βόεια αλβουμίνη, ενζυμική πρωτεόλυση, απέδωσε μόλις 

το 76 % της αλληλουχίας της ανθρώπινης αλβουμίνης του ορού αίματος, με υψηλά 

ποσοστά αστοχίας της τρυψινόλυσης (missed cleavages). Το σκορ της ταυτοποίησης της 

αλβουμίνης από τις μηχανές αναζήτησης MASCOT και SEQUEST της πλατφόρμας Proteome 

Discoverer προσδιορίσθηκε ως 550.77 και 155.83 αντίστοιχα, υποδεικνύοντας την επίδραση 

του μεγάλου αριθμού των μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων της ανθρώπινης 

αλβουμίνης, στην ικανότητα αποδιάταξης και διάσπασης του πρωτεϊνικού μορίου.   

Επομένως, κρίθηκε αναγκαία η συνδυαστική χρήση δύο πρωτεολυτικών ενζύμων, της 

θρυψίνης και λύσυλο-ενδοπεπτιδάσης (LysC), για την αποδοτική διάσπαση της αλβουμίνης. 

Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε, (Παράγραφος 3.2.2), απέδωσε την πλήρη ανάκτηση 

της αλληλουχίας της αλβουμίνης, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 3.4.2.. Συγκεκριμένα, το 

99.1 % της αλληλουχίας της ώριμης αλβουμίνης ταυτοποιήθηκε από τις MASCOT και 

SEQUEST με σκορ 4471.51 και 1152.47, αντίστοιχα. Τα μη ταυτοποιημένα κατάλοιπα του Ν-

τερματικού άκρου, αποτελούν σηματοδοτικές αλληλουχίες για την έκκριση της αλβουμίνης 

και αλληλουχίες του πρώιμου μορίου αυτής (preproalbumin). 

 

Σχήμα 3.4.2. Ταυτοποίηση της HSA, μέσω των πεπτιδίων της και των χαρακτηριστικών θραυσμάτων 

αυτών, όπως προέκυψαν από πειραματικά δεδομένα διαδοχικής φασματομετρίας μάζας, κατόπιν 

πρωτεόλυσης με θρυψίνη και LysC. Η ταυτοποίηση με υψηλή αξιοπιστία δίδεται με πράσινη 

επισήμανση, ενώ η ενδιάμεση αξιοπιστία επισημαίνεται με κίτρινο χρώμα. Μη ταυτοποιημένα 

πεπτίδια δίδονται χωρίς επισήμανση. 
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3.4.2. Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της bottom - up RPLC-ESI-MRM 

μεθοδολογίας για την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση της ανθρώπινης 

αλβουμίνης του ορού αίματος  

Από τα δεδομένα επισκόπησης (Survey data) της πρότυπης αλβουμίνης του ανθρώπινου 

ορού αίματος, με διαδοχική φασματομετρική ανάλυση στο υβριδικό φασματόμετρο μαζών 

εξαιρετικής ευαισθησίας και ακρίβειας LTQ Orbitrap XL, εξήχθησαν τα χρωματογραφήματα 

ιόντων των τεσσάρων υποψηφίων πρωτεοτυπικών πεπτιδίων της αλβουμίνης 
42LVNEVTEFAK51, 74LCTVATLR81,  390QNCELFEQLGEYK402, 526QTALVELVK534, καθώς και τα 

φάσματα θραύσης τους, όπως απεικονίζονται στο Σχήμα 3.4.3.. Τα λαμβανόμενα προϊόντα 

ιόντα (y, b ions) των συγκεκριμένων πεπτιδίων επιβεβαιώθηκαν ως προς την 

επαναληψιμότητα του σχηματισμού τους σε διαφορετικούς αναλυτές μαζών και πηγών 

ιοντισμού, μέσω της βάσης δεδομένων Peptide Atlas. 

Μία πρώτη εκτίμηση για την αφθονία των υποψηφίων πεπτιδίων ή πιθανώς για την 

φασματομετρική ανιχνευσιμότητά τους, δίνεται από τα  χρωματογραφήματα ιόντων των 

τεσσάρων πεπτιδίων της αλβουμίνης, στο Σχήμα 3.4.3.1.. Χαρακτηριστικά, τα πεπτίδια 
74LCTVATLR81 και 390QNCELFEQLGEYK402, που κρίθηκαν ως ιδανικά για μία ανεκτική μέθοδο 

στη μικροετερογένεια της αλβουμίνης, παρουσιάζουν μειωμένη ένταση σήματος κατά μία 

τάξη μεγέθους συγκριτικά με τα πεπτίδια ελέγχου 42LVNEVTEFAK51 και 526QTALVELVK534, στις 

δεδομένες τουλάχιστον συνθήκες. 

 

1) 
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LC
TV

AT
LR

 y7 (1+) y6 (1+) y5 (1+) y4 (1+) y3 (1+) b5 (1+) b6 (1+) b7 (1+) 
820.4 660.4 559.4 460.3 389.2 545.3 646.3 759.4 
y7 (2+) y6 (2+) y5 (2+) y4 (2+) y3 (2+) b5 (2+) b6 (2+) b7 (2+) 
410.7 330.7 280.2 230.6 195.1 273.1 323.7 380.2 

 

 

 

Q
N

CE
LF

EQ
LG

EY
K 

y11 (1+) y10 (1+) y9 (1+) y8 (1+) y7 (1+) y6 (1+) y5 (1+) y4 (1+) 
1415.6 1255.6 1126.6 1013.5 866.4 737.4 609.3 496.2 
y10 (2+) y9 (2+) y7 (2+) b3 (1+) b4 (1+) b5 (1+) b6 (1+) b9 (1+) 
628.3 563.8 433.7 403.1 532.2 645.3 792.3 1162.5 

 

 

 

LV
N

EV
TE

F
AK

 

y9 (1+) y8 (1+) y7 (1+) y6 (1+) y5 (1+) y4 (1+) y3 (1+) 
1036.5 937.5 823.4 694.4 595.3 494.3 365.2 
y9 (2+) y8 (2+) y7 (2+) y6 (2+) b4 (1+) b9 (1+)  
518.8 469.2 412.2 347.7 456.2 1003.5  

 

2.α) 

2.β) 

2.γ) 
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Q
TA

LV
EL

VK
 y8 (1+) y7 (1+) y6 (1+) y5 (1+) y4 (1+) y8 (2+) y7 (2+) y6 (2+) 

872.5 771.5 700.5 587.4 488.3 436.8 386.2 350.7 
b4 (1+) b5 (1+) b6 (1+) b7 (1+) b8 (1+)    
414.2 513.3 642.3 755.4 854.5    

 

Σχήμα 3.4.3. nRPLC-MS και ΜS/MS φασματομετρικά δεδομένα των τεσσάρων υποψηφίων 

πρωτεοτυπικών πεπτιδίων της αλβουμίνης. 1) XICs των τεσσάρων πεπτιδίων, 2) Φάσματα θραύσης 

των πεπτιδίων σε γραμμική ιοντική παγίδα. Με πράσινο χρώμα επισημαίνονται τα προϊόντα ιόντα με 

την υψηλότερη αφθονία. 

 

Τα παραπάνω φασματομετρικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της RPLC-

ESI-MRM μεθοδολογίας για την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση της ανθρώπινης 

αλβουμίνης. Χαρακτηριστικά, εξετάσθηκαν όλα τα προϊόντα ιόντα των πινάκων του 

Σχήματος 3.4.3.2., με παρακολούθηση επιλεγμένων μεταβάσεων ιόντων (πρόδρομο ιόν  

προϊόν ιόν), σαρώνοντας τις τιμές του δυναμικού πρόσκρουσης (CID).  

Καθώς τα πρωτεϊνικά δείγματα είναι ευάλωτα σε ισοβαρικές παρεμποδίσεις κατά τη 

φασματομετρική ανάλυση, παρά την εκλεκτική φύση της παρακολούθησης επιλεγμένων 

μεταβάσεων ιόντων, προτιμήθηκαν προϊόντα ιόντα με λόγο μάζας προς φορτίο (m/z) 

μεγαλύτερο του αντίστοιχου λόγου του πρόδρομου ιόντος για ενίσχυση της εκλεκτικότητας 

της μεθόδου.   

Επιπλέον, ως ποιοτικό μέτρο για την ταυτοποίηση της αλβουμίνης, ορίσθηκαν δύο 

μεταβάσεις ιόντων προς παρακολούθηση, για κάθε πρωτεοτυπικό πεπτίδιο της 

αλβουμίνης, καθώς φαινόμενα καταστολής σήματος και οι φασματομετρικές διακυμάνσεις 

μεταξύ διαφορετικών αναλύσεων επηρεάζουν ισότιμα και τις δύο μεταβάσεις που 

διαθέτουν το ίδιο πρόδρομο ιόν.  Έτσι, κατόπιν βελτιστοποίησης της μεθοδολογίας RPLC-

MRM, οι λόγοι της εντάσεως του σήματος των δύο μεταβάσεων του κάθε πεπτιδίου, 

αποτέλεσαν αξιόπιστο κριτήριο για την ταυτοποίηση της αλβουμίνης ακόμα και σε 

2.δ) 
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πραγματικά δείγματα με πολύπλοκη μήτρα, σε συνδυασμό με τους χρόνους κατακράτησης 

των πεπτιδίων.    

Οι βέλτιστες μεταβάσεις ιόντων για τα προς μελέτη πεπτίδια συναρτήσει του δυναμικού 

πρόσκρουσης, απεικονίζονται στις καμπύλες διάσπασης του Σχήματος 3.4.4.. Το πεπτίδιο 
390QNCELFEQLGEYK402 της πρότυπης ανθρώπινης αλβουμίνης παρουσίασε εξαιρετικά 

μειωμένη ανιχνευσιμότητα στο φασματόμετρο μάζας τριπλού τετραπόλου με πηγή 

ιοντισμού τον ηλεκτροψεκασμό, πιθανώς λόγω έντονης επίδρασης του φαινομένου της 

μήτρας. Επομένως, ήταν αδύνατη η εύρεση κατάλληλων μεταβάσεων ιόντων για το 

δεδομένο πεπτίδιο. 

 

 

Σχήμα 3.4.4. Καμπύλες διάσπασης για τα τρία υποψήφια πρωτεοτυπικά πεπτίδια της αλβουμίνης. 

Στις καμπύλες δίνονται οι βέλτιστες μεταβάσεις ιόντων (πρόδρομο ιόν  προϊόν ιόν) συναρτήσει του 

δυναμικού πρόσκρουσης (CID). 

 

Η μειωμένη ένταση του σήματος που παρατηρήθηκε από τα δεδομένα επισκόπησης για τα 

πεπτίδια 74LCTVATLR81 και 390QNCELFEQLGEYK402 επιβεβαιώθηκε και κατά την ανάλυσή τους 

σε διαδοχική φασματομετρία μάζας, σε ρύθμιση παρακολούθησης επιλεγμένων 
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μεταβάσεων ιόντων (RPLC-ESI-MRM). Τελικώς, οι βέλτιστες πειραματικές συνθήκες της 

RPLC-ESI-MRM μεθοδολογίας, ορίστηκαν με βάση τα πεπτίδια 42LVNEVTEFAK51 και 
526QTALVELVK534, καθώς η επαναληψιμότητα του πεπτιδίου  74LCTVATLR81 δεν ήταν 

ικανοποιητική, και το πεπτίδιο 390QNCELFEQLGEYK402 δεν ήταν ανιχνεύσιμο σε δείγματα 

πρότυπης ανθρώπινης αλβουμίνης. Τα συγκεκριμένα πρωτεοτυπικά πεπτίδια έδωσαν 

πανομοιότυπες τιμές για όλες τις παραμέτρους, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 

3.4.1.. Τα λαμβανόμενα χρωματογραφήματα των πεπτιδίων της πρότυπης αλβουμίνης του 

ανθρώπινου ορού αίματος, με βάση τις βέλτιστες χρωματογραφικές συνθήκες του 

Σχήματος 3.4.5., δίνονται στο Σχήμα 3.4.6..  

 

Πίνακας 3.4.1. Βέλτιστες πειραματικές παράμετροι  της RPLC-MRM μεθοδολογίας για την 

ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση της αλβουμίνης του ανθρώπινου ορού αίματος.  

Spray voltage (KV) 4.0 
Sheath gas (a.u.) 35 
Auxiliary gas (a.u.) 20 
Capillary temperature (oC)  300 
Tube Lens Offset (V) Tuned 
Lens 0 Offset (V) -1.3 
sCID (V) 5 

 

 

 

Σχήμα 3.4.5. Βέλτιστες χρωματογραφικές συνθήκες της RPLC-MRM μεθοδολογίας, για ικανοποιητικό 

διαχωρισμό, συμμετρικές και οξείες κορυφές. (0 – 10 min: 5% Διαλύτης Β, 20 min: 40% Διαλύτης Β, 

40 min: 60% Διαλύτης Β, 50 – 55 min: 95% Διαλύτης Β, Ροή 100 μL min-1, βρόγχος 5μL). 
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Σχήμα 3.4.6. RPLC-ESI-MRM ανάλυση πρότυπης αλβουμίνης του ανθρώπινου ορού αίματος (0.9 μM 

HSA). Το τετραπεπτίδιο MRFA χρησιμοποιήθηκε ως εσωτερικό πρότυπο για την επιπλέον διόρθωση 

χρωματογραφικών και φασματομετρικών διακυμάνσεων. 

 

Οι λόγοι των εντάσεων του σήματος των μεταβάσεων του κάθε πεπτιδίου δίνονται στον 

Πίνακα 3.4.2., όπου είναι εμφανής η ασθενής επαναληψιμότητα των μεταβάσεων του 

πεπτιδίου 74LCTVATLR81. Η επαναληψιμότητα των λόγων υπολογίστηκε ως: 

%	푅푆퐷 =	
(∑ ( 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 ) )/

	 	 	
	 	 	

 *100 

 

Πίνακας 3.4.2. Προσδιορισμός των λόγων εντάσεων σήματος των διαφορετικών μεταβάσεων των 

πρωτεοτυπικών πεπτιδίων, ως ποιοτικό κριτήριο για την αξιόπιστη ταυτοποίηση της αλβουμίνης. 

Προσδιορισμός της επαναληψιμότητας της μεθοδολογίας. 

Πρωτεοτυπικό πεπτίδιο 42LVNEVTEFAK51 526QTALVELVK534 74LCTVATLR81 

SRM μεταβάσεις 557.3937.5 
557.3559.3 

500.8771.5 
500.8700.5 

467.3660.4 
467.3559.4 

SRM Intensity ratio 24.2 ±0.11 7.6 ±0.41 4.6 ±0.63 
Repeatability (% RSD, N=6) 10.9% 41.2% 62.9% 
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3.4.3. Εφαρμογή της bottom – up RPLC-MRM μεθοδολογίας σε δείγματα εγγενούς 

ορού αίματος 

3.4.3.1. Ταυτοποίηση της αλβουμίνης σε ορό αίματος 

Η RPLC-MRM μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για πρωτεοτυπικά πεπτίδια της αλβουμίνης 

εφαρμόστηκε σε δείγματα εγγενούς ορού αίματος για την πιστοποίηση της καταλληλότητας 

της μεθόδου για πραγματικά δείγματα. Για την παρακολούθηση της επίδρασης της 

πολυπλοκότητας των πρωτεϊνικών δειγμάτων του ορού αίματος, ακολουθήθηκαν δύο 

προσεγγίσεις: η ανάλυση εγγενούς ορού αίματος χωρίς επιπλέον επεξεργασία, και η 

ανάλυση εκλεκτικά απομονωμένης αλβουμίνης από ορό αίματος με χρωματογραφία 

συγγένειας, κατά το Κεφάλαιο 3.2.2..Τα στάδια που ακολουθήθηκαν παρουσιάζονται στο 

Σχήμα 3.4.7..   

 

 

 

 

Σχήμα 3.4.7. Στάδια εφαρμογής της bottom –up RPLC-MRM μεθοδολογίας σε αλβουμίνη εγγενούς 

ορού αίματος. 

 

Η αποτελεσματικότητα της εκλεκτικής απομόνωσης της αλβουμίνης από τον ορό αίματος 

μελετήθηκε με ηλεκτροφόρηση (SDS-PAGE) του κλάσματος έκλουσης της αλβουμίνης,  

Σχήμα 3.4.8.. Παρατηρείται, ότι παρά το γεγονός ότι η απομόνωση της αλβουμίνης με τη 

δεδομένη χρωματογραφική στήλη (HiTrap Blue) δεν βασίζεται σε βιο-εκλεκτικούς 

μηχανισμούς, αλλά σε ηλεκτροστατικές και υδροφοβικές αλληλεπιδράσεις, επιτεύχθηκε 

εξαιρετικά εκλεκτική απομόνωση. Να σημειωθεί ότι η απομόνωση της αλβουμίνης δεν 

πραγματοποιήθηκε ποσοτικά, για την αποφυγή συλλογής πρωτεϊνικού μίγματος.  Το 

λαμβανόμενο κλάσμα συλλογής της αλβουμίνης του ορού αίματος πρωτεολύθηκε, μέσω 

της συνδυαστικής δράσης της θρυψίνης και της ενδοπεπτιδάσης LysC (Κεφάλαιο 3.2.2.), και 

αναλύθηκε με nRPLC-ESI-MS/MS ως προς την απόδοση της πρωτεόλυσης, η οποία 

απεικονίζεται στο Σχήμα 3.4.9.. 

Εγγενής ορός 
αίματος 

Απομόνωση HSA 
(Af-LC) 

Ενζυμική 
πρωτεόλυση 

RPLC-MRM 

Ενζυμική 
πρωτεόλυση 

RPLC-MRM 

nRPLC-MS/MS 
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Μη ταυτοποιημένα πεπτίδια 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.4.8. SDS-PAGE ηλεκτροφοριτικός διαχωρισμός των πρωτεϊνών που συλλέχθηκαν στο κλάσμα 

έκλουσης της αλβουμίνης του εγγενή ορού αίματος (HSA N. Serum) με χρωματογραφία συγγένειας. 

Δείγμα ελέγχου: πρότυπη HSA. 

 

 

 

Σχήμα 3.4.9. Ταυτοποίηση της πρωτεολυμένης με θρυψίνη και LysC HSA που απομονώθηκε από ορό 

αίματος, μέσω nRPLC-ESI-MS/MS - MASCOT.  (Σκορ ταυτοποίησης = 9644.7). 

 

Επομένως, τόσο η απομόνωση της αλβουμίνης όσο και η πρωτεόλυσή της εφαρμόστηκαν 

με πλήρη επιτυχία σε πραγματικά δείγματα ορού αίματος. Συγκεκριμένα, κατόπιν ενζυμικής 

πρωτεόλυσης ταυτοποιήθηκε το 90.6 % της αλληλουχίας της αλβουμίνης με υψηλή 

αξιοπιστία. Το πεπτίδιο 21ALVLIAFAQYLQQCPFEDHVK41 είναι πιθανό να μην ταυτοποιήθηκε 

λόγω της μεγάλης ποικιλίας μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων που λαμβάνουν χώρα 

στο κατάλοιπο Cys-34, όπως παρατηρείται στο χάρτη των μετατροπών της αλβουμίνης, 

Σχήμα 3.4.1.. 

Markers: 

116KDa  β-galactosidase from E. 
coli 

55KDa  Glutamic Dehydrogenase 
from bovine liver 

36KDa  Glyceraldehyde-3-
phosphate Dehydrogenase from 
rabbit muscle 

  Υψηλή , ενδιάμεση , χαμηλή αξιοπιστία   
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Στη συνέχεια, τα δείγματα του ορού αίματος αναλύθηκαν με διαδοχική φασματομετρία 

μάζας, με παρακολούθηση επιλεγμένων μεταβάσεων ιόντων των χαρακτηριστικών 

πεπτιδίων της αλβουμίνης (RPLC-ESI-MRM). Συγκεκριμένα, η μεθοδολογία εφαρμόστηκε σε 

τρία ανεξάρτητα δείγματα, ήδη από το στάδιο της πρωτεόλυσης, για τον εγγενή ορό 

αίματος και την εκλεκτικά απομονωμένη αλβουμίνη από εγγενή ορό αίματος, αντίστοιχα.   

Για την όσο το δυνατόν πιστότερη συσχέτιση των αποτελεσμάτων, η συγκέντρωση των 

πρωτεϊνών στον ορό αίματος προσδιορίσθηκε φασματοσκοπικά με τη μέθοδο Bradford, 

πριν το στάδιο της πρωτεόλυσης. Η ταυτοποίηση της αλβουμίνης στα δείγματα εγγενούς 

ορού αίματος μέσω των κριτηρίων ταυτοποίησης της RPLC-MRM μεθοδολογίας,  χρόνοι 

κατακράτησης (tR) και λόγοι εντάσεως σήματος των κορυφών των SRM μεταβάσεων του 

κάθε πρωτεοτυπικού πεπτιδίου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, όπως παρατηρείται από 

το Σχήμα 3.4.10., και τον Πίνακα 3.4.3..  

 

Σχήμα 3.4.10. RPLC-MRM ανάλυση α) πρότυπης αλβουμίνης, β) κλάσματος έκλουσης της αλβουμίνης 

του εγγενούς ορού αίματος από χρωματογραφία συγγένειας, γ) εγγενούς ορού αίματος. 

 

α) β) γ) 
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Πίνακας 3.4.3. Λόγοι έντασης σήματος των ΜRM μεταβάσεων πρωτεοτυπικών πεπτιδίων της 
αλβουμίνης για την ταυτοποίησή της σε δείγματα εγγενούς ορού αίματος.(m= 3, Ν = 10) 

 

 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι τα πεπτίδια74LCTVATLR81 και 390QNCELFEQLGEYK402 που 

επιλέχθηκαν ως πρωτεοτυπικά και αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού της αλβουμίνης, 

ανεξαρτήτως των ομοιοπολικών τροποποιήσεών της, ανιχνεύθηκαν ικανοποιητικώς στα 

δείγματα του εγγενούς ορού αίματος  (Σχήμα 3.4.10.α και β). Συγκεκριμένα, οι βέλτιστες 

χαρακτηριστικές ΜRM μεταβάσεις του πεπτιδίου 390QNCELFEQLGEYK402 (829.4 / 1013.5 @ 

30 V, 829.4 / 866.4 @25 V), προσδιορίσθηκαν στα δείγματα του ορού αίματος.   

Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως εξής. Στα δείγματα του εγγενούς ορού αίματος 

χρησιμοποιήθηκε περίσσεια πρωτεολυτικών ενζύμων, για την εξασφάλιση της αποδοτικής 

διάσπασης της αλβουμίνης, δεδομένης της πληθώρας των πρωτεϊνών του ορού αίματος. Η 

περίσσεια αυτή (ένζυμο : HSA = 1 : 50 έναντι του 1 : 100 για την πρότυπη HSA), είναι πιθανό 

να ενίσχυσε τη διάσπαση της αλβουμίνης, αυξάνοντας τον πληθυσμό των πρωτεολυτικών 

πεπτιδίων 74LCTVATLR81 και 390QNCELFEQLGEYK402. Επίσης, η συγκέντρωση των πρωτεϊνών 

πριν το στάδιο της πρωτεόλυσης προσδιορίσθηκε φασματοσκοπικά, με αποτέλεσμα πιθανά 

αρνητικά σφάλματα στην εκτίμηση της συγκέντρωσης της αλβουμίνης, και επομένως, την 

πρωτεόλυση υψηλότερης ποσότητας αλβουμίνης του εγγενούς ορού αίματος.  

Ανεξαρτήτως της ερμηνείας του φαινομένου αυτού, η χαμηλή ανιχνευσιμότητα και 

επαναληψιμότητα των δεδομένων πεπτιδίων συγκριτικά με τα πεπτίδια 42LVNEVTEFAK51 και 
526QTALVELVK534, είναι απαγορευτικές για την ενσωμάτωσή τους στην παρούσα RPLC-MRM 

μεθοδολογία για την ποσοτικοποίηση της αλβουμίνης.  Το φαινόμενο της επίδρασης της 

μήτρας, αποτελεί την πιο πιθανή εξήγηση για την καταστολή του σήματος των πεπτιδίων  
74LCTVATLR81 και 390QNCELFEQLGEYK402 , καθώς από τα χρωματογραφήματα του Σχήματος 

3.4.10., παρατηρείται η συνέκλουση των πεπτιδίων 390QNCELFEQLGEYK402 και 
526QTALVELVK534. Παρόλα αυτά, η μεθοδολογία RPLC-ESI-MRM χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς 

για την ταυτοποίηση της αλβουμίνης σε δείγματα με πολύπλοκή μήτρα. 

 

ΜRM Intensity ratio 42LVNEVTEFAK51 526QTALVELVK534 74LCTVATLR81 
HSA std. 24.2 ±0.11 7.6 ±0.41 4.6 ±0.63 

HSA purified from serum (Ν=10) 6.6 ±2.21 3.0 ±1.10 26.1 ±12.69 
HSA serum (Ν=10) 14.9 ±10.04  4.9 ±2.05 12.5 ±6.07 
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3.4.3.2. Ποσοτικός προσδιορισμός αλβουμίνης σε ορό αίματος 

Υπό τις δεδομένες συνθήκες αποτυχίας στην ενσωμάτωση των πεπτιδίων 74LCTVATLR81 και 
390QNCELFEQLGEYK402 στην παρούσα μεθοδολογία, εξετάσθηκε η καταλληλότητα της 

εφαρμογής της RPLC-ESI-MRM μεθοδολογίας, βασισμένης στις αλληλουχίες 
42LVNEVTEFAK51 και 526QTALVELVK534, στην ποσοτικοποίηση της αλβουμίνης σε δείγματα 

ανθρώπινου ορού αίματος. Πρόκειται για μία απλουστευμένη label-free μεθοδολογία 

σχετικής ποσοτικοποίησης της ανθρώπινης αλβουμίνης, καθώς η απόλυτη τιμή της 

συγκέντρωσής της στον ορό αίματος προσδιορίζεται με βάση τη σύγκριση των εντάσεων 

του σήματος των SRM χρωματογραφικών κορυφών των πρωτεοτυπικών πεπτιδίων της 

πρότυπης HSA και της HSA από δείγμα εγγενή ορού αίματος. 

 Για το σκοπό αυτό, κατασκευάστηκε πρότυπη καμπύλη αναφοράς με διαλύματα πεπτιδίων 

πρότυπης αλβουμίνης ορού αίματος σε συγκεντρώσεις της αλβουμίνης εντός του εύρους 10 

nM – 700 nM (εισαγωγή 50 fmoles – 3.5 pmoles HSA). Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης 

της πρότυπης αλβουμίνης, στηρίχθηκε στη ζύγιση της στερεάς πρότυπης πρωτεΐνης, και στα 

επακόλουθα στάδια διαλυτοποίησης και αραίωσης, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ακρίβεια. 

Για τη διόρθωση των χρωματογραφικών και φασματομετρικών διακυμάνσεων, 

χρησιμοποιήθηκε ως εσωτερικό πρότυπο το συνθετικό τετραπεπτίδιο MRFA, με την 

εισαγωγή του στα δείγματα να λαμβάνει χώρα μετά το στάδιο της πρωτεόλυσης.  

 

Σχήμα 3.4.11. Label - free RPLC-MRM μεθοδολογία σχετικής ποσοτικοποίησης της HSA. 
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Στο Σχήμα 3.4.12. απεικονίζονται σε υπέρθεση τα χρωματογραφήματα που λήφθησαν από 

την RPLC-MRM ανάλυση των πρότυπων διαλυμάτων της αλβουμίνης, ενώ στο Σχήμα 

3.4.13., δίδονται οι πρότυπες καμπύλες βαθμονόμησης, όπως προέκυψαν ξεχωριστά για τα 

δύο πρωτεοτυπικά πεπτίδια της αλβουμίνης. Στον κάθετο άξονα (y axis) χρησιμοποιήθηκαν 

οι λόγοι έντασης σήματος: 

퐼푛푡푒푛푠푖푡푦 =
푆푅푀	푃푒푎푘	푎푟푒푎	표푓	퐿푉푁퐸푉푇퐸퐹퐴퐾	(575.3 → 937.5)

푆푅푀	푃푒푎푘	푎푟푒푎	표푓	푀푅퐹퐴	(262.6 → 393.2)
 

Και: 

퐼푛푡푒푛푠푖푡푦 =
푆푅푀	푃푒푎푘	푎푟푒푎	표푓	푄푇퐴퐿푉퐸퐿푉퐾	(500.8 → 771.5)

푆푅푀	푃푒푎푘	푎푟푒푎	표푓	푀푅퐹퐴	(262.6 → 393.2)
 

αντίστοιχα. 

 

 

 

 

Σχήμα 3.4.12. Απεικόνιση των RPLC-ESI-MRM χρωματογραφημάτων των πρωτεοτυπικών πεπτιδίων 

της πρότυπης ανθρώπινης αλβουμίνης που χρησιμοποιήθηκαν για την πρότυπη καμπύλη αναφοράς. 

Οι αποκρίσεις στις διαφορετικές συγκεντρώσεις της αλβουμίνης δίνονται σε υπέρθεση. 
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Σχήμα 3.4.13. Πρότυπη καμπύλη βαθμονόμησης για την ποσοτικοποίηση της ανθρώπινης 

αλβουμίνης, με βάση τα πεπτίδια  42LVNEVTEFAK51, 526QTALVELVK534 , και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

της μεθοδολογίας ποσοτικοποίησης με βάση τις καμπύλες παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων. 

(Origin Pro)  

 

Εντός της ίδιας εργαστηριακής ημέρας, αναλύθηκε με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία δείγμα 

αλβουμίνης απομονωμένης από εγγενή ορό αίματος με χρωματογραφία συγγένειας. Η 

RPLC-ESI-MRM ανάλυση του δείγματος επαναλήφθηκε τρεις φορές για της ενίσχυση της 

αξιοπιστίας. Η συγκέντρωση της αλβουμίνης στον ορό αίματος του εθελοντή υπολογίσθηκε 

ίση με [HSA] = 14.200 ±0.004 g L-1. Το υποκείμενο της μελέτης δεν έπασχε από 

υποαλβουμιναιμία, επομένως τα χαμηλά επίπεδα αλβουμίνης (≤ 35 g L-1) αποδίδονται κατά 

κύριο λόγο στο γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε ποσοτική απομόνωση της αλβουμίνης 

με χρωματογραφία συγγένειας, καθώς κυρίαρχος στόχος της μελέτης ήταν ο ποιοτικός 

έλεγχος της εφαρμογής της bottom – up  RPLC-ESI-MRM μεθοδολογίας σε πραγματικά 

δείγματα ορού αίματος. 

Πρωτεοτυπικά πεπτίδια 42LVNEVTEFAK51 526QTALVELVK534 

Γραμμικότητα (R2) 0.993 0.978 

Εξίσωση καμπύλης 
παλινδρόμησης y = - 0.00147 + 4.086 *10-5 x y = - 6.696 * 10-4 + 1.1332 *10-5 x 

Όριο ανίχνευσης LOD 4.8 μg ml-1 (361 fmoles HSA) 8.4 μg ml-1 (632 fmoles HSA) 

Όριο ποσοτικοποίησης LOQ 16.0 μg ml-1 28.1 μg ml-1 
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Στόχος της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η ανάπτυξη μίας αναλυτικής μεθοδολογίας για τη 

στοχευμένη ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση της αλβουμίνης του ανθρώπινου ορού 

αίματος. Χρησιμοποιήθηκε διαδοχική φασματομετρία μάζα σε ρύθμιση παρακολούθησης 

επιλεγμένων μεταβάσεων ιόντων των πρωτεοτυπικών πεπτιδίων της αλβουμίνης, σε 

σύζευξη με αντίστροφης φάσης υγρή χρωματογραφία (bottom – up RPLC-MRM). Με την 

επιλογή των κατάλληλων πεπτιδίων και των μεταβάσεων ιόντων τους, η συγκεκριμένη 

προσέγγιση θεωρείται αξιόπιστη, λόγω του τρισδιάστατου διαχωρισμού των πεπτιδίων.  

Συγκεκριμένα, τα πεπτίδια διαχωρίζονται αρχικά στη χρωματογραφική στήλη με βάση τις 

αλληλεπιδράσεις τους με τη στατική φάση (1D), στη συνέχεια διαχωρίζονται στον πρώτο 

αναλυτή μάζας ως προς τα πρόδρομα / μοριακά ιόντα τους (2D) και τέλος διαχωρίζονται 

στον τρίτο αναλυτή μαζών με βάση τα χαρακτηριστικά προϊόντα ιόντα της θραύσης τους 

(3D). Έτσι, το τρισδιάστατο προφίλ των πρωτεοτυπικών πεπτιδίων της πρωτεΐνης – στόχου 

είναι χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης πρωτεΐνης στο δεδομένο σύστημα. Βέβαια, 

σημαντικό παράγοντα στην αξιοπιστία της συγκεκριμένης προσέγγισης αποτελούν και οι 

δυνατότητες του φασματομέτρου μαζών που χρησιμοποιείται. 

Για την επιλογή των καταλληλότερων ως προς την αντιπροσώπευση της αλβουμίνης 

πεπτιδίων, στην παρούσα μελέτη, κατασκευάστηκε ο χάρτης των κύριων μετα-

μεταφραστικών τροποποιήσεων της αλβουμίνης, κατόπιν ανασκόπησης των πειραματικών 

αποτελεσμάτων της σύγχρονης βιβλιογραφίας. Επίσης, έγινε χρήση των αποτελεσμάτων , 

της βιβλιογραφίας, της θερμοδυναμικής ανάλυσης της αποδιάταξης της ανθρώπινης 

αλβουμίνης, παρουσίας του αποδιατακτικού μέσου ουρία, για την ορθότερη επιλογή 

πεπτιδίων αντιπροσωπευτικών της αλβουμίνης, ακόμα και στην περίπτωση που η 

υπερφόρτωση της αλβουμίνης με υποκαταστάτες σε πραγματικά δείγματα παρεμποδίζει 

την πλήρη αποδιάταξή της, άρα και την πρωτεόλυσή της. 

Η επιλογή των κατάλληλων πρωτεοτυπικών πεπτιδίων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για 

την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα μίας μεθοδολογίας διαδοχικής φασματομετρίας 

μάζας στη στοχευμένη πρωτεομική ανάλυση, χωρίς όμως, να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, έως 

σήμερα, στο συγκεκριμένο στάδιο από την ισχύουσα βιβλιογραφία για την ταυτοποίηση και 

ποσοτικοποίηση της ανθρώπινης αλβουμίνης. Χαρακτηριστικά, η χαρτογράφηση των 

ομοιοπολικών τροποποιήσεων της ανθρώπινης αλβουμίνης σε επίπεδο αμινοξέων για τον 

3.5. Αξιολόγηση της RPLC-ESI-MRM μεθοδολογίας για τη στοχευμένη ανάλυση 

της αλβουμίνης του ανθρώπινου ορού αίματος - Συζήτηση 
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καθορισμό των αντιπροσωπευτικών ως προς τη συγκέντρωση της αλβουμίνης πεπτιδίων, 

πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην παρούσα μεθοδολογία.   

Από τη δεδομένη χαρτογράφηση, προέκυψε ότι τα χαρακτηριστικά πεπτίδια για την 

αλληλουχία της αλβουμίνης, 74LCTVATLR81 και 390QNCELFEQLGEYK402 , δεν υφίστανται 

κάποια γνωστή και μελετημένη έως σήμερα μετα-μεταφραστική τροποποίηση που οδηγεί 

στο σχηματισμό ομοιοπολικών δεσμών, επομένως, κρίθηκαν ως τα καταλληλότερα 

υποψήφια πρωτεοτυπικά πεπτίδια για την ανθρώπινη αλβουμίνη. Επίσης, διαπιστώθηκε 

ότι τα πεπτίδια 42LVNEVTEFAK51 και 526QTALVELVK534, που έχουν χρησιμοποιηθεί από 

μελέτες της βιβλιογραφίας για την ποσοτικοποίηση της αλβουμίνης, αποτελούν στόχο 

ομοιοπολικών τροποποιήσεων, κυρίως, μέσω της μη ενζυμικής γλυκοζυλίωσης στα 

κατάλοιπα λυσίνης (Lys-51, Lys-525, Lys-534).  

Η γλυκοζυλίωση στο πεπτίδιο 526QTALVELVK534 ανιχνεύτηκε και πειραματικά στην παρούσα 

μελέτη, τόσο σε δείγμα πρότυπης αλβουμίνης, όσο και σε δείγμα αλβουμίνης από εγγενή 

ορό αίματος. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι η γλυκοζυλίωση του καταλοίπου Lys-525, 

παρεμποδίζει την πρωτεόλυση με θρυψίνη και LysC, στο συγκεκριμένο κατάλοιπο, με 

αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού του 526QTALVELVK534 πεπτιδίου. Παρά το ότι, η 

γλυκοζυλίωση της αλβουμίνης λαμβάνει χώρα σε μικρά ποσοστά υπό φυσιολογικές 

συνθήκες, περίπου 10 %, τα ποσοστά αυτά αυξάνονται ραγδαία σε περιπτώσεις ασθενών 

με κίρρωση του ήπατος και διαβήτη. Τα συνολικά επίπεδα αλβουμίνης στον ορό αίματος 

στις περιπτώσεις αυτές είναι χαμηλά, με αποτέλεσμα η ακρίβεια της ποσοτικοποίησης της 

αλβουμίνης, να κρίνεται ως εξαιρετικά αναγκαία.  

Οι φασματοσκοπικές και φασματομετρικές τεχνικές ποσοτικοποίησης της αλβουμίνης που 

χρησιμοποιούνται έως σήμερα, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά στις 

δεδομένες περιπτώσεις. Επομένως, η επιλογή των πεπτιδίων 74LCTVATLR81 και 
390QNCELFEQLGEYK402  και η περαιτέρω ανάπτυξη μίας bottom – up RPLC-ESI-MRM 

μεθοδολογίας ποσοτικοποίησης, που αποτέλεσαν τον αρχικό στόχο της παρούσας μελέτης, 

πιθανώς, να έδιναν νέες προοπτικές στην αξιόπιστη ποσοτικοποίηση της αλβουμίνης του 

ανθρώπινου ορού αίματος, ανεξαρτήτως των τροποποιήσεών της, άρα και των 

παθοφυσιολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με αυτές. Η ιδιαίτερη βαρύτητα της 

αξιοπιστίας και της ανθεκτικότητας μίας τέτοιας μεθοδολογίας, ενισχύεται από το γεγονός 

ότι η αλβουμίνη θεωρείται ως βιοδείκτης διαφόρων παθήσεων, όπως η οξεία νεφρική 

βλάβη.[151] 
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Όμως, η χαμηλή ανιχνευσιμότητα και η ανεπαρκής επαναληψιμότητα της RPLC-MRM 

ανάλυσης των συγκεκριμένων πεπτιδίων, αποτέλεσαν απαγορευτικά κριτήρια για την 

ενσωμάτωσή τους στην bottom – up RPLC-MRM μεθοδολογία για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό της ανθρώπινης αλβουμίνης, της παρούσας μελέτης. Η ανιχνευσιμότητα ενός 

πεπτιδίου στην πρωτεομική ανάλυση με διαδοχική φασματομετρία μάζας, αποτελεί μία 

εγγενή ιδιότητα της πεπτιδικής αλληλουχίας και των γειτνιαζόντων περιοχών της 

πρωτεΐνης, και επηρεάζεται κυρίως από τέσσερις παράγοντες: i) τις χημικές ιδιότητες του 

πεπτιδίου κα της πρόδρομης πρωτεΐνης, ii) τους περιορισμούς της προσέγγισης, 

συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας του δείγματος, του φασματομέτρου μαζών, και 

του λογισμικού, iii) την αφθονία του πεπτιδίου στο δείγμα, και iv) την ύπαρξη 

ανταγωνιστικών ως προς την ανίχνευση πεπτιδίων στο δείγμα.[152] 

Με βάση σύγχρονα υπολογιστικά μοντέλα προσδιορισμού της ανιχνευσιμότητας των 

πεπτιδίων (Peptide Detectability Predictor, Proteome ARTworks), υπολογίστηκαν οι τιμές 

για την πιθανότητα ανίχνευσης όλων των πεπτιδίων της αλβουμίνης. Οι τιμές αυτές 

δίνονται στο Παράρτημα ΙΙI. Χαρακτηριστικά τα πεπτίδια 74LCTVATLR81 και 
390QNCELFEQLGEYK402 έδωσαν τιμές ανιχνευσιμότητας ίσες με 0.704929 και 0.534651, 

αντίστοιχα, υποδεικνύοντας την αναμενόμενη ικανοποιητικότερη ανίχνευσή τους 

συγκριτικά με τα πεπτίδια 42LVNEVTEFAK51 και 526QTALVELVK534 για τα οποία προέκυψαν οι 

τιμές 0.63558 και 0.525243, αντίστοιχα. Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με το χάρτη των 

κύριων μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων της αλβουμίνης, πιθανώς να υποδηλώνουν τη 

μειωμένη ικανότητα του συγκεκριμένου φασματομετρικού συστήματος, που 

χρησιμοποιήθηκε, με συμβατική πηγή ιοντισμού, για την ικανοποιητική ανίχνευση των υπό 

μελέτη πρωτεοτυπικών πεπτιδίων της αλβουμίνης.   

Το γεγονός αυτό, πιθανώς να οφείλεται στην καταστολή του σήματος λόγω του φαινομένου 

της επίδρασης της μήτρας. Κατά το φαινόμενο αυτό, συστατικά της μήτρας, κυρίως μη 

πτητικές ενώσεις που συνεκλούονται με τον αναλύτη, ανταγωνίζονται τον αναλύτη για την 

πρόσβαση στην επιφάνεια της σχηματιζόμενης σταγόνας κατά τον ηλεκτροψεκασμό, 

μειώνοντας την ικανότητα σχάσης και αποδιαλύτωσης της σταγόνας άρα και της 

μεταφοράς των ιόντων του αναλύτη στην αέρια φάση. Το φαινόμενο της επίδρασης της 

μήτρας παρατηρείται εντονότερα σε υψηλές ροές, ενώ μειώνονται με τη χρήση νάνο-

ηλεκτροψεκασμού. 

Το πεπτίδιο 390QNCELFEQLGEYK402 διαπιστώθηκε στην παρούσα μεθοδολογία ότι 

συνεκλούεται με το πεπτίδιο 526QTALVELVK534, με πιθανό αποτέλεσμα το τελευταίο να 
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παρεμποδίζει την ικανοποιητική ανίχνευση του πεπτιδίου 390QNCELFEQLGEYK402. Να 

σημειωθεί ότι οι χρωματογραφικές συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν, αποτέλεσαν χρυσή 

τομή του διαχωρισμού των πεπτιδίων και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των κορυφών, 

καθώς είτε η μικρότερη είτε η μεγαλύτερη διαβάθμιση του προγράμματος βαθμιδωτής 

έκλουσης, είχαν ως αποτέλεσμα τη μη ικανοποιητική λήψη σημείων δεδομένων για κάθε 

SRM μετάβαση (data points) και μη συμμετρικές κορυφές, αντίστοιχα. 

Επομένως, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη, η μελέτη των συγκεκριμένων πεπτιδίδων με 

διαφορετικές διεπιφάνειες HPLC-MS, αλλά και με διαφορετικές χρωματογραφικές 

συνθήκες. Τέλος, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ύπαρξης μετα-μεταφραστικών 

τροποποιήσεων που οδηγούν στο σχηματισμό ομοιοπολικών δεσμών στα κατάλοιπα των 

συγκεκριμένων πεπτιδίων, που είναι άγνωστες έως τώρα ή τουλάχιστον δεν έχουν 

μελετηθεί από την επιστημονική κοινότητα για την ανθρώπινη αλβουμίνη. 

Παρόλα αυτά, τα συγκεκριμένα πεπτίδια, χρησιμοποιήθηκαν ως πρόσθετο ποιοτικό 

κριτήριο για την ταυτοποίηση της αλβουμίνης σε δείγματα εγγενούς ορού αίματος. 

Συγκεκριμένα, υπό τις δεδομένες συνθήκες αναπτύχθηκε μία μεθοδολογία RPLC-ESI-MRM 

για την ταυτοποίηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό της ανθρώπινης αλβουμίνης, με βάση 

τα πρωτεοτυπικά πεπτίδια 42LVNEVTEFAK51 και 526QTALVELVK534. Τα κριτήρια για την 

ταυτοποίηση της αλβουμίνης, αποτέλεσαν οι χρόνοι κατακράτησης (tR) των πεπτιδίων, 

καθώς και οι λόγοι των εντάσεων του σήματος των δύο παρακαλουθούμενων 

χαρακτηριστικών ματαβάσεων ιόντων των πεπτιδίων (ΜRM intensity ratios).  

Επιπλέον, για την ενίσχυση της εκλεκτικότητας της μεθόδου, άρα και για την αξιόπιστη 

ταυτοποίηση, χρησιμοποιήθηκαν μεταβάσεις ιόντων, με τα θυγατρικά ιόντα να διαθέτουν 

μεγαλύτερο λόγο μάζας προς φορτίο (m/z) από τα μητρικά ιόντα. Με αυτόν τον τρόπο, 

μειώνονται σε σημαντικό βαθμό τα θετικά σφάλματα από την συνέκλουση ισοβαρών 

συστατικών της μήτρας. Η επιπρόσθετη ανίχνευση των χαρακτηριστικών μεταβάσεων 

ιόντων των πεπτιδίων 74LCTVATLR81 και 390QNCELFEQLGEYK402, αποτέλεσε ενισχυτικό 

κριτήριο της ταυτοποίησης της αλβουμίνης. 

Η μεθοδολογία εφαρμόσθηκε με επιτυχία, τόσο σε δείγματα εγγενή ορού αίματος, όσο και 

σε δείγματα αλβουμίνης απομονωμένης με χρωματογραφία συγγένειας από εγγενή ορό 

αίματος, υποδεικνύοντας την καταλληλότητα της εφαρμογής της συγκεκριμένης 

μεθοδολογίας σε δείγματα με πολύπλοκη μήτρα. Βέβαια, οι αποκλίσεις των τιμών των 

λόγων εντάσεων σήματος των δειγμάτων του ορού αίματος, από τις τιμές που 

προσδιορίσθηκαν με πεπτίδια πρότυπης αλβουμίνης, οφείλονται στα φαινόμενα της 
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μήτρας, και βρέθηκαν σε ανεκτά επίπεδα. Σημαντικό, βέβαια, ρόλο στην επιτυχία της 

δεδομένης μεθοδολογίας για την ταυτοποίηση της αλβουμίνης στα δείγματα του ορού 

αίματος, διαδραμάτισαν η απόδοση της ενζυμικής πρωτεόλυσης, καθώς και η εκλεκτική 

απομόνωση της αλβουμίνης με χρωματογραφία συγγένειας. 

Η δεδομένη μεθοδολογία, που εφαρμόσθηκε ως label-free μέθοδος σχετικής 

ποσοτικοποίησης της αλβουμίνης του ανθρώπινου ορού αίματος, παρουσιάζει εξαιρετικά 

χαρακτηριστικά, με ικανότητα ανίχνευσης της αλβουμίνης σε επίπεδα των femtomoles, ενώ 

το εσωτερικό πρότυπο MRFA, που χρησιμοποιήθηκε ως διορθωτικός παράγοντας των 

χρωματογραφικών και φασματομετρικών διακυμάνσεων, ενισχύει την αξιοπιστία της 

μεθόδου.  

Τα χαρακτηριστικά της μεθόδου είναι συγκρίσιμα με αυτά της ισχύουσας βιβλιογραφίας, 

δεδομένου ότι στις μελέτες της βιβλιογραφίας με αναφερόμενα όρια ανίχνευσης σε 

επίπεδα των attomoles (Borchers et al.[31]), γίνεται χρήση εξαιρετικά ευαίσθητων και 

σύγχρονων φασματομέτρων μάζας. Επίσης, παρά το γεγονός ότι η μέθοδος 

ποσοτικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη, αποτέλεσε απλουστευμένο 

μοντέλο σχετικής ποσοτικοποίησης, τα όρια ανίχνευσης που επιτεύχθησαν, είναι 

ταυτόσημα με τα όρια ανίχνευσης μεθόδων απόλυτης ποσοτικοποίησης  με τη χρήση 

συνθετικών ισοτοπικά ιχνηθετημένων πεπτιδίων (Hunter et al.[30]). Η αστοχία στον ορθό 

προσδιορισμό της συγκέντρωσης της αλβουμίνης, στην περίπτωση εφαρμογής της 

μεθοδολογίας σε εγγενή ορό αίματος, αποδίδεται καθαρά στη μη ποσοτική απομόνωση της 

αλβουμίνης από τον ορό αίματος με χρωματογραφία συγγένειας. 

Κλείνοντας, από την παρούσα μελέτη προκύπτει το συμπέρασμα ότι παρά το γεγονός ότι η 

αλβουμίνη του ανθρώπινου ορού αίματος θεωρείται μία καλά μελετημένη πρωτεΐνη, 

υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια για μία ολοκληρωμένη ανάλυση της αλβουμίνης σε 

επίπεδο μετατροπών της, λειτουργιών της και του ποσοτικού προσδιορισμού της. Η 

φασματομετρία μάζας αποτελεί ένα σημαντικότατο εργαλείο για τη μελέτη των πρωτεϊνών, 

τόσο ως προς την ανίχνευση μετατροπών αλλά και για την ποσοτικοποίηση. Οι μελλοντικές 

μελέτες για την αλβουμίνη του ανθρώπινου ορού αίματος, λοιπόν, θα ήταν χρήσιμο να 

εστιάσουν στον προσδιορισμό άγνωστων μέχρι σήμερα τροποποιήσεων της αλβουμίνης σε 

ατομικό επίπεδο.  Με αυτόν τον τρόπο είναι πιθανό, να βρεθούν περαιτέρω λειτουργίες 

του συγκεκριμένου πρωτεϊνικού μορίου, αλλά και η συσχέτιση των τροποποιήσεων αυτών 

με μη φυσιολογικές καταστάσεις, για τις οποίες η αλβουμίνη θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί ως βιοδείκτης. 



 

184 
 

Επιπλέον, η μελέτη των τροποποιήσεων της αλβουμίνης, είναι απαραίτητη για την εύρεση 

αντιπροσωπευτικών πεπτιδίων της αλβουμίνης, τα οποία θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για την αξιόπιστη και ανθεκτική ως προς τη βιολογική μεταβλητότητα, 

ποσοτικοποίηση της αλβουμίνης με διαδοχική φασματομετρία μάζας. Καθώς με τη 

διαδοχική φασματομετρία μαζών είναι εφικτή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση και 

ποσοτικοποίηση σημαντικού αριθμού διαφορετικών πρωτεϊνών, η ανάπτυξη μίας 

μεθοδολογίας για την αξιόπιστη ποσοτικοποίηση της αλβουμίνης, θα ήταν εξαιρετικά 

χρήσιμη στο εγγύς μέλλον, για κλινικές αναλύσεις ρουτίνας. 
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Δείγματα αλβουμίνης εκλεκτικά απομονωμένης από εγγενή ορό αίματος υγιούς εθελοντή, 

με φυσιολογική μεσογειακή διατροφή, εξετάσθηκαν ως προς της περιεκτικότητα της 

αλβουμίνης σε σελήνιο, υπό τη μορφή της σεληνομεθειονίνης. Μέρος της διατροφικά 

λαμβανόμενης σεληνομεθειονίνης που εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισμό, 

ενσωματώνεται, μέσω μη ελεγχόμενων μηχανισμών, στον πληθυσμό της ελεύθερης 

μεθειονίνης, με αποτέλεσμα να εισέρχεται στην πολυπεπτιδική αλυσίδα γενικών 

πρωτεϊνών του ανθρώπινου οργανισμού, όπως η αλβουμίνη.  

Μέχρι σήμερα, δεν έχει αποδειχθεί κάποιος μηχανισμός για την ευνοούμενη εκλεκτική 

εισαγωγή της σεληνομεθειονίνης σε συγκεκριμένες θέσεις της αλληλουχίας της αλβουμίνη, 

για παράδειγμα μέσω ενίσχυσης της αντικατάστασης της μεθειονίνης από 

σεληνομεθειονίνη από τις εγγύς ως προς τα κατάλοιπα μεθειονίνης αλληλουχίες. Ως εκ 

τούτου θεωρείται πως η σεληνομεθειονίνη αντικαθιστά τα κατάλοιπα μεθειονίνης με 

τυχαίο τρόπο. Για την παρακολούθηση της τάσης της κατανομής της σεληνομεθειονίνης 

στην αλβουμίνη (σεληνοαλβουμίνη), απαιτούνται αναλυτικές προσεγγίσεις με δυνατότητες 

ανίχνευσης της σεληνομεθειονίνης σε επίπεδο πεπτιδίων. Όμως, η χαμηλή αφθονία του 

σεληνίου έναντι του θείου στο συγκεκριμένο αμινοξύ, αποτελεί αδιαμφισβήτητα σημαντική 

πρόκληση από την αναλυτική σκοπιά. 

Στην παρούσα μελέτη, ακολουθήθηκε μία φασματομετρική προσέγγιση για την ανίχνευση 

των πεπτιδίων της αλβουμίνης που περιέχουν το συγκεκριμένο σέληνο-αμινοξύ, και τη 

συσχέτιση της αφθονίας τους αλλά και των χρωματογραφικών αποκρίσεών τους σε ένα 

δεδομένο σύστημα, με τα αντίστοιχα πεπτίδια μεθειονίνης, μέσω της  χαρτογράφησής 

τους. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε δείγμα αλβουμίνης εκλεκτικά απομονωμένης 

από εγγενή ορό αίματος, το οποίο αναλύθηκε με υβριδικό φασματόμετρο μάζας nano-ESI-

LTQ/Orbitrap, σε σύζευξη με αντίστροφης φάσης υγρή χρωματογραφία.  

Ο φασματομετρικός διαχωρισμός των δύο ειδών πεπτιδίων, με σηλενομεθειονίνη και 

μεθειονίνη, είναι εφικτός καθώς το σεληνίου διαφέρει σημαντικά ως προς τη μάζα του 

θείου, με Δm(Se – S) = 47.94445. Όσον αφορά στο χρωματογραφικό διαχωρισμό τους, 

αναμένεται τα πεπτίδια που περιέχουν σεληνομεθειονίνη να διαθέτουν μεγαλύτερους 

χρόνους κατακράτησης (tR) από τα πεπτίδια της μεθειονίνης, λόγω της επαγώμενης 

3.6. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΤΗΣ 

ΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ 

ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΟΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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αύξησης της υδροφοβικότητας με την εισαγωγή του σεληνίου, χωρίς όμως, να υπάρχει 

κάποια σαφής εκτίμηση της διαφοράς στους χρόνους κατακράτησης των δύο ειδών 

πεπτιδίων.  

Για την ανίχνευση των σεληνο-μεθειονυλικών πεπτιδίων της αλβουμίνης, 

πραγματοποιήθηκε αρχικά nRPLC-ESI-MS/MS ανάλυση δείγματος ενζυμικά πρωτεολυμένης 

ανθρώπινης αλβουμίνης εκλεκτικά απομονωμένης από εγγενή ορό αίματος, σε 

συγκέντρωση 166.7 μg HSA ml-1. Για την ταυτοποίηση των πιθανών σεληνομεθειονυλικών 

πεπτιδίων, ορίσθηκαν στη μηχανή αναζήτησης MASCOT της πλατφόρμας Proteome 

Discoverer, οι δυναμικές μετατροπές αντικατάστασης της μεθειονίνης από 

σεληνομεθειονίνη μέσω εισαγωγής του καταλοίπου SeMet στη μηχανή αναζήτησης 

(μονοϊσοτοπική μάζα SeMet = 178.98439), αλλά και μέσω της διαφοράς των μαζών των 

καταλοίπων SeMet και Met (Δm(SeM-M) = 47.94445). Αντίστοιχα, ορίσθηκαν και οι 

δυναμικές μετατροπές για την οξείδωση των καταλοίπων σεληνομεθειονίνης 

(μονοϊσοτοπική μάζα Se(Ο)Met = 194,9793 και Se(Ο2)Met = 210,97422). Με την προσέγγιση 

αυτή δεν ταυτοποιήθηκε κανένα πεπτίδιο της αλβουμίνης με σεληνομεθειονίνη.   

Στη συνέχεια, τα έξι πεπτίδια της αλβουμίνης που περιέχουν μεθειονίνη, αλλά και 

οξειδωμένα παράγωγά τους, με την προσθήκη ενός ατόμου οξυγόνου στο κατάλοιπο 

μεθειονίνης, παρακολουθήθηκαν με nRPLC-ESI-MS σε πλήρη σάρωση m/z και nRPLC-ESI-

MS/MS ανάλυση, και ταυτοποιήθηκαν μέσω των μηχανών αναζήτησης MASCOT και 

SEQUEST, με βάση τα προϊόντα ιόντα της θραύσης του σε κυψελίδα πρόσκρουσης (CID). Για 

τη χαρτογράφησή τους, εξάχθηκαν τα χρωματογραφήματα των ιόντων τους, με βάση τους 

ακριβείς και μονοϊσοτοπικούς λόγους μάζας προς φορτίο, από τα λαμβανόμενα  

φασματομετρικά δεδομένα. Καθώς η σάρωση των πρόδρομων ιόντων πραγματοποιείται 

στον αναλυτή μαζών Orbitrap που διαθέτει υψηλή διακριτική ικανότητα, επιτεύχθηκε 

εξαιρετική ακρίβεια στον προσδιορισμό των πεπτιδίων που περιέχουν μεθειονίνη.    

Για την αντιμετώπιση της χαμηλής ανιχνευσιμότητας των πεπτιδίων που περιέχουν 

σεληνομεθειονίνη, λόγω της μειωμένης αφθονίας της σεληνοαλβουμίνης έναντι της 

αλβουμίνης (0.003% - 0,02% SelAlb), χρησιμοποιήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις 

αλβουμίνης, 166.7 μg HSA ml-1 και 250 μg HSA ml-1, ενώ, σημαντικότερα, το φασματόμετρο 

μάζας ρυθμίστηκε σε παρακολούθηση επιλεγμένων ιόντων (Singe Ion Monitoring, SIM). Ως 

επιλεγμένα προς παρακολούθηση ιόντα ορίστηκαν οι μονοσοϊτοπικές μάζες των  

αναμενόμενων μοριακών ιόντων των πεπτιδίων που περιέχουν σεληνομεθειονίνη, με 

λόγους μάζας προς φορτίο (m/z) προσδιορισμένους με ακρίβεια πέμπτου δεκαδικού με τη 
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χρήση του λογισμικού Xcalibur. Επίσης, η οξείδωση του σεληνίου της σεληνομεθειονίνης 

συμπεριλήφθηκε ως δυναμική μετατροπή προς παρακολούθηση. Στον Πίνακα 3.6.1. 

παρατίθενται τα πεπτίδια και οι ακριβείς μάζες των ιόντων  που μελετήθηκαν στην 

δεδομένη προσέγγιση. 

Για την ταυτοποίηση των πεπτιδίων που δυνητικά περιέχουν σεληνομεθειονίνη  

εκμεταλλευθήκαμε τη χαρακτηριστική ισοτοπική κατανομή του σεληνίου. Στο Σχήμα 3.6.1. 

δίνεται η θεωρητική ισοτοπική κατανομή ενός διπλά φορτισμένου πεπτιδίου της 

αλβουμίνης, δώδεκα καταλοίπων, με την αντικατάσταση Met  SeMet. Επομένως, για την 

ταυτόχρονη παρακολούθηση περισσότερων της μίας ισοτοπικών κορυφών, 

χαρακτηριστικών της παρουσίας του σεληνίου, το εύρος σάρωσης ιόντων κατά την nRPLC-

ESI-SIM ανάλυση, ρυθμίστηκε στα 8 ατομικές μονάδες μάζας (amu). Παρά τη 

συνεπαγώμενη μείωση της ευαισθησίας, η προσέγγιση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την 

αποφυγή υπερτίμησης των λαμβανόμενων αποτελεσμάτων.  
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Πίνακας 3.6.1. α) Μεθειονυλικά και β) σεληνομεθειονυλικά πεπτίδια της αλβουμίνης του 

ανθρώπινου ορού αίματος, που παρακολουθήθηκαν με nRPLC-ESI-MS και nRPLC-SIM αντίστοιχα, 

με βάση τους ακριβείς μονοϊσοτοπικούς λόγους μάζας προς φορτίο (m/z), όπως προσδιορίστηκαν 

με το λογισμικό Xcalibur. Οι αντίστοιχοι λόγοι (m/z) για τα οξειδωμένα κατάλοιπα μεθειονίνης (m) 

και σεληνομεθειονίνης (sem) με προσθήκη ενός ατόμου οξυγόνου, παρατίθενται επίσης. Ως c 

δίνεται η καρβαμιδομεθυλιωμένη κυστεϊνη με ιοδοακεταμίδιο (+C2H4NO), ενώ ως SeM δίνεται το 

κατάλοιπο σεληνομεθειονίνης. 

Μεθειονυλικά πεπτίδια της HSA  Μονοϊσοτοπικό m/z Φορτίο (z) 
AVMDDFAAFVEK 671,82102 2 
AVmDDFAAFVEK 679,81848 2 
DVFLGMFLYEYAR 812,39743 2 
DVFLGmFLYEYAR 820,39488 2 
ETYGEMADCCAK 717,77034 2 
ETYGEmADCCAK 725,7678 2 
MPCAEDYLSVVLNQLCVLHEK 840,41059 3 
mPCAEDYLSVVLNQLCVLHEK 845,74223 3 
SHCIAEVENDEMPADLPSLAADFVESK 992,45413 3 
SHCIAEVENDEmPADLPSLAADFVESK 997,78577 3 
LVRPEVDVMCTAFHDNEETFLK 884,4273 3 
LVRPEVDVmCTAFHDNEETFLK 889,75894 3 

 

Se-μεθειονυλικά πεπτίδια της HSA  Μονοϊσοτοπικό m/z Φορτίο (z) 
AVSeMDDFAAFVEK 695,79325 2 
AVsemDDFAAFVEK 703,7907 2 
DVFLGSeMFLYEYAR 836,36965 2 
DVFLGsemFLYEYAR 844,36711 2 
ETYGESeMADCCAK 741,74257 2 
ETYGEsemADCCAK 749,74003 2 
SeMPCAEDYLSVVLNQLCVLHEK 856,39207 3 
semPCAEDYLSVVLNQLCVLHEK 861,72371 3 
SHCIAEVENDESeMPADLPSLAADFVESK 1008,43561 3 
SHCIAEVENDEsemPADLPSLAADFVESK 1013,76725 3 
LVRPEVDVSeMCTAFHDNEETFLK 900,40878 3 
LVRPEVDVsemCTAFHDNEETFLK 905,74042 3 

 

 

 

 

β) 

α) 
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Σχήμα 3.6.1. Θεωρητική ισοτοπική κατανομή του διπλά φορτισμένου πεπτιδίου AVSeMDDFAAFVEK, 

που περιέχει σεληνομεθειονίνη σε αντικατάσταση της μεθειονίνης.  

 

Η χαρτογράφηση των πεπτιδίων της ανθρώπινης αλβουμίνης του ορού αίματος που 

περιέχουν μεθειονίνη, στο δεδομένο χρωματογραφικό σύστημα, παρουσιάζεται στο Σχήμα 

3.6.2.. Όπως παρατηρείται για τα μεθειονυλικά πεπτίδια από το Σχήμα 3.6.2., ο 

χρωματογραφικός διαχωρισμός τους είναι ικανοποιητικός, με τα οξειδωμένα ανάλογα των 

πεπτιδίων να εκλούονται, όπως ήταν αναμενόμενο, νωρίτερα από τα μη οξειδωμένα στο 

κατάλοιπο της μεθειονίνης πεπτίδια. Επίσης, παρατηρείται ότι στα πεπτίδια 

AVMDDFAAFVEK και DVFLGMFLYEYAR αποδίδονται οι υψηλότερες εντάσεις σήματος για τα 

υπό παρακολούθηση πεπτίδια της αλβουμίνης, και άρα αποτελούν τα καλύτερα υποψήφια 

πεπτίδια με βάση την ανιχνευσιμότητά τους, για την ανίχνευση σεληνομεθειονίνης στην 

αλβουμίνη.  

Από την nRPLC-SIM ανάλυση των πιθανών σεληνομεθειονυλικών πεπτιδίων, μόνο το 

πεπτίδιο AVSeMDDFAAFVEK δίνει κάποιες ενδείξεις για την ταυτοποίησή του, με βάση την 

ανίχνευση των μονοϊσοτοπικών μαζών του. Συγκεκριμένα, στο Σχήμα 3.6.3. απεικονίζονται 

τα εξαγόμενα χρωματογραφήματα ιόντων (XICs) από την nRPLC-SIM ανάλυση του 

συγκεκριμένου προτεινόμενου σεληνομεθειονυλικού πεπτιδίου, για τις τρεις υψηλότερης 

αφθονίας ισοτοπικές κορυφές του διπλά φορτισμένου πεπτιδίου. Η ταύτιση ανίχνευσης και 

των τριών ιόντων σε χρόνο tR = 120.6 min είναι εμφανής στο Σχήμα 3.6.3., ενώ η συσχέτιση 

της πειραματικά προσδιορισμένης αφθονίας τους με τη θεωρητική ισοτοπική αφθονία για 

το δεδομένο πεπτίδιο παρατίθεται στον Πίνακα 3.6.2., με σχετικά ικανοποιητική συσχέτιση 

δεδομένης της πολυπλοκότητας της μήτρας του ορού αίματος, και της εξαιρετικά χαμηλής 

AVSeMDDFAAFVEK 

80Se1
12C61 

80Se1
12C60

13C1 

78Se1
12C61 

82Se1
12C61 76Se1

12C61 

74Se1
12C61 
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αφθονίας του προτεινόμενου ως σεληνομεθειονυλικό πεπτιδίου της αλβουμίνης. Μία 

περαιτέρω ένδειξη για την ταυτοποίηση του πεπτιδίου αποτελεί η συσχέτιση των χρόνων 

κατακράτησης του πεπτιδίου AVMDDFAAFVEK και του σεληνομεθειονυλικού αναλόγου του, 

με το τελευταίο να κατακρατείται ισχυρότερα στην αντίστροφης φάσης χρωματογραφική 

στήλη (ΔtR = 3.6 min).  

   

 

Σχήμα 3.6.2. XICs των έξι μεθειονυλικών πεπτιδίων της αλβουμίνης και των μονο-οξειδωμένων 

αναλόγων τους με nRPLC-ESI-MS ανάλυση. [HSA]= 168.3 nM (Πρόγραμμα βαθμιδωτής έκλουσης : 0 – 

5 min 5 % Διαλύτης Β, 7 min 7 % Διαλύτης Β, 73 min 18 % Διαλύτης Β, 155 min 28 % Διαλύτης Β, 165 – 

170 min 90 % Διαλύτης Β (Διαλύτης Β = ACN, 0.5% FA, Διαλύτης Α = Η2Ο, 0.5% FA), με ροή 300nl min-1 

και εισαγωγή 3μl δείγματος)  
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Σχήμα 3.6.3. α) XIC του διπλά φορτισμένου σεληνομεθειονυλικού πεπτιδίου της αλβουμίνης 

AVSeMDDFAAFVEK με βάση τις τρεις θεωρητικά υψηλότερης αφθονίας ισοτοπικές κορυφές του 

πεπτιδίου, με nRPLC-SIM ανάλυση. β) εστίαση στην περιοχή του χρωματογραφήματος όπου οι λόγοι 

m/z και των τριών ισοτοπικών κορυφών εμφανίζουν κοινό χρόνο κατακράτησης (tR), και άρα 

αποδίδονται στο ίδιο πεπτίδιο.  [HSA]= 2.51 μM (Πρόγραμμα βαθμιδωτής έκλουσης : 0 – 5 min 5 % 

Διαλύτης Β, 7 min 7 % Διαλύτης Β, 73 min 18 % Διαλύτης Β, 155 min 28 % Διαλύτης Β, 165 – 170 min 

90 % Διαλύτης Β (Διαλύτης Β = ACN, 0.5% FA, Διαλύτης Α = Η2Ο, 0.5% FA), με ροή 300nl min-1 και 

εισαγωγή 3μl δείγματος) 

 

Πίνακας 3.6.2. Συσχέτιση της πειραματικά και θεωρητικά προσδιορισμένης % αφθονίας των 

ισοτοπικών κορυφών του διπλά φορτισμένου πεπτιδίου AVSeMDDFAAFVEK m/z = 696.29 

(80Se13C1
12C60

1H93
14Ν13

16O19) και m/z = 694.79 (78Se12C61
1H93

14Ν13
16O19) ως προς τη μονοϊσοτοπική 

κορυφή με m/z = 695.79 (80Se12C61
1H93

16O19). 

% Αφθονία ως προς την 
μονοϊσοτοπική μάζα 

80Se13C1
12C60

1H93
14Ν13

16O19  78Se12C61
1H93

14Ν13
16O19  

Πειραματικός 
προσδιορισμός 46 % 17 % 

Θεωρητικός 
προσδιορισμός 66 % 48 % 

% Σχετικό σφάλμα  30.3 % 64.6 % 

m/z = 695.79 

m/z = 696.29 

m/z = 694.79 
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Παρά το γεγονός ότι από το Σχήμα 3.6.3. και τον Πίνακα 3.6.2. υπάρχουν ενδείξεις για την 

ταυτοποίηση της ανίχνευσης του πεπτιδίου AVSeMDDFAAFVEK, περαιτέρω ανάλυση των 

λαμβανόμενων φασματομετρικών δεδομένων υπέδειξε ότι η απόκριση του σήματος δεν 

αποδίδεται στο πεπτίδιο AVSeMDDFAAFVEK. Συγκεκριμένα, στο Σχήμα 3.6.4. δίνεται το 

φάσμα που αντιστοιχεί στο χρόνο κατακράτησης tR = 120.6 min, χρόνο στον οποίο 

λήφθηκαν τα ίχνη του υποψηφίου σεληνοπεπτιδίου. Παρατηρείται ότι οι επισημασμένοι, 

στο φάσμα του Σχήματος 3.6.4., λόγοι m/z ταυτίζονται με τους θεωρητικά 

προσδιορισμένους λόγους m/z της ισοτοπική κατανομής του πεπτιδίου AVSeMDDFAAFVEK. 

Όμως, οι σχετικές εντάσεις του σήματος των πειραματικά προσδιοριζόμενων κορυφών δεν 

αντιπροσωπεύουν τη φυσική αφθονία των ισοτόπων του σεληνίου, όπως δώθηκε για το 

δεδομένο πεπτίδιο στο Σχήμα 3.6.1.. Επιπλέον, ο εντοπισμός τους δίπλα σε υψηλής έντασης 

κορυφές, πιθανώς να υποδηλώνει ότι αποτελούν μέρος της ισοτοπικής κατανομής του 

πεπτιδίου στο οποίο αποδίδονται οι υψηλής έντασης κορυφές.   

 
Σχήμα 3.6.4. Εστίαση σε μικρό εύρος λόγων m/z του πειραματικά λαμβανόμενου φάσματος, που 

αντιστοιχεί σε χρόνο κατακράτησης tR = 120.6 min, κατά την nRPLC-SIM ανάλυση του διπλά 

φορτισμένου πεπτιδίου AVSeMDDFAAFVEK. Με πράσινη επισήμανση δίνονται οι λόγοι m/z  που 

αντιστοιχούν στις μονοϊσοτοπικές μάζες των: 78Se12C61
1H93

14Ν13
16O19 (m/z = 694.79360), 

78Se13C1
12C60

1H93
14Ν13

16O19 (m/z = 695.2895), 80Se12C61
1H93

14Ν13
16O19  (m/z = 695.79013) και 

80Se13C1
12C60

1H93
14Ν13

16O19 (m/z = 696.28998).  

 

Επομένως, με την παρούσα nRPLC-SIM προσέγγιση δεν ταυτοποιήθηκε κανένα πεπτίδιο της 

αλβουμίνης του ανθρώπινου ορού αίματος που να περιέχει σεληνομεθειονίνη είτε 

οξειδωμένη σεληνομεθειονίνη. Ακολούθησαν περαιτέρω προσπάθειες μέσω της nRPLC-SIM 

προσέγγισης, για την ανίχνευση πιθανών σεληνομεθειονυλικών πεπτιδίων της αλβουμίνης, 

tR = 120.6 min 
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με την παρακολούθηση επαναλήψιμα παρατηρούμενων αστοχιών της πρωτεόλυσης 

(missed cleavages), χωρίς όμως επιτυχία. (Μη παρουσιασμένα αποτελέσματα).  

Τέλος, στην προσπάθεια για την ανίχνευση των χαμηλής αφθονίας σεληνομεθειονυλικών 

πεπτιδίων της αλβουμίνης, κρίθηκε σκόπιμη η εκλεκτική απομόνωση των πεπτιδίων που 

περιέχουν μεθειονίνη και σεληνομεθειονίνη. Για το σκοπό, χρησιμοποιήθηκε ένα 

πρωτόκολλο της βιβλιογραφίας[153] για την απομόνωση πεπτιδίων που περιέχουν 

μεθειονίνη. Η προσέγγιση αυτή εφαρμόστηκε σε δοκιμαστικό στάδιο στο πρότυπο 

τετραπεπτίδιο MRFA, καθώς περιέχει μεθειονίνη, και στο αμινοξύ σεληνομεθειονίνη. Η 

απόδοση της απομόνωσης, μέσω αύξησης του φορτίου του πεπτιδίου MRFA και του 

σεληνοαμινοξέως με αλκυλίωση και απομόνωση με χρωματογραφία κατιονανταλλαγής, 

ήταν αρκετά χαμηλή, με αποτέλεσμα να μην εφαρμοστεί σε πεπτίδια της ανθρώπινης 

αλβουμίνης του ορού αίματος. (Μη παρουσιασμένα αποτελέσματα). 

Συμπερασματικά, η ταυτοποίηση των δυνητικών σεληνομεθειονυλικών πεπτιδίων της 

ανθρώπινης αλβουμίνης του ανθρώπινου ορού αίματος είναι δύσκολο να επιτευχθεί με 

φασματομετρία μοριακών μαζών, λόγω της εξαιρετικά χαμηλής αφθονίας τους (στην 

αισιόδοξη περίπτωση που και τα έξι μεθειονυλικά πεπτίδια έχουν αντικατασταθεί από 

σεληνομεθειονυλικά, το κάθε σεληνομεθειονυλικό πεπτίδο της αλβουμίνης αποτελεί το 

0.003% του πληθυσμού των αντίστοιχου μεθειονυλικού πεπτιδίου) και τις ισοβαρικές 

παρεμποδίσεις. Η εκλεκτική απομόνωση των σεληνομεθειονυλικών πεπτιδίων και ο 

περαιτέρω εμπλουτισμός τους, πιθανώς, να αποτελούν βοηθητικά στάδια στη 

συγκεκριμένη προσέγγιση, και θα ήταν χρήσιμο να μελετηθούν μελλοντικά. Ιδανικά, με την 

άμεση σύζευξη φασματομετρίας μοριακών και ατομικών μαζών, θα μπορούσε να 

επιτευχθεί η ταυτόχρονη παρακολούθηση των πεπτιδίων που περιέχουν σεληνομεθειονίνη 

και του σεληνίου σε αυτά, καθώς επίσης και ο ποσοτικός προσδιορισμός τους, για την 

άμεση συσχέτιση του φόρτου του κάθε πεπτιδίου σε σελήνιο και επομένως για τον άμεσο 

προσδιορισμό της κατανομής της σεληνομεθειονίνης στη σεληνοαλβουμίνη. 

 Ως εκ τούτου, ο προσδιορισμός της κατανομής του σεληνίου σε πεπτίδια που περιέχουν 

μεθειονίνη θα μπορούσε να υπολογιστεί με βάση την εξίσωση  ( [ ] 	 	
[ ]

 ), με i = 1 – 6 

για τα έξι δυνητικά σεληνομεθειονυλικά πεπτίδια. Επιπλέον, ο προσδιορισμός του λόγου 

των συγκεντρώσεων του σεληνίου προς την αλβουμίνη ( [ ]
[ ]

 ),  θα μπορούσε να 

αποτελέσει δείκτη της φυσιολογικής ή μη κατάστασης του εκάστοτε υποκειμένου της 

ανάλυσης, λόγω του λεπτού διαχωρισμού μεταξύ της ευεργετικής και τοξικής δράσης του 

σεληνίου. Παράλληλα, για την εύρεση των πιθανών μηχανισμών κατανομής του σεληνίου 
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στην αλβουμίνη, αλλά και σε άλλες γενικές πρωτεΐνες, θα ήταν σκόπιμη η ταυτόχρονη 

παρακολούθηση των επιπέδων της ελεύθερης σεληνομεθειονίνης έναντι της ελεύθερης 

μεθειονίνης στον ορό αίματος και της συσχέτισής τους με τα επίπεδα της 

σεληνοαλβουμίνης στο αίμα. Τέλος, τη μελέτη αυτή θα ενίσχυαν πειράματα χορήγησης 

συμπληρωμάτων διατροφής με σεληνομεθειονίνη ως εξωτερική πηγή σεληνίου. Η 

ενισχυμένη λήψη σεληνομεθειονίνης θα υποβοηθούσε την ανίχνευση του σεληνίου και των 

πεπτιδίων που περιέχουν σεληνομεθειονίνη, λόγω της άμεσης ενσωμάτωσης της 

σεληνομεθειονίνης σε γενικές πρωτεΐνες του αίματος.   
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  Κεφάλαιο 
 

 

Ι. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΟΥ (Se) ΣΕ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΑΖΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CX-RPLC-MRM ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

Οχτώ μη πρωτεϊνικές ενώσεις του σεληνίου (SeMet, MeSeCys, SeGalNAc, SeGluNAc, 

SeGalNH2, TMSe+, Selenate, Selenite) που σχετίζονται με το μεταβολισμό του απαραίτητου 

αυτού ιχνοστοιχείου στον ανθρώπινο οργανισμό αποτέλεσαν τον αντικείμενο της 

δεδομένης μελέτης. H CX-RPLC-MRM μεθοδολογία που αναπτύχθηκε και βελτιστοποιήθηκε 

με τη χρήση πρότυπων ενώσεων του σεληνίου, χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς για την 

ταυτοποίηση τριών μεταβολικών προϊόντων του σεληνίου (SeGalNAc, SeGalNH2, TMSe+) σε 

ανθρώπινα ούρα και ορό αίματος, κατόπιν χορήγησης συμπληρωμάτων διατροφής που 

περιέχουν σεληνικό νάτριο και μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη ως πηγή σεληνίου. 

Από τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα της CX-RPLC-MRM μεθοδολογίας, στα πειράματα 

χορήγησης εξωγενούς σεληνικού νατρίου και μέθυλο-σεληνοκυστεΐνης, προκύπτει ότι ο 

κυρίαρχος μεταβολίτης του σεληνίου, με βάση τους μέχρι σήμερα γνωστούς και δομικά 

προσδιορισμένους μεταβολίτες του στοιχείου, είναι το σεληνοσάκχαρο μέθυλο-2-

ακετάμιδο-2-δεσοξυ-1-β-D- γαλακτοζαμίνη, SeGalNAc. Η παραγωγή του τριμεθυλιωμένου 

κατιόντος του σεληνίου (TMSe+), που στο παρελθόν θεωρούνταν ως το κύριο μεταβολικό 

προϊόν του σεληνίου, καθορίζεται από τα γονοτυπικά και διατροφικά χαρακτηριστικά του 

εκάστοτε οργανισμού, και με βάση τη δεδομένη μελέτη κυμαίνεται σε ιχνοποσότητες. 

Κρίνοντας από τα επίπεδα των συγκεντρώσεων των σεληνικών ανιόντων και της μέθυλο-

σεληνοκυστεϊνης στον ορό αίματος, υπάρχουν ενδείξεις ότι το τελευταίo μεταβολίζεται 

ταχύτερα από το σεληνικό νάτριο, χωρίς όμως να μπορεί να αποδειχθεί από τη 

συγκεκριμένη μελέτη.      

Η CX-RPLC-MRM μεθοδολογία χαρακτηρίζεται από εξαιρετική απλότητα κατά την 

προετοιμασία των δειγμάτων, αποφεύγοντας πολλαπλά στάδια καθαρισμού και 

απομόνωσης που θα οδηγούσαν σε μειωμένη ανάκτηση των ενώσεων του σεληνίου. Η 

κατακρήμνιση των πρωτεϊνών του ορού αίματος και η προσυμπύκνωση των δειγμάτων 

αποτέλεσαν τα μοναδικά στάδια επεξεργασίας του ορού αίματος, με καθοριστικό ρόλο 

4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
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στην ανίχνευση μεταβολικών προϊόντων του σεληνίου σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα 

συγκέντρωσης (μερικά ppb) στον ορό αίματος. Συγκεκριμένα, η απομάκρυνση των 

πρωτεϊνικών μορίων είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των συστατικών της μήτρας και 

επομένως τη μείωση του φαινομένου της επίδρασης της μήτρας, ενώ η προσυμπύκνωση 

των δειγμάτων κατά 2.5 έως και 5 φορές του αρχικού όγκου τους, ήταν απαραίτητη για την 

ενίσχυση του σήματος των χαμηλής συγκέντρωσης ενώσεων του σεληνίου. 

Παρόλα αυτά, η επίδραση του φαινομένου της μήτρας ήταν αδύνατο να εξαλειφθεί, 

έχοντας ως αποτέλεσμα την αδυναμία της CX-RPLC-MRM για την ανίχνευση των αμινοξέων 

μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη και σεληνομεθειονίνη σε ιχνοποσότητες. Ειδικότερα για τη 

μέθυλο-σεληνοκυστεΐνη, εξετάσθηκαν είκοσι επτά διαφορετικές χρωματογραφικές μέθοδοι 

για την εύρεση των βέλτιστων συνθηκών ανάλυσης του σεληνοαμινοξέος. Όμως, η 

συνέκλουση παρεμποδίζουσων ουσιών αλλά και η χαμηλή ανάκτηση της μέθυλο-

σεληνοκυστεΐνης υπέδειξαν ότι είναι αδύνατη η ανίχνευσή της σε ιχνοποσότητες με τα 

δεδομένα HPLC-ESI-MS/MS συστήματα, χωρίς κάποιο επιπλέον στάδιο απομάκρυνσης των 

συστατικών της μήτρας. 

 

ΙΙ. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΟΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ  

Οι nRPLC-MRM και nRPLC-SIM μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν στη δεδομένη μελέτη, 

εφαρμόστηκαν σε δείγματα εγγενούς ορού αίματος για την  ταυτοποίηση – 

ποσοτικοποίηση της αλβουμίνης του ανθρώπινου ορού αίματος και για τη στοχευμένη 

ανίχνευση πεπτιδίων της αλβουμίνης που δυνητικά περιέχουν σεληνομεθειονίνη σε 

αντικατάσταση καταλοίπων μεθειονίνης. Η ταυτοποίηση της αλβουμίνης 

πραγματοποιήθηκε επιτυχώς μέσω παρακολούθησης αντιπροσωπευτικών μεταβάσεων 

ιόντων τεσσάρων χαρακτηριστικών πεπτιδίων της αλληλουχίας της HSA σε δείγματα 

εγγενούς ορού αίματος, με ή χωρίς την εκλεκτική απομόνωση της αλβουμίνης από αυτά με 

χρωματογραφία συγγένειας. 

Όμως, οι συστηματικές προσπάθειες για την εύρεση κατάλληλων χαρακτηριστικών 

πεπτιδίων για την ακριβή ποσοτικοποίηση της αλβουμίνης του ανθρώπινου ορού αίματος, 

ανεξαρτήτως των μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων της πρωτεΐνης, δεν απέδωσαν 

καρπούς. Συγκεκριμένα, τα δύο θεωρητικά βέλτιστα πεπτίδια ως προς την ποσοτική 

αντιπροσώπευση της αλβουμίνης με βάση τον προτεινόμενο χάρτη των μετα-



 

213 
 

μεταφραστικών ομοιοπολικών τροποποιήσεων της πρωτεΐνης, παρουσίασαν χαμηλή 

ανιχνευσιμότητα και ανεπαρκή επαναληψιμότητα στο δεδομένο σύστημα HPLC-ESI-MS.  

Ως εκ τούτου, ακολουθήθηκε η προσέγγιση της ανάπτυξης μίας bottom-up RPLC-MRM 

μεθοδολογίας για την απλουστευμένη label-free ποσοτικοποίηση της αλβουμίνης με βάση 

δύο χαρακτηριστικά πεπτίδια της αλβουμίνης, τα οποία, όμως, υπόκεινται σε ομοιοπολικές 

τροποποιήσεις, μειώνοντας της αξιοπιστία της μεθόδου. Τα όρια ανίχνευσης που 

επιτεύχθηκαν, της τάξεως των fmoles, είναι ικανοποιητικά χαμηλά για το δεδομένο 

σύστημα και συγκρίσιμα με τα όρια ανίχνευσης που αναφέρονται για την HSA στη 

βιβλιογραφία. 

Τέλος, στα πλαίσια της προσπάθειας της ταυτοποίησης δυνητικών σεληνομεθειονυλικών 

πεπτιδίων της αλβουμίνης, εφαρμόστηκε μία nRPLC-SIM μέθοδος σε αλβουμίνη 

απομονωμένη με χρωματογραφία συγγένειας από εγγενή ορό αίματος. Παρά την 

φασματομετρική παρακολούθηση στενού εύρους λόγων m/z για κάθε πεπτίδιο-στόχο, η 

χαμηλή αφθονία των πεπτιδίων που πιθανώς να περιέχουν σεληνομεθειονίνη, αλλά και οι 

ισοβαρικές παρεμποδίσεις από υψηλής έντασης ιόντα των συστατικών της μήτρας, 

αποτέλεσαν ανασταλτικούς παράγοντας στη χαρτογράφηση των δυνητικών 

σεληνομεθειονυλικών πεπτιδίων της αλβουμίνης. 

 

ΙΙΙ. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ   

Από τη μελέτη του σεληνίου και της αλβουμίνης του ορού αίματος προέκυψαν τα εξής 

δεδομένα:  

i) Η παρακολούθηση των επιπέδων του σεληνίου σε ανθρώπινα βιολογικά υγρά 

κρίνεται απαραίτητη για την πρόληψη της έλλειψης και της υπερεπάρκειας του 

οργανισμού ως προς το απαραίτητο αυτό ιχνοστοιχείο, λόγω του σημαντικού 

αριθμού παθήσεων που σχετίζονται με ανεπαρκή και τοξικά επίπεδα του 

σεληνίου.  

ii) Απαιτούνται συμπληρωματικές μελέτες για την πλήρη αποσαφήνιση του 

μεταβολισμού του σεληνίου, τόσο μέσω του προσδιορισμού άγνωστων έως 

σήμερα μεταβολιτών του στοιχείου, όσο και μέσω της ταυτόχρονης 

παρακολούθησης όλων των βιομορίων που σχετίζονται με το μεταβολισμό του 

σεληνίου (σεληνοένζυμα, ασταθείς σεληνο-ενώσεις, πρωτεΐνες που περιέχουν 
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σελήνιο, μεταβολικά προϊόντα του σεληνίου, πρωτεϊνικό σελήνιο μέσω μη 

ομοιοπολικών δεσμών, βιομόρια με σεληνοσουλφιδικούς δεσμούς). 

iii) Ο προσδιορισμός του σεληνίου σε σεληνοπρωτεΐνες (SelP, GPx) και πρωτεΐνες 

που περιέχουν σελήνιο (SelAlb) δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα σε επίπεδο 

πεπτιδίων για όλες τις πρωτεΐνες. 

iv) Ο ακριβής και αξιόπιστος ποσοτικός προσδιορισμός της αλβουμίνης του ορού 

αίματος είναι αναγκαίος, τόσο για την πρόληψη καταστάσεων 

υποαλβουμιναιμίας ([HSA] ≤ 35 g L-1), που είναι ιδιαίτερα εμφανής σε ευπαθείς 

ομάδες, όπως σε άτομα με διαβήτη και κίρρωση του ήπατος, όσο γιατί 

θεωρείται ως βιοδείκτης διαφόρων παθήσεων, όπως η οξεία νεφρική βλάβη. 

Μέχρι σήμερα, καμία αναλυτική τεχνική δεν είναι ικανή για την ακριβή 

ποσοτικοποίηση της HSA όταν αυτή παρουσιάζει σημαντική μικροετερογένεια. 

 

Τα προαναφερθέντα δεδομένα καλούνται να απαντηθούν από μελλοντικές μελέτες τόσο 

για την κατανόηση σημαντικών βιοχημικών διεργασιών, όσο και για την πρόληψη 

διαφόρων παθολογικών καταστάσεων. Καθώς όλα τα παραπάνω δεδομένα φαίνονται να 

σχετίζονται μεταξύ τους, στο μέλλον θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη η ανάπτυξη μίας κοινής 

προσέγγισης για τη μελέτη αυτών. Χαρακτηριστικά, η άμεση σύζευξη φασματομετρίας 

ατομικών και μοριακών μαζών (on line HPLC-ICP/MS-API/MS/MS), ιδιαίτερα στην 

περίπτωση που το φασματόμετρο μοριακών μαζών διαθέτει εξαιρετική ευαισθησία και 

ακρίβεια όπως το LTQ-Orbitrap XL που χρησιμοποιήθηκε στη δεδομένη διατριβή, θα έκανε 

δυνατή την ταυτόχρονη παρακολούθηση πρωτεϊνών και βιομορίων που περιέχουν σελήνιο.  

Με την παρακολούθηση επιλεγμένων μεταβάσεων χαρακτηριστικών ιόντων των 

αντιπροσωπευτικών πεπτιδίων για την εκάστοτε πρωτεΐνη στόχο (bottom-up HPLC-MRM), 

αλλά και την παρακολούθηση επιλεγμένων μεταβάσεων ιόντων για τους μεταβολίτες του 

σεληνίου, μέσω της χρήσης του φασματομέτρου μοριακών μαζών, θα μπορούσε να 

επιτευχθεί η ταυτόχρονη ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση πρωτεϊνών και ενώσεων του 

σεληνίου. 

Με την άμεση σύνδεση ενός φασματομέτρου ατομικών μαζών, λόγω της εξαιρετικής 

ευαισθησίας και ακρίβειας που παρουσιάζει για μέταλλα και μεταλλοειδή, θα ήταν εφικτή 

η ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του σεληνίου. Η άμεση συσχέτιση των αποτελεσμάτων 

που θα δίνονταν από τα δύο φασματόμετρα μάζας με βάση τους χρόνους κατακράτησης 

(tR), θα επέτρεπε τον άμεσο και αξιόπιστο προσδιορισμό των επιπέδων του σεληνίου στο 
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δείγμα, αλλά και τους λόγους [ 	 	 ]
[ 	 	 ]  και [ 	 	 ]

[ ] , με i = 1 – 6 για τα έξι 

πιθανά σεληνοπεπτίδια, καθοριστικούς για την κατανόηση των βιοχημικών διεργασιών της 

κατανομής του σεληνίου στις πρωτεΐνες.  

Η προσέγγιση αυτή θα επέτρεπε την άμεση συσχέτιση όλων των βιομορίων-στόχων, λόγω 

της ταυτόχρονης παρακολούθησής τους στο ίδιο δείγμα, μειώνοντας επιπλέον, σημαντικά 

το χρόνο προετοιμασίας των δειγμάτων που θα απαιτούνταν αν οι δύο τεχνικές 

εφαρμόζονταν ανεξάρτητα. Στο ίδιο σύστημα θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν 

περαιτέρω μελέτες για το μεταβολισμό του σεληνίου, με πειράματα χορήγησης εξωγενούς 

σεληνίου. Καθώς η φασματομετρία μάζας αποτελεί ένα ιδανικό βιοχημικό εργαλείο, είναι 

σημαντικό να αναπτύσσονται μεθοδολογίες για την ταυτόχρονη απάντηση πολλαπλών 

ερωτημάτων, με την ελάχιστη κατανάλωση δείγματος και χρόνου επεξεργασίας των 

δειγμάτων, όπου φυσικά αυτό είναι εφικτό, ώστε στο μέλλον να είναι δυνατή η χρήση της 

φασματομετρίας μάζας σε εργαστήρια αναλύσεων ρουτίνας. 
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  Παράρτημα Ι.
 

 

Η πηγή του ηλεκτροψεκασμού αποτελεί μια ηλεκτροχημική κυψελίδα, στην οποία 

πραγματοποιούνται οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. Στο απλούστερο μοντέλο της πηγής 

ιοντισμού μέσω ηλεκτροψεκασμού, η ηλεκτροχημική κυψελίδα αποτελείται από δύο 

ηλεκτρόδια. Το ηλεκτρόδιο εκπομπής (ES emitter) αποτελεί το ηλεκτρόδιο εργασίας, στο 

οποίο εφαρμόζεται υψηλό δυναμικό (2 – 5 kV), μέσω του οποίου σχηματίζονται οι 

φορτισμένες σταγόνες του διαλύματος του αναλύτη. Δυναμικό αντίθετης πολικότητας 

εφαρμόζεται στο αντισταθμιστικό ηλεκτρόδιο, δηλαδή στο σημείο εισόδου των ιόντων στο 

φασματόμετρο μάζας (inlet capillary). Καθώς το αντλούμενο διάλυμα του αναλύτη 

διέρχεται από το ηλεκτρόδιο εργασίας, το εφαρμοζόμενο δυναμικό προκαλεί το 

διαχωρισμό των ιόντων του αναλύτη.[1]-[5]  

Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή θετικού δυναμικού, τα θετικά ιόντα του αναλύτη 

κατευθύνονται προς την επιφάνεια της σχηματιζόμενης σταγόνας στο άκρο του τριχοειδούς 

της εισαγωγής των ιόντων. Λόγω της διαφοράς του δυναμικού μεταξύ των δύο 

ηλεκτροδίων, η σταγόνα διαθέτει παραμορφωμένη μορφή (Taylor cone), και σχάζεται σε 

σταγονίδια με αυξημένη πυκνότητα φορτίου, όταν υπερβαίνεται το όριο Rayleigh, δηλαδή 

όταν οι απωστικές δυνάμεις Coulomb υπερτερούν της επιφανειακής τάσης του υγρού. Τα 

ιόντα του αναλύτη που προκύπτουν από την περαιτέρω σχάση των σταγονιδίων και την 

αποδιαλυτοποίησή τους, μεταφέρονται μέσω της αέριας φάσης στο αντισταθμιστικό 

ηλεκτρόδιο, όπου στην περίπτωση του θετικού ιοντισμού, πραγματοποιείται αναγωγή. 

Μέσω των ιόντων της αέριας φάσης το κλειστό, πλέον, κύκλωμα παρέχει ημισυνεχές 

σταθερό ρεύμα.  Μία απλουστευμένη απεικόνιση του μηχανισμού του ηλεκτροψεκασμού 

απεικονίζεται στο Σχήμα I.1.α., ενώ οι οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα 

κατά το θετικό και αρνητικό ιοντισμό απεικονίζονται στον Πίνακα I.1.. 

Στις περισσότερες πηγές ιοντισμού μέσω ηλεκτροψεκασμού[3], όπως και στην περίπτωση 

της παρούσας μελέτης, εισάγεται στην ηλεκτροχημική κυψελίδα, ένα τρίτο ηλεκτρόδιο, 

ηλεκτρόδιο γείωσης,  τοποθετημένο πριν το ηλεκτρόδιο εργασίας, για λόγους ασφαλείας 

του χειριστή. Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα και στο συγκεκριμένο 

ηλεκτρόδιο, περιπλέκοντας το σύστημα, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα I.1β..  

Π.Ι. ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΟΞΥΑΝΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΨΕΚΑΣΜΟ 
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Χαρακτηριστικά, στην περίπτωση του θετικού ιοντισμού, όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, η οξείδωση που πραγματοποιείται στο ηλεκτρόδιο εργασίας, έπεται της 

αναγωγής στο ηλεκτρόδιο γείωσης (Πίνακας Ι.1.). Επιπλέον, το ηλεκτρόδιο αυτό 

συνεισφέρει προσθετικά στο συνολικό ρεύμα, περίπου κατά μία τάξη μεγέθους, 

ενισχύοντας τις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις του συστήματος διαλύτη – αναλύτη - 

ηλεκτροδίων. 

 

 

Σχήμα Ι.1. α)Σχηματική αναπαράσταση της πηγής ηλεκτροψεκασμού και του μηχανισμού του 

ηλεκτροψεκασμού για το σχηματισμό φορτισμένων σταγόνων του διαλύματος του αναλύτη. β) 

Σχηματική αναπαράσταση του συστήματος των ηλεκτροδίων της ηλεκτροχημικής κυψελίδας του 

ηλεκτροψεκασμού, με ηλεκτρόδιο γείωσης (upstream ground) πριν το ηλεκτρόδιο εργασίας 

(Emitter).[3]  

     

Πίνακας I.2. Κυρίαρχες ηλεκτροχημικές αντιδράσεις στα ηλεκτρόδια της πηγής ιονισμού μέσω 
ηλεκτροψεκασμού κατά το θετικό και αρνητικό ιοντισμό, σε διατάξεις με και χωρίς πρόσθετο 
ηλεκτρόδιο γείωσης. [3] 

 Γείωση στο ηλεκτρόδιο εργασίας Πρόσθετο ηλεκτρόδιο γείωσης πριν 
το ηλεκτρόδιο εργασίας 

 + ιονισμός - ιονισμός + ιονισμός - ιονισμός 
Ground electrode - - Αναγωγή Οξείδωση 
ES Emitter Οξείδωση Αναγωγή Οξείδωση Αναγωγή 
Inlet capillary Αναγωγή Οξείδωση Αναγωγή Οξείδωση 

 

 

α) 

β) 
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Όπως παρατηρείται από τον Πίνακα I.1., η οξείδωση του αναλύτη κατά την εφαρμογή 

θετικού δυναμικού στο ηλεκτρόδιο εργασίας, είναι ένα συχνά παρατηρούμενο φαινόμενο. 

Όμως, φαινόμενα οξείδωσης του αναλύτη, με αρνητικό εφαρμοζόμενο δυναμικό στο 

ηλεκτρόδιο εργασίας, σπάνια απαντώνται. Στην παρούσα μελέτη, παρατηρήθηκε η 

οξείδωση οξυανιόντων του σεληνίου και του αρσενικού κατά την ανάλυσή τους με 

αρνητικό ιοντισμό κατά τον ηλεκτροψεκασμό. Για την επιβεβαίωση της οξείδωσής τους 

κατά τη διαδικασία του ηλεκτροψεκασμού και όχι κατά την προετοιμασία του δείγματος, 

πραγματοποιήθηκαν πειράματα παρακολούθησης της οξείδωσης των αναλυτών 

συναρτήσει του χρόνου, καθώς και ανάλυση με την ήπια και ελεύθερη από ηλεκτρικά πεδία 

τεχνική ιοντισμού Venturi Easy Ambient Sonic Spray Ionization (VEASI). Στο Σχήμα I.2., 

απεικονίζεται ο μηχανισμός της συγκεκριμένης τεχνικής.  

Χαρακτηριστικά, στην τεχνική VEASI, η οποία αποτελεί, επίσης, μία τεχνική ιοντισμού σε 

ατμοσφαιρική πίεση, το διάλυμα του αναλύτη αντλείται μέσω της επίδρασης του 

φαινομένου Venturi, και ειδικότερα, μέσω της διαφοράς πίεσης που δημιουργείται στο 

εσωτερικό του εκνεφωτή από τον οποίο διέρχεται ο τριχοειδής για την εισαγωγή του 

δείγματος, λόγω μίας μεγάλης ροής αερίου (αζώτου στη δεδομένη περίπτωση). Η 

μεταφορά των ιόντων του αναλύτη στην αέρια φάση, στην τεχνική VEASI, πραγματοποιείται 

μέσω υπερηχητικής εκνέφωσης του διαλύματος του αναλύτη, κατά την οποία 

σχηματίζονται σταγονίδια με άνιση κατανομή φορτίων. Η σύγχρονη αυτή τεχνική, φαίνεται 

να παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι του ηλεκτροψεκασμού όταν συζεύγνεται 

με φασματομετρία μάζας, όπως  η δυνατότητά της για ταυτόχρονη ανάλυση σε αρνητικό 

και θετικό ιονισμό, ο εκλεκτικός ιοντισμός του αναλύτη, η απουσία παρεμποδίσεων από 

ηλεκτροχημικά φαινόμενα και φαινόμενα εκφόρτησης, καθώς, φυσικά και η ταχύτατη λήψη 

φασματομετρικών δεδομένων των ιόντων.[6] 

 

Σχήμα Ι.2. Σχηματική αναπαράσταση της πηγής VEASI, για την εκνέφωση του διαλύματος του 

αναλύτη και τη μεταφορά των ιόντων του αναλύτη στην αέρια φάση για την ανάλυσή τους με 

φασματομετρία μαζών.[6] 
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Πειραματικό μέρος 

Ι. Πρότυπες ενώσεις - αντιδραστήρια 

 Selenous acid (purum. ≥97.0 % (RT)), Chemika, Fluka, Fluka Chemie GmbH, Sigma-Aldirich 
 Sodium arsenite, BDH Ltd, Poole Eng. 
 Malonic acid (≥99%) Chemika, Fluka, Fluka Chemie GmbH, Sigma-Aldirich. 

 Ammonium acetate (puriss., p.a.), Riedel-de Haen, Sigma-Aldrich, Laborchemikallen 

GmbH. 

 

Τα πρότυπα διαλύματα του σεληνιώδους οξέος παρασκευάσθηκαν με διάλυση του 
πρότυπου στερεού σε υπερκάθαρο νερό (18.2 MΩ), ενώ το αρσενικώδες νάτριο, σε 
διάλυμα οξικού αμμωνίου (60 mM) με pH ρυθμισμένο στα 6.36 με μαλονικό οξύ. 

 

ΙΙ. ESI-MS 

Για την ανάλυση των ενώσεων του σεληνίου και του αρσενικού στην παρούσα μελέτη, 

χρησιμοποιήθηκε το φασματόμετρο μάζας LCQTM Advantage, Thermo Scientific, με ιοντική 

παγίδα ως αναλυτή μαζών, και συμβατική πηγή ηλεκτροψεκασμού. Τα διαλύματα των 

αναλυτών εισάγονταν στο φασματόμετρο μάζας με άμεση έγχυση, μέσω τριχοειδούς fused 

silica tube (0.1mm i.d.). 

III. VEASI-MS   

Στο ίδιο φασματόμετρο μάζας, προσαρμόστηκε η αυτοσχέδια πηγή ιονισμού VEASI, κατόπιν 

αφαίρεσης της πηγής του ηλεκτροψεκασμού. Χρησιμοποιήθηκε ο εμπορικά διαθέσιμος 

πνευματικός εκνεφωτής Meinhard® TR-50-C1-SB, στο εσωτερικό του οποίου προσαρμόστηκε 

τριχοειδής σωλήνας εισαγωγής δείγματος fused silica tube (0.1mm i.d.), με κάθετη ροή 

αερίου αζώτου σταθερή στα 45 psi.   
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Αποτελέσματα 

Υδατικό διάλυμα σεληνιώδους οξέος, συγκεντρώσεως 50 μg Selenous acid *L-1, αναλύθηκε 

εντός της ίδιας εργαστηριακής ημέρας με φασματόμετρο μοριακών μαζών με πηγές 

ιοντισμού τον ηλκτροψεκασμό (ESI) και την υποβοηθούμενη από το φαινόμενο Venturi, 

τεχνική υπερηχητικού ψεκασμού (VEASI). Τα φάσματα που λήφθηκαν και με τις δύο 

τεχνικές με ρύθμιση του φασματομέτρου σε πλήρη σάρωση ιόντων στον αρνητικό ιοντισμό, 

παρατίθενται στο Σχήμα Ι.3.. Το σεληνιώδες οξύ, με μονοϊσοτοπική μάζα MW = 129.92, 

αναμένεται να ανιχνευτεί στον αρνητικό ιοντισμό μέσω του μοριακού ιόντος του [Μ – Η]- 

με λόγο μάζας προς φορτίο m/z = 129.  

 

 

Σχήμα Ι.3. α) VEASI-MS ανάλυση του σεληνιώδους οξέος (sCID = 10) στον αρνητικό ιοντισμό. Το 

μοριακό ιόν του οξέος ανιχνεύεται σε λόγο m/z = 129.1. β) ESI-MS ανάλυση του σεληνιώδους οξέος 

(sCID = 10) στον αρνητικό ιοντισμό. Στη δεδομένη περίπτωση, το μοριακό ιόν του σεληνιώδους 

οξέος, [Μ – Η]- = m/z = 129.1, καταστέλλεται λόγω οξείδωσης προς σεληνικό οξύ. 

 

Από το Σχήμα Ι.3.α., παρατηρείται ότι το μοριακό ιόν του σεληνιώδους οξέος, αποτελεί τη 

βασική κορυφή του λαμβανόμενου φάσματος μέσω της τεχνικής VEASI-MS, ο μηχανισμός 

της οποίας δεν βασίζεται σε εφαρμογή δυναμικών κατά τον ψεκασμό. Επίσης, 

παρατηρείται η χαρακτηριστική ισοτοπική κατανομή του σεληνίου στο σεληνιώδες οξύ, με 

α) 

β) 
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την ανίχνευση των πέντε σταθερών ισοτόπων του σεληνίου (74Se, 76Se, 78Se, 80Se, 82Se),  

καθώς και σε μικρό βαθμό η αφυδάτωση του σεληνιώδους οξέος. 

Αντίθετα, κατά τη συμβατική φασματομετρική ανάλυση με πηγή ιοντισμού τον 

ηλεκτροψεκασμό, εκτός από την ισχυρά ευνοούμενη αφυδάτωση του σεληνιώδους οξέος 

[Μ – Η2Ο]-, παρατηρείται καταστολή της έντασης του σήματος του μοριακού ιόντος του 

σεληνιώδους οξέος, λόγω της οξείδωσής του με προσθήκη ενός ατόμου οξυγόνου. Το 

οξειδωμένο ψευδομοριακό ιόν ανιχνεύεται με λόγο m/z = 145, ενώ η απόσπαση μίας 

υδροξυλομάδας από το οξειδωμένο σεληνιώδες οξύ (σεληνικό οξύ), ανιχνεύεται με λόγο 

m/z = 128. Επομένως, κατά την ESI-MS ανάλυση του σεληνιώδους οξέος, παρατηρείται 

οξείδωσή του Se από την (IV) οξειδωτική κατάσταση στην (VI), ενώ κατά την VEASI ανάλυση 

είναι εμφανής η εκλεκτική ανίχνευση του αναλύτη απουσία ηλεκτροχημικών φαινομένων.  

Η οξείδωση του σεληνιώδους οξέος στον ηλεκτροψεκασμό, μελετήθηκε περαιτέρω με 

σάρωση των τιμών του εφαρμοζόμενου δυναμικού στο ηλεκτρόδιο εργασίας. Τα 

λαμβανόμενα φάσματα για τις τιμές του δυναμικού του ηλεκτροψεκασμού, παρατίθενται 

συνδυαστικά στο Σχήμα Ι.4., όπου παρατηρείται σημαντική αύξηση του φαινομένου της 

οξείδωσης του σεληνιώδους οξέος προς σεληνικό οξύ σε υψηλά εφαρμοζόμενα δυναμικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα Ι.4. ESI-MS λαμβανόμενα φάσματα διαλύματος σεληνιώδους οξέος (50 μg L-1), στο εύρος των 

τιμών του δυναμικού του ηλεκτροψεκασμού SV = 0 – 5kV. [M – H]- = m/z = 129, [M + O - H]- = m/z = 

145, [M + O – HO-]- = m/z = 128. 
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Καθώς η οξείδωση του σεληνιώδους οξέος είναι πιθανό να πραγματοποιείται κατά την 

προετοιμασία και παραμονή του δείγματος, από το ατμοσφαιρικό οξυγόνο, εξετάσθηκε η 

πιθανή αύξηση της οξείδωσης του σεληνιώδους οξέος προς σεληνικό οξύ, συναρτήσει του 

χρόνου. Εάν ευσταθεί η συγκεκριμένη υπόθεση, τότε αναμένεται η ανίχνευση του 

σεληνικού οξέος και από την τεχνική VEASI σε σύζευξη με φασματομετρία μάζας. Έτσι, 

υδατικό διάλυμα του αναλύτη σε συγκέντρωση 50 μg σεληνιώδους οξέος *L-1, αναλύθηκε 

με VEASI-MS σε χρόνους t = 0 days, t = 3 days, και t =14 days από την ημέρα παρασκευής 

του δείγματος. Ακόμα και μετά από δεκατέσσερις ημέρες από την παρασκευή του υδατικού 

διαλύματος του σεληνιώδους οξέος, το σεληνικό οξύ, δεν ανιχνεύεται με την τεχνική VEASI 

– MS, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα Ι.5., υποδεικνύοντας την ηλεκτροχημική οξείδωση του 

οξυανιόντος H2SeO3 κατά τον ηλεκτροψεκασμό.   

 

Σχήμα Ι.5. VEASI-MS ανάλυση στον αρνητικό ιοντισμό του ίδιου δείγματος σεληνιώδους οξέος (50 μg 

*L-1) σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, για τη μελέτη της οξείδωσης του σεληνιώδους οξέος προς 

σεληνιώδες οξύ στο διάλυμα του δείγματος. Αναμενόμενη κορυφή σεληνικού οξέος: [Μ + Ο – Η]- = 

m/z = 145. 

 

Δεδομένου ότι διαπιστώθηκε ότι το σεληνιώδες οξύ δεν οξειδώνεται στο υδατικό διάλυμα 

του δείγματος πριν την ανάλυσή του, δύο πιθανές ερμηνείες για την ηλεκτροχημική 

οξείδωση κατά τον ηλεκτροψεκασμό αποτελούν το φαινόμενο κορόνας (corona discharge) 

καθώς και η οξείδωση του σεληνιώδους οξέος στην αέρια φάση από ατμοσφαιρικό 

οξυγόνο, καθώς η πηγή του ηλεκτροψεκασμού αποτελεί πηγή ιοντισμού σε ατμοσφαιρική 

πίεση. Στην περίπτωση του φαινομένου της κορόνας, μία ηλεκτρική εκκένωση προκαλεί το 

σχηματισμό δραστικών ειδών οξυγόνου (ROS) στην αέρια φάση, τα οποία είναι πιθανό να 

προσβάλλουν το άτονο του σεληνίου. Το φαινόμενο αυτό, συνήθως, συνοδεύεται από 
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έντονη και χαρακτηριστική λάμψη. Στη δεύτερη περίπτωση, η ηλεκτροχημική οξείδωση 

στην αέρια φάση από το ατμοσφαιρικό οξυγόνο, διέπεται από τις οξειδοαναγωγικές 

αντιδράσεις: 

 
  O2 + 4H+  + 4e-   2H2O                            E 0  = 1,23V 

 
2H2SeO4 + 4e-  2H2SeO3  + O2    E 0 = 1.15V 

 
                                            2H2SeO3  + 2O2  + 4H+   2H2SeO4 + 2H2O 

 
 

 
 
 
Και στις δύο συγκεκριμένες ερμηνείες, η παρουσία του οξυγόνου, αναμένεται να ευνοεί το 

φαινόμενο της οξείδωσης του σεληνιώδους οξέος. Επομένως, για την παρατήρηση της 

επίδρασης των παραπάνω φαινομένων, κρίθηκε σκόπιμη η περαιτέρω ESI-MS μελέτη του 

σεληνιώδους οξέος στον αρνητικό ιοντισμό, με μεγαλύτερη παροχή οξυγόνου. Για το σκοπό 

αυτό, από την κλειστή πηγή ιοντισμού, αφαιρέθηκε ο σωλήνας αποβλήτων (WT, Waste 

tube), αφήνοντας ανοιχτή την πηγή με αποτέλεσμα την καλύτερη εξαέρωσή της με αέριο 

N2. Τα αποτελέσματα της δεδομένης ανάλυσης ήταν εντυπωσιακά, καθώς η οξείδωση του 

σεληνιώδους οξέος δεν παρατηρείται ακόμα και σε υψηλές τιμές δυναμικού στο 

ηλεκτρόδιο εργασίας, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα Ι.6.a.  

 

Σχήμα Ι.6. ESI-MS ανάλυση του σεληνιώδους οξέος σε συγκέντρωση 50 μg *L-1, στον αρνητικό 

ιοντισμό (sCID = 10, Spray Voltage = 5kV): α) κατόπιν αφαίρεσης του σωλήνα αποβλήτων από την 

πηγή ιοντισμού, για την καλύτερη εξαέρωση της, β) με το σωλήνα αποβλήτων στην πηγή του 

ηλεκτροψεκασμού.  

α) 

β) 
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Από το δεδομένο πείραμα, φαίνεται πως η πίεση στην πηγή ιοντισμού έχει σημαντική 

επίδραση στη μετατροπή του σεληνιώδους οξέος προς σεληνικό οξύ. Χαρακτηριστικά, η 

επαγόμενη μείωση της πίεσης στον θάλαμο του ηλεκτροψεκασμού με την αφαίρεση του 

σωλήνα αποβλήτων, αναστέλει την οξείδωση  του αναλύτη. Έτσι, φαίνεται πιθανή η 

οξείδωση του σεληνιώδους οξέος σε σταγονίδια που βρίσκονται στην αέρια φάση από 

υδροξυλικές ρίζες, κατόπιν αναγωγής του διαλύτη, (Η2Ο), στο ηλεκτρόδιο εργασίας, κατά 

τις αντιδράσεις: 

 

2H2O + 2e-   H2 + 2OH-       E 0  = 0.07V 

                 H2SeO4 + H+  + 2e-  H2SeO3  + OH-   E 0  = 1.15V 

     H2SeO3  + 2H2O  H2SeO4 + H+  + H2 + OH- 

 

Παρά το ότι με βάση τις παραπάνω αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, το ηλεκτροχημικό κελί 

δεν είναι γαλβανικό, το υψηλό δυναμικό που εφαρμόζεται στο ηλεκτρόδιο εργασίας, καθώς 

και το αυξημένο ρεύμα του συστήματος λόγω του ηλεκτροδίου γείωσης, είναι ικανά να 

προσφέρουν την απαραίτητη ενέργεια για την διεξαγωγή της οξείδωσης του σεληνιώδους 

οξέος. Η υπόθεση αυτή, βασίζεται στο γεγονός ότι η οξείδωση του οξυανιόντος του 

σεληνίου αυξάνεται σε υψηλά εφαρμοζόμενα δυναμικά και σε αυξημένη πίεση αερίων 

στην πηγή. 

Τα φαινόμενα οξείδωσης μειώνουν την ευαισθησία της φασματομετρικής μεθόδου για την 

ανάλυση οξυανιόντων, και είναι δυνατόν να προκαλέσουν σφάλματα, όπως παρατηρήθηκε 

στο Κεφάλαιο 2, με την πλασματική ανίχνευση σεληνικών ανιόντων κατά την MRM 

ανάλυση πρότυπου διαλύματος σεληνιώδους νατρίου. Τα ηλεκτροχημικά αυτά φαινόμενα 

κατά τον ηλεκτροψεκασμό, δεν περιορίζονται μόνο στις ενώσεις του σεληνίου, αλλά και σε 

άλλα οξυανιόντα, όπως υποδεικνύεται από την ανάλυση διαλύματος αρσενικώδους 

νατρίου με ESI-MS σε σύγκριση με την VEASI-MS τεχνική (Σχήμα Ι.7.). 
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Σχήμα Ι.7. Aνάλυση αρσενικώδους νατρίου συγκεντρώσεως 50 μg *L-1, σε διάλυμα 60mM οξικού 

αμμωνίου, pH = 6.36, ρυθμισμένο με μαλονικό οξύ, στον αρνητικό ιονισμό. α) VEASI-MS ανάλυση β) 

ESI-MS ανάλυση του ίδιου δείγματος με εφαρμοζόμενο δυναμικό ηλεκτροψεκασμού SV = 4kV.  
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  Παράρτημα ΙΙ.
 

 

I. Χορήγηση MeSeCys 

Ι.1. Ορός αίματος σε χρόνο t = 3h από τη χορήγηση MeSeCys  

Τα παρακάτω δεδομένα αφορούν στην ποσοτικοποίηση του σεληνοσακχάρου SeGalNAc σε 

ορό αίματος εθελοντή για t = 3h από τη λήψη του συμπληρώματος MeSeCys. 

 Μέθοδος προσθήκης γνωστής ποσότητας (N = 3) 

Πίνακας ΙΙ.Ι1.1. Δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της πρότυπης καμπύλης 
βαθμονόμησης με τη μέθοδο προσθήκης γνωστής ποσότητας για τον ποσοτικό προσδιορισμό του 
SeGalNAc σε ορό αίματος (t =3h μετά τη λήψη MeSeCys). Η προκύπτουσα καμπύλη βαθμονόμησης 
δίνεται στο Σχήμα ΙΙ.Ι1.1.. Τα δεδομένα αφορούν στο αναλυόμενο δείγμα, ενώ για την εύρεση της 
[SeGalNAc] στον εγγενή ορό πραγματοποιήθηκε διαίρεση με το συντελεστή συμπύκνωσης (2.5).  

Spikes with std SeGalNAc Peak area of SeGalNAc 
(300  204) 

Regular residuals 3 
(yi-yr) 

0 1 916,776 356,03194 
0,99305 2 4188,46 -15,65449 
2,96589 2 12143,872 701,64297 

1 Η προκύπτουσα συγκέντρωση αφορά στα 200μl δείγματος, και διορθώθηκε για τα 201.4μl που λήφθηκαν για 
την CX-RPLC-MRM ανάλυση. 
2 Οι συγκεντρώσεις του πρότυπου SeGalNAc που προστέθηκαν αφορούν στα 200μl δείγματος. 
3 Τα στατιστικά δεδομένα προέκυψαν από το πρόγραμμα Analysis. 
 
 
 
 

Π.II. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ 

ΣΕΛΗΝΙΟΥ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΥΡΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΣΕΛΗΝΙΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. 



 

228 
 

 
Σχήμα ΙΙ.Ι1.1. Πρότυπη καμπύλη βαθμονόμησης με τη μέθοδο προσθήκης γνωστής ποσότητας για 

τον ποσοτικό προσδιορισμό του SeGalNAc σε ορό αίματος (t=3h μετά τη λήψη MeSeCys).  

 

 

 Χρήση του εσωτερικού προτύπου 82Se13CD3GalNAc (N = 3) 

Πίνακας ΙΙ.Ι1.2. Δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της πρότυπης καμπύλης 
βαθμονόμησης με τη χρήση του εσωτερικού προτύπου 82Se13CD3GalNAc για τον ποσοτικό 
προσδιορισμό του SeGalNAc σε ορό αίματος (t =3h μετά τη λήψη MeSeCys). Η προκύπτουσα 
καμπύλη βαθμονόμησης δίνεται στο Σχήμα ΙΙ.Ι.2.. Τα δεδομένα αφορούν στο αναλυόμενο δείγμα, 
ενώ για την εύρεση της [SeGalNAc] στον εγγενή ορό πραγματοποιήθηκε διαίρεση με το 
συντελεστή συμπύκνωσης (2.5).  

Spikes with std SeGalNAc Peak area of SeGalNAc (300204)/ 
Peak area 82Se13CD3GalNAc (306204) 

Regular residuals 
(yi-yr) 

0 0,01117 0,00196 
0,99305 0,05242 -0,00295 
2,96589 0,14808 9,87746E-4 
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Σχήμα ΙΙ.Ι1.2. Πρότυπη καμπύλη βαθμονόμησης με τη χρήση του εσωτερικού προτύπου 
82Se13CD3GalNAc για τον ποσοτικό προσδιορισμό του SeGalNAc σε ορό αίματος (t=3h μετά τη λήψη 

MeSeCys).  
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Ι.2. Ούρα κατόπιν χορήγησης MeSeCys  

Τα παρακάτω δεδομένα αφορούν στην ποσοτικοποίηση του σεληνοσακχάρου SeGalNAc σε 

ούρα εθελοντή για t = 220 min, t = 375 min και t = 600 min από τη λήψη του 

συμπληρώματος MeSeCys. 

 

 Ούρα εθελοντή σε χρόνο t = 220 min από τη λήψη MeSeCys 

 Μέθοδος προσθήκης γνωστής ποσότητας (Ν = 5) 

Πίνακας ΙΙ.Ι2.1. Δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της πρότυπης καμπύλης 
βαθμονόμησης με τη μέθοδο προσθήκης γνωστής ποσότητας για τον ποσοτικό προσδιορισμό του 
SeGalNAc σε ούρα (t =220min από τη λήψη MeSeCys). Η προκύπτουσα καμπύλη βαθμονόμησης 
δίνεται στο Σχήμα ΙΙ.Ι2.1.. Τα δεδομένα αφορούν στο αναλυόμενο δείγμα, ενώ για την εύρεση της 
τελικής [SeGalNAc] πραγματοποιείται κανονικοποίηση με βάση το ειδικό βάρος.  

Spikes with std SeGalNAc Peak area of SeGalNAc 
(300  204) 

Regular residuals  
(yi-yr) 

0 15870,915 -5103,013 
10 56228,948 -7123,8948 
20 125137,687 19405,9294 
30 151082,55 2971,8776 
40 180338,688 -10150,8992 

 
 
 
 
 

 
 
Σχήμα ΙΙ.Ι2.1. Πρότυπη καμπύλη βαθμονόμησης με τη μέθοδο προσθήκης γνωστής ποσότητας για 

τον ποσοτικό προσδιορισμό του SeGalNAc σε ούρα (t=220min μετά τη λήψη MeSeCys).  
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 Χρήση του εσωτερικού προτύπου 82Se13CD3GalNAc (Ν = 5) 

Πίνακας ΙΙ.Ι2.2. Δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της πρότυπης καμπύλης 
βαθμονόμησης με τη χρήση του εσωτερικού προτύπου 82Se13CD3GalNAc για τον ποσοτικό 
προσδιορισμό του SeGalNAc σε ούρα (t =220min από τη λήψη MeSeCys). Η προκύπτουσα καμπύλη 
βαθμονόμησης δίνεται στο Σχήμα ΙΙ.Ι2.2.. Τα δεδομένα αφορούν στο αναλυόμενο δείγμα, ενώ για 
την εύρεση της τελικής [SeGalNAc] πραγματοποιείται κανονικοποίηση με βάση το ειδικό βάρος.  

Spikes with std SeGalNAc Peak area of SeGalNAc (300204)/ 
Peak area 82Se13CD3GalNAc (306204) 

Regular residuals  
(yi-yr) 

0 0,32175 -0,05629 
10 1,32662 0,17412 
20 1,80808 -0,1189 
30 2,64204 -0,05942 
40 3,53641 0,06048 

 

 

 

Σχήμα ΙΙ.Ι2.2. Πρότυπη καμπύλη βαθμονόμησης με τη χρήση του εσωτερικού προτύπου 
82Se13CD3GalNAc για τον ποσοτικό προσδιορισμό του SeGalNAc σε ούρα (t=220min μετά τη λήψη 

MeSeCys).  
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 Ούρα εθελοντή σε χρόνο t = 375 min από τη λήψη MeSeCys 

 Μέθοδος προσθήκης γνωστής ποσότητας (Ν = 5) 

Πίνακας ΙΙ.Ι2.3. Δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της πρότυπης καμπύλης 
βαθμονόμησης με τη μέθοδο προσθήκης γνωστής ποσότητας για τον ποσοτικό προσδιορισμό του 
SeGalNAc σε ούρα (t =375min από τη λήψη MeSeCys). Η προκύπτουσα καμπύλη βαθμονόμησης 
δίνεται στο Σχήμα ΙΙ.Ι2.3.. Τα δεδομένα αφορούν στο αναλυόμενο δείγμα, ενώ για την εύρεση της 
τελικής [SeGalNAc] πραγματοποιείται κανονικοποίηση με βάση το ειδικό βάρος.  

Spikes with std SeGalNAc Peak area of SeGalNAc 
(300  204) 

Regular residuals  
(yi-yr) 

0 413738,921 -8332,7322 
150 650329,375 -17031,1617 
300 971024,534 58375,1138 
450 1,12561E6 -32325,8137 
600 1,40254E6 -685,4062 

 

 

 

Σχήμα ΙΙ.Ι2.3. Πρότυπη καμπύλη βαθμονόμησης με τη μέθοδο προσθήκης γνωστής ποσότητας για 

τον ποσοτικό προσδιορισμό του SeGalNAc σε ούρα (t=375min μετά τη λήψη MeSeCys).  
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 Χρήση του εσωτερικού προτύπου 82Se13CD3GalNAc (Ν = 5) 

Πίνακας ΙΙ.Ι2.4. Δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της πρότυπης καμπύλης 
βαθμονόμησης με τη χρήση του εσωτερικού προτύπου 82Se13CD3GalNAc για τον ποσοτικό 
προσδιορισμό του SeGalNAc σε ούρα (t =375min από τη λήψη MeSeCys). Η προκύπτουσα καμπύλη 
βαθμονόμησης δίνεται στο Σχήμα ΙΙ.Ι2.4.. Τα δεδομένα αφορούν στο αναλυόμενο δείγμα, ενώ για 
την εύρεση της τελικής [SeGalNAc] πραγματοποιείται κανονικοποίηση με βάση το ειδικό βάρος.  

Spikes with std SeGalNAc Peak area of SeGalNAc (300204)/ 
Peak area 82Se13CD3GalNAc (306204) 

Regular residuals  
(yi-yr) 

0 2,72118 0,04979 
150 4,49697 -0,51476 
300 7,95621 0,60415 
450 9,8292 0,1368 
600 11,75674 -0,27599 

 

 

 

Σχήμα ΙΙ.Ι2.4. Πρότυπη καμπύλη βαθμονόμησης με τη χρήση του εσωτερικού προτύπου 
82Se13CD3GalNAc για τον ποσοτικό προσδιορισμό του SeGalNAc σε ούρα (t=375min μετά τη λήψη 

MeSeCys).  
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 Ούρα εθελοντή σε χρόνο t = 600 min από τη λήψη MeSeCys 

 Μέθοδος προσθήκης γνωστής ποσότητας (Ν = 5) 

Πίνακας ΙΙ.Ι2.5. Δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της πρότυπης καμπύλης 
βαθμονόμησης με τη μέθοδο προσθήκης γνωστής ποσότητας για τον ποσοτικό προσδιορισμό του 
SeGalNAc σε ούρα (t =600min από τη λήψη MeSeCys). Η προκύπτουσα καμπύλη βαθμονόμησης 
δίνεται στο Σχήμα ΙΙ.Ι2.5.. Τα δεδομένα αφορούν στο αναλυόμενο δείγμα, ενώ για την εύρεση της 
τελικής [SeGalNAc] πραγματοποιείται κανονικοποίηση με βάση το ειδικό βάρος 

Spikes with std SeGalNAc Peak area of SeGalNAc 
(300  204) 

Regular residuals  
(yi-yr) 

0 51909,96 -2221,9476 
20 92647,576 1471,68789 
40 130456,232 2236,36337 
60 187850,169 15810,4239 
80 200821,726 -1486,10366 

 

 

 

 

Σχήμα ΙΙ.Ι2.5. Πρότυπη καμπύλη βαθμονόμησης με τη μέθοδο προσθήκης γνωστής ποσότητας για 

τον ποσοτικό προσδιορισμό του SeGalNAc σε ούρα (t=600min μετά τη λήψη MeSeCys).  
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 Χρήση του εσωτερικού προτύπου 82Se13CD3GalNAc (Ν = 5) 

Πίνακας ΙΙ.Ι2.6. Δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της πρότυπης καμπύλης 
βαθμονόμησης με τη χρήση του εσωτερικού προτύπου 82Se13CD3GalNAc για τον ποσοτικό 
προσδιορισμό του SeGalNAc σε ούρα (t =600min από τη λήψη MeSeCys). Η προκύπτουσα καμπύλη 
βαθμονόμησης δίνεται στο Σχήμα ΙΙ.Ι2.6.. Τα δεδομένα αφορούν στο αναλυόμενο δείγμα, ενώ για 
την εύρεση της τελικής [SeGalNAc] πραγματοποιείται κανονικοποίηση με βάση το ειδικό βάρος.  

Spikes with std SeGalNAc Peak area of SeGalNAc (300204)/ 
Peak area 82Se13CD3GalNAc (306204) 

Regular residuals  
(yi-yr) 

0 2,1124 0,56252 
20 4,25315 -0,03075 
40 5,939 -1,07892 
60 11,5392 1,25109 
80 13,0331 0,54715 

 

 

 

Σχήμα ΙΙ.Ι2.6. Πρότυπη καμπύλη βαθμονόμησης με τη χρήση του εσωτερικού προτύπου 
82Se13CD3GalNAc για τον ποσοτικό προσδιορισμό του SeGalNAc σε ούρα (t=600min μετά τη λήψη 

MeSeCys).  
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II. Χορήγηση Sodium Selenate 

IΙ.1. Ορός αίματος σε χρόνο t = 1h από τη χορήγηση Sodium Selenate  

Τα παρακάτω δεδομένα αφορούν στην ποσοτικοποίηση του σεληνοσακχάρου SeGalNAc σε 

ορό αίματος εθελοντή για t = 1h από τη λήψη του συμπληρώματος Sodium Selenate με τη 

μέθοδο προσθήκης γνωστής ποσότητας. 

 

Πίνακας ΙΙ.ΙI1.1. Δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της πρότυπης καμπύλης 
βαθμονόμησης με τη μέθοδο προσθήκης γνωστής ποσότητας για τον ποσοτικό προσδιορισμό του 
SeGalNAc σε ορό αίματος (t =1h μετά τη λήψη Sodium Selenate). Η προκύπτουσα καμπύλη 
βαθμονόμησης δίνεται στο Σχήμα ΙΙ.ΙI1.1.. Τα δεδομένα αφορούν στο αναλυόμενο δείγμα, ενώ για 
την εύρεση της [SeGalNAc] στον εγγενή ορό πραγματοποιήθηκε διαίρεση με το συντελεστή 
συμπύκνωσης (2.5).  

Spikes with std SeGalNAc Peak area of SeGalNAc 
(300  204) 

Regular residuals  
(yi-yr) 

0 3655,573 -12323,04191 
3 63366,96 16142,42668 
5 69754,573 1699,4274 
7 89464,523 578,76512 

10 114034,099 -6097,57729 
 

 

 

Σχήμα ΙΙ.IΙ1.1. Πρότυπη καμπύλη βαθμονόμησης με τη μέθοδο προσθήκης γνωστής ποσότητας για 

τον ποσοτικό προσδιορισμό του SeGalNAc σε ορό αίματος (t=1h μετά τη λήψη Sodium Selenate).  
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IΙ.2. Ορός αίματος σε χρόνο t = 3h από τη χορήγηση Sodium Selenate  

Τα παρακάτω δεδομένα αφορούν στην ποσοτικοποίηση του σεληνοσακχάρου SeGalNAc σε 

ορό αίματος εθελοντή για t = 3h από τη λήψη του συμπληρώματος Sodium Selenate με τη 

μέθοδο προσθήκης γνωστής ποσότητας (Ν = 4). 

 

Πίνακας ΙΙ.ΙI2.1. Δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της πρότυπης καμπύλης 
βαθμονόμησης με τη μέθοδο προσθήκης γνωστής ποσότητας για τον ποσοτικό προσδιορισμό του 
SeGalNAc σε ορό αίματος (t =3h μετά τη λήψη Sodium Selenate). Η προκύπτουσα καμπύλη 
βαθμονόμησης δίνεται στο Σχήμα ΙΙ.ΙI2.1.. Τα δεδομένα αφορούν στο αναλυόμενο δείγμα, ενώ για 
την εύρεση της [SeGalNAc] στον εγγενή ορό πραγματοποιήθηκε διαίρεση με το συντελεστή 
συμπύκνωσης (2.5). 

Spikes with std SeGalNAc Peak area of SeGalNAc 
(300  204) 

Regular residuals  
(yi-yr) 

17 409443,999 813,7894 
19 429234,551 -4242,16 
21 464366,163 6042,951 
23 480555,132 -2614,58 

 

 

 

Σχήμα ΙΙ.IΙ2.1. Πρότυπη καμπύλη βαθμονόμησης με τη μέθοδο προσθήκης γνωστής ποσότητας για 

τον ποσοτικό προσδιορισμό του SeGalNAc σε ορό αίματος (t=3h μετά τη λήψη Sodium Selenate).  
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  Παράρτημα ΙΙΙ.
 

 

Πίνακας ΙΙΙ.3 Προσδιορισμός της ανιχνευσιμότητας των πεπτιδίων της αλβουμίνης του 

ανθρώπινου ορού αίματος, με βάση το πρόγραμμα Peptide Detectability Predictor (Proteome 

ARTworks). Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται ελεύθερα στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας: 

http://darwin.informatics.indiana.edu/applications/PeptideDetectabilityPredictor/ 

HSA peptides Detectability HSA peptides Detectability 
WVTFISLLFLFSSAYSR   0.570942 AEFAEVSK          0.219135 
SEVAHR    0.13359 LVTDLTK   0.262869 
DLGEENFK    0.259558 VHTECCHGDLLECADDR         0.643842 
ALVLIAFAQYLQQCPFEDHVK    0.487708 YICENQDSISSK      0.533889 
LVNEVTEFAK    0.63558 ECCEKPLLEK        0.27699 
TCVADESAENCDK   0.721127 SHCIAEVENDEMPADLPSLAADFVESK      0.529614 
SLHTLFGDK   0.572571 NYAEAK    0.0993905 
LCTVATLR         0.704929 DVFLGMFLYEYAR     0.715217 
ETYGEMADCCAK     0.650482 HPDYSVVLLLR       0.724653 
QEPER   0.0738511 TYETTLEK          0.346448 
NECFLQHK          0.168186 CCAAADPHECYAK     0.555019 
DDNPNLPR          0.234991 VFDEFKPLVEEPQNLIK         0.73759 
LVRPEVDVMCTAFHDNEETFLK    0.650006 QNCELFEQLGEYK     0.534651 
YLYEIAR   0.550452 FQNALLVR         0.593708 
HPYFYAPELLFFAK    0.591617 VPQVSTPTLVEVSR    0.791695 
AAFTECCQAADK      0.696882 HPEAK     0.0525629 
AACLLPK   0.0662876 MPCAEDYLSVVLNQLCVLHEK     0.483613 
LDELR     0.0510836 TPVSDR    0.364577 
CASLQK    0.0722343 CCTESLVNR         0.682792 
AWAVAR    0.099417 RPCFSALEVDETYVPK          0.470892 
EFNAETFTFHADICTLSEK  0.702568 ETCFAEEGK         0.522282 
QTALVELVK        0.433767 LVAASQAALGL       0.833374 
AVMDDFAAFVEK     0.525243 

   

 

 

 

Π.III. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΤΗΣ HSA ΜΕ 

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΕΟΛΥΣΗΣ ΜΕ ΛΥΣΥΛΟ-

ΠΕΠΤΙΔΑΣΕΣ. 


