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Περίληψη 

 
Τα τελευταίες δεκαετίες έχει εκδηλωθεί τεράστιο ενδιαφέρον για τα 

νανοσωματίδια καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλες εφαρμογές λόγω 
των διαφορετικών φυσικών, χημικών και βιολογικών ιδιοτήτων τους. Τα 
νανοσωματίδια μπορούν να χαρακτηριστούν χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, της χρωματογραφίας 
αποκλεισμού μεγέθους, της κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ  και της Φασματοσκοπίας 
πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού. Αντίθετα με την μεγάλη ποικιλία των 
διαθέσιμων τεχνικών, η ανάγκη για γρήγορες, χωρίς σήμανση και στατιστικά 
ισχυρές αναλύσεις παραμένει. Μεγάλος αριθμός ερευνητικών εργαστηρίων και 
εταιριών ασχολείται με την ανάπτυξη νέων τεχνικών αλλά κυρίως με την βελτίωση 
και τον συνδυασμό των ήδη υπαρχόντων. Τα τελευταία χρόνια (από το 1994) είναι 
διαθέσιμη μια καινούργια συνδυαστική τεχνική που περιλαμβάνει νανο-
ηλεκτροψεκασμό (nanoelectrospray: nES) συζευγμένο με διαφορικό αναλυτή 
κινητικότητας ιόντων (differential mobility analyser: DMA) με ανιχνευτή μέτρησης 
συμπυκνωμένων σωματιδίων (condensed particle counting: CPC). Μέχρι στιγμής 
έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τον προσδιορισμό μεγέθους μακρομορίων 
βιολογικής προέλευσης καθώς και σε πληθώρα ανόργανων τεχνητά 
κατασκευασμένων νανοσωματιδίων. Η ανάπτυξη της τεχνικής αυτής αποτελεί τον 
σκοπό της παρούσας εργασίας, οι κύριοι άξονες της οποίας μπορούν να 
συνοψιστούν: 1) στην κατανόηση και έλεγχο της δυνατότητας προσδιορισμού των 
ιδιοτήτων (μέγεθος, σχετική μοριακή μάζα, ολιγομερισμό, δομή) βιομορίων και 
ανόργανων νανοσωματιδίων, 2) στην  βελτίωση της τεχνικής (σύζευξη με άλλους 
ανιχνευτές, αλλαγές στην οργανολογία) για την εξάλειψη των μειονεκτημάτων της 
και την διεύρυνση των δυνατοτήτων της.  
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή  
 

1.1 Νανοσωματίδια – Γενικά 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχει εκδηλωθεί τεράστιο ενδιαφέρον για τα 
νανοσωματίδια. Ως νανοσωματίδια ορίζονται υλικά των οποίων τουλάχιστον 2 
διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα  100 νανόμετρα (1-100 nm). Γενικά μπορούν να 
θεωρηθούν συσσωματώματα ατόμων (10-105) ενωμένων μεταξύ τους [1]. Τα 
περισσότερα είναι φυσικά προϊόντα, ενώ παράλληλα υπάρχει και ένας μεγάλος 
αριθμός τεχνητά κατασκευασμένων [1-3]. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα 
αναφέρονται οι κυριότερες κατηγορίες νανοσωματιδίων που συναντώνται στο 
περιβάλλον (σχήμα 1.1). 

 
 

 
 
 
 

  

Σχήμα 1.1. Κατηγορίες νανοσωματιδίων στο περιβάλλον όπως αυτές ορίστηκαν από τους 
Bhatt  &Tripathi  [2]  



Κεφάλαιο 1 
 

2 
 

Τα φυσικά νανοσωματίδια διαχωρίζονται, ανάλογα με το υλικό από το οποίο 
αποτελούνται, σε 2 κύριες κατηγόριες: ανόργανα και οργανικά. Τα ανόργανα 
νανοσωματίδια παράγονται ως αποτέλεσμα βιολογικών και κυρίως γεωλογικών 
διεργασιών που περιλαμβάνουν, τη φυσικοχημική αποσάθρωση, το νεοσχηματισμό 
(authigenesis/neoformation) και τις ηφαιστειακές εκρήξεις [4]. Ως οργανικά φυσικά 
νανοσωματίδια ορίζεται η πλειονότητα των βιολογικών μορίων π.χ. πρωτεΐνες, 
πρωτεϊνικά σύμπλοκα, νουκλεϊνικά οξέα (DNA), ιοί κλπ.  

Τα τεχνητά κατασκευασμένα νανοσωματίδια μπορούν εν δυνάμει να 
κατασκευαστούν από οποιοδήποτε χημικό στοιχείο ή ένωση. Παρόλα αυτά τα 
περισσότερα συνθέτονται από μεταβατικά μέταλλα, πυρίτιο, άνθρακα και οξείδια 
μέταλλων [5]. Δυο διακριτές μέθοδοι:  Top-down και bottom-up ακολουθούνται για 
την παρασκευή τους (σχήμα 1.2) [6]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Σχήμα 1.2. Σύγκριση των μεθόδων Top-down και bottom-up που ακολουθούνται στη σύνθεση 
νανοσωματιδίων. Το σχήμα έχει δημοσιευτεί στο βιβλίο του Fahlman με τίτλο: Materials 
chemistry [6] 
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Στην Top-down μέθοδο χρησιμοποιούνται λιθογραφικές τεχνικές (π.χ. UV 
φωτολιθογραφία, λιθογραφία ηλεκτρονιακής δέσμης)  ώστε να κοπεί ένα υλικό σε 
κομμάτια μικρότερα των 100 nm [7]. Αντίθετα στην Bottom-up μέθοδο, μικρές 
δομικές μονάδες, μόρια ακόμα και άτομα,  συνδέονται με την βοήθεια διάφορων 
(κυρίως χημικών) τεχνικών, ώστε να αποκτήσουν το επιθυμητό μέγεθος, σχήμα και 
σύσταση [3, 7]. Οι παράμετροι που ορίζουν το μέγεθος εξαρτώνται από το μέσο στο 
οποίο γίνεται η σύνθεση. Στην αέρια φάση, το μέγεθος καθορίζεται από την 
συγκέντρωση των πρόδρομων μονάδων (μόρια, άτομα) και την θερμοκρασία της 
αντίδρασης, ενώ στην υγρή φάση από το χρόνο αντίδρασης και την θερμοκρασία 
[7]. 
 Η σύσταση, το μέγεθος και το σχήμα των τεχνητά κατασκευασμένων 
νανοσωματιδίων είναι οι κύριοι παράγοντες που ορίζουν τις ιδιότητες τους. Είναι 
γνωστό ότι οι ιδιότητες των υλικών στο μικρόκοσμο (nm) μπορεί να είναι πολύ 
διαφορετικές από αυτές στο μακρόκοσμο. Έτσι κατά την Top-down μέθοδο όταν οι 
διαστάσεις ενός υλικού μικραίνουν οι ιδιότητες παραμένουν ίδιες στην αρχή, και 
αλλάζουν δραματικά κάτω από τα 100 nm. Το γεγονός αυτό αποτελεί και το 
μεγαλύτερο μειονέκτημα της Top-down προσέγγισης, καθώς δεν υπάρχει πλήρης 
έλεγχος και πρόβλεψη της λειτουργικότητας των νανοσωματιδίων που προκύπτουν. 
Αντίθετα,  η «ab initio» δημιουργία τους με την χρήση μοριακών ή ατομικών 
δομικών μονάδων έχει ως αποτέλεσμα καλά ορισμένη γεωμετρία και συγκεκριμένες 
επιθυμητές ιδιότητες. Πράγματι, η δυναμική της σύγχρονης συνθετικής χημείας [8], 
προσφέρει την δυνατότητα παραγωγής τεχνητών νανομορίων με «σχεδιασμένες» 
ιδιότητες. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα κατασκευασμένων νανοσωματιδίων που 
«μιμούνται» φυσικά νανοσωματίδια, όπως νανοέλικες, νανοσωλήνες και μοριακές 
μηχανές [1].  

Σύμφωνα με τον Bhatt et.al. τα τεχνητά κατασκευασμένα νανοσωματίδια 
κατηγοριοποιούνται σε πέντε κύριες ομάδες ανάλογα με το υλικό από το οποίο 
αποτελούνται (πίνακας 1.1) [2]: 
 
 

 1. τα νανοϋλικά με βάση τον άνθρακα,  

 2. οξείδια μετάλλων,  

 3. ημιαγώγιμα υλικά,  

 4. μέταλλα με μηδενικό σθένος (zero-valent metals), 

 5.  νανοπολυμερή
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Στα νανοϋλικά με βάση τον άνθρακα περιλαμβάνονται εκείνα που 
κατασκευάζονται από μονάδες φουλερενίων. Φουλερένιο ονομάζεται κάθε μόριο 
που συντίθεται εξολοκλήρου από άνθρακα, και έχει την μορφή «κούφιας» σφαίρας, 
έλλειψης, σωλήνα κλπ. Το πρώτο φουλερένιο (μια «Κούφια» σφαίρα από 60 άτομα 
άνθρακα, buckyball) ανακαλύφθηκε το 1985 από τον Kroto et al [9]. Τα C60 
φουλέρενια έχουν δομή κόλουρου εικοσάεδρου, οι κορυφές του οποίου 
καταλαμβάνονται από άτομα άνθρακα [9]. Από την ανακάλυψη τους και μετά έχουν 
συντεθεί διάφορες παρόμοιες δομές όπως αναφέρεται παρακάτω [10]: 

Πίνακας 1.1. Κυριότερες τάξεις τεχνητά κατασκευασμένων νανοσωματιδίων και οι  εφαρμογές 
τους όπως αυτές καταγράφηκαν από τους Bhatt &Tripathi [2]  
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• buckyball clusters: Το μικρότερο μέλος είναι το C20 και το πιο γνωστό το C60 
• Νανοσωλήνες (nanotubes): «Κούφιοι» σωλήνες με μικρές διαστάσεις που 

αποτελούνται από έναν ή περισσότερους ανθρακικούς «τοίχους»   
• Mega σωλήνες (megatubes): μεγαλύτεροι από τους νανοσωλήνες και με 

τείχη με διαφορετικό πάχος [11] 
• Πολυμερή 
• nano"onions": σφαιρικά σωματίδια όπου ανθρακικές στιβάδες περικλείουν 

ένα πυρήνα buckyball [12] 
•  linked "ball-and-chain" dimers: Δυο buckyballs ενωμένα μέσω μιας 

αλυσίδας άνθρακα [13] 
• Δακτύλιοι φουλερενίων (fullerene rings) [14].  
 
Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν υλικά που περιέχουν ή αποτελούνται 

εξολοκλήρου από οξείδια μετάλλων, όπως οξείδιο ψευδαργύρου [ZnO], διοξείδιο 
τιτανίου [TiO2], διοξείδιο δημητρίου [CeO2], διοξείδιο χρωμίου [CrO2] κ.λ.π [2]. 
 Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει νανοσώματίδια γνωστά ως κβαντικές 
τελείες (quantum dots, QDs). Τα QDs είναι, συνήθως, ημιαγώγιμοι νανοκρύσταλλοι 
με μέγεθος μεταξύ 2 εώς 10 nm [15] και αποτελούνται από έναν ενεργό πυρήνα 
που τους προσδίδει τις οπτικές και ηλεκτρικές τους ιδιότητες [16, 17]. Γενικά τα QDs 
φέρουν μοναδικές μαγνητικές και καταλυτικές ιδιότητες [18], υψηλή φωταύγεια και 
ιδιαίτερη σταθερότητα στην φωτολεύκανση (photobleaching) [19]. Ο πυρήνας 
περιέχει συνήθως μέταλλα ή ημιαγωγούς όπως Cadmium selenide (CdSe), Indium 
phosphide (InP), ή Zinc selenide (ZnSe) κλπ. Τα τελευταία όμως, χρόνια λόγω της 
αυξανόμενης χρήσης τους, έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος στην σύνθεση QDs 
χρησιμοποιώντας και άλλα υλικά (άνθρακα κλπ). Για αυτήν την ομάδα QDs θα 
αναφερθούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην συνέχεια, αφού η μελέτη τους 
αποτελεί μέρος της παρούσας εργασίας. 

Τα μέταλλα μηδενικού σθένους (zero-valent metals) αποτελούν την τέταρτη 
κατηγόρια τεχνητά κατασκευασμένων νανοσωματιδίων. Κατασκευάζονται με 
αναγωγή μεταλλικών αλάτων. Παραδείγματος χάριν η αναγωγή σιδηρικών (Fe3+) ή 
σιδηρούχων αλάτων (Fe2+) με υδροβορικό νάτριο δημιουργεί νανοσωματίδια 
σιδήρου μηδενικού σθένους [20]. Τα πιο αντιπροσωπευτικά μέλη αυτής της τάξης 
είναι τα νανοσωματίδια χρυσού και αργύρου. 

Η πέμπτη κατηγόρια περιλαμβάνει τους δενδρίτες (dendrimers), 
πολυλειτουργικά πολυμερή με διάμετρο 1-10 nm. Στην αρχική τους μορφή 
απαντούν σε ασύμμετρα σχήματα, άλλα με αύξηση των βραχιόνων τους το 
αποτέλεσμα είναι σφαιροειδής ή σφαιρικές δομές [21] (σχήμα 1.3). 
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Για την κατασκευή των δενδριτών ακολουθούνται διαδικασίες παρόμοιες με 
την χημική σύνθεση πολυμερών. Ένας ή και περισσότεροι τύποι μορίων 
χρησιμοποιούνται  σαν δομική μονάδα για τον σχηματισμό νανοδομών (σχήμα 1.3.). 
Για το λόγο αυτό, παρουσιάζουν παρόμοιες φυσικοχημικές και βιολογικές ιδιότητες 
με τα παραδοσιακά πολυμερή [16, 17]. 

Σήμερα τα νανοσωματίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλες 
εφαρμογές λόγο των διαφορετικών φυσικών, χημικών και βιολογικών ιδιοτήτων 
τους. Οι σημαντικότερες εφαρμογές (σχήμα 1.4), συναντούνται στην αναλυτική 
χημεία ( (bio)sensing, (bio)assays, κατάλυση και διαχωρισμός) [1, 15, 18, 22, 23], 
στις βιολογικές και ιατρικές επιστήμες (παράγοντες απεικόνισης, νανοπρωτεομική, 
θεραπεία καρκίνου, μεταφορά φαρμάκων) [1, 5, 15, 17, 22-26], στην επιστήμη 
υλικών, την φυσική και τα ηλεκτρονικά συστήματα [1, 3, 15, 24]. 

 

Σχήμα 1.3. Ενδεικτική δομή δενδρίτη 
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Σχήμα 4. Κυριότερες εφαρμογές των νανοσωματιδίων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ειδικότερα τα τεχνητά κατασκευασμένα νανοσωματίδια χρησιμοποιούνται 

σε πληθώρα εφαρμογών σε τομείς που βρίσκονται στην αιχμή της επιστήμης 
(Πίνακας 1). Αυτό προκύπτει από την δυνατότητα προσαρμογής των ιδιοτήτων τους 
ώστε να εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό και χρήση. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η 
σύσταση, το μέγεθος και το σχήμα είναι οι κύριοι παράγοντες που ορίζουν τις 
ιδιότητες τους. Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον έχει στραφεί στην 
στοχευμένη τροποποίηση της επιφάνειας των νανοσωματιδίων για χρήση τους σε 
συγκεκριμένες εφαρμογές [27]. Σύμφωνα με τον de Dios et.al. η τροποποίηση 
μπορεί να γίνει με εισαγωγή μιας (μονολειτουργικά) ή πολλών (πολυλειτουργικά) 
λειτουργικών μορίων/σωματιδίων/πολυμερών (σχήμα 1.5) ώστε να επιτευχτεί: 

Σχήμα 1.4. Κυριότερες εφαρμογές των νανοσωματιδίων. 
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1. Σταθεροποίηση των νανοσωματιδίων στο διάλυμα και έλεγχος του μεγέθους 
κατά την διεργασία σχηματισμού τους 

2. Εισαγωγή διαφορετικών ομάδων για περαιτέρω διαδικασίες σχηματισμού 
3. Αύξηση της διαλυτότητας σε διάφορους διαλύτες ώστε να μεγαλώνει το 

εύρος των εφαρμογών τους 
4. Διαφοροποίηση των ηλεκτρονικών, οπτικών, φασματικών και χημικών 

ιδιοτήτων 
5. Διαφοροποίηση της ικανότητας ένωσης τους με συγκεκριμένη διαμόρφωση 

και της ικανότητας τους να λειτουργούν σε συγκεκριμένο χημικό, φυσικό ή 
βιολογικό περιβάλλον 

6. Βελτίωση των μηχανικών και χημικών ιδιοτήτων των επιφανειών των 
νανοσωματιδίων π.χ. προστασία από την οξείδωση 

7.  Μείωση της τοξικότητά τους 

 
  

 
 
 

Σχήμα 1.5. Είδη νανοσωματιδίων με τροποποιημένη επιφάνεια. Ενδεικτικά 
μόρια/σωματίδια/πολυμερή που χρησιμοποιούνται για την τροποποίηση.  Το σχήμα έχει 
δημοσιευτεί από τον de Dios et.al [27]  
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1.2  Αναλυτικές Τεχνικές Χαρακτηρισμού Νανοσωματιδίων  
 

Τα νανοσωματίδια μπορούν να χαρακτηριστούν χρησιμοποιώντας διάφορες 
τεχνικές συμπεριλαμβανομένης της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας (Electron 
Microscopy), της  Μικροσκοπίας Ατομικής Ισχύος (atomic force microscopy) [6, 28, 
29], της Δυναμικής και Στατικής Σκέδασης Φωτός (dynamic and static light 
scattering) [6, 30, 31], της φασματοσκοπίας με Ακτίνες Χ Φωτοηλεκτρονίου (x-ray 
photoelectron spectroscopy) [6, 28], της Περιθλασιμετρίας Ακτίνων-Χ Κόνεως 
(powder X-ray diffraction), της Φασματοσκοπικής Μεθόδου FT-IR  (Fourier 
transform infrared spectroscopy) [6, 28], της Χρωματογραφίας Αποκλεισμού 
Μεγέθους (size exclusion Chromatography) [6], της Κλασμάτωσης με Ασύμμετρο 
Πεδίο Ροής (asymmetric flow field flow fractionation) [32-34], Κρυσταλλογραφία 
Ακτίνων Χ (X-ray Crystallography) [6], του Ιοντισμού Εκρόφησης με την βοήθεια 
υλικού Μήτρας   (matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass 
spectrometry) [6], της Φασματομετρία Μοριακής Απορρόφησης στο Υπεριώδες / 
Ορατό  (ultraviolet-visible Spectroscopy) [6, 31], και της Φασματοσκοπίας 
Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (nuclear magnetic resonance) (πίνακας 1.2) [6, 
35].   

Οι τεχνικές ομαδοποιούνται στις εξής 3 κύριες κατηγορίες ανάλογα με την 
βασική θεωρία λειτουργίας τους: 

 

1. Τεχνικές Μικροσκοπίας 

2.  Τεχνικές Φασματοσκοπίας (Ατομικής και Μοριακής) 

3. Τεχνικές Διαχωρισμού  

και παρέχουν συγκεκριμένη πληροφορία για τις ιδιότητες των νανοσωματιδίων 
όπως Μέγεθος, Δομή, Μοριακό Βάρος, Στοιχειακή σύσταση, Ισοτοπική κατανομή 
και Μοριακή σύσταση κ.α. (πίνακας 1.2). 

Αν και οι περισσότερες τεχνικές αποτελούν αυτόνομα εργαλεία χαρακτηρισμού, 
στην πραγματικότητα η ολοένα και αυξανόμενη πολυπλοκότητα και αριθμός 
νανοσωματιδίων συνιστά αναγκαίο τον συνδυασμό τους. Με τον τρόπο αυτό 
ενισχύεται τόσο η αξιοπιστία των ευρημάτων όσο και η κατανόηση των ιδιοτήτων 
των δειγμάτων προς ανάλυση. Πράγματι οι εφαρμογές τους σε διάφορους τομείς 
(σχήμα 1.4) όπως η Ιατρική, η Βιοχημεία κ.α. ( θεραπεία καρκίνου, μεταφορά 
φαρμάκων κ.α.) [5, 17, 23, 25, 26, 36, 37] απαιτούν τον μέγιστο δυνατό 
χαρακτηρισμό τους ώστε να επιτευχθεί ένα ελεγχόμενο περιβάλλον δράσης. 
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        MAJOR NANOPARTICLE 
CHARACTERIZATION TECHNIQUES MEASURED PROPERTY ANALYTE FORM 

   1 ELECTRON MICROSCOPY  
  1.1 Transmission Electron Microscopy  Particle size, Structure, Composition Dry, on substrate 

1.2 Scanning Electron Microscopy (SEM) Particle size, Structure, Composition Dry, on substrate 
1.3 Photoelectron Spectroscopy e.g. XPS Particle size, Structure, Composition Dry, on substrate 

   2 SCANNING PROBE MICROSCOPY  
  

2.1 Scanning tunneling microscopy (STM) 
Imaging  of Surfaces at the Atomic 

Level Dry, on substrate 
2.2 Atomic force microscopy (AFM) & 
Variations  

Imaging  of Surfaces at the Atomic 
Level Dry, on substrate 

   3 BULK CHARACTERIZATION 
TECHNIQUES  

  3.1 Solid-state Nuclear Magnetic Resonance 
Spectroscopy (NMR) 

Physical, Chemical, Electronic, and 
Structural information Solid, Liquid 

3.2 X-Ray Crystallography 
Physical, Chemical, Electronic, and 

Structural information Crystal Solid 

3.3 Raman spectroscopy 
Vibration, Stretching, and Bending 

of sample Molecules Solid, Liquid 
3.4 Infrared spectroscopy (IR) e.g. FTIR, ATR, 
RAIRS, DRIFT 

Vibration, Stretching, and Bending 
of sample Molecules Solid, Liquid 

3.5 Single-crystal and powder X-ray diffraction 
Three-Dimensional arrangement of 

Atoms/Ions/Molecules Crystal Solid 

3.6 Mossbauer spectroscopy 
Chemical Environment of 

57
Fe, 

129
I, 

119
Sn, or 

121
Sb Atoms Solid  

3.7 Physical testing techniques 
Tensile Strength, Flame Retardancy, 

etc. Solid 
3.8 Mass spectrometry (MS) e.g. MALDI-MS, 
ESI -MS, ICP-MS, IMS 

Information regarding Isotopes, 
Mass, and Structure Solid, Liquid 

3.9 Analytical ultracentrifugation (AUC) Particle Size Distribution Liquid suspension 
3.10 Field-flow fractionation (FFF) Particle Size Distribution Liquid suspension 
3.11 Electrophoresis Particle Size Distribution Liquid suspension 
3.12 Size exclusion chromatography (SEC) Particle Size Distribution Liquid suspension 
3.13 Dynamic light scattering (DLS) Particle Size Distribution Liquid suspension 

4.14 UV–Vis spectroscopy 
Functional group Information & 

Particle Size  Liquid suspension 
3.15 Differential mobility analyzer (DMA) Particle Size Distribution Dry, Aerosol 
4.16 Condensation particle counter (CPC) Number Concentrations of Particles  Aerosol 

Πίνακας 1.2. Κυριότερες τεχνικές χαρακτηρισμού νανοσωματιδίων 
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Αντίθετα με την μεγάλη ποικιλία των διαθέσιμων τεχνικών, η ανάγκη για 
γρήγορες, χωρίς σήμανση και στατιστικά ισχυρές αναλύσεις παραμένει. Μεγάλος 
αριθμός ερευνητικών εργαστηρίων και εταιριών ασχολείται με την ανάπτυξη νέων 
τεχνικών αλλά κυρίως με την βελτίωση και τον συνδυασμό των ήδη υπαρχόντων.  

Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι η επιστημονική κοινότητα να έχει 
πρόσβαση σε «πολύ-λειτουργική οργανολογία»  (Multi-Function Instrumentation) 
που συνδυάζει τις βασικές αρχές διαφορετικών τεχνικών παρέχοντας πολλαπλή 
πληροφορία. Μέχρι στιγμής η «πολύ-λειτουργική οργανολογία»  περιορίζεται 
κυρίως σε σύνδεση σε σειρά τεχνικών διαχωρισμού και ανίχνευσης. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η ένωση σε εμπορικά διαθέσιμο όργανο της Χρωματογραφίας 
Αποκλεισμού Μεγέθους με ανιχνευτές Μοριακής Απορρόφησης στο Υπεριώδες / 
Ορατό και Δυναμικής και Στατικής Σκέδασης Φωτός (SEC-MALLS/QELS-UV/Visible). 
Από την συγκεκριμένη οργανολογία προκύπτει πληροφορία για το μέγεθος, τη δομή 
και το μοριακό βάρος νανοσωματιδίων σε μια και μόνο πειραματική ανάλυση.  
 Τα τελευταία χρόνια (από το 1994) είναι διαθέσιμη μια καινούργια 
συνδυαστική τεχνική που περιλαμβάνει νανο-ηλεκτροψεκασμό (nanoelectrospray: 
nES) συζευγμένο με διαφορική φασματομετρία κινητικότητας ιόντων (ion mobility 
spectrometry: IMS) με ανιχνευτή μέτρησης συμπυκνωμένων σωματιδίων 
(condensed particle counting: CPC). Μέχρι στιγμής έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία 
για τον προσδιορισμό μεγέθους μακρομορίων βιολογικής προέλευσης καθώς και σε 
πληθώρα ανόργανων τεχνητά κατασκευασμένων νανοσωματιδίων [38-53]. Η 
ανάπτυξη της τεχνικής αυτής θα αποτελέσει και τον σκοπό της παρούσα 
Διδακτορικής διατριβής. 
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1.3   Σκοπός Διδακτορικής Διατριβής  
Η νανοτεχνολογία εξελίσσεται  με ραγδαίο ρυθμό και τείνει να μετατραπεί 

σε τεχνολογία γενικού σκοπού βρίσκοντας εφαρμογή ακόμα και σε 
συνηθισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες (ρουχισμό, συσκευασίες τροφίμων, 
καλλυντικά κ.α.). Υπέρ αυτού συνηγορεί ο ολοένα και αυξανόμενος αριθμός 
δημοσιεύσεων σχετικά με την νανοτεχνολογία (σχήμα 1.6) [54]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Είναι λοιπόν ανάγκη για γρήγορες, χωρίς σήμανση και στατιστικά ισχυρές 

τεχνικές χαρακτηρισμού νανοσωματιδίων. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω 
αυτό μπορεί να επιτευχτεί με συνδυαστικές τεχνικές που έχουν την δυνατότητα 
μέτρησης διαφορετικών ιδιοτήτων (σχήμα 1.7). Η Διδακτορική διατριβή θα 
επικεντρωθεί στην κατανόηση, ανάπτυξη και βελτίωση της τεχνικής του νανο-
ηλεκτροψεκασμού (nanoelectrospray: nES) συζευγμένου με διαφορική 
φασματομετρία κινητικότητας ιόντων (ion mobility spectrometry: IMS) με 
ανιχνευτή μέτρησης συμπυκνωμένων σωματιδίων (condensed particle counting: 
CPC) που σε αρκετές δημοσιεύσεις αναφέρεται ως GEMMA (gas-phase 
electrophoretic mobility molecular analyzer, μοριακός αναλυτής 
ηλεκτροφορετικής κινητικότητας αέριας φάσης). 

 

Σχήμα 1.6. Αριθμός δημοσιεύσεων παγκοσμίως σχετικές με 
Νανοτεχνολογία για το διάστημα 1991-2006. Το σχήμα έχει δημοσιευτεί 
στο βιβλίο των Hsinchun Chen, And Mihail C. Roco, με τίτλο: Mapping 
Nanotechnology Innovations and Knowledge [54]. 
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Το GEMMA χρησιμοποιήται για τον ποσοτικό και ποιοτικό χαρακτηρισμό 

νανοσωματιδίων αφού παρέχει πληροφορία για την συγκέντρωση, το μέγεθος, 
το σχήμα, την δομή και τα συσσωματόματα τους (σχήμα 1.7) σε μια μόνο 
μέτρηση[34, 38-41, 43, 46, 48-53, 55-68]. Έχει τη δυνατότητα διαχωρισμού 
μειγμάτων με διαχωριστική ικανότητα παρόμοια με αυτήν της Κλασμάτωσης με 
Πεδίο Ροής (Field Flow Fractionation) και της αναλυτικής υπερφυγοκέντρισης 
(Analytical ultracentrifugation) [32, 33]. Επίσης επιτρέπει τη συλλογή 
νανοσωματιδίων με συγκεκριμένο μέγεθος σε διάφορα υποστρώματα 
(TEM/SEM grids, αλουμινένιοι υποδοχείς, διαλύτη κ.α.)[46, 66, 69-71].     

Τo GEMMA μπορεί να ανιχνεύσει και να διαχωρίσει νανοσωματίδια 
μεγέθους 3-150 nm περίπου. Είναι μια γρήγορη τεχνική (συνήθως μερικά λεπτά 
/ ανάλυση) με διαχωριστική ικανότητα υπο- νανόμετρου που δεν απαιτεί ειδικά 
αντιδραστήρια σήμανσης και βαθμονόμησης [41, 48, 52, 55, 72, 73]. Αν και σε 
καμία περίπτωση δεν διαθέτει την ατομική διακριτικότητα της 
κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ και της Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού 
Συντονισμού έχει την δυνατότητα προσδιορισμού της γενικής δομής και 
σχήματος νανοσωματιδίων καθώς και των συσσωματομάτων τους. Η ποσοτική 

Σχήμα 1.7. Κύριες ιδιότητες Νανοσωματιδίων που χαρακτηρίζονται με τις 
διάφορες τεχνικές.  
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ανάλυση δειγμάτων με την GEMMA στηρίζεται σε στατιστική προσέγγιση και 
έτσι είναι απαλαγμένη από εγγενή οργανολογικά ελλατώματα [74].  

Η νέα αυτή συνδυαστική μέθοδος αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο στον 
χαρακτηρισμό βιομορίων (πρωτεΐνες, πρωτεϊνικά σύμπλοκα, DNA, ιούς κ.α)   
καθώς εκτός από το μέγεθος, τη συγκέντρωση, το σχήμα, και τα 
συσσωματόματα τους προσδιορίζει και τη σχετική μοριακή μάζα . Λαμβάνοντας 
υπόψη τις μελέτες που συσχετίζουν το μέγεθος σφαιρικών βιομορίων με το 
μοριακό βάρος (3-150 nm αντιστοιχούν σε 8 kDa – 80 MDa) είναι εμφανές ότι η 
GEMMA  ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες άλλων συμβατικών τεχνικών 
φασματομετρίας μάζας ή ακόμη και χρωματογραφικών στηλών αποκλεισμού 
μοριακού μεγέθους στην ανώτερη σχετική μοριακή μάζα που μπορεί να 
προσδιορίσει [41, 48, 52, 55, 56, 73]. 

Τα κύρια μειονεκτήματα της GEMMA είναι η δημιουργία τεχνικά 
σχηματισμένων ολιγομερών [49] και η μη-εκλεκτικότητα του ανιχνευτή CPC [75]. 
Τα τεχνικά ολιγομερή είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας του οργάνου και 
ενισχύονται με αύξηση της συγκέντρωσης του δείγματος προς ανάλυση. Ο 
ανιχνευτής CPC είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στην μέτρηση νανοσωματιδίων δεν 
παρέχει καμία πληροφορία για τη στοιχειακή σύσταση των νανοσωματιδίων των 
οποίων το μέγεθος μετρήθηκε [75]. Συγκεκριμένα την περιεκτικότητα τους σε 
μέταλλα, μεταλλοειδή ή αλογόνα. Επίσης η μη εκλεκτικότητά του δεν επιτρέπει 
τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών μακρομορίων τα οποία έχουν παρόμοια 
ηλεκτροφορετική κινητικότητα. Έτσι πιθανώς να παρουσιάσει αδυναμία, λόγω 
παρεμποδίσεων, στην ποσοτική ανάλυση μακρομορίων σε βιολογικά μείγματα.  

Γνωρίζοντας τα κύρια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της GEMMA, 
σκοπός της παρούσα Διδακτορικής Διατριβής είναι η «Ανάπτυξη Αναλυτικών 
Μεθόδων Φασματομετρίας Κινητικότητας Ιόντων για τον Προσδιορισμό 
Μεγέθους και Σύστασης Νανοσωματιδίων». Οι κύριοι άξονες μπορούν να 
συνοψιστούν: 1) στην κατανόηση και έλεγχο της δυνατότητας προσδιορισμού 
των ιδιοτήτων βιομορίων (μέγεθος και σχετική μοριακή μάζα) που 
απομονώθηκαν και καθαρίστηκαν, χρησιμοποιώντας καθιερωμένα 
εργαστηριακά πρωτόκολλα, 2) στον έλεγχο των δυνατοτήτων της ως προς τον 
χαρακτηρισμό των ιδιοτήτων (μέγεθος, ολιγομερισμός, σύσταση) ανόργανων 
νανοσωματιδίων, και 3) στην  βελτίωση της τεχνικής (σύζευξη με άλλους 
ανιχνευτές, αλλαγές στην οργανολογία) για την εξάλειψη των μειονεκτημάτων 
της και διεύρυνση των δυνατοτήτων της. Οι πειραματικές προσεγγίσεις για την 
επίτευξη του σκοπού της διδακτορικής διατριβής διαφαίνεται με μεγαλύτερη 
λεπτομέρεια στο σχήμα 1.8 
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Σχήμα 1.8. Πειραματικές προσεγγίσεις για την επίτευξη του σκοπού της διδακτορικής 
διατριβής 
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Κεφάλαιο 2 
 

Αναλυτικές Τεχνικές 
 

2.1. Φασματομετρία Κινητικότητας Ιόντων (ion mobility 
spectrometry: IMS) – Διαφορικός Αναλυτής Κινητικότητας Ιόντων 
σε σύζευξη με Ηλεκτροψεκασμό (nano Electrospray differential 
mobility analyser: nES-DMA) 

 
 Η μεγάλη εξέλιξη που συντελείται στον τομέα της νανοτεχνολογίας απαιτεί 
την ανάπτυξη νέων αναλυτικών τεχνικών χαρακτηρισμού. Μια συνδυαστική τεχνική 
που μπορεί να δώσει απάντηση σε πολλά αναλυτικά ερωτήματα είναι η τεχνική του 
νανο-ηλεκτροψεκασμού (nanoelectrospray: nES) συζευγμένου με Διαφορικό 
Αναλυτή Κινητικότητας Ιόντων (differential mobility analyser: DMA) και ανιχνευτή 
μέτρησης συμπυκνωμένων σωματιδίων (condensed particle counting: CPC) που σε 
αρκετές δημοσιεύσεις αναφέρεται ως GEMMA (gas-phase electrophoretic mobility 
molecular analyzer, μοριακός αναλυτής ηλεκτροφορετικής κινητικότητας αέριας 
φάσης) [1-15]. To nES-DMA κατατάσσεται στην κατηγορία των φασματόμετρων 
Κινητικότητας Ιόντων (ion mobility spectrometers: IMS) και γενικά διαχωρίζει ιόντα 
βάση της ηλεκροφορετικής τους κινητικότητας [16]. Ως ηλεκτροφορετική 
κινητικότητα ορίζεται το πόσο γρήγορα κινείται ένα ιόν/ νανοσωματίδιο σε κάποιο 
μέσο (π.χ αέρα) κάτω από την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου[1, 16, 17]. Κατά 
κάποιο τρόπο το nES-DMA είναι ανάλογο και συμπληρωματικό του ES-MS 
μετρώντας το φαινομενικό μέγεθος αντί της μάζας. Πράγματι η ανάλυση με το nES-
DMA εξαρτάται από το φορτίο, το μέγεθος και το σχήμα των ιόντων ενώ το ES-MS 
δίνει πληροφορία για τον λόγο μάζας προς φορτίο (m/z). Με βάση τις αρχές 
λειτουργίας του, το nES-DMA μπορεί να παρέχει πληροφορία για την συγκέντρωση, 
το μέγεθος, το σχήμα, την δομή και τα συσσωματώματα νανοσωματιδίων σε μια 
μόνο μέτρηση και έτσι αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον ποσοτικό και 
ποιοτικό χαρακτηρισμό τους.  
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Αρχές λειτουργίας του nES-DMA 
 
To nES-DMA αποτελείται κυρίως από τρία μέρη:  
 

• Μονάδα Ηλεκτοψεκασμού με Θάλαμο αναγωγής Φορτίου (Charge -reduced 
Nano Electrospray Source: Charge –reduced nES),  

• τον Διαφορικό Αναλυτή Κινητικότητας Ιόντων ( Differential Mobility Analyzer: 
DMA),  

• τον Ανιχνευτή συμπυκνωμένων σωματιδίων (Condensed Particle Counter: 
CPC),  

 
ενώ επίσης μπορεί να συνδεθεί με άλλους ανιχνευτές ( π.χ ICP-MS) και με συλλέκτες 
αερολυμάτων (aerosol samplers). Η γενική λειτουργία του nES-DMA φαίνεται στο 
σχήμα 2.1. [18] και θα περιγραφτεί τμηματικά με μεγαλύτερη λεπτομέρεια 
παρακάτω.    
 
 

Σχήμα 2.1. Γενική λειτουργία του nES-DMA. Το (nES) μετατρέπει το διάλυμα με την προς 
ανάλυση ουσία (αναλύτης) σε μια σειρά πολυφορτισμένων σταγονιδίων. Τα σταγονίδια 
οδηγούνται μέσα από θάλαμο εξουδετέρωσης φορτίου όπου μετατρέπονται σε ουδέτερα και 
μονοφορτισμένα νανοσωματίδια. Κατόπιν αυτά εισέρχονται στο DMA διαχωρίζονται με βάση 
την ηλεκτροφορετική κινητικότητα τους στην αέρια φάση και οδηγούνται στον  ανιχνευτή CPC 
όπου και μετρούνται. Το σχήμα έχει δημοσιευτεί στον περιοδικό “Trends in Biotechnology” 
από τον Suvajyoti Guha et.al. [18] 
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2.1.1 Μονάδα Ηλεκτοψεκασμού με Θάλαμο αναγωγής Φορτίου (Charge -
reduced Nano Electrospray Source: Charge –reduced nES) 

 
 Η πιο διαδεδομένη τεχνική ιοντισμού στην φασματομετρία μάζας είναι o 
Ηλεκτροψεκασμός (Electrospray Ionization: ESI), όπου τα ιόντα δημιουργούνται 
φορτίζοντας ηλεκτρικά, υγρό σε ροή σε ατμοσφαιρική πίεση [19-22]. Η διαδικασία 
του σχηματισμού ιόντων με το συμβατικό ESI έχει περιγραφτεί εκτενώς και μπορεί 
να συνοψιστεί σε τρία στάδια: α) την δημιουργία νέφους πολυφορτισμένων 
σταγόνων, β) την συρρίκνωση των πολυφορτισμένων σταγόνων λόγω εξάτμισης του 
διαλύτη και την επαναλαμβανόμενη διάσπαση τους, λόγω αύξησης της πυκνότητας 
του φορτίου τους, που τελικά οδηγεί σε μικρότερες φορτισμένες σταγόνες ικανές να 
παράγουν ιόντα στην αέρια φάση και γ) τον σχηματισμό των ιόντων μέσω των 
σταγόνων αυτών [19, 20]. 
 Στην παρούσα ερευνητική εργασία η μονάδα ηλεκτοψεκασμού με θάλαμο 
αναγωγής φορτίου (Charge –reduced nES) χρησιμοποιείται ως τεχνική μεταφοράς 
του αναλυτή από την υγρή στην αέρια φάση για περαιτέρω ανάλυση. Αν και οι 
βασικές αρχές λειτουργίας της είναι ίδιες με εκείνες των συμβατικών ES, η τεχνική 
ακολουθεί μια εναλλακτική προσέγγιση που περιέχει την ελεγχόμενη αναγωγή του 
φορτίου των παραγόμενων ιόντων και θα μπορούσε να καταταχτεί στην κατηγορία 
ηλεκροψεκασμού με αναγωγή φορτίων (charge reduction electrospray: CRE) [23, 
24]. Κρίνεται λοιπόν πιο σημαντικό να περιγραφτούν με λεπτομέρεια οι αρχές 
λειτουργίας της συγκεκριμένης οργανολογίας παρά ενός τυπικού ES. 
 Αρχικά το δείγμα προς ανάλυση τοποθετείται σε φιαλίδιο (eppendorf) και 
στην συνέχεια σε ένα θάλαμο διαφορικής πίεσης (σχήμα 2.2). Ο εμπορικά 
διαθέσιμος θάλαμος περιέχει ένα τριχοειδή σωλήνα πυριτίου εσωτερικής 
διαμέτρου 25 μm (fused silica capillary) και ένα σύρμα λευκόχρυσου υψηλής τάσης. 
Διατηρώντας μια διαφορά πίεσης (συνήθως 2-5 psi) στον θάλαμο το υγρό 
εισέρχεται στον τριχοειδή με ροή μεταξύ 36–122 nL/min (nES). Με εφαρμογή 
θετικού δυναμικού στο σύρμα λευκόχρυσου το διάλυμα φορτίζεται και το ηλεκτρικό 
πεδίο που δημιουργείται στην άκρη του τριχοειδή ωθεί το διάλυμα προς την έξοδο 
σχηματίζοντας “κώνο Taylor”  όπου τα θετικά ιόντα βρίσκονται στην επιφάνεια ενώ 
τα αρνητικά απομακρύνονται από αυτήν [25, 26]. Όταν το εφαρμοζόμενο πεδίο 
γίνει αρκετά μεγάλο η άκρη του κώνου γίνεται ασταθής και δημιουργείται ένα 
τέλειο στενό άνοιγμα εκροής / πίδακα  (fine jet). Η επιφάνεια του jet είναι 
φορτισμένη με περίσσεια θετικών φορτίων και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 
διάσπαση του σε θετικά πολυφορτισμένες σταγόνες (σχήμα 2.1). 
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 Η μονάδα Charge –reduced nES παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης 
του τρόπου λειτουργίας του nES. Ανάλογα με την τάση που εφαρμόζεται τέσσερεις 
διακριτοί τρόποι (mode) ES μπορούν να παρατηρηθούν μέσω ενός ενσωματωμένου 
μικροσκοπίου (σχήμα 2.3). Οι τρόποι αυτοί είναι οι: Dripping mode, Pulsating 
mode, Cone-Jet mode, και Corona Discharge mode. 
 Το Dripping mode συμβαίνει όταν στην άκρη του τριχοειδούς δημιουργείται 
μια αρχική σταγόνα η οποία αποσπάται με την επίδραση ενός ασθενούς πεδίου 
(σχήμα 2.3.2). Το Pulsating mode επιτυγχάνεται με αύξηση του δυναμικού οπότε οι 
σταγόνες συνεχίζουν να αποσπώνται με μεγαλύτερη συχνότητα. Με περαιτέρω 
αύξηση του πεδίου το ES λειτουργεί σε Cone-Jet mode. Κατά το Cone-Jet mode το 
ηλεκτρικό πεδίο είναι σε ισορροπία με τις ιδιότητες του διαλύματος και 
δημιουργείται “κώνος Taylor” (σχήμα 2.3.3). Ο τρόπος αυτός είναι ο πιο σταθερός 
για την παραγωγή μονοδιάσπαρτων (monodispersed) πολυφορτισμένων σταγόνων 
που περιέχουν τα ιόντα προς ανάλυση και θα χρησιμοποιείται στην διδακτορική 
μελέτη που ακολουθεί. Αν αυξηθεί περισσότερο το δυναμικό το ES λειτουργεί σε 
Corona Discharge mode όπου το πεδίο γίνεται πολύ “ισχυρό” για το υγρό με 
συνέπεια να διαταράσσεται “κώνος Taylor” και να επέρχεται αστάθεια στην 
παραγωγή σταγόνων. 

Σχήμα 2.2 Μονάδα Ηλεκτοψεκασμού με Θάλαμο αναγωγής Φορτίου 
(Charge -reduced Nano Electrospray Source: Charge –reduced nES) 
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 Οι θετικά πολυφορτισμένες σταγόνες που περιέχουν τον αναλυτή 
αναμιγνύονται με μείγμα αέρα και διοξειδίου του άνθρακα και περνούν αμέσως 
από θάλαμο αναγωγής φορτίων (charge neutralizer) που περιέχει μια ραδιενεργή 
πηγή (π.χ Po-210, Kr-85) [27, 28]. Η ραδιενεργή πηγή ιονίζει τα μόρια του αέρα τα 
οποία λόγω της υψηλής κινητικότητας και διασποράς τους αλληλεπιδρούν ακαριαία 
με τις πολυφορτισμένες σταγόνες και επέρχεται ισορροπία φορτίων. Ως 
αποτέλεσμα είναι η παραγωγή ιόντων που ακολουθούν την κατανομή φορτίων 
Fuch’s ( Fuch’s charge distribution) [29]. Η κατανομή φορτίων εξαρτάται από το 
μέγεθος των ιόντων και μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια χρησιμοποιώντας τις 
θεωρητικές εξισώσεις που ορίστηκαν από τους Weindensohler (για μόνο- και 
διφορτισμένα σωματίδια) και Gunn (για τριφορτισμένα ή περισσότερο σωματίδια) 
[30]. Για μεγέθη ως περίπου 30 nm η κατανομή περιγράφεται πρακτικά από θετικά 
και αρνητικά μονοφορτισμένα ιόντα ενώ για μεγαλύτερα μεγέθη παρουσιάζει 
επίσης θετικά και αρνητικά πολυφορτισμένα ιόντα (+2, +3, -2, -3 κ.α.). Παρόλα αυτά 
ακόμα και σε μεγέθη ιόντων που αγγίζουν τα ανώτατα όρια χαρακτηρισμού της 
τεχνικής (100 nm) η κατανομή κυριαρχείται περισσότερο από μονοφορτισμένα 
παρά από πολυφορτισμένα ιόντα (σχήμα 2.4).  
 Η χρήση του charge neutralizer αποτελεί την κύρια διαφορά της μονάδας 
nES της τεχνικής που περιγράφεται από το συμβατικό ES. Στον κλασικό ES για τον 
σχηματισμό των ιόντων έχουν προταθεί δύο μηχανισμοί [19, 20]. Στον πρώτο που 
ονομάζεται “charged residue model” (CRM) [25] οι πολυφορτισμένες σταγόνες 
συρρικνώνονται γρήγορα χάνοντας διαλύτη και φτάνουν στο “όριο Rayleigh” 
(Rayleigh limit) [31]. Στο σημείο αυτό οι ηλεκτροστατικές απώσεις Coulomb 
υπερισχύουν της επιφανειακής τάσης και οι σταγόνες διασπώνται δημιουργώντας 
μικρότερα σταγονίδια. Τα παραγόμενα σταγονίδια υφίστανται περαιτέρω εξάτμιση-
σχάση, με τη διαδικασία αυτή να επαναλαμβάνεται αρκετές φορές. Τελικά 
σχηματίζονται σταγόνες αρκετά μικρές που περιέχουν ένα μόριο αναλύτη και 
ιοντικά φορτία που παραμένουν στην επιφάνεια. Οι σταγόνες αυτές με περαιτέρω 
εξάτμιση θα δώσουν το πολυφορτισμένο ιόν του αναλυτή στην αέρια φάση.  

Ο δεύτερος μηχανισμός ονομάζεται “Ion Evaporation model” και προβλέπει 
άμεση εκπομπή του ιόντος του αναλυτή στην αέρια φάση από πολυφορτισμένες 
σταγόνες με διάμετρο 10 nm περίπου [32].  

 

Σχήμα 2.3. Τύποι Ηλεκτοψεκασμού: 1) μηδενική ροή υγρού, 2) Ροή υγρού 
με την επίδραση ασθενούς πεδίου (Dripping mode), 3) Ροή υγρού με 
επίδραση πεδίου (Cone-Jet mode), σταθερή λειτουργία ES. 
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Το ιόν του αναλυτή εκπέμπεται λόγω της απωστικής δύναμης Coulomb που 
ασκείται από τα φορτία της σταγόνας. Ο μηχανισμός αυτός έχει αποδειχτεί μέχρι 
στιγμής για μικρά ανόργανα και οργανικά ιόντα ενώ για μεγάλα ιόντα 
(νανοσωματίδια, πρωτεΐνες κ.α) ο ακολουθείται ο CRM [19]. 

 
 

 
 

 
 
 

     Στο Charge –reduced nES η ραδιενεργή πηγή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 
εξουδετερώνει τα φορτία των πολυφορτισμένων σταγόνων αμέσως και αποτρέπει 
τις σταγόνες να διασπαστούν στο “όριο Rayleigh”. Έτσι οι σταγόνες χάνουν τον 
διαλύτη τους με εξάτμιση και όχι εκτινάσσοντας θυγατρικές σταγόνες και ιόντα. 
Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι ο σχηματισμός ιόντων αναλυτή που 
πιθανόν να περιέχει κάποια μόρια διαλύτη και μη πτητικών ουσιών [1, 33].  
 Το Charge –reduced nES προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον 
συμβατικό ES κυριότερο εκ των οποίων είναι η απλοποίηση του φάσματος που 
λαμβάνεται, αφού δεν παρατηρούνται κορυφές του ίδιου αναλυτή με διαφορετικά 
φορτία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ειδικά στις περιπτώσεις αναλύσεων μειγμάτων 
αναλυτών [23]. 

Σχήμα 2.4. Διαδικασία αναγωγής φορτίων των ιόντων του αναλυτή από την 
πηγή Po-210. Κατανομή φορτίων Fuchs. Το σχήμα έχει δημοσιευτεί στον 
περιοδικό “Trends in Biotechnology” από τον Suvajyoti Guha et.al. [18] 
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  Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι η παραγωγή μονοδιασκορπισμένο 
(monodispersed) αερολύματος που ελαττώνει την πιθανότητα εμφάνισης 
πολλαπλών κορυφών που οφείλονται μη πτητικές προσμίξεις (π.χ συσσωματώματα 
αλάτων, salt clusters) και που θα υπερίσχυαν στο φάσμα [1]. Με την χρήση του 
Charge –reduced nES στην ουσία δεν αποφεύγεται η εμφάνιση κορυφών λόγω 
προσμίξεων αλλά περιορίζεται στην ύπαρξη μίας μόνο κορυφής, αφού όλα τα 
συσσωματώματα προέρχονται από ένα είδος σταγόνων. Τέλος ο σχηματισμός 
ιόντων αναλυτή με φορτία που ακολουθούν την κατανομή φορτίων Fuch’s είναι 
αναγκαίος για την ανίχνευση τους με διαφορικό αναλυτή κινητικότητας ιόντων 
(differential mobility analyser: DMA), η λειτουργία του οποίου θα περιγραφτεί 
παρακάτω. 
 

2.1.2 Διαφορικός Αναλυτής Κινητικότητας Ιόντων ( Differential Mobility 
Analyzer: DMA) 

 
 Ο διαφορικός αναλυτής κινητικότητας ιόντων (DMA) είναι μια καλά 
εδραιωμένη τεχνική που χρησιμοποιείται κυρίως στην φυσική των αιωρούμενων 
σωματιδίων. Κατασκευάστηκε στο τέλος του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα και 
έκτοτε χρησιμοποιήθηκε για τον χαρακτηρισμό ιόντων, φορτισμένων σωματιδίων 
σύμφωνα με την ηλεκτροστατική κινητικότητα τους και για την ανάλυση 
περιβαλλοντικών και ατμοσφαιρικών αιωρούμενων σωματιδίων [16]. Ωστόσο τις 
τελευταίες δεκαετίες η βελτίωση του καθώς και η σύνδεση του με μονάδα ES 
(“απαλή” τεχνική ιοντισμού) το καθιστά ικανό για αναλύσεις νανοσωματιδίων και 
βιομορίων (πρωτεΐνες, ιούς, DNA κ.α) [4, 7-9, 12-15]. Γενικά όπως και όλες οι 
τεχνικές κινητικότητας ιόντων μετράει πόσο γρήγορα κινείται ένα ιόν/ φορτισμένο 
νανοσωματίδιο σε κάποιο μέσο (π.χ αέρα) κάτω από την επίδραση ενός ηλεκτρικού 
πεδίου σε ατμοσφαιρική πίεση. Το DMA ταξινομεί τα σωματίδια με βάση, το 
μέγεθος, το σχήμα και το φορτίο που φέρουν, δίνοντας ως τελικό αποτέλεσμα μια 
κατανομή μεγεθών. Το εύρος των μεγεθών που μπορεί να αναλυθεί με ένα DMA 
διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής του και κυμαίνεται από υπο-
νανόμετρα ως μερικές εκατοντάδες μικρόμετρα. Το DMA μπορεί να κατασκευαστεί 
με διάφορες γεωμετρίες όπως κυλινδρική (cylinder DMA: cDMA), ορθογώνια και 
παράλληλων δίσκων ηλεκτροδίων με ακτινική ροή (radial DMA: rDMA). Η 
συνηθέστερη είναι η κυλινδρική (cDMA) όπου η ανάλυση των ιόντων γίνεται μεταξύ 
ομόκεντρων κυλίνδρων [34-36]. Οι αρχές λειτουργίας του cDMA θα περιγραφτούν 
αναλυτικά αφού αυτό  χρησιμοποιείται για την παρούσα ερευνητική εργασία. 
 Το cDMA αποτελείται από δύο ομόκεντρους κυλίνδρους εκ των οποίων ο 
εσωτερικός είναι αρνητικά φορτισμένος ενώ ο εξωτερικός παραμένει γειωμένος με 
αποτέλεσμα ανάμεσα τους να δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο (Ε) (σχήμα 2.1). Τα 
θετικά φορτισμένα σωματίδια (κατανομή Fuch’s)  λοιπόν, που παράγονται από το 
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nES εισέρχονται από την κορυφή του DMA και αρχίζουν να κινούνται υπό την 
επίδραση ηλεκτρικής δύναμης του πεδίου (Felectric). Έτσι τα θετικά φορτισμένα 
σωματίδια κατακρημνίζονται κατά μήκος του εσωτερικού κυλίνδρου ανάλογα με 
την ηλεκτροφορετική τους κινητικότητα. Χαμηλά στον εσωτερικό κύλινδρο υπάρχει 
μια οπή από την οποία μπορούν να εξέλθουν τα σωματίδια. H σχέση της 
ηλεκροφορετικής κινητικότητας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του DMA 
προσδιορίστηκε από τον Knutson και περιγράφεται από την εξίσωση μεταφοράς 
(transfer function) [35].    
 
 

𝑍𝑃∗ =
𝑞𝑠ℎ + 𝑞𝑎 − 𝑞𝑠

2
2𝜋𝑉𝐿

ln
𝑟2
𝑟1

             (1) 

 
Όπου ZP

* είναι η μέγιστη διείσδυση (ηλεκτροφορετική κινητικότητα που μετριέται 
από το DMA για εφαρμογή συγκεκριμένη τάσης), qsh, qa, qs, οι ροές του φέροντος 
αέριου, των σωματιδίων που εισέρχονται στο DMA για ανάλυση και των 
σωματιδίων που εξέρχονται από το DMA, αντίστοιχα. r1, r2 είναι η εσωτερική και 
εξωτερική ακτίνα του δακτυλιοειδή χώρου αντίστοιχα, V η μέση τάση που 
εφαρμόζεται στον εσωτερικό κύλινδρο και L το μήκος μεταξύ της οπής εισόδου και 
της οπής εξόδου από το DMA των σωματιδίων. 
 Για την ακρίβεια η εξίσωση μεταφοράς συσχετίζει την διείσδυση – τον 
αριθμό των σωματιδίων που εξέρχονται από το DMA διαιρούμενων με τον αριθμό 
τον συνολικών σωματιδίων που εισήχθησαν στο DMA – με την κινητικότητα. Πιο 
απλά η εξίσωση μεταφοράς περιγράφει την πιθανότητα να περάσει την οπή εξόδου 
σωματίδιο που εισάγεται στο DMA και έχει ηλεκτροφορετική κινητικότητα Z (σήμα 
2.1). Η ιδανική εξίσωση μεταφοράς ως προς την κινητικότητα ορίστηκε από τους 
Knutson and Whitby σαν τρίγωνο η κορυφή του οποίου συμβολίζει την μέγιστη 
διείσδυση ZP

* ενώ τα ακραία σημεία της βάσης του Zmin, Zmax περιγράφουν ελάχιστη 
διείσδυση (σχήμα 2.5) [35]. Το μήκος της βάσης ΔZP= Zmax - Zmin , δηλαδή η 
διαχωριστική ικανότητα (resolution) του DMA εξαρτάτε από τις ροές που 
εφαρμόζονται καθώς: 
 

𝑍𝑚𝑎𝑥 =
(𝑞𝑠ℎ + 𝑞𝑎)

2𝜋𝑉𝐿
ln
𝑟2
𝑟1

        (2) 

  

𝑍𝑚𝑖𝑛 =
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𝛥𝑍𝑃 = 𝑍𝑚𝑎𝑥 − 𝑍𝑚𝑖𝑛  =
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Παρόλα αυτά, η εξίσωση μεταφοράς παρεκκλίνει από την απεικόνιση του 
“τριγώνου” και αποκτά σχήμα “καμπάνας” ως αποτέλεσμα των διαφόρων άλλων 
δυνάμεων, όπως η κίνηση Brown (Brownian motion), που ενεργούν στα σωματίδια 
στον θάλαμο ανάλυσης [37, 38].         
 Η εξίσωση μεταφοράς ZP που προσδιορίζεται από το DMA είναι εύκολο να 
συσχετιστεί με την θεωρητική ηλεκτροφορετική κινητικότητα των σωματιδίων και 
ακολούθως με το μέγεθος . Η ταχύτητα κινητικότητας των φορτισμένων σωματιδίων 
(υ) είναι ανάλογη του ηλεκτρικού πεδίου: 

 
𝜐 = 𝑍𝐸          (5) 

     
όπου Z είναι η ηλεκτροφορετική κινητικότητα και αποτελεί μέτρηση της ικανότητας 
του ιόντος να κινείται μέσα σε ένα πεδίο. Η ηλεκτρική κινητικότητα μπορεί να 
προσδιοριστεί εξισώνοντας την ηλεκτρική δύναμη του πεδίου (Felectric) με την 
δύναμη της αντίστασης (Drag Force:Fdrag) που υφίσταται το σωματίδιο και δίνεται 
από τον νόμο Stokes (Stokes Law). 

Σχήμα 2.5. A) Σχηματική λειτουργία του DMA, συσχέτιση των τροχιών των σωματιδίων με τα 
ZP

*, Zmin, Zmax, Β) εξίσωση μεταφοράς (transfer function) του DMA όπως αυτή ορίστηκε από 
τους Knutson and Whitby   
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𝐹𝐷𝑟𝑎𝑔 =
3𝜋µ𝐷𝑃υ

C
= 𝐹𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐 = 𝑛𝑒𝐸         (6) 

 
Από τις εξισώσεις 5 και 6 προκύπτει ότι: 
 

𝑍 =
𝑛𝑒𝐶

3𝜋𝜇𝐷𝑃
     (7) 

 
Όπου Z είναι η ηλεκτροφορετική κινητικότητα, n ο αριθμός των στοιχειώδων 
φορτίων (elementary charges) του ιόντος, e το στοιχειώδες φορτίο (1,6 10-19 
Coulomb), μ  το ιξώδες του αερίου (για τον αέρα 1.822e-5 kg/(m*s)), Cc είναι ο 
παράγοντας διόρθωσης της μοριακής ολίσθησης Cunningham (Cunningham slip 
correction factor) [16, 39, 40] και DP η σφαιρική διάμετρο ισοδύναμης κινητικότητας 
(mobility equivalent diameter) που ορίζεται ως η διάμετρος μιας σφαίρας που έχει 
την ίδια ηλεκτροφορετική κινητικότητα Zp με εκείνη του μετρούμενου σωματιδίου. 
 Συνδυάζοντας τις εξισώσεις που περιγράφουν την μετρούμενη από το DMA 
ηλεκτροφορετική κινητικότητα (εξίσωση 1) και την θεωρητική ηλεκτροφορετική 
κινητικότητα (εξίσωση 7) λαμβάνουμε την εξίσωση 8 που συσχετίζει την σφαιρική 
διάμετρο ισοδύναμης κινητικότητας  Dp των σωματιδίων με το φορτίο τους, την 
εφαρμοζόμενη τάση και τις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές του DMA (ροές, 
γεωμετρία).        
 

𝐷𝑃
𝐶𝑐

=
2𝑛𝑒𝑉𝐿

3𝜇(𝑞𝑠ℎ + 𝑞𝑎 − 𝑞𝑠
2 ) ln 𝑟2𝑟1

            (8) 

 
Η παραπάνω εξίσωση απλοποιείται περαιτέρω αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι το DMA 
λειτούργει με τις ροές των σωματιδίων που εισέρχονται στο DMA για ανάλυση και 
των σωματιδίων που εξέρχονται από το DMA να ίσες (qa = qs). Αυτό συμβαίνει ώστε 
να επιτυγχάνεται η μέγιστη θεωρητική διαχωριστική ικανότητα του αναλυτή.      
 

𝐷𝑃
𝐶𝑐

=
2𝑛𝑒𝑉𝐿

3𝜇𝑞𝑠ℎ ln 𝑟2𝑟1
            (9) 
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 Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να εξετάσουμε την σημασία του Cc στην 
διαδικασία μέτρησης. Ο Cc δίνεται από την εξίσωση 10 και χρησιμοποιείται ως 
παράγοντας διόρθωσης της αναπτυσσόμενης δύναμης της αντίστασης (νόμος 
Stokes) για συνθήκες περιοχών μη ολίσθησης (non-slip boundary condition) [16, 39, 
40] .  
 

𝐶𝑐 = 1 + 𝐾𝑛[𝛼 + 𝛽 + 𝑒
−𝛾
𝐾𝑛]        (10) 

 

Όπου Kn είναι ο αριθμός Knudsen, και ισούται με  𝐾𝑛 = 2𝜆
𝐷𝑃

 , λ είναι η μέση ελεύθερη 

διαδρομή του αερίου (66 nm για τον αέρα), DP σφαιρική διάμετρο ισοδύναμης 
κινητικότητας, α = 1,142, β = 0,558, γ = 0,999.  Ο Cc εξαρτάται όπως φαίνεται 
παραπάνω από τον αριθμό Knudsen και διαδοχικά  από την διάμετρο των 
σωματιδίων. Για σωματίδια με διάμετρο μικρότερη της μέσης ελεύθερης διαδρομής 
του αερίου (Kn > 1), ο Cc είναι αντίστροφος ανάλογος της DP και το DMA διαχωρίζει 
τα σωματίδια με βάση την διαφορά των προβολών της επιφάνειας τους. Στην 
περίπτωση αυτή η DP που μετριέται είναι αντίστροφως ανάλογη του αθροίσματος 
των προβολών της επιφάνειας των σωματιδίων ως προς τους κύριους άξονες 
συμμετρίας του εξίσωση 11 [13]. 
 

𝐷𝑃 = �
√𝜋
6
�𝐴𝑖

−12
3

𝑖=1

�

−1

          (11) 

 
Όπου Αi είναι η κάθετη, στον ith κύριο άξονα συμμετρίας, προβολή της επιφάνειας 
του σωματιδίου. Για σωματίδια με DP μεγαλύτερη της μέσης ελεύθερης διαδρομής 
του αερίου (Kn ≤ 1), ο Cc μειώνεται γραμμικά και ο διαχωρισμός γίνεται με βάση την 
διαφορά στην διάμετρο τους. 
  Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω μεταβάλλοντας την εφαρμοζόμενη τάση και 
γνωρίζοντας τα φορτία (κατανομή Fuch) και τις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές 
του DMA (ροές, γεωμετρία), μπορούμε να διαχωρίσουμε τα σωματίδια με βάση 
μόνο την διαφορετική DP. Πρακτικά αυξάνοντας συνεχόμενα (σαρώνοντας) την τάση 
που εφαρμόζεται στο DMA, σωματίδια αυξημένης DP με φορτίο +1  εξέρχονται από 
την οπή στον εσωτερικό κύλινδρο του DMA και κατευθύνονται προς τον ανιχνευτή 
συμπυκνωμένων σωματιδίων (condensed particle counter:CPC) όπου και 
μετρούνται [41, 42]. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η λήψη μιας 
κατανομής μεγεθών των σωματιδίων που αναλύονται. Στο σημείο αυτό θα πρέπει 
να τονιστεί ότι το DMA δεν ανιχνεύει ουσιαστικά το μέγεθος των σωματιδίων αλλά 
λειτουργεί περισσότερο σαν ταξινομητής μεγεθών. Η ανίχνευση γίνεται από το CPC 
που θα περιγραφεί εκτενέστερα παρακάτω. 
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2.1.3 Ανιχνευτής συμπυκνωμένων σωματιδίων (condensed particle counder:CPC) 
 
 Ο ανιχνευτής συμπυκνωμένων σωματιδίων CPC λειτουργεί συμπυκνώνοντας 
ατμό σε μικρά σωματίδια ώστε να αποκτήσουν κατάλληλα μεγάλο μέγεθος που θα 
τους επιτρέψει να είναι οπτικά ανιχνεύσιμα. Συγκεκριμένα τα θετικά φορτισμένα 
σωματίδια που εξέρχονται από το DMA αναμιγνύονται με ροή κορεσμένη σε ατμούς 
συνήθως βουτανόλης και μεταφέρονται στον θάλαμο συμπύκνωσης. Οι κορεσμένοι 
ατμοί εισέρχονται στην ροη από θερμαινόμενο (40 0C) κύλινδρο διαποτισμένο με 
βουτανόλη που ονομάζεται θάλαμος κορεσμού. Στον θάλαμο συμπύκνωσης ο ατμός 
φτάνει σε συνθήκες υπερκορεσμού (supersaturation) και αρχίζει να συμπυκνώνεται 
πάνω στα σωματίδια δημιουργώντας σταγόνες μεγέθους περίπου 10 μm οι οποίες 
οδηγούνται σε έναν οπτικό ανιχνευτή. Ο οπτικός ανιχνευτής είναι τοποθετημένος 
ακριβώς στην έξοδο των σταγόνων και αποτελείται κυρίως από μια πηγή Laser και 
παράλληλους σε αυτήν οπτικούς καθρέπτες συλλογής σκέδασης του φωτός. Η 
ανίχνευση γίνεται με την συλλογή της σκέδασης του φωτός σε γωνία 900 που 
προκαλείται όταν οι σταγόνες αλληλεπιδρούν με την ακτίνα Laser (σχήμα 2.6). 
 
 

 Σχήμα 2.6. Αρχές λειτουργίας του ανιχνευτή συμπυκνωμένων σωματιδίων . 
Το σχήμα έχει δημοσιευτεί στον περιοδικό Trends in Biotechnology από τον 
Suvajyoti Guha et.al. [18]. 
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 Για συγκεκριμένες συνθήκες υπερκορεσμού μόνο σωματίδια με μέγεθος 
μεγαλύτερο από την διάμετρο Kelvin μπορούν να δράσουν σαν πυρήνες 
συμπύκνωσης [42]. H διάμετρος Kelvin εξαρτάται από τον βαθμό υπερκορεσμού 
των ατμών που ορίζεται ως το πηλίκο της πραγματικής μερικής πίεσης ατμών με την 
πίεση κορεσμού 𝑺 = 𝑷

𝑷𝒔� ,  την θερμοκρασία (Τ), την επιφανειακή τάση (σ) και 

μοριακό όγκο του υγρού (𝑽𝒍) (εξίσωση 12). 
 

𝐷𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛 =
2𝜎𝑉𝑙
𝑘𝑇 ln 𝑆

        (12) 

 
 
Το εύρος των μεγεθών των σωματιδίων (DP > DKelvin)  που μπορούν να 
ενεργοποιηθούν δημιουργώντας σταγόνες οπτικά ανιχνεύσιμες κυμαίνεται μεταξύ 
2,5 nm έως > 3 μm. Η εξάρτηση της ανίχνευσης από το μέγεθος των σωματιδίων 
ονομάζεται απόδοση συλλογής του CPC 𝜂𝐶𝑃𝐶  (CPC Collection efficiency: 𝜂𝐶𝑃𝐶) και 
προκύπτει από τη βαθμονόμηση του CPC με ηλεκρόμετρο [42]. Το CPC αποτελεί 
ίσως τον πιο ευαίσθητο διαθέσιμο ανιχνευτή έχοντας την δυνατότητα ανίχνευσης 
συγκεντρώσεων  σωματιδίων που κυμαίνονται μεταξύ 0  και 3  x 105 σωματίδια/cm3 
με ακρίβεια ± 10% για < 3  x 105 σωματίδια/cm3. Παρόλα αυτά εκτός από τον αριθμό 
δεν παρέχει καμία άλλη πληροφορία για τα σωματίδια ενώ επίσης εξαρτάται από 
τον διαχωρισμό που λαμβάνει μέρος στο DMA. Με απλά λόγια δεν είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθεί για ανάλυση της στοιχειακής σύστασης των σωματιδίων ενώ η 
εκλεκτικότητά του δεν επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών μακρομορίων τα 
οποία έχουν παρόμοια ηλεκτροφορετική κινητικότητα. 
 Εναλλακτικά τα θετικά φορτισμένα σωματίδια που ταξινομούνται με βάση 
το μέγεθος από το DMA μπορούν να συλλεχτούν με την χρήση ενός θαλάμου 
ηλεκτροστατικής εναπόθεσης (σχήμα 2.7) [40, 43]. Ο συλλέκτης περιέχει ένα 
ηλεκτρόδιο στο οποίο εφαρμόζεται υψηλό αρνητικό δυναμικό (≤-10 kV σε 
απόσταση ~2.5 cm) με αποτέλεσμα τα θετικά φορτισμένα σωματίδια να έλκονται 
προς την επιφάνεια του. Έτσι τοποθετώντας διάφορα υποστρώματα (π.χ πλέγματα 
μικροσκοπίας: TEM grids, αλουμινένια κυπελάκια κ.α) στο ηλεκτρόδιο είναι δυνατή 
η συλλογή σωματιδίων συγκεκριμένου μεγέθους για ανάλυση και με άλλη τεχνική. 
Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την απόδοση συλλογής. Γενικά τα μικρότερα 
σωματίδια, τα περισσότερα φορτία, το μεγαλύτερο δυναμικό και ροές αυξάνουν την 
εναπόθεση [43]. Ένας ακόμα παράγοντας είναι το σχήμα του ηλεκτροδίου. Για 
παράδειγμα ηλεκτρόδιο με μικρότερη επιφάνεια οδηγεί σε πιο εστιασμένη 
εναπόθεση.
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Σχήμα 2.7. Συλλέκτης σωματιδίων [43].  
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2.2. Φασματομετρία Μάζας Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος 
(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry: ICP-MS) 

 
 
 Η τεχνική της Φασματομετρίας Μάζας Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος 
(Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry: ICP-MS) αποτελεί σήμερα την πιο 
αποτελεσματική τεχνική πολυστοιχειακής ανάλυσης. Από την ανακάλυψη της πριν 
30 χρόνια περίπου, έχει χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα περιβαλλοντικών, ιατρικών, 
βιολογικών, γεωλογικών, αρχαιολογικών μελετών [44-48]. Η εκτεταμένη χρήση του 
ICP-MS δικαιολογείται από τα συγκριτικά μεγάλα αναλυτικά πλεονεκτήματα που 
παρέχει. Κυριότερα των οποίων είναι τα χαμηλά όρια ανίχνευσης (μέρος στο 
τρισεκατομμύριο, part per trillion:ppt), το μεγάλο εύρος συγκεντρώσεων, ο μικρός 
χρόνος ανάλυσης (μερικά λεπτά), και οι δυνατότητες πολυστοιχειακής ανάλυσης 
και μέτρησης ισοτοπικών λόγων [44-48]. Αντίθετα τα μειονεκτήματα της τεχνικής 
συνοψίζονται κυρίως στις φασματοσκοπικές παρεμποδίσεις, το ποσοστό των 
διαλυτών στερεών στο προς ανάλυση δείγμα και η αδυναμία προσδιορισμού πολύ 
υψηλών συγκεντρώσεων αναλυτή [44, 45, 47, 48]. 
 Το ICP-MS εξαιτίας της υψηλής στοιχειακής ευαισθησίας και εκλεκτικότητας 
έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του χαρακτηρισμού ανόργανων νανοσωματιδίων.  
Τα τελευταία χρόνια αντί της χρησιμοποίησης του ICP-MS σε συμβατική λειτουργία 
έχει εδραιωθεί η χρήση του σε λειτουργία ανίχνευσης μεμονωμένων σωματιδίων 
(single particle mode ICP-MS:SPM-ICP-MS) [49-51]. Η διαφορετική αυτή προσέγγιση 
καθιστά ικανή την ανίχνευση μεμονωμένων σωματιδίων παρέχοντας πληροφορία 
για την συγκέντρωση και το είδος του μέταλλου από το οποίο αποτελούνται με 
ιδιαίτερα υψηλότερη ευαισθησία. Στην παρούσα μελέτη οι αναλύσεις έγιναν με 
ICP-MS σε λειτουργία ανίχνευσης μεμονωμένων σωματιδίων οι αρχές της οποίας, 
θα περιγραφτούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια παρακάτω.  
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 Αρχές λειτουργίας του ICP-MS 
 
Το ICP-MS αποτελεί μια πολύπλοκη οργανολογικά αλλά καλά χαρακτηρισμένη 
πειραματική τεχνική (σχήμα 2.8). Παρόλα αυτά τέσσερα είναι τα κυρίως μέρη στα 
οποία στηρίζεται η αρχή λειτουργίας του:   
 

• το σύστημα εισαγωγής δείγματος  
• την πηγή ιοντισμού 
• τον αναλυτή μάζας (mass analyzer) και τον 
• ανιχνευτή (detector) 

 
 
 

 
 
Η ανάλυση ενός δείγματος με ICP-MS σε συμβατική λειτουργία ακολουθεί έξι 
στάδια τα οποία και θα περιγραφούν με συντομία παρακάτω. Κρίνεται επίσης 
απαραίτητο να περιγραφτεί η μεθοδολογία ανίχνευσης μεμονωμένων σωματιδίων 
καθώς αυτή είναι που χρησιμοποιείται για τις αναλύσεις που έγιναν στην παρούσα 
μελέτη. 
 
 

Σχήμα 2.8. Γενική λειτουργία του ICP-MS. Το σχήμα έχει δημοσιευτεί από τον  Linge et.al. [47] 
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2.2.1 Σύστημα εισαγωγής δείγματος 
 
 Για την εισαγωγή του δείγματος που μπορεί να βρίσκεται σε αέρια, υγρή ή 
στερεά κατάσταση έχει αναπτυχθεί ένας μεγάλος αριθμός τεχνικών. Συνηθέστερη 
περίπτωση είναι εκείνη της εισαγωγής υγρών δειγμάτων και θα ακολουθηθεί για 
την παρούσα ερευνητική εργασία. Το υγρό διάλυμα του αναλυτή εισάγεται μέσω 
περισταλτικής αντλίας σε πνευματικό εκνεφωτή που δημιουργεί αερόλυμα 
σταγόνων διαμέτρου ως 100 μm (σχήμα 2.8). Παρόλα αυτά μόνο σταγόνες αρκετά 
μικρές (< 10 μm) ιονίζονται ικανοποιητικά στο πλάσμα [52, 53]. Για τον λόγο αυτό το 
αερόλυμα μεταφέρεται σε θάλαμο εκνέφωσης (spray chamber), όπου 
απομακρύνονται προς τα απόβλητα οι μεγαλύτερες και βαρύτερες σταγόνες μέσω 
βαρύτητας ή αδράνειας (σχήμα 2.8). Τέλος οι μικρότερες ικανές για ιονισμό (1-5 % 
του δείγματος) κατευθύνονται προς την πηγή ιόντων όπου λαμβάνει χώρα 
ατομοποίηση και ιονισμός του αναλύτη [52, 53].   
 

2.2.2 Πηγή ιονισμού – Ιονισμός στο επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα 
Αργού (ICP) 

 
 Το δείγμα αφού μετατραπεί στο κατάλληλο αερόλυμα εισάγεται στο 
επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP) για ιονισμό (σχήμα 2.8). Το ICP είναι ιονισμένο 
αέριο (αργό  Ar) που αποτελείται από ιόντα, ηλεκτρόνια και ουδέτερα σωματίδια σε 
υψηλή θερμοκρασία. Η ενέργεια που χρειάζεται για να δημιουργηθεί και να 
διατηρηθεί  το ιονισμένο αέριο προέρχεται από ηλεκτρομαγνητική σύζευξη και 
επιτυγχάνεται με μεταβαλλόμενα μαγνητικά πεδία. 
 Συγκεκριμένα για την επίτευξη ICP χρησιμοποιείται πυρσός επαγωγικά 
συζευγμένου πλάσματος (ICP torch), ο οποίος αποτελείται από τρεις ομόκεντρους 
αγωγούς (εξωτερικό: outer tube, ενδιάμεσο: (middle tube), εισαγωγής δείγματος: 
sample injector), κατασκευασμένους από χαλαζία (quartz) και είναι τοποθετημένος 
οριζόντια, στο κέντρο ενός πηνίου ραδιοσυχνοτήτων (RF coil). Μια γεννήτρια RF 
ισχύος 1000-1500 W  παράγει εναλλασσόμενο ρεύμα στο πηνίο μέσω ταλάντωσης 
σε συχνότητα 27 ή 40 MHz με αποτέλεσμα την επαγωγή έντονου 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου γύρω από την άκρη του πυρσού [54]. Παράλληλα αέριο 
αργού (~15 L/min) διέρχεται  μεταξύ του εξωτερικού και ενδιάμεσου αγωγού, ενώ 
μια δεύτερη ροή αερίου Ar (~1 L/min), αυτή του βοηθητικού αερίου (auxiliary gas), 
διέρχεται μεταξύ ενδιαμέσου αγωγού και αγωγού εισαγωγής δείγματος. Η έναρξη 
του ιονισμού αρχίζει με την εφαρμογή ενός σπινθήρα υψηλής τάσης και έχει ως 
αποτέλεσμα το σχηματισμό ελεύθερων ηλεκτρονίων. Τα ηλεκτρόνια αυτά 
επιταχύνονται από το μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο συγκρούονται και ιονίζουν 
το αέριο αργό σχηματίζοντας πλάσμα στην άκρη του πυρσού.
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Τέλος, το αερόλυμα του δείγματος εισάγεται στο κεντρικό τμήμα του πλάσματος 
(5000 - 10000 Κ) μέσω του αγωγού εισαγωγής δείγματος. Εκεί λαμβάνει χώρα η 
απομάκρυνση του διαλύτη από την κάθε σταγόνα που οδηγεί τελικά στην 
ατομοποίηση της ενώ τα άτομα του αναλύτη, μέσω κρούσεων με τα υψηλής 
ενέργειας ηλεκτρόνια (και σε μικρότερο ποσοστό με τα ιόντα αργού), ιονίζονται και 
μεταφέρονται στην διεπιφάνεια εξαγωγής ιόντων (ion extraction interface) (σχήμα 
2.8) [48, 55]. 
 
 

2.2.3 Διεπιφάνεια εξαγωγής ιόντων (ion extraction interface) 
 
 Μέτα τον σχηματισμό τους τα ιόντα εξάγονται στην διεπιφάνεια πλάσματος-
αναλυτή μάζας σκοπός της οποίας είναι η μετάβαση των ιόντων από συνθήκες 
ατμοσφαιρική πίεσης (1-2 torr) που επικρατούν στον πυρσό σε συνθήκες υψηλού 
κενού (<10-5 torr) στον αναλυτή μάζας (σχήμα 2.8) [48, 55]. Η μετάβαση λαμβάνει 
χώρα σε δύο στάδια. Αρχικά τα ιόντα διέρχονται από τον (sampler cone, οπή 
διαμέτρου ˞1 mm) που βρίσκεται σε άμεση επαφή με το πλάσμα και εξαπλώνονται 
σε μια περιοχή χαμηλότερης πίεσης (0,7-1,5 torr) που δημιουργείται μεταξύ του 
κώνου δειγματοληψίας και του αποκορυφωτή κώνου (skimmer cone, οπή 
διαμέτρου 0.4-0.8 mm). Η χαμηλή πίεση επιτυγχάνεται με την βοήθεια μιας 
μηχανικής αντλίας ενώ όλη η διεπιφάνεια ψύχεται με νερό. Τα ιόντα περνούν τον 
αποκορυφωτή κώνο και οδηγούνται στο σύστημα εστίασης και μεταφοράς ιόντων 
(Ion focussing and transmission).  
 

2.2.4 Σύστημα εστίασης και μεταφοράς ιόντων (Ion focussing and 
transmission) 

 
 Την περιοχή της διεπιφάνειας ακολουθεί το σύστημα εστίασης και 
μεταφοράς ιόντων (Ion focussing and transmission) (σχήμα 2.8) [48, 55], το οποίο 
αποτελείται από μια σειρά μεταλλικών δίσκων ή πλακιδίων που διατηρούν το δικό 
τους δυναμικό και ονομάζονται φακοί ιόντων (ion lenses) . Οι φακοί τοποθετούνται 
στην περιόχη υψηλού κενού ή αμέσως μετά τον αποκορυφωτή κώνου και σκοπός 
τους είναι να εστιάσουν και να μεταφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα 
επιθυμητά ιόντα στην περιοχή του αναλυτή μάζας. Επίσης, αποτρέπουν την είσοδο 
ουδέτερων μορίων και φωτονίων της ακτίνας ιόντων (ion beam) στον αναλυτή 
μάζας και στον ανιχνευτή. Αυτό είναι σημαντικό καθώς εμποδίζεται η καταμέτρηση 
τους από τον ανιχνευτή κάτι που θα προκαλούσε αστάθεια σήματος και αύξηση του 
θορύβου. 
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2.2.5 Αναλυτής μάζας – Διαχωρισμός ιόντων  
 
 Για να ανιχνευτούν και ποσοτικοποιήθουν, τα ιόντα πρέπει να διαχωριστούν 
από την ακτίνα ιόντων (ion beam). Ο διαχωρισμός αυτός είναι εφικτός με την χρήση 
του αναλυτή μάζας που διαχωρίζει τα ιόντα με βάση το λόγο μάζας προς φορτίο 
m/z. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε τετραπολικός αναλυτής μαζών 
(quadrupole), ο οποίος αποτελείται από τέσσερις, παράλληλα τοποθετημένες, 
μεταλλικές ράβδους (κυλινδρικού ή υπερβολικού σχήματος), ίδιου μήκους και ίδιας 
διαμέτρου (σχήμα 2.9). Κάθε ράβδος είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένη με την απέναντι 
ράβδο ενώ σε κάθε ζεύγος εφαρμόζεται δυναμικό [47, 48, 55]. Η ακτίνα ιόντων 
εισάγεται στον κεντρικό άξονα (ισαπέχει από τα ζεύγη ράβδων) του τετραπολικού 
αναλυτή και τα ιόντα κάτω από την επίδραση εφαρμοζόμενου ηλεκτρικού πεδίου 
αρχίζουν να ταλαντώνονται. Ο βαθμός ταλάντωσης εξαρτάται από την μάζα και το 
φορτίο. Έτσι ανάλογα με το εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο, ιόντα συγκεκριμένου 
λόγου m/z διέρχονται μέσω των ράβδων και εστιάζονται στον ανιχνευτή, ενώ τα 
υπόλοιπα ιόντα εκτρέπονται από το τετράπολο. Στην συνέχεια τα ιόντα που 
επιλέγονται με βάση το m/z μετρώνται με την χρήση ανιχνευτή.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 2.9. Τετραπολικός αναλυτής μαζών [47]. 
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2.2.6 Ανιχνευτής - Μέτρηση ιόντων (Detector - Ion counting) 
 
 Συνήθως η ανίχνευση βασίζεται στην μέτρηση ηλεκτρικών παλμών που 
συσχετίζεται με τον αριθμό των ιόντων που έχουν επιλέγει με βάση το m/z από το 
τετράπολο. Συγκεκριμένα ο αριθμός των μετρούμενων ηλεκτρικών παλμών μπορεί 
να μεταφραστεί σε συγκέντρωση ιόντων αναλύτη συγκρίνοντας το σήμα που 
προέρχεται από την μέτρηση του δείγματος με εκείνο ενός πρότυπου διαλύματος. Ο 
πιο συνηθισμένος τύπος ανιχνευτή μέτρησης ηλεκτρικών παλμών είναι ο 
ηλεκτρονιοπολλαπλασιαστής διακριτών δυνόδων (discrete dynode electron 
multiplier) [47, 48, 55]. Ο ανιχνευτής  αποτελείται από μια σειρά  δυνόδων 
(dynodes), στις οποίες εφαρμόζονται αυξανόμενα δυναμικά. Τα ιόντα που 
εξέρχονται από το τετράπολο επιταχύνονται και προσκρούουν στην πρώτη δύνοδο, 
με αποτέλεσμα την εκπομπή δευτερευόντων ηλεκτρονίων.  Τα ηλεκτρόνια αυτά 
προσκρούουν σε δεύτερη δύνοδο, όπου παράγονται επιπλέον ηλεκτρόνια. Αυτή η 
διαδικασία κρούσης- παραγωγής ηλεκτρονίων συνεχίζεται μέχρι τον σχηματισμό 
ενός διακριτού παλμού μερικών εκατομμυρίων ηλεκτρονίων. 
 

2.2.7 Λειτουργία ανίχνευσης μεμονωμένων σωματιδίων (single particle 
mode ICP-MS:SPM-ICP-MS) 

 
 Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση ενός δείγματος με ICP-
MS δίνονται με φάσματα που περιγράφουν τον αριθμό των ιόντων με συγκεκριμένο 
m/z που μετρήθηκαν ως προς τον χρόνο μέτρησης (ion counts per sec) και είναι 
ανάλογα της συγκέντρωσης του αναλυτή. Συνήθως ο χρόνος συλλογής δεδομένων 
(Dwell time) κυμαίνεται από 50-100 ms για κάθε επιλεγμένη μάζα και 
επαναλαμβάνεται για συνολικό χρόνο της μέτρησης. Στην περίπτωση ανάλυσης 
διαλυμάτων που περιέχουν διαλυτό μέταλλο κάθε σταγόνα του αερολύμματος που 
εισάγεται στο πλάσμα περιέχει ένα μικρό αριθμό ατόμων αναλυτή (σχήμα 2.9 Α). Η 
ατομοποίηση λοιπόν μεγάλου αριθμού τέτοιων σταγόνων έχει ως αποτέλεσμα την 
παραγωγή σταθερού αριθμού ιόντων αναλυτή, και έτσι ενός σταθερού σήματος. 
Αντίθετα κατά την ανάλυση νανοσωματιδίων μόνο μερικές σταγόνες περιέχουν 
νανοσωματίδια τα οποία ατομοποιούνται στο πλάσμα και παράγουν ένα διακριτό 
νέφος ιόντων (σχήμα 2.9 Β). Αν η συγκέντρωση των νανοσωματιδίων είναι αρκετά 
χαμηλή τότε δημιουργούνται παλμοί νεφών ιόντων οι οποίοι καταγράφονται στο 
φάσμα με την μορφή ακίδας (spikes) με ένταση μεγαλύτερη του θορύβου [49]. Ο 
αριθμός των spikes που λαμβάνονται είναι ανάλογος της συγκέντρωσης ενώ η 
ένταση τους είναι ανάλογη του αριθμού των ιόντων που περιέχονται σε κάθε 
νανοσωματίδιο και άρα του μεγέθους τους. Για να επιτευχτεί ένα ξεκάθαρο φάσμα 
αντιπροσωπευτικό του μεγέθους, της σύστασης και της συγκέντρωσης θα πρέπει ο 
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Σχήμα 2.9. Διάγραμμα λειτουργίας ανίχνευσης μεμονωμένων σωματιδίων με ICP-MS (SPM-
ICP-MS). Α) ανάλυση διαλυμάτων που περιέχουν διαλυτό μέταλλο, Β) ανάλυση 
νανοσωματιδίων με μεγάλο χρόνο (50-100 ms) συλλογής δεδομένων (Dwell time,) Γ) 
ανάλυση νανοσωματιδίων με μικρό χρόνο (10 ms) συλλογής δεδομένων (Dwell time), 
επιθυμητή λειτουργία ανίχνευσης μεμονωμένων σωματιδίων  

 

χρόνος συλλογής δεδομένων (Dwell time) να είναι τέτοιος (συνήθως 10 ms)  ώστε 
κατά την διάρκεια του μόνο ένα νανοσωματίδιο να ανιχνεύεται. Ο τρόπος αυτός 
μελέτης των νανοσωματιδίων είναι γνωστός ως λειτουργία ανίχνευσης 
μεμονωμένων σωματιδίων με ICP-MS (SPM-ICP-MS) (σχήμα 2.9 Γ).  
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Κεφάλαιο 3 
 

Προσδιορισμός του μεγέθους και της σχετικής 
μοριακής μάζας  Βιομορίων με την χρήση Διαφορικού 
Αναλυτή Κινητικότητας Ιόντων σε σύζευξη με 
Ηλεκτροψεκασμό (nano Electrospray differential 
mobility analyser: nES-DMA) 
 

3.1. Εισαγωγή 
 
 Τα βιομόρια (πρωτεΐνες, πρωτεϊνικά σύμπλοκα, DNA) παίζουν πολύ 
σημαντικό ρόλο σε διάφορες βιολογικές διεργασίες συμπεριλαμβανομένης της 
σύνθεσης, της δομικής αναδίπλωσης και στόχευσης πρωτεϊνών, της ανοσολογικής 
αναγνώρισης, της κυτταρικής κίνησης, τις ενζυμικές αντιδράσεις κ.α [1-3]. Για την 
κατανόηση των διεργασιών αυτών κρίνεται αναγκαίος ο δομικός χαρακτηρισμός 
των βιομορίων και συγκεκριμένα του μέγεθους, του σχήματος, της σχετικής 
μοριακής μάζας (Mr) και της στοιχειομετρίας των συμπλόκων τους. 
 Για τον χαρακτηρισμό τους χρησιμοποιούνται από την επιστημονική 
κοινότητα ένας μεγάλος αριθμός τεχνικών Μικροσκοπίας (ηλεκτρονική, οπτική 
Μικροσκοπία), Φασματοσκοπίας (Κρυσταλλογραφία Ακτίνων Χ, Φασματοσκοπία 
Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού, Φασματομετρία Μοριακής Απορρόφησης στο 
Υπεριώδες / Ορατό, Δυναμική και Στατική Σκέδασης Φωτός κ.α) και Διαχωρισμού 
(Χρωματογραφία Αποκλεισμού Μεγέθους, Κλασμάτωση με Ασύμμετρο Πεδίο Ροής 
κ.α) (πίνακας 1.2). Αντίθετα με την μεγάλη ποικιλία των διαθέσιμων τεχνικών, η 
ανάγκη για γρήγορες, χωρίς σήμανση και στατιστικά ισχυρές αναλύσεις παραμένει. 
Σε αυτή την βάση έχουν αναπτυχθεί και είναι εμπορικά διαθέσιμες «πολύ-
λειτουργικές οργανολογίες»  (Multi-Function Instrumentation) που συνδυάζουν τις 
βασικές αρχές διαφορετικών τεχνικών παρέχοντας κυρίως ταυτόχρονο διαχωρισμό 
βιομορίων και χαρακτηρισμό των ιδιοτήτων τους (μέγεθος, σχήμα μοριακή μάζα, 
σύσταση κ.α).  
 Τα τελευταία χρόνια είναι διαθέσιμη μια καινούργια συνδυαστική τεχνική 
που περιλαμβάνει νανο-ηλεκτροψεκασμό (nanoelectrospray: nES) συζευγμένο με 
Διαφορικό Αναλυτή Κινητικότητας Ιόντων (differential mobility analyser: DMA) και 
ανιχνευτή μέτρησης συμπυκνωμένων σωματιδίων (condensed particle counting: 
CPC). Το nES-DMA έχει αποδειχτεί εξαιρετικό εργαλείο στον χαρακτηρισμό
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βιομορίων και των συμπλόκων τους [4-9]. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 
επιλογή του nES ως πηγή ιονισμού του αναλυτή. Το nES αποτελεί μια “ήπια” τεχνική 
ιοντισμού και έχει αποδειχτεί ότι διατηρεί τα ασθενώς συνδεδεμένα μη 
ομοιοπολικά σύμπλοκα βιομορίων [10-14]. 
  Όπως έχει περιγραφτεί με λεπτομέρεια στο κεφάλαιο 2 (σελ 2-14) το nES-
DMA διαχωρίζει και ταξινομεί νανοσωματίδια με βάση την ηλεκτροφορετική τους 
διάμετρο (Zp). Συγκεκριμένα το nES  μετατρέπει το διάλυμα των βιομόριων και των 
συμπλόκων τους σε μια σειρά πολυφορτισμένων σταγονιδίων. Τα σταγονίδια 
οδηγούνται μέσα από θάλαμο εξουδετέρωσης φορτίου όπου μετατρέπονται σε 
ουδέτερα και μονοφορτισμένα μακρομόρια [15-17]. Κατόπιν αυτά εισέρχονται στο 
DMA διαχωρίζονται με βάση την ηλεκτροφορετική κινητικότητα τους στην αέρια 
φάση [18] και οδηγούνται στον  ανιχνευτή CPC [19, 20] όπου και μετρούνται. Η 
ηλεκτροφορετική κινητικότητα συσχετίζεται με την σφαιρική διάμετρο ισοδύναμης 
κινητικότητας DP (mobility equivalent diameter) ή αλλιώς EMD (Electrophoretic 
Mobility Diameter)  που ορίζεται ως η διάμετρος μιας σφαίρας που έχει την ίδια 
ηλεκτροφορετική κινητικότητα Zp με εκείνη του μετρούμενου βιομορίου. Πιο απλά 
το nES-DMA αποτελεί μια τεχνική προσδιορισμού του μεγέθους (διάμετρου 
ισοδύναμης κινητικότητας DP ή EMD) βιομορίων και συμπλόκων τους. Αναλύοντας 
ένα μεγάλο αριθμό σφαιρικών πρωτεϊνών και πρωτεϊνικών συμπλόκων η EMD έχει 
συσχετιστεί με τη σχετική μοριακή μάζα τους (Mr). Μέχρι στιγμής αυτό είναι 
αποδεδειγμένο για μεγάλο εύρος EMD  που κυμαίνεται από 2,6 - 21,7 nm και 
αντιστοιχεί σε Mr από 8 kDa - 2 MDa [7, 21]. 
 Αν και οι μελέτες νανοσωματιδίων με το nES-DMA ξεκινούν το 1994, η 
πρώτη μελέτη βιομορίων διεξάγεται από τον Kaufman το 1996 [18]. Έκτοτε έχει 
χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα εφαρμογών που συμπεριλαμβάνουν τον 
προσδιορισμό του μεγέθους και του Mr πρωτεινών και άλλων βιομορίων όπως 
πρωτεϊνικά σύμπλοκα [4, 21-23], ιούς [4, 23], σύμπλοκα ιών – αντισωμάτων [9], 
βακτηριοφάγων κ.α [24, 25]. Παρόλα αυτά η πλειονότητα των πρωτεϊνών που έχουν 
μελετηθεί είναι εμπορικά διαθέσιμες. Έτσι οι περισσότερες εργασίες παρέχουν 
περιορισμένη πληροφορία για τις απαιτήσεις της τεχνικής όσον αφορά την 
προετοιμασία των δειγμάτων και γενικά την ικανότητα ανάλυσης βιολογικών 
δειγμάτων που απομονώνονται και καθαρίζονται με καθιερωμένα βιοχημικά 
πρωτόκολλα.  
 Η δυνατότητα του nES-DMA να παρέχει πληροφορία για την δομή 
βιολογικών συστημάτων έχει αξιολογηθεί από μια σειρά μελετών. Για παράδειγμα 
αναλύσεις ιών έδειξαν μείωση της EMD τους κατά 15 % σε σχέση με μετρήσεις 
κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ [23]. Το nES-DMA έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τον 
προσδιορισμό ενσωμάτωσης πρωτεϊνών στο εσωτερικό των 
ριβονουκλεοπρωτεινικών οργανιδίων Vault [26]. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο για 
την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνικής, ο χαρακτηρισμός και άλλων πρωτεϊνικών 
συμπλόκων, με διαφορετικό μέγεθος και σχήμα. 
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3.2. Σκοπός της μελέτης 
 
 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αν και έχει αναλυθεί με το nES-DMA ένας 
σημαντικός αριθμός βιομορίων, υπάρχουν ακόμα πολλά αναλυτικά ερωτήματα που 
πρέπει να απαντηθούν. Η εδραίωση της, λοιπόν σαν τεχνική προσδιορισμού του 
μεγέθους και του Mr πρωτεϊνών και πρωτεϊνικών συμπλόκων, απαιτεί την ανάλυση 
ακόμα μεγαλύτερου αριθμού δειγμάτων που εμπλέκονται σε διάφορα βιοχημικά 
συστήματα. Επιπλέον είναι επιβεβλημένη η σύγκριση του nES-DMA με άλλες 
τεχνικές χαρακτηρισμού καθώς προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα για την 
δυναμική της. 
 Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας μελέτης είναι η κατανόηση και ο έλεγχος της 
δυνατότητας προσδιορισμού του μεγέθους και Mr πρωτεϊνών και πρωτεϊνικών 
συμπλόκων. Για την επίτευξη του, αρχικά χρησιμοποιώντας καλά χαρακτηρισμένες 
εμπορικά διαθέσιμες πρωτεΐνες (20 πρωτεΐνες) έγινε μελέτη πειραματικών (είδος 
διαλύτη, συγκέντρωση  αναλυτή, pH, καθαρότητα) και τεχνικών χαρακτηριστικών 
(διαφορετικά φέροντα αέρια, διαφορετική πίεση τριχοειδή σωλήνα) όπου το nES-
DMA -CPC δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά το μέγεθος και το 
σχετικό μοριακό βάρος (Mr). Η αναγκαιότητα αυτής της βελτιστοποίησης γίνεται 
ξεκάθαρη αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι το nES-DMA αποκτήθηκε για πρώτη φορά από 
το εργαστήριο μας  το 2007 στην αρχή της διδακτορικής διατριβής. Σε αυτό 
συνηγορεί επίσης ο σχετικά μικρός αριθμός δημοσιεύσεων (15) μέχρι το έτος 
απόκτησής του. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας δεν θα παρουσιαστούν 
ξεχωριστά αλλά θα χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά για την κατανόηση των 
επιμέρους στοιχείων της κύριας μελέτης.  
 Ο κύριος σκοπός και κατ’ επέκταση η καινοτομία της συγκεκριμένης μελέτης 
είναι η  αξιολόγηση της δυνατότητας προσδιορισμού του μεγέθους και του Mr 
πρωτεϊνών και πρωτεϊνικών συμπλόκων που εμπλέκονται στα Sec και Τύπου ΙΙΙ 
βακτηριακά εκκριτικά συστήματα. Οι πρωτεΐνες και τα πρωτεϊνικά σύμπλοκα 
απομονώθηκαν και καθαρίστηκαν, χρησιμοποιώντας καθιερωμένα βιοχημικά 
πρωτόκολλα, από το συνεργαζόμενο για αυτό το ερευνητικό έργο Τ. Economou Lab. 
Τα αποτελέσματα του nES-DMA συγκρίθηκαν με εκείνα δύο τεχνικών (multi-angle 
laser light scattering: MALLS, quasi-elastic light scattering: QELS) που 
χρησιμοποιούνται ευρέως σε βιοχημικά εργαστήρια. Οι τεχνικές αυτές παρέχουν 
πληροφορία για το μέγεθος και το Mr  συνδυάζοντας χρωματογραφία αποκλεισμού 
μεγέθους με ανιχνευτές μοριακής απορρόφησης στο Υπεριώδες / Ορατό και 
Στατικής και Ημιελαστικής Σκέδασης Φωτός (SEC-MALLS/QELS-UV/Visible). Η άμεση 
σύγκριση των αποτελεσμάτων του nES-DMA με τις MALLS/QELS για ίδιες πρωτεΐνες 
και πρωτεϊνικά σύμπλοκα επιτρέπει τον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων και των 
περιορισμών της τεχνικής. Έμφαση δόθηκε και στην αξιολόγηση διάφορων 
αναλυτικών παράμετρων όπως ευαισθησία, ακρίβεια, επαναληψιμότητα, χρόνος 
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μέτρησης, χρόνος ανάλυσης των δεδομένων , δείγμα που χρειάζεται και 
καταναλώνεται ανά μέτρηση.  
 Τέλος σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα χαρακτηρισμού 
πρωτεϊνικών συμπλόκων με nES-DMA. Όπως περιγράφτηκε στο κεφάλαιο 2 το nES-
DMA αποτελεί μια τεχνική ανάλυσης αέριας φάσης. Είναι λοιπόν απαραίτητο να 
γίνει ξεκάθαρο, αν και σε ποιο βαθμό, κατά την μέτρηση οι πρωτεΐνες και τα 
πρωτεϊνικά συμπλόκα διατηρούν δομικά χαρακτηριστικά όμοια με εκείνα που 
υιοθετούν στo υδατικό περιβάλλον. 
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3.3. Πειραματικό μέρος 
 

3.3.1 Υλικά 
 

Πρωτεΐνες 
 
 Οι μετρούμενες πρωτεΐνες συντέθηκαν από τους συνεργάτες μας (Economou 
Lab, IMBB, Forth) με ολιγοϊστιδινική ουρά (His-Tag) που επιτρέπει την απομόνωση 
και το καθαρισμό τους με καθιερωμένα πρωτόκολλα χρωματογραφίας συγγένειας 
νικελίου [27, 28]. Συγκεκριμένα οι πρωτεΐνες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν : η SecA 
ATPαση και η σαπερόνη SecB του βακτηριακού εκκριτικού συστήματος [29], η 
πρωτεΐνη δέσμευσης γλυκόζης (glucose binding protein:GBP) [30], η κίτρινη 
φθορίζουσα πρωτεΐνη (yellow fluorescent protein: YFP) [31], οι υβριδικές πρωτεΐνες 
GBP–YFP  και CFP–GBP–YFP (cyan fluorescent protein–GBP–YFP) [28], η ισομεράση 
της προλίνης PPiAase (prolyl isomerase:PPiAase) [32], και η διμερής  σαπερόνη 
CesAB μόνη ή σαν σύμπλοκο με το εκκριτικό της υπόστρωμα EspA (CesAB–EspA) 
[33]. Οι CesAB και το σύμπλοκο της CesAB–EspA συντέθηκαν σε κυτταρική 
καλλιέργεια E. Coli με την πρώτη να φέρει ολιγοϊστιδίνικη ουρά (His-Tag) για 
καθαρισμό με χρωματογραφίας συγγένειας και την δεύτερη όχι. Έτσι τα σύμπλοκα 
CesAB–EspA συν-καθαριστήκαν με χρωματογραφίας συγγένειας. Η GBP συντέθηκε 
σαν ομοιοπολικό διμερές ώστε να χρησιμεύει σαν εσωτερικός έλεγχος του 
ολιγομερισμού πρωτεϊνών. Αυτό επετεύχθη με την εισαγωγή ενός καταλοίπου 
ιστιδίνης στην θέση 13 της αρχικής αλληλουχίας με αποτέλεσμα να σχηματίζεται 
ομοιοπολικός δισουλφιδικός δεσμός. Η πρωτεΐνη SecA μετρήθηκε σε δύο μορφές 
της, την SecA 6-901 και την Sec 6-834. Η διαφορά των δύο μορφών έγκειται στην 
έλλειψη μιας καρβοξυ-τελικής ουράς 70 καταλοίπων από την Sec 6-834 και 
μεταφράζεται σε διαφορά 9.7 kDa [29, 34]. Η λεπτομερής περιγραφή των 
πρωτεϊνών και της αμινοξικής αλληλουχίας τους περιγράφονται στο παράρτημα Α1. 
Οι πρωτεΐνες (1-20 mg mL-1) αποθηκεύτηκαν στους -80 0C σε διάλυμα 50 mM Tris–Cl 
(pH 8,0) συμπληρωμένο με 50% γλυκερόλη. Για την ανάλυση με nES –DMA 
ακολουθήθηκε ανταλλαγή διαλύτη με την διαδικασία της διαπίδυσης (dialysis). 
Συγκεκριμένα τα πρωτεϊνικά διαλύματα υπέστησαν ολονύχτια διάλυση σε 20 mM 
οξικού αμμωνίου και στην συνέχεια αραιώθηκαν για μέτρηση με το nES –DMA 
dialysis. Όλες οι εμπορικά διαθέσιμες πρωτεΐνες που χρησιμοποιήθηκαν 
αγοράστηκαν από την Sigma-Aldrich και αραιώθηκαν σε διάφορες συγκεντρώσεις 
και διαλύτες. 
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Αντιδραστήρια 
 
 Για τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη 
χρησιμοποιήθηκαν οι εξής διαλύτες σε διάφορες συγκεντρώσεις: οξικό αμμώνιο 
(ammonium acetate), όξινο ανθρακικό αμμώνιο (ammonium bicarbonate), Φορμικό 
αμμώνιο (ammonium formate), οξικό οξύ (acetic acid), φορμικό οξύ (formic acid), 
Όλες οι αραιώσεις έγιναν με υπερκάθαρο νερό (18.2 MΩ−1 cm−1) από σύστημα 
καθαρισμού (purelab ultra apparatus ,Siemens Water Technologies).    
 

3.3.2 Οργανολογία και μέθοδοι 
 

nES-DMA 
 
 Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με όργανο nES-DMA συνδεδεμένο με 
ανιχνευτή συμπυκνωμένων σωματιδίων (condensed counter particle: CPC) που είναι 
εμπορικά διαθέσιμο από την εταιρία TSI Inc. (St. Paul, MN, USA). Το όργανο 
αποτελείται από τρία διακριτά μέρη:  
 
1. μια πηγή nES (model 3480C) στην οποία έχει προσαρμοστεί θάλαμος αναγωγής 

φορτίων πολωνίου (210Po α-source; 5 mCi, model P-2042 Nucleospot local air 
ionizer; NRD, Grand Island, NY, USA)  

2. έναν DMA (TSI Inc., macroIMS, series 3080C)  
3. έναν ανιχνευτή CPC που χρησιμοποιεί βουτανόλη σαν υγρό λειτουργίας (TSI Inc., 

series 3025A)   
 
Για την καταγραφή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το 
λογισμικό IMS έκδοση 2.0.1.0 (TSI Inc.). 
 Ο τρόπος λειτουργίας του nES-DMA έχει περιγραφτεί  με λεπτομέρεια στο 
κεφάλαιο 2 και έτσι θα αναφερθούν μόνο τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά. Το 
δείγμα προς ανάλυση τοποθετείται σε φιαλίδιο (eppendorf) και στην συνέχεια στην 
μονάδα nES που περιέχει ένα τριχοειδή σωλήνα πυριτίου εσωτερικής διαμέτρου 25 
μm (fused silica capillary) με κωνική άκρη και ένα σύρμα λευκόχρυσου υψηλής 
τάσης που είναι τοποθετημένο εντός του δείγματος. Διατηρώντας διαφορά πίεσης 
3,7 psi στον θάλαμο και εφαρμόζοντας διαφορά δυναμικού +1,5 – 2,5 kV στο σύρμα 
λευκόχρυσου το υγρό εισέρχεται στον τριχοειδή με ροή μεταξύ 70 nL/min. 
 Τα παραγόμενα ιόντα πρωτεϊνών και πρωτεϊνικών σύμπλοκών  εισέρχονται 
στο DMA και διαχωρίζονται με βάση την ηλεκτροφορετική κινητικότητα τους που 
συσχετίζεται με την σφαιρική διάμετρο ισοδύναμης κινητικότητας DP (mobility 
equivalent diameter) ή αλλιώς EMD (Electrophoretic Mobility Diameter). Η EMD  
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στην συνέχεια χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της σχετικής μοριακής μάζα 
τους Mr. Συγκεκριμένα η Mr πρωτεϊνών και πρωτεϊνικών συμπλόκων είναι ανάλογη 
της τρίτης δύναμης της EMD και προκύπτει από την παρακάτω εξίσωση αν υποτεθεί 
ότι η πυκνότητα τους είναι 0,60 g cm-3. 
 
 

 
𝑀𝑟~𝜌.𝐸𝑀𝐷3   (1) 

 
 
Η σχέση αυτή έχει αποδειχτεί πειραματικά με μέτρηση μεγάλου αριθμού 
πρωτεϊνών [7, 18, 21] και στηρίζεται θεωρητικά για κατά προσέγγιση σφαιρικές 
πρωτεΐνες. Πράγματι ο όγκος σφαιρικών πρωτεϊνών είναι ανάλογος τόσο του Mr  
(εξίσωση 2) όσο και της EMD (εξίσωση 3). Συνεπώς το Mr μπορεί έμμεσα να 
προκύψει από την μέτρηση της EMD.    
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6
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 Η EMD  υπολογίζεται κατά απόλυτο τρόπο χρησιμοποιώντας  την γνώση των 
ροών των αερίων, των διαστάσεων του DMA και του χρόνου μεταφοράς των 
σωματιδίων από το DMA στο CPC για καταμέτρηση. Ενώ οι τιμές για τα δύο πρώτα 
δίνονται από την εταιρία, ο χρόνος που χρειάζεται για να μετρηθεί ένα σωματίδιο 
που εξάγεται από το DMA πρέπει να καθοριστεί με βαθμονόμηση. Η διαδικασία 
βαθμονόμησης απαιτεί την χρήση εμπορικά διαθέσιμου μείγματος πρωτεϊνών (High 
Molecular Weight Calibration Kit for Native Electrophoresis, Amersham, GE 
Healthcare, UK), το οποίο περιέχει τις εξής πρωτεΐνες: Αλβουμίνη βόειου ορού 
(Bovine heart lactate dehydrogenase Mr=140 kDa), Καταλάση από συκώτι βοείου 
(liver Catalase Mr=232 kDa), φερριτίνη από σπλήνα αλόγου (equine spleen ferritin 
Mr=440 kDa), και θυρεοσφαιρίνη από θυρεοειδή χοίρων (porcine thyroid 
thyroglobulin Mr=669 kD). Το εμπορικά διαθέσιμο σύστημα διαθέτει λογισμικό που 
κάνει αυτόματα τους υπολογισμούς μεγέθους αφού πρώτα πραγματοποιηθεί η 
βαθμονόμηση. 
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Σκέδασης Φωτός Laser: MALLS/QELS 
Οι μετρήσεις σκέδασης φωτός πραγματοποιηθήκαν μετά από διαχωρισμό των 

δειγμάτων με χρωματογραφία αποκλεισμού μεγέθους (Size exclusion 
chromatography: SEC) με το σύστημα Shimadzu LC10A-VP HPLC. Συγκεκριμένα η 
ανάλυση έγινε χρησιμοποιώντας προπαρασκευασμένη στήλη (Superdex HR200 
10/300 GL; GE) συζευγμένη σε σειρά με τέσσερις ανιχνευτές: έναν ανιχνευτή 
συστοιχίας φωτοδιόδων (SPD-M10AVP; Shimadzu) για παρακολούθηση της 
απορρόφησης στο ορατό (280 nm), έναν ανιχνευτή πολλαπλών γωνιών  σκέδασης 
φωτός Laser (Multi Angle Laser Light Scattering: MALLS, DAWN-EOS, Wyatt) με κελί 
τύπου K5 (K5-type cell) και μήκος κύματος Laser στα 690 nm, έναν ανιχνευτή 
ημιελαστικής σκέδασης φωτός Laser (Quasi-Elastic Laser Light Scattering:QELS 
WyattQELS; Wyatt) που είναι συνδεδεμένος με τον ανιχνευτή MALLS, και έναν 
ανιχνευτή δείκτη διάθλασης (RID-10A; Shimadzu). Οι πρωτεΐνες αραιώθηκαν σε 
διάλυμα 50 mM Tris–HCl, pH 8.0, 50 mM KCl, εισήχθησαν (5–30 μM με όγκους 
έκχυσης 100-150 μL) στην στήλη SEC για διαχωρισμό με ροή 0.8 mL min−1 και στην 
συνέχεια ανιχνεύτηκαν με MALLS/QELS. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με το 
λογισμικό Astra v.5.0 (Wyatt). Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι παρόμοια 
αποτελέσματα προκύπτουν και από την ανάλυση πρωτεϊνών σε οξικό αμμώνιο με 
MALLS/QELS. Ωστόσο στην συγκεκριμένη εργασία συγκρίνονται αποτελέσματα 
πρωτεϊνών σε διάλυμα Tris, καθώς σε αυτό έχει γίνει ο μεγαλύτερος αριθμός 
μετρήσεων και επιτρέπει βελτιωμένη στατιστική ανάλυση. Όλες οι αναλύσεις 
MALLS/QELS έχουν διεξαχθεί από το Economou Lab.  



Κεφάλαιο 3 
 

54 
 

3.4. Αποτελέσματα και Συζήτηση 
 

3.4.1 Το nES-DMA ως εργαλείο για ανάλυση πρωτεϊνών 
  
 Με σκοπό να αναδειχτούν τα σημαντικότερα σημεία της συγκεκριμένης 
μελέτης, αρχικά θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της καλά χαρακτηρισμένης 
(βιοχημικά και δομικά) πρωτεΐνης SecA που στο διάλυμα σχηματίζει μη 
ομοιοπολικό διμερές [29]. Η SecA όπως και οι υπόλοιπες πρωτεΐνες μετρήθηκαν σε 
διάφορες συγκεντρώσεις (1-1000 μg ml-1). Στο σχήμα 3.1 εμφανίζονται τα  
ηλεκτροφερογράμματα που προκύπτουν από την ανάλυση με nES-DMA 
διαλυμάτων SecA σε συγκεντρώσεις 10 και 80 μg ml-1.  

Σχήμα 3.1. nES-DMA ηλεκτροφερογράφημα της SecA σε a) 10 μg ml-1  και b) 80 μg ml-1. Το D+1 
αντιστοιχεί στο μη ομοιοπολικά συνδεδεμένο διμερές της SecA. Τα D+2, D+3, D+4 χαρακτηρίζουν τα 
διπλά, τριπλά και τετραπλά φορτισμένα διμερή της SecA. To 2D+1 αντιστοιχεί στο nES επαγόμενο μη 
ειδικό σύμπλοκο δύο διμερών της SecA. 
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 Η πιο έντονη κορυφή (D+1) με EMD στα 10,2 nm αντιστοιχεί στο θετικά 
μονοφορτισμένο μη ομοιοπολικό διμερές της SecA (di-SecA). Οι χαμηλότερης 
έντασης κορυφές (D+2, D+3, D+4 ) που παρατηρούνται στα 7,3, 6,0, και 5,1 nm είναι 
χαρακτηριστικές των διπλά, τριπλά και τετραπλά φορτισμένων διμερών της SecA. 
Τα πολυφορτισμένα αυτά είδη οφείλονται στην μειωμένη δραστηριότητα της, 2 
χρόνων, πηγής αναγωγής φορτίων πολωνίου 210 (210Po α-source). Η πλήρως ενεργή 
πηγή (5-mCi) επιτρέπει μόνο την εμφάνιση μονοφοτρισμένων σωματιδίων. Το 
φαινόμενο αυτό είναι σύνηθες για μετρήσεις με nES-DMA αφού η αρχή του 
παρατηρείται σε χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί περίπου στο μισό του χρόνου 
ημιζωής του 210Po (138,4 μέρες) [35]. Τα πολυφορτισμένα είδη μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιώσουν το μετρούμενο μέγεθος [36]. Τέλος η 
κορυφή στα 13,2 nm (2D+1) αντιστοιχεί σε μη ειδικό σύμπλοκο δύο διμερών της 
SecA  που επάγεται από την χρήση του nES. Η ιδιότητα του nES-DMA να δημιουργεί 
μη ειδικά σύμπλοκα σωματιδίων θα περιγραφτεί σε ξεχωριστό κομμάτι στην 
παρούσα εργασία.     
 

3.4.2 Σύγκριση nES-DMA με MALLS/QELS για ανάλυση πρωτεϊνών   
 
 Η μέση τιμή της EMD του διμερούς της SecA ( di-SecA) 6-901, για πέντε 
επαναλαμβανόμενες αναλύσεις προσδιορίστηκε να είναι 10,08 ± 0,04 nm. Η τιμή 
αυτή καθώς και το έμμεσα υπολογιζόμενο Mr συγκρίθηκαν με τις τιμές που 
προκύπτουν από δύο καλά εδραιωμένες βιοαναλυτικές τεχνικές MALLS/QELS 
(πίνακας 3.1). Οι μετρήσεις για τις τεχνικές αυτές γίνονται σε υδατικό περιβάλλον. Η 
μέτρηση δείγματος SecA 6-901 με QELS αποκάλυψε ότι το διάλυμα περιέχει 
σωματίδια με υδροδυναμική ακτίνα 5,5 nm η οποία αντιστοιχεί σε υδροδυναμική 
διάμετρο (DH) 11,0 nm. Η παρατηρούμενη διαφορά μεταξύ των δύο τεχνικών ήταν 
8,4 % και είναι σε συμφωνία με την αναμενόμενη αλλαγή στο μέγεθος πρωτεϊνών 
(10% συρρίκνωση) λόγω της μεταφοράς τους από την υγρή στην αέρια φάση [37]. 
Πράγματι ο Wyttenbach και Bowers [37], πρότειναν ότι οι πρωτεΐνες στην αέρια 
φάση, υπό συνθήκες κενού, υιοθετούν δομή όπου οι ιονικές τους ομάδες 
τοποθετούνται στο εσωτερικό τους. Αυτή η “αυτοδιαλύτωση” (self-solvate) έχει ως 
αποτέλεσμα την μείωση του όγκου και της διαμέτρου της πρωτεΐνης. Η συρρίκνωση 
έχει επίσης αναφερθεί και από την Kaddis et al [21] σε σύγκριση αποτελεσμάτων 
μεταξύ nES-DMA και κρυσταλογραφίας για το μεγέθος της όλο- και από- φερριτίνης. 
 Παρόμοια, η EMD για την SecA 6-834 μετρήθηκε 9,87 ± 0,01 nm ενώ με την 
QELS προσδιορίστηκε DH 11,0 nm. H διαφορά της από την SecA 6-901 έγκειται στην 
έλλειψη μιας καρβοξυ-τελικής ουράς 70 καταλοίπων [34, 38]. Το Mr του μη 
ομοιοπολικού συμπλόκου di-SecA 6-901 που υπολογίζεται με το nES-DMA 
(περιγράφεται στην οργανολογία και μέθοδοι σελ 51-52) είναι 196 kDa. 
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Protein Analyzed Measured nES-GEMMA MALLS QELS % Diff.a Predicted 
M r

b 
Other studies : 

References 

SecA 6-901 EMD or DH (nm)c 10.08 ± 0.04 n.a. 11.0 ± 0.5 8.4 - -
M r  (kDa) 196.0 ± 2.3 210.5 ± 13.4 n.a. 6.9 (6.3) 104.53 -

Oligomeric Stated Dimer Dimer - - - Dimer : 41 
ne 5 16 16 - - -

SecA 6-834 EMD or DH (nm) 9.87 ± 0.01 n.a. 11.0 ± 1.6 10.3 - -
M r  (kDa) 181.70 ± 0.1 187.3 ± 8.4 n.a. 3.0 (4.3) 94.91 -

Oligomeric State Dimer Dimer - - - Dimer : 52
n 4 3 3 - - -

GFP-GBP-YFP EMD or DH (nm) 7.96 ± 0.08 n.a. 8.8 9.5 - -
M r  (kDa) 95.6 ± 2.8 91.4 n.a. -4.6 (-4.8) 91.22 -

Oligomeric State Monomer Monomer - - - Monomer
n 5 1 1 - - -

SecB EMD or DH (nm) 7.53 ± 0.01 n.a. 8.54 ± 1.14 11.8 - -
M r  (kDa) 80.9 ± 0.1 80.6 ± 3.5 n.a. -0.4 (-1.5) 19.93 -

Oligomeric State Tetramer Tetramer - - - Tetramer : 42
n 3 8 8 - - -

GBP EMD or DH (nm) 7.22 ± 0.13 n.a. 7.6 5.1 - -
M r  (kDa) 71.2 ± 4.0 77.4 n.a. 8.0 (-3.1) 34.54 -

Oligomeric State Dimer Dimer - - Monomer in reduced 
form : 30

n 4 1 1 - - -
GBP-YFP EMD or DH (nm) 7.01 ± 0.05 n.a. 8.2 14.5 - -

M r  (kDa) 65.2 ± 1.4 67.0 n.a. 2.7 (-4.9) 62.13 -
Oligomeric State Monomer Monomer - - - Monomer 

n 4 1 1 - - -
CesAB + EspA EMD or DH (nm) 5.72 ± 0.03 n.a. 4.9 ± 1.2 -17 - -

M r  (kDa) 35.33 ± 0.58 35.4 ± 1.4 n.a. 0.2 (-0.7) 35.09 -

Oligomeric State 1:1 Heterodimer 1:1 Heterodimer - - - 1:1 Heterodimer: 33

n 3 6 - - - -
CesAB EMD or DH (nm) 5.59 ± 0.32 n.a. 5.6 ± 0.9 0.2 - -

M r  (kDa) 33.3 ± 5.6 22.7 ± 1.6 n.a. -46.8 (-18.8) 14.02 -
Oligomeric State Dimer Dimer - - - Dimer :33

n 6 11 3 - - -
YFP EMD or DH (nm) 5.52 ± 0.10 n.a. 6.8 18.8 - -

M r  (kDa) 31.8 ± 1.8 45.8 n.a. 30.6 (-9.6) 29.01 -

Oligomeric State Monomer monomer / dimer - - - Monomer : 31,53

n 5 1 1 - - -
PpiA EMD or DH (nm) 4.62 ± 0.11 n.a. 4.94 ± 0.24 6.09 - -

M r  (kDa) 18.7 ± 1.2 19.9 ± 2.0 n.a. 5.9 (2.7) 19.21 -
Oligomeric State Monomer Monomer - - - Monomer : 54

n 3 5 4 - - -
PspE EMD or DH (nm) 4.0 ± 0.2 n.a. n.d. - - -

M r  (kDa) 12.2 ± 1.8 10.07 ± 0.96 n.a. -21.2 (-16.3) 10.49 -
Oligomeric Statec Monomer Monomer - - - Monomer : 55

n 3 3 - - - -

a: % difference between results from nES-GEMMA (proteins in AmAc buffer) and MALLS/QELS (proteins in Tris buffer);  
in parenthesis % difference between predicted M r  and nES-GEMMA determined Mr. 
b: Predicted M r  value obtained from the primary sequence of the protein monomer 
c: EMD and DH refered to GEMMA and QELS measurments, respectively 
c: Main oligomeric state detected by each technique
e: Number of replicate analyses
n.a.: not applicable
n.d.: not determined

 
 
 

Πίνακας 3.1. Σύγκριση των τιμών EMD, DH και Mr,  πρωτεϊνών και πρωτεϊνικών 
συμπλόκων που υπολογίστηκαν με nES-GEMMA, MALLS και QELS 
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Όπως φαίνεται και στον πίνακα 3.1 η τιμή αυτή διαφέρει κατά 6.9% και 6.3% 
από τις τιμές που προκύπτουν από το MALLS και τον θεωρητικό υπολογισμό  του 
Mr, αντίστοιχα. Όμοια, το Mr του διμερούς της SecA 6-834 (di-SecA 6-834) εμφανίζει 
μόνο 3 % διαφορά μεταξύ των μετρήσεων nES-DMA και MALLS. Η απόκλιση από τον 
θεωρητικό υπολογισμό είναι της τάξης του 4,3 %. Οι τιμές αυτές έρχονται σε 
συμφωνία με προηγούμενες εργασίες [4, 8] που αναφέρουν για εμπορικά 
διαθέσιμες πρωτεΐνες ακρίβεια μάζας ±1-5%.  
 Από τις παραπάνω συγκρίσεις γίνεται κατανοητή η δυναμική του nES-DMA 
όσον αφορά τον χαρακτηρισμό του μεγέθους πρωτεϊνών. Το nES-DMA σε αντίθεση 
με το QELS έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει την μικρή διαφορά μεγέθους (0,2 nm) 
των διμερών των SecA 6-834 και SecA 6-901. Ωστόσο η διαφορά του Mr που 
προκύπτει από την έλλειψη 70 καταλοίπων μεταξύ των δύο μορφών της SecA είναι 
ανιχνεύσιμη εξίσου από το nES-DMA και το MALLS.    
 Η παρούσα εργασία επεκτάθηκε και σε άλλες πρωτεΐνες ώστε να καλυφθεί 
μεγάλο εύρος μεγεθών και ολιγομερικών καταστάσεων. Ο πίνακας 1 περιέχει όλες 
τις τιμές για το μέγεθος, το Mr και τον ολιγομερισμό των πρωτεϊνών και 
πρωτεϊνικών συμπλόκων που μελετήθηκαν με τις τρείς τεχνικές. Γενικά, 
διαπιστώθηκαν όμοια αποτελέσματα και έτσι είναι εμφανές ότι η ανάλυση με nES-
DMA είναι σε συμφωνία με τις καλά εδραιωμένες βιοχημικές τεχνικές. 
 Παρόλα αυτά για κάποιες πρωτεΐνες η μέση EMD και Mr διαφέρουν. Αυτές 
οι διαφορές δεν αποτελούν απαραίτητα μειονέκτημα καθώς σχετίζονται με την 
αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει κάθε μια από τις τεχνικές. Για παράδειγμα η 
θεωρητική τιμή για το Mr της PspE είναι 10,49 kDa και βρίσκεται στα όρια 
ανίχνευσης του nES-DMA. Στην περίπτωση της CesAB, αν και το μέγεθος που 
προσδιορίζεται διαφέρει μόνο κατά 0,2 nm για τις nES-DMA και QELS, το Mr 
παρουσιάζει μία απόκλιση της τάξης του 40%. Αυτό είναι πιο πιθανό να οφείλεται 
στο ότι η δομή της CesAB εμφανίζει εκτενείς φυσικά αδίπλωτες (natively 
unstructured) περιοχές ενώ ο έμμεσος υπολογισμός του Mr με το nES-DMA έχει 
αποδειχτεί για σφαιρικές πρωτεΐνες. Υπέρ αυτής υπόθεσης συνηγορεί η μεγάλη 
τυπική απόκλιση (17%) των μετρήσεων και το γεγονός ότι είναι η μόνη περίπτωση 
που το προσδιοριζόμενο μέγεθος είναι μεγαλύτερο από εκείνο που προκύπτει από 
το QELS. 
 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η EMD είναι κατά μέσο όρο κατά 8,4% 
μικρότερη από την DH που μετριέται με το QELS. Επίσης, θα πρέπει να γίνει 
αναφορά στην εξαιρετικά καλή επαναληψιμότητα <0,02 nm (precision: συνεχόμενες 
μετρήσεις, των 60-180 sec, του ίδιου δείγματος). Αυτό το μέτρο αξιολόγησης είναι 
δύσκολο να υπολογιστεί για τις MALLS/QELS λόγω του μεγάλου χρόνου ανάλυσης 
που απαιτείται για κάθε διαχωρισμό με SEC. Ο χρόνος μεγαλώνει περαιτέρω, αν 
συμπεριλάβουμε και την εξισορρόπηση της στήλης πριν από κάθε χρωματογραφική 
μέτρηση. Επιπλέον κάθε ανάλυση απαιτεί μεγαλύτερη ποσότητα δειγμάτων που 
δεν είναι εύκολο σε όλες τις περιπτώσεις να παραχθεί. Το nES-DMA παρουσιάζει 
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επίσης, όπως φαίνεται από τις τυπικές αποκλίσεις στον πίνακα 1, εξαιρετική 
αναπαραγωγικότητα (reproducibility: υπολογιζόμενη επαναληψιμότητα για 
μετρήσεις διαφορετικών ημερών). Συγκεκριμένα στις περισσότερες περιπτώσεις 
είναι καλύτερη από ±0.1 nm. Εξαιρείται η περίπτωση της CesAB που για 6 μετρήσεις 
η τιμή της αναπαραγωγικότητας που προσδιορίστηκε  ήταν ±0.32. 
 Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι τρείς τεχνικές που εξετάστηκαν σε αυτήν την 
εργασία παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες όσον αφορά το μέγεθος και τη 
σχετική μοριακή μάζα πρωτεϊνών και πρωτεϊνικών συμπλόκων. Παρόλα αυτά για τις 
αναλύσεις χρησιμοποιούνται σημαντικά διαφορετικές συγκεντρώσεις και 
ποσότητες δειγμάτων. Οι QELS και MALLS απαιτούν μεγαλύτερες ποσότητες από το 
nES-DMA. Για παράδειγμα για κάθε μέτρηση με QELS/MALLS πρωτεΐνών 200, 50–80 
και ~10  kDa χρειάζονται  ~0.25–1, ~0.5–1.5 και ~1–2 μονάδες αντίστοιχα. Αντίθετα 
στην κάθε ανάλυση με nES-DMA καταναλώνονται μόνο 1,6 ng πρωτεΐνης. Είναι, 
λοιπόν, ξεκάθαρο ότι το nES-DMA αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο για την μελέτη 
πρωτεϊνικών δειγμάτων που δύσκολα συντίθενται και απομονώνονται σε μεγάλες 
ποσότητες. Το όργανο nES-DMA που χρησιμοποιήθηκε έχει την δυνατότητα 
χαρακτηρισμού σωματιδίων με εύρος EMD από 3 έως 150 nm [8], που αντιστοιχεί 
σε υπολογιζόμενο Mr πρωτεϊνών από  8 kDa–80 MDa. Το MALLS είναι ικανό για 
μέτρηση πρωτεϊνών με 10 nm ελάχιστη υγροσκοπική ακτίνα, ενώ το 
προσδιοριζόμενο Mr κυμαίνεται από 10 kDa –5 ΜDa. Τέλος η λειτουργία του QELS 
καλύπτει εύρος υδροδυναμικών διαμέτρων από 1 nm έως μερικά μικρόμετρα. Στον 
συγκριτικό πίνακα 3.2 παρουσιάζεται περίληψη των αναλυτικών μέτρων 
αξιολόγησης για τις τρεις τεχνικές.  
 Για να διαπιστωθεί η δυναμική του nES-DMA κρίνεται αναγκαία η σύγκριση 
με βιοαναλυτικές τεχνικές που αποτελούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Στη 
βάση αυτή, μετρήθηκε με το υψηλής διακριτικότητας και ακρίβειας φασματόμετρο 
μάζας LTQ-Orbitrapη CesAB  όπου εμφανίζεται κυρίως ως διμερές (πίνακας 3.1). 
Όλες οι μετρήσεις με LTQ-Orbitrap έγιναν από τον Μ.Αιβαλιώτη στη μονάδα 
Πρωτεινωματικής του IMBB (proteomics facility at IMBB: ProFI). Αρχικά η CesAB 
αναλύθηκε υπό αποδιατακτικές συνθήκες και η μέση σχετική μοριακή μάζα που 
προέκυψε από το φάσμα ES-MS ήταν 13,439246 ±0,026 Da (σχήμα 3.2 a). Η μάζα 
που αντιστοιχεί στο μονομερές της CesAB είναι μόνο 472 Da μικρότερη από την 
θεωρητική. Η διαφορά οφείλεται σε μετα- μεταφραστική αφαίρεση ενός 
αμινοτελικού κατάλοιπου Met και των καρβόξυ τελικών καταλοίπων Lys-Ilv-Val. 
Στην συνέχεια αναλύθηκε διάλυμα CesAB συγκέντρωσης 10 nM υπό μη 
αποδιατακτικές συνθήκες (20 mM AmAc) ώστε να μετρηθεί η σχετική μοριακή μάζα 
της ειδικής διαμόρφωσης του διμερούς CesAB. Ωστόσο κάτω από αυτές τις 
συνθήκες ανιχνεύτηκε μόνο ένα μικρό ποσοστό διμερούς (5% του μονομερούς) με 
μοριακή μάζα 26,878.341 ±0,030 Da (σχήμα 3.2 b). Το LTQ-Orbitrap παρουσιάζει 
μεγάλη ακρίβεια μάζας, τέτοια που να του επιτρέπει την ανίχνευση μετα –
μεταφραστικών τροποποιήσεων. 
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Πίνακας 3.1. Σύγκριση των γενικών χαρακτηριστικών των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία για τον προσδιορισμό του 
μεγέθους και του Mr,  πρωτεϊνών και πρωτεϊνικών συμπλόκων. 

 
Technique Characteristics nES-GEMMA MALLS QELS

Sizing range (nm) 3 - 150 n.a. 1 - 1000

Size measurement precision (nm) 0.1 n.a. n.d.

Relative molecular mass range (kDa) 8 - 80000 10 - 5000 n.a.

Mass measurement accuracy (%) 1 - 10 0.1 - 1 n.a.

Measurement accuracy limitation No commercial marker proteins >1MDa. 
Theoretical upper limit is 150 nm or 80 MDa

Measurement bias Assumes proteins to be spherical

Measurement environment Gas phase

Capability to measure non-covalent complexes Yes

Buffer Compatibility / Main buffer nES compatible buffers / AmAc pH 7-8

Typical concentration used for analysis 1 - 10 μg mL-1 1 mg mL-1 10 mg mL-1

Amount required for analysis 0.025 - 0.25 μg > 0.2 mg > 1 mg

Amount Consumed during analysis 1.6 ng

Single measurement time (min) 1 - 4

Data Analysis time (min) < 1

Sample Collection after analysis while maintaining functionality Potentially yes

n.a. : not applicable; and n.d.: not determined

20 - 40

Yes

Larger particles scatter more than smaller ones. 
SEC separation is critical.

Nonbiased, independent of markers

Aqueous phase

Yes

No restrictions / Tris pH 8.0 

20 - 40 (for SEC separation)

non-destructive
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 Αντιθέτως υστερεί σε σχέση με το nES-DMA στην ανίχνευση πρωτεϊνών 
μεγάλου μεγέθους και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως παρατηρήθηκε και για την 
CesAB, διαταράσσει την ολιγομερική κατάσταση τους. Πιθανή αιτία για αυτό το 
φαινόμενο είναι η διάσπαση των ολιγομερών στην πηγή και κατά την μεταφορά 
τους από ατμοσφαιρική πίεση σε συνθήκες κενού. θα ήταν παράληψη να μην 
αναφέρουμε ότι υπάρχουν αρκετές μελέτες μη ομοιοπολικών πρωτεϊνικών 
συμπλόκων με  τελευταίας τεχνολογίας φασματομετρία μάζας. Αυτό βέβαια 
προϋποθέτει μικρές οργανολογικές τροποποιήσεις [14]. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Σχήμα 3.2. Ανάλυση της CesAB με την χρήση φασματομέτρου μάζας LTQ-Orbitrap: a) 
υπό αποδιατακτικές συνθήκες και b) υπό μη αποδιατακτικές συνθήκες. Το φάσμα 
μετρήθηκε από το τμήμα πρωτεομικής (ProFi) του ινστιτούτου τεχνολογίας και 
έρευνας (ΙΤΕ)  
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3.4.3 Ανάλυση μη ομοιοπολικών πρωτεϊνικών συμπλόκων με nES-DMA 
 
 Το nES-DMA έχει αποδειχτεί κατάλληλη τεχνική για την μελέτη μη 
ομοιοπολικών πρωτεϊνικών συμπλόκων [4, 7, 8, 12, 21]. Η δυνατότητα αυτή δεν 
είναι προφανής αν αναλογιστούμε της διάφορες διαδικασίες που υφίστανται τα 
σύμπλοκα κατά την μεταφορά  τους από την υγρή στην αέρια φάση. Είναι λοιπόν 
σημαντικό να αξιολογηθεί σε βάθος η ικανότητα του nES-DMA, να διατηρεί μη 
ομοιοπολικά σύμπλοκα. Ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο πιθανός σχηματισμός 
τεχνικά σχηματιζόμενων ολιγομερών, που έχουν αναφερθεί για το nES-DMA, και 
που δεν παρουσιάζουν βιολογική σημασία. Αντίθετα οι μετρήσεις με MALLS/QELS 
πραγματοποιούνται σε κατάλληλα υδατικά διαλύματα με τις πρωτεΐνες να 
βρίσκονται στην φυσική τους κατάσταση και να διατηρούν την λειτουργικότητα 
τους. Έτσι τα βιοειδικά μη ομοιοπολικά σύμπλοκα τους παραμένουν άθικτα και η 
ενεργότητα τους μπορεί να μετρηθεί με συλλογή κλασμάτων μετά τον διαχωρισμό 
με SEC. 
 Οι μετρήσεις με nES-DMA απέδειξαν ότι οι μη ομοιοπολικές 
αλληλεπιδράσεις δεν διαταράσσονται (πίνακας 3.1). Γεγονός που επιβεβαιώνεται 
και από προηγούμενες μελέτες των ίδιων πρωτεϊνών [4, 7, 9, 12, 39, 40]. Για 
παράδειγμα η SecA ανιχνεύεται, όπως αναμένεται για το διαλύτη που 
χρησιμοποιείται (οξικό αμμώνιο, pH 6,9), κυρίως ως διμερές [41] ενώ η SecB ως 
τετραμερές [42]. Έγκυρα αποτελέσματα λαμβάνονται με το nES-DMA για τις CesAB 
[33] και GBP ή οποία είναι ομοιοπολικό διμερές και χρησιμοποιήθηκε ως 
εσωτερικός έλεγχος. Όλες οι υπόλοιπες πρωτεΐνες που αναλύθηκαν υπάρχουν ως 
μονομερή.  
 Για να καλυφθεί μεγάλο εύρος μη ομοιοπολικών συμπλόκων, εκτός από τα 
ολιγομερή, χαρακτηρίστηκαν σύμπλοκα που περιέχουν δυο διαφορετικές 
πρωτεΐνες. Συγκεκριμένα έγινε ανάλυση δείγματος σαπερόνης CesAB και του 
εκκριτικού υποστρώματος της EspA, που εμπλέκονται στο Τύπου ΙΙΙ εκκριτικό 
σύστημα του εντεροπαθογονικού βακτηρίου E. Coli [43, 44]. Κρυσταλλογραφικά 
δεδομένα αποδεικνύουν ότι η CesAB σχηματίζει σύμπλοκο με την EspA με 
στοιχειομετρική αναλογία ένα-προς-ένα [33]. Σε αυτό το αποτέλεσμα συγκλίνουν 
και τα αποτελέσματα και από τις τρεις τεχνικές. Η EMD (5,72 nm) που 
προσδιορίζεται από το nES-DMA και το αντίστοιχο Mr που προκύπτει (35.3 kDa) 
είναι σε συμφωνία με εκείνα των MALLS (4.9 ±1.2 nm) και QELS (35.3 kDa) 
αντίστοιχα. Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι το nES-DMA διατηρεί τις μη ομοιοπολικές 
αλληλεπιδράσεις τόσο μεταξύ ίδιων όσο και διαφορετικών πρωτεϊνών.  
 Παρόλα αυτά παραμένει ακόμα να εξεταστεί η συμπεριφορά των 
συμπλόκων κατά το “ταξίδι” τους στην αέρια φάση. Το κύριο ερώτημα που 
προκύπτει αφορά την διατήρηση της λειτουργικότητας τους. Μόνο λίγες μελέτες 
έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα και έτσι η περαιτέρω διερεύνηση είναι αναγκαία. 
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3.4.4 nES επαγόμενα πρωτεϊνικά ολιγομερή 
 
 Στις περισσότερες δημοσιεύσεις [4, 8, 12, 21, 22] το nES-DMA 
χρησιμοποιείται για ανάλυση πρωτεϊνικών διαλυμάτων με συγκέντρωση 1 έως 10 
μg ml-1. Το εύρος των συγκεντρώσεων επιβάλλεται λόγω της δημιουργίας μη 
ειδικών πρωτεϊνικών ολιγομερών που επάγονται από το nES σε πυκνότερα 
διαλύματα. Αν και αρκετές μελέτες έχουν συσχετίσει την εμφάνιση τους με μεγάλες 
συγκεντρώσεις, δεν έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα μια συστηματική προσέγγιση του 
φαινομένου [45, 46]. Για την διερεύνηση του, λοιπόν, καταγράφηκε 
ηλεκτροφερογράφημα για διάλυμα της SecA, συγκέντρωσης 80 μg ml-1 (σχήμα 3.1 b) 
και ανιχνεύτηκε μια πρόσθετη κορυφή, σε σχέση με το δείγμα SecA 10 μg ml-1, με 
EMD 13,2 nm και Mr 431 kDa, (σχήμα 3.1 a). Βασιζόμενοι στην θεωρητική (204.02 
kDa)  και προσδιοριζόμενη Mr  (197 kDa) του di- SecA, μπορούμε να συμπεράνουμε 
ότι η επιπλέον κορυφή αντιστοιχεί σε τετραμερές της SecA. Το τετραμερές αυτό 
είναι προϊόν της διαδικασίας του nES καθώς δεν ανιχνεύεται κατά το διαχωρισμό με 
SEC [41] και δεν έχει παρατηρηθεί με τεχνικές κρυσταλλογραφίας και κρυο-
ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (cryo-electron microscopy) [29]. Η παρουσία των 
“nES-επαγόμενων” ολιγομερών δεν περιορίζει την δυνατότητα μελέτης μη 
ομοιοπολικών συμπλόκων με nES-DMA. Τα nES-επαγόμενα ολιγομερή 
σχηματίζονται σε δείγματα μεγάλης συγκέντρωσης (>20 μg ml-1) και είναι εύκολο να 
αναγνωριστούν καθώς αποτελούνται από ακέραιο αριθμό των πιο άφθονων 
υδατικών ειδών. Για παράδειγμα στην περίπτωση της SecA η οποία εμφανίζεται ως 
διμερές, παρατηρούνται τετραμερή και όχι τριμερή. Επίσης αραίωση τέτοιων 
διαλυμάτων προκαλεί την εξαφάνιση τους ενώ παράλληλα τα βιοειδικά ολιγομερή 
παραμένουν στο φάσμα. 
 Για να επεκτείνουμε την γνώση μας, αναλύθηκε διάλυμα SecB μεγάλης 
συγκέντρωσης στο οποίο εμφανίζονται “nES-επαγόμενα” οκταμερή και 
δωδεκαμερή (σχήμα 3.2 a). Όπως και στην περίπτωση της SecΑ (σχήμα 3.1 b) ο 
σχηματισμός τους εξαρτάται κυρίως από την συγκέντρωση. Κρίνεται λοιπόν, 
απαραίτητη η μέτρηση διαλυμάτων μικρής συγκέντρωσης <10 μg ml-1 ώστε να 
αποφεύγεται η εμφάνιση τους στο ηλεκτροφερογράφημα. Πράγματι, όταν 
αναλύεται διάλυμα SecB 10 μg ml-1 εμφανίζονται μόνο τετραμερή. Αντίθετα η 
αύξηση κατά 16 φορές της συγκέντρωσης (160 μg ml-1) έχει ως αποτέλεσμα τον 
εκτεταμένο σχηματισμό nES-επαγόμενων οκταμερών και δωδεκαμερών (σχήμα 3.2). 
 Τα “nES-επαγόμενα” ολιγομερή είναι εύκολο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 
να εντοπιστούν στο ηλεκτροφερογράφημα. Ωστόσο παραμένει σε πολλές 
περιπτώσεις (π.χ αχαρακτήριστες βιοχημικά πρωτεΐνες) το ερώτημα αν και σε πιο 
βαθμό τα ολιγομερή που ανιχνεύονται αντιπροσωπεύουν ειδικά ή μη ειδικά  
επαγόμενα σύμπλοκα. 
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 Η ανάλυση πρωτεϊνών σε μεγάλος εύρος συγκεντρώσεων αποκαλύπτει ένα 
μοτίβο που βοηθά στην διάκριση μεταξύ των ειδικών και των “nES-επαγόμενων” 
ολιγομερών. Στο εύρος των συγκεντρώσεων, που διακρίνονται στο σχήμα 3.2, η 
ένταση  των κύριων ή ειδικά σχηματισμένων ειδών (μη ομοιοπολικό τετραμερές της 
SecB) αυξάνει γραμμικά μέχρι να φτάσει σε ένα πλατό. Η καμπύλη για το κύριο 
είδος αποτελείται από μια αρχική γραμμική περιοχή με απότομη ανοδική κλίση που 
οφείλεται στην αύξηση της συγκέντρωσης της πρωτεΐνης. Στην συνέχεια η κλίση 
ελαττώνεται σαν αποτέλεσμα της συμμετοχής των κύριων ειδών (τετραμερές της 
SecB) στο σχηματισμό των “nES-επαγόμενων” ολιγομερών και μάλιστα των 
υψηλότερης τάξης (δωδεκαμερές της SecB). 
 

Σχήμα 3.2. a) nES-DMA ηλεκτροφερογράφημα της SecA σε 10 μg ml-1  και 160 μg ml-1, 
b) ένταση (particle counts) των ολιγομερών της SecB ως προς την συγκέντρωση της.  
Το Τ+1 αντιστοιχεί στο μη ομοιοπολικά συνδεδεμένο τετραμερές της SecΒ. Τα Τ+2, 
χαρακτηρίζουν τα διπλά φορτισμένα διμερή της SecΒ. To 2Τ+1, 3Τ+1  αντιστοιχούν στα 
nES επαγόμενα μη ειδικά σύπλοκα δύο και τριων τετραμερών της SecΒ. 
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Η καμπύλη για το “nES-επαγόμενο” ολιγομερές (οκταμερές της SecB), 
αποτελείται από μια αρχική γραμμική περιοχή με μικρή ή μηδενική κλίση που 
πιθανώς υποδηλώνει παρουσία και φυσικά σχηματισμένου ολιγομερούς. Στη 
συνέχεια η κλίση αυξάνεται απότομα και οφείλεται στον σχηματισμό μεγάλου 
αριθμού μη ειδικών ολιγομερών. 
  Ο Mingdong et.al. [47] πρόσφατα ανέπτυξε θεωρητικό στατιστικό μοντέλο 
που προσεγγίζει τον σχηματισμό των μη ειδικών ολιγομερών ως την πιθανότητα 
εισαγωγής δύο ή περισσοτέρων πρωτεϊνών στην ίδια παραγόμενη από το nES 
σταγόνα. Κατόπιν οι σταγόνες χάνουν τον διαλύτη τους μόνο με εξάτμιση, λόγω της 
πηγής αναγωγής φορτίου (κεφάλαιο 2) και έτσι δημιουργούνται μη ειδικά 
συσσωματώματα των ιόντων που απομένουν.  Απέδειξαν ότι η πιθανότητα να 
βρεθούν τυχαία δύο σωματίδια/πρωτεΐνες στην ίδια σταγόνα εξαρτάται κυρίως από 
την συγκέντρωση και την διάμετρο της αρχικής σταγόνας. Στην εργασία αυτή 
μελετήθηκε το ποσοστό της έντασης του μονομερούς  του αντισώματος Rituxan ως 
προς το “nES-επαγόμενο” διμερές του, για συγκεντρώσεις από 70-700 nmoles/lit, 
και βρέθηκε ότι ακολουθεί γραμμική σχέση. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με τα 
αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας (σχήμα 3.2). Παρόλα αυτά μετά από 
ανάλυση αρκετών πρωτεϊνών παρατηρήσαμε ότι το μοτίβο σχηματισμού των 
ολιγομερών και συνεπώς η αλλαγή της κλίσης της καμπύλης για το κύριο είδος 
εξαρτάται και από την φύση και τις δομικές ιδιότητες (π.χ ιονικά ή υδροφοβικά 
κατάλοιπα στην επιφάνεια) των πρωτεϊνών. 
 Ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά των σχηματισμό των 
“nES-επαγόμενων” συμπλόκων είναι η συγκέντρωση του διαλύτη. Για παράδειγμα η 
αύξηση της συγκέντρωσης του οξικού αμμώνιου από 20 σε 80 mM προκαλεί 
εξαφάνιση της κορυφής στα 13 nm, που οφείλεται στο μη ειδικό τετραμερές της 
SecA (σχήμα 3.3 a). Αντίθετα προκαλείται μόνο μια μικρή μείωση στην ένταση του 
κύριου είδους di-SecA. Παρόμοια, αποτελέσματα προκύπτουν και από την ανάλυση 
διαλύματων τρανσφερίνης σε μεγαλύτερη συγκέντρωση (σχήμα 3.3 b). 
Συγκεκριμένα σε συγκέντρωση 80 mM οξικού αμμωνίου η ένταση των μη ειδικών 
ολιγομερών (2M+ και 3M+) της τρανσφερίνης μειώνεται σημαντικά, ενώ παράλληλα 
παρατηρείται αύξηση της έντασης της κορυφής του μονομερούς (M+) που αποτελεί 
και το κύριο είδος. 
 Η κύρια εξήγηση απορρέει από το γεγονός ότι ο ηλεκτροψεκασμός 
διαλυμάτων με χαμηλή ιονική ισχύ [48] ή αλλιώς χαμηλή συγκέντρωση οξικού 
αμμωνίου [46], έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της διαμέτρου των σταγόνων που 
παράγονται. Έτσι όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αυξάνεται η πιθανότητα εισαγωγής 
δύο πρωτεϊνών στην ίδια σταγόνα και άρα ο αριθμός των “nES-επαγόμενων” 
συμπλόκων. Άλλη μια πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να στηριχτεί στην ελάττωση 
των ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των σωματιδίων/πρωτεϊνών, λόγω 
της μεγαλύτερης ιοντικής ισχύος του διαλύτη, που αναμένεται να προκαλέσει 
μείωση του ολιγομερισμού 
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 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι ο σχηματισμός των “nES-επαγόμενων” 
συμπλόκων είναι περίπλοκη διαδικασία και χρειάζονται ειδικά συστήματα 
σωματιδίων για εξαχθούν συμπεράσματα. Η κατανόηση των παραγόντων που 
επηρεάζουν τον σχηματισμό τους και εν συνεχεία η μείωση ή εξάλειψη τους θα 
αποτελέσει το κύριο θέμα του επόμενου κεφαλαίου. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3.3. a) nES-DMA ηλεκτροφερογράφημα της SecA (20 μg ml-1) και b) της Τρανσφαιρίνης 
(20 μg ml-1), σε 5 και 80 mM οξικού αμμωνίου. Τα κάθετα βέλη υποδεικνύουν την μείωση 
των “nES-επαγόμενων” συμπλόκων, εξαιτίας της υψηλότερης συγκέντρωσης διαλύτη.   
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3.4.5 Αναλυτικά μέτρα αξιολόγησης του nES-DMA 
 
 Για τις αναλύσεις με nES-DMA απαιτούνται 25 μL πρωτεϊνικού διαλύματος 
συγκέντρωσης 1–10 μg mL−1 (≈10 nmol L−1). Έτσι για κάθε μέτρηση χρειάζονται 
0,025-0,25 μg πρωτεΐνης ενώ ακόμα μικρότερη είναι η ποσότητα που 
καταναλώνεται. Για παράδειγμα όταν η ανάλυση γίνεται με ροή 70 nL min−1 
καταναλώνονται μονό 1.6 ng πρωτεΐνης (Πίνακας 3.2). Οι τεχνικές MALLS/QELS 
αξιώνουν ποσότητες που κυμαίνονται από 0.25 έως 2 mg. Σημαντικό 
χαρακτηριστικό της λειτουργίας του nES-DMA αποτελεί ο ταυτόχρονος διαχωρισμός 
των σωματιδίων και προσδιορισμός του μεγέθους τους. Αντιθέτως στην περίπτωση 
των MALLS/QELS για να είναι τα αποτελέσματα βέλτιστα, πρέπει αρχικά τα 
δείγματα να διαχωριστούν με SEC και στην συνέχεια να προσδιοριστεί το μέγεθος 
και το Mr. Αυτό επηρεάζει την ανάλυση μειγμάτων πρωτεϊνών όπου απαιτείται 
καλός SEC διαχωρισμός των χρωματογραφικών κορυφών ώστε να είναι ακριβής η 
μέτρηση. Η διαχωριστική ικανότητα του nES-DMA είναι ≈5–7 με τον ορισμό του 
πλήρους εύρους στο μισό του μέγιστου ύψους (full width at half maximum: FWHM) 
και είναι παρόμοιο με εκείνο της SEC [8]. 
 Μοναδικό χαρακτηριστικό του nES-DMA είναι ότι κατά την διαδικασία του 
nES “παγώνει” την χημική ισορροπία μεταξύ των πρωτεϊνικών συμπλοκών και στην 
συνέχεια τα διαχωρίζει με το DMA. Αυτό συμβαίνει διότι η ισορροπία της υδατική 
φάσης που “συλλαμβάνεται” από το nES “παγώνει” στην αέρια φάση και παραμένει 
έτσι κατά τον διαχωρισμό στο DMA (σχήμα 3.4a [i] και [ii]). Αντίθετα ο διαχωρισμός 
με SEC δεν “παγώνει” την ισορροπία καθώς οι πρωτεΐνες και το σύμπλοκο 
αλληλομετατρέπονται συνέχεια στην κινητή φάση (σχήμα 3.4b [i] και [ii]). Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα μικρότερη δυνατότητα διαχωρισμού επειδή η γρήγορη εναλλαγή 
της πρωτεΐνης μεταξύ των διαφορετικών καταστάσεων της ισορροπίας οδηγεί σε 
έκλουση και ανίχνευση του μέσου όρου των επιμέρους ειδών (σχήμα 3.4b [iii]). 
Συνεπώς, αν και τα DMA και SEC έχουν την ίδια διαχωριστική ικανότητα, το nES-
DMA προσφέρει καλύτερο διαχωρισμό τον ειδών μιας γρήγορης ισορροπίας, απλά 
και μόνο επειδή “παγώνει” την ισορροπία πριν τον διαχωρισμό (σχήμα 3.4a [iii]). Για 
να εξεταστεί καλύτερα η δυνατότητα αυτή του nES-DMA, μελετήθηκε ο 
σχηματισμός του συμπλόκου SecAB που αποτελείται από το διμερές της SecA και το 
τετραμερές της SecB με στοιχειομετρική αναλογία ένα-προς-ένα [29, 49]. 
Μετρήθηκαν λοιπόν μίγματα των SecA και SecB σε διάφορες συγκεντρώσεις και με 
διαφορετική στοιχειομετρική αναλογία. Το nES-DMA ηλεκτροφερογράφημα 
ισομοριακού μίγματος SecA και SecB, παρουσιάζει μια σειρά από κορυφές που 
είναι αντιπροσωπευτικές για τo διμερές της SecA και το τετραμερές της SecB (σχήμα 
3.4 a). Εμφανίζεται όμως επιπλέον μια κορυφή στα 11,3 nm που αντιστοιχεί σε Mr 
294 kDa. Η τιμή αυτή συμφωνεί με την θεωρητική τιμή για το συμπλόκο SecAB.     
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Σχήμα 3.3. Σύγκριση της συμπεριφοράς μιας πρωτεΐνης (μαύρος κύκλος) και του διμερούς 
συμπλόκου της (επικαλυπτόμενοι μαύροι κύκλοι) κατά την ανάλυση τους με nES-DMA και 
SEC. Το σύστημα πρωτεΐνη-σύμπλοκο βρίσκεται σε ταχεία ισορροπία σε υδατικό διάλυμα. 
Στα πλαίσια a (nES-DMA) και b (SEC) παρουσιάζονται τα κύρια σημεία της ανάλυσης: [i] η 
ισορροπία της υδατικής φάσης διατηρείται κατά την εισαγωγή του δείγματος στην SEC (b), 
ενώ διαταράσσεται ή αλλιώς “παγώνει” όταν τα πρωτεϊνικά είδη μεταφέρονται από την υγρή 
στην αέρια φάση από το nES (a); [ii] To DMA διαχωρίζει στην αέρια φάση τα “παγωμένα” 
είδη της ισορροπίας (a), αντίθετα κατά τον διαχωρισμό με SEC η υδατική ισορροπία 
παραμένει και τα πρωτεϊνικά είδη συνεχίζουν να αλληλομετρατέπονται (b); [iii] Το 
ηλεκροφερογράφημα του nES-DMA είναι αντιπροσωπευτικό του διαχωρισμού των 
“παγωμένων” πρωτεϊνικών ειδών (a), ενώ το αντίστοιχο χρωματογράφημα της SEC είναι 
χαρακτηριστικό της αλληλοεπικάλυψης τους (b). 

nES -GEMMA

[i]

SEC

[ii]

[iii]
CPC

+

[i]
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[iii]

+ rapid
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Επίσης η έλλειψη της από τα ηλεκτροφερογράμματα δειγμάτων που περιέχουν 
μόνο SecA και SecB, σε διάφορες συγκεντρώσεις, συνηγορεί προς την ύπαρξη του 
(σχήμα 3.4 a και b). Το ίδιο μοτίβο παρουσιάζεται και για μίγμα στο οποίο η 
στοιχειομετρική αναλογία SecA/SecB είναι 1/6 αντίστοιχα (σχήμα 3.4 b).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

b 

c 

Σχήμα 3.4. nES-DMA ηλεκτροφερογράφημα a) των SecA (μπλέ), SecB (κόκκινο) και του 
ισομοριακού μείγματος τους (μαύρο),  b) των SecA, SecB και του μείγματος τους με 
μοριακή αναλογία (SecA/ SecB) 1/6, και  c) ισομοριακά μείγματα ,των SecA και SecB, σε 
διαφορετική συγκέντρωση (τα γραφήματα έχουν κανονικοποιήθει ως προς την 
συνολική συγκέντρωση).  
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Η παρουσία τόσο του συμπλόκου SecAB όσο και των SecA και SecB 
ξεχωριστά αποτελεί μια ένδειξη για το “πάγωμα” της μεταξύ τους ισορροπίας. Αυτή 
η υπόθεση ενισχύεται περισσότερο, από την ύπαρξη “nES-επαγόμενων” 
ολιγομερών της SecA (σχήμα 3.4 a και c). Η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι 
προέρχονται από τα “ελεύθερα” μόρια SecA. Δυο, λοιπόν, διαδικασίες φαίνεται να 
λαμβάνουν μέρος ταυτόχρονα κατά την ανάλυση με nES-DMA: Η μία αφορά το nES 
“πάγωμα” της χημικής ισορροπίας του σχηματισμού ειδικών πρωτεϊνικών 
συμπλοκών και στην συνέχεια τον διαχωρισμό τους με το DMA, και η δεύτερη τον 
σχηματισμό των “nES-επαγόμενων” ολιγομερών από τις “ελεύθερες” πρωτεΐνες. Στο 
σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι ο σχηματισμός μη ειδικών “nES-επαγόμενων” 
ολιγομερών SecA- SecB δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ωστόσο ανάλυση μειγμάτων με 
ίδια μοριακή αναλογία αλλά διαφορετική ολική συγκέντρωση δεν αποκάλυψε 
αλλαγή στις σχετικές εντάσεις (ένταση ολιγομερούς/συνολική ένταση όλων των 
ολιγομερών)  των ολιγομερών (σχήμα 3.4 c). Η σημαντικότητα των δεδομένων 
προέρχεται από το γεγονός ότι ο κύριος παράγοντας εμφάνισης των nES-
επαγόμενων” ολιγομερών είναι η αύξηση της συγκέντρωσης. Έτσι αν η κορυφή  
αντιστοιχούσε σε “nES-επαγόμενα” ολιγομερή SecA-SecB τότε θα έπρεπε η σχετική 
της ένταση να αλλάζει γραμμικά με την συγκέντρωση, κάτι που δεν παρατηρείται. 
Επίσης μια έμμεση απόδειξη της ύπαρξης ειδικών συμπλόκων SecAB μπορεί να 
δοθεί από την σύγκριση των απόλυτων εντάσεων των διάφορων ειδών. Για 
παράδειγμα θα ήταν αναμενόμενη μια αύξηση της κορυφής του διμερούς του SecA 
στο μείγμα (σχήμα 3.4 a μαύρο) σε σχέση με εκείνη που παρουσιάζει διάλυμα μόνο 
με SecA  (σχήμα 3.4 a μπλε) ως αποτέλεσμα της συνεισφοράς του nES-επαγόμενου 
οκταμερούς της SecB (σχήμα 3.4 a κόκκινο). Αντίθετα παρατηρείται μείωση τόσο 
στην ένταση του διμερούς του SecA όσο και του τετραμερούς της SecB.  
 Το εξαιρετικά σημαντικό χαρακτηριστικό του “παγώματος” της χημικής 
ισορροπίας, δεν καθιστά το nES-DMA ικανό για ποσοτική παρακολούθηση,  σε 
πραγματικό χρόνο, δυναμικών διεργασιών σε υδατικό περιβάλλον. Τέτοιες 
διεργασίες, όπως ο ολιγομερισμός, απαιτούν μεγάλες συγκεντρώσεις πρωτεϊνών 
που έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία “nES-επαγόμενων” ολιγομερών. Επίσης 
όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η ερμηνεία των εντάσεων των κορυφών είναι 
αρκετά δύσκολη και εμπεριέχει σφάλματα που προέρχονται από την ύπαρξη nES-
επαγόμενων” ολιγομερών. Το MALLS/QELS αποδεικνύεται καλύτερη τεχνική για 
τέτοιου είδους μελέτες.  
 Σημαντικό μειονέκτημα του nES-DMA αποτελεί ο περιορισμένος αριθμός 
συμβατών διαλυτών και οφείλεται στην λειτουργία του θαλάμου nES.  Συνήθως, 
στις αναλύσεις χρησιμοποιείται σαν διαλύτης το οξικό αμμώνιο (20 mM, pH 7–8). 
Παρόλα αυτά μπορεί να γίνει χρήση και άλλων διαλυτών όπως: νιτρικό όξυ (20 
mM), οξικό οξύ (20 mM), υδροχλωρικό οξύ (20 mM), τριαιθυλαμίνη και 
τριφθοροοξικό οξύ (0.05%).  
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Για την συγκεκριμένη έρευνα εξετάστηκαν και άλλοι διαλύτες όπως όξινο 
ανθρακικό αμμώνιο (Ammonium Bicarbonate), και μείγμα 1/1 (v/v) φορμικού 
αμμωνίου (Ammonium Formate) με οξικό αμμώνιο. Γενικά κατάλληλα για την 
τεχνική είναι όλοι οι πτητικοί διαλύτες με αγωγιμότητες >0.2 S m−1 [50]. Σε όλες τις 
αναλύσεις θα πρέπει να απομακρύνονται (διαπίδυση, υπερφυγοέντριση) τα μη 
πτητικά αλάτια, οι επιφανειοδραστικές ουσίες και οι μη πτητικοί διαλύτες γιατί 
έχουν την τάση να δημιουργούν συσσωματώματα κατά τη διαδικασία του nES [51]. 
Τα συσσωματώματα, ανάλογα με το μέγεθος τους που εξαρτάται από την 
συγκέντρωσή τους, προκαλούν παρεμποδίσεις. Τα MALLS/QELS δεν παρουσιάζουν 
τέτοιους περιορισμούς και οι μετρήσεις μπορούν να γίνουν σε μεγάλο εύρος 
πρωτεϊνικά συμβατών διαλυτών. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται μεγάλες 
συγκεντρώσεις (mM) πρόσθετων διότι προκαλούν υψηλό σήμα υπόβαθρου. Στην 
κατηγορία των πρόσθετων περιλαμβάνονται: τα μικρά υποστρώματα (νουκλεοτίδια, 
πεπτίδια κ.α) που συχνά μελετούνται σε βιολογικά συστήματα, τα πρόσθετα για 
δομική ανάλυση (π.χ τριφθοροαιθανόλη) και τα crowding agents (π.χ γλυκερόλη). 
 Ο χρόνος μέτρησης (2-4 min για κάθε δείγμα) αποτελεί ένα από τα πιο 
σημαντικά πλεονεκτήματα του nES-DMA και καθιστά την τεχνική κατάλληλη για 
πρωτεϊνική ανάλυση υψηλής απόδοσης (high-throughput). Συγκεκριμένα για ροή 
άντλησης δείγματος 70 nL min−1, χρειάζονται 110 s για να γεμίσει ο τριχοειδής 
σωλήνας. Ενώ στη συνέχεια οι φορτισμένες πρωτεΐνες ταξιδεύουν, με ροές αερίων 
από 6 έως 15 L min−1 μέσω του DMA και του CPC σε 0,4 και 3,27 s αντίστοιχα. Θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι ο συνολικός χρόνος ανάλυσης είναι άμεσα συνδεδεμένος 
με τεχνικά χαρακτηριστικά όπως τις ροές αερίων, την ροή άντλησης του δείγματος 
και τον χρόνο σάρωσης. Συνήθως για να επιτευχτεί ένα καλό ηλεκτροφερογράφημα 
ο  χρόνος σάρωσης κυμαίνεται από 60-135 s ενώ σε κάθε περίπτωση η ανάλυση των 
δεδομένων  γίνεται σε <1 min. Αυτό καθιστά το nES-DMA εξαιρετικά πιο γρήγορο σε 
σχέση με τα MALLS/QELS όπου χρειάζονται 20-40 min για κάθε μέτρηση και 20-40 
min για ανάλυση των δεδομένων (πίνακας 3.2). 
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3.5.   Συμπεράσματα 
 
 Το nES-DMA προσφέρει αρκετά συμπληρωματικά πλεονεκτήματα σε 
σύγκριση με τις καλά εδραιωμένες βιοαναλυτικές τεχνικές MALLS και QELS. Η 
ανάλυση πραγματοποιείται σε πολύ μικρότερο χρόνο και απαιτεί πολύ μικρότερη 
ποσότητα δείγματος. Έτσι το nES-DMA είναι ιδανικό για τον χαρακτηρισμό 
μεγαλύτερου αριθμού πρωτεϊνών. Το προσδιοριζόμενο μέγεθος και σχετική  
μοριακή μάζα είναι παρόμοια και για τις τρεις τεχνικές. Ωστόσο, το nES-DMA 
“συρρικνώνει” συστηματικά κατά 10% το μέγεθος των πρωτεϊνών σε σύγκριση με 
την υδροδυναμική διάμετρο που προκύπτει από μετρήσεις με QELS. Τα 
μειονεκτήματα του nES-DMA συνοψίζονται κυρίως στην αδυναμία ανάλυσης 
δειγμάτων μεγάλης συγκέντρωσης, λόγω του σχηματισμού «nES-επαγόμενων” 
ολιγομερών, και στην αδυναμία μέτρησης δειγμάτων μικρών υποκατάστατων και 
αλάτων μεγάλης συγκέντρωσης, λόγω των παρεμποδίσεων που προκαλούν. Βέβαια 
τα μειονεκτήματα αυτά εξαλείφονται σε ορισμένες περιπτώσεις με απλή αραίωση 
των διαλυμάτων. Επίσης το nES-DMA δεν είναι συμβατό με όλους τους διαλυτές 
που χρησιμοποιούνται για τις μελέτες με MALLS και QELS. Κλίνοντας, είναι 
σημαντικό να τονιστεί ότι οι ιδιότητες του nES-DMA το καθιστούν εξαιρετικό 
εργαλείο τόσο για πρωτεϊνική ανάλυση υψηλής απόδοσης, όσο και για δομικό 
χαρακτηρισμό πρωτεϊνών.                
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Κεφάλαιο 4 
 

Μελέτη του σχηματισμού “nES-επαγόμενων” 
συμπλόκων: Παράγοντες, Μηχανισμός, Μείωση τους.  
 

4.1. Εισαγωγή 
 
 Η φασματομετρία μάζας και κινητικότητας ιόντων αποτελούν τις πιο 
εδραιωμένες, υψηλής απόδοσης, τεχνικές χαρακτηρισμού βιομορίων (πρωτεΐνες, 
πρωτεϊνικά σύμπλοκα, DNA κ.α) [1-4]. Η ευρεία χρήση τους, υπαγορεύεται κυρίως 
από την χρησιμοποίηση του ηλεκτροψεκασμού (ES) ως μέθοδο μεταφοράς των 
αναλυτών στην αέρια φάση. Το ES αποτελεί μια “ήπια” τεχνική ιοντισμού και έχει 
αποδειχτεί ότι διατηρεί τα ασθενώς συνδεδεμένα μη ομοιοπολικά σύμπλοκα 
βιομορίων [1, 5-8]. 
 Μια κατηγορία μη ομοιοπολικών συμπλοκών αποτελούν τα όμο- και έτερο- 
ολιγομερή πρωτεϊνών.  Ο ολιγομερισμός των πρωτεϊνών, είναι ιδιαίτερης σημασίας, 
καθώς εμπλέκεται σε πολλές κυτταρικές βιοχημικές διεργασίες [9-11] και μπορεί να 
διακριθεί σε αντιστρεπτό (association) ή μη αντιστρεπτό (aggregation). Ο 
αντιστρεπτός ολιγομερισμός αναφέρεται στην δημιουργία συμπλόκων από 
μονομερή που διατηρούν την φυσική τους διαμόρφωση, ενώ ο μη αντιστρεπτός σε 
συσσωματώματα μονομερών που έχουν χάσει ολοκληρωτικά ή εν μέρει την φυσική 
τους διαμόρφωση [12, 13]. Η κατανόηση των πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων 
(ηλεκτροστατικές, van der Waals, δεσμοί υδρογόνου, υδροφοβικές κ.α) που 
οδηγούν σε ολιγομερισμό έχει αποτελέσει το θέμα πολλών θεωρητικών [14, 15] και 
πειραματικών μελετών [13]. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται σε υψηλής συγκέντρωσης 
(concentrated) και “συνωστισμένα (crowded)” διαλύματα αφού στις συνθήκες 
αυτές τα φαινόμενα είναι πιο έντονα. Στα υψηλής συγκέντρωσης διαλύματα ο 
αναλύτης καταλαμβάνει σημαντικό μέρος  >0,1 του όγκου του διαλύματος [16] , 
ενώ στα “συνωστισμένα ο αναλυτής ακόμα και αν βρίσκεται σε χαμηλή 
συγκέντρωση, περιορίζεται σε μικρό όγκο του διαλύματος λόγω της παρουσίας 
κάποιου αδρανούς είδους (πρωτεΐνη, πολυμερές κ.α), εξωτερικής ροής ή 
ηλεκτρικού πεδίου [17]. 
 Για την ανίχνευση ολιγομερικών καταστάσεων πρωτεϊνών και των 
παραγόντων που επηρεάζουν την χημική ισορροπία σχηματισμού τους συχνά 
χρησιμοποιούνται τεχνικές φασματομετρίας μάζας και κινητικότητας ιόντων 
συζευγμένες με ES.  
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Αν και έχουν αποδειχτεί εξαιρετικά εργαλεία για τέτοιου είδους μελέτες, 
πολλές φορές έχουν αναφερθεί συστηματικά σφάλματα που μπορούν να 
οδηγήσουν σε λανθασμένα αποτελέσματα. Μια από τις κύριες πήγες εισαγωγής 
σφαλμάτων προέρχεται από την λειτουργία του ES. Έχει παρατηρηθεί ότι κατά την 
διαδικασία της μεταφοράς των ιόντων του αναλυτή από την υγρή στην αέρια φάση, 
σχηματίζονται μη ειδικά ES-επαγόμενα ολιγομερή [18-23]. Όπως έχει αναφερθεί 
λεπτομερώς στο κεφάλαιο 2 στον κλασικό ES για τον σχηματισμό των ιόντων έχουν 
προταθεί δύο μηχανισμοί: το “charged residue model” (CRM) και το “Ion 
Evaporation model” (IEM) [24, 25]. Ο CRM περιγράφει μια διαδικασία παραγωγής 
ιόντων αναλύτη μετά από συνεχή εξάτμιση-σχάση των σταγόνων που 
δημιουργούνται από το εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο, ενώ ο IEM προβλέπει 
άμεση εκπομπή ιόντων του αναλυτή στην αέρια φάση από πολυφορτισμένες 
σταγόνες με διάμετρο 10 nm περίπου. Είναι γενικά αποδεκτό ότι μεγάλα και 
πολυφορτισμένα σωματίδια όπως οι πρωτεΐνες παράγονται με τον CRM. Υπάρχει, 
λοιπόν, πιθανότητα δύο πρωτεΐνες να βρεθούν τυχαία σε μία σταγόνα και να 
μεταφερθούν μαζί στην αέρια φάση, μετά τις σχάσεις και την εξάτμιση του διαλύτη 
από τις αρχικές σταγόνες. Έτσι το φάσμα που λαμβάνεται δεν είναι χαρακτηριστικό 
των πρωτεϊνών στο διάλυμα και συγκεκριμένα υπάρχει μια υπερεκτίμηση των 
ολιγομερών.  
 Η δημιουργία μη-ειδικών ES-επαγόμενων ολιγομερών είναι πολύ 
χαρακτηριστική για την συνδυαστική τεχνική που περιλαμβάνει νανο-
ηλεκτροψεκασμό (nanoelectrospray: nES) συζευγμένο με διαφορικό αναλυτή 
κινητικότητας ιόντων (differential mobility analyser: DMA) και ανιχνευτή μέτρησης 
συμπυκνωμένων σωματιδίων (condensed particle counting: CPC). Πράγματι στις 
περισσότερες δημοσιεύσεις [2, 7, 26-28] το nES-DMA χρησιμοποιείται για ανάλυση 
πρωτεϊνικών διαλυμάτων με συγκέντρωση 1 έως 10 μg ml-1 ώστε να αποφεύγονται 
τα nES-επαγόμενα ολιγομερή. Το φαινόμενο είναι τόσο έντονο που δεν επιτρέπει 
την ανάλυση πρωτεϊνικών διαλυμάτων με συγκέντρωση μεγαλύτερη από ~100 μg 
ml-1 αφού το ηλεκτροφερογράφημα που λαμβάνεται κυριαρχείται από κορυφές με 
μέγεθος (EMD) και σχετική μοριακή μάζα (Mr) που αντιστοιχούν σε  μη-ειδικά nES-
επαγόμενα ολιγομερή. Για την βελτίωση της τεχνικής κρίνεται απαραίτητη η εύρεση 
τρόπων μείωσης ή και εξάλειψής τους. Ωστόσο αυτό απαιτεί  ουσιαστικότερη 
κατανόηση των διεργασιών που λαμβάνουν μέρος κατά τον nES. Ο λεπτομερής 
μηχανισμός του nES παραμένει ακόμα το “black box” της αναλυτικής επιστήμης. 
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4.2.        Σκοπός της μελέτης 
 
 Αρκετές μελέτες έχουν συσχετίσει την δημιουργία των μη-ειδικών nES-
επαγόμενων ολιγομερών με ανάλυση δειγμάτων μεγάλης συγκέντρωσης (>100 μg 
ml-1) [4, 18, 19, 29], ενώ έχει γίνει μόνο μια συστηματική στατιστική προσέγγιση του 
φαινομένου [30]. Στην εργασία αυτή οι Mingdong et.al. [30] ανέπτυξαν θεωρητικό 
στατιστικό μοντέλο που προσεγγίζει τον σχηματισμό των μη ειδικών ολιγομερών ως 
την πιθανότητα εισαγωγής δύο ή περισσοτέρων πρωτεϊνών στην ίδια παραγόμενη 
από το nES σταγόνα. Κατόπιν οι σταγόνες χάνουν τον διαλύτη τους μόνο με 
εξάτμιση λόγω της πηγής αναγωγής φορτίου η οποία εξουδετερώνει τα φορτία των 
πολυφορτισμένων σταγόνων αμέσως και αποτρέπει τις σταγόνες να διασπαστούν 
στο “όριο Rayleigh”. Έτσι αποτρέπεται η εκτίναξη  θυγατρικών σταγόνων και ιόντων. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία μη ειδικών συσσωματωμάτων των ιόντων 
που απομένουν στην σταγόνα μέχρι την πλήρη εξάτμιση του διαλύτη.  Απέδειξαν 
ότι η πιθανότητα να βρεθούν τυχαία δύο σωματίδια στην ίδια σταγόνα εξαρτάται 
από την συγκέντρωση και την διάμετρο της αρχικής σταγόνας. Παρόλα αυτά, όπως 
αναφέρθηκε συνοπτικά και στο κεφάλαιο 3, υπάρχουν ενδείξεις ότι σημαντικό ρόλο 
στο σχηματισμό παίζει η φύση και οι δομικές ιδιότητες (π.χ. ιοντικά ή υδροφοβικά 
κατάλοιπα στην επιφάνεια, καθαρό φορτίο) των πρωτεϊνών. Στο σημείο αυτό θα 
πρέπει να τονιστεί ότι δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τρόποι βελτίωσης του 
φαινομένου είτε με παρεμβάσεις στην οργανολογία, είτε μέσω της κατανόησης του 
μηχανισμού του. 
 Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας μελέτης είναι η ενδελεχής διερεύνηση των 
παραγόντων που συμβάλουν στον σχηματισμό των μη-ειδικών nES-επαγόμενων 
ολιγομερών και η μείωση ή εξάλειψη τους. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην 
προσπάθεια μείωσης της διαμέτρου των αρχικά παραγόμενων με nES 
πολυφορτισμένων σταγόνων. Συγκεκριμένα για να εξαλειφθούν τα τεχνητά 
ολιγομερή (μη-ειδικά) έγινε προσπάθεια μείωσης της διαμέτρου των αρχικών 
σταγόνων ελέγχοντας την ροή του διαλύματος την φύση του διαλύτη και τα 
χαρακτηριστικά (εσωτερική διάμετρο, σχήμα) του τριχοειδή σωλήνα. Για να 
επιτευχτεί αυτό τροποποιήθηκε η εμπορικά διαθέσιμη συσκευή nES που διαθέτει 
το εργαστήριο ώστε να λειτουργεί με διαφορετικούς τριχοειδείς σωλήνες 
μεταφοράς δείγματος. Έτσι δοκιμάστηκαν συνολικά 3 τριχοειδείς σωλήνες με 
διαφορετική εσωτερική διάμετρο (i.d) (25, 50 mm) και γεωμετρία στα άκρα (κωνική 
ή επίπεδη μύτη). Ελέγχτηκε επίσης, η επίδραση της ιοντικής ισχύος του διαλύτη για 
κάθε τριχοειδή σωλήνα αναλύοντας διαλύματα με μεγάλο εύρος συγκεντρώσεων 
οξικού αμμώνιου (2 έως 200 mM AmAc).  
 Αν και η μελέτη αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με το γενικό μοντέλο που 
ορίστηκε από τους Mingdong et.al [30], προέκυψαν πολλές αποκλίσεις για διάφορες 
πρωτεΐνες. Σε αυτή τη βάση, εξετάστηκαν μια σειρά από πρωτεϊνικά συστήματα, με 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Για να διαπιστώσουμε την επίδραση της δομής των 
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πρωτεϊνών αναλύθηκε μεγάλος αριθμός της ίδιας πρωτεΐνης με διαφορετικές 
σημειακές μεταλλάξεις. Αναλύθηκαν, ακόμα, πρωτεΐνες με διαφορετικό λόγο 
EMD/pI με σκοπό να προσδιοριστεί ο ρόλος της δομής και του φορτίου των 
πρωτεϊνών στο διάλυμα, ως προς τον σχηματισμό των μη-ειδικών nES-επαγόμενων 
ολιγομερών. Προς αυτήν την κατεύθυνση έγιναν και αναλύσεις προσθέτοντας 
αντιδραστήρια (διθιοθρεϊτόλη:DTT, οξικό οξύ) που αποδιατάσσουν τις πρωτεΐνες με 
συνέπεια την αύξηση των φορτίων, καθώς και αλάτων (ιωδιούχο κέσιο: CsI, ιόντα 
ψευδαργύρου) που μέσω της αλληλεπίδρασης τους προκαλούν μείωση των 
φορτίων των πρωτεΐνων. Σημαντικά συμπεράσματα προήρθαν και από την μέτρηση 
μειγμάτων διαφορετικών πρωτεϊνών. Από αυτήν την σειρά πειραμάτων προέκυψαν, 
επίσης, δεδομένα και ενδείξεις για την καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού του 
nES. Συνοψίζοντας, τρείς είναι οι κύριοι στόχοι αυτής της εργασίας: 
 

1. Ο πειραματικός έλεγχος του θεωρητικού μοντέλου περιγραφής του 
σχηματισμού μη-ειδικών nES-επαγόμενων ολιγομερών και η μείωση τους με 
τροποποίηση της εμπορικά διαθέσιμης οργανολογίας που διαθέτει το 
εργαστήριο μας. 

2. Ο προσδιορισμός των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των πρωτεϊνών που 
επηρεάζουν τον σχηματισμό των μη-ειδικών nES-επαγόμενων ολιγομερών 

3. Η πληρέστερη κατανόηση των μηχανισμών που λαμβάνουν μέρος κατά τον 
nES.  



Κεφάλαιο 4 
 

80 
 

4.3. Πειραματικό μέρος 
 

4.3.1 Υλικά 

Πρωτεΐνες 
 
 Οι πρωτεΐνες που αναλύθηκαν στην συγκεκριμένη εργασία συντέθηκαν από 
τους συνεργάτες μας (Economou Lab). Η λεπτομερής διαδικασία ανάλυσης με το 
nES-DMA που ακολουθήθηκε περιγράφεται στο κεφάλαιο 3 στο πειραματικό μέρος. 
Επιγραμματικά μετρήθηκαν οι εξής πρωτεΐνες: η SecA ATPαση και η σαπερόνη SecB 
του βακτηριακού εκκριτικού συστήματος [31], η πρωτεΐνη δέσμευσης γλυκόζης 
(glucose binding protein:GBP) [32], η κίτρινη φθορίζουσα πρωτεΐνη (yellow 
fluorescent protein: YFP) [33], οι υβριδικές πρωτεΐνες GBP–YFP  και CFP–GBP–YFP 
(cyan fluorescent protein–GBP–YFP) [34], η ισομεράση της προλίνης PPiAase (prolyl 
isomerase:PPiAase) [35]. Η πρωτεΐνη SecA μετρήθηκε σε εννέα μορφές της 
(μεταλλάγματα), που διαφέρουν μεταξύ τους κατά μία σημειακή αμινοξική 
μετάλλαξη. Στον πίνακα 4.1 δίνονται συγκεντρωτικά τα μεταλλάγματα της SecA και 
οι σημειακές μεταλλάξεις που έχει υποστεί.    
 
    
           Πίνακας 4.1. Μεταλλάγματα τις SecA και οι σημειακές μεταλλάξεις που έχουν υποστεί.    

Μεταλλάγματα τις SecA Σημειακή μετάλλάξη 
SecA F187A Φαινυλαλανίνη 187 αλλάζει σε Αλανίνη  
SecA R188A Αργινίνη 188 αλλάζει σε Αλανίνη 
SecA L187V Λευκίνη 187 αλλάζει σε Βαλίνη 

SecA M189A Μεθειονίνη 189 αλλάζει σε Αλανίνη 
SecA D189A Ασπαραγίνη 189 αλλάζει σε Αλανίνη 
SecA L187A Λευκίνη 187 αλλάζει σε Αλανίνη 
SecA Y660A Τυροσίνη.660 αλλάζει σε Αλανίνη 
SecA F377A Φαινυλαλανίνη 377 αλλάζει σε Αλανίνη 
SecA E181A Γλουταμινικό οξύ 181 αλλάζει σε Αλανίνη 

 
Επίσης αναλύθηκε μια μορφή της SecA (SecA 12,86) που εμφανίζεται σαν 

μονομερές για συγκεντρώσεις >1.5 μM. Η λεπτομερής περιγραφή των πρωτεϊνών 
και της αμινοξικής αλληλουχίας τους περιγράφονται στο παράρτημα (?). Για την 
ανάλυση με nES –DMA ακολουθήθηκε ανταλλαγή διαλύτη με την διαδικασία της 
διαπίδυσης (dialysis). Συγκεκριμένα τα πρωτεϊνικά διαλύματα υπέστησαν ολονύχτιo 
dialysis σε 20 mM οξικού αμμωνίου και στην συνέχεια αραιώθηκαν για μέτρηση με 
το nES – DMA. Όλες οι εμπορικά διαθέσιμες πρωτεΐνες που χρησιμοποιήθηκαν 
αγοράστηκαν από την Sigma-Aldrich και αραιώθηκαν σε διάφορες συγκεντρώσεις 
και διαλύτες. 
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Αντιδραστήρια 
 Για τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη 
χρησιμοποιήθηκαν οι εξής διαλύτες και αντιδραστήρια σε διάφορες συγκεντρώσεις: 
οξικό αμμώνιο (Ammonium Acetate, φορμικό αμμώνιο (Ammonium Formate), οξικό 
οξύ (Acetic acid), διθειοθρεϊτόλη (Dithiothreitol:DTT), ιωδιούχο Κέσιο (CsI). Όλες οι 
αραιώσεις έγιναν με υπερκάθαρο νερό (18.2 MΩ−1 cm−1) από σύστημα καθαρισμού 
(purelab ultra apparatus , Siemens Water Technologies που είναι εγκατεστημένο στο 
Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών του τμήματος χημείας του 
πενεπιστημίου Κρήτης.). 
 

4.3.2 Οργανολογία και μέθοδοι 
 

nES-DMA 
 
 Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με όργανο nES-DMA συνδεδεμένο με 
ανιχνευτή συμπυκνωμένων σωματιδίων (condensed counter particle: CPC) που είναι 
εμπορικά διαθέσιμο από την εταιρία TSI Inc. (St. Paul, MN, USA). Ο τρόπος 
λειτουργίας του nES-DMA έχει περιγραφτεί  με λεπτομέρεια τόσο στα κεφάλαιο 2-3. 
Οι πρωτεΐνες μεταφέρονται στην αέρια φάση από πηγή nES (model 3480C) στην 
οποία έχει προσαρμοστεί θάλαμος αναγωγής φορτίων πολωνίου (210Po α-source; 5 
mCi, model P-2042 Nucleospot local air ionizer; NRD, Grand Island, NY, USA). Το 
δείγμα αρχικά μεταφέρεται μέσω ενός τριχοειδή σωλήνα. Για τις ανάγκες της 
παρούσας εργασίας τοποθετήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν, μετά από τροποποίηση 
της μονάδας nES τρία είδη τριχοειδών σωλήνων πυριτίου (πίνακας 4.2). 
 
Πίνακας 4.2: Είδη τριχοειδών σωλήνων τετηγμένου οξειδίου του πυριτίου που χρησιμοποιήθηκαν 
στην παρούσα εργασία  

Τροχοειδής Εσωτερική 
Διάμτερος 

Γεωμετρία ‘Ακρης 
(Μύτης) 

Μήκος 
τριχοειδή 

1 25 μm Κωνική (TSI) 25 cm 
2 25 μm Επίπεδη 25 cm 
3 50 μm Επίπεδη 25 cm 

 
Η ροή μεταφοράς του διαλύματος (Q) εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των 

τριχοειδών σωλήνων, το εφαρμοζόμενο δυναμικό και τη διαφορά πίεσης στον 
θάλαμο. Η ροή υπολογίστηκε  σε nL min-1 από την εξίσωση 1. 
 

𝑄 = 𝑐 ∗ 𝜋 ∗ �
𝐷𝑐
2
�
4

∗ �
1

8 ∗ 𝜇
� ∗ �

𝛥𝑃
𝐿
�            (1) 
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Όπου 𝐷𝑐, 𝐿, η εσωτερική διάμετρος (i.d.) και το μήκος των τριχοείδων σωλήνων, 𝜇 
το ιξώδες του υγρού, 𝛥𝑃 η διαφορά πίεσης στον θάλαμο nES και 𝑐 = 4,14 × 104 
μια σταθερά διόρθωσης για όλες τις μετατροπές των μονάδων. Συνοπτικά 
διατηρώντας διαφορά πίεσης 1-5 psi στον θάλαμο και εφαρμόζοντας διάφορα 
δυναμικού +1,5 – 2,5 kV, επιτεύχθηκαν ροές από 40-1427 nL min-1. Το εύρος αυτό 
αντιπροσωπεύει τις ροές που προκύπτουν λαμβάνοντας υπ όψιν τα χαρακτηριστικά 
κάθε τριχοείδη σωλήνα. Τα παραγόμενα ιόντα πρωτεϊνών και πρωτεϊνικών 
συμπλόκών εισέρχονται στο DMA διαχωρίζονται με βάση την ηλεκτροφορετική 
κινητικότητά τους στην αέρια φάση και οδηγούνται στον  ανιχνευτή CPC όπου και 
μετρούνται. 
 

Μετρήσεις της διαμέτρου της αρχικής σταγόνας 
 
 Η διάμετρος της αρχικής σταγόνας προσδιορίζεται ψεκάζοντας διαλύματα 
σουκρόζης γνωστής συγκέντρωσης (v/v). Κατά τον ηλεκροψεκασμό ο διαλύτης 
εξατμίζεται με αποτέλεσμα την δημιουργία νανοσωματιδίων σουκρόζης το μέγεθος 
των οποίων είναι ανάλογο της διαμέτρου της αρχικής σταγόνας και της αρχικής 
συγκέντρωσης της σουκρόζης. Η συσχέτιση αυτή υπολογίζεται από την σχέση 2 [36].  
 
       

𝐷𝑑 =
1

𝐶𝑠
1/3 𝐷𝑠     (2) 

 
 
Όπου 𝐷𝑑 η αρχική διάμετρος της σταγόνας, 𝐶𝑠 η συγκέντρωση (v/v) της σουκρόζης 
και 𝐷𝑠 η διάμετρος των σχηματιζόμενων σωματιδίων σουκρόζης. Στην παρούσα 
εργασία προσδιορίστηκε η διάμετρος της αρχικής σταγόνας για ένα μεγάλο εύρος 
συγκεντρώσεων οξικού αμμωνίου (2-200 mM) και ροών (40-1427 nL min-1) 
αναλύοντας διαλύματα σουκρόζης συγκέντρωσης 0,063% v/v. Η διαδικασία 
επαναλήφθηκε για όλους τους τριχοειδείς σωλήνες.  
 

Θεωρητικός υπολογισμός των μη-ειδικά nES-επαγόμενων και εγγενών 
(βιοειδικών) διμερών 
 
 Για την άμεση σύγκριση των πειραματικών αποτελεσμάτων που αφορούν 
τον σχηματισμό των nES-επαγόμενων διμερών με εκείνα που προέρχονται από το 
θεωρητικό στατιστικό μοντέλο Mingdong et.al. [30] έγινε χρήση των εξισώσεων 3, 4 
και 5. Η εξίσωση 3 ισχύει για διαλύματα που αποτελούνται εξολοκλήρου από 
μονομερή μιας πρωτεΐνης και εκφράζει τον λόγο μη-ειδκά nES επαγόμενων 
διμερών/μονομερών. Στην προσέγγιση αυτή ο σχηματισμός των μη-ειδικών 
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διμερών ορίζεται ως η πιθανότητα εισαγωγής δύο πρωτεϊνών στην ίδια 
παραγόμενη από το nES σταγόνα. 
    

𝑄�2, �̅��
𝑄(1, 𝜆) =

�̅�
2

        (3) 

 
Όπου 𝑄(1, 𝜆), 𝑄�2, �̅��, είναι οι πιθανότητες να εισέρθουν μια ή δυο πρωτεΐνες 
αντίστοιχα σε μια σταγόνα και �̅� = 𝐶𝑝 ∙ 𝑉𝑑��� είναι ο μέσος αριθμός πρωτεϊνών σε μια 
σταγόνα, 𝐶𝑝 η συνολική συγκέντρωση των πρωτεϊνών (εκφρασμένη ως αριθμός 

πρωτεϊνών ανά μονάδα όγκου), 𝑉𝑑��� = 1
6
∗ 𝜋 ∗ 𝐷𝑑3����, ο μέσος όγκος των αρχικών 

σταγόνων (προσδιορίζεται από την κατανομή μεγεθών των αρχικών σταγόνων, 𝐷𝑑 ). 
 Στις περιπτώσεις πρωτεϊνικών διαλυμάτων όπου υπάρχουν και εγγενή 
βιοειδικά διμερή ακολουθείται μια εναλλακτική θεωρητική προσέγγιση.  Τα εγγενή 
βιοειδικά διμερή μπορούν να υπολογιστούν γνωρίζοντας την συνολική 
συγκέντρωση των πρωτεϊνών και τον αριθμό των σωματιδίων που αντιστοιχούν στις 
παρατηρούμενες πειραματικές κορυφές των μονομερών και διμερών. Πράγματι 
αρκεί η επίλυση των εξισώσεων 4 και 5. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εξίσωση 4 
συσχετίζει τις εντάσεις των μονομερών και διμερών που προκύπτουν από μια 
μέτρηση, με τις πραγματικές συγκεντρώσεις τους στο διάλυμα.  
 

𝛮𝜊2
𝛮𝜊1

≈
𝑃2,𝑉𝑑=𝑉𝑑����

𝑃1,𝑉𝑑=𝑉𝑑����
=
𝑉𝑑��� ∗ 𝐶𝑝1

2
+
𝐶𝑝2
𝐶𝑝1

         (4) 

 
𝐶𝑝 = 𝐶𝑝1 + 2𝐶𝑝2      (5) 

 
Όπου, 𝛮𝜊1,𝛮𝜊2, η ολοκλήρωση των κορυφών του ηλεκτροφερογραφήματος που 
αντιστοιχούν στα μονομερή και διμερή αντίστοιχα,  𝐶𝑝,  η συνολική συγκέντρωση 
στο διάλυμα, 𝐶𝑝1, 𝐶𝑝2 η συγκέντρωση των μονομερών και διμερών στο διάλυμα 
αντίστοιχα (εκφρασμένη ως αριθμός πρωτεϊνών ανά μονάδα όγκου), 𝑉𝑑��� ο μέσος 
όγκος των αρχικών σταγόνων (προσδιορίζεται από την κατανομή μεγεθών των 
αρχικών σταγόνων).  
 Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για την εξαγωγή αυτού 
του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν από τον Mingdong et.al [30] προχωρημένα 
στοιχεία στατιστικής και πιθανοτήτων. Η περιγραφή που έγινε εδώ αγγίζει μόνο τα 
ουσιαστικά και αναγκαία για αυτήν την εργασία σημεία. Για περαιτέρω κατανόηση 
του κρίνεται απαραίτητη η μελέτη της εργασίας του. Όλοι οι υπολογισμοί έγιναν με 
την χρήση της μαθηματικής γλώσσας προγραμματισμού Wolfram Mathematica 8. 
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4.4. Αποτελέσματα και Συζήτηση 
 

4.4.1 Προσδιορισμός της κατανομής μεγέθους των αρχικών σταγόνων 
 
 Οι κυριότεροι παράγοντες δημιουργίας μη-ειδικών nES-επαγώμενων 
πρωτεϊνικών ολιγομερών είναι η συγκέντρωση των διαλυμάτων και η διάμετρος των 
αρχικών σταγόνων που παράγονται κατά το nES [4, 18, 19, 22, 23, 29]. Μάλιστα, 
σύμφωνα με τον Mingdong et.al [30] και οι δύο παράγοντες παρουσιάζουν 
γραμμική εξάρτηση με την εμφάνιση των μη-ειδικών ολιγομερών. Συγκεκριμένα 
τόσο η αύξηση της συγκέντρωσης όσο και της διαμέτρου της αρχικής σταγόνας 
προκαλεί αύξηση των nES-επαγώμενων ολιγομερών. Ωστόσο αυτή η εξάρτηση έχει 
αποδειχτεί πειραματικά για μικρό μόνο αριθμό πρωτεϊνών (1) και για μικρό εύρος 
μεγεθών σταγόνων (120-150 nm). Για να κατανοήσουμε καλύτερα το φαινόμενο 
μελετήσαμε μεγάλο αριθμό πρωτεϊνών (~20) και μεγέθη σταγόνων (60-800 nm).  
 Η διάμετρος των σταγόνων που εξάγονται από το nES, εξαρτάται από την 
ταχύτητα ροής μεταφοράς του διαλύματος, την φύση του διαλύτη, τα 
χαρακτηριστικά του τριχοειδή σωλήνα και το εφαρμοζόμενο δυναμικό. Στην 
παρούσα εργασία διερευνήθηκε μεγάλο εύρος ροών και διαλυτών με διαφορετική 
ιοντική ισχύ. Αντίθετα το δυναμικό σε όλες τις περιπτώσεις προσαρμόστηκε ώστε το 
nES να λειτουργεί σε Cone-Jet mode με αποτέλεσμα την παραγωγή 
μονοδιάσπαρτων (monodispersed) πολυφορτισμένων σταγόνων. Η ροή μεταφοράς 
του διαλύτη ρυθμίστηκε χρησιμοποιώντας τριχοειδείς σωλήνες με διαφορετική 
εσωτερική διάμετρο (25 και 50 μm) και εφαρμόζοντας διαφορετική πίεση στον 
θάλαμο nES (1-5 psi). Για κάθε μία από τις ροές που προέκυψαν έγιναν μετρήσεις 
διαλυμάτων με διαφορετική συγκέντρωση (διαφορετική ιοντική ισχύ) οξικού 
αμμωνίου (2-200 mM). Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι κάθε τριχοειδής 
σωλήνας λειτουργεί σε Cone-Jet mode μόνο σε συγκεκριμένες συνθήκες πίεσης και 
ιοντικής ισχύς.  Ένας ακόμα παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει το μέγεθος των 
σταγόνων είναι η μορφή της άκρης των τριχοειδών σωλήνων, στην οποία 
σχηματίζεται ο κώνος Taylor (έξοδος προς το DMA). Οι κατανομές μεγεθών για όλες 
τις παραπάνω συνθήκες μετρήθηκαν πειραματικά ψεκάζοντας διαλύματα 
σουκρόζης γνωστής συγκέντρωσης. 
 

Κατανομή μεγεθών σταγόνων παραγόμενων από τριχοειδή σωλήνα με  50 μm i.d. 
και επίπεδη άκρη  
 
 Οι κατανομές μεγεθών των πρωταρχικών σταγόνων που παράγονται από 
τριχοειδή σωλήνα με εσωτερική διάμετρο 50 μm και επίπεδη άκρη, είναι ευρείες 
και εκτείνονται από 100 – 800 nm ανάλογα με τις ροές και την ιοντική ισχύ του 
διαλύτη που χρησιμοποιείται (σχήμα 4.1).  
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a 
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c 

Σχήμα 4.1. a) Κανονικοποιήμενες κατανομές μεγεθών πρωταρχικών σταγόνων που 
παράγονται από το nES, κατά τον ψεκασμό 2 mM AmAc σε διάφορες ροές μεταφοράς 
διαλύματος (285-1084 nL/min), b) κανονικοποιήμενες κατανομές μεγεθών 
πρωταρχικών σταγόνων που παράγονται από το nES, κατά τον ψεκασμό 20 mM AmAc 
σε διάφορες ροές μεταφοράς διαλύματος (114-1084 nL/min), c) μη 
κανονικοποιημένες κατανομές μεγεθών πρωταρχικών σταγόνων που παράγονται από 
το nES, κατά τον ψεκασμό 20 mM AmAc σε διάφορες ροές μεταφοράς διαλύματος 
(114-1084 nL/min). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κεφάλαιο 4 
 

86 
 

Αν και παράγονται μείγματα σταγόνων με πολύ διαφορετικές διαμέτρους 
είναι εμφανές ότι οι κατανομές παρουσιάζουν δύο κύριους πληθυσμούς (σχήμα 
4.1). Για παράδειγμα όταν ψεκάζεται διάλυμα οξικού αμμωνίου (AmAc) σε 
συγκέντρωση 2 mM με ροή 1085 nL/min, δημιουργείται νέφος σταγόνων με 
μέγεθος που κυμαίνεται από 100-800 nm. Παρόλα αυτά η κατανομή χαρακτηρίζεται 
από δύο διακριτές κορυφές που αντιστοιχούν σε σταγόνες με διάμετρο 101 και 663 
nm (σχήμα 4.1 a). Οι μικρότερες έχουν παρατηρηθεί σε ανάλογες συνθήκες και 
ορίζονται ως σταγόνες δορυφόροι που ακολουθούν τον σχηματισμό των 
μεγαλύτερων [36, 37]. Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο, καθένας από τους 
πληθυσμούς σταγόνων με διαφορετικό μέγεθος, σχηματίζει μη-ειδικά nES-
επαγόμενα ολιγομερή με διαφορετική πιθανότητα [30]. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
την καταγραφή πολύπλοκων γραφημάτων ακόμα και σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις 
(<10 μg ml-1, τα δεδομένα δεν παρουσιάζονται). Η επίδραση του μεγέθους των 
σταγόνων στην ανάλυση πρωτεϊνικών διαλυμάτων περιγράφεται εκτενεστέρα στη 
συνέχεια. Χαμηλότερες ροές μεταφοράς του διαλύματος (π.χ 285 nL min-1), έχουν 
ως αποτέλεσμα την μείωση του εύρους των μεγεθών (100-500 nm) με παράλληλη 
μετατόπιση της κορυφής των 663 nm σε χαμηλότερα μεγέθη (μεταβολή  300 nm). 
Αντίθετα παρατηρείται πολύ μικρή μετατόπιση (30 nm) προς χαμηλότερα μεγέθη 
για την κορυφή των 101 nm. Η αύξηση της ιοντικής ισχύς του διαλύτη (αύξηση της 
συγκέντρωσης του AmAc) επιφέρει περαιτέρω μείωση τόσο του εύρους της 
κατανομής όσο και του μεγέθους των μεγαλύτερων σταγόνων. Αν αυτό συνδυαστεί 
με ελάττωση της ροής, τότε οι δύο κύριοι πληθυσμοί σταγόνων 
αλληλεπικαλύπτονται δημιουργώντας κατανομή με μικρότερο πλάτος (~150 nm) 
(σχήμα 4.1 b). Στην περίπτωση όπου ψεκάζονται διαλύματα AmAc με συγκέντρωση 
> 20 mM και ροή <285 nL/min παράγονται σταγόνες με ομοιογενές μέγεθος (~200 
nm) (σχήμα 4.1 b, καφέ κατανομή, 114 nL/min). Όπως αναμενόταν η ολοκλήρωση 
της έντασης των κατανομών και κατ’ επέκταση ο συνολικός αριθμός των σταγόνων 
που ψεκάζονται είναι ανάλογος της ροής μεταφοράς του διαλύματος (σχήμα 4.1 c). 
Συγκεκριμένα ο συνολικός αριθμός των σταγόνων αυξάνεται με την αύξηση της 
ροής. Ωστόσο οι κορυφές με την υψηλότερη ένταση παρατηρούνται στις μικρότερες 
ροές ως αποτέλεσμα των πιο στενών κατανομών (σχήμα 4.1 c , μαύρη 1085 nL/min  
και καφέ 114 nL/min, κατανομή).         
 

Κατανομή μεγεθών σταγόνων παραγόμενων από τριχοειδή σωλήνα με  25 μm i.d. 
και κωνική άκρη 
 
 Ο θάλαμος του εμπορικά διαθέσιμου nES-DMA (TSI Inc.) διαθέτει τριχοειδή 
σωλήνα με εσωτερική διάμετρο 25 μm και κωνική άκρη. Η επιλογή αυτή ικανοποιεί 
την παραγωγή νέφους σταγόνων με μικρότερη διάμετρο (λόγω μικρότερης ροής 
nL/min) και την σταθεροποίηση του nES.  



Κεφάλαιο 4 
 

87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

b 

c 

Σχήμα 4.2. a) κανονικοποιήμενες κατανομές μεγεθών πρωταρχικών σταγόνων που 
παράγονται από το nES, κατά τον ψεκασμό 10 mM AmAc σε διάφορες ροές 
μεταφοράς διαλύματος (36-89 nL/min), b) κανονικοποιήμενες κατανομές μεγεθών 
πρωταρχικών σταγόνων που παράγονται από το nES, κατά τον ψεκασμό 20 mM AmAc 
σε διάφορες ροές μεταφοράς διαλύματος (36-89 nL/min), c) μη κανονικοποιήμενες 
κατανομές μεγεθών πρωταρχικών σταγόνων που παράγονται από το nES, κατά τον 
ψεκασμό 20 mM AmAc σε διάφορες ροές μεταφοράς διαλύματος (36-89 nL/min). 
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Πράγματι, ο Kaufman et. al. αποδίδει την εξαιρετική λειτουργία του 
συγκεκριμένου nES στην παρουσία της κωνικής άκρης η οποία σταθεροποιεί τον 
κώνο Taylor προσφέροντας μικρότερη διάμετρο προσκόλλησης για τον μηνίσκο [4]. 
Ο ψεκασμός διαλυμάτων σουκρόζης αποδεικνύει ότι οι σταγόνες που 
δημιουργούνται έχουν μικρό εύρος (~100 nm) και το μέγεθος τους στην χειρότερη 
περίπτωση, δεν ξεπερνά τα 300 nm. Όπως φαίνεται από τις κατανομές στο σχήμα 
4.2, κατά τον nES παράγονται νέφη σταγόνων με ομοιογενές μέγεθος 
(monodispersed) το οποίο εξαρτάται τόσο από την ροή μεταφοράς του διαλύτη όσο 
και από την ιοντική ισχύ του. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείται ως διαλύτης 
AmAc σε συγκέντρωση 10 mM η μέση διάμετρος των σταγόνων είναι 137 και 202 
nm για ροές 36 και 89 nL/min αντίστοιχα (σχήμα 4.2 a). H διάμετρος των σταγόνων 
για τις ίδιες ροές μειώνεται σε 120 και 170 nm με αύξηση της συγκέντρωσης του 
AmAc (20 mM) (σχήμα 4.2 b). Σε κάθε περίπτωση, οι μεταβολές που προκαλούνται 
από την ροή και την ιοντική ισχύ του διαλύτη είναι “ήπιες” , με  τιμές >100 nm σε 
όλο το εύρος συνθηκών (ροή, ιοντική ισχύ, δυναμικό) λειτουργίας του nES. Ο 
συνολικός αριθμός των σταγόνων αυξάνεται με την αύξηση της ροής και σε 
αντίθεση με το τριχοειδή σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 50 μm οι κορυφές με την 
μεγαλύτερη ένταση παρατηρούνται σε μεγαλύτερες ροές (σχήμα 4.2 c).  
 

Κατανομή μεγεθών σταγόνων παραγόμενων από τριχοειδή σωλήνα με 25 μm i.d. 
και επίπεδη άκρη 
 
 Για να διαπιστωθεί η επίδραση της κωνικής άκρης στον σχηματισμό των 
σταγόνων, έγινε χρήση τριχοειδούς σωλήνα με εσωτερική διάμετρο 25 μm και 
επίπεδη άκρη. Οι μετρήσεις έδειξαν παρόμοιες κατανομές μεγεθών με εκείνες που 
προέρχονται από τριχοειδή σωλήνα με κωνική άκρη. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκαν 
σχεδόν ομοιογενή (monodispersed) νέφη σταγόνων με μικρό εύρος (~100 nm για 
συγκέντρωση AmAc >2 mM) και μέση τιμή διαμέτρων (<350 nm). Επίσης παρόμοια 
είναι και η επίδραση της ροής μεταφοράς του διαλύτη και της ιονικής ισχύς, με τις 
μικρότερες διαμέτρους να επιτυγχάνονται σε μικρότερες ροές και μεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις AmAc (σχήμα 4.3 b). Οι σταγόνες που δημιουργούνται από διάλυμα 
20 mM AmAc έχουν μέγεθος που κυμαίνεται από 90 έως 150 nm για ροές από 36 
έως 89 nL/min. Αν και το εύρος των κατανομών είναι <100 nm, σε κάποιες ροές (68, 
89 nL/min) διαπιστώνεται μικρός πληθυσμός σταγόνων δορυφόρων [36, 37], με 
διάμετρο μικρότερη της μέσης τιμής. Το φαινόμενο είναι πιο έντονο στην 
περίπτωση διαλυμάτων χαμηλότερης ιοντικής ισχύος (σχήμα 4.3 a) όπου αυξάνεται 
και το εύρος των κατανομών (~400 nm). Οι μεταβολές που προκαλούνται από την 
ροή και την ιοντική ισχύ του διαλύτη, όπως και στην περίπτωση του τριχοειδή 
σωλήνα με κωνική άκρη, είναι “ήπιες” με τιμές >100 nm σε όλο το εύρος συνθηκών 
(ροή, ιοντική ισχύ, δυναμικό) λειτουργίας του nES. Ο συνολικός αριθμός των 
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σταγόνων και άρα η ένταση των κορυφών αυξάνεται με την αύξηση της ροής 
(σχήμα 4.3 c).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 4.3. a) κανονικοποιήμενες κατανομές μεγεθών πρωταρχικών σταγόνων που 
παράγονται από το nES, κατά τον ψεκασμό 2 mM AmAc σε ροές μεταφοράς 
διαλύματος 68 και 89 nL/min), b) κανονικοποιήμενες κατανομές μεγεθών 
πρωταρχικών σταγόνων που παράγονται από το nES, κατά τον ψεκασμό 20 mM AmAc 
σε διάφορες ροές μεταφοράς διαλύματος (36-89 nL/min), c) μη κανονικοποιήμενες 
κατανομές μεγεθών πρωταρχικών σταγόνων που παράγονται από το nES, κατά τον 
ψεκασμό 20 mM AmAc σε διάφορες ροές μεταφοράς διαλύματος (36-89 nL/min). 

 

a 

b 

c 
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Ωστόσο σε απόλυτες τιμές ο τριχοειδής σωλήνας με επίπεδη άκρη φαίνεται να 
ψεκάζει περισσότερες σταγόνες από εκείνον με την κωνική άκρη σε ίδιες συνθήκες 
λειτουργίας nES (σχήματα 4.2 c και 4.3 c).  
 

4.4.2 Σύγκριση βασικών χαρακτηριστικών των διαφορετικών τριχοειδών 
σωλήνων 

 
 Για να κατανοήσουμε το φαινόμενο της δημιουργίας των μη-ειδικών nES-
επαγόμενων ολιγομερών κρίνεται απαραίτητος ο προσδιορισμός του εύρους των 
πειραματικών συνθηκών όπου υπάρχει σταθερός nES. Γενικά υπάρχουν πολλοί 
παράγοντες που επηρεάζουν το εύρος λειτουργίας του nES συμπεριλαμβανομένης 
της γεωμετρίας του θαλάμου ES, των χαρακτηριστικών του τριχοειδούς σωλήνα 
(γεωμετρία, υλικό, διαβρεξιμότητα), του τρόπου εφαρμογής ηλεκτρικού πεδίου, 
των αερίων μεταφοράς, της ασκούμενης διαφορικής πίεσης, της ροής μεταφοράς 
του διαλύματος και των χαρακτηριστικών του διαλύτη (αγωγιμότητα, πτητικότητα, 
επιφανειακή τάση, διηλεκτρική σταθερά) [38-46]. Ο σχεδιασμός του θαλάμου nES 
που διαθέτουμε μας επιτρέπει να ελέγξουμε την επίδραση της ροής μεταφοράς του 
διαλύματος, του εφαρμοζόμενου δυναμικού και των χαρακτηριστικών του διαλύτη 
(αγωγιμότητα) που αποτελούν και τους σημαντικότερους παράγοντες που 
επηρεάζουν την σταθερότητα και την αποδοτικότητα του. Επειδή, κύριος σκοπός 
αυτής της εργασίας είναι η μελέτη των μη-ειδκών nES-επαγόμενων πρωτεϊνικών 
ολιγομερών, για τον έλεγχο της επίδρασης της αγωγιμότητας χρησιμοποιήθηκαν 
διαλύματα οξικού αμμωνίου (AmAc) διαφορετικών συγκεντρώσεων. Το οξικό 
αμμώνιο θεωρείται κατάλληλο για αναλύσεις πρωτεϊνών με ES καθώς διατηρούνται 
τα μη ομοιοπολικά σύμπλοκα και δεν δημιουργεί συσσωματώματα με τις πρωτεΐνες 
(adducts) [20, 25, 47]. Επίσης, με τροποποίηση του θαλάμου διερευνήθηκε η 
επίδραση της γεωμετρίας του τριχοειδούς σωλήνα και συγκεκριμένα της 
εσωτερικής διαμέτρου και του σχήματος της άκρης όπου δημιουργείται ο κώνος 
Taylor. 
 Το εύρος των ροών και της συγκέντρωσης του οξικού αμμωνίου όπου 
επιτυγχάνεται σταθερός και αποδοτικός nES, για τους τρεις τριχοειδής σωλήνες 
φαίνεται στο σχήμα 4.4. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι για την 
δημιουργία σταθερού κώνου Taylor απαιτείται εφαρμογή κατάλληλου ηλεκτρικού 
δυναμικού. Έτσι για κάθε ένα από τους συνδυασμούς ροής-συγκέντρωσης AmAc το 
δυναμικό ρυθμίστηκε κατάλληλα. Σε όλες τις περιπτώσεις οι τιμές του δυναμικού 
που εφαρμόστηκε κυμαίνεται από 2 έως 3 kV. Είναι ξεκάθαρο ότι για τους σωλήνες 
με εσωτερική διάμετρο 25 μm οι κατάλληλες συνθήκες για nES περιλαμβάνουν ροές 
από 40-90 nL/min και συγκεντρώσεις AmAc από 2-200 mM. 
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Αντίθετα ο σωλήνας με εσωτερική διάμετρο 50 μm επιτρέπει σταθερό nES για ροές 
από 120-1400 nL/min και συγκεντρώσεις AmAc από 2-60 mM.  
 Ο μηχανισμός του ES είναι πολύπλοκος και περιγράφεται τόσο από 
ηλεκτρικά φαινόμενα όσο και από φαινόμενα μηχανικής ρευστών (ροή, 
επιφανειακή τάση, ιξώδες) (electroviscous effects). Η ελάχιστη (Qmin) και 
μεγαλύτερη (Qmax) ροή που απαιτείται ώστε ο Κώνος Taylor να είναι σταθερός, 
εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες και παρουσιάζει μεγάλο εύρος 
διακυμάνσεων. Αν και οι ροές λειτουργίας θα πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά για 
κάθε σύστημα ES, διάφορες μελέτες [42, 48-50] έχουν συσχετίσει εμπειρικά την 
ελάχιστη δυνατή ροή (Qmin)  με τις ιδιότητες του διαλύτη (εξίσωση 6). 
 

 

𝑄𝑚𝑖𝑛~
𝜅𝜀0𝛾
𝜌𝛫 , 𝜅 < 32       (6)   

  𝑄𝑚𝑖𝑛~
𝜅
1
2𝜀0𝛾
𝜌𝛫 , 𝜅 > 32    (6)   

 
Όπου: 𝜅, 𝛾,𝜌,𝛫 η διηλεκτρική σταθερά, η επιφανειακή τάση, η πυκνότητα και η 
αγωγιμότητα του διαλύτη αντίστοιχα, 𝜀0 η διηλεκτρική σταθερά του κενού. 

Σχήμα 4.4. Εύρος ροών και συγκέντρωσης AmAc όπου υπάρχει σταθερός nES για τους 
τρεις διαφορετικούς τριχοειδής σωλήνες. Κόκκινη επιφάνεια τριχοειδής σωλήνας με 
εσωτερική διάμετρο 25 μm και κωνική άκρη, Πράσινη επιφάνεια τριχοειδής σωλήνας 
με εσωτερική διάμετρο 25 μm και επίπεδη άκρη, Μπλε επιφάνεια τριχοειδής 
σωλήνας με εσωτερική διάμετρο 50 μm και επίπεδη άκρη  
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Πράγματι από την γενική εικόνα των μετρήσεων που έγιναν με τους διάφορους 
τριχοειδείς σωλήνες αποδεικνύεται η αντιστρόφως ανάλογη εξάρτηση της Qmin με 
την συγκέντρωση του AmAc και επομένως με την αγωγιμότητα του (σχήμα 4.4, 
οριζόντιες τομές). Ωστόσο παρατηρούμε ότι για κάθε τριχοειδή σωλήνα ξεχωριστά 
ότι η Qmin παίρνει την ίδια τιμή για μεγάλο εύρος συγκεντρώσεων AmAc. Για 
παράδειγμα, στην περίπτωση του τριχοειδή σωλήνα με εσωτερική διάμετρο 25 μm 
και κωνική άκρη, η Qmin είναι ~40 nL/min όταν ψεκάζονται διαλύματα AmAc 
συγκέντρωσης 2-200 mM. Αυτό εξηγείται απόλυτα αν συνυπολογιστεί και η 
επίδραση του εφαρμοζόμενου δυναμικού. Για να επιτευχτεί σταθερός κώνος Taylor 
εφαρμόστηκε το δυναμικό που απαιτούσε ο συνδυασμός ροής-συγκέντρωσης 
AmAc. Έτσι ενώ η Qmin παρέμενε ~40 nL/min, το δυναμικό προσαρμόστηκε σε τιμές 
από 2,7-1,55 kV για συγκεντρώσεις AmAc από 2-200 mM αντίστοιχα. Σύμφωνα με 
τα παραπάνω είναι εμφανές ότι οι τριχοειδείς σωλήνες με εσωτερική διάμετρο 25 
μm λειτουργούν σε μικρό εύρος ροών (40-100 nL/ml) αλλά μεγάλο εύρος τιμών 
αγωγιμότητας (2-200 mM AmAc), ενώ ο τριχοειδής σωλήνας με εσωτερική διάμετρο 
50 μm καλύπτει μικρό εύρος τιμών αγωγιμότητας (2-60 mM AmAc)  και μεγάλο 
εύρος ροών (120-1400 nL/ml).  
 Σημαντική παράμετρος στον σχηματισμό σταθερού κώνου Taylor είναι και η 
γεωμετρία του τριχοειδούς σωλήνα [38-41]. Η εξωτερική διάμετρος αποτελεί το 
στήριγμα για την βάση του κώνου και η εσωτερική επηρεάζει την ροή και άρα το 
μέγεθος των σταγόνων [38]. Είναι αποδεδειγμένο ότι η μικρότερη εσωτερική 
διάμετρος επιτρέπει την λειτουργία σε χαμηλότερες ροές [51, 52] και παρέχει 
καλύτερη απόδοση σήματος/θορύβου [40, 41]. Η απαίτηση μικρότερων ροών 
επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας (σχήμα 4.4). Σε δύο 
πρόσφατες διαφορετικές μελέτες έχει αναφερθεί, χωρίς εξήγηση, καλύτερη 
απόδοση σήματος/θορύβου όταν μειώνεται τόσο η εσωτερική διάμετρος όσο και η 
ροή. Οι πειραματικές μετρήσεις που περιγράφηκαν παραπάνω αποδεικνύουν ότι 
κύριος λόγος είναι η κατανομή μεγεθών των σταγόνων και όχι ο απόλυτος αριθμός 
τους. Οι τριχοειδείς σωλήνες διαμέτρου 25 μm δημιουργούν σταγόνες με μικρά 
μεγέθη και εύρος κατανομής (monodispersed) (σχήμα 4.1-2). Έτσι όλη η ποσότητα 
του διαλύματος που ψεκάζεται κατανέμεται σε ισομεγέθεις σταγόνες. Αντίθετα οι 
τριχοειδείς σωλήνες διαμέτρου 50 μm δημιουργούν κατανομές σταγόνων πολλών 
μεγεθών με αποτέλεσμα τα μόρια του αναλυτή να κατανέμονται σε διαφορετικά 
μεγέθη σταγόνων (σχήμα 4.3). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του θορύβου 
(π.χ. δημιουργία συσσωματωμάτων ακαθαρσιών διαφόρων μεγεθών) και των 
απωλειών λόγω διαφορετικού μηχανισμού ιοντισμού (π.χ. διαφορετικές σχάσεις 
σταγόνων). Πράγματι, η κατανομή σταγόνων που προκύπτει από τριχοειδή σωλήνα 
διαμέτρου 25 μm, με ροή 89 nL/min εμφανίζει κορυφή με μεγαλύτερη ένταση ( 2,4 
x 106 , σχήμα 4.2c  μαύρη κατανομή) από την κύρια κορυφή που προκύπτει από 
τριχοειδή σωλήνα διαμέτρου 50 μm, με ροή 1085 nL/min  (2,4 x 105 , σχήμα 4.3 c 
μαύρη κατανομή). 
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 Άλλος ένας παράγοντας που επηρεάζει την γενική σταθερότητα του nES 
είναι το σχήμα της άκρης του σωλήνα. Μέχρι στιγμής, λόγω της πολυπλοκότητας 
του μηχανισμού του ES, μόνο λίγες ερευνητικές μελέτες έχουν ασχοληθεί με την 
διερεύνηση του [40, 41]. Για να εξετάσουμε την επίδραση του μελετήθηκαν οι 
συνθήκες λειτουργίας όπου σχηματίζεται σταθερός κώνος Taylor για τριχοειδείς 
σωλήνες διαμέτρου 25 μm με ή χωρίς κωνική άκρη. Η απαίτηση μικρότερων ροών 
για το σωλήνα με την κωνική άκρη (σχήμα 4.4, ένθετο γράφημα) εξηγείται από την 
επίδραση της μικρότερης εσωτερικής διαμέτρου που περιγράφηκε παραπάνω. Για 
τον ίδιο λόγο η κωνική άκρη θα έπρεπε να επιφέρει καλύτερη απόδοση 
σήματος/θορύβου και δημιουργία μεγαλύτερου αριθμού σταγόνων. Κάτι που δεν 
παρατηρείται από τις κατανομές μεγεθών σταγόνων. Ο σωλήνας με επίπεδη άκρη 
δημιουργεί μικρότερες και περισσότερες σταγόνες σε όλες τις ροές και 
συγκεντρώσεις AmAc (σχήμα 4.1-4.2). Αν και χρειάζονται περισσότερα πειράματα, 
μια πιθανή εξήγηση προκύπτει από την μελέτη των Maxwell et. al. όπου 
παρατηρήθηκε ότι λοξά κομμένοι σωλήνες ES δίνουν καλύτερη απόδοση 
σήματος/θορύβου για μεγαλύτερο εύρος ροών και εφαρμοζόμενης τάσης [41]. Το 
φαινόμενο αυτό αποδόθηκε στον μικρότερο κώνο που δημιουργείται στην οξεία 
άκρη του. Ο σωλήνας με την επίπεδη άκρη που χρησιμοποιήθηκε για την 
συγκεκριμένη εργασία κόπηκε στο εργαστήριο μας με εξάρτημα κοπής τροχειοδών 
από fused silica και δεν έχει απόλυτα επίπεδη γεωμετρία και λεία επιφάνεια.  
    

4.4.3 Διάμετρος αρχικής σταγόνας – Παράγοντες που την επηρεάζουν      
   
 Η μελέτη του μηχανισμού του σχηματισμού των μη-ειδικά nES-επαγόμενων 
πρωτεϊνικών ολιγομερών προϋποθέτει τον προσδιορισμό της διαμέτρου της αρχικής 
σταγόνας [30]. Επειδή βασικός σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν και η 
μείωση τους, το ενδιαφέρον μας επικεντρώθηκε στην εύρεση των πειραματικών 
συνθηκών όπου οι σταγόνες αποκτούν τη μικρότερη δυνατή διάμετρο. Από την 
θεωρητική μελέτη του Mingdong et.al. [30] προκύπτει ότι η μείωση τους απαιτεί την 
μείωση της διαμέτρου των σταγόνων. Για τον λόγο αυτό το ενδιαφέρον 
επικεντρώθηκε στους τριχοειδείς σωλήνες με εσωτερική διάμετρο 25 μm, από τους 
οποίους δημιουργούνται κατανομές σταγόνων με σχεδόν ομοιογενές (εύρος 
κατανομής, <100 nm) και μικρό ( <200 nm) μέγεθος (σχήμα 4.1-4.2). Άλλος ένας 
λόγος είναι ότι από τον nES με τριχοειδή σωλήνα με 50 μm εσωτερική διάμετρο 
προκύπτουν νέφη σταγόνων διαφορετικών μεγεθών και έτσι καθίσταται δύσκολη η 
ερμηνεία του σχηματισμού των nES-επαγόμενων ολιγομερών (σχήμα 4.1-4.3). 
 Τρεις παράγοντες: η ροή μεταφοράς του διαλύματος, η συγκέντρωση (και 
άρα η αγωγιμότητα) του AmAc, και το τύπος της άκρης των τριχοειδών,  
μελετήθηκαν ως προς την επίδραση τους στην διάμετρο των σταγόνων.
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Η αύξηση της ροής μεταφοράς του διαλύματος έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση της διαμέτρου των σταγόνων σε όλες τις συγκεντρώσεις AmAc και για τους 
δύο τριχοειδείς (σχήμα 4.5). Για παράδειγμα όταν ψεκάζεται διάλυμα 20 mM AmAc 
από τον τριχοειδή με κωνική άκρη, η μεταβολή της ροής από 40 σε 90 nL/min 
επιφέρει αύξηση της διαμέτρου των σταγόνων από 110 σε 160 nm (σχήμα 4.5 a, 
μαύρη κατανομή). Από την σύγκριση των κατανομών των δύο τριχοειδών είναι 
ξεκάθαρο ότι εκείνος με επίπεδη άκρη ψεκάζει μικρότερες σταγόνες σε όλο το 
εύρος ροών και συγκεντρώσεων AmAc. 

Σχήμα 4.5. Επίδραση της ροής μεταφοράς του διαλύματος στην διάμετρο της αρχικής 
σταγόνας που προκύπτει κατά τον nES, με τριχοειδή σωλήνα 25 μm εσωτερικής 
διάμετρου και a) κωνική άκρη, b) επίπεδη άκρη. Οι χρωματιστές καμπύλες 
αντιστοιχούν σε διαλύματα διαφορετικής συγκέντρωσης AmAc (ένθετη ετικέτα).  
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Οι μικρότερες σταγόνες (<100 nm) εμφανίζονται για μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις AmAc, με την επίπεδη άκρη να επιτρέπει σταθερό ES για 
μεγαλύτερες ροές (σχήμα 4.5). Αν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι ο αριθμός τους 
αυξάνεται με την ροή οι συνθήκες αυτές πιθανώς να επιφέρουν μείωση των μη-
ειδικά nES-επαγόμενων ολιγομερών. Η επίδραση της μείωσης της διαμέτρου θα 
εξεταστεί εκτενέστερα παρακάτω. 
 Αν και η επίδραση της ροής είναι σημαντική, η συγκέντρωση του AmAc και 
άρα η αγωγιμότητα, φαίνεται να είναι ο κύριος παράγοντας που ελέγχει το μέγεθος. 
Μεταβολή της συγκέντρωσης από 10 σε 50 mM, για την ίδια ροή (54 nL/min), 
επιφέρει μείωση μεγέθους της τάξης των ~ 80 nm, για τον τριχοειδή με κωνική άκρη 
(σχήμα 4.6 b κόκκινη κατανομή). Περαιτέρω αύξηση της έχει ως συνέπεια να 
μειώνεται ο ρυθμός μεταβολής. Το ίδιο μοτίβο ακολουθείται σε όλες τις συνθήκες 
και για τους δυο τριχοειδείς. Ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση η κωνική άκρη 
επιβάλει μεγαλύτερη μείωση μεγέθους (σχήμα 4.6). 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

b 

Σχήμα 4.6. Επίδραση της συγκέντρωσης του AmAc στην διάμετρο της αρχικής 
σταγόνας που προκύπτει κατά τον nES, με τριχοειδή σωλήνα 25 μm εσωτερικής 
διάμετρου και a) κωνική άκρη, b) επίπεδη άκρη. Οι χρωματιστές καμπύλες 
αντιστοιχούν σε διαφορετικές ροές μεταφοράς διαλύματος (ένθετη ετικέτα).  
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Σχήμα 4.7. Διάμετρος αρχικής σταγόνας που προκύπτει κατά τον nES, ως συνάρτηση 

του �𝑄
𝐾
�
1
3

 για τους τριχοειδείς σωλήνες με εσωτερική διάμετρο 25 μm και κωνική 

άκρη (μαύρη γραμμή και τετράγωνα) , επίπεδη άκρη (κόκκινη γραμμή και κύκλοι).  

 Σε πληθώρα θεωρητικών και πειραματικών μελετών [43-45, 53-55] έχει 
αναφερθεί ότι το μέγεθος των σταγόνων που δημιουργούνται κατά τον ES είναι 

γραμμικά ανάλογο του �𝑄
𝐾
�
1
3 και εξαρτάται από τις ιδιότητες του διαλύτη 

(διηλεκτρική σταθερά, επιφανειακή τάση, αγωγιμότητα). Τα πειραματικά δεδομένα 
αυτής της εργασίας βρίσκονται σε συμφωνία με τις παραπάνω μελέτες καθώς η 

γραφική παράσταση του μεγέθους ως προς το �𝑄
𝐾
�
1
3  ακολουθεί γραμμική σχέση 

(σχήμα 4.7).     
 
 

 
 
 
 
 Από το σχήμα 4.7 διαπιστώνεται ότι ο τριχοειδής σωλήνας με επίπεδη άκρη 
για τις ίδιες τιμές 𝑄,𝐾 ψεκάζει μικρότερες σταγόνες από εκείνων με κωνική άκρη. 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο λόγος που συμβαίνει αυτό χρειάζεται 
περισσότερο διερεύνηση. Η πιο πιθανή εξήγηση προέρχεται από το γεγονός ότι η 
άκρη του δεν είναι  απόλυτα επίπεδη και λεία. Γεγονός που σύμφωνα με την 
Maxwell et. al. δίνει καλύτερη απόδοση σήματος/θορύβου. Επίσης θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι και για τους δύο τριχοειδείς η ελάχιστη διάμετρος που μπορεί να 
επιτευχτεί είναι 60 nm, τιμή που πλησιάζει το όριο αποσταθεροποίησης Rayleigh 
του πίδακα εκροής (jet).  
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4.4.4 Επίδραση της διαμέτρου των σταγόνων στο σχηματισμό μη-ειδικά nES-
επαγόμενων ολιγομερών  

           
 H ενδελεχής μελέτη των κατανομών μεγεθών των αρχικών σταγόνων και των 
παραγόντων που την επηρεάζουν (ροή μεταφοράς και αγωγιμότητα διαλύτη, είδος 
τριχοειδή σωλήνα), επιτρέπει τον έλεγχο της επίδρασης τους στο σχηματισμό nES-
επαγόμενων ολιγομερών. Σε συνέχεια της δουλειάς του Mingdong et.al. [30], 
διερευνήθηκε η εγκυρότητα του θεωρητικού μοντέλου, για μεγάλο εύρος 
διαμέτρων και διαφορετικών πρωτεϊνών. Αρχικά αξιολογήθηκε πειραματικά ο 
σχηματισμός των nES-επαγόμενων ολιγομερών διαλύματος τρανσφερίνης (Tf) 
συγκέντρωσης  40 μg ml-1 (0,5μΜ) για διάμετρο σταγόνων που κυμαίνεται από 60 – 
170 nm (σχήμα 4.8 μαύρη κατανομή).                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επίσης, ακολουθώντας την υπόθεση εργασίας του Mingdong et.al. [30] (εξισώσεις 3, 
4 και 5) υπολογίστηκε ο λόγος των nES-επαγόμενων διμερών/μονομερών (nES-D/M) 
(σχήμα 4.8, κόκκινη κατανομή) και των εγγενών (βιοειδικών) διμερών/μονομερών 
(Int-D/M)  (σχήμα 4.8, μπλε κατανομή) για τις ίδιες συνθήκες. 

Σχήμα 4.8. Λόγος των διμερών/μονομερών (D/M), για διάλυμα Τρανσφερίνης 
συγκέντρωσης  40 μg ml-1, ως συνάρτηση της διαμέτρου της αρχικής σταγόνας, μαύρη 
κατανομή. Θεωρητικός λόγος: των nES-επαγόμενων διμερών/μονομερών (nES-D/M) 
κόκκινη κατανομή, και των εγγενών (βιοειδικών) διμερών/μονομερών (nES-D/M) 
μπλε κατανομή.     
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 Από την ολοκλήρωση των κορυφών των μονομερών (Μ) και διμερών (D) των 
ηλεκτροφερογραφημάτων (δεδομένα δεν παρουσιάζονται), παρατηρείται μια 
αύξηση του λόγου D/M από 10-35% με αύξηση της διαμέτρου της αρχικής σταγόνας 
από 60 -170 nm (σχήμα 4.8 μαύρη κατανομή). Δεδομένου ότι η συγκέντρωση 
παραμένει σταθερή, η τάση αυτή δικαιολογείται από την δημιουργία nES-
επαγόμενων ολιγομερών, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το θεωρητικό μοντέλο 
(σχήμα 4.8, κόκκινη κατανομή). Ο λόγος εντάσεων D/M μετά την διόρθωση του 
ποσοστού των nES- επαγόμενων ολιγομερών (εξίσωση 4 και 5) παραμένει σχεδόν 
σταθερός σε όλες τις διαμέτρους (σχήμα 4.8, μπλε κατανομή). Ιδιαίτερα σημαντικό 
είναι το γεγονός ότι ο λόγος D/M όταν ψεκάζονται πολύ μικρές σταγόνες ( <80 nm) 
φαίνεται να προσεγγίζει την πραγματική αναλογία των ολιγομερών στο διάλυμα. Ο 
σχηματισμός των εγγενών διμερών σε διαλύματα Tf συγκέντρωσης 0,2 – 1 μΜ  έχει 
αναφερθεί, χωρίς να ποσοτικοποιηθεί, σε πολλές μελέτες που συμπεριλαμβάνουν 
και αποτελέσματα μετρήσεων με ES-MS [56-58]. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτές τις 
διαμέτρους δεν μπορούν να εξαλειφθούν τελείως τα nES –επαγόμενα ολιγομερή 
(nES-D/M < 3,7 %). Από το σχήμα 4.8 είναι εμφανές ότι το θεωρητικό μοντέλο χάνει 
την ικανότητα διόρθωσης για σταγόνες μεγαλύτερες των 160 nm, και μάλιστα 
προβλέπει ότι το ποσοστό D/M που μετριέται είναι πραγματικό. Η υπερεκτίμηση 
των εγγενών διμερών οφείλεται στην δημιουργία και μεγαλύτερης τάξης 
ολιγομερών (π.χ τριμερών), με αποτέλεσμα να χάνεται η γραμμικότητα του 
μοντέλου. Για να  ξεπεραστεί το πρόβλημα, αν και ιδιαίτερα πολύπλοκο, πρέπει να 
συμπεριληφθούν στους υπολογισμούς όλα τα είδη των ολιγομερών. 
 Γνωρίζοντας ότι ο ψεκασμός σταγόνων μικρής διαμέτρου έχει ως συνέπεια 
τον σχηματισμό ενός μόνο μικρού ποσοστού (<3,7%) nES-επαγόμενων ολιγομερών, 
η μελέτη επικεντρώθηκε στα ανώτερα όρια πρωτεϊνικών συγκεντρώσεων που 
μπορούν να δώσουν ηλεκτροφερογράμματα με καλά διαχωρισμένες κορυφές. Για 
τον σκοπό αυτό αναλύθηκαν δείγματα Tf σε διάφορες συγκεντρώσεις και 
διαμέτρους αρχικών σταγόνων μικρότερες από 80 nm. Στο σχήμα 4.9 a 
εμφανίζονται τα φάσματα που προκύπτουν από την ανάλυση διαλυμάτων 
συγκεντρώσεων 100 έως 2000 μg ml-1. Η πιο έντονη κορυφή (Μ+1) με EMD στα 7,7 
nm αντιστοιχεί στο θετικά μονοφορτισμένο μονομερές της Tf ενώ εκείνες στα  9,6 , 
11,0 , 12,0 nm (2Μ+1, 3Μ+1, 4Μ+1) αντιστοιχούν σε διμερή, τριμερή και τετραμερή Tf. 
Η κορυφή που εκτείνεται από τα 15-20 nm αντιστοιχεί σε ολιγομερή μεγαλύτερης 
τάξης που δεν μπορούν να διαχωριστούν. Στην τυπική λειτουργία (69 nL min-1, 20 
mM AmAc, τριχοειδής με κωνική άκρη και 25 i.d) του nES-DMA η μέγιστη 
συγκέντρωση Tf από την οποία μπορεί να προκύψει γράφημα με σχετικά καλά 
διαχωρισμένες κορυφές είναι 100 μg ml-1 (σχήμα 4.8 a, μαύρο γράφημα). 
Επιλέγοντας συνθήκες με τις οποίες επιτυγχάνεται διάμετρος σταγόνων 61 nm η 
μέγιστη συγκέντρωση είναι 10800 μg ml-1 (σχήμα 4.8 b μπλε γράφημα). 
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a 

b 

Σχήμα 4.8. nES-DMA ηλεκτροφερογράφημα της Tf σε συγκεντρώσεις a) 100 , 2000 μg ml-1  και 
διάμετρο αρχικής σταγόνας 155 και 61, 77 nm αντίστοιχα.  b) 3000, 8000, 10800 μg ml-1, και 
διάμετρο αρχικής σταγόνας 61 nm. Στην ετικέτα εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα οι 
κατανομές που περιγράφουν τους συνδυασμούς συγκέντρωσης Tf - διαμέτρου. Το Μ+1 
αντιστοιχεί στο θετικά μονοφορτισμένο μονομερές της Tf ενώ τα 2Μ+1, 3Μ+1, 4Μ+1 στα 
διμερή, τριμερή και τετραμερή της.  
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Η επίδραση της κατανομής μεγεθών των σταγόνων στον σχηματισμό nES –
επαγόμενων ολιγομερών φαίνεται ξεκάθαρα στην ανάλυση διαλύματος Tf 2000 μg 
ml-1 (σχήμα 4.8 a, κόκκινο και μπλε γράφημα). Αλλαγή  της διαμέτρου από 77 σε 61 
nm προκαλεί εξάλειψη των τετραμερών και των υψηλότερης τάξης ολιγομερών με 
παράλληλη αύξηση της έντασης του μονομερούς και διμερούς κατά 4 και 2 φορές 
αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι όλο το ποσοστό των τετραμερών και 
των υψηλότερης τάξης ολιγομερών είναι συνέπεια του nES. Σημαντική είναι και η 
παρατήρηση ότι η ένταση καθώς και τα είδη των ολιγομερών παραμένουν σχεδόν 
ανεπηρέαστα για συγκεντρώσεις πάνω ~8000 μg ml-1 (σχήμα 4.8 b, κόκκινο και μπλε 
γράφημα). Παρόμοια συμπεριφορά έχει παρατηρηθεί σε μελέτη ES-MS μικρών 
αναλυτών [59]. Σύμφωνα με τον Fenn, ο αναλύτης φτάνει στα όρια του κορεσμού 
και έτσι η περαιτέρω εξάτμιση του διαλύτη έχει σαν αποτέλεσμα την καθίζηση του 
[59]. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τάση που έχουν τα μόρια της Tf να δημιουργούν 
ινίδια σε διάφορες επιφάνειες [57] και ότι οι πρωτεΐνες έχουν μια τάση να 
προσροφούνται στα τοιχώματα των τριχοειδών [60] είναι πιθανόν να 
δημιουργούνται μεγάλα συσσωματώματα που είναι αδύνατο να περιέχονται σε μια 
σταγόνα με διάμετρο 61 nm. Σε αυτό συνηγορεί και το φράξιμο του τριχοειδή όταν 
ψεκάζονται διαλύματα με συγκέντρωση >10800 μg ml-1. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει 
να αποφεύγεται και η μέτρηση τέτοιων δειγμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα (> 
10 min). 
 

4.4.5 Απόκλιση του σχηματισμού nES-επαγόμενων ολιγομερών από το 
θεωρητικό μοντέλο – Παράγοντες που την επηρεάζουν         

 
 Το θεωρητικό στατιστικό μοντέλο που αναπτύχθηκε από τον Mingdong et.al 
[30] έχει επιβεβαιωθεί για ένα σχετικά περιορισμένο αριθμό πρωτεϊνών και είναι 
σύμφωνο με την μελέτη της Tf που αναφέρθηκε παραπάνω. Ωστόσο, από την 
ανάλυση πρωτεϊνών που εμπλέκονται στα Sec και Τύπου ΙΙΙ βακτηριακά εκκριτικά 
συστήματα (κεφάλαιο 3) προέκυψαν αποκλίσεις. Κρίνεται, λοιπόν, σημαντικός ο 
προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τον σχηματισμό των nES-
επαγώμενων ολιγομερών και αφορούν κυρίως τις βιοχημικές ιδιότητες των 
πρωτεϊνών και τον μηχανισμό του nES.  

Περίπτωση του μονομερούς της SecA 12,86 – Επίδραση της γεωμετρίας του 
τριχοειδή σωλήνα.   
 
 Η πιο εμφανής απόκλιση προέρχεται από τις μετρήσεις μιας μορφής της 
SecA (SecA 12,86). Ο προσδιορισμός της ολιγομερικής κατάστασης της SecA 12,86 
με χρωματογραφία αποκλεισμού μεγέθους (Size exclusion chromatography: SEC) 
επιβεβαιώνει ότι εμφανίζεται εξολοκλήρου σαν μονομερές για συγκεντρώσεις >1.5 
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μM (σχήμα 4.9 a) ενώ το ποσοστό του διμερούς δεν ξεπερνά το ~12,5% για 
διαλύματα συγκεντρώσεων ~40 μM (σχήμα 4.9 b). 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναπάντεχα όμως, τα ηλεκτρογραφήματα που προκύπτουν από τον χαρακτηρισμό 
της με nES-DMA (με τις τυπικές πειραματικές συνθήκες), εμφανίζουν το διμερές ως 
το κυρίαρχο είδος στο διάλυμα ακόμα και για συγκεντρώσεις 5 μg ml-1  (0,05) μΜ. 
Για παράδειγμα, κατά την ανάλυση διαλύματος SecA 12,86 συγκεντρώσεως 40 μg 
ml-1 (0,4 μM), το διμερές της (2Μ+1) έχει μεγαλύτερη ένταση από το μονομερές της 
(Μ+1), ενώ εμφανίζεται και το τριμερές (3Μ+1) (σχήμα 4.10 a μπλε κατανομή). Οι 
πειραματικές συνθήκες με τις οποίες έγιναν οι μετρήσεις (69 nL/min, 20 mM AmAc, 
τριχοειδής με κωνική άκρη) έχουν σαν αποτέλεσμα τον ψεκασμό σταγόνων με 
διάμετρο 157 nm. 

a 

b 

Σχήμα 4.9. a) χρωματογραφήματα αποκλεισμού μεγέθους για διαλύματα της SecA 12.86 
σε συγκεντρώσεις από 1,6 έως 39,7 μM, b) ποσοστό % του διμερούς της SecA 12,86 για το 
ίδιο εύρος συγκεντρώσεων. Τα δεδομένα είναι προϊόν εργασίας του T.Economou Lab.  
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Σχήμα 4.10. a) Κανονικοποιήμενο nES-DMA ηλεκτροφερογράφημα της SecA 12,68 σε 
συγκέντρωση 40 μg ml-1 μετρημένο με τριχοειδείς σωλήνες με κωνική (μπλε κατανομή) και 
επίπεδη άκρη (μαύρη κατανομή). Η ροή μεταφοράς του διαλύματος και η συγκέντρωση του 
AmAc ρυθμίστηκαν ώστε ο ιονισμός του αναλυτή να επιτευχτεί από σταγόνες με ίδια αρχική 
διάμετρο (~155nm). Το Μ+1 αντιστοιχεί στο θετικά μονοφορτισμένο μονομερές της SecA ενώ τα 
2Μ+1, 3Μ+1 , στα διμερή και τριμερή. Το M+2, χαρακτηρίζει το διπλά φορτισμένο μονομερές της 
SecA b) Λόγος των διμερών/μονομερών (D/M), για διάλυμα SecA 12,68 μg ml-1 συγκέντρωσης  5 
μg/ml, ως συνάρτηση της διαμέτρου της αρχικής σταγόνας που προκύπτει από τριχοειδείς 
σωλήνες με κωνική (μαύρη κατανομή) και επίπεδη άκρη (κόκκινη κατανομή). Θεωρητικός λόγος: 
των nES-επαγόμενων διμερών/μονομερών (nES-D/M) (μπλε κατανομή). Οι τιμές των διαμέτρων 
έχουν προκύψει πειραματικά με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω. 
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Για να διευκρινίσουμε αν αυτή η απόκλιση μεταξύ των δυο τεχνικών οφείλεται στην 
δημιουργία nES-επαγόμενων ολιγομερών ως συνέπεια της διαμέτρου της αρχικής 
σταγόνας , έγινε χαρακτηρισμός του ίδιου διαλύματος της SecA 12,86 με τριχοειδή 
με επίπεδη άκρη. Μάλιστα αλλάζοντας μόνο την ροή μεταφοράς το μέγεθος της 
σταγόνας ρυθμίστηκε στα 155 nm. Αν, λοιπόν, το ποσοστό του διμερούς ήταν 
αποτέλεσμα της διαμέτρου των σταγόνων θα αναμενόταν οι κατανομές να 
χαρακτηρίζονται από παρόμοιες σχετικές εντάσεις κορυφών για τα διάφορα είδη. 
Όπως φαίνεται από το σχήμα 4.10 a (μαύρη κατανομή), κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει 
αφού το Μ+1 έχει μεγαλύτερη ένταση από το 2Μ+1 και τα 3Μ+1  έχουν εξαλειφθεί. 
Είναι ξεκάθαρο ότι η γεωμετρία του τριχοειδή σωλήνα επηρεάζει άμεσα τον 
σχηματισμό των nES-επαγόμενων ολιγομερών. Συγκεκριμένα η κωνική άκρη επάγει 
την δημιουργία τους. 
 Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το φαινόμενο μελετήθηκε 
διάλυμα της SecA 12,86 με συγκέντρωση 5 μg ml-1 (0,05 μM) σε μεγάλο εύρος 
μεγεθών πρωταρχικών σταγόνων και για τους δυο τριχοειδείς (σχήμα 4.10 b). Η 
συγκέντρωση επιλέχτηκε ώστε να εξαλειφτεί και η αβεβαιότητα ως προς τον 
μονομερισμό, λόγω των χαμηλότερων ορίων ανίχνευσης της SEC (κεφάλαιο 3). Ο 
λόγος D/M που μετριέται, όταν χρησιμοποιείται ο τριχοειδής σωλήνας με επίπεδη 
άκρη, είναι σχεδόν σταθερός για εύρος διαμέτρων από 70-160 nm. Η τιμή του 
φανερώνει ότι ο αριθμός των διμερών της SecA 12,86 είναι  ~20 % του αριθμού των 
μονομερών (σχήμα 4.10 b κόκκινη κατανομή). Η εφαρμογή του θεωρητικού 
μοντέλου για την διόρθωση των nES-επαγόμενων ολιγομερών, προβλέπει ότι όλο το 
ποσοστό του διμερούς είναι εγγενή (βιοειδικό) και προϋπάρχει στο διάλυμα. 
Ωστόσο η εκτίμηση είναι λανθασμένη, καθώς τα πειράματα με SEC απέδειξαν τον 
πλήρη μονομερισμό σε αυτήν την  συγκέντρωση. Το ποσοστό των διμερών 
αυξάνεται περαιτέρω όταν το ίδιο διάλυμα ψεκάζεται με τριχοειδή σωλήνα με 
κωνική άκρη (σχήμα 4.10 b μαύρη κατανομή). Το εκπληκτικό είναι ότι πλέον το 
διμερές αποτελεί το κύριο είδος στα ηλεκτροφερογραφήματα και έτσι ο λόγος D/M 
κυμαίνεται από 110-125 %. Διαπιστώνεται, επίσης, ότι η διάμετρος της σταγόνας 
δεν είναι ο κύριος λόγος σχηματισμού nES-επαγόμενων ολιγομερών αφού τα 
ποσοστά  παραμένουν σχεδόν σταθερά και στις δυο περιπτώσεις. Δυο είναι τα  
συμπεράσματα που προκύπτουν από τα παραπάνω δεδομένα: 1) η κωνική άκρη 
επάγει τον σχηματισμό ολιγομερών σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνεται 
υπερεκτίμηση του αριθμού των διμερών που υπάρχει στο διάλυμα, και 2) η 
δημιουργία των nES-επαγόμενων ολιγομερών εξαρτάται από τις βιοχημικές 
ιδιότητες των πρωτεϊνών. Το δεύτερο δικαιολογείται από την ύπαρξη διμερών που 
δεν διορθώνονται από το θεωρητικό μοντέλο ακόμα και για πολύ μικρές σταγόνες 
(70 nm).                 
 Τα τελευταία πέντε χρόνια ο σχηματισμός του κώνου Taylor κατά τον ES, 
περιγράφεται ως αποτέλεσμα σύνθετων ηλεκτρο-υδροδυναμικών 
(electrohydrodynamic:EHD) φαινομένων [43, 44, 61-63]. 
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Μαθηματικές προσομοιώσεις και πειραματικά δεδομένα, αποδεικνύουν την 
ύπαρξη ροής ανακύκλωσης (recirculation flow) στην περιοχή του μηνίσκου του 
κώνου Taylor [43, 44, 61-64]. Αυτό το μοτίβο σχηματίζεται ως αποτέλεσμα της 
αδυναμίας απομάκρυνσης όλου του όγκου του μεταφερόμενου υγρού από το στενό 
άνοιγμα εκροής / πίδακα  (jet) και παρατηρείται όταν ψεκάζονται υγρά χαμηλού 
ιξώδους σε χαμηλή ροή [43]. Συνέπεια αυτού του φαινομένου είναι η δημιουργία 
ενός κελιού ανακύκλωσης (recirculation cell, σχήμα 4.11 μπλε αναπαράσταση) που 
όπως προτείνει ο Herrada et.al λειτουργεί ως « παγίδα ροής ή αντιδραστήρας, όπου 
βιοσύνθεση ή χημικές διαδικασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε 
προστατευμένο περιβάλλον» [43]. 
 Η ύπαρξη του κελιού ανακύκλωσης εξηγεί τόσο την αύξηση των nES-
επαγόμενων ολιγομερών όταν χρησιμοποιείται τριχοειδής με κωνική άκρη, όσο και 
την εξάρτηση τους από τις βιοχημικές ιδιότητες των πρωτεϊνών. Είναι προφανές ότι 
στην περιοχή του κελιού, υπάρχει τοπική αύξηση της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών 
και μάλιστα σε πολύ μικρό χώρο αφού το μέγεθος του δεν μπορεί να είναι πολύ 
μεγαλύτερο από την εσωτερική διάμετρο του τριχοειδή [44]. Για τον λόγο αυτό ο 
σχηματισμός των nES-επαγόμενων ολιγομερών πρέπει να προσεγγίζεται με 
φαινόμενα που επικρατούν σε συνθήκες “συνωστισμένων” (crowded) διαλυμάτων. 
Με τον όρο “συνωστισμένα” (crowded) περιγράφονται τα διαλύματα που ο 
αναλυτής ακόμα και αν βρίσκεται σε χαμηλή συγκέντρωση, περιορίζεται σε μικρό 
όγκο λόγω της παρουσίας κάποιου αδρανούς είδους (πρωτεΐνη, πολυμερές κ.α), 
εξωτερικής ροής ή ηλεκτρικού πεδίου [17]. 
 Η πρώτη ένδειξη για αυτήν την υπόθεση προκύπτει από την ανάλυση 
χαμηλής συγκέντρωσης του μονομερούς SecA 12,86. Όταν το διάλυμα της μετριέται 
με τριχοειδή σωλήνα με κωνική άκρη το ποσοστό των διμερών της αυξάνεται ~ 8 
φορές σε σχέση με το ποσοστό που μετριέται με τριχοειδή σωλήνα με επίπεδη άκρη 
(σχήμα 4.10 b). Επίσης, η διάμετρος των σταγόνων σε αυτή την συγκέντρωση SecA 
12,86 (5 μg ml-1) δεν επηρεάζουν τον σχηματισμό των nES-επαγόμενων ολιγομερών. 
Έτσι μόνο η κωνική άκρη είναι υπεύθυνη για αυτήν αύξηση. Προσεγγίζοντας 
ποιοτικά το φαινόμενο, αναμένεται έκτος από την δημιουργία του κελιού 
ανακύκλωσης στον κώνο Taylor και η επαγωγή με μηχανικό τρόπο ενός ακόμα στον 
κώνο του τριχοειδή. Συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι η κωνική άκρη έχει 
μεγαλύτερο μέγεθος από τον κώνο Taylor, είναι ξεκάθαρο ότι στον τριχοειδή 
σωλήνα με κωνική άκρη σχηματίζεται μεγαλύτερο κελί ανακύκλωσης (σχήμα 4.11 
a). Αυτό ενισχύει περαιτέρω τις συνθήκες συνωστισμένων (crowded) διαλυμάτων 
που επικρατούν κατά τον nES και άρα την αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών μεταξύ 
τους. Το πραγματικό μέγεθος και οι ιδιότητες του κελιού ανακύκλωσης είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστούν για πολύπλοκα συστήματα, κάτι που 
διαπιστώνεται και από τις λίγες μόνο ερευνητικές εργασίες που υπάρχουν [43, 44, 
61-64]. 
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 Αν και η κωνική άκρη αυξάνει τον σχηματισμό nES-επαγόμενων ολιγομερών 
ο κύριος λόγος ύπαρξης τους πρέπει να αναζητηθεί στις βιοχημικές ιδιότητες των 
πρωτεϊνών. Ακόμα και όταν χρησιμοποιείται ο τριχοειδής σωλήνας με επίπεδη 
άκρη, παρατηρείται αριθμός διμερών της SecA 12,86 που δεν δικαιολογείται ούτε 
από τα δεδομένα που προέρχονται από την ανάλυση με SEC, ούτε από το 
θεωρητικό μοντέλο (σχήμα 4.10 b μπλε κατανομή). 

a 

b 

Σχήμα 4.11. Ποιοτική σχηματική αναπαράσταση των συνθηκών που επικρατούν για 
τριχοειδή σωλήνα με a) κωνική και b) επίπεδη άκρη. Οι μπλε γραμμές αντιπροσωπεύουν το 
υγρό διάλυμα, ενώ οι κίτρινες το υλικό του τροχοειδούς. Τα κελιά ανακύκλωσης και στις δυο 
περιπτώσεις εμφανίζονται ως σπειροειδείς μπλε γραμμές. Τα βέλη αντιπροσωπεύουν την 
ροη μεταφοράς του διαλύματος (Q) και την αντίθετη σε αυτήν ροη ανακύκλωσης. Το σχήμα 
αναπαριστά την περίπτωση όπου η ροη μεταφοράς του διαλύματος (Q) είναι ίση με την 
ελάχιστη ροή που απαιτείται για τον σχηματισμό κελιού ανακύκλωσης [44]. Αυτή είναι η 
συνθήκη που οδηγεί σε μικρότερες διαμέτρους cone jet και άρα σταγόνων [43].     
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Επίδραση των βιοχημικών ιδιοτήτων των πρωτεϊνών. 
 
 Η μελέτη της εξάρτησης του σχηματισμού των nES-επαγόμενων ολιγομερών 
από τις βιοχημικές ιδιότητες των πρωτεϊνών, δεν είναι εύκολο επιχείρημα. Η 
δυσκολία προέρχεται από το γεγονός ότι οι πρωτεΐνες είναι δυναμικά μόρια που 
συμπεριφέρονται διαφορετικά ανάλογα με τις πειραματικές συνθήκες. Παρόλα 
αυτά η ανάλυση καλά χαρακτηρισμένων πρωτεϊνών και πρωτεϊνικών συμπλόκων 
αποκάλυψε ότι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την δημιουργία των nES-
επαγόμενων ολιγομερών είναι το φορτίο, η διάμετρος και η υδροφοβικότητα των 
βιομορίων. Συγκεκριμένα υπολογίστηκε ο λόγος του μη-ειδικά nES-επαγόμενου 
ολιγομερούς πρώτης τάξης (2Main+) ως προς το κύριο ολιγομερές (Main+) για 
αρκετά μεγάλο αριθμό πρωτεϊνών με διαφορετικό ισοηλεκτρικό σημείο (pI), 
διάμετρο (EMD) και δείκτη υδροφοβικότητας (Grand Average Hydropaphy: GRAVY) 
(παράρτημα Α1). Ο δείκτης GRAVY προκύπτει από την αμινοξική αλληλουχία και 
υπολογίζεται από υπολογιστικό πρόγραμμα (ProtParam) που είναι διαθέσιμο από 
την ExPASy. Ο δείκτης GRAVY αποτελεί μέτρο της πιθανής υδροφοβικότητας των 
πρωτεϊνών και προκύπτει από της τιμές της υδροφοβικότητας των αμινοξέων. 
Αρνητική τιμή του υποδηλώνει υδρόφιλες πρωτεΐνες ενώ θετική υδρόφοβες. Με τον 
όρο nES-επαγόμενο ολιγομερές πρώτης τάξης περιγράφεται το πρώτο ολιγομερές 
που σχηματίζεται λόγω του nES από τα πιο άφθονα υδατικά είδη. Αν δηλαδή μια 
πρωτεΐνη βρίσκεται ως διμερές (περίπτωση της SecA) ή τετραμερές (περίπτωση της 
SecB) στο διάλυμα τότε το nES-επαγόμενο ολιγομερές πρώτης τάξης είναι το 
τετραμερές και οκταμερές, αντίστοιχα. Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 3 τα 
ολιγομερή είναι προϊόν της διαδικασίας του nES καθώς δεν ανιχνεύονται κατά το 
διαχωρισμό με SEC, ενώ δεν έχουν παρατηρηθεί με άλλες τεχνικές χαρακτηρισμού 
για τις συγκεντρώσεις που χρησιμοποιούνται. Συνεπώς δεν είναι βιολογικά σχετικά. 
Για τον υπολογισμό του λόγου 2Main+/ Main+, μετρήθηκαν πρωτεϊνικά δείγματα με 
την ίδια συγκέντρωση σωματιδίων (1,18 1014 Particles/ml), την ίδια συγκέντρωση 
AmAc (pH = 6.9), την ίδια ροή μεταφοράς (69 nL/min)  και τον ίδιο τριχοειδή 
σωλήνα (25 id, κωνική άκρη). Οι πειραματικές συνθήκες εγγυούνται ότι ο 
σχηματισμός των nES- επαγόμενων ολιγομερών είναι αποτέλεσμα μόνο των 
βιοχημικών ιδιοτήτων των πρωτεϊνών καθώς η διάμετρος των αρχικών σταγόνων, το 
σχήμα του τριχοειδή και η συγκέντρωση  παραμένουν αμετάβλητα.   
 Τα πειράματα απέδειξαν γραμμική αύξηση του 2Main+/ Main+ με αύξηση 
του λόγου pI/EMD  για τις περισσότερες πρωτεΐνες (σχήμα 4.12 a). Μόνο η υβριδική 
πρωτεΐνη GBP–YFP και το ομοιοπολικό διμερές GBP–GBP (κεφάλαιο 3), 
παρεκκλίνουν από αυτήν συμπεριφορά (σχήμα 4.12 a, κόκκινος κύκλος). Ωστόσο ο 
έλεγχος της αμινοξικής αλληλουχίας απέδειξε ότι ο δείκτης GRAVY για την GBP-GBP 
είναι -0,073 που την καθιστά περισσότερο υδρόφοβη από τις άλλες πρωτεΐνες ( -
0,33<GRAVY). 
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Ο λόγος 2Main+/ Main+ αυξάνεται με μείωση του GRAVY και η επίδραση του πρέπει 
να συνυπολογιστεί στον σχηματισμό των nES-επαγόμενων ολιγομερών. Πράγματι, 
το γράφημα του λόγου 2Main+/ Main+ ως προς τον λόγο pI/EMD*GRAVY συσχετίζει 
σε ικανοποιητικό βαθμό την δημιουργία τους με το σύνολο των βιοχημικών 
ιδιοτήτων των πρωτεϊνών (σχήμα 4.12 b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

a 

b 

Σχήμα 4.12. Λόγος (2Main+/ Main+) του nES-επαγόμενου ολιγομερούς πρώτης τάξης 
(2Main+) ως προς το κύριο ολιγομερές (Main+) για πρωτεϊνικά διαλύματα  
συγκέντρωσης σωματιδίων  1,18 104 Particles/ml ως συνάρτηση του λόγου, a) Pi/EMD 
και b) Pi/EMD*GRAVY. Η πράσινη γραμμή αναφέρεται στον 2Main+/ Main+ που 
υπολογίζεται από το θεωρητικό μοντέλο.  
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 Η εξάρτηση του σχηματισμού των nES-επαγόμενων ολιγομερών από τις 
βιοχημικές ιδιότητες των πρωτεϊνών μπορεί να εξηγηθεί προσεγγίζοντας το 
φαινόμενο με διαδικασίες που λαμβάνουν μέρος σε συνθήκες “συνωστισμένων” 
(crowded) διαλυμάτων. Το κελί ανακύκλωσης προκαλεί τοπική αύξηση της 
συγκέντρωσης στην άκρη του κώνου και έτσι η απόσταση μεταξύ των πρωτεϊνών 
μειώνεται προκαλώντας διαφορετικές αλληλεπιδράσεις από εκείνες που 
συμβαίνουν στον κύριο όγκο του διαλύματος. Οι αλληλεπιδράσεις πρωτεΐνης-
πρωτεΐνης σε διαλύματα μπορούν να συνοψιστούν στις: ηλεκτροστατικές, 
υδροφοβικές, δεσμού υδρογόνου, δυνάμεις van der Walls, και δυνάμεις 
εξαιρούμενου όγκου (excluded volume). Από αυτές μόνο οι ηλεκτροστατικές και οι 
δυνάμεις εξαιρούμενου όγκου  είναι απoστικές ενώ οι υπόλοιπες είναι ελκτικές [14-
17, 65]. Εξαιρούμενος όγκος ενός σωματιδίου ορίζεται ο όγκος που είναι απρόσιτος 
από άλλα σωματίδια του συστήματος, ως αποτέλεσμα της παρουσίας του. Για τις 
πρωτεΐνες ο όγκος αυτός είναι ~6,7 φορές μεγαλύτερος από την διάμετρο τους [66]. 
Ουσιαστικά οι δυνάμεις εξαιρούμενου όγκου περιγράφουν τα στερεοχημικά 
φαινόμενα (απoστικά) που δημιουργούνται όσο πλησιάσουν οι πρωτεΐνες μαζί με 
την σφαίρα ενυδάτωσης τους. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι με εξαίρεση τις 
ηλεκτροστατικές οι υπόλοιπες δυνάμεις ενεργούν σε μικρές αποστάσεις 
σωματιδίων (~1-5 nm). Η διαμοριακή (κέντρο με κέντρο) απόσταση υπολογίζεται ως  

𝜌𝑛
−13  , όπου 𝜌𝑛 η συγκέντρωση σωματιδίων ανά μονάδα όγκου [67]. Έτσι για την 

συγκέντρωση που μελετάμε (1,18 1014 Particles/ml) η απόσταση των πρωτεϊνών 
στον κύριο όγκο του διαλύματος είναι ~ 200 nm. Σε αυτήν την απόσταση 
αναμένεται να επιδρούν μόνο οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις και αυτές με μειωμένη 
ένταση λόγω των αντισταθμιστικών ιόντων αμμωνίου και οξικού οξέως. Έχει 
αποδειχτεί ότι οι δυνάμεις αυτές διατηρούνται για διαλύματα με συγκέντρωση 
αλάτων έως 0,05 M και μπορούν να περιγραφούν από το μοντέλο DLVO που 
υποθέτει ότι οι πρωτεΐνες είναι σωματίδια με σημειακά φορτία [65, 67, 68]. Σε όλες 
τις μετρήσεις που έγιναν η συγκέντρωση του AmAc ήταν 0.02 mM και έτσι οι 
ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πρωτεϊνών θα πρέπει να ληφθούν υπ 
όψιν. Στην περιοχή του κώνου όπου σχηματίζεται η ροή ανακύκλωσης οι 
αλληλεπιδράσεις είναι πιο έντονες, ενώ θα πρέπει να συνυπολογιστεί η επίδραση 
των υδροφοβικών δυνάμεων και λιγότερο του εξαιρούμενου όγκου των πρωτεινών. 
Κατά τον nES στο κελί ανακύκλωσης υπάρχει τοπική αύξηση της συγκέντρωσης των 
πρωτεϊνών και παράλληλα μείωση της διαμοριακής απόστασης τους (<200 nm). 
Επίσης καλά θεμελιωμένο ότι στην περιοχή του κώνου τα ιόντα κατανέμονται 
βαθμιδωτά, με τα θετικά ιόντα να βρίσκονται στην επιφάνεια ενώ τα αρνητικά 
απομακρύνονται από αυτήν (positive mode ES) [25, 47, 63, 69, 70]. Έτσι η 
προστασία (Screening) των πρωτεϊνών από τα αντισταθμιστικά ιόντα είναι 
μικρότερη από εκείνη στον κύριο όγκο του διαλύματος. 



Κεφάλαιο 4 
 

109 
 

  
Δυστυχώς με την οργανολογία που διαθέτουμε δεν μπορεί να περιγραφεί το 
φαινόμενο με απόλυτους αριθμούς, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί κάτι 
παρόμοιο στην βιβλιογραφία. 
 Τα πειράματα απέδειξαν ότι ο σχηματισμός των nES-επαγόμενων 
ολιγομερών είναι ανάλογος του Pi. Οι μετρήσεις έγιναν στην ίδια συγκέντρωση 
AmAc, με pH = 6.9 και έτσι το Pi μπορεί να θεωρηθεί μέτρο των φορτίων των 
πρωτεϊνών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι το Pi υπολογίζεται από την 
αμινοξική αλληλουχία των πρωτεϊνών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τριτοταγής 
δομή τους. Η απόλυτη τιμή του φορτίου που εμφανίζεται στην επιφάνεια των 
πρωτεϊνών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την τεταρτοταγή δομή. Έτσι το Pi αποτελεί 
σχετικό δείκτη του φορτίου. Παρόλα αυτά αποτελεί μια καλή προσέγγιση και έχει 
χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών  που σχετίζονται με την 
βιοχημική συμπεριφορά των πρωτεϊνών. Στις περισσότερες περιπτώσεις (εκτός 
PpiA, Myoglobin) το Pi ήταν μικρότερο από το pH και έτσι εμφανίζονται αρνητικά 
φορτισμένες. Από το σχήμα 4.12 a φαίνεται ξεκάθαρα η μείωση των nES-
επαγόμενων ολιγομερών με μείωση του Pi και συνεπώς με αύξηση του φορτίου των 
πρωτεϊνών. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί εύκολα να περιγραφεί από 
ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν στο κελί ανακύκλωσης. Οι 
πρωτεΐνες απωθούνται λόγω των αρνητικών φορτίων που έχουν και έτσι το 
ποσοστό 2Main+/ Main+ ελαττώνεται. Ωστόσο το συμπέρασμα αυτό αντιστρέφεται 
στην περίπτωση θετικά φορτισμένων πρωτεϊνών. Η PpiA με Pi 8,18 εμφανίζει 
μεγαλύτερο ποσοστό ολιγομερών από την μυογλοβίνη με Pi 7,3. Μόνο υποθέσεις 
μπορούν να γίνουν για αυτήν την συμπεριφορά. Με την πιο πιθανή να προέρχεται 
από τον μηχανισμό του nES. Κατά τον nES (σε positive mode), τα θετικά ιόντα 
κατανέμονται στην επιφάνεια του κώνου. Αυτό αναμένεται και για τις θετικά 
φορτισμένες πρωτεΐνες που αναγκάζονται να βρίσκονται σε πολύ μικρό όγκο του 
διαλύματος [63]. Όταν το εφαρμοζόμενο πεδίο γίνει αρκετά μεγάλο η άκρη του 
κώνου γίνεται ασταθής και δημιουργείται ένα τέλειο στενό άνοιγμα εκροής / 
πίδακα  (fine jet). Η επιφάνεια του jet είναι φορτισμένη με θετικά φορτία και αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα την διάσπαση του σε θετικά πολυφορτισμένες σταγόνες που 
περιέχουν περισσότερες από μια πρωτεΐνες. Όσο πιο μεγάλο θετικό φορτίο έχει μια 
πρωτεΐνη τόσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός τους στην επιφάνεια του κώνου και άρα 
πιο πιθανό να εμπεριέχονται δύο σε μια σταγόνα.                        
 Για να επιβεβαιώσουμε ότι οι αποστικές ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις 
στο κελί ανακύκλωσης είναι αυτές που μειώνουν την δημιουργία των nES-
επαγόμενων ολιγομερών έγιναν μια σειρά από μετρήσεις που ως στόχο είχαν την 
μεταβολή των φορτίων των πρωτεϊνών. Η προσπάθεια συνοψίζεται σε δυο κύριους 
άξονες: Την αύξηση των φορτίων μέσω αποδιάταξης των πρωτεϊνών και σε μείωση 
μέσω της προσθήκης αντισταθμιστικών ιόντων. 
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 Η πλειονότητα των πρωτεϊνών υιοθετούν σταθερές θερμοδυναμικές 
τεταρτοταγές δομές ανάλογα με το περιβάλλον που βρίσκονται και την βιοχημική 
λειτουργία που εξυπηρετούν. Στις δομές αυτές η αμινοξική αλυσίδα τους 
διπλώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνεται η συνολική ενέργεια του βιομορίου. 
Έτσι για παράδειγμά τα υδρόφοβα αμινοξέα είναι πιθανότερο να εντοπιστούν στο 
εσωτερικό των πρωτεϊνών ενώ τα υδρόφιλα στην επιφάνεια τους. Σημαντικές για 
την αναδίπλωση είναι οι δυνάμεις Van der Walls, οι ηλεκτροστατικές, και οι 
ομοιοπολικοί διαμοριακοί δεσμοί με κύριο τον δισουλφιδικό. Με την αποδιάταξη 
λοιπόν χάνεται  η τεταρτοταγής δομή και η ανοιγμένη πλέον αμινοξική αλληλουχία 
αλληλεπιδρά με τον διαλύτη “κερδίζοντας” συνήθως φορτία.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

b 

Σχήμα 4.13. Κανονοικοποιημένο nES-DMA ηλεκτροφερογράφημα a) της Tf σε συγκέντρωση 
20 μg ml-1 σε διάλυμα AmAc-AmF 1/1 V/V, χωρίς προσθήκη DTT (Μαύρη κατανομή) και με 
προσθήκη 0,2 mM DTT (Κόκκινη κατανομή) b) της SecA 12,68 σε συγκέντρωση 40 μg ml-1 σε 
διάλυμα AmAc, χωρίς προσθήκη οξικού οξέως (Μαύρη κατανομή) και με προσθήκη 1% V/V 
(Κόκκινη κατανομή) και 20% V/V οξικού οξέος (Μπλε κατανομή). Το Μ+1 αντιστοιχεί στα 
θετικά μονοφορτισμένα μονομερή των Tf και SecA 12.68  ενώ τα 2Μ+1 στα διμερή τους. Το 
M+2, χαρακτηρίζει τα διπλά φορτισμένα μονομερή των Tf  και SecA 12.68. Η πρώτη κορυφή 
(~5 nm) στο γράφημα a) αντιστοιχεί σε σωματίδια που δημιουργούνται από 
συσσωματώματα μορίων DTT και AmAc-AmF, ενώ η ένθετη κατανομή σε δείγμα Tf 
επωασμένο σε DTT για μια μέρα.   
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 Ακολουθώντας αυτήν την συλλογιστική πορεία έγινε προσθήκη 
διθειοθρεϊτόλης (DTT) σε διάλυμα Τρανσφερίνης (Tf). Το DTT είναι αντιδραστήριο 
που χρησιμοποιείται για την  διάσπαση των δισουλφιδικών δεσμών των πρωτεϊνών 
και άρα για την αποδιάταξή τους. Από το σχήμα 4.13 a) διαπιστώνεται μια 
ξεκάθαρη μείωση, της τάξεως του 50 %, της ποσότητας του διμερούς (2M+) της Τf με 
προσθήκη DTT. Μάλιστα η μείωση είναι ακόμα μεγαλύτερη (63%) αν υπολογίσουμε 
και την ένταση των διφορτισμένων μονομερών (M2+) της Τf. Όπως αναφέρθηκε στο 
κεφάλαιο 2 τα φορτία που καταγράφονται από το nES-DMA είναι αποτέλεσμα του 
θαλάμου αναγωγής καθώς οι παραγόμενες πολυφορτισμένες σταγόνες 
εξουδετερώνονται από μια πηγή ακτινών άλφα. Άρα τα διφορτισμένα (M2+) 
μονομερή μπορούν να θεωρηθούν σαν μονομερή (M+) των οποίων το φορτίο δεν 
εξουδετερώθηκε σε μεγάλο βαθμό. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι τα 
βιομόρια Τf έχουν ήδη περάσει από την διαδικασία του nES και έτσι δεν 
επηρεάζονται οι αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν στο κελί ανακύκλωσης. Η 
ύπαρξη M2+ μόνο στο ηλεκτροφερογράφημα για το διάλυμα Tf όπου προστέθηκε 
DTT αποδεικνύει ότι λόγω της αποδιάταξης της αποκτά μεγαλύτερα φόρτια που ως 
ένα ποσοστό δεν μπορεί να ανάγει η πηγή πολωνίου (σχήμα 4.13 a, κόκκινη 
κατανομή). Η μείωση των 2M+ της Τf με αύξηση του φορτίου είναι πιο πιθανό να 
οφείλεται στην αύξηση των αποστικών ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων που 
λαμβάνουν χώρα στο κελί ανακύκλωσης. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι η 
διάμετρος της σταγόνας καθώς και η συγκέντρωση παραμένουν σταθερές. Αν το 
διάλυμα επωαστεί με DTT για αρκετές ώρες (24h) τότε η αποδιατεταγμένη Tf 
δημιουργεί συσσωματώματα (σχήμα 4.13 a, ένθετο). Ο μικρός χρόνος ανάλυσης του 
nES-DMA προσφέρει λοιπόν την δυνατότητα μελέτης των nES-επαγόμενων 
ολιγομερών χωρίς να επηρεάζεται από φαινόμενα κατακρήμνισης πρωτεϊνών. Η 
αλλαγή (0,5 nm) στο μέγεθος της Tf οφείλεται κυρίως στον διαλύτη. Κάθε σταγόνα 
περιέχει εκτός από βιομόρια και μόρια AmAc, AmF και DTT τα όποια “στεγνώνουν” 
πάνω στην πρωτεΐνη αυξάνοντας έτσι το μέγεθός της [4, 37]. Η πιθανότητα, η 
μετατόπιση, να είναι αποτέλεσμα της αποδιατεταγμένης δομής δεν μπορεί να 
αποφευχθεί. 
 Παρόμοια αποτελέσματα λαμβάνονται και από την αποδιάταξη της 
τριτοταγής δομής του μονομερούς της SecA 12,86 με την χρήση οξικού οξέως 
(σχήμα 4.13 b). Πράγματι με την προσθήκη 1% οξικού οξέως ο αριθμός των nES-
επαγόμενων διμερών μειώνεται κατά 47%. Περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης 
του οξικού οξέως σε 20% V/V έχει σαν αποτέλεσμα την εξάλειψη τους. Ταυτόχρονα 
παρατηρείται μια μετατόπιση 0,3 nm της κορυφής του μονομερούς (M+), η οποία 
μπορεί να αποδοθεί μόνο στην πιο εκτενή δομή του, καθώς το διάλυμα δεν περιέχει 
αλάτια. Σε αυτό συνηγορεί και η έλλειψη κάποιας επιπλέον κορυφής, στα 
διαλύματα που περιέχουν οξικό οξύ σε σχέση με εκείνα που δεν έχουν. 
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Η ελάττωση των nES-επαγόμενων διμερών της SecA 12,86 με αποδιάταξη ενισχύει 
την θεωρεία ότι οι απωστικές ηλεκτροστατικές δυνάμεις που συμβαίνουν στο κελί 
ανακύκλωσης επηρεάζουν τον σχηματισμό τους.            
 Η πολυπλοκότητα του μηχανισμού του ES και των πρωτεϊνών, επιβάλουν 
περισσότερες αποδείξεις για την ορθότητα της υπόθεσης ότι οι αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των βιομορίων ορίζουν τον σχηματισμό των nES-επαγόμενων ολιγομερών. 
Για τον λόγο αυτό ακολουθήθηκε η αντίθετη διαδικασία μείωσης των φορτίων των 
πρωτεϊνών που αναμένεται να οδηγεί σε επαγωγή ολιγομερών λόγω μείωσης των 
απωστικών ηλεκτροστατικών δυνάμεων. Η αύξηση της συγκέντρωσης αλάτων σε 
πρωτεϊνικά διαλύματα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της προστασίας (Screening) 
των πρωτεϊνών η οποία οδηγεί σε μείωση των απωστικών ηλεκτροστατικών 
δυνάμεων. Για παράδειγμα, τα θετικά αντισταθμιστικά ιόντα αλληλεπιδρούν με τις 
αρνητικά φορτισμένες ομάδες των βιομορίων και έτσι εξασθενούν οι μεταξύ τους 
αλληλεπιδράσεις. Η επίδραση των ιόντων στην διαλυτότητα των πρωτεϊνών και άρα 
στην τάση τους για ολιγομερισμό περιγράφεται από την εμπειρική σειρά Hofmeister 
[71-74]:  
 

Li+ > Cs+ > Rb+ > NH4
+ > K+ > Na+ > Ca2+ > Mg2+ > Zn2+ 

SO4
2- > HPO2

−4 >CH3COO-> Cl- > NO3
- > Br- >I- > ClO4

- > SCN- 
 
Συγκεκριμένα τα ιόντα που βρίσκονται στα αριστερά αυτής της σειράς έχουν την 
τάση να σταθεροποιούν την δομή των πρωτεϊνών, προκαλώντας αναγωγή των 
φορτίων και έτσι μειώνουν την διαλυτότητα τους [71-75]. Η μείωση της 
διαλυτότητας ως αποτέλεσμα της επίδρασης των ιόντων περιγράφεται με τον όρο 
“salt out”. Το αντίθετο αποτέλεσμα επιφέρουν εκείνα που βρίσκονται πιο δεξιά 
στην σειρά ενώ ο όρος που χρησιμοποιείται είναι  “salt in”.  
 Η προσθήκη 50 μg ml-1 ιωδιούχου κεσίου (CsI) σε διάλυμα Tf διαλυμένη σε 
20 mM AmAc επιφέρει αύξηση των nES-επαγόμενων ολιγομερών (σχήμα 4.14 a). Το 
ποσοστό των nES-επαγόμενων ολιγομερών αυξάνεται γραμμικά με την 
συγκέντρωση της Tf όταν το διάλυμα περιέχει CsI (σχήμα 4.14 b μαύρη γραμμή) και 
είναι πάντα μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό όταν στο διάλυμα δεν υπάρχει 
CsI (σχήμα 4.14 b κόκκινη γραμμή). Η επαγωγή των ολιγομερών περιγράφεται 
ικανοποιητικά από την σειρά Hofmeister. Το Cs+ βρίσκεται πιο δεξιά από το NH4

+ και 
έτσι υπερισχύει η επίδραση του όσον αφορά το “salt out” που προκαλείται. Η 
συμπεριφορά αυτή είναι ανιχνεύσιμη καθώς ο αριθμός των ιόντων Cs+ και NH4

+ 
είναι παρόμοιος (Cs+ /NH4

+ = 1/10) και έτσι ανταγωνίζονται την πρόσδεση τους στις 
αρνητικές ομάδες των πρωτεϊνών. Επίσης από εργασίες ES είναι γνωστό ότι τα ιόντα 
Cs+ συνδέονται πιο ισχυρά με τα αρνητικά φορτισμένα κατάλοιπα. Τα NH4

+ έχουν 
πολύ χαμηλή ενέργεια διάστασης (11 kcal/mol) ή αλλιώς μεταφοράς πρωτονίου[20, 
25, 47]. Ωστόσο στο διάλυμα υπάρχουν και αρνητικά ιόντα CH3COO- και I-. Η θέση 
των I- σειρά Hofmeister θα έπρεπε να επιβάλει “salt in” της Tf. Παρόλα αυτά κάτι 
τέτοιο δεν συμβαίνει. Η εξήγηση προκύπτει από δύο λόγους: α) η επίδραση των 
αρνητικών αντισταθμιστικών είναι μικρότερης σημασίας για αρνητικά φορτισμένες 
πρωτεΐνες οι οποίες δεσμεύουν κυρίως θετικά ιόντα και β) τα CH3COO- προκαλούν 
πιο ισχυρό “salting out” από τα I- [72-75]. Τα παραπάνω δεδομένα αποκαλύπτουν 
ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πρωτεϊνών στο κελί ανακύκλωσης είναι πιο 
σημαντικές για τον σχηματισμό των nES επαγόμενων ολιγομερών, από την διάμετρο 
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των σταγόνων που ψεκάζονται. Η προσθήκη CsI αυξάνει την αγωγιμότητα και 
μειώνει το μέγεθος των σταγόνων άρα θα έπρεπε τα nES- επαγώμενα ολιγομερή να 
μειώνονται. Κάτι τέτοιο όμως, δεν συμβαίνει όμως. Η τάση αυτή έχει ήδη 
επιβεβαιωθεί και από την περίπτωση του μονομερούς της SecA 12,86 όπου το 
ποσοστό των nES- διμερών εξαρτάται μόνο από το σχήμα του τριχοειδούς σωλήνα 
και όχι από την διάμετρο των σταγόνων (σχήμα 4.10).  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

b 

Σχήμα 4.13. a) Κανονοικοποιημένα nES-DMA ηλεκτροφερογράφηματα της Tf σε 
συγκέντρωση 40 μg ml-1 σε διάλυμα 20 mM AmAc χωρίς προσθήκη CsI (Μαύρη 
κατανομή) και με προσθήκη 50 μg ml-1 CsI (Κόκκινη κατανομή) b) Λόγος των 
συνολικών nES-επαγόμενών ολιγομερών (oligomers) ως προς το μονομερές (M+), για 
διαλύματα Tf με εύρος συγκεντρώσεων 10-80 μg ml-1 χωρίς προσθήκη CsI (Μαύρη 
κατανομή) και με προσθήκη 50 μg ml-1 CsI (Κόκκινη κατανομή). Το Μ+1 αντιστοιχεί 
στο θετικά μονοφορτισμένο μονομερές της Tf ενώ τα 2Μ+1, 3Μ+1  στα διμερή και 
τριμερή τους. Το M+2, χαρακτηρίζει τα διπλά φορτισμένο μονομερές της Tf.   
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 Σύμφωνα με την εμπειρική σειρά Hofmeister τα διφορτισμένα ιόντα 
προκαλούν αύξηση της διαλυτότητας η οποία προέρχεται από απωστικές δυνάμεις 
ενυδάτωσης [72-75]. Τα διφορτισμένα ιόντα είναι ισχυρά ενυδατωμένα και η 
δέσμευση τους με τα αρνητικά φορτία των πρωτεϊνών προκαλεί αύξηση της 
ενυδάτωση της επιφάνειας τους. Η προσθήκη ιόντων Mg+2 σε διάλυμα SecB 
πρωτεΐνης δεν επιφέρει αύξηση των nES-επαγόμενων ολιγομερών (σχήμα 4.14 μπλε 
κατανομή). Συγκεκριμένα η παρουσία 1μΜ Mg+2 δεν μεταβάλει το ποσοστό των 
nES-επαγόμενων οκταμερών της SecB. Μάλιστα η περαιτέρω αύξηση της 
συγκέντρωσης Mg+2 (3 μΜ) οδηγεί σε μικρή μείωση τους (δεδομένα δεν 
παρουσιάζονται). Αντίθετα αποτελέσματα, όμως, προκύπτουν από την προσθήκη 
1μΜ Zn+2 όπου έχει ως συνέπεια την ισχυρή επαγωγή nES-επαγόμενων ολιγομερών 
μεγαλύτερου βαθμού (οκταμερή, δωδεκαμερή κ.λ.π) (σχήμα 4.14 κόκκινη 
κατανομή). Για αυτήν την απόκλιση μόνο υποθέσεις μπορούν να γίνουν. Ίσως η 
εισαγωγή τους στο διάλυμα προκαλεί αλλαγές στην δομή της πρωτεΐνης και κατά 
επέκταση στο φορτίο της επιφάνειας τους. Πολλές μελέτες αναφέρουν ότι και 
μικρές αλλαγές στην δομή της πρωτεΐνης είναι ικανές να οδηγήσουν σε 
συσσωματώματα [76-78]. Ωστόσο περισσότερες μετρήσεις για αυτό το σύστημα 
πρέπει να γίνουν. Θα ήταν παράληψη να μην τονιστεί ότι όπως και παραπάνω οι 
ιδιότητες των πρωτεϊνών είναι ο κύριος παράγοντας δημιουργίας των nES-
επαγόμενων ολιγομερών. Διαφορετικά η αύξηση της ιονικής ισχύς θα έπρεπε να 
οδηγεί σε μικρότερες σταγόνες και ελάττωση του ποσοστού τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 4.14. Κανονοικοποιημένα nES-DMA ηλεκτροφερογράφηματα της SecB σε 
συγκέντρωση 20 μg ml-1 σε διάλυμα 20 mM AmAc χωρίς προσθήκη ιόντων (Μαύρη 
κατανομή), με προσθήκη 1μΜ Mg+2 (μπλε κατανομή) και με προσθήκη 1μΜ Zn+2 
(Κόκκινη κατανομή). Το Τ+1 αντιστοιχεί στο θετικά μονοφορτισμένο τετραμερές της SecB 
ενώ τα 2T+1, 3T+1, 4T+1  στα οκταμερή, δωδεκαμερή και δεκαεξιμερή τους αντίστοιχα. Το 
Τ+2, χαρακτηρίζει τα διπλά φορτισμένο μονομερές της τετραμερές της SecB.   
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Επίδραση της δομής των πρωτεϊνών στον σχηματισμό των nES-επαγόμενων 
ολιγομερών 
 Η επίδραση της δομής των πρωτεϊνών στον σχηματισμό των nES-
επαγόμενων ολιγομερών εξετάστηκε ακολουθώντας μια διαφορετική συλλογιστική. 
Μετρήθηκε το διμερές της SecA σε δέκα μορφές της (μεταλλάγματα), που 
διαφέρουν μεταξύ τους κατά μία σημειακή αμινοξική μετάλλαξη (πίνακας 4.1) και 
υπολογίστηκε ο αριθμός των nES-επαγόμενων τετραμερών της (σχήμα 4.15). Το 
ποσοστό τετραμερούς/διμερούς (T/D) για τα περισσότερα από τα μεταλλάγματα 
είναι περίπου ~16 %. Ωστόσο στις περιπτώσεις των SecA F187A, SecA F377A και 
SecA E181A το T/D διαφοροποιείται 11%, 25%, 31% αντίστοιχα. Δεδομένου ότι η 
συγκέντρωση είναι σταθερή για όλα τα δείγματα, όπως και η διάμετρος των 
σταγόνων που ψεκάζονται, η απόκλιση μπορεί μόνο να οφείλεται σε αλλαγές της 
τριτοταγής δομής. Η σημαντικότητα αυτής της παρατήρησης προέρχεται από την 
αδυναμία του nES-DMA να διακρίνει τέτοιου είδους αλλαγές. Πράγματι τα 
ηλεκτροφερογραφήματα εμφανίζουν την ίδια διάμετρο για όλες τις πρωτεΐνες. 
Όμως ο προσδιορισμός του ποσοστού επαγωγής των nES-επαγόμενων τετραμερών, 
παρέχει ενδείξεις για αλλαγές στην δομή. Συνεπώς σε κατάλληλα επιλεγμένες 
πειραματικές συνθήκες ο σχηματισμός των nES-επαγόμενων ολιγομερών αποτελεί 
μια δεύτερη διάσταση ανίχνευσης των αλλαγών της πρωτεϊνικής δομής.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Σχήμα 4.14. Λόγος των συνολικών nES-επαγόμενών τετραμερών ως προς το μονομερές, για 10 
διαλύματα διαφορετικών μεταλλαγμάτων της SecA με συγκεντρώση 100 μg ml-1. Στον άξονα X 
περιγράφονται οι σημειακές μεταλλάξεις.   
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 Τέλος η δημιουργία των nES-επαγόμενων ολιγομερών όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω (σχήμα 4.11) εξαρτάται από το μέγεθος των πρωτεϊνών και από την 
υδροφοβικότητα τους (GRAVY). Το δεύτερο είναι αναμενόμενο καθώς υδρόφοβες 
πρωτεΐνες τείνουν να συσσωματώνονται σε υδατικά διαλύματα ώστε να 
ελαχιστοποιήσουν την συνολική ενέργεια του συστήματος. Αντίθετα ο λόγος της 
επίδρασης του μεγέθους δεν είναι ξεκάθαρος, διότι αποτελεί μέτρο πολλών 
επιμέρους βιοχημικών ιδιοτήτων των πρωτεϊνών, συμπεριλαμβανομένων της 
δομής, του φορτίου, της διασποράς, του εξαιρούμενου όγκου (excluded volume) 
κ.λ.π.
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4.5. Συμπεράσματα   
 
 
 Ο σχηματισμός των nES-επαγόμενων ολιγομερών αποτελεί ίσως το 
κυριότερο μειονέκτημα του nES-DMA καθώς απαγορεύει την ανάλυση δειγμάτων 
με συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των 100 μg ml-1. Στην παρούσα μελέτη 
πραγματοποιήθηκε ενδελεχής διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλουν στον 
σχηματισμό τους με σκοπό την μείωση ή εξάλειψη τους. Η έρευνα επικεντρώθηκε 
στην επίδραση: της διαμέτρου των σταγόνων που ψεκάζονται κατά τον ES, των 
γεωμετρικών χαρακτηριστικών του τριχοειδή σωλήνα και τις βιοχημικές ιδιότητες 
των πρωτεϊνών. 
 Η δημιουργία των nES-επαγόμενων ολιγομερών αποδίδεται στην 
πιθανότητα εισαγωγής δύο ή περισσοτέρων πρωτεϊνών στην ίδια παραγόμενη από 
το nES σταγόνα. Μέχρι σήμερα μια μόνο συστηματική στατιστική προσέγγιση έχει 
αναφερθεί. Το θεωρητικό μοντέλο προτείνει προσδιορισμό του ποσοστού των nES-
επαγόμενων ολιγομερών με αρχές πιθανοτήτων, και εν συνεχεία χρησιμοποίηση 
του για την εύρεση των εγγενών βιοειδικών ολιγομερών. Αρχικά λοιπόν, το 
ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην προσπάθεια μείωσης της διαμέτρου των 
σταγόνων, που αναμένεται να οδηγεί σε μείωση των nES-επαγόμενων ολιγομερών. 
Με τροποποίηση της μονάδας nES εξετάστηκαν οι κατανομές μεγεθών, που 
ψεκάζονται από τρία είδη τριχοειδών σωλήνων με διαφορετική  γεωμετρία. Για 
κάθε ένα τριχοειδή προσδιορίστηκε το εύρος των ροών μεταφοράς και της ιοντικής 
ισχύς που μπορεί να επιτευχτεί σταθερός ES ενώ ταυτόχρονα καταγράφηκε η 
διάμετρος των nES παραγόμενων σταγόνων. Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι: 
 

 Για τους τριχοειδείς σωλήνες με εσωτερική διάμετρο 25 μm οι κατάλληλες 
συνθήκες για nES περιλαμβάνουν ροές από 40-90 nL/min και συγκεντρώσεις 
AmAc από 2-200 mM. Αντίθετα ο σωλήνας με εσωτερική διάμετρο 50 μm 
επιτρέπει σωστό nES για ροές από 120-1400 nL/min και συγκεντρώσεις 
AmAc από 2-60 mM.  

 Οι τριχοειδείς σωλήνες διαμέτρου 25 μm δημιουργούν σταγόνες με μικρά 
μεγέθη και εύρος κατανομής (monodispersed) έτσι όλη η ποσότητα του 
διαλύματος που ψεκάζεται κατανέμεται σε ισομεγέθεις σταγόνες. Αντίθετα 
οι τριχοειδείς σωλήνες διαμέτρου 50 μm δημιουργούν κατανομές σταγόνων 
πολλών μεγεθών με αποτέλεσμα τα μόρια του αναλυτή να ατομοποιούνται 
από διαφορετικά είδη σταγόνων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του 
θορύβου (π.χ δημιουργία συσσωματωμάτων ακαθαρσιών διαφόρων 
μεγεθών, impurities) και των απωλειών λόγω διαφορετικού μηχανισμού 
ιονισμού (π.χ διαφορετικές σχάσεις σταγόνων). 
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 Το μέγεθος των σταγόνων που δημιουργούνται κατά τον nES είναι γραμμικά 

ανάλογο του �𝑄
𝐾
�
1
3 και εξαρτάται από τις ιδιότητες του διαλύτη (διηλεκτρική 

σταθερά, επιφανειακή τάση, αγωγιμότητα). Η αύξηση της ροής μεταφοράς 
του διαλύματος έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της διαμέτρου των 
σταγόνων σε όλες τις συγκεντρώσεις AmAc και για τους δύο τριχοειδείς. Ο 
κύριος παράγοντας που ελέγχει το μέγεθος είναι η συγκέντρωση του AmAc  
άρα η αγωγιμότητα.   

 Ο τριχοειδής σωλήνας διαμέτρου 25 μm με επίπεδη άκρη για τις ίδιες τιμές 
𝑄,𝐾 ψεκάζει μικρότερες σταγόνες από εκείνον με κωνική άκρη.  

 Η ελάχιστη διάμετρος σταγόνων που μπορεί να επιτευχτεί είναι 60 nm  

 
 H ενδελεχής μελέτη των κατανομών μεγεθών των αρχικών σταγόνων και των 
παραγόντων που την επηρεάζουν επέτρεψε τον έλεγχο της επίδρασης τους στο 
σχηματισμό nES-επαγώμενων ολιγομερών. Επίσης διερευνήθηκε η εγκυρότητα του 
θεωρητικού μοντέλου, για μεγάλο εύρος διαμέτρων και διαφορετικών πρωτεϊνών. 
Τα ευρήματα αυτού του κομματιού της παρούσας μελέτης συνοψίζονται στα εξής: 
 

 Το θεωρητικό στατιστικό μοντέλο που αναπτύχθηκε από τον Mingdong et.al  
επιβεβαιώθηκε για τις μετρήσεις της τρανσφερίνης. Η  ποσοτικοποίηση και 
διόρθωση των nES-επαγόμενων ολιγομερών είναι εφικτή για διάμετρο 
σταγόνων που κυμαίνεται από 60 – 160 nm. Μεγαλύτερες σταγόνες 
προκαλούν υπερεκτίμηση στον προσδιορισμό των εγγενών ολιγομερών που 
οφείλεται στην δημιουργία μεγαλύτερης τάξης ολιγομερών. 

 Η ποσότητα των ολιγομερών που ανιχνεύεται όταν ψεκάζονται σταγόνες 
μικρότερες των 80 nm φαίνεται να προσεγγίζει την πραγματική αναλογία 
των ολιγομερών στο διάλυμα. 

 Ο ψεκασμός σταγόνων 60 nm αυξάνει κατά τρείς τάξεις μεγέθους τα 
ανώτερα όρια πρωτεϊνικών συγκεντρώσεων που μπορούν να δώσουν 
ηλεκτροφερογράμματα με καλά διαχωρισμένες κορυφές. Η συμβατική 
λειτουργία του nES-DMA επιτρέπει των χαρακτηρισμό συγκεντρώσεων 100 
μg ml-1. Αντίθετα με ψεκασμό σταγόνων 60 nm είναι δυνατή η ανάλυση 
πρωτεϊνικών διαλυμάτων συγκεντρώσεων 11000 μg ml-1.  

 Το θεωρητικό στατιστικό μοντέλο δεν επιβεβαιώθηκε σε όλες τις 
περιπτώσεις των πρωτεϊνών που εμπλέκονται στα Sec και Τύπου ΙΙΙ 
βακτηριακά εκκριτικά συστήματα που μετρήθηκαν.  
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 Η απόκλιση του σχηματισμού των nES-επαγόμενων ολιγομερών από το 
θεωρητικό μοντέλο είναι πιο εμφανής στην περίπτωση της SecA 12,86. Ο 
προσδιορισμός της ολιγομερικής κατάστασης της SecA 12,86 με χρωματογραφία 
αποκλεισμού μεγέθους επιβεβαιώνει ότι εμφανίζεται εξολοκλήρου σαν μονομερές 
για συγκεντρώσεις >1 μM ενώ το ποσοστό του διμερούς δεν ξεπερνά το ~12,5% για 
διαλύματα συγκεντρώσεων ~40 μM. Αναπάντεχα όμως, τα ηλεκτρογραφήματα που 
προκύπτουν από τον χαρακτηρισμό της με nES-DMA (με τις τυπικές πειραματικές 
συνθήκες), εμφανίζουν το διμερές ως το κυρίαρχο είδος ακόμα και για 
συγκεντρώσεις 0,05 μΜ. Για να διευκρινίσουμε αν αυτή η απόκλιση μεταξύ των δυο 
τεχνικών οφείλεται στην δημιουργία nES-επαγόμενων ολιγομερών ως συνέπεια της 
διαμέτρου της αρχικής σταγόνας , έγινε χαρακτηρισμός του ίδιου διαλύματος της 
SecA 12,86 με τους τριχοειδείς  σωλήνες  εσωτερικής διαμέτρου 25 μm με επίπεδη 
και κωνική άκρη. Το ποσοστό των nES- διμερών υπολογίστηκε για διαλύματα ίδιας 
συγκέντρωσης σε μεγάλο εύρος μεγεθών πρωταρχικών σταγόνων και για τους δυο 
τριχοειδείς. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι: 
 

 Η κωνική άκρη επάγει τον σχηματισμό ολιγομερών σε τέτοιο βαθμό ώστε 
να γίνεται υπερεκτίμηση του αριθμού των διμερών που υπάρχει στο 
διάλυμα. Συγκεκριμένα το ποσοστό των διμερών που ανιχνεύονται με το 
nES-DMA για την SecA 12,86 αυξάνει σε όλες τις διαμέτρους των σταγόνων 
από το 20% στο 110% μονό λόγω της παρουσίας του κώνου και ανεξάρτητα   

  Η διάμετρος της σταγόνας δεν είναι ο κύριος λόγος σχηματισμού nES-
επαγόμενων ολιγομερών αφού τα ποσοστά  παραμένουν σχεδόν σταθερά 
για τους δύο τριχοειδείς μεμονωμένα. 

  Η δημιουργία των nES-επαγόμενων ολιγομερών εξαρτάται από τις 
βιοχημικές ιδιότητες των πρωτεϊνών. Ακόμα και για τις αναλύσεις χαμηλών 
συγκεντρώσεων σε πολύ μικρές σταγόνες, με τριχοειδή με επίπεδη άκρη, η 
ύπαρξη του διμερούς είναι εμφανής (20%). 

 Η κωνική άκρη επάγει τον σχηματισμό ολιγομερών λόγω της ύπαρξης 
μεγαλύτερου κελιού ανακύκλωσης (recirculation cell) που φαίνεται να  
λειτουργεί ως «παγίδα ροής ή αντιδραστήρας, όπου οι πρωτεΐνες 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους». Το κελί ανακύκλωσης παρατηρείται σε όλους 
τους κώνους Taylor και είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας απομάκρυνσης 
όλου του όγκου του μεταφερόμενου υγρού από το στενό άνοιγμα εκροής / 
πίδακα  (jet), όταν ψεκάζονται υγρά χαμηλού ιξώδους σε χαμηλή ροή. Έτσι 
υπάρχει τοπική αύξηση της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών και μάλιστα σε 
πολύ μικρό χώρο αφού το μέγεθος του δεν μπορεί να είναι πολύ 
μεγαλύτερο από την εσωτερική διάμετρο του τριχοειδή. 
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 Ο σχηματισμός των nES-επαγόμενων ολιγομερών πρέπει να προσεγγίζεται 

με φαινόμενα που επικρατούν σε συνθήκες “συνωστισμένων” (crowded) 
διαλυμάτων. Με τον όρο “συνωστισμένα” (crowded) περιγράφονται τα 
διαλύματα που ο αναλυτής ακόμα και αν βρίσκεται σε χαμηλή συγκέντρωση, 
περιορίζεται σε μικρό όγκο λόγω της παρουσίας κάποιου αδρανούς είδους 
(πρωτεΐνη, πολυμερές κ.α), εξωτερικής ροής ή ηλεκτρικού πεδίου. 

 Η εξάρτηση του σχηματισμού των nES-επαγόμενων ολιγομερών από τις 
βιοχημικές ιδιότητες των πρωτεϊνών λόγω του κελιού ανακύκλωσης, δεν είναι 
εύκολο επιχείρημα. Για  να προσδιορίσουμε της βιοχημικές αλληλεπιδράσεις που 
τον επηρεάζουν υπολογίστηκε ο λόγος του nES-επαγόμενου ολιγομερούς πρώτης 
τάξης (2Main+) ως προς το κύριο ολιγομερές (Main+) για αρκετά μεγάλο αριθμό 
πρωτεϊνών με διαφορετικό ισοηλεκτρικό σημείο (Pi), διάμετρο (EMD) και δείκτη 
υδροφοβικότητας (Grand Average Hydropaphy: GRAVY). Ακολούθως έγιναν μια 
σειρά από μετρήσεις που ως στόχο είχαν τον συσχετισμό της μεταβολής των 
φορτίων των πρωτεϊνών με την δημιουργία nES-επαγόμενων ολιγομερών. Η 
προσπάθεια περιλαμβάνει, αύξηση των φορτίων μέσω αποδιάταξης των πρωτεϊνών 
και μείωση μέσω της προσθήκης αντισταθμιστικών ιόντων. Η επίδραση της δομής 
των πρωτεϊνών στον σχηματισμό των nES-επαγόμενων ολιγομερών εξετάστηκε 
ακολουθώντας μια διαφορετική συλλογιστική. Μετρήθηκε το διμερές της SecA σε 
μεταλλάγματα, που διαφέρουν μεταξύ τους κατά μία σημειακή αμινοξική 
μετάλλαξη και υπολογίστηκε ο αριθμός των nES-επαγόμενων τετραμερών της. Το 
σύνολο των πειραμάτων για την διερεύνηση των πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων 
που εμπλέκονται στην διαδικασία της δημιουργίας των nES-επαγόμενων 
ολιγομερών  αποδεικνύει ότι: 
 
 Ο λόγος Pi/EMD*GRAVY συσχετίζει σε ικανοποιητικό βαθμό την 

δημιουργία των nES-επαγόμενων ολιγομερών με το σύνολο των 
βιοχημικών ιδιοτήτων των πρωτεϊνών.  

 Ο αριθμός των nES-επαγόμενων ολιγομερών αυξάνει με το Pi. Το 
αποτέλεσμα αποδίδεται στις ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
πρωτεϊνών που συμβαίνουν στο κελί ανακύκλωσης. 

 Η αποδιάταξη της τεταρτοταγής δομής των πρωτεϊνών και άρα η αύξηση των 
φορτίων τους στο διάλυμα επιφέρει μείωση των nES-επαγόμενων 
ολιγομερών, ως συνέπεια των ηλεκτροστατικών απώσεων μεταξύ των 
πρωτεϊνών. 

 Η μείωση των φορτίων των πρωτεϊνών οδηγεί σε επαγωγή  nES ολιγομερών 
λόγω μείωσης των απωστικών ηλεκτροστατικών δυνάμεων. Το συμπέρασμα 
αυτό, προέρχεται από προσθήκη θετικών αντισταθμιστικών ιόντων σε 
πρωτεϊνικά διαλύματα. O σχηματισμός των nES-επαγόμενων ολιγομερών 
ακολουθεί την εμπειρική σειρά Hofmeister που περιγράφει την επίδραση 
των ιόντων στην διαλυτότητα των πρωτεϊνών και άρα στην τάση τους για 
ολιγομερισμό. 
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 O προσδιορισμός του ποσοστού των nES-επαγόμενων τετραμερών, παρέχει 
ενδείξεις για αλλαγές στην δομή.  Πράγματι, αλλαγές στην τριτοταγή δομή 
που οφείλονται σε σημειακές μεταλλάξεις δεν μπορούν συνήθως να 
ανιχνευτούν από την μέτρηση της διαμέτρου με το nES-DMA. Αντίθετα 
διαπιστώνεται διαφορετικός βαθμός σχηματισμού των nES-επαγόμενων 
ολιγομερών τους. Έτσι η μελέτη τους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν 
δεύτερη διάσταση ανίχνευσης αλλαγών στην πρωτεϊνική δομή λόγω 
διαφορετικών αλληλεπιδράσεων στο κελί ανακύκλωσης.  

 
Κλίνοντας θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στον μηχανισμό του ES. Από 
την παρούσα εργασία προκύπτουν σημαντικές ενδείξεις για τα φαινόμενα που 
λαμβάνουν μέρος κατά τον ES. Μεγάλος αριθμός μελετών έχει αφιερωθεί στον 
τρόπο με τον οποίο οι πρωτεΐνες αποκτούν τα φορτία που εμφανίζουν σε φάσματα 
ES-MS και αν αυτά σχετίζονται με την τριτιταγή δομή. Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει αν οι πρωτεΐνες διατηρούν την δομή τους κατά την ατμοποίηση τους 
με ES. Από την παρούσα εργασία αποδεικνύεται ότι οι πρωτεΐνες διατηρούν τις 
ιδιότητες τους τουλάχιστον ως το σημείο του κώνου Taylor. Μάλιστα οι ιδιότητες 
αυτές, είναι που κυριαρχούν στον σχηματισμό των nES-επαγόμενων ολιγομερών. Ο 
λόγος m/z που προσδιορίζεται από τον ES-MS έχει συσχετιστεί τόσο με την 
συνολική επιφάνεια των πρωτεϊνών όσο και με το μοριακό τους βάρους. Η 
εξάρτηση των nES-επαγόμενων ολιγομερών από τον λόγο Pi/EMD*GRAVY ενισχύει 
αυτές τις μελέτες και επεκτείνει την υπόθεση ότι τα φορτία αντικατοπτρίζουν 
δομικά τις πρωτεΐνες. Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού των 
σταθερών ισορροπίας πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων με ES-MS (μέθοδος 
τιτλοδότησης). Παρόλα αυτά σε πολλές περιπτώσεις γνωστών πρωτεϊνικών 
συστημάτων έχουν αναφερθεί αποκλίσεις. Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας 
προσεγγίζουν τις αποκλίσεις αυτές, ως αποτέλεσμα των πρωτεϊνικών 
αλληλεπιδράσεων που συμβαίνουν στο κελί ανακύκλωσης που σχηματίζεται στην 
άκρη του κώνου Taylor. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές είναι χαρακτηριστικές 
φαινομένων που συμβαίνουν σε συνωστισμένα διαλύματα. Το nES-DMA θα 
μπορούσε λοιπόν να χρησιμοποιηθεί ως τεχνική προσδιορισμού των παραγόντων 
που επιδρούν στην  διαλυτότητα πρωτεϊνικών διαλυμάτων. Το μεγάλο πλεονέκτημα 
της τεχνικής για τέτοιου είδους αναλύσεις εντοπίζεται στις χαμηλές συγκεντρώσεις 
και χρόνους ανάλυσης που επιτρέπουν τον έλεγχο μεγάλου αριθμού πρωτεϊνών σε 
μια εργασιακή μέρα.           
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Χαρακτηρισμός του μεγέθους και της στοιχειακής 
σύστασης οργανικών και ανόργανων νανοσωματιδίων 
με την χρήση Διαφορικού Αναλυτή Κινητικότητας 
Ιόντων σε σύζευξη με Ηλεκτροψεκασμό (nano 
Electrospray differential mobility analyser: nES-DMA) 
 

5.1. Εισαγωγή 
 
 Τα νανοσωματίδια κατέχουν σημαντική θέση στον συνεχώς αναπτυσσόμενο 
τομέα της νανοτεχνολογίας. Η ευρεία χρήση τους είναι αποτέλεσμα της ευκολίας με 
την οποία μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητές 
ιδιότητες [1-4]. Με κατάλληλη, λοιπόν, τροποποίηση τα νανοσωματίδια μπορούν να 
ενισχύσουν την στόχευση ή την ενεργότητα τους, να δημιουργήσουν πολυσύνθετες 
νανοδομές, να λειτουργήσουν ως είδη ανίχνευσης ή παράγοντες απεικόνισης, και 
να χρησιμοποιηθούν ως φορείς μεταφοράς βιομορίων και φαρμάκων. Η ικανότητα 
κατασκευής μεμονωμένων νανοσωματιδίων και νανοδομών που χαρακτηρίζονται 
από πολλαπλές και διαφορετικές ιδιότητες είναι ιδιαίτερης σημασίας για τις 
βιολογικές, ιατρικές και νανοτεχνολογικές μελέτες. Οι σημαντικότερες εφαρμογές 
συναντούνται στην αναλυτική χημεία (bio-sensing, bio-assays, κατάλυση και 
διαχωρισμός) [5-10], στις βιολογικές και ιατρικές επιστήμες (παράγοντες 
απεικόνισης, νανοπρωτεομική, θεραπεία καρκίνου, μεταφορά φαρμάκων) [5, 6, 8, 
9, 11-15], στην επιστήμη υλικών, και τα ηλεκτρονικά συστήματα [8, 9, 11, 16]. 
 Μια κατηγορία νανοσωματιδίων που βρίσκει εφαρμογή σε πληθώρα 
ερευνητικών εργασιών είναι οι κβαντικές τελείες (quantum dots, QDs). Τα QDs, που 
συχνά περιγράφονται ως “τεχνητά κατασκευασμένα άτομα” (artificial atoms,) 
παρουσιάζουν διακριτές ενεργειακές καταστάσεις και τα ενεργειακά χάσματα 
μπορούν να διαμορφωθούν με αλλαγή στο μέγεθος τους [17]. Συνήθως, είναι 
ημιαγώγιμοι νανοκρύσταλλοι με μέγεθος μεταξύ 2 έως 10 nm [8] και αποτελούνται 
από έναν ενεργό πυρήνα που τους προσδίδει τις οπτικές και ηλεκτρικές τους 
ιδιότητες [13, 18]. Ο πυρήνας περιέχει μέταλλα ή ημιαγωγούς όπως cadmium 
selenide (CdSe), indium phosphide (InP), ή zinc selenide (ZnSe) κλπ. Η αρχή 
λειτουργίας των QDs βασίζεται στην δημιουργία εξιτόνιων. Συγκεκριμένα 
προσπίπτουσα ακτινοβολία (φωτόνια) διεγείρει ηλεκτρόνια από την στοιβάδα 
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σθένους στην ζώνη αγωγιμότητας αφήνοντας μια διεγερμένη ηλεκτρονική οπή που 
ονομάζεται εξιτόνιο. Στην συνέχεια, το εξιτόνιο επιστρέφει στην αρχική του 
κατάσταση και εκπέμπεται ακτινοβολία χαρακτηριστικής ενέργειας. Η συνολική 
διαδικασία  απορρόφησης- εκπομπής εξαρτάται από το μέγεθος των QDs [17, 19]. 
Ακόμα και μικρές αλλαγές οδηγούν σε μεγάλες διακυμάνσεις της εκπεμπόμενης 
ακτινοβολίας. Γενικά τα QDs φέρουν μοναδικές μαγνητικές και καταλυτικές 
ιδιότητες [7], υψηλή φωταύγεια και ιδιαίτερη σταθερότητα στην φωτολεύκανση 
(photobleaching) [20].  
 Τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξανόμενης χρήσης τους, έχει επιτευχθεί 
μεγάλη πρόοδος στην σύνθεση νανοσωματιδίων με ιδιότητες παρόμοιες με τα QDs 
χρησιμοποιώντας και υλικά όπως για παράδειγμα άνθρακα [21-24]. Αυτά τα 
νανοσωματίδια (Ndots) από άνθρακα είναι σφαιρικά με μέγεθος μικρότερο από 10 
nm και φθορίζουν στο ορατό φάσμα όταν διεγείρονται από ακτινοβολία. Τα 
κυριότερα πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών QDs, που βασίζονται σε 
μεταλλικά στοιχεία, είναι η χαμηλή τοξικότητα, η υψηλή σταθερότητα και το 
χαμηλό κόστος παραγωγής [21-24]. 
 Τα νανοσωματίδια μπορούν να χαρακτηριστούν με διάφορες κλασικές 
τεχνικές μικροσκοπίας, φασματοσκοπίας και διαχωρισμού. Ωστόσο η αυξανόμενη 
πολυπλοκότητα τους προκαλεί τα όρια των δυνατοτήτων των τεχνικών, ακόμα και 
εκείνων που αποτελούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Για παράδειγμα η 
μικροσκοπία ηλεκτρονικής διέλευσης (Transmission Electron Microscopy: TEM) 
παράγει με ατομική διακριτικότητα εικόνες/απεικονίσεις (images) μεταλλικών 
νανοσωματιδίων και ανιχνεύει λεπτά οργανικά στρώματα. Παρόλα αυτά η μελέτη 
οργανικών νανοσωματιδίων με TEM αντιμετωπίζει ουσιαστικές δυσκολίες. 
Σημαντικότερες εκ των οποίων είναι: η χαμηλή αντίθεση (contrast), η καταστροφή 
του δείγματος από τα μεταλλικά στρώματα που χρησιμοποιούνται για την αύξηση 
της αντίθεσης (contrast-enhancing metallic layers) και τα μη ειδικά συσσωματώματα  
που επάγονται, λόγω επιφανειακής τάσης, κατά το στέγνωμα της σταγόνας στο TEM 
grid [25-27]. Οι οπτικές τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων των φασματοσκοπικών και 
των τεχνικών σκέδασης, είναι κατάλληλες για τον προσδιορισμό της χημικής 
σύστασης, του μοριακού βάρους και της δομής νανοσωματιδίων. Σε αντίθεση με τα 
σαφή πλεονεκτήματα που προσφέρουν, ο ποσοτικός προσδιορισμός του όγκου, της 
διαμέτρου και του αριθμού των μεμονωμένων σωματιδίων ή συσσωματωμάτων 
είναι δύσκολος και απαιτεί χρονοβόρες καμπύλες αναφοράς. Έτσι ενώ η μέθοδος 
δυναμικής σκέδασης φωτός (dynamic light scattering) παρέχει ενδείξεις για την 
μελέτη συσσωματωμάτων, δεν συσχετίζει το μέγεθος ή τον αριθμό των 
μεμονωμένων σωματιδίων με το συνολικό τους μέγεθος. Εξάλλου είναι αδύνατο να 
διαχωρίσει διαφορετικού βαθμού ολιγομερή αν ο λόγος των μεγεθών τους δεν είναι 
μεγαλύτερος από τρία.                  
  Αντίθετα με την μεγάλη ποικιλία των διαθέσιμων τεχνικών, η ανάγκη για 
γρήγορες, χωρίς σήμανση και στατιστικά ισχυρές αναλύσεις παραμένει. Μεγάλος 
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αριθμός ερευνητικών εργαστηρίων και εταιριών ασχολείται με την ανάπτυξη νέων 
τεχνικών αλλά κυρίως με την βελτίωση και τον συνδυασμό των ήδη υπαρχόντων. Η 
απαίτηση για νέους τρόπους χαρακτηρισμού νανοσωματιδίων επιβάλλεται, επίσης, 
από την εφαρμογή τους σε εντελώς διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς. Τα 
τελευταία χρόνια η προσοχή έχει στραφεί στην ανάπτυξη συνδυαστικών τεχνικών, 
ικανές να παρέχουν σε μια μέτρηση, πληροφορία για διαφορετικές ιδιότητες των 
νανοσωματίδιων  όπως το μέγεθος, την δομή, το μοριακό βάρος, την στοιχειακή, 
ισοτοπική και μοριακή σύσταση.   
 Μια από αυτές τις “πολύ-πληροφοριακές” τεχνικές είναι η συνδυαστική 
τεχνική (nES-DMA) που περιλαμβάνει νανο-ηλεκτροψεκασμό (nanoelectrospray: 
nES) συζευγμένο με Διαφορικό Αναλυτή Κινητικότητας Ιόντων (differential mobility 
analyser: DMA) και ανιχνευτή μέτρησης συμπυκνωμένων σωματιδίων (condensed 
particle counting: CPC). 
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5.2. Σκοπός της μελέτης 
 
 Το nES-DMA έχει χρησιμοποιηθεί για το ποσοτικό και ποιοτικό 
χαρακτηρισμό νανοσωματιδίων αφού παρέχει πληροφορία για την συγκέντρωση, το 
μέγεθος, το σχήμα, την δομή και τα συσσωματώματα τους σε μια μόνο μέτρηση 
[27-41]. Έχει την δυνατότητα διαχωρισμού μειγμάτων με διαχωριστική ικανότητα 
παρόμοια με αυτήν της Κλασμάτωσης με Πεδίο Ροής (Field Flow Fractionation) και 
της  αναλυτικής υπερφυγοκέντρισης (Analytical ultracentrifugation) [42, 43]. Επίσης 
επιτρέπει την συλλογή νανοσωματιδίων με συγκεκριμένο μέγεθος σε διάφορα 
υποστρώματα (TEM/SEM Grids, αλουμινένιους υποδοχείς, διαλύτη κ.α.) [27, 38, 44-
46]. Τo nES-DMA μπορεί να ανιχνεύσει και να διαχωρίσει νανοσωματίδια μεγέθους 
3-150 nm περίπου. Είναι μια γρήγορη τεχνική ( 1-100 λεπτά / ανάλυση) με 
διαχωριστική ικανότητα υπο- νανόμετρου και δεν απαιτεί ειδικά αντιδραστήρια 
σήμανσης και βαθμονόμησης [47]. Αν και δεν διαθέτει την ατομική διακριτικότητα 
της Κρυσταλλογραφίας Ακτίνων Χ και της Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού 
Συντονισμού έχει την δυνατότητα προσδιορισμού της γενικής δομής και σχήματος 
νανοσωματιδίων καθώς και των συσσωματωμάτων τους. 
 Τα κύρια μειονεκτήματα του nES-DMA είναι η δημιουργία τεχνικά 
σχηματισμένων ολιγομερών [33] και η μη-εκλεκτικότητα του ανιχνευτή CPC [48]. 
Όπως περιγράφηκε εκτενώς στο κεφάλαιο 4 τα τεχνικά ολιγομερή είναι αποτέλεσμα 
της λειτουργίας του νάνο-ηλεκτροψεκασμού, και ενισχύονται κυρίως με αύξηση της 
συγκέντρωσης του δείγματος προς ανάλυση και της διαμέτρου των ψεκαζόμενων 
σταγόνων. Ο ανιχνευτής CPC είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στην μέτρηση 
νανοσωματιδίων, αλλά δεν παρέχει καμία πληροφορία για τη στοιχειακή σύσταση 
των νανοσωματιδίων [48] και συγκεκριμένα την περιεκτικότητα τους σε μέταλλα, 
μεταλλοειδή ή αλογόνα. 
 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο έλεγχος της δυνατότητας του nES-
DMA να παρέχει πληροφορία για το μέγεθος, τον ολιγομερισμό και τη σύσταση 
ανόργανων νανοσωματιδίων. Το nES-DMA έχει χρησιμοποιηθεί για τον 
χαρακτηρισμό μεγάλης ποικιλίας διαφορετικών σωματιδίων 
συμπεριλαμβανομένων, μεταλλικών νανοσωματιδίων και QDs, νανοσωλήνων 
άνθρακα και πολυμερών. Ωστόσο για να διερευνηθούν τα όρια της τεχνικής 
κρίνεται επιβεβλημένη η μελέτη περισσότερων νέων υλικών. Στο πρώτο, λοιπόν 
κομμάτι αυτής της εργασίας χαρακτηρίστηκε μια νέα κατηγορία σφαιρικών 
νανοσωματιδίων κατασκευασμένα από άνθρακα (Ndots) [21-24]. Τα αποτελέσματα 
που προκύπτουν από το  nES-DMA, όσον αφορά το μέγεθος και τον ολιγομερισμό 
των Ndots, συγκρίθηκαν με μετρήσεις TEM. Ελέγχθηκε, επίσης, η δυνατότητα 
συλλογής τους σε διάφορα υποστρώματα όπως TEM grids, αλουμινένιους 
υποδοχείς και διαλύτη με σκοπό τον περαιτέρω χαρακτηρισμό τους με άλλους 
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ανιχνευτές (φασματοφωτόμετρο φθορισμού, TEM). Η σημαντικότητα αυτής της 
διαδικασίας προέρχεται από την ικανότητα του nES-DMA να επιτρέπει την συλλογή 
νανοσωματιδίων ή συσσωματωμάτων τους, με συγκεκριμένο μέγεθος. Ιδιαίτερης 
σημασίας είναι η αναφορά στα αναλυτικά μέτρα αξιολόγησης του nES-DMA (χρόνος 
ανάλυσης, όρια ανίχνευσης, διακριτική και διαχωριστική ικανότητα κ.α) και η 
σύγκριση τους με τα αντίστοιχα του TEM.  
 Μεγάλο μέρος των προσπαθειών μας επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη και 
βελτίωση των δυνατοτήτων του nES-DMA. Το κυριότερο ίσως μειονέκτημα της 
τεχνικής εντοπίζεται στην αδυναμία του ανιχνευτή CPC να  παρέχει πληροφορία για 
τη στοιχειακή σύσταση των νανοσωματιδίων. Προκειμένου να ξεπεραστεί το 
ελάττωμα αυτό, ελέγξαμε την δυνατότητα σύνδεσης του nES-DMA με 
φασματόμετρο επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS). Συγκεκριμένα, αρχικά 
αναλύθηκαν με nES-DMA καλά χαρακτηρισμένα, εμπορικά διαθέσιμα 
νανοσωματίδια χρυσού μεγέθους 60 nm. Ακολούθησε η συλλογή τους σε 
αλουμινένιους υποδοχείς και ο χαρακτηρισμός τους με ICP-MS σε λειτουργία 
ανίχνευσης μεμονωμένων σωματιδίων (single particle mode: SPM-ICP-MS). 
Σημαντικά σημεία, της off-line σύζευξης αποτελούν η ικανότητα συλλογής 
νανοσωματιδίων με επιθυμητό μέγεθος και η εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία  που 
παρέχει το SPM-ICP-MS.  
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5.3. Πειραματικό μέρος 
 

5.3.1 Υλικά 
 

Νανοσωματίδια  
 
Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν ανόργανα και οργανικά 
νανοσωματίδια. Η σύνθεση που ακολουθείται για την κατασκευή των Ndots 
περιγράφεται με λεπτομέρεια σε παλαιότερες δημοσιεύσεις [21-24]. Συνοπτικά τα 
Ndots, παράγονται με πυρόλυση κατάλληλων πρόδρομων μορίων όπως αλάτια 
κιτρικού οξέως. Τα σφαιρικά νανοσωματίδια που συντίθεται έχουν την ιδιότητα να 
φθορίζουν στο ορατό μετά από διέγερση τους με ακτινοβολία. Σκοπός αυτής της 
μελέτης είναι ο έλεγχος της δυναμικής του nES-DMA και έτσι δεν θα επεκταθούμε 
σε περιγραφή της σύνθεσης των επιμέρους Ndots η οποία είναι ήδη δημοσιευμένη. 
Τα αποτελέσματα του nES-DMA αξιολογούνται με σύγκριση μετρήσεων TEM. Αν και 
έγινε προσπάθεια χαρακτηρισμού μεγάλου αριθμού υδρόφοβων και υδρόφιλων 
Ndots, μόνο εκείνα που παρουσιάζουν ξεκάθαρα δεδομένα θα συμπεριφερθούν σε 
αυτή την εργασία. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν ήταν εφικτό να 
αναλυθούν υδρόφοβα νανοσωματίδια καθώς το nES δεν είναι συμβατό με 
οργανικούς διαλυτές. Συνολικά θα συζητηθούν πέντε Ndots, και θα αναφέρονται με 
τις εξής συντομογραφίες: C-Salt [21], C-WS [23], Ca-Ea [24], Arginine [24]. Εκτός από 
τα Ndots για τον σκοπό αυτής της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν και καλά 
χαρακτηρισμένα εμπορικά διαθέσιμα νανοσωματίδια χρυσού (Au-NPs) ονομαστικής 
διαμέτρου 40 nm. Τα Au-NPs διατίθενται από την NIST ως υδατικά αιωρήματα 
σταθεροποιημένα με κιτρικό οξύ [49]  

Αντιδραστήρια 
 
 Για τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη τα 
νανοσωματίδια αραιώθηκαν σε διάφορες συγκεντρώσεις χρησιμοποιώντας ως 
διαλύτη το οξικό αμμώνιο (Ammonium Acetate: AmAc). Σε όλες τις περιπτώσεις οι 
αραιώσεις έγιναν με υπερκάθαρο νερό (18.2 MΩ−1 cm−1) από σύστημα καθαρισμού 
(purelab ultra apparatus ,Siemens Water Technologies) που είναι εγκατεστημένο στο 
Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών του τμήματος χημείας του 
πενεπιστημίου Κρήτης. 
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5.3.2 Οργανολογία και μέθοδοι 
 

Προετοιμασία δειγμάτων 
 
 Τα Ndots καθαρίστηκαν από το εργαστήριο του Δημήτριου Άγγλου και μας 
παραδόθηκαν ως υδατικά διαλύματα. Ακολούθησαν αραιώσεις από το αρχικό 
διάλυμα χρησιμοποιώντας 20 mM AmAc. Ο τρόπος σύνθεσης τους δεν επιτρέπει 
τον υπολογισμό της πραγματικής συγκέντρωσης τους καθώς η μοριακή μάζα τους 
δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί. Όλες οι μετρήσεις αναφέρονται στην σχετική 
συγκέντρωση που εκφράζεται από τον λόγο του όγκου διαλύματος του AmAc που 
προστέθηκε για την αραίωση ως προς τον όγκο του αρχικού διαλύματος των QDs. 
Κάποια διαλύματα περιέχουν σωματίδια Ndots (π.χ Ca-Ea) διαφορετικού μεγέθους, 
με τα μικρότερα να υπερισχύουν στο ηλεκτροφερογράφημα του nES-DMA. Για να 
πάρουμε πληροφορία για το σύνολο των σωματιδίων αρχικά το δείγμα 
τοποθετήθηκε σε συσκευή φιλτραρίσματος (Microcon Centrifugal Filter Device, YM-
3, p/n:42403) που περιέχει μεμβράνη με 3000 kDa cut-off και φυγοκεντρήθηκε  
(MiniSpin   centrifuge,   Eppendorf)  για 20  min  στις  10 krpm. Το διάλυμα που 
έμεινε στο φίλτρο αραιώθηκε με AmAc, σε διάφορες συγκεντρώσεις και αναλύθηκε 
με nES-DMA. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε αρκετές φορές (3-5) 
χρησιμοποιώντας κάποιο από τα μετρημένα διαλύματα. Μετά από αρκετές 
φυγοκεντρίσεις το ηλεκροφερογράφημα που προκύπτει από την ανάλυση με nES-
DMA εμφανίζει καλά διαχωρισμένες κορυφές Ndots που αντιστοιχούν σε 
διαφορετικό μέγεθος. Στη συνέχεια αυτό το διάλυμα υπέστη διαπίδυση (dialysis) σε 
νερό για εφτά ημέρες χρησιμοποιώντας μεμβράνη με 1000 kDa cut off και 
ακολουθήθηκε, όπως και παραπάνω η ίδια διαδικασία αραίωσης- μέτρησης. Η 
παραπάνω διαδικασία παρέχει έμμεσα πληροφορία για τη μοριακή μάζα των 
Ndots. Για την ακρίβεια τα μικρότερα σωματίδια που ανιχνεύτηκαν έχουν μοριακή 
μάζα μεγαλύτερη των 3000 kDa. Επίσης αναλύθηκε με nES-DMA το διήθημα που 
προέκυψε από κάθε φυγοκέντριση. Ουσιαστικά η μέθοδος που περιγράφηκε 
παραπάνω στηρίχτηκε σε σειρά επαναλαμβανόμενων βημάτων φιλτραρίσματος-
αραίωσης-μέτρησης-φιλτραρίσματος με σκοπό τον χαρακτηρισμό όλων των 
διαφορετικών μεγεθών Ndots που υπάρχουν στο διάλυμα. 
 Για τα πειράματα της off-line σύζευξης του nES-DMA με το ICP-MS, 
χρησιμοποιήθηκαν υδατικά αιωρήματα Au-NPs 40 και 60 nm σταθεροποιημένα με 
κιτρικό οξύ που διατίθενται από την NIST. Από τα αρχικά αυτά διαλύματα 900 μL 
μεταφέρθηκαν σε φιαλίδιο χαμηλής δέσμευσης (low-binding Eppendorf) και 
φυγοκεντρίστηκαν (MiniSpin   centrifuge,   Eppendorf) για  12  min  στις  7.6 krpm. 
Το υπερκείμενο αφαιρέθηκε (συνήθως 850 μL) και συμπληρώθηκαν 25 μL AmAc 
συγκέντρωσης 2 mmol  L-1 σε  pH=8. Το δείγμα ομογενοποιήθηκε και αναλύθηκε με 
nES-DMA. Σύμφωνα με την έκθεση χαρακτηρισμού της NIST [49] και την παραπάνω 
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διαδικασία η συγκέντρωση του Au στο διάλυμα είναι 622 μg mL-1. Η συνολική 
ποσότητα Au που ψεκάστηκε κατά την διάρκεια της συλλογής (30 min) είναι 1,3 μg. 
 
 

nES-DMA 
 
 Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με όργανο nES-DMA συνδεδεμένο με 
ανιχνευτή συμπυκνωμένων σωματιδίων (condensed counter particle: CPC) που είναι 
εμπορικά διαθέσιμο από την εταιρία TSI Inc. (St. Paul, MN, USA). Ο τρόπος και η 
αρχή λειτουργίας του nES-DMA έχει περιγραφεί με λεπτομέρεια στα προηγούμενα 
κεφάλαια. Τα νανοσωματίδια μεταφέρονται στην αέρια φάση από πηγή nES (model 
3480C) στην οποία έχει προσαρμοστεί θάλαμος αναγωγής φορτίων πολωνίου (210Po 
α-source; 5 mCi, model P-2042 Nucleospot local air ionizer; NRD, Grand Island, NY, 
USA). Το δείγμα προς ανάλυση τοποθετείται σε φιαλίδιο (eppendorf) και στην 
συνέχεια στην μονάδα nES που περιέχει ένα τριχοειδή σωλήνα πυριτίου εσωτερικής 
διαμέτρου 25 μm (fused silica capillary) με κωνική άκρη και ένα σύρμα λευκόχρυσου 
υψηλής τάσης. Διατηρώντας διαφορά πίεσης 3,7-5 psi στον θάλαμο και 
εφαρμόζοντας διαφορά δυναμικού +1,5 – 3,0 kV στο σύρμα λευκόχρυσου το υγρό 
εισέρχεται στον τριχοειδή με ροή μεταξύ 70-90 nL/min. Προκειμένου να επιτευχτεί 
σταθερός ηλεκτροψεκασμός (cone-jet mode) χρησιμοποιήθηκε μείγμα CO2 (0.2 L 
min-1) και καθαρού αέρα (1.0 L min-1). Η ροή μεταφοράς αερίου ανάλογα, με την 
ανάλυση, κυμαινόταν από 9-11 L min-1 ενώ ή ροή εισαγωγής στον ανιχνευτή CPC 
ήταν 0,3 ή 1,5 L min-1. 
 Για την συλλογή των νανοσωματιδίων εφαρμόστηκαν δύο οργανολογικές 
συνδεσμολογίες. Στην περίπτωση συλλογής Ndots σε TEM grid, η ροή σωματιδίων 
που εξέρχονται το DMA διαχωρίστηκε μέσω ενός διαχωριστή (splitter) σε δύο μέρη 
που οδηγήθηκαν σε ένα συλλέκτη νανοσωματιδίων (Nanometer Aerosol  Sampler,  
Model  3089, TSI Inc.) και στο CPC αντίστοιχα. Στον συλλέκτη νανοσωματιδίων 
εφαρμόστηκε δυναμικό -2,5 kV και εξωτερική ροή συλλογής 1 L min-1. Για την 
συλλογή  των Au-NPs σε αλουμινένια δοχεία (1.2 cm i.d.  x 1.1 cm ύψος, Aluminum 
Shell Crowns, Prestige Dental Products, Inc., Anaheim, California USA) ο συλλέκτης 
νανοσωματιδίων τοποθετήθηκε μεταξύ του DMA και του CPC και εφαρμόστηκε 
δυναμικό -9.5 kV. Σχηματική αναπαράσταση της οργανολογίας παρατίθεται στο 
κυρίως κείμενο, ενώ φωτογραφίες της πειραματικής διάταξης βρίσκονται στο 
παράρτημα Α2. 
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ICP-MS & ΤΕΜ    
 

Για την ανίχνευση των των Au-NPs χρησιμοποιήθηκε το φασματόμετρο 
μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος, X Series ICP-MS (Thermo Fisher 
Scientific, Winsford, United Kingdom), με τετραπολικό αναλυτή μαζών. Κατά τη 
διάρκεια των αναλύσεων παρακολουθείται το ισότοπο 197Au. Οι μετρήσεις TEM 
έγιναν με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο JEOL JEM-2100 ,με λειτουργία στα 200kV, το 
οποίο είναι εξοπλισμένο με υψηλής ευκρίνειας CCD φωτογραφικής μηχανής (model 
782, ES500W ErlangshenTM Gatan Inc,USA). Σε όλες τις περιπτώσεις οι εικόνες TEM 
μας παραδόθηκαν από το εργαστήριο του Δημήτριου Άγγλου. 
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5.4. Αποτελέσματα και Συζήτηση 
 

5.4.1 Το nES-DMA ως εργαλείο χαρακτηρισμού Ndots που συνθέτονται από 
άνθρακα – Δυνατότητες και Περιορισμοί 

 
 
 Με σκοπό να αναδειχτούν τα σημαντικότερα σημεία της συγκεκριμένης 
μελέτης, αρχικά θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των δύο καλά 
χαρακτηρισμένων Ndots: C-Salt [21] και C-WS [23]. Το C-Salt  όπως και τα υπόλοιπα 
Ndots μετρήθηκαν σε διάφορες σχετικές συγκεντρώσεις. Η απόλυτη συγκέντρωση 
των διαλυμάτων είναι αδύνατο να προσδιοριστεί καθώς δεν είναι γνωστή η 
μοριακή μάζα των νανοσωματιδίων.  Έτσι θα αναφέρονται μόνο ο βαθμός 
αραίωσης που υφίσταται το αρχικό διάλυμα (π.χ 2x, 3x, 4x). Στο σχήμα 5.1 a 
εμφανίζονται τα  ηλεκτροφερογράμματα που προκύπτουν από την ανάλυση με nES-
DMA διαλυμάτων C-Salt σε αραιώσεις 10x – 500x.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. a) nES-DMA ηλεκτροφερογράφημα του C-Salt σε αραίωση: 10Χ (μαύρη κατανομή), 50Χ 
(κόκκινη κατανομή), 100Χ (πράσινη κατανομή) και 500Χ (μπλε κατανομή), b) Εικόνα TEM 
(αριστερά) και HR-TEM (μέση) για το C-Salt.  Ιστόγραμμα για το μέγεθος C-Salt (δεξιά). Οι 
εικόνες TEM έχουν δημοσιευτεί από τον Bourlinos et.al σε εργασία με τίτλο: 
Photoluminescent Carbogenic Dots [21].    
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  Οι κορυφές που εμφανίζονται στα 9,4 , 10,7 και 15,6 nm για τα δείγματα με 
αραιώσεις 100X, 50X και 10Χ αντιστοιχούν σε συσσωματώματα των C-Salt που είναι 
αποτέλεσμα του nES. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4 ο σχηματισμός nES-
επαγόμενων ολιγομερών αποτελεί ένα από τα κύρια γνωρίσματα του nES-DMA όταν 
αναλύονται πυκνά διαλύματα. Οφείλεται στην εισαγωγή δύο ή περισσοτέρων 
νανοσωματιδίων στην ίδια ψεκαζόμενη σταγόνα. Ο διαλύτης εξατμίζεται και έτσι 
παράγονται συσσωματώματα τα οποία διαχωρίζονται στο DMA και ανιχνεύονται 
από το CPC. Δύο είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τον σχηματισμό των 
nES-επαγόμενων ολιγομερών, η συγκέντρωση και η διάμετρος των ψεκαζόμενων 
σταγόνων (κεφάλαιο 4) [33, 50-53]. Για να εξασφαλιστεί ότι οι μετρούμενες 
κατανομές αντιστοιχούν σε συσσωματώματα που υπάρχουν στο διάλυμα και δεν 
είναι αποτέλεσμα του nES ακολουθείται διαδικασία συνεχών αραιώσεων έως ότου 
η μορφή της κατανομής να παραμένει αμετάβλητη. Αυτό το αποτέλεσμα σε 
συνδυασμό με τον ψεκασμό σταγόνων ίδιας διαμέτρου, επιβεβαιώνει ότι η 
κατανομή είναι χαρακτηριστική των σωματιδίων που βρίσκονται στο διάλυμα. Το 
αντιπροσωπευτικό για τα C-Salt ηλεκτροφερογράφημα επιτυγχάνεται για αραιώσεις 
πάνω από 500X και επιβεβαιώνεται από εικόνες TEM που μετρήθηκαν από τους 
Bourlinos et.al [21] (σχήμα 4.1 a μπλέ κατανομή). Πράγματι το 
ηλεκτροφερογράφημα με κορυφή στα 8,2 nm και εύρος από 6-10 nm βρίσκεται σε 
εξαιρετική συμφωνία με το ιστόγραμμα των μεγεθών που προκύπτει από το TEM 
(σχήμα 4.1 b). Το nES- DMA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της 
τάσης των νανοσωματιδίων να δημιουργούν συσσωματώματα καθώς και για το 
είδος τους. Πράγματι ο Zelenyuk et al απέδειξαν ότι διαφορετικά συσσωματώματα 
σφαιρικών σωματιδίων παράγουν μοναδικές κατανομές μεγεθών [54]. Δυστυχώς 
μια τέτοια μελέτη δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τα Ndots καθώς είναι άγνωστη η 
συγκέντρωση τους και η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών σωματιδίων θα ήταν 
αδύνατη. Το μεγάλο εύρος των κατανομών των C-Salt και η αύξηση του με αύξηση 
της συγκέντρωσης δηλώνει ότι το δείγμα αποτελείται από νανοσωματίδια 
διαφορετικών μεγεθών. Σε περίπτωσεις μονοδιεσπαρμένων (monodispersed) 
διαλυμάτων δεν παρατηρείται μεταβολή της κορυφής και του εύρους της.      
 Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα δεδομένα από το nES-
DMA δίνονται σε όρους dN/dlogDp ως προς logDp δηλαδή αντιστοιχούν στον 
αριθμό σωματιδίων ανά cm3 ανά nm. H καταγραφή γίνεται με όρους πηγαδιών 
(bins) διακριτού εύρους (σε nm). Το dN εκφράζει τον αριθμό των συνολικών 
σωματιδίων που κατανέμονται σε πηγάδια ίδιου εύρους dlogDp σε λογαριθμική 
κλίμακα. Το dlogDp υπολογίζεται σε nm με αφαίρεση του κατώτερου από το 
ανώτερο όριο του πηγαδιού και είναι χαρακτηριστικό της οργανολογίας. Ο τρόπος 
μέτρησης έχει ως αποτέλεσμα το εμβαδόν των κατανομών να αντιστοιχεί στην 
συνολική συγκέντρωση των ψεκαζόμενων νανοσωματιδίων. Η αβεβαιότητα είναι 
<0,3 nm [27, 55] για σωματίδια κάτω των 100 nm ενώ διαχωριστική ικανότητα του 
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5.2. a) Κανονοικοποιημένο nES-DMA ηλεκτροφερογράφημα του C-WS σε αραιώση: 
1000Χ, b) Εικόνα TEM (αριστερά) και ιστόγραμμα για το μέγεθος C-WS (δεξιά). Οι 
εικόνες TEM έχουν δημοσιευτεί από τον Bourlinos et.al σε εργασία με τίτλο: Surface 
Functionalized Carbogenic Quantum Dots [22].    
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nES-DMA είναι ≈5–7 πλήρες εύρος στο μισό του μέγιστου ύψους (full width at half 
maximum: FWHM) και είναι παρόμοιο με εκείνο της SEC [56]. 
 Εξαιρετικά αποτελέσματα προκύπτουν και από την ανάλυση των C-WS 
(σχήμα 5.2). Τα μεγέθη που μετριούνται από το nES-DMA (σχήμα 5.2 a) ταυτίζονται 
με εκείνα που προκύπτουν από μετρήσεις TEM (σχήμα 5.2 b). Μάλιστα το 
ηλεκτροφερογράφημα εμφανίζει 3 διακριτές κατανομές με κορυφές στα 5,3 , 7,3 
και 9,5 nm, των οποίων η ολοκλήρωση είναι αντιπροσωπευτική του αριθμού των 
σωματιδίων στο διάλυμα. Το nES-DMA έχει την ικανότητα να διαχωρίζει σφαιρικά 
σωματίδια με διαφορά διαμέτρου >0,3 nm. Ωστόσο η δυνατότητα αυτή μειώνεται ή 
και χάνεται για μείγματα νανοσωματιδίων με διαφορετικό μέγεθος και αριθμό στο 
διάλυμα. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί το δείγμα C-WS. Η κατανομή με 
κορυφή στα 7,3 nm περιέχει όπως διαπιστώνεται από το TEM σωματίδια 7,0 , 8,0 
και 9,0 nm τα οποία θα έπρεπε να διαχωρίζονται από το nES-DMA (σχήμα 5.2 a). 
Παρόλα αυτά λόγω του διαφορετικού αριθμού τους στο δείγμα οι κορυφές 
αλληλεπικαλύπτονται.  
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Αν και το πρόβλημα, συνήθως, λύνεται εύκολα με περαιτέρω αραιώσεις, υπάρχει 
κίνδυνος να μην ανιχνευτούν είδη των οποίων ο αριθμός είναι μικρός. Η περαιτέρω 
αραίωση των C-WS έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση των κορυφών στα 5,3 και 9,5 
nm.  
 Γενικά η ανάλυση δειγμάτων που περιέχουν σωματίδια διαφορετικού 
μεγέθους και αριθμού με το nES-DMA απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη και τα nES-επαγόμενα ολιγομερή. Κάθε ένα από τα είδη που 
περιέχονται στο διάλυμα με αύξηση της συγκέντρωσης ή της διαμέτρου της 
ψεκαζόμενης σταγόνας δημιουργούν κατανομές που αποτελούνται από την κορυφή 
του κύριου είδους και από κορυφές που αντιστοιχούν στα nES-επαγόμενα 
ολιγομερή. Είναι λοιπόν, προφανές ότι σε μείγματα νανοσωματιδίων τα 
ηλεκτροφερογραφήματα αντιστοιχούν στο σύνολο των διαφορετικών κατανομών 
και έτσι η ερμηνεία τους γίνεται δύσκολη ή και αδύνατη. Αντίθετα σε διαλύματα 
που περιέχουν ένα είδος, τα nES-επαγόμενα ολιγομερή είναι εύκολο να 
αναγνωριστούν καθώς αποτελούνται από ακέραιο αριθμό αυτών των ειδών. 
 Ο παραπάνω περιορισμός, είναι εμφανής στην ανάλυση των Ndots που 
συντίθενται από αργινίνη (Arginine). Από μετρήσεις TEM διαπιστώνεται ότι τα 
δείγματα Arginine αποτελούνται από σωματίδια με μέγεθος ~ 2 και 3 nm (σχήμα 5,3 
b αριστερά) που σχηματίζουν μεγάλα συσσωματώματα 30-50 nm (σχήμα 5,3 b 
αριστερά). Κατά τον χαρακτηρισμό τους με nES-DMA, όπως και στην περίπτωση των 
C-salt, εμφανίζονται κορυφές με μέγεθος που κυμαίνεται από 10 – 40 nm 
(δεδομένα δεν παρουσιάζονται). Ωστόσο χωρίς τον συνδυασμό των δύο τεχνικών 
θα ήταν αδύνατο να συμπεράνουμε μόνο με την μέτρηση του nES-DMA ότι τα 
συσσωματώματα αυτά είναι ενδογενή και όχι nES-επαγόμενα.  
 Ακολουθώντας μια διαδικασία συνεχών αραιώσεων τα 
ηλεκτροφερογραφήματα αρχίζουν να εμφανίζουν διακριτές κορυφές. Πράγματι με 
αραίωση 5Χ του αρχικού διαλύματος διακρίνονται 3 όχι καλά διαχωρισμένες 
κατανομές με μέγεθος 4,4 , 5,5 και 7,7 nm. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση είναι 
αδύνατο να γνωρίζουμε αν οι κορυφές αντιστοιχούν σε μονά σωματίδια ή σε 
ενδογενή συσσωματώματα (σχήμα 5.3 a μαύρη κατανομή). Παρόλα αυτά με 
περαιτέρω αραίωση κατά 50 φορές παρατηρούνται ηλεκτροφερογραφήματα με 
καλά διαχωρισμένες κορυφές στα 3,3, 4,8, 5,9, και 6,8 nm (σχήμα 5.3 a κόκκινη 
κατανομή, ένθετο).  
 Χρησιμοποιώντας την ίδια συλλογιστική με τον Peace et.al [27] οι δυο 
πρώτες κορυφές αντιστοιχούν σε σφαιρικά σωματίδια με διάμετρο 3,3 και 4,8 nm 
ενώ οι δύο τελευταίες σε ευθύγραμμα συσσωματώματα δυο και τριών σφαιρικών 
σωματιδίων με διάμετρο 4,8 nm. Για να γίνει κατανοητή η ικανότητα του nES-DMA 
να διακρίνει διαφορετικές δομές σε μια μόνο μέτρηση θα ακολουθήσει περιγραφή 
του τρόπου υπολογισμού για ένα απλό συσσωμάτωμα δύο σφαιρικών σωματιδίων.    
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 Το nES-DMA διαχωρίζει τα νανοσωματίδια με βάση την ηλεκτροφορετική 
κινητικότητα τους που συσχετίζεται με την σφαιρική διάμετρο ισοδύναμης 
κινητικότητας DP (mobility equivalent diameter) ή αλλιώς EMD (Electrophoretic 
Mobility Diameter). Δηλαδή, η EMD ορίζεται ως η διάμετρος μιας σφαίρας που έχει 
την ίδια ηλεκτροφορετική κινητικότητα Zp με εκείνη του μετρούμενου σωματιδίου. 
Για σφαιρικά σωματίδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, η EMD ταυτίζεται με την 
πραγματική διάμετρο τους. Το  ίδιο ισχύει και για σωματίδια η συσσωμάτωμα  των 
οποίων το μέγεθος είναι μεγαλύτερο από την μέση ελεύθερη διαδρομή του αερίου 
(Kn ≤ 1). Στις περιπτώσεις όπου σωματίδια ή συσσωματώματα έχουν διάμετρο 
μικρότερη της μέσης ελεύθερης διαδρομής του αερίου (Kn > 1), το DMA διαχωρίζει 
τα σωματίδια με βάση τις προβολές της επιφάνειας τους. Συγκεκριμένα η EMD που 
μετριέται είναι αντίστροφος ανάλογη του αθροίσματος των προβολών της 
επιφάνειας των σωματιδίων ως προς τους κύριους άξονες μεταβατικής/μεταθετικής 
(translational) συμμετρίας τους (εξίσωση 5.1) [27, 34, 36, 51]. 

5.3. a) nES-DMA ηλεκτροφερογράφημα του Arginine σε αραίωση: 5Χ (μαύρη 
κατανομή), 50Χ (κόκκινη κατανομή), b) Εικόνα TEM συσσωματωμάτων Arginine 
(αριστερά) και μεγέθυνση ενός συσσωματώματος (δεξιά) [24].   
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Όπου Αi είναι η κάθετη, στον ith κύριο άξονα μεταβατικής/μεταθετικής 
(translational) συμμετρίας, προβολή της επιφάνειας του σωματιδίου. Για ένα 
σύστημα δύο ή περισσότερων σφαιρικών σωματιδίων οι κύριοι άξονες 
μεταβατικής/μεταθετικής (translational) συμμετρίας αποτελούνται από τρείς 
ορθογώνιους άξονες για τους οποίους το σύστημα δέχεται την ελάχιστη αντίσταση 
καθώς κινείται μέσα σε ένα υγρό. Συγκεκριμένα όπως έχουν οριστεί από τον Davis, 
R. H, [57] ως κύριοι άξονες ορίζονται, οι άξονες για τους οποίους ισχύει ότι: “η 
υδροδυναμική δύναμη που ασκείται στο σωματίδιο και μετατίθεται χωρίς 
περιστροφή σε έναν άξονα, δρα μόνο σε αυτόν τον άξονα (“the hydrodynamic force 
on the particle translating without rotation in the direction of any one of the axes 
acts only along that axis”).  
 H μέση ελεύθερη διαδρομή αερίου για την οργανολογία που 
χρησιμοποιείταιστην παρούσα μελέτη είναι 66 nm. Άρα για σωματίδια με διάμετρο 
>60nm θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προβολές επιφανείας. Για παράδειγμα 
η EMD που υπολογίζεται θεωρητικά για συσσωμάτωμα που αποτελείται από δύο 
νανοσωματίδια μεγέθους 10 nm δεν είναι 20 nm όπως αναμενόταν αλλά ~12,4 nm. 
Πράγματι, αν τα σωματίδια έχουν ακτίνα R=5 nm τότε οι κάθετες στους κύριους 
άξονες μεταβατικής/μεταθετικής (translational) συμμετρίας, προβολές επιφάνειας 
είναι 𝐴1 = 𝜋𝑅2 = 78,5 , 𝐴2 =  𝐴3 = 2𝜋𝑅2 = 157. Με αντικατάσταση στην εξίσωση 
5.1 η EMD υπολογίζεται στα 12,4 nm (σχήμα 5.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

5.4. a) Σχηματική απεικόνιση συσσωματώματος που αποτελείται από δύο σωματίδια ίδιου 
μεγέθους. Αναγράφονται οι κύριοι άξονες μεταβατικής/μεταθετικής (translational) 
συμμετρίας και οι προβολές των επιφανειών.   
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 Το παραπάνω θεωρητικό μοντέλο έχει αποδειχτεί από τον Peace et.al [27] 
για συσσωματώματα που αποτελούνται από 2-5 νανοσωματίδια χρυσού με 
διάμετρο 10 nm. Μάλιστα για να αποφευχθούν σφάλματα που προκύπτουν από την 
αβεβαιότητα της μέτρησης με nES-DMA προτείνεται η χρησιμοποίηση του λόγου 
της EMD των συσσωματωμάτων ως προς την EMD που ανιχνεύεται για το ένα 
σωματίδιο (ΕMDcluster/ΕMDparticle). Σημαντικό, επίσης είναι ότι μέτρηση του 
ΕMDcluster/ΕMDparticle επιτρέπει τον προσδιορισμό της διαμόρφωσης των 
συσσωματωμάτων. Για την ακρίβεια είναι εύκολο να αναγνωριστεί αν τα σωματίδια 
σχηματίζουν ευθύγραμμα (collinear) ή κλειστής διαμόρφωσης (Close-pack) 
συσσωματώματα [27]. Αυτή η δυνατότητα προέρχεται κυρίως από την ικανότητα 
του nES-DMA να ανιχνεύει αλλαγές έως και 0,2 nm στο μέγεθος νανοσωματιδίων 10 
nm και έως 0,5 nm για νανοσωματίδια 30 nm [40]. 
 Ο υπολογισμός των λόγων των κορυφών που μετριούνται για το διάλυμα 
50X των Arginine επιτρέπει τον άμεσο προσδιορισμό του βαθμού συσσωμάτωσης 
(σχήμα 5.5). Οι δύο πρώτες κορυφές αντιστοιχούν σε σωματίδια μεγέθους 3,3 και 
4,8 nm αντίστοιχα. Οι κορυφές στα 5,9 και 6,8 nm αποτελούν διμερή και τριμερή 
των σωματιδίων με 4,8 nm μέγεθος. Μάλιστα από τους λόγους ΕMD5,9 nm/ΕMD4.8nm = 
1.23 και ΕMD6,8 nm/ΕMD4.8nm = 1,41 συμπεραίνεται ότι συσσωματώματα έχουν 
ευθύγραμμη διαμόρφωση (σχήμα 5.5). Γενικά το nES-DMA μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την συστηματική μελέτη του τρόπου συσσωμάτωσης [39]. 
Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε δείγματα που αποτελούνται 
από σωματίδια διαφορετικού μεγέθους καθώς τα ηλεκτροφερογραφήματα που 
λαμβάνονται είναι αποτέλεσμα όλων των πιθανών κατανομών. Παρόλα αυτά μια 
ένδειξη μπορεί να προκύψει με συνεχείς αραιώσεις του δείγματος όπως στην 
περίπτωση των Arginine όπου τα συσσωματώματα φαίνεται να δημιουργούνται 
κυρίως από σωματίδια με διάμετρο 4,8 nm.   
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5. a) nES-DMA ηλεκτροφερογράφημα του Arginine σε αραίωση 50Χ. Σε κάθε 
κορυφή παρουσιάζεται το είδος και η διαμόρφωση των συσσωματώματος. 

 



Κεφάλαιο 5 
 

143 
 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των Ca-Ea. Από την ανάλυση 
διαλυμάτων με αραίωση 1,1Χ, 2Χ, 4Χ, με nES-DMA προκύπτει 
ηλεκτροφερογράφημα με καλά διαχωρισμένες κορυφές με μεγέθη 3,3 , 4,7 , 6,6 , 
και 8,6 nm (σχήμα 5.4). Όπως περιγράφηκε παραπάνω ο διαχωρισμός για 
σωματίδια με μέγεθος μικρότερο από 60 nm γίνεται με βάση τις προβολές των 
επιφανειών. Ο λόγος των κορυφών (ΕMDcluster/ΕMDparticle) σε κάθε δυνατό 
συνδυασμό (π.χ ΕMDcluster /ΕMD4.7nm, ΕMDcluster /ΕMD3.3nm) δεν συμβαδίζει με το 
μοντέλο του Pease για συσσωματώματα με ευθύγραμμη ή κλειστή διαμόρφωση. 
Έτσι θα αναμενόταν οι κατανομές να είναι χαρακτηριστικές σφαιρικών 
νανοσωματιδίων. Ωστόσο από τις εικόνες TEM διακρίνονται σωματίδια 
διαφορετικού μεγέθους και σχήματος. Βασιζόμενοι στο γεγονός ότι οι δύο τεχνικές 
θα έπρεπε να είχαν παρόμοια αποτελέσματα υπολογίστηκε για κάθε δομή που 
παρατηρείται στο TEM η θεωρητική EMD που θα εμφανιζόταν στα 
ηλεκρτοφερογραφήματα. Τα αποτελέσματα εμφανίζουν ενδείξεις ότι τα Ca-Ea 
οργανώνονται σε εξαμελείς δακτυλίους που επαναλαμβανόμενοι σχηματίζουν 
επιμήκεις δομές.  
          
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6. nES-DMA ηλεκτροφερογράφημα του Ca_Ea σε αραιώση: 1.1Χ (μαύρη κατανομή), 2Χ 
(κόκκινη κατανομή), 4Χ (μπλε κατανομή). Σε κάθε κορυφή έχουν αντιστοιχηθεί οι δομές που 
περιγράφουν. 
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 Η εξήγηση των κορυφών που προκύπτουν από το nES-DMA απαιτεί την 
χρήση των δεδομένων που προέρχονται από το TEM. Για να γίνουν πιο κατανοητά 
τα αποτελέσματα, παρακάτω, θα ακολουθηθεί μια τμηματική προσέγγιση. Στις 
εικόνες TEM εκτός από μικρά σωματίδια με διάμετρο 3-4 nm εντοπίζονται και δομές 
που αντιστοιχούν σε συσσωματώματα τους (σχήματα 5.7, 5.8, 5.9). Οι δομές αυτές 
είναι επιμήκεις με διάμετρο περίπου ~10 nm και μήκος που κυμαίνεται από 7-23 
nm (σχήματα 5.7, 5.8, 5.9), ενώ επίσης εμφανίζονται σφαιρικές με διάμετρο ~ 10 
nm (σχήμα 5.7). Η κατανομή που προκύπτει από το nES-DMA είναι χαρακτηριστική 
των σωματιδίων στο διάλυμα και άρα θα πρέπει να επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα 
από το ΤΕΜ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 

2 

1 

5.7. Εικόνα TEM συσσωματωμάτων Ca-Ea. Στα ένθετα παρουσιάζεται η μεγέθυνση ενός 
επιμήκους συσσωματώματος (αριθμός 1) και ενός σφαιρικού (αριθμός 2). Παραθέτονται 
οι διαστάσεις των σωματιδίων (κόκκινες αγκύλες) και η πιθανή δομή τους.    
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 Στο σχήμα 5.7 παρουσιάζεται η εικόνα TEM για δύο είδη συσσωματωμάτων. 
Το επίμηκες έχει διαστάσεις ~6,4 nm και ~9,7 nm (αριθμός 1) ενώ το σφαιρικό 
εμφανίζει διάμετρο ~10.6 nm (αριθμός 1). Από την μεγέθυνση των εικόνων 
υπάρχουν ενδείξεις ότι τα συσσωματώματα αυτά, αποτελούνται από μικρότερα 
σφαιρικά σωματίδια με διάμετρο περίπου 3-4 nm (σχήμα 5.7 ένθετα). Ειδικότερα η 
επιμήκης δομή, όπως προκύπτει και από την μέτρηση των διαστάσεων (6,4 Χ 9,7 
nm), φαίνεται να συνίσταται από 6 σφαιρικά σωματίδια που κατανέμονται σε μια 
επίπεδη διαμόρφωση 2 Χ 3  (αριθμός 1). Αντίθετα, αν και όχι ξεκάθαρα, η σφαιρική 
δομή προσεγγίζει μια εξαγωνική διαμόρφωση με 6 σφαιρικά σωματίδια στην 
περιφέρεια και ένα στο κέντρο (αριθμός 2). Παρόλα αυτά, οι δύο διαφορετικές 
φαινομενικά δομές, μπορεί να αντιστοιχούν στο ίδιο συσσωμάτωμα καθώς οι 
εικόνες που λαμβάνονται από το TEM είναι χαρακτηριστικές όλων των πιθανών 
προσανατολισμών των σωματιδίων που αναλύονται.  
 Οι μετρήσεις του ίδιου διαλύματος με nES-DMA, συμπληρώνουν τα 
παραπάνω αποτελέσματα. Η κορυφή στα 3,3 nm (σχήμα 5.6) περιγράφει τα  
σωματίδια 3-4 nm που εμφανίζονται στις εικόνες ΤΕΜ ενώ η χαμηλής έντασης 
κορυφή στα 4,7, με βάση το μοντέλο του Pease, είναι χαρακτηριστική τριμερών τους 
με ευθύγραμμη διαμόρφωση [27]. Η εξήγηση των άλλων δύο κορυφών δεν είναι 
προφανής. Όπως αναφέρθηκε, το nES-DMA, για μεγέθη >60 nm, διαχωρίζει τα 
σωματίδια με βάση τις προβολές των επιφανειών. Έτσι η EMD για τα 
συσσωματώματα που αποτελούνται από 6 σφαιρικά σωματίδια σε μια επίπεδη 
διαμόρφωση 2 Χ 3  ( σχήμα 5.7, αριθμός 1) θα έπρεπε να είναι 6 nm. Παρόλα αυτά 
δεν ανιχνεύεται από το nES-DMA κορυφή στα 6 nm, αλλά στα 6,7 nm. Επομένως η 
εικόνα του συγκεκριμένου συσσωματώματος πρέπει να αναφέρεται σε διαφορετικό 
προσανατολισμό κάποιας άλλης δομής. Η διαφορά αυτή είναι σημαντική καθώς η 
επαναληψιμότητα των μετρήσεων είναι > ±0,1nm. Ωστόσο η θεωρητική EMD για το 
σφαιρικό συσσωμάτωμα με 6 σφαιρικά σωματίδια, των 3-4 nm, στην περιφέρεια 
και ένα στο κέντρο (σχήμα 5.7, αριθμός 2) είναι 6,7 nm και οποία συμπίπτει με την 
κορυφή που προκύπτει από το nES-DMA (σχήμα 5.6). Το αποτέλεσμα αυτό θα 
μπορούσε να εξηγήσει τον λόγο που το nES-DMA φαίνεται να μην ανιχνεύει τις 
δομές με τον αριθμό 1. Οι εικόνα TEM είναι πιθανό να αντιστοιχεί σε 
συσσωμάτωμα 2 εξαγωνικών διαμορφώσεων που έχουν προσανατολιστεί επίπεδα 
με το grid. Πράγματι για αυτήν την δομή υπολογίζεται EMD 8,6 nm που έρχεται σε 
συμφωνία με το ηλεκτροφερογράφημα (σχήμα 5.6).  
 Για να επιβεβαιωθεί η υπόθεση, δημιουργήθηκε θεωρητικό μοντέλο που 
υπολογίζει την EMD επαναλαμβανόμενων εξαγωνικών δομών που αποτελούνται 
από 7 σφαιρικά σωματίδια και εφαρμόστηκε στην περίπτωση των Ca-Ea. Το 
μοντέλο θα περιγραφτεί για μια εξαγωνική διαμόρφωση και στην συνέχεια θα 
επεκταθεί σε πολλαπλάσια της. 
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Αρχικά ορίζονται και υπολογίζονται οι προβολές επιφάνειας για το εξαγωνικό 
συσσωμάτωμα οι οποίες είναι (σχήμα 5.8): 
 

𝐴1 = 7𝜋𝑅2     
𝐴2 = 3𝜋𝑅2 

𝐴3 = 2𝜋𝑅2 + (3𝜋𝑅2 − 4𝐴𝑜𝑣) 
    
Όπου R είναι η ακτίνα των επιμέρους σφαιρικών σωματιδίων και Aov η επιφάνεια 
αλληλοεπικάλυψης μεταξύ δυο σφαιρών (σχήμα 5.8). Το Aov υπολογίστηκε με την 
βοήθεια της μαθηματικής γλώσσας προγραμματισμού Μathematica Weisstein, Eric 
W "Circle-Circle Intersection", From MathWorld—A Wolfram Web Resource. 
http://mathworld.wolfram.com/Circle-CircleIntersection.html. 
Στην συνέχεια με αντικατάσταση των προβολών της επιφάνειας στην εξίσωση 5.1 
λαμβάνεται η θεωρητική EMD. 
 Έτσι χρησιμοποιώντας την ακτίνα R=1.65 nm των σφαιρικών 
νανοσωματιδίων που περιγράφονται από την πρώτη κορυφή του 
ηλεκτροφερογραφήματος των Ca-Ea (σχήμα 5.6) η θεωρητική EMD είναι 6,7 nm. 
Επεκτείνοντας το μοντέλο υπολογίστηκε η EMD για επιμήκεις δομές που 
αποτελούνται από 2 έως 6 εξάγωνα. Για να είναι τα αποτελέσματα άμεσα 

5.8. a) Σχηματική απεικόνιση συσσωματώματος με εξαγωνική διαμόρφωση που αποτελείται από 
6 σφαιρικά σωματίδια στην περιφέρεια και ένα στο κέντρο. Αναγράφονται οι προβολές των 
επιφανειών που είναι κάθετες στους κύριους άξονες μεταβατικής/μεταθετικής (translational) 
συμμετρίας.   

 

http://mathworld.wolfram.com/about/author.html
http://mathworld.wolfram.com/
http://mathworld.wolfram.com/Circle-CircleIntersection.html
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συγκρίσιμα με εκείνα του TEM, στο σχήμα 5.9 παρουσιάζονται ενδεικτικά 
συσσωματώματα με τις αναμενόμενες διαστάσεις καθώς και η θεωρητική EMD. Στο 
σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι εξετάστηκαν και άλλες διαμορφώσεις (π.χ. 
επαναλαμβανόμενα εξάγωνα που σχηματίζουν επίπεδα συσσωματώματα), αλλά 
καμία δεν έρχεται σε  συμφωνία με τα δεδομένα από το TEM και nES-DMA.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.9. a) Σχηματική απεικόνιση των συσσωματωμάτων με εξαγωνική διαμόρφωση καθώς 
και των επιμήκη διαμορφώσεων που λαμβάνονται με επανάληψη τους. b) Γράφημα της 
EMD που υπολογίζεται από το θεωρητικό μοντέλο ως προς τον αριθμό των σφαιρικών 
σωματιδίων 3,3 nm. Έχει συμπεριληφθεί επίσης η θεωρητική EMD για το συσσωμάτωμα 
που αποτελείται από τρία σφαιρικά σωματίδια σε ευθύγραμμη δομή.       
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 Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο η κατανομή με κορυφή στα 8,6 nm και 
εύρος από 7,3 έως 12,0 nm που εμφανίζεται στο ηλεκτροφερογράφημα των Ca-Ea 
οφείλεται σε συσσωματώματα που αποτελούνται από 2 έως 6 εξάγωνα 
τοποθετημένα σε σειρά (σχήμα 5.9). Υπέρ αυτού συνηγορεί το μεγάλο εύρος της 
κατανομής που είναι χαρακτηριστικό κατανομών σωματιδίων με διαφορετική EMD 
[54]. Η επιβεβαίωση, ωστόσο, προκύπτει, από εικόνες TEM. Πράγματι, 
παρατηρούνται επιμήκεις δομές των οποίων οι διαστάσεις βρίσκονται σε καλή 
αναλογία με τις διαστάσεις που αναμένονται για συσσωματώματα με 2, 5 και 7 
εξάγωνα (σχήματα 5,9 a, 5.10 και 5.11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στο σχήμα 5.10 το σωματίδιο που σημαίνεται με τον αριθμό 3 έχει 
διαστάσεις ~14 nm και ~15 nm και φαίνεται να αποτελείται από δύο επιμέρους 
δομές. Η διαμόρφωση αυτή πλησιάζει τις θεωρητικές διαστάσεις για 
συσσωματώματα που συνίσταται από 5 μέχρι 6 εξάγωνα. Η υπόθεση ενισχύεται 
ακόμα περισσότερο από την ύπαρξη μεγαλύτερων σωματιδίων με διαστάσεις 23.5 
nm X 9.5 nm που συμπίπτουν με την θεωρητική τιμή για συσσωματώματα με 
επανάληψη 7 εξαγωνικών δομών (σχήμα 5.11, αριθμός 4). 

5.10. Εικόνα TEM συσσωματωμάτων Ca-Ea. Στο ένθετο παρουσιάζεται η μεγέθυνση ενός 
επιμήκη συσσωματώματος (αριθμός 3). Παραθέτονται οι διαστάσεις των σωματιδίων 
(κόκκινες αγκύλες) και η πιθανή δομή τους.    
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 Ο λόγος των ολοκληρώσεων (και άρα του αριθμού σωματιδίων), των 
κορυφών που καταγράφονται από το nES-DMA, είναι ίδιος για διαφορετικές 
συγκεντρώσεις του  Ca-Ea. Αυτό αποδεικνύει ότι τα συσσωματώματα που 
ανιχνεύονται είναι ενδογενή και δεν αποτελούν nES-επαγόμενα ολιγομερή. Έτσι οι 
λόγοι ύπαρξης τους θα πρέπει να αναζητηθούν στις πειραματικές συνθήκες (π.χ 
θερμοκρασία, συγκεντρώσεις αντιδρώντων) δημιουργίας τους. Η πληροφορία που 
παρέχεται από το nES-DMA, είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς το TEM δεν μπορεί 
να ξεχωρίσει αν τα συσσωματώματα είναι χαρακτηριστικά του διαλύματος ή είναι 
αποτέλεσμα της διαδικασίας εξάτμισης της σταγόνας που τοποθετείται πάνω στο 
grid.     
 Αν και υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για τις διαμορφώσεις που υιοθετούν τα 
Ca-Ea, η απόλυτη επιβεβαίωση απαιτεί εικόνες TEM υψηλής ευκρίνειας στις οποίες 
θα διακρίνονται οι θέσεις που λαμβάνουν τα σφαιρικά σωματίδια των 3,3 nm. 
Σημαντική θα ήταν και καταγραφή του μοτίβου διάθλασης (diffraction pattern) 
ώστε να ελεγχτεί η κρυσταλλικότητα των δομών. Ορισμένα TEM διαθέτουν 
λογισμικά που επιτρέπουν τον σχεδιασμό τρισδιάστατων εικόνων των δομών, με 
ανασύσταση εικόνων που έχουν ληφθεί υπό διάφορες γωνίες. Η επίτευξη λήψης 
τέτοιων εικόνων είναι αρκετά δύσκολο επιχείρημα και εξαρτάται άμεσα από την 
ικανότητα του χρήστη TEM. Άλλη μια δυσκολία προέρχεται και από την φύση του 
υλικού. Το γεγονός ότι τα Ca-Ea έχουν συντεθεί από πηγές άνθρακα (κιτρικό οξύ και 
αιθανολαμινή) αυξάνει την πιθανότητα καταστροφής τους από την δέσμη του TEM. 
Επίσης η μέτρηση πρέπει να γίνει σε TEM grids με διαφορετικό υλικό από άνθρακα 

5.11. Εικόνα TEM συσσωματωμάτων Ca-Ea. Στο ένθετο παρουσιάζεται η μεγέθυνση 
ενός επιμήκους συσσωματώματος (αριθμός 4). Παραθέτονται οι διαστάσεις των 
σωματιδίων (κόκκινες αγκύλες) και η πιθανή δομή τους.    
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ώστε η ανίχνευση  να ενισχύεται. Μια δεύτερη προσέγγιση για την επιβεβαίωση 
των δομών είναι η συλλογή των σωματιδίων στα οποία αντιστοιχούν οι κορυφές 
που διαχωρίζονται από το nES-DMA. Η διαδικασία είναι σχετικά εύκολη και έχει ήδη 
εφαρμοστεί σε αρκετές μελέτες [27, 34, 40, 51, 53]. 

 

Αναλυτικά χαρακτηριστικά ποιότητας - Σύγκριση nES-DMA με TEM για ανάλυση 
νανοσωματιδίων   
 
 Η ανάλυση νανοσωματιδίων με nES-DMA εμφανίζει σημαντικά 
πλεονεκτήματα σε σχέση με την χρησιμοποίηση του TEM. Για των χαρακτηρισμό 
νανοσωματιδίων με nES-DMA απαιτούνται 2-4 min για κάθε δείγμα και <1 min για 
την ανάλυση των δεδομένων. Η επέκταση της μελέτης με την εφαρμογή 
θεωρητικών μοντέλων χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια και εξαρτάται άμεσα 
από την πολυπλοκότητα των δομών.  Αντίθετα ο χρόνος μέτρησης και επεξεργασίας 
των εικόνων, για το TEM είναι άμεσα συνδεδεμένος με την ικανότητα του χρήστη 
και την αυτοματοποίηση της εκάστοτε οργανολογίας. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ 
μεγαλύτερος από εκείνον του nES-DMA. Οι δύο τεχνικές χρειάζονται περίπου την 
ίδια συνολική ποσότητα δείγματος για κάθε ανάλυση (μερικά μL). Παρόλα αυτά το 
διάλυμα που τοποθετείται πάνω στο grid, αρκεί μόνο για μια μέτρηση και δεν 
μπορεί να ανακτηθεί και να ξαναχρησιμοποιηθεί. To nES-DMA λειτουργεί με ροή 
άντλησης δείγματος 70 nL min−1 και έτσι για κάθε ανάλυση μόνο 280 nL 
καταναλώνονται. Σημαντικό πλεονέκτημα του nES-DMA είναι η δυνατότητα 
συλλογής σωματιδίων συγκεκριμένου μεγέθους σε υποστρώματα όπως TEM grid 
και αλουμινένια δοχεία. Η διαδικασία αυτή είναι σχετικά εύκολη και θα περιγραφεί 
εκτενώς παρακάτω. Σε κάθε μέτρηση με το nES-DMA προσδιορίζεται το μέγεθος 
σημαντικά μεγάλου αριθμού σωματιδίων ( 106 - 108 P cm-3), που έχει ως 
αποτέλεσμα μια πολύ αντιπροσωπευτική κατανομή. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο 
να επιτευχθεί από άλλες τεχνικές. Συγκεκριμένα με το TEM ελέγχεται μόνο ένα 
μέρος (συνήθως μερικές εκατοντάδες) των σωματιδίων. Παράλληλα για να 
υπολογιστεί ο μέσος όρος του μεγέθους χρειάζεται αρκετός χρόνος, σε περιπτώσεις 
που δεν παρέχεται αυτοματοποιημένη οργανολογία. Η ανάλυση με nES-DMA είναι 
ανεξάρτητη των οπτικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων των δειγμάτων και της 
θερμοκρασίας. Αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση του TEM, αφού τα 
αποτελέσματα είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις ιδιότητες του υλικού ενώ επίσης 
υπάρχει πιθανότητα καταστροφής των δειγμάτων από την δέσμη του. Το TEM 
παρουσιάζει διακριτική ικανότητα υπονανομέτρου και έχει την δυνατότητα 
προσδιορισμού της ακριβής γεωμετρίας και κρυσταλλικότητας ενός σωματιδίου. 
Αντιθέτως η αβεβαιότητα του nES-DMA είναι >0,3 nm. Ενώ το nES-DMA έχει την 
δυνατότητα να ανιχνεύει αλλαγές έως και 0,2 nm στο μέγεθος νανοσωματιδίων 10 
nm και έως 0,5 nm για νανοσωματίδια 30 nm. 
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Η χαμηλότερη διακριτική ικανότητα του nES-DMA ισοσκελίζεται από την εξαιρετική 
επαναληψιμότητα (>0,1nm) καθώς και από το υψηλό κόστος εγκατάστασης και 
λειτουργίας του ΤΕΜ. Σημαντικό μειονέκτημα του nES-DMA αποτελεί ο 
περιορισμένος αριθμός συμβατών διαλυτών και οφείλεται στην λειτουργία της 
τεχνικής nES. Έτσι είναι δύσκολο να μελετηθούν υδρόφοβα σωματίδια. Επίσης, σε 
όλες τις αναλύσεις θα πρέπει να απομακρύνονται (διάλυση, υπερφυγοκέντριση, 
cut-off filters) τα μη πτητικά αλάτια, οι επιφανειοδραστικές ουσίες και οι μη 
πτητικοί διαλύτες γιατί έχουν την τάση να δημιουργούν συσσωματώματα κατά τη 
διαδικασία του nES. 
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5.4.2 Χαρακτηρισμός του μεγέθους και της στοιχειακής σύστασης σωματιδίων 
χρυσού χρησιμοποιώντας nES-DMA και ICP-MS. 

 
 Το nES-DMA, όπως έχει αποδειχτεί και από τις παραπάνω μελέτες (κεφάλαια 
3,4,5), προσφέρει μοναδικές δυνατότητες για το μέτρημα του μεγέθους μεγάλων 
βιομορίων, πρωτεϊνικών συμπλόκων  και διαφόρων τύπων νανοσωματιδίων με  
διαμέτρους που κυμαίνονται από 3 έως 100 nm [27, 34, 52, 55, 58, 59]. Ωστόσο, ένα 
από τα μειονεκτήματα  της  τεχνικής προκύπτει από τις δυνατότητες του ανιχνευτή 
συμπυκνωμένων σωματιδίων (CPC). Αυτός ο εξαιρετικά ευαίσθητος ανιχνευτής  δεν 
παρέχει πληροφορία σχετικά με την στοιχειακή σύσταση των νανοσωματιδίων που 
ανιχνεύει. Σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί αυτή η αδυναμία, πρόσφατα στο 
εργαστήριο μας έγινε σύζευξη του nES-DMA σε σειρά το με ICP-MS [60]. 
Συγκεκριμένα, το σύστημα παρέχει πληροφορία για το μέγεθος και για την 
στοιχειακή σύσταση συσσωματωμάτων που δημιουργούνται από τον 
ηλεκτροψεκασμό διαλυμάτων διάφορων αλάτων (π.χ CsI), με υψηλή συγκέντρωση. 
Τα συσσωματώματα των αλάτων, όπως έχει εκτενώς αναφερθεί στο κεφάλαιο 4, 
είναι αποτέλεσμα του nES. Δυστυχώς, η ευαισθησία του συστήματος που 
αναπτύχθηκε δεν επιτρέπει τον ταυτόχρονο προσδιορισμό του μεγέθους και της 
στοιχειακής σύστασης των μετάλλων που περιέχουν πρωτεΐνες ή άλλα 
νανοσωματίδια. Όλες οι προσπάθειες για να αυξήσουμε την ευαισθησία δεν είχαν 
το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα η ανάλυση υψηλότερων 
συγκεντρώσεων επάγει τον σχηματισμό nES-επαγόμενων ολιγομερών, δίνοντας 
ανακριβείς μετρήσεις μεγέθους.  
 Για να βελτιώσουμε  την ευαισθησία του ICP-MS ώστε να λειτουργεί ως 
ανιχνευτής του nES-DMA, ελέγξαμε την δυνατότητα  της off-line σύζευξης με την 
χρήση ενός εμπορικά διαθέσιμου συστήματος συλλογής νανοσωματιδίων [44]. Με 
τον τρόπο αυτό νανοσωματίδια συγκεκριμένου μεγέθους επιλέχτηκαν 
εφαρμόζοντας κατάλληλο δυναμικό στο DMA, και κατόπιν συλλέχτηκαν σε 
μεταλλικό κύπελλο στο οποίο είχε εφαρμοστεί υψηλή τάση. 
 Στην συνέχεια τα συλλεγμένα νανοσωματίδια διαλύθηκαν σε νερό και 
μετρήθηκαν με φασματομετρία επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS). Για 
να επιτύχουμε ικανοποιητική ευαισθησία με απώτερο σκοπό να έχουμε 
πληροφορία για την στοιχειακή σύσταση και την συγκέντρωση ήταν επιτακτική 
ανάγκη το ICP-MS να λειτούργει σε κατάσταση ανίχνευσης μεμονωμένων 
σωματιδίων (single particle mode,SPM) (κεφάλαιο 2). Το SPM-ICP-MS βρίσκει 
εφαρμογή στην ανίχνευση διάφορων τύπων νανοσωματιδίων σε βιολογικά και 
περιβαλλοντικά δείγματα [61-66]. Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης 
εντοπίζεται στην ικανότητα να παρέχει πληροφορία για την στοιχειακή σύσταση και 
την συγκέντρωση μεμονωμένων νανοσωματίδιων με τεράστια ευαισθησία [67-69]. 
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5.12. Μονάδα ηλεκτροψεκασμού (a), με διαφορικό αναλυτής κινητικότητας ιόντων (DMA) 
(b), σε σειρά με συσκευή συλλογής νανοσωματιδίων (c), τοποθετημένη μεταξύ της εξόδου 
του DMA και της εισόδου του ανιχνευτή CPC (d).  

 

 Η off-line σύζευξη πραγματοποιήθηκε με τροποποίηση του συστήματος 
συλλογής νανοσωματιδίων νανοσωματιδίων (Nanometer aerosol sampler, Model 
3089, TSI.inc.) όπου είχε εγκατασταθεί ανάμεσα  στο DMA και στον ανιχνευτή CPC. 
Προκειμένου να επιτευχτεί η συλλογή ικανού αριθμού σωματιδίων για την ανάλυση 
με το SPM-ICP-MS έγιναν δύο τροποποιήσεις. Αρχικά το σύστημα άντλησης 
απενεργοποιήθηκε και εν συνεχεία οι δύο έξοδοι του θαλάμου συλλογής 
νανοσωματιδίων ενώθηκαν με ένα T-piece το οποίο μέσω ενός μη αγώγιμου  
σωλήνα συνδέθηκε στον CPC ανιχνευτή. Με τον τρόπο η ροή του αερίου που περνά 
μέσα από την συσκευής συλλογής νανοσωματιδίων, είναι ίδια με την ροή 
λειτουργίας του CPC (1.5 L min-1). Η παγίδευση των εισερχόμενων σωματιδίων 
γίνεται επάνω σε αλουμινένιο υποδοχέα ο οποίος τοποθετείται  στο ηλεκτρόδιο του 
συλλέκτη . Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού  – 10kV στο ηλεκτρόδιο 
με αποτέλεσμα τα θετικά μονοφορτισμένα νανοσωματίδια να “κολλάνε” στον 
αλουμινένιο υποδοχέα. Για να σταθεροποιηθεί ο υποδοχέας, απέναντι στην ροή του 
αεριού είναι αναγκαία η χρήση ταινίας. Η διάταξη του συστήματος παρουσιάζεται 
γραφικά στο σχήμα 5.12 ενώ φωτογραφίες παραθέτονται στο παράρτημα Α2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Η αποτελεσματικότητα παγίδευσης, αυτής της πειραματικής διάταξης, 
αποδεικνύεται περνώντας νανοσωματίδια χρυσού (Au) 60nm μέσω του συλλέκτη 
και αριθμώντας πόσα φθάνουν στο  CPC, με ή χωρίς την εφαρμογή δυναμικού στο 
ηλεκτρόδιο (σχήμα 5.13). Είναι ξεκάθαρο ότι σχεδόν όλα τα νανοσωματίδια Au 
αφαιρούνται από την τη ροή αερίου με την συσκευή συλλογής όταν στο ηλεκτρόδιο 
συλλογής εφαρμοστεί δυναμικό -9,5 kV. Δεδομένου ότι η επιφάνεια του 
ηλεκτροδίου συλλογής καλύπτεται από το μεταλλικό υποδοχέα αναμένεται τα 
περισσότερα νανοσωματίδια Αu να “συλλαμβάνονται” εντός αυτού.  
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Το φαινόμενο παρατηρήθηκε για όλους τους τύπους νανοσωματιδίων, π.χ 
μεταλλικά, νανοσωματίδια αλατιών κ.λ που εξετάστηκαν. Τα μικρότερης διαμέτρου 
σωματίδια απαιτούν χαμηλότερες τάσεις για αποτελεσματική παγίδευση, ενώ  
μεγαλύτερα  νανοσωματίδια  απαιτούν υψηλότερες τάσεις [44]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Για να εξετάσουμε την ικανότητα του ICP-MS να ανιχνεύει τα συλλεγόμενα   
νανοσωματίδια Au με ονομαστικό μέγεθος 60 nm, που προμηθευτήκαμε από την 
NIST [49], έγινε η προετοιμασία δείγματος που περιγράφεται στο πειραματικό 
μέρος και ακολούθησε η ανάλυσή του. Αρχικά καταγράφηκε ένα nES-DMA 
ηλεκτροφερόγραμμα με την η συσκευή συλλογής αποσυνδεμένη (σχήμα 5.14). Δυο 
κύριες κορυφές  ανιχνεύθηκαν. Η κορυφή στα 9 nm αντιστοιχεί πιθανώς σε 
συσσωματώματα αλάτων  που υπάρχουν στο διάλυμα, ενώ η κορυφή περίπου στα 
60 nm πρέπει να οφείλεται στα νανοσωματίδια Au. 

5.13. Αριθμός νανοσωματιδίων χρυσού (60 nm) μετρημένα με CPC, χωρίς εφαρμογή 
(0 kV) και με εφαρμογή δυναμικού – 9,5 kV στο ηλεκτρόδιο του συλλέκτη. Το βέλος 
υποδεικνύει την έναρξη εφαρμογής του δυναμικού.   
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Ωστόσο αυτές οι υποθέσεις για τις κορυφές τονίζουν την αδυναμία του CPC 
ανιχνευτή να  παρέχει πληροφορίες σχετικά με την στοιχειακή σύνθεση του 
ανιχνευόμενου νανοσωματίδιου. 
  Στην συνέχεια, η συσκευή συλλογής νανοσωματιδίων τοποθετήθηκε σε 
σειρά ανάμεσα στο DMA και στο CPC. Το DMA ρυθμίστηκε ώστε να περνούν 
διαμέσου του συλλέκτη νανοσωματίδια συγκεκριμένου μεγέθους (9,1 , 24, 57, 59,6, 
74,0 nm, σχήμα 5.14) τα οποία και συλλέχθηκαν για 30 λεπτά για το κάθε μέγεθος. 
Στα κλάσματα που προέκυψαν προστέθηκε 1 ml απιοντισμένου νερού. Τα 
διαλύματα μεταφέρθηκαν σε φιαλίδια Eppendorf και αναλύθηκαν για την 
περιεκτικότητα τους σε μέταλλα με ICP-MS. Σε όλες τις περιπτώσεις το δυναμικό 
που εφαρμόστηκε για την παγίδευση ήταν -9.5 kV. 
 Η μέτρηση των δειγμάτων έγινε με SPM ICP-MS παρακολουθώντας το 
ισότοπο 197Au,  με χρόνο συλλογής δεδομένων (Dwell time) 10 ms. Κάθε 
νανοσωματίδιο που εισέρχεται στο πλάσμα δημιουργεί ένα νέφος (plume) ιόντων 
χρυσού. Η χρησιμοποίηση μικρών Dwell time επιτρέπει την ανίχνευση αυτών των 
παλμών νεφών ιόντων που αντιστοιχούν σε μεμονωμένα σωματίδια και την 
καταγραφή τους στο φάσμα με την μορφή ακίδας (spikes). Ο αριθμός των ιόντων 
που ανιχνεύονται για κάθε παλμό είναι ανάλογος της μάζας του χρυσού από τον 
οποίο αποτελείται κάθε νανοσωματίδιο ξεχωριστά. 

5.14. nES-DMA ηλεκτροφερογράφημα των νανοσωματιδίων Au 60 nm από την 
NIST. Τα βέλη υποδεικνύουν τα μεγέθη που συλλέχτηκαν για 30 min ώστε στην 
συνέχεια να αναλυθούν με SPM-ICP-MS (χρόνος σάρωσης 120s)   
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 Πιο συγκεκριμένα, στο διάγραμμα SPM-ICP-MS που προκύπτει για το 
κλάσμα των 59.6 nm (σχήμα 5.15) εμφανίζονται μια σειρά από spikes, καθένα από 
τα οποία αντιστοιχεί σε νέφος ιόντων Au που με την σειρά τους προκύπτουν από 
ένα και μονό νανοσωματίδιο Au.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνολικά για χρόνο ανάλυσης (dwell time) 10 ms, ανιχνεύτηκαν 22 μονομερή 
νανοσωματίδια Au. Σε τρείς περιπτώσεις ανιχνεύτηκαν διμερή και τριμερή τους, τα 
οποία οφείλονται στην εισαγωγή στο πλάσμα περισσότερων σωματιδίων, στον ίδιο 
χρόνο ανάλυσης (dwell time) των 10 ms. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να 
ελαχιστοποιηθεί με κατάλληλες αραιώσεις αλλά είναι αδύνατον να εξαλειφθεί. Η 
μέση ένταση των  spikes  (93±18 counts) έρχεται σε απολυτή συμφωνία με την μέση 
ένταση που  μετρήθηκε για διάλυμα νανοσωματιδίων Au 60 nm (97 ±33 counts) με 
συγκέντρωση Au 50 ng L-1 (σχήμα 5.16). 

5.15.a) Ανάλυση των συλλεγμένων κλασμάτων με μέγεθος 59,6, με ICP-MS σε λειτουργία 
ανίχνευσης μεμονωμένων σωματιδίων (m/z 197, dwell time 10 ms) b) το κλάσμα των 24 
nm δεν εμφανίζει spikes, αποδεικνύοντας έτσι την έλλειψη νανοσωματιδίων Au.     
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Αυτό επιβεβαιώνει ότι κάθε νανοσωματίδιο με μέγεθος 59,6 nm (προσδιορίζεται 
από το nES-DMA) που συλλέγεται και ανιχνεύεται έχει την ίδια ποσότητα σε Αu 
όπως τα αντίστοιχα 60 nm της NIST. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το nES-DMA 
αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο για τον προσδιορισμό του μεγέθους σωματιδίων. 
Πράγματι η EMD στα 59.6 nm που μετρήθηκε (59,5 μετά την διόρθωση  για το 
πάχος των μη πτητικών αλάτων που είχαν επιστρωθεί στην επιφάνεια των 
σωματιδίων) συμφωνεί απόλυτα με τις τιμές 54.9 έως 56.6 nm που δίνει η NIST και 
λαμβάνονται χρησιμοποιώντας ποικιλία από διαφορετικές αναλυτικές τεχνικές [49]. 
 Ο προσδιορισμός του αριθμού ή της συγκέντρωσης των  νανοσωματιδίων 
στο αναλυόμενο διάλυμα είναι πολύπλοκη διαδικασία και εξαρτάται από την 
μέτρηση της αποτελεσματικότητας συλλογής τους. Αυτό φυσικά μπορεί να 
επιτευχτεί αναλύοντας το αρχικό διάλυμα (πριν αυτό ηλεκτροψεκαστεί) 
χρησιμοποιώντας  SPM ICP-MS και συγκρίνοντας  τον αριθμό των νανοσωματιδίων 
που ανιχνεύεται με εκείνον που προέρχεται από την ανάλυση των συλλεγόμενων 
κλασμάτων. Ωστόσο, κρίνεται αναγκαία περισσότερη πειραματική εργασία καθώς 
οι παράμετροι (χρόνος συλλογής, δυναμικό συλλέκτη, ροή DMA, συνθήκες nES)  
που επηρεάζουν την συλλογή είναι πολυάριθμοι. 
   Το δεύτερο κλάσμα που αναλύθηκε συλλέχτηκε στα 24 nm (5.15 b). Στην 
περίπτωση αυτή είναι ξεκάθαρο  ότι  δεν ανιχνεύθηκαν νανοσωματίδια Au καθώς 
δεν καταγράφηκε κανένα spike. Τα ίδια αποτελέσματα, όπως αναμενόταν, 
παρατηρήθηκαν και για τα συλλεγόμενα κλάσματα των 9.1 nm και 74 nm (σχήμα 
5.17).

5.16. Ανάλυση νανοσωματίδίων Au (NIST RM 8013) με συγκέντρωση 50 ng L-1 με ICP-MS 
σε λειτουργία ανίχνευσης μεμονωμένων σωματιδίων (m/z 197, dwell time 10 ms)  
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Τα spikes που καταγράφονται μπορούν να αποδοθούν σε νανοσωματίδια που 
παγιδεύτηκαν κάπου στο σύστημα και απελευθερώθηκαν κατά την διάρκεια της 
ανάλυσης. Το φαινόμενο αυτό είναι στατιστικά σπάνιο και δεν επηρεάζει το 
συνολικό προφίλ των μετρήσεων που λαμβάνονται. Ειδικότερα, το spike για το 
κλάσμα των 74 nm θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε διμερή αφού σύμφωνα με τον 
Pease [27] αυτό είναι το μέγεθος που θα έπρεπε να εμφανίζονται στο nES-DMA 
(1,24 Χ 59,6 = 73,9 nm). Παρόλα αυτά κάτι τέτοιο δεν επαληθεύεται από την 
παρούσα εργασία.  
 Ιδιαίτερα σημαντικά είναι και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 
ανάλυση του κλάσματος των 57 nm που συλλέγεται στην αρχή της κορυφής των 
νανοσωματιδίων Au. Πράγματι η ένταση των spikes που ανιχνεύτηκαν είναι ίδια με 
εκείνη για τα νανοσωματίδια Au ενώ ο αριθμός τους είναι μικρότερος από τον 
αντίστοιχο που ανιχνεύεται για το κλάσμα των 59,6 nm. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η 
κατανομή του nES-DMA είναι χαρακτηριστική τόσο του μεγέθους όσο και του 
αριθμού σωματιδίων στο διάλυμα. 

a 

b 

5.17. Ανάλυση των συλλεγμένων κλασμάτων με μέγεθος a) 9,1 nm και b) 74 nm, με ICP-
MS σε λειτουργία ανίχνευσης μεμονωμένων σωματιδίων (m/z 197, dwell time 10 ms)    
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5.5. Συμπεράσματα 
 
 Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας το nES-DMA χρησιμοποιήθηκε για 
το χαρακτηρισμό του μεγέθους, του ολιγομερισμού και της δομής τεσσάρων Ndots 
κατασκευασμένα από άνθρακα (C-Salt, C-WS, Arginine, Ca-Ea). Τα αποτελέσματα 
που προέκυψαν συγκρίθηκαν με μετρήσεις TEM ενώ αναφέρθηκαν επίσης 
δυνατότητες και περιορισμοί της τεχνικής. Τα ευρήματα αυτού του κομματιού 
συνοψίζονται στα εξής: 
 
 Το nES-DMA μπορεί να ανιχνεύσει και να διαχωρίσει νανοσωματίδια και 

συσσωματώματα τους, με μέγεθος 3-150 nm περίπου. Οι κατανομές 
μεγεθών που καταγράφονται είναι παρόμοιες με εκείνες που προκύπτουν 
από μετρήσεις TEM. 

 Η ανάλυση δειγμάτων που περιέχουν σωματίδια διαφορετικού μεγέθους και 
αριθμού με το nES-DMA απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη και τα nES-επαγόμενα ολιγομερή. Για να εξασφαλιστεί ότι 
οι μετρούμενες κατανομές αντιστοιχούν σε συσσωματώματα που υπάρχουν 
στο διάλυμα και δεν είναι αποτέλεσμα του nES πρέπει να ακολουθείται 
διαδικασία συνεχών αραιώσεων έως ότου η μορφή της κατανομής να 
παραμένει αμετάβλητη. 

 Το εμβαδό των κατανομών αντιστοιχεί στην συνολική συγκέντρωση των 
ψεκαζόμενων νανοσωματιδίων. 

 Για σφαιρικά σωματίδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, η EMD ταυτίζεται με την 
πραγματική υδροδυναμική διάμετρό τους.  Το  ίδιο ισχύει και για σωματίδια 
ή συσσωματώματα  των οποίων το μέγεθος είναι μεγαλύτερο από την μέση 
ελεύθερη διαδρομή του αερίου (Kn ≤ 1). Στις περιπτώσεις όπου σωματίδια ή 
συσσωματώματα έχουν διάμετρο μικρότερη της μέση ελεύθερη διαδρομή 
του αερίου (Kn > 1), το DMA διαχωρίζει τα σωματίδια με βάση τις προβολές 
της επιφάνειας τους. 

 Αν και σε καμία περίπτωση δεν διαθέτει την ατομική διακριτικότητα του 
TEM το nES-DMA έχει την δυνατότητα προσδιορισμού της γενικής δομής και 
σχήματος νανοσωματιδίων καθώς και των συσσωματομάτων τους. Πράγματι 
μπορεί να παρέχει πληροφορία για τον αριθμό των σφαιρικών 
νανοσωματιδίων από τα οποία αποτελείται ένα συσσωμάτωμα. Επίσης 
μπορεί να διακρίνει αν αυτά δημιουργούν ευθύγραμμες (collinear) ή 
κλειστής διαμόρφωσης (Close-pack) δομές. 

 Δημιουργήθηκε θεωρητικό μοντέλο που υπολογίζει την EMD 
επαναλαμβανόμενων εξαγωνικών δομών που αποτελούνται από 7 σφαιρικά 
σωματίδια και εφαρμόστηκε στην περίπτωση των Ca-Ea.
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 Η ανάπτυξη του μοντέλου, οι κατανομές μεγεθών που προκύπτουν από το 
nES-DMA και οι εικόνες από το TEM παρέχουν σημαντικές ενδείξεις για την 
διαμόρφωση των Ca-Ea. Με συνδυασμό των δεδομένων που προκύπτουν τα 
Ca-Ea είναι πιθανόν να σχηματίζουν επιμήκεις διαμορφώσεις από 
επαναλαμβανόμενες εξαγωνικές δομές που με την σειρά τους αποτελούνται 
από σφαιρικά σωματίδια διαμέτρου 3,3 nm.        

 Παρέχεται πληροφορία για το μέγεθος, το σχήμα, την δομή και τα 
συσσωματώματα νανοσωματιδίων σε μια μόνο μέτρηση  

 Το nES-DMA εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά πολλά 
αναλυτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι μια γρήγορη τεχνική (2-4 min για 
κάθε δείγμα και <1 min για την ανάλυση των δεδομένων) με διαχωριστική 
ικανότητα υπο- νανόμετρου και δεν απαιτεί ειδικά αντιδραστήρια σήμανσης 
και βαθμονόμησης. 

 Απαιτεί μικρή ποσότητα δείγματος. Για κάθε ανάλυση μόνο 280 nL 
καταναλώνονται. 

 Σε κάθε μέτρηση nES-DMA προσδιορίζεται το μέγεθος σημαντικά μεγάλου 
αριθμού σωματιδίων ( 106 - 108 P cm-3), που έχει ως αποτέλεσμα μια πολύ 
αντιπροσωπευτική κατανομή. Αντίθετα με το TEM χαρακτηρίζονται το 
περισσότερο μερικές εκατοντάδες σωματίδια. 

 Η ανάλυση με nES-DMA είναι ανεξάρτητη των οπτικών και φυσικοχημικών 
ιδιοτήτων των δειγμάτων και της θερμοκρασίας. 

 Η διαχωριστική ικανότητα του nES-DMA είναι >0,3 nm και έχει την 
δυνατότητα να ανιχνεύει αλλαγές έως και 0,2 nm στο μέγεθος 
νανοσωματιδίων 10 nm και έως 0,5 nm για νανοσωματίδια 30 nm 

 Μειονέκτημα του nES-DMA αποτελεί ο περιορισμένος αριθμός συμβατών 
διαλυτών και οφείλεται στην λειτουργία του nES. Επίσης θα πρέπει να 
απομακρύνονται (διαπίδυση, υπερφυγοέντριση) τα μη πτητικά αλάτια, οι 
επιφανειοδραστικές ουσίες και οι μη πτητικοί διαλύτες γιατί έχουν την τάση 
να δημιουργούν συσσωματώματα κατά τη διαδικασία του nES. 

 
Στο δεύτερο κομμάτι αυτής της εργασίας αναπτύχθηκε off-line σύζευξη του nES-
DMA με το ICP-MS σε λειτουργία ανίχνευσης μεμονωμένων σωματιδίων και 
επιτεύχθηκε ο προσδιορισμός τόσο του μεγέθους όσο και της στοιχειακής σύστασης 
νανοσωματιδίων χρυσού. Η καινοτομία αυτής της μελέτης έγκειται: 
 
 Στην χρησιμοποίηση του συστήματος nES-DMA ως τεχνική προσδιορισμού 

και συλλογής νανοσωματιδίων επιθυμητού μεγέθους και εν συνεχεία στον 
προσδιορισμό της στοιχειακής τους σύστασης το ICP-MS σε λειτουργία 
ανίχνευσης μεμονωμένων σωματιδίων. Με τον τρόπο αυτό ξεπεράστηκε η 
μη-εκλεκτικότητα του ανιχνευτή CPC. 
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 Στην ιδιαίτερα μεγάλη ευαισθησία που παρέχει το ICP-MS σε λειτουργία 
ανίχνευσης μεμονωμένων σωματιδίων. Είναι σε θέση να ανιχνεύει μικρό 
αριθμό μεταλλικών νανοσωματιδίων.   

  Η αναλυτική προσέγγιση που περιγράφεται είναι σχετικά απλή 
 Στην δυνατότητα εφαρμογής να παρέχει πληροφορία, με εξαιρετική 

διακριτική ικανότητα, για το μέγεθος, το σχήμα, την δομή, την στοιχειακή 
σύσταση, την συγκέντρωση  νανοσωματιδίων και συσσωματωμάτων τους σε 
μια μόνο μέτρηση μόνο 35 min. 
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Κεφάλαιο 6 
 

Ανάπτυξη θεωρητικού μοντέλου για τον 
προσδιορισμό, με nES-DMA, της διαμέτρου και της 
δομικής διαμόρφωσης του ομοιοπολικού σύμπλοκου 
πρωτεϊνών GFP-GBP-YFP (Fluo) που λειτουργεί ως 
βιοαισθητήρας γλυκόζης. 
 

6.1. Εισαγωγή 
 
 Τα πολύ-πρωτεϊνικά σύμπλοκα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε διάφορες 
βιολογικές διεργασίες συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης, της δομικής 
αναδίπλωσης και στόχευσης πρωτεϊνών, της ανοσολογικής αναγνώρισης, της 
κυτταρικής κίνησης, τις ενζυμικές αντιδράσεις κ.α  [1-3]. Λόγω των ιδιοτήτων τους 
πολλά από αυτά τα σύμπλοκα αποτελούν στόχους της μοριακής ιατρικής και 
ερευνούνται διεξοδικά [4]. Για την κατανόηση των ιδιοτήτων τους κρίνεται 
αναγκαίος ο δομικός χαρακτηρισμός τους και συγκεκριμένα το μέγεθος, το σχήμα, η 
σχετική μοριακή μάζα (Mr) και η στοιχειομετρία τους.  
 Η πολυπλοκότητα και ο δυναμικός χαρακτήρας τους καθιστά εξαιρετικά 
δύσκολη την μελέτη τους με υψηλής διακριτικότητας “κλασικές” τεχνικές δομικού 
χαρακτηρισμού: ηλεκτρονική μικροσκοπία διπλής διάστασης (two dimensional 
electron microscopy: 2D-EM ), κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ , φασματοσκοπία 
πυρηνικού μαγνητικού (NMR) [3, 5]. Πράγματι, οι τεχνικές αυτές απαιτούν μεγάλη 
ποσότητα δείγματος υψηλής καθαρότητας, που σε πολλές περιπτώσεις είναι 
αδύνατο να επιτευχθεί. Ακόμα και όταν παράγονται ομογενή δείγματα πρωτεϊνών 
σε υψηλή συγκέντρωση είναι αναγκαία η απομάκρυνση των δυναμικών ή 
αδίπλωτων αμινοξικών αλληλουχιών ώστε να ληφθούν κρύσταλλοι για 
χαρακτηρισμό με κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ ή 2D-EM. Η φασματοσκοπία 
πυρηνικού μαγνητισμού είναι πιο κατάλληλη για την μελέτη της δομικής δυναμικής 
πρωτεϊνών και των αλληλεπιδράσεων τους σε διαλύματα. Αντιθέτως δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί σε πρωτεΐνες με περισσότερα από 300 αμινοξέα. Σε όλες τις 
περιπτώσεις η ανάλυση των δεδομένων είναι χρονοβόρα και προϋποθέτει 
απαιτητικά υπολογιστικά προγράμματα. 
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 Στις πειραματικές μεθόδους για τον δομικό χαρακτηρισμό πρωτεϊνών και 
πρωτεϊνικών συμπλόκων συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η:  

• ηλεκτρονική μικροσκοπία αντισωμάτων ( Immuno-electron microscopy), που 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της θέσης μιας πρωτεΐνης στο 
κύτταρο ή σε ένα συσσωμάτωμα [6]. 

• χημική διασύνδεση (chemical crosslinking) σε συνδυασμό με 
φασματοσκοπία μάζας, για τον προσδιορισμό των πρωτεϊνικών επαφών σε 
σύμπλοκα [7]. 

• πρωτεϊνικές συστοιχίες (protein arrays), για την ανίχνευση πρωτεϊνικών 
αλληλεπιδράσεων [8, 9]. 

• τεχνική μεταφοράς ενέργειας συντονισμού φθορισμού (Fluorescence 
resonance energy transfer: FRET) κ.α [10, 11]. 

 Το FRET συμβαίνει όταν υψηλής ενέργειας χρωμοφόρο (fluorophore) 
“μεταφέρει” ακτινοβολία σε ένα χρωμοφόρο χαμηλής ενέργειας το οποίο στην 
συνέχεια φθορίζει ισχυρά. Το σύστημα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ ζεύγους πρωτεϊνών στις οποίες έχει προστεθεί δότης και 
δέκτης φθορισμού. Σημαντική εφαρμογή αποτελούν οι βιοαισθητήρες βασισμένοι 
στο FRET [12]. Στην περίπτωση αυτή δύο φθορίζον πρωτεΐνες συνδέονται 
ομοιοπολικά με πρωτεΐνη της οποίας η δομή αλλάζει παρουσία κάποιου 
υποστρώματος [13]. Από το FRET του συστήματος εξάγονται δεδομένα για την 
δομική διαμόρφωση της πρωτεΐνης και την συγγένεια της για το υπόστρωμα. Ως 
δότης και δέκτης φθορισμού χρησιμοποιείται κυρίως η πρωτεΐνη πράσινου 
φθορισμού (green florescence protein: GFP) και τα ανάλογα της (πρωτεΐνη κίτρινου 
φθορισμού: YFP, πρωτεΐνη κυανού φθορισμού: CFP). Η τελευταία αυτή κατηγορία 
πρωτεϊνικών συμπλόκων θα αποτελέσει το κύριο θέμα της παρούσας εργασίας. 
 Σημαντικά εργαλεία για τον δομικό χαρακτηρισμό των πρωτεϊνών και 
πρωτεϊνικών συμπλόκων έχουν αποδειχτεί και μέθοδοι βιοπληροφορικής που 
βασίζονται σε υπολογιστικά μοντέλα. Οι προβλέψεις για την δομή των πρωτεϊνών 
προέρχονται από δύο κατηγορίες μεθόδων: α) από de novo ή ab initio θεωρητικά 
μοντέλα και β) από θεωρητικά μοντέλα που στηρίζονται στους νόμους της εξέλιξης 
[5]. Ειδικότερα στην πρώτη κατηγορία μεθόδων οι δομές προέρχονται από την 
αμινοξική αλληλουχία υποθέτοντας ότι μια πρωτεΐνη στην φυσική της κατάσταση 
υιοθετεί δομή με την μικρότερη ελεύθερη ενέργεια. Υπολογιστικά προγράμματα  
εξετάζουν μεγάλο αριθμό πιθανών δομών. Η δεύτερη κατηγορία μεθόδων 
στηρίζεται στην ομολογία πρωτεϊνικών αμινοξικών αλληλουχιών. Συγκεκριμένα η 
δομή μιας πρωτεΐνης προσομοιώνεται ακολουθώντας τα έξης βήματα: α) εύρεση 
γνωστών πειραματικών δομών που σχετίζεται με την αλληλουχία της πρωτεΐνης που 
μελετάται, β) αντιστοίχιση των αλληλουχιών με τις δομές, γ) δημιουργία και 
αξιολόγηση του μοντέλου.  
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 Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται διάφορες τεχνικές φασματοσκοπίας 
κινητικότητας ιόντων (ion mobility mass spectrometry) IM-MS για τον χαρακτηρισμό 
πρωτεϊνικών συμπλόκων [14-17]. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η  συνδυαστική 
τεχνική που περιλαμβάνει νανο-ηλεκτροψεκασμό (nanoelectrospray: nES) 
συζευγμένο με Διαφορικό Αναλυτή Κινητικότητας Ιόντων (differential mobility 
analyser: DMA) και ανιχνευτή μέτρησης συμπυκνωμένων σωματιδίων (condensed 
particle counting: CPC). Το nES-DMA έχει αποδειχτεί εξαιρετικό εργαλείο στον 
χαρακτηρισμό βιομορίων και των συμπλόκων τους [17-22] αλλά, σε αντίθεση με τις 
άλλες τεχνικές IM-MS, η ικανότητα του να ανιχνεύει δομικές πρωτεϊνικές αλλαγές 
δεν έχει ακόμα αποδειχτεί. Αυτός θα είναι και ο σκοπός της συγκεκριμένης 
εργασίας που θα περιγραφεί με λεπτομέρεια παρακάτω.  
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6.2. Σκοπός της μελέτης 
 
 Το nES-DMA χρησιμοποιείται για το ποσοτικό και ποιοτικό χαρακτηρισμό 
βιομορίων αφού παρέχει πληροφορία για την συγκέντρωση[23, 24], το μέγεθος , το 
σχετικό μοριακό βάρος, το σχήμα, και τα συσσωματώματά τους [17-22] σε μια μόνο 
μέτρηση. Αν και έχει αναλυθεί ένας σημαντικός αριθμός βιομορίων, παραμένει το 
ερώτημα αν το nES-DMA μπορεί να ανιχνεύει δομικές αλλαγές πρωτεΐνών και των 
συμπλόκων τους. 
 Πρόσφατα ο Pease et.al με την ανάπτυξη θεωρητικού μοντέλου απέδειξε ότι 
το nES-DMA μπορεί να διακρίνει αν νανοσωματίδια χρυσού με διάμετρο 10 nm 
σχηματίζουν ευθύγραμμα (collinear) ή κλειστής διαμόρφωσης (Close-pack) 
συσσωματώματα [25]. Τα συσσωματώματα αποτελούνταν από 2-5 νανοσωματίδια 
χρυσού. Η μελέτη στηρίζεται στο γεγονός ότι το nES-DMA, διαχωρίζει μη σφαιρικά 
σωματίδια με βάση τις προβολές της επιφάνειάς τους. Συγκεκριμένα η σφαιρική 
διάμετρος ισοδύναμης κινητικότητας (Electrophoretic Mobility Diameter: EMD) που 
μετριέται είναι αντίστροφος ανάλογη του αθροίσματος των προβολών της 
επιφάνειας των σωματιδίων ως προς τους κύριους άξονες μεταβατικής/μεταθετικής 
(translational) συμμετρίας τους [25-28]. Το ίδιο συμβαίνει και όταν τα σωματίδια ή 
συσσωματώματα τους έχουν διάμετρο μικρότερη της μέσης ελεύθερης διαδρομής 
του φέροντος αερίου (Kn > 1) που χρησιμοποιείται για την ανάλυση. Η ίδια 
προσέγγιση ακολουθήθηκε και για τον προσδιορισμό της δομής και της 
σταθερότητας ιών [29] καθώς και για την μελέτη συσσωματωμάτων IgG 
αντισωμάτων[26]. Παρά την διαφαινόμενη δυνατότητα του nES-DMA να παρέχει 
πληροφορίες για την δομή και το σχήμα νανοσωματιδίων και συσσωματωμάτων, 
δεν έχει έως τώρα αναφερθεί περίπτωση χαρακτηρισμού της δομικής αλλαγής 
πρωτεϊνών ή συμπλόκων τους ως αποτέλεσμα της πρόσδεσης κάποιου 
υποκαταστάτη. 
 Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας μελέτης είναι η  αξιολόγηση της 
δυνατότητας προσδιορισμού με nES-DMA δομικής αλλαγής πρωτεϊνών ή 
συμπλόκων τους ως αποτέλεσμα της πρόσδεσης κάποιου υποκαταστάτη. Για την 
επίτευξη του χρησιμοποιήθηκε το ομοιοπολικό σύμπλοκο πρωτεϊνών CFP-GBP-YFP 
(Fluo) που λειτουργεί ως βιοαισθητήρας ιόντων ασβεστίου (Ca+2) και γλυκόζης [13]. 
H FLUO αποτελείται από δυο φθορίζον πρωτεΐνες (πρωτεΐνη κίτρινου φθορισμού: 
YFP, πρωτεΐνη κυανού φθορισμού: CFP) συνδεδεμένες με την Glucose binding 
πρωτεΐνη (GBP) η οποία χρησιμεύει ως μεταφορέας της γλυκόζης στο 
εντεροπαθογόνο βακτήριο Escherichia coli. H GBP εμφανίζει δυο διακριτές θέσεις 
δέσμευσης μια για τα Ca+2 και μία για την γλυκόζη. Η δέσμευση της γλυκόζης 
προϋποθέτει την δέσμευση των Ca+2. Η FLUO αποκτά δυο δομές ανάλογα με το αν 
δεσμεύει (κλειστή δομή) ή όχι (ανοιγμένη δομή) Ca+2. Με προσθήκη γλυκόζης 
επέρχεται περαιτέρω “κλείσιμο” της δομής.   
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Η ανίχνευση κάθε δομικής αλλαγής στηρίζεται στην τεχνική μεταφοράς ενέργειας 
συντονισμού φθορισμού Fluorescence resonance energy transfer: FRET. 
 Για να εξαχθούν συμπεράσματα αρχικά αναπτύχθηκε με την βοήθεια 
υπολογιστικών προγραμμάτων (Wolfram Mathematica 8, OriginLab OriginPro 8, 
Microsoft excel) θεωρητικά μοντέλα που προβλέπουν την EMD για κάθε δομική 
διαμόρφωση του ομοιοπολικού σύμπλοκου πρωτεϊνών CFP-GBP-YFP (Fluo). 
Συγκεκριμένα τα μοντέλα περιγράφουν τις θεωρητικές EMD για όλες τις 
διαμορφώσεις της FLUO για την μεταβολή της από την ανοιγμένη (όλες οι 
πρωτεΐνες του συμπλόκου σε σειρά) στην κλειστή δομή (οι πρωτεΐνες του 
συμπλόκου σε κεκαμένη διαμόρφωση). Για τον σχεδιασμό του χρησιμοποιήθηκαν 
οι κρυσταλλογραφικές δομές των YFP, CFP, GBP. Στην συνέχεια αναλύθηκαν με nES-
DMA διαλύματα δυο διαφορετικών FLUO με προσθήκη Ca+2, EDTA (απομάκρυνση 
των Ca+2 από το διάλυμα) , και αυξανόμενης ποσότητας γλυκόζης, και υπολογίστηκε 
η απόσταση των YFP-CFP στηριζόμενοι στο θεωρητικό μοντέλο. Τα  αποτελέσματα 
συγκρίθηκαν με αποτελέσματα που προκύπτουν από μελέτη της FLUO με τεχνικές 
φθορισμού [13]. 
 Συνοπτικά, κύριος σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η 
παρακολούθηση των δομικών αλλαγών της FLUO ως αποτέλεσμα της πρόσδεσης 
κάποιου υποκαταστάτη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου συνδυαστήκαν 
δεδομένα που προέρχονται από τεχνική φασματοσκοπίας κινητικότητας ιόντων 
(nES-DMA), θεωρητικά υπολογιστικά μοντέλα και πειραματικές μεθόδους για τον 
δομικό χαρακτηρισμό πρωτεϊνών (FRET). 
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6.3. Πειραματικό μέρος 

6.3.1 Υλικά 
 

Πρωτεΐνες 
 
 Οι μετρούμενες οι υβριδικές πρωτεΐνες GBP–YFP και CFP–GBP–YFP (Fluo 5.0) 
και  [13, 30] συντέθηκαν από τους συνεργάτες μας (Economou Lab, IMBB, Forth) με 
ολιγοϊστιδινική ουρά (His-Tag) που επιτρέπει την απομόνωση και το καθαρισμό 
τους με καθιερωμένα πρωτόκολλα χρωματογραφίας συγγένειας νικελίου [30, 31]. Η 
λεπτομερής περιγραφή των πρωτεϊνών και της αμινοξικής αλληλουχίας τους 
περιγράφονται στο παράρτημα A. Αναλύθηκε επίσης μια παραλλαγή της πρωτεΐνης 
FLuo 5.0. Η FLuo 5.4 CTD διαφέρει από την Fluo 5.0 α) ως προς μια σημειακή 
μετάλλαξη στην GBP και β) την προσθήκη του C-Terminal Domain (CTD) της SecA 
ATPασης [32] αμέσως μετά το YFP. Για την ανάλυση με nES –DMA ακολουθήθηκε 
ανταλλαγή διαλύτη με την διαδικασία της διαπίδυσης (dialysis). Συγκεκριμένα τα 
πρωτεϊνικά διαλύματα υπέστησαν ολονύχτια διαπίδυση σε 20 mM οξικού 
αμμωνίου και στην συνέχεια αραιώθηκαν για μέτρηση με το nES –DMA dialysis. 
 

Αντιδραστήρια 
 
 Για τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη 
χρησιμοποιήθηκαν οι εξής διαλύτες σε διάφορες συγκεντρώσεις: οξικό αμμώνιο 
(ammonium acetate), χλωριούχο ασβέστιο (calcium chloride: CaCl2), 
αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ pH =8,0 (Ethylenediaminetetraacetic acid: EDTA) 
Όλες οι αραιώσεις έγιναν με υπερκάθαρο νερό (18.2 MΩ−1 cm−1) από σύστημα 
καθαρισμού (purelab ultra apparatus, Siemens Water Technologies) που είναι 
εγκατεστημένο στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών του 
Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.). 
 
 

6.3.2 Οργανολογία και μέθοδοι 

nES-DMA 
 
 Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με όργανο nES-DMA συνδεδεμένο με 
ανιχνευτή συμπυκνωμένων σωματιδίων (condensed counter particle: CPC) που είναι 
εμπορικά διαθέσιμο από την εταιρία TSI Inc. (St. Paul, MN, USA). Το όργανο 
αποτελείται από τρία διακριτά μέρη:  
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1. μια πηγή nES (model 3480C) στην οποία έχει προσαρμοστεί θάλαμος αναγωγής 
φορτίων πολωνίου (210Po α-source; 5 mCi, model P-2042 Nucleospot local air 
ionizer; NRD, Grand Island, NY, USA)  

2. έναν DMA (TSI Inc., macroIMS, series 3080C)  
3. έναν ανιχνευτή CPC που χρησιμοποιεί βουτανόλη σαν υγρό λειτουργίας (TSI Inc., 

series 3025A)   
 
Για την καταγραφή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το 
λογισμικό IMS έκδοση 2.0.1.0 (TSI Inc.). 
 Ο τρόπος λειτουργίας του nES-DMA έχει περιγραφεί  με λεπτομέρεια στο 
κεφάλαιο 2  και έτσι θα αναφερθούν μόνο τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά. Το 
δείγμα προς ανάλυση τοποθετείται σε φιαλίδιο (eppendorf) και στην συνέχεια στην 
μονάδα nES που περιέχει ένα τριχοειδή σωλήνα πυριτίου εσωτερικής διαμέτρου 25 
μm (fused silica capillary) με κωνική άκρη και ένα σύρμα λευκόχρυσου υψηλής 
τάσης που είναι τοποθετημένο εντός του δείγματος. Διατηρώντας διαφορά πίεσης 
3,7 psi στον θάλαμο και εφαρμόζοντας διάφορα δυναμικού +1,5 – 2,5 kV στο σύρμα 
λευκόχρυσου το υγρό εισέρχεται στον τριχοειδή με ροή μεταξύ 70 nL/min.  
 Τα παραγόμενα ιόντα πρωτεϊνών και πρωτεϊνικών συμπλόκων εισέρχονται 
στο DMA διαχωρίζονται με βάση την ηλεκτροφορετική κινητικότητά τους στην 
αέρια φάση και οδηγούνται στον ανιχνευτή CPC όπου και μετρούνται. H 
ηλεκτροφορετική κινητικότητα συσχετίζεται με την σφαιρική διάμετρο ισοδύναμης 
κινητικότητας EMD (Electrophoretic Mobility Diameter). Η EMD υπολογίζεται κατά 
απόλυτο τρόπο χρησιμοποιώντας την γνώση των ροών των αερίων, των διαστάσεων 
του DMA και του χρόνου μεταφοράς των σωματιδίων από το DMA στο CPC για 
καταμέτρηση.  

Ανάπτυξη θεωρητικού μοντέλου 
 
 Για την ανάπτυξη του θεωρητικού μοντέλου έγινε υπολογισμός των 
προβολών επιφάνειας της FLUO για όλες τις πιθανές δομικές διαμορφώσεις μεταξύ 
της κλειστής και ανοιγμένης δομής της. Η εύρεση τους στηρίχτηκε σε γεωμετρικές 
προσεγγίσεις χρησιμοποιώντας τις κρυσταλλογραφικές δομές: της πρωτεΐνης 
κίτρινου φθορισμού: YFP (pdb accession number: 2WSN), της πρωτεΐνης κυανού 
φθορισμού: CFP (pdb accession number: 2YFP) και της Glucose binding πρωτεΐνη 
(GBP) από το εντεροπαθογόνο βακτήριο Escherichia coli (pdb accession number: 
2HPH). Η επεξεργασία των δομών έγινε με το πρόγραμμα, DeepView/Swiss-
PdbViewer (v 4.1.0) [33]. Στην συνέχεια οι τιμές των προβολών επιφανείας 
εφαρμόστηκαν στην εξίσωση 6,1 και υπολογίστηκαν οι EMD για όλες τις πιθανές 
δομικές διαμορφώσεις της FLUO. Όλοι οι υπολογισμοί έγιναν με την χρήση των 
υπολογιστικών προγραμμάτων Wolfram Mathematica 8, OriginLab OriginPro 8, 
Microsoft excel. 
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6.4. Αποτελέσματα και Συζήτηση 
     

6.4.1 Ανάπτυξη θεωρητικού μοντέλου 
 
 Για την ανάπτυξη του θεωρητικού μοντέλου που περιγράφει την EMD για το 
ομοιοπολικό σύμπλοκο πρωτεϊνών CFP-GBP-YFP (Fluo) που λειτουργεί ως 
βιοαισθητήρας ιόντων ασβεστίου (Ca+2) και γλυκόζης [13], χρησιμοποιήθηκαν οι 
διαστάσεις από τις κρυσταλλογραφικές δομές των επιμέρους πρωτεϊνών. H FLUO 
αποτελείτε από δυο φθορίζουσες πρωτεΐνες (σχήμα 6.1 α) την πρωτεΐνη κίτρινου 
φθορισμού: YFP και την πρωτεΐνη κυανού φθορισμού: CFP συνδεδεμένες με την 
Glucose binding πρωτεΐνη (GBP) (σχήμα 6.1 β) η οποία χρησιμεύει ως μεταφορέας 
της γλυκόζης στο εντεροπαθογόνο βακτήριο Escherichia coli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Σε όλα θα θεωρητικά μοντέλα που θα περιγραφούν οι CFP και YFP 
αναπαριστώνται σχηματικά ως κυλινδρικές δομές με ακτίνα: R

CFP
=1,66 nm και ύψος: 

Η
CFP

=4,72 nm (σχήμα 6.1 a). Παρόμοια, η GBP αναπαριστάται ως ορθογώνιο πρίσμα 

με ύψος: HGBP = 3,43nm , μήκος: LGBP = 6,96 nm και πλάτος: WGBP = 4,98 nm. Οι τιμές 
για τις διαστάσεις προέρχονται από τις κρυσταλλογραφικές δομές των πρωτεϊνών.

Σχήμα 6.1. a) Κρυσταλλογραφικές δομές των πρωτεϊνών κυανού: CFP (pdb accession 
number: 2WSN) και κίτρινου φθορισμού: YFP (pdb accession number: 2YFP). Κυλινδρική 
σχηματική αναπαράσταση των πρωτεϊνών στην οποία αναγράφονται και οι διαστάσεις 
τους. β) Κρυσταλλογραφική δομή  της Glucose binding πρωτεΐνη (GBP) (pdb accession 
number: 2HPH). Σχηματική αναπαράσταση του ως ορθογώνιο πρίσμα στο οποίο 
αναγράφονται και οι διαστάσεις του.  
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 H GBP εμφανίζει δυο διακριτές θέσεις δέσμευσης μια για τα Ca+2 και μία για 
την γλυκόζη. Η δέσμευση της γλυκόζης προϋποθέτει την δέσμευση των Ca+2. Έτσι η 
FLUO αποκτά δυο δομές ανάλογα με το αν δεσμεύει (κλειστή δομή) ή όχι (ανοιχτή 
δομή) Ca+2. Με προσθήκη γλυκόζης επέρχεται περαιτέρω “κλείσιμο” της δομής 
(σχήματα 6.2, 6.3, 6.4). Τα θεωρητικά μοντέλα προβλέπουν την EMD για 
διαμορφώσεις της FLUO μεταξύ δύο “οριακών” δομών: μιας ευθύγραμμης 
(collinear) και μιας κλειστής (close pack). Στην collinear δομή οι τρείς πρωτεΐνες 
διευθετούνται σε σειρά, με την κυκλική πλευρά των CFP και YFP να βρίσκεται στο 
ίδιο επίπεδο με το τετράγωνο που σχηματίζεται από το ύψος HGBP και το πλάτος 
(WGBP) της GBP. Αντίθετα στην close pack δομή η κυκλική πλευρά των CFP και YFP να 
βρίσκεται απέναντι από το τετράγωνο που σχηματίζεται από το μήκος (LGBP) και 
πλάτος της GBP (WGBP) (σχήματα 6.2, 6.3, 6.4). Ωστόσο η EMD των collinear 
“οριακών” διαμορφώσεών και εν συνεχεία όλων των υπόλοιπων ενδιάμεσων 
διαμορφώσεων εξαρτάται από την διευθέτηση των πρωτεϊνών στο ομοιοπολικό 
σύμπλοκο της FLUO. Για τον λόγο αυτό αναπτύχθηκαν μοντέλα για τρείς 
διαφορετικές περιπτώσεις όπου:  
 

• Οι YFP και CFP είναι ενωμένες στην βάση της GBP και η δομή τους εκτείνεται 
πάνω από το επίπεδο που ορίζει το παραλληλόγραμμο που σχηματίζεται 
από το μήκος (LGBP) και πλάτος της GBP (WGBP) (Περίπτωση 1, σχήμα 6.2) 

• Οι YFP και CFP είναι ενωμένες στην βάση της GBP και η δομή τους εκτείνεται 
κάτω από το επίπεδο που ορίζει το παραλληλόγραμμο που σχηματίζεται από 
το μήκος (LGBP) και πλάτος της GBP (WGBP) (Περίπτωση 2, σχήμα 6.3) 

• Οι YFP και CFP είναι ενωμένες στην βάση της GBP και η δομή τους εκτείνεται, 
αντίστοιχα, πάνω και κάτω από το επίπεδο που ορίζει το παραλληλόγραμμο 
που σχηματίζεται από το μήκος (LGBP) και πλάτος της GBP (WGBP) (Περίπτωση 
3, σχήμα 6.4) 

 Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πραγματική σύνδεση είναι σημειακή και 
γίνεται από την ομοιοπολική ένωση μεταξύ ενός αμινοξέος της μιας πρωτεΐνης και 
ενός της άλλης. Αυτή η αναντιστοιχία δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα των 
θεωρητικών μοντέλων καθώς αυτό που μελετάται είναι η γενική διαμόρφωση της 
FLUO. Οι διάφορες προσεγγίσεις που γίνονται, εξυπηρετούν απλά την 
παρακολούθηση όλης της δομικής κίνησης της FLUO, με γεωμετρικούς όρους. 
Συνεπώς κάθε ξεχωριστή EMD που προκύπτει από τα μοντέλα είναι 
αντιπροσωπευτική της πραγματικής δομής.  
 Για λόγους αναγνωσιμότητας, θα περιγραφεί με λεπτομέρεια η ανάπτυξη 
του θεωρητικού μοντέλου για την περίπτωση 1. Αντίθετα θα παρατεθούν μόνο τα 
τελικά αποτελέσματα για τις άλλες περιπτώσεις που περιγράφονται με σαφήνεια 
στο παράρτημα Α. 
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Σχήμα 6.2. Ενδεικτική σχηματική αναπαράσταση των διαμορφώσεων της FLUO μεταξύ 
των δύο “οριακών” δομών: ευθύγραμμης (collinear) και κλειστής (close pack) για την 
περίπτωση 1.  
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Σχήμα 6.3. Ενδεικτική σχηματική αναπαράσταση των διαμορφώσεων της FLUO μεταξύ 
των δύο “οριακών” δομών: ευθύγραμμης (collinear) και κλειστής (close pack) για την 
περίπτωση 2.  
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Σχήμα 6.4. Ενδεικτική σχηματική αναπαράσταση των διαμορφώσεων της FLUO μεταξύ 
των δύο “οριακών” δομών: ευθύγραμμης (collinear) και κλειστής (close pack) για την 
περίπτωση 3.  
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Ανάλυση θεωρητικού μοντέλου για την περίπτωση 1 
 
 Είναι γνωστό ότι το nES-DMA διαχωρίζει νανοσωματίδια με βάση την 
ηλεκτροφορετική κινητικότητα τους που συσχετίζεται με την σφαιρική διάμετρο 
ισοδύναμης κινητικότητας DP (mobility equivalent diameter) ή αλλιώς EMD 
(Electrophoretic Mobility Diameter). Δηλαδή, η EMD ορίζεται ως η διάμετρος μιας 
σφαίρας που έχει την ίδια ηλεκτροφορετική κινητικότητα Zp με εκείνη του 
μετρούμενου σωματιδίου. Για σφαιρικά σωματίδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, η EMD 
ταυτίζεται με την πραγματική διάμετρο τους. Το ίδιο ισχύει και για σωματίδια η 
συσσωματώματα των οποίων το μέγεθος είναι μεγαλύτερο από την μέση ελεύθερη 
διαδρομή του αερίου (Kn ≤ 1). Στις περιπτώσεις όπου σωματίδια ή συσσωματώματα 
έχουν διάμετρο μικρότερη της μέσης ελεύθερης διαδρομής του αερίου (Kn > 1), το 
DMA διαχωρίζει τα σωματίδια με βάση τις προβολές της επιφάνειας τους. 
Συγκεκριμένα η EMD που μετράται είναι αντίστροφος ανάλογη του αθροίσματος 
των προβολών της επιφάνειας των σωματιδίων ως προς τους κύριους άξονες 
μεταβατικής/μεταθετικής (translational) συμμετρίας τους (εξίσωση 6.1) [25-28]. 
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�
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          (6.1) 

 
 
Όπου Αi είναι η κάθετη, στον ith κύριο άξονα μεταβατικής/μεταθετικής 
(translational) συμμετρίας, προβολή της επιφάνειας του σωματιδίου. Για ένα 
σύστημα δύο ή περισσότερων σφαιρικών σωματιδίων οι κύριοι άξονες 
μεταβατικής/μεταθετικής (translational) συμμετρίας αποτελούνται από τρείς 
ορθογώνιους άξονες για τους οποίους το σύστημα δέχεται την ελάχιστη αντίσταση 
καθώς κινείται μέσα σε ένα ρευστό. Συγκεκριμένα όπως έχουν οριστεί από τον 
Davis, R. H, [34] ως κύριοι άξονες ορίζονται, οι άξονες για τους οποίους ισχύει ότι: 
“η υδροδυναμική δύναμη που ασκείται στο σωματίδιο και μετατίθεται χωρίς 
περιστροφή σε έναν άξονα, δρα μόνο σε αυτόν τον άξονα . H μέση ελεύθερη 
διαδρομή αερίου για την οργανολογία που χρησιμοποιείται στην παρούσα μελέτη 
είναι 66 nm. Άρα για την FLUO με διάμετρο 7-8 nm θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι προβολές επιφανείας. 
 Σε αυτήν την ιδιότητα του nES-DMA στηρίχτηκε η ανάπτυξη του θεωρητικού 
μοντέλου για την περίπτωση 1 (σχήμα 6.2). Αρχικά ορίστηκαν κύριοι άξονες 
συμμετρίας και υπολογίστηκαν οι προβολές για την FLUO για όλες τις πιθανές 
διαμορφώσεις μεταξύ collinear και close pack δομής. 
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Στην συνέχεια με αντικατάσταση των τιμών των προβολών στην εξίσωση 6.1 
ανακτήθηκαν οι αντίστοιχες EMD. 
 Για τον υπολογισμό των προβολών επιφάνειας όλων των πιθανών 
διαμορφώσεων του συμπλόκου ορίστηκαν κατάλληλα γεωμετρικά μεγέθη που 
περιγράφουν επαρκώς την κίνηση των επιμέρους πρωτεϊνών (σχήμα 6.5, πίνακας 
6.1).      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 6.5. Γεωμετρικά μεγέθη για την περιγραφή της κίνησης των επιμέρους πρωτεϊνών 
της FLUO  για το  θεωρητικό μοντέλο της περίπτωσης 1. Ως κύριος άξονας της κίνησης 
ορίζεται ο άξονας που συμπίπτει με το επίπεδο που ορίζεται από το μήκος (LGBP) και 
πλάτος της GBP (WGBP). Τα Κ,Θ,Μ αντιστοιχούν σε γωνίες που σχηματίζονται μεταξύ του 
κύριου άξονα και των αξόνων που περνούν από το κέντρο, την διάμετρο του κυκλικού 
μέρους και την πλευρά της CFP, αντίστοιχα. Οι πλευρές των τριγώνων που σχηματίζονται 
είναι αναγκαίες για τον προσδιορισμό των προβολών επιφανειών και περιγράφονται 
από τα γράμματα A,B,C,D,E,F,G. 
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 Συγκεκριμένα ορίστηκε ως κύριος άξονας της κίνησης ο άξονας που 
συμπίπτει με το επίπεδο που ορίζεται από το μήκος (LGBP) και πλάτος της GBP 
(WGBP). Για τον πιο εύκολο και ακριβή υπολογισμό των προβολών επιφανειών 
ορίστηκαν τρείς δευτερεύοντες άξονες οι οποίοι περνούν από το κέντρο, την 
διάμετρο του κυκλικού μέρους και την πλευρά της CFP αντίστοιχα. Τα κ,θ,μ 
αντιστοιχούν σε γωνίες που σχηματίζονται μεταξύ του κύριου άξονα και των 
δευτερευόντων αξόνων. Η γωνία Κ και οι πλευρές (Α,Β) των τριγώνων που 
σχηματίζονται χρησιμοποιείται για την εύρεση της απόστασης μεταξύ των κέντρων 
των CFP και YFP. Αντίθετα οι γωνίες Θ,Μ και οι πλευρές (C,D,E,F,G) είναι αναγκαίες 
για τον προσδιορισμό των προβολών επιφανειών. Οι τιμές των παραπάνω 
γεωμετρικών μεγεθών εμφανίζονται στον  πίνακα 6.1. 
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 Οι τρεις προβολές επιφανειών (Α1, Α2, Α3) για μια ενδεικτική διαμόρφωση 
της FLUO φαίνονται στο σχήμα 6.6. Η προβολή Α1 ορίζεται από το επίπεδο 
συμμετρίας που είναι παράλληλο με την πλευρά της GPB που περιγράφεται από το 
ύψος (HGBP) και το πλάτος της (WGBP). Η προβολή Α2 προσδιορίζεται από το επίπεδο 
συμμετρίας που είναι παράλληλο με την πλευρά της GPB που περιγράφεται από το 
μήκος (LGBP) και το πλάτος της (WGBP) και η προβολή Α3 προκύπτει από την πλευρά 
της GPB που περιγράφεται από το μήκος (LGBP) και το ύψος της (ΗGBP). Για την 
ανάπτυξη του θεωρητικού μοντέλου είναι, λοιπόν, απαραίτητος ο υπολογισμός 
όλων των προβολών Α1, Α2, Α3 για όλες τις πιθανές δομές της FLUO. Οι εξισώσεις για 
την εύρεση των προβολών μπορούν να εξαχθούν χρησιμοποιώντας μια σχετικά 
απλή γεωμετρική συλλογιστική η οποία και θα αναλυθεί παρακάτω.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Ο τιμή της Α1 για όλες τις δομές της FLUO περιγράφεται από την γενική 
εξίσωση 6.2 που προκύπτει από την πρόσθεση του εμβαδού των επιμέρους 
προβολών των CFP και GBP (σχήμα 6.7, πίνακας 6.2). Συγκεκριμένα, η A1 είναι το 
άθροισμα τριών εμβαδών: του παραλληλόγραμμου με πλευρές WGBP και D, του 
παραλληλόγραμμου με πλευρές 2RCFP και A, και της έλλειψης με μεγάλο και μικρό 
άξονα 2RCFP και D/2 αντίστοιχα (σχήμα 6.7). Όπως έχει αναφερθεί οι πλευρές D και Α 
υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τις γωνίες M και Θ οι οποίες για το θεωρητικό 
μοντέλο της περίπτωσης 1 κυμαίνονται από 00 >Μ>900 και από 900 > Θ >1800 (σχήμα 
6.5, πίνακας 6.1). Για την collinear δομή η A1 ισούται με το εμβαδόν του 
παραλληλόγραμμου της GBP με πλευρές WGBP και HGBP, ενώ για την close pack 
διαμόρφωση με το άθροισμα του εμβαδού του παραλληλόγραμμου της GBP με 
πλευρές WGBP και HGBP και του παραλληλόγραμμου της CFP με πλευρές 2RCFP και HCFP 

(σχήμα 6.7). Οι οριακές αυτές “δομές” αποτελούν και τον έλεγχο της εγκυρότητας 
της γενικής εξίσωσης. 
 

Σχήμα 6.6. Σχηματική αναπαράσταση των προβολών επιφανείας: Α1, Α2, Α3 που 
αντιστοιχούν σε ενδεικτική δομική διαμόρφωση της FLUO.  
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 Για τον ευκολότερο υπολογισμό της Α2 οι πιθανές δομές διαχωρίστηκαν σε 
δύο ομάδες. Τις διαμορφώσεις στις οποίες οι CFP και YFP κλίνουν μέχρι ο άξονας 
που περνά από το κέντρο της κυκλικής επιφάνειας τους να είναι παράλληλος με τον 
κύριο άξονα της FLUO (900 > Θ >1800 ) και τις διαμορφώσεις όπου οι CFP και YFP 
κινούνται “κάτω” από την GBP (σχήμα 6.8). Εφαρμόστηκαν δύο γενικές εξισώσεις 
που προσδιορίζουν τις προβολές επιφανείας (Α2α, Α2ov) για τα δύο είδη ομάδων. Η 
εξίσωση 6.3 προκύπτει ακολουθώντας την ίδια συλλογιστική με αυτήν που 
χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση της Α1 και η εξίσωση 6.4 (σχήμα 6.8, πίνακας 6.2) 
η οποία θα αναλυθεί παρακάτω. 
 Συγκεκριμένα, η A2a είναι το άθροισμα πέντε εμβαδών: του 
παραλληλόγραμμου με πλευρές WGBP και LGBP, δύο παραλληλόγραμμων με πλευρές 
2RCFP και B, και δύο ελλείψεων με μεγάλο και μικρό άξονα 2RCFP και C/2 αντίστοιχα 
(σχήμα 6.8). Οι πλευρές B και C υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τις γωνίες M και Θ 
οι οποίες για το θεωρητικό μοντέλο της περίπτωσης 1 κυμαίνονται από 00 >Μ>900 

και από 900 > Θ >1800 (σχήμα 6.5, πίνακας 6.1). 

Σχήμα 6.7. Σχηματική αναπαράσταση των προβολών επιφανείας Α1. Αναγράφεται η 
γενική εξίσωση προσδιορισμού της Α1 και οι τιμές της για τις “οριακές” collinear και close 
pack διαμορφώσεις της FLUO. Παρατίθενται σχεδιαγράμματα των εμβαδών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή της εξίσωσης.     
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 Η Α2ov που αντιστοιχεί στις διαμορφώσεις όπου οι CFP και YFP κινούνται 
“κάτω” από την GBP προκύπτει από το άθροισμα των εμβαδών του 
παραλληλόγραμμου με πλευρές WGBP και LGBP και των δυο κύκλων με ακτίνα RCFP  

ελαττωμένο κατά το εμβαδόν (Αov) της κυκλικής προβολής των YFP,CFP που 
επικαλύπτεται με το παραλληλόγραμμο της πλευράς της GBP. Το Αov υπολογίστηκε 
με την βοήθεια πρότυπου μοντέλου της μαθηματικής γλώσσας προγραμματισμού 
Wolfram Mathematica [35]. Η εξίσωση 6.4 (σχήμα 6.7, πίνακας 6.2) είναι 
αντιπροσωπευτική της Α2ov. 
 Η εύρεση της εξίσωσης 6.5 που περιγραφεί την προβολή A3 αποτελεί την πιο 
εύκολη περίπτωση αφού για όλες τις διαμορφώσεις της FLUO ισούται με το 
άθροισμα των εμβαδών του παραλληλόγραμμου με πλευρές HGBP και LGBP και των 
δύο παραλληλόγραμμων με πλευρές HCFP και LCFP (σχήμα 6.8). 

 

Σχήμα 6.8. Σχηματική αναπαράσταση των προβολών επιφανείας Α2a και Α2ov. Αναγράφεται η 
γενική εξίσωση προσδιορισμού της Α2a και της Α2ov καθώς και οι τιμές της για τις “οριακές” 
collinear και close pack διαμορφώσεις της FLUO. Παρατίθενται σχεδιαγράμματα των 
εμβαδών που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των εξισώσεων. Το Αov αντιστοιχεί στο 
εμβαδόν της κυκλικής προβολής των YFP,CFP που επικαλύπτεται με το παραλληλόγραμμο 
της πλευράς της GBP.    
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 Οι μαθηματικές σχέσεις που είναι αναγκαίες για τον προσδιορισμό όλων των 
προβολών επιφανείας Α1, Α2, Α3 δίνονται συγκεντρωτικά στον πίνακα 2 και αφορούν 
τις πιθανές διαμορφώσεις της FLUO για την περίπτωση 1 (σχήμα 6.1).  Με παρόμοιο 
τρόπο υπολογίστηκαν και οι προβολές επιφανείας για τις περιπτώσεις 2 (σχήμα 6.2) 
και 3 (σχήμα 6.3). Για λόγους αναγνωσιμότητας, θα παρατεθούν στην συνέχεια 
μόνο τα τελικά αποτελέσματα για τα δύο αυτά μοντέλα. Ωστόσο οι απαιτούμενες 
εξισώσεις περιγράφονται με σαφήνεια στο παράρτημα Α3. Δίνονται επίσης και οι 
αποστάσεις μεταξύ του κέντρου της CFP και του κέντρου της ΥFP.   

Σχήμα 6.9. Σχηματική αναπαράσταση των προβολών επιφανείας Α3 για όλες τις πιθανές 
δομές της FLUO.. Αναγράφεται η γενική εξίσωση προσδιορισμού της Α3.  
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 Με αντικατάσταση όλων των προβολών επιφανείας στην εξίσωση 6.1 
λαμβάνουμε την θεωρητική EMD για όλες τις πιθανές διαμορφώσεις μεταξύ 
collinear και close pack δομής της FLUO και για τα τρία μοντέλα που εξετάζονται 
(σχήμα 6.10). Το γράφημα των EMD σε συνάρτηση με την απόσταση μεταξύ του 
κέντρου της CFP και του κέντρου της ΥFP θα χρησιμοποιηθεί στην συνέχεια για τον 
προσδιορισμό της δομικής μεταβολής της FLUO υπό την επίδραση Ca+2 και 
γλυκόζης. Τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με εκείνα μελέτης FRET [13]. 
 Παρατηρώντας το σχήμα 6.10 διαπιστώνεται η δυνατότητα του nES-DMA να 
“αναγνωρίζει” διαφορετικές δομές του συμπλόκου FLUO καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο είναι συνδεδεμένες οι πρωτεΐνες που το αποτελούν. Αυτό οφείλεται στον 
τρόπο λειτουργίας του DMA που διαχωρίζει τα σωματίδια (<66 nm) με βάση τις 
προβολές της επιφάνειας τους. Η σημαντικότητα της διαπίστωσης ενισχύεται από 
την ιδιότητα του nES-DMA να ανιχνεύει αλλαγές έως και 0,2 nm στο μέγεθος 
νανοσωματιδίων 10 nm και έως 0,5 nm για νανοσωματίδια 30 nm [36] καθώς και 
από την εξαιρετική επαναληψιμότητα των μετρήσεων (< 0,1 nm) [37]. Από την 
μεταβολή της συνολικής (overall) EMD του συμπλόκου FLUO προσδιορίζεται η 
απόσταση μεταξύ των κέντρων των CFP και YFP. 
 Το θεωρητικό μοντέλο (σχήμα 6.10) που περιγράφει την περίπτωση 1 (σχήμα 
6.2) προβλέπει διαφορά 1,2 nm μεταξύ των EMD των Collinear (5.8 nm) και close 
pack δομών (7,0 nm). Ωστόσο, οι EMD για τις ενδιάμεσες διαμορφώσεις δεν 
ακολουθούν γραμμική σχέση. 
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 Περιγράφοντας την δομική αλλαγή από collinear σε close pack αρχικά 
παρατηρείται αύξηση της απόστασης CFP-YFP από τα 11,7 nm σε 12,7 nm με 
παράλληλη απότομη αύξηση της EMD από 5,8 nm σε 7.1 nm. Στην συνέχεια ενώ η 
απόσταση CFP-YFP μειώνεται από 12,7 nm σε 11,2 nm η EMD συνεχίζει να 
μεγαλώνει με μικρότερο ρυθμό από 7.1 nm σε 7.6 nm. Από το σημείο αυτό και 
μέχρι την διευθέτηση της close pack δομής η EMD μειώνεται με μικρό ρυθμό μέχρι 
τα 7.0 nm. Αντίθετα η απόσταση μεταξύ των CFP-YFP υφίσταται αλλαγή 7,4 nm. 
 Παρόμοιο μοτίβο παρουσιάζει και το θεωρητικό μοντέλο (σχήμα 6.10) που 
περιγράφει την περίπτωση 3 (σχήμα 6.4). Παρόλα αυτά εμφανίζει σημαντικές 
διάφορες κυρίως όσον αφορά τις θεωρητικές τιμές της EMD. Συγκεκριμένα η 
ορισμένη collinear δομή (7,5 nm) είναι σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη της 
περίπτωσης 1 (5.8 nm). Για τις δύο αυτές διαμορφώσεις οι αποστάσεις CFP-YFP 
διαφέρουν μόνο κατά 0,5 nm. Γενικά σε όλη την δομική αλλαγή από Collinear σε 
close pack οι EMD που ορίζονται από το θεωρητικό μοντέλο της περίπτωσης 2 είναι 
μεγαλύτερες από εκείνες της περίπτωσης 1. Η διαφορά ελαχιστοποιείται όπως ήταν 
αναμενόμενο για τις διαμορφώσεις όπου οι CFP και YFP κινούνται “κάτω” από την 
GBP. 

Σχήμα 6.10. Γράφημα της EMD της FLUO σε συνάρτηση με την απόσταση μεταξύ των 
κέντρων των CFP και YFP. Οι EMD προβλέπονται από τα θεωρητικά μοντέλα που 
περιγράφουν τις περιπτώσεις: 1 (μαύρη κατανομή), 2 (κόκκινη κατανομή), 3 (μπλε 
κατανομή).       
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 Το θεωρητικό μοντέλο (σχήμα 6.10) που περιγράφει την περίπτωση 2 (σχήμα 
6.3) προβλέπει μια πιο ήπια μεταβολή της EMD για την δομική αλλαγή της FLUO 
από Collinear σε close pack. Η μεταβολή της αποστάσεως CFP-YFP από 11,7 nm σε 
8,9 nm προκαλεί αύξηση της EMD από 7,5 nm σε 7,8 nm. Αντίθετα περαιτέρω 
μείωση της απόστασης CFP-YFP μέχρι τα 3,8 nm επιφέρει μείωση στην EMD μέχρι 
τα 7.1 nm. 
  Είναι ξεκάθαρο ότι τα θεωρητικά μοντέλα σε συνδυασμό με τις μετρήσεις 
nES-DMA αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την δομική μελέτη πρωτεϊνικών 
συμπλόκων. Πράγματι, με την χρήση κρυσταλλογραφικών δομών, την ανάπτυξη 
σχετικά εύκολων γεωμετρικών εξισώσεων και τις “γρήγορες” μετρήσεις (~ 120 
Sec/μέτρηση) με nES-DMA μπορεί να προσδιοριστεί η διαμόρφωση πρωτεϊνικών 
συμπλόκων. Παρόλα αυτά οι δυνατότητες και τα όρια της παραπάνω μεθοδολογίας 
εξαρτώνται από τις βασικές αρχές της λειτουργίας του DMA (επαναληψημότητα, 
ακρίβεια κ.α) . Αν και σε καμία περίπτωση δεν διαθέτει την ατομική διακριτικότητα 
της κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ και της φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού 
συντονισμού έχει την δυνατότητα προσδιορισμού της γενικής δομής και σχήματος 
νανοσωματιδίων καθώς και των συσσωματωμάτων τους. Για παράδειγμα το nES-
DMA ανιχνεύει αλλαγές στην EMD της FLUO έως και 0,2 nm με επαναληψημότητα 
0,08 nm. Οι αλλαγές αυτές με την χρήση του θεωρητικών μοντέλων μπορούν να 
συσχετιστούν με τις διαφορετικές δομές του συμπλόκου FLUO καθώς και τον τρόπο 
με τον οποίο είναι συνδεδεμένες οι πρωτεΐνες που το αποτελούν. Το κυριότερο 
μειονέκτημα που διαπιστώνεται εξετάζοντας το σχήμα 6.10 είναι ότι σε πολλές 
περιπτώσεις παρατηρούνται διαμορφώσεις που έχουν την ίδια EMD αλλά 
διαφορετική απόσταση των CFP-YFP. Για την διάκριση αυτών των δομών πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικές εργαστηριακές μέθοδοι. Στο σημείο αυτό είναι 
σημαντικό να τονιστεί ότι τα μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 
χαρακτηρισμό όλων των συμπλόκων πρωτεϊνών ή νανοσωματίδιων με την ίδια 
γενική δομή μεταβάλλοντας απλά τις τιμές των διαστάσεων τους. 
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6.4.2 Εφαρμογή των θεωρητικών μοντέλων για τον προσδιορισμό, με nES-DMA, 
της διαμέτρου και της δομικής διαμόρφωσης της Fluo υπό την επίδραση 
υποκαταστατών. 

  
 
 Για τον έλεγχο της δυναμικής και των ορίων της παραπάνω μεθοδολογίας 
αναλύθηκαν δείγματα της FLUO με προσθήκη Ca+2 και γλυκόζης. Η δέσμευση των 
ιόντων Ca+2 από την GBP έχει ως αποτέλεσμα το “κλείσιμο” της δομής της FLUO [13]. 
Η δομική αυτή αλλαγή έχει χαρακτηριστεί από τους Strohhofer et al, με μελέτη του 
FRET που συμβαίνει μεταξύ των CFP-YFP [13]. Επίσης θα προσδιοριστεί το 
περαιτέρω “κλείσιμο” της δομής που προκαλείται από την προσθήκη γλυκόζης. Η 
δέσμευση της γλυκόζης προϋποθέτει την δέσμευση των Ca+2. 
 Στο σχήμα 6.11 εμφανίζονται τα ηλεκτροφερογράμματα που προκύπτουν 
από την ανάλυση με nES-DMA τριών διαλυμάτων FLUO 5  με συγκέντρωση 40 μg ml-
1. Στα δύο προστέθηκαν 0.1 mM CaCl2 και EDTA αντίστοιχα, ενώ στο άλλο περιέχεται 
μόνο η FLUO και θα χρησιμοποιηθεί ως δείγμα αναφοράς (Blank). Το EDTA 
δεσμεύει τα ιόντα Ca+2 και έτσι η χρησιμοποίηση του επιβεβαιώνει ότι η FLUO 
βρίσκεται στην ανοιγμένη της δομή. Ο λόγος των συγκεντρώσεων μεταφράζεται σε 
1/220 μοριακή αναλογία FLUO/Ca+2 και FLUO/EDTA. Η πιο έντονη κορυφή (M+1) με 
EMD περίπου στα 7,8 nm αντιστοιχεί στο θετικά μονοφορτισμένο σύμπλοκο της 
FLUO. Η χαμηλότερης ένταση κορυφή M+2 στα 5,6 nm είναι χαρακτηριστική της 
διπλά, φορτισμένης FLUO. Τo πολυφορτισμένο αυτό είδος οφείλεται στην μειωμένη 
δραστηριότητα της πηγής αναγωγής φορτίων πολωνίου 210 (210Po α-source). Η 
πλήρως ενεργή πηγή (5-mCi) επιτρέπει μόνο την εμφάνιση μονοφοτρισμένων 
σωματιδίων. Το φαινόμενο αυτό είναι σύνηθες για μετρήσεις με nES-DMA και η 
αρχή του παρατηρείται σε χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί περίπου στο μισό του 
χρόνου ημιζωής του 210Po (138,4 μέρες) [38]. Η κορυφή στα 9,5 nm (2Μ+1) 
αντιστοιχεί σε μη ειδικό σύμπλοκο δύο μονομερών της FLUO  που επάγεται από την 
χρήση του nES. Η ιδιότητα του nES-DMA να δημιουργεί μη ειδικά σύμπλοκα 
σωματιδίων έχει περιγραφεί ενδελεχώς στο κεφάλαιο 4. Τέλος η κορυφή που 
κυμαίνεται από 3,4 – 4,4 nm αντιστοιχεί σε συσσωματώματα των ανόργανων 
ουσιών που προστέθηκαν (CaCl2, EDTA). Στην περίπτωση του διαλύματος που 
περιέχει μόνο την FLUO η κορυφή πιθανώς να οφείλεται σε ακαθαρσίες ή αλάτια 
που δεν απομακρύνθηκαν πλήρως με την διαπίδυση.  
 Η κορυφή M+1 και για τα τρία διαλύματα εμφανίζεται να έχει την ίδια EMD. 
Αυτό θα σήμαινε ότι δεν έχει συμβεί καμία δομική αλλαγή στην FLUO τόσο κατά την 
προσθήκη Ca+2 όσο και κατά την προσθήκη EDTA. Ωστόσο η EMD που παρατηρείται 
είναι χαρακτηριστική της δομής της FLUO και ενός κελύφους γύρω της που 
δημιουργείται από την παρουσία των αλατιών που δεν έχουν δεσμευτεί.  
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 Κατά τον ηλεκροψεκασμό των διαλυμάτων αρχικά σχηματίζονται 
πολυφορτισμένες σταγόνες που περιέχουν μόρια FLUO καθώς και τα μόρια των 
αλάτων (CaCl2, EDTA, προσμίξεις). Στην συνέχεια η ραδιενεργή πηγή αναγωγής 
φορτίων πολωνίου 210 εξουδετερώνει τα φορτία των πολυφορτισμένων σταγόνων 
αμέσως και αποτρέπει τις σταγόνες να διασπαστούν στο “όριο Rayleigh”. Έτσι οι 
σταγόνες χάνουν τον διαλύτη τους με εξάτμιση και όχι εκτινάσσοντας θυγατρικές 
σταγόνες και ιόντα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα μη πτητικά αλάτια να παραμένουν 
στην σταγόνα με τον αναλυτή και τελικά να δημιουργούν ένα κέλυφος στην 
επιφάνεια του κατά την μεταφορά του στην αέρια φάση. 
 Για να “αποδεσμευτεί” η EMD από την συνεισφορά των αλάτων θα πρέπει 
να γίνουν δυο κρίσιμες θεωρήσεις: α) ότι τα αλάτια κατανέμονται ισότιμα γύρω από 
τις πρωτεΐνες δημιουργώντας κέλυφος με ομοιογενές πάχος [28] και β) ότι ο 
συνολικός όγκος του κελύφους είναι ίδιος με αυτόν που αντιστοιχεί στα 
συσσωματώματα των αλάτων [39]. Αρχικά, λοιπόν, υπολογίστηκαν οι διαστάσεις 
του κελύφους για κάθε πρωτεΐνη του συμπλόκου ξεχωριστά. 
 

Σχήμα 6.11. Κανονικοποιήμενα nES-DMA ηλεκτροφερογράφηματα τριών διαλυμάτων 
της Fluo με συγκέντρωση 40 μg ml-1 (μαύρη κατανομή). Στα δύο προστέθηκαν 0.1 mM 
CaCl2 (κόκκινη κατανομή) και EDTA (μπλε κατανομή) αντίστοιχα, ενώ στο άλλο 
περιέχεται μόνο η FLUO. Το Μ+1 αντιστοιχεί στο σύμπλοκο της FLUO. Τα M+2 
χαρακτηρίζει το διπλά φορτισμένο διμερές της και τo 2Μ+1 αντιστοιχεί στο nES 
επαγόμενο μη ειδικό σύμπλοκο δύο μονομερών. Η κορυφή Salts οφείλεται σε 
συσσωματώματα των ανόργανων ουσιών που προστέθηκαν (CaCl2, EDTA). Στο ένθετο 
φαίνονται με λεπτομέρεια οι κύριες κορυφές Μ+1.  
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 Ο Kaufman [39] απέδειξε ότι η EMD πρωτεϊνών μπορεί να διορθωθεί για το 
πάχος των μη πτητικών αλάτων με την σχέση 6.11. 
 
 
 
Όπου: 𝑉𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛−𝑆𝑎𝑙𝑡 ο όγκος της πρωτεΐνης μαζί με το κέλυφος των αλάτων και 
𝑉𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛 , 𝑉𝑆𝑎𝑙𝑡 , οι όγκοι της πρωτεΐνης και των αλάτων ξεχωριστά.  
 
Ο προσδιορισμός των όγκων βασίζεται στην EMD κάθε είδους που λαμβάνεται από 
το ηλεκτροφερογράφημα του nES-DMA. Με εφαρμογή της σχέσης 6.11 στις CFP, 
GBP, YFP, λαμβάνονται οι εξισώσεις: 
 

𝑉𝐺𝐵𝑃−𝑆𝑎𝑙𝑡 = [(𝐿𝐺𝐵𝑃 + 2 ∗ 𝑟𝑠𝐺𝐵𝑃) ∗ (𝑊𝐺𝐵𝑃 + 2 ∗ 𝑟𝑠𝐺𝐵𝑃) ∗ (𝐻𝐺𝐵𝑃 + 2 ∗ 𝑟𝑠𝐺𝐵𝑃)] 
                           = (𝐿𝐺𝐵𝑃 ∗ 𝑊𝐺𝐵𝑃 ∗ 𝐻𝐺𝐵𝑃) + 𝑉𝑠𝑎𝑙𝑡−𝐺𝐵𝑃                                             (6.12)                     
 
                  𝑉𝐶𝐹𝑃−𝑆𝑎𝑙𝑡 = 𝜋 ∗ (𝑅𝐶𝐹𝑃 + 𝑟𝑠𝐶𝐹𝑃)2 ∗ (𝐻𝐶𝐹𝑃 + 2 ∗ 𝑟𝑠𝐶𝐹𝑃) 
                                    = 2 ∗ �𝜋 ∗ R𝐶𝐹𝑃

2 ∗ 𝐻𝐶𝐹𝑃� + 𝑉𝑠𝑎𝑙𝑡−𝐶𝐹𝑃                                      (6.13)  
 
Όπου: 𝑉𝐺𝐵𝑃−𝑆𝑎𝑙𝑡, 𝑉𝐶𝐹𝑃−𝑆𝑎𝑙𝑡 οι συνολικοί όγκοι των GBP και CFP στις οποίες έχει 
εναποτεθεί κέλυφος αλάτων.  R

CFP
 και Η

CFP
, η ακτίνα και το ύψος της κυλινδρικής 

δομής της CFP, HGBP, LGBP και WGBP,  το ύψος, το μήκος και το πλάτος της GBP 
υπολογισμένες από τις κρυσταλλογραφικές  δομές τους. Τα 𝑟𝑠𝐶𝐹𝑃και 𝑟𝑠𝐺𝐵𝑃 
αναφέρονται στις διαστάσεις και  𝑉𝑠𝑎𝑙𝑡−𝐺𝐵𝑃 και 𝑉𝑠𝑎𝑙𝑡−𝐶𝐹𝑃 στους όγκους μόνο των 
κελυφών των αλάτων που έχουν προστεθεί στις GBP και CFP.   
 
Ο υπολογισμός των  𝑉𝑠𝑎𝑙𝑡−𝐺𝐵𝑃 και 𝑉𝑠𝑎𝑙𝑡−𝐶𝐹𝑃 γίνεται άμεσα από το nES-DMA 
ηλεκτροφερογράφημα, χρησιμοποιώντας την χαρακτηριστική EMDSalt για τα αλάτια 
(σχήμα 6.11). Ο συνολικός όγκος των συσσωματωμάτων δίνεται από την σχέση: 
 
    𝑉𝑆𝑎𝑙𝑡−𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑠𝑎𝑙𝑡−𝐺𝐵𝑃 + 2 ∗ 𝑉𝑠𝑎𝑙𝑡−𝐶𝐹𝑃 = 𝜋

6
�𝐸𝐸𝐸𝑆𝑎𝑙𝑡3�                                    (6.14) 

 
Θεωρώντας ότι ο συνολικός όγκος των αλατιών κατανέμεται ισότιμα αλλά 
αναλογικά με τον όγκο των πρωτεϊνών ισχύει ότι: 
   

𝑉𝑠𝑎𝑙𝑡−𝐺𝐵𝑃 = 0,6 ∗  
𝜋
6
�𝐸𝐸𝐸𝑆𝑎𝑙𝑡3�                                             (6.15) 

 

𝑉𝑠𝑎𝑙𝑡−𝐶𝐹𝑃 = 𝑉𝑠𝑎𝑙𝑡−𝑌𝐹𝑃 = 0,2 ∗
𝜋
6
�𝐸𝐸𝐸𝑆𝑎𝑙𝑡3�                          (6.16) 

 

𝑉𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛−𝑆𝑎𝑙𝑡 = 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛 + 𝑉𝑆𝑎𝑙𝑡               (6.11) 
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 Με επίλυση των εξισώσεων 6.12 έως 6.16 προσδιορίζονται οι αναμενόμενες 
διαστάσεις 𝑟𝑠𝐶𝐹𝑃και 𝑟𝑠𝐺𝐵𝑃 για όλα τα διαλύματα πίνακας 6.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στην συνέχεια οι διαστάσεις, προστέθηκαν στις διαστάσεις των δομών των 
πρωτεϊνών που προκύπτουν από τις κρυσταλλογραφικές μελέτες και εφαρμόστηκαν 
στα θεωρητικά μοντέλα. Οι θεωρητικές EMD που λαμβάνονται είναι πλέον 
χαρακτηριστικές της δομής της FLUO και των αλάτων που έχουν επιστρωθεί μη 
ειδικά στην επιφάνεια της. Ωστόσο για να ληφθεί πληροφορία για τις 
διαμορφώσεις, είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση μιας “δομής αναφοράς”. Στην 
περίπτωση της FLUO ως “δομή αναφοράς” επιλέχτηκε το σύμπλοκο GBP-YFP. Όπως 
αναμένεται η EMD του σχετίζεται άμεσα με την EMD της FLUO καθώς δομικά 
αποτελεί το “μισό” της. Αναπτύχτηκε, λοιπόν, μοντέλο που περιγράφει τις EMD για 
τις δομές του GBP-YFP μεταξύ collinear και close pack (δεδομένα δεν δείχνονται) και 
υπολογίστηκε ο λόγος των θεωρητικών EMDFLUO/EMDGBP-YFP. Η σύγκριση του λόγου 
αυτού με τον λόγο που προέρχεται από τις αντίστοιχες πειραματικές EMD επιτρέπει 
τον άμεσο προσδιορισμό των διαμορφώσεων της FLUO. Στο σημείο αυτό θα πρέπει 
να τονιστεί ότι ο EMDFLUO/EMDGBP-YFP είναι αντιπροσωπευτικός των πραγματικών 
διαμορφώσεων μόνο αν υποτεθεί ότι η κίνηση των CFP-GBP είναι συμμετρική 
δηλαδή, κίνηση κατά μια μοίρα της CFP συνεπάγεται σε κίνηση κατά μια μοίρα της 
YFP.  
 Συνοψίζοντας η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω περιλαμβάνει: a) 
την ανάπτυξη των θεωρητικών μοντέλων (περίπτωση 1-3) για τον προσδιορισμό των 
EMD των διαμορφώσεων μεταξύ collinear και close pack για τα σύμπλοκα FLUO και 
GBP-YFP, β) τον υπολογισμό της συνεισφοράς του κελύφους αλάτων στην EMD και 
γ) τον προσδιορισμό του EMDFLUO/EMDGBP-YFP τόσο για τις θεωρητικές όσο και για τις 
πειραματικές EMD.    
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 Η καμπύλη του λόγου EMDFLUO/EMDGBP-YFP των τριών διαλυμάτων της FLUO 
για το θεωρητικό μοντέλο της περίπτωσης 1 φαίνεται στο σχήμα 6.12 a. Με 
αντικατάσταση του λόγου των πειραματικών EMD της FLUO και της GBP-YFP, στην 
καμπύλη, προσδιορίζεται η απόσταση μεταξύ των κέντρων των CFP- YFP. Πράγματι, 
ο πειραματικός λόγος των EMD (πίνακας 6.4) για το διάλυμα που περιέχει 0,1 mM 
EDTA προβλέπει ότι η απόσταση  CFP-YFP είναι 7,4 nm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Αντίθετα τόσο για το διάλυμα που περιέχει μόνο FLUO όσο και για εκείνο 
στο οποίο έχει προστεθεί 0.1 mM CaCl2 η απόσταση GBP-YFP είναι 5,8 nm και 5,9 
nm αντιστοίχως. Η μείωση της απόστασης δικαιολογείται αφού η δέσμευση των 
ιόντων Ca+2 από την GBP έχει ως αποτέλεσμα το “κλείσιμο” της δομής της FLUO [13]. 
Τα αποτελέσματα βρίσκονται σε συμφωνία με μελέτη που προβλέπει δυο πιθανές 
διαμορφώσεις: μια ανοιχτή με απόσταση μεταξύ των CFP-YFP 7,4 ή 8,0 nm και μία 
κλειστή με απόσταση μεταξύ των CFP-YFP 5,0 ή 5.9 nm [13]. Είναι επίσης ξεκάθαρο 
ότι η FLUO βρίσκεται στην “κλειστή” της διαμόρφωση και σε διαλύματα που δεν 
έχει προστεθεί CaCl2. Αυτό εξηγείται από την ισχυρή συγγένεια της GBP για Ca+2 και 
από την πιθανή μη επαρκή διαπίδυση των διαλυμάτων. Ακόμα και ελάχιστη 
ποσότητα εναπομείναντων Ca+2 θα προκαλούσε το “κλείσιμο” της FLUO.    
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 Η αντικατάσταση του λόγου των πειραματικών EMD της FLUO και της GBP-
YFP, στις χαρακτηριστικές καμπύλες του λόγου EMDFLUO/EMDGBP-YFP του θεωρητικού 
μοντέλου που περιγράφει την περίπτωση 2 (σχήμα 6.3) δίνει αποτελέσματα που δεν 
συμβαδίζουν με την μελέτη του Strohhofer et al [13]. Συγκεκριμένα η απόσταση των 
CFP-YFP που λαμβάνονται για τα σύμπλοκα με πρόσδεση Ca+2 και χωρίς, είναι 5,3 
και 4,6 nm (σχήμα 6.12). 

Σχήμα 6.12. Λόγος (EMDFLUO/EMDGBP-YFP) EMD  των διαμορφώσεων μεταξύ collinear και 
close pack για τα σύμπλοκα FLUO και GBP-YFP για το θεωρητικό μοντέλο που 
περιγράφει a) την περίπτωση 1 , β) την περίπτωση 2. Ο EMDFLUO/EMDGBP-YFP 
προσδιορίστηκε για τα διαλύματα: Fluo με συγκέντρωση 40 μg ml-1 (μαύρη κατανομή), 
και τα διαλύματα στα οποία προστέθηκε 0.1 mM CaCl2 (κόκκινη κατανομή) και EDTA 
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  Στο θεωρητικό μοντέλο που έχει αναπτυχθεί για την περίπτωση 3 (σχήμα 
6.4) οι CFP και YFP κινούνται ομοιόμορφα αλλά ξεκινούν από διαφορετικές αρχικές 
θέσεις. Για να ελεγχτεί η δυνατότητα προσδιορισμού της δομικής αλλαγής της FLUO 
καθορίστηκαν δύο λόγοι EMDFLUO/EMDGBP-YFP (σχήμα 6.13). Στον πρώτο η EMD του 
συμπλόκου GBP-YFP στηρίζεται στο θεωρητικό μοντέλο της περίπτωσης 1 και στον 
δεύτερο στο θεωρητικό μοντέλο της περίπτωσης 2.  
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 6.13. Λόγος (EMDFLUO/EMDGBP-YFP) EMD  των διαμορφώσεων μεταξύ 
collinear και close pack για τα σύμπλοκα FLUO και GBP-YFP για το θεωρητικό 
μοντέλο που περιγράφει την περίπτωση 3. Η κανονικοποιήση έχει γίνει με τις 
θεωρητικές EMD του GBP-YFP που προσδιορίζεται a) από την περίπτωση 1 , β) την 
περίπτωση 2. Ο EMDFLUO/EMDGBP-YFP καθορίστηκαν για τα διαλύματα: Fluo με 
συγκέντρωση 40 μg ml-1 (μαύρη κατανομή), και τα διαλύματα στα οποία 
προστέθηκε 0.1 mM CaCl2 (κόκκινη κατανομή) και EDTA (μπλε κατανομή) 

ί  
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Αναπάντεχα, τα αποτελέσματα εμφανίζουν αμφιλεγόμενα μοτίβα για τα οποία μόνο 
υποθέσεις μπορούν να γίνουν. Συγκεκριμένα όταν η κανονικοποιήση γίνεται με την 
θεωρητική EMD του GBP-YFP που προσδιορίζεται από την περίπτωση 1, η 
απόσταση YFP-CFP κυμαίνεται μεταξύ 7,3-7,4 nm για όλα τα διαλύματα (σχήμα 6.13 
a). Αντίθετα όταν γίνεται με την θεωρητική EMD που προσδιορίζεται από την 
περίπτωση 2, η απόσταση YFP-CFP κυμαίνεται μεταξύ 4,8-5,2 nm (σχήμα 6.13 b). 
Φαίνεται δηλαδή το μοντέλο να προβλέπει την δομή της “ανοιγμένης” FLUO  με το 
πρώτο μοτίβο και την “κλειστή” με το δεύτερο. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι το 
σύμπλοκο ακολουθεί ασύμμετρη κίνηση (σχήμα 6.14) όπου η YFP υιοθετεί 
διαμόρφωση παρόμοια με εκείνη της περίπτωσης 1 (σχήμα 6.2) κατά την 
“ανοιγμένη” δομή και διαμόρφωση παρόμοια με εκείνη της περίπτωσης 2 (σχήμα 
6.3)  για την “κλειστή” δομή. Παράλληλα η CFP προσεγγίζεται με την ακριβώς 
ανάποδη κίνηση. Έτσι για παράδειγμα η κανονικοποιήση με το σύμπλοκο με την 
θεωρητική EMD του GBP-CFP που προσδιορίζεται από την περίπτωση 1 αρχικά 
περιγράφει την θέση της YFP και στην συνέχεια της CFP με αποτέλεσμα να 
λαμβάνεται η ίδια διαμόρφωση.           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία μελετήθηκε η επίδραση της προσθήκης 
γλυκόζης στην δομή της FLUO. Σε αυτό το κομμάτι της εργασίας ως δομή αναφοράς 
θα χρησιμοποιηθεί η “κλειστή” δομή της FLUO που υπολογίστηκε παραπάνω για τα 
μοντέλα που περιγράφουν την περίπτωση 1 και 3 καθώς αυτές είναι σε συμφωνία 
με τα δεδομένα από το FRET [13]. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την αδυναμία του 
nES-DMA να προσδιορίζει την ακριβή διαμόρφωση χωρίς την ύπαρξη 
συμπληρωματικών τεχνικών.   

Σχήμα 6.14. Σχηματική αναπαράσταση της πιθανής “ανοιγμένης” και “κλειστής”  
διαμόρφωσης της FLUO  όπως προκύπτει με συνδυασμό των μετρημένων πειραματικών 
EMD και του θεωρητικού μοντέλου της περίπτωσης 3. 
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 Μετρήθηκαν, λοιπόν διαλύματα των συμπλόκων FLUO  και FLUO 5.4 CTD με 
συγκέντρωση 10 μg ml-1 στα οποία προστέθηκε αυξανόμενη συγκέντρωση γλυκόζης 
(πίνακας 6.5). H FLUO 5.4 CTD δομικά είναι πανομοιότυπη με την FLUO με την 
διαφορά ότι φέρει μια σημειακή μετάλλαξη στην GBP και το καρβόξυ-τελικό 
κομμάτι (C-Terminal Domain) της SecA ενωμένο σε σειρά με το καρβόξυ-τελικό 
κομμάτι της YFP. 
 

 
 Στο σχήμα 6.15 a παρουσιάζεται η αλλαγή στην απόσταση των κέντρων 
μεταξύ των CFP-YFP για την FLUO με την προσθήκη γλυκόζης. Εφόσον, δεν είναι 
αποδεδειγμένο πιο θεωρητικό μοντέλο περιγράφει την πραγματική διαμόρφωση 
της, έγινε κανονικοποιήση και με τις δύο πιθανές δομές που προβλέφθηκαν 
παραπάνω. Έτσι στην μια περίπτωση θεωρήθηκε ότι στην FLUO πριν την εισαγωγή 
της γλυκόζης η απόσταση CFP-YFP είναι 5,7 nm (μοντέλο περίπτωσης 1) ενώ στην 
δεύτερη 5,11 nm (μοντέλο περίπτωσης 2). Από το σχήμα 6.15 a διαπιστώνεται ότι η 
προσθήκη γλυκόζης προκαλεί “κλείσιμο” της διαμόρφωσης της FLUO. Παρόλα αυτά 
δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι ακριβείς δομές. Αυτό θα απαιτούσε μια 
κανονικοποιήση με γνωστή δομή.     
  Η παρακολούθηση της αλλαγής της διαμόρφωσης για την FLUO 5.4 CTD 
αποδείχτηκε πιο απαιτητική καθώς υπάρχουν τέσσερις συνδυασμοί 
κανονικοποιήσης. Στην μια ομάδα υπολογίστηκε ο λόγος των EMD που 
προβλέπονται σε όλα τα μοντέλα για την FLUO 5.4 CTD ως προς την EMD που 
προβλέπεται από το μοντέλο της περίπτωση 1 για την “κλειστή” δομή της FLUO  
(EMDFLUO 5.4 CTD/ EMDFLUO case 1). Αντίθετα ως δομή αναφοράς για την δεύτερη ομάδα 
ορίστηκε η EMD της FLUO που προβλέπεται από το μοντέλο της περίπτωση 3 
(EMDFLUO 5.4 CTD/ EMDFLUO case 3). Όταν χρησιμοποιήθηκε ο λόγος EMDFLUO 5.4 CTD/ 
EMDFLUO case 3 δεν ήταν δυνατόν να ανακτηθούν αποτελέσματα. Έτσι στο σχήμα 6.15 
b παρουσιάζοται μόνο η αλλαγή στην απόσταση των κέντρων μεταξύ των CFP-YFP 
για την FLUO 5.4 CTD μετά από την κανονικοποιήση με την EMDFLUO case 1  (απόσταση 
CFP-YFP είναι 5,7 nm). 
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Όπως και για την FLUO παρατηρείται ότι η προσθήκη γλυκόζης προκαλεί “κλείσιμο” 
της διαμόρφωσης. Ωστόσο όπως είναι εμφανές για το διάλυμα όπου έχει προστεθεί 
20 μM γλυκόζης προβλέπεται αύξηση της απόστασης CFP-YFP. Αυτό μπορεί να 
οφείλεται στην “προστασία” (screening) της δομής από το κέλυφος που σχηματίζει 
η γλυκόζη. Έτσι η EMD που μετράται είναι χαρακτηριστική ενός σφαιρικού 
σωματιδίου. Κλίνοντας είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η παρούσα εργασία 
βρίσκεται στα αρχικά της στάδια. Απαιτείται η επιλογή και ανάλυση περισσότερων  
δειγμάτων για τον έλεγχο της δυναμικής της μεθοδολογίας που περιγράφεται.  

Σχήμα 6.15. Γράφημα της μεταβολής της απόστασης των κέντρων μεταξύ των CFP-
YFP με την προσθήκη γλυκόζης για την: a) FLUO και b) FLUO 5.4 CTD. Η 
κανονικοποιήση για την FLUO έχει γίνει με την θεωρητική EMD όπου η απόσταση 
CFP-YFP: είναι 5,7 nm (μοντέλο περίπτωσης 1, κόκκινη κατανομή ) και 5,11 nm 
(μοντέλο περίπτωσης 3 μαύρη κατανομή).  Για την κανονικοποιήση της FLUO 5.4 
CTD ως δομή αναφοράς ορίστηκε η EMD της FLUO που προβλέπεται από το 
μοντέλο της περίπτωση 1 για την “κλειστή” δομή της FLUO.  
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6.5. Συμπεράσματα               
 
 Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας αναπτύχθηκαν θεωρητικά μοντέλα 
που περιγράφουν την EMD για κάθε δομική διαμόρφωση του ομοιοπολικού 
σύμπλοκου πρωτεϊνών CFP-GBP-YFP (Fluo). Συγκεκριμένα τα μοντέλα περιγράφουν 
τις θεωρητικές EMD για όλες τις διαμορφώσεις της FLUO για την μεταβολή της από 
την ανοιγμένη (όλες οι πρωτεΐνες του συμπλόκου σε σειρά) στην κλειστή δομή (οι 
πρωτεΐνες του συμπλόκου σε κεκαμένη διαμόρφωση). Το δεύτερο μέρος της 
συγκεκριμένης εργασίας αφιερώθηκε στον έλεγχο της δυναμικής και των ορίων της 
παραπάνω μεθοδολογίας αναλύθηκαν δείγματα της FLUO με προσθήκη Ca+2 και 
γλυκόζης. Η δέσμευση των ιόντων Ca+2   και της γλυκόζης από την GBP έχει ως 
αποτέλεσμα το “κλείσιμο” της δομής της FLUO. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης 
συνοψίζονται στα εξής: 
 

 τα θεωρητικά μοντέλα σε συνδυασμό με τις μετρήσεις nES-DMA αποτελούν 
ένα σημαντικό εργαλείο για την δομική μελέτη πρωτεϊνικών συμπλόκων.  

 με την χρήση κρυσταλλογραφικών δομών, την ανάπτυξη σχετικά εύκολων 
γεωμετρικών εξισώσεων και τις “γρήγορες” μετρήσεις (~ 120 Sec/μέτρηση) 
με nES-DMA μπορεί να μελετηθεί η διαμόρφωση πρωτεϊνικών συμπλόκων.  

 οι δυνατότητες και τα όρια της μεθοδολογίας που περιγράφεται, εξαρτώνται 
από τις βασικές αρχές της λειτουργίας του DMA (επαναληψημότητα, 
ακρίβεια κ.α).  

 το nES-DMA αν και σε καμία περίπτωση δεν διαθέτει την ατομική 
διακριτικότητα της κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ και της Φασματοσκοπίας 
Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού έχει την δυνατότητα προσδιορισμού 
της γενικής δομής και σχήματος νανοσωματιδίων καθώς και των 
συσσωματωμάτων τους.  

 το nES-DMA ανιχνεύει αλλαγές στην EMD της FLUO έως και 0,2 nm με 
επαναληψιμότητα 0,08 nm. Οι αλλαγές αυτές με την χρήση του θεωρητικών 
μοντέλων μπορούν να συσχετιστούν με τις διαφορετικές δομές του 
συμπλόκου FLUO καθώς και τον τρόπο με τον οποίο είναι συνδεδεμένες οι 
πρωτεΐνες που το αποτελούν. 

 η διαδικασία για την εύρεση των διαμορφώσεων της FLUO περιλαμβάνει : a) 
την ανάπτυξη των θεωρητικών μοντέλων (περίπτωση 1-3) για τον 
προσδιορισμό των EMD των διαμορφώσεων μεταξύ collinear και close pack 
για τα σύμπλοκα FLUO και GBP-YFP, β) τον υπολογισμό της συνεισφοράς του 
κελύφους αλάτων στην EMD και γ) τον προσδιορισμό του EMDFLUO/EMDGBP-

YFP τόσο για τις θεωρητικές όσο και για τις πειραματικές EMD. 
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 Για να “αποδεσμευτεί” η EMD από την συνεισφορά των αλάτων θα πρέπει 
να γίνουν δυο κρίσιμες θεωρήσεις: α) ότι τα αλάτια κατανέμονται ισότιμα 
γύρω από τις πρωτεΐνες δημιουργώντας κέλυφος με ομοιογενές πάχος  
και β) ότι ο συνολικός όγκος του κελύφους είναι ίδιος με αυτόν που 
αντιστοιχεί στα συσσωματώματα των αλάτων  

  το κυριότερο μειονέκτημα των μοντέλων που διαπιστώνεται είναι ότι σε 
πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται διαμορφώσεις που έχουν την ίδια EMD 
αλλά διαφορετική απόσταση των CFP-YFP. Για την διάκριση αυτών των 
δομών πρέπει να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικές εργαστηριακές 
μέθοδοι. 

 τα μοντέλα είναι γενικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα 
νανοσωματίδια που έχουν παρόμοια δομή με την FLUO. 

 η ξεκάθαρη επιβεβαίωση της μεθοδολογίας που περιγράφεται απαιτεί 
περισσότερα πειραματικά δεδομένα και συμπληρωματικές τεχνικές.    
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Παράρτημα  
 

Α1 
 

Λεπτομερής περιγραφή και της αμινοξικής αλληλουχίας  των πρωτεϊνών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα εργασία 

Protein: SecA 

 

FASTA sequences 

UniProtKB/Swiss-Prot Accession Code P10408 (SECA_ECOLI) 

His SecA 6-901  

MHHHHHHLTKVFGSRNDRTLRRMRKVVNIINAMEPEMEKLSDEELKGKTAEFRARLEKGEV
LENLIPEAFAVVREASKRVFGMRHFDVQLLGGMVLNERCIAEMRTGEGKTLTATLPAYLNAL
TGKGVHVVTVNDYLAQRDAENNRPLFEFLGLTVGINLPGMPAPAKREAYAADITYGTNNEYG
FDYLRDNMAFSPEERVQRKLHYALVDEVDSILIDEARTPLIISGPAEDSSEMYKRVNKIIPHLIR
QEKEDSETFQGEGHFSVDEKSRQVNLTERGLVLIEELLVKEGIMDEGESLYSPANIMLMHHV
TAALRAHALFTRDVDYIVKDGEVIIVDEHTGRTMQGRRWSDGLHQAVEAKEGVQIQNENQTL
ASITFQNYFRLYEKLAGMTGTADTEAFEFSSIYKLDTVVVPTNRPMIRKDLPDLVYMTEAEKIQ
AIIEDIKERTAKGQPVLVGTISIEKSELVSNELTKAGIKHNVLNAKFHANEAAIVAQAGYPAAVTI
ATNMAGRGTDIVLGGSWQAEVAALENPTAEQIEKIKADWQVRHDAVLEAGGLHIIGTERHES
RRIDNQLRGRSGRQGDAGSSRFYLSMEDALMRIFASDRVSGMMRKLGMKPGEAIEHPWVT
KAIANAQRKVESRNFDIRKQLLEYDDVANDQRRAIYSQRNELLDVSDVSETINSIREDVFKATI
DAYIPPQSLEEMWDIPGLQERLKNDFDLDLPIAEWLDKEPELHEETLRERILAQSIEVYQRKE
EVVGAEMMRHFEKGVMLQTLDSLWKEHLAAMDYLRQGIHLRGYAQKDPKQEYKRESFSMF
AAMLESLKYEVISTLSKVQVRMPEEVEELEQQRRMEAERLAQMQQLSHQDDDSAAAAALAA
QTGERKVGRNDPCPCGSGKKYKQCHGRLQ 

MW: 104537 

pI: 5.71 

 

His SecA N6-834  

MHHHHHHLTKVFGSRNDRTLRRMRKVVNIINAMEPEMEKLSDEELKGKTAEFRARLEKGEV
LENLIPEAFAVVREASKRVFGMRHFDVQLLGGMVLNERCIAEMRTGEGKTLTATLPAYLNAL
TGKGVHVVTVNDYLAQRDAENNRPLFEFLGLTVGINLPGMPAPAKREAYAADITYGTNNEYG
FDYLRDNMAFSPEERVQRKLHYALVDEVDSILIDEARTPLIISGPAEDSSEMYKRVNKIIPHLIR
QEKEDSETFQGEGHFSVDEKSRQVNLTERGLVLIEELLVKEGIMDEGESLYSPANIMLMHHV
TAALRAHALFTRDVDYIVKDGEVIIVDEHTGRTMQGRRWSDGLHQAVEAKEGVQIQNENQTL
ASITFQNYFRLYEKLAGMTGTADTEAFEFSSIYKLDTVVVPTNRPMIRKDLPDLVYMTEAEKIQ
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AIIEDIKERTAKGQPVLVGTISIEKSELVSNELTKAGIKHNVLNAKFHANEAAIVAQAGYPAAVTI
ATNMAGRGTDIVLGGSWQAEVAALENPTAEQIEKIKADWQVRHDAVLEAGGLHIIGTERHES
RRIDNQLRGRSGRQGDAGSSRFYLSMEDALMRIFASDRVSGMMRKLGMKPGEAIEHPWVT
KAIANAQRKVESRNFDIRKQLLEYDDVANDQRRAIYSQRNELLDVSDVSETINSIREDVFKATI
DAYIPPQSLEEMWDIPGLQERLKNDFDLDLPIAEWLDKEPELHEETLRERILAQSIEVYQRKE
EVVGAEMMRHFEKGVMLQTLDSLWKEHLAAMDYLRQGIHLRGYAQKDPKQEYKRESFSMF
AAMLESLKYEVISTLSKVQVRMP 

MW: 94912.94 

pI: 5.54 

 

Protein: SecB 

UniProtKB/Swiss-Prot Accession Code P0AG86 (SECB_ECOLI) 

His SecB  

MGHHHHHHHHHHSSGHIEGRHMMSEQNNTEMTFQIQRIYTKDISFEAPNAPHVFQKDWQP
EVKLDLDTASSQLADDVYEVVLRVTVTASLGEETAFLCEVQQGGIFSIAGIEGTQMAHCLGAY
CPNILFPYARECITSMVSRGTFPQLNLAPVNFDALFMNYLQQQAGEGTEEHQDA 

MW: 19929.21 

pI: 5.36 

 

 

Protein: PpiA 

 

UniProtKB/Swiss-Prot Accession Code P0AFL3 (PPIA_ECOLI) 

PpiA-His 

MAAKGDPHVLLTTSAGNIELELDKQKAPVSVQNFVDYVNSGFYNNTTFHRVIPGFMIQGGGF
TEQMQQKKPNPPIKNEADNGLRNTRGTIAMARTADKDSATSQFFINVADNAFLDHGQRDFG
YAVFGKVVKGMDVADKISQVPTHDVGPYQNVPSKPVVILSAKVLPHHHHHH 

MW: 19212.39 

pI: 8.18 

 

Protein: GBP 

 

UniProtKB/Swiss-Prot Accession Code – A5IKV6 (GBP_9THEM) 

HistpGBP(Y13C) 
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MGHHHHHHHHHHSSGHIEGRHTIGVIGKSVHPCWSQVEQGVKAAGKALGVDTKFFVPQKE
DINAQLQMLESFIAEGVDGIAIAPSDPTAVIPTIKKALEMGIPVVTLDTDSPDSGRYVYIGTDNY
QAGYTAGLIMKELLGGKGKVVIGTGSLTAMNSLQRIQGFKDAIKDSEIEIVDILNDEEDGARAV
SLAEAALNAHPDLDAFFGVYAYNGPSQALVVKNAGKVGKVKIVCFDTTPDILQYVKEGVIQAT
MGQRPYMMGYLSVTVLYLMNKIGVQNTLMMLPKVKVDGKVDYVIDTGVDVVTPENLDEYLK
KMEEL 

MW 34537 

pI 5.65 

 

Protein: YFP 

 

YFP is a derivative of GFP (UniProtKB/Swiss-Prot Accession Code P42212 (GFP_AEQVI) 
from Aequorea victoria  

His-YFP 

MGHHHHHHHHHHSSGHIEGRHMELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTL
KFICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGLQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGN
YKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRH
NIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITL
GMDELYK 

MW: 29011.65 

pI: 6.21 

 

Protein: GBP-YFP 

 

His-GBP-YFP 

MGHHHHHHHHHHSSGHIEGRHMVDTRIGVTIYKYDDNFMSVVRKAIEQDAKAAPDVQLLMN
DSQNDQSKQNDQIDVLLAKGVKALAINLVDPAAAGTVIEKARGQNVPVVFFNKEPSRKALDS
YDKAYYVGTDSKESGIIQGDLIAKHWAANQGWDLNKDGQIQFVLLKGEPGHPDAEARTTYVI
KELNDKGIKTEQLQLDTAMWDTAQAKDKMDAWLSGPNANKIEVVIANNDAMAMGAVEALKA
HNKSSIPVFGVDALPEALALVKSGALAGTVLNDANNQAKATFDLAKNLADGKGAADGTNWKI
DNKVVRVPYVGVDKDNLAEDLELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKF
ICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGLQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYK
TRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNI
EDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGM
DELYK 

MW: 62127.03 
pI: 5.77  
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Protein: GFP-GBP-YFP 

 

GBP Fluo 5.0 (GFP-GBP-YFP) 

MRGSHHHHHHGMASMTGGQQMGRDLYDDDDKDPGRADTRIGVTIYKSAGMVSKGEELFT
GVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTWGVQCF
SRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKED
GNILGHKLEYNYISHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPD
NHYLSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITLGMDELYGSRDNAMSVVRKAIEQDAKAAP
DVQLLMNDSQNDQSKQNDQIDVLLAKGVKALAINLVDPAAAGTVIEKARGQNVPVVFFNKEP
SRKALDSYDKAYYVGTDSKESGIIQGDLIAKHWAANQGWDLNKDGQIQFVLLKGEPGHPDA
EARTTYVIKELNDKGIKTEQLQLDTAMWDTAQAKDKMDAWLSGPNANKIEVVIANNDAMAM
GAVEALKAHNKSSIPVFGVDALPEALALVKSGALAGTVLNDANNQAKATFDLAKNLADGKGA
ADGTNWKIDNKVVRVPYVGVDKDNLAEFSKKMVSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSV
SGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFGYGLQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPE
GYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNYNSHNVYIM
ADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSYQSALSKDPNEKR
DHMVLLEFVTAAGITLGMDELYK 

MW: 91214.88 

pI: 5.64  

 

Protein: PspE 

 

UniProtKB/Swiss-Prot Accession Code P23857 (PSPE_ECOLI) 

PspE-His 

MAEHWIDVRVPEQYQQEHVQGAINIPLKEVKERIATAVPDKNDTVKVYCNAGRQSGQAKEIL
SEMGYTHVENAGGLKDIAMPKVKGHHHHHH 

MW: 10492.07 

pI: 6.82 

 

Protein: CesAB 

 

UniProtKB/TrEMBL Accession Code B7UMC4 (B7UMC4_ECO27)  

His-CesAB 

MGSSHHHHHHSQDPMSIVSQTRNKELLDKKIRSEIEAIKKIIAEFDVVKESVNELSEKAKTDPQ
AAEKLNKLIEGYTYGEERKLYDSALSKIEKLIETLSPARSKSQSTMNQRNRNNRKIV 

MW: 14,020 
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pI: 9.30 

 

Protein: CesAB+EspA 

 

UniProtKB/TrEMBL Accession Code B7UMC4 (B7UMC4_ECO27)-CesAB 

UniProtKB/Swiss-Prot Accession Code Q05129 (EAEB_ECO27)-EspA 

His-CesAB+EspA 

MGSSHHHHHHSQDPMSIVSQTRNKELLDKKIRSEIEAIKKIIAEFDVVKESVNELSEKAKTDPQ
AAEKLNKLIEGYTYGEERKLYDSALSKIEKLIETLSPARSKSQSTMNQRNRNNRKIV 

+ 

MADLNWDTSTTASVASANASTSTSMAYDLGSMSKDDVIDLFNKLGVFQAAILMFAYMYQAQ
SDLSIAKFADMNEASKESTTAQKMANLVDAKIADVQSSSDKNAKAQLPDEVISYINDPRNDITI 
SGIDNINAQLGAGDLQTVKAAISAKANNLTTTVNNSQLEIQQMSNTLNLLTSARSDMQSL 
QYRTISGISLGK 

CesAB-Mw: 14020 

pI: 9.30 

EspA-Mw: 21068.53 

pI: 4.45 
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Μονάδα ηλεκτροψεκασμού (a), με διαφορικό αναλυτή κινητικότητας ιόντων (DMA) (b), 
σε σειρά με συσκευή συλλογής νανοσωματιδίων (c), τοποθετημένη μεταξύ της εξόδου 
του DMA και της εισόδου του ανιχνευτή CPC (d).  

 
 

 

Α2 
 

Φωτογραφίες της πειραματικής διάταξης βρίσκονται που χρησιμοποιήθηκε για την 
συλλογή των νανοσωματιδίων χρυσού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nES unit (a)

CPC unit (d)

Collector
Unit (c)IMS unit (b)

aCollector electrode
b

Collector cup

Θάλαμος συλλογής νανοσωματιδίων με: a),με το ηλεκτρόδιο συλλογής και b) με το 
κύπελλο συλλογής τοποθετημένο στο ηλεκτρόδιο.  
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Α3 
 

Πίνακες εξισώσεων και σχεδιαγραμματα των θεωρητικών μοντέλων που 
περιγράφουν τις διαμορφώσεις της FLUO για τις περιπτώσεις 1-3. Τα γεωμετρικά 
μεγέθη (γωνίες, πλευρές κ.α) ορίζονται το ίδιο για τα μοντέλα των περιπτώσεων 1-
2.  
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