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     Πεξίιεςε 

 

 Τν αληηθείκελν ηεο παξνύζαο κειέηεο ήηαλ ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ αξζεληθνύ 

θαη ησλ ελώζεσλ ηνπ ζε δείγκαηα από ζαιάζζηα καθξνάιγε ηνπ Θεξκατθνύ Κόιπνπ. 

Σπγθεθξηκέλα, ην νιηθό πεξηερόκελν ζε αξζεληθό πξνζδηνξίζηεθε κε ρξήζε 

θαζκαηνκεηξίαο κάδαο επαγσγηθά ζπδεπγκέλνπ πιάζκαηνο (ICP/MS) κεηά από 

ρώλεπζε κε κηθξνθύκαηα. Ο πνηνηηθόο θαη πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ ελώζεσλ 

ηνπ αξζεληθνύ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο ζύδεπμεο πγξήο ρξσκαηνγξαθίαο-

ICP/MS, αθνύ πξώηα έγηλε ε εθρύιηζε ησλ δεηγκάησλ κε λεξό. Οη δύν παξαπάλσ 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είραλ βειηηζηνπνηεζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί κε 

επηηπρία ζηελ αλάιπζε ίδηνπ είδνπο δεηγκάησλ. Τν πεξηερόκελν ζε νιηθό αξζεληθό 

ζηα δείγκαηα από καθξνάιγε βξέζεθε λα είλαη ζε ρακειόηεξα επίπεδα από απηό πνπ 

αλαθέξεηαη ζε κειέηεο ησλ ίδησλ ή παξόκνησλ δεηγκάησλ από ηελ πεξηνρή ηεο 

Μεζνγείνπ. Καηαδεηθλύεηαη επίζεο όπσο θαη ζε πξνεγνύκελεο αλαθνξέο, όηη ππάξρεη 

ε ηάζε ησλ άιγεσλ λα ζπζζσξεύνπλ κεγαιύηεξε πνζόηεηα αξζεληθνύ θαηά ηε 

ρεηκεξηλή πεξίνδν. Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, πξνηείλεηαη ε ζπκβνιή ηνπ 

ζαιαζζίνπ ξεύκαηνο ζηε κεηαθνξά ηνπ αξζεληθνύ θαηά κήθνο ηνπ Θεξκατθνύ 

Κόιπνπ. Τα αξζελνζάθραξα, νη ραξαθηεξηζηηθέο ελώζεηο ηνπ αξζεληθνύ ζηε 

ζαιάζζηα ρισξίδα, βξέζεθαλ ζε όια ηα δείγκαηα. Επίζεο, αλόξγαλν αξζεληθό 

αληρλεύζεθε ζε δεθαηξία δείγκαηα θαη εηδηθόηεξα ζηα δύν είδε ηνπ άιγνπο Cystoseira 

απνηεινύζε ην κεγαιύηεξν θιάζκα ηνπ νιηθνύ πεξηερνκέλνπ ζε αξζεληθό. Τέινο, ηα 

ρακειά πνζνζηά εθρύιηζεο νθείινληαη θπξίσο ζηε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ 

δεηγκάησλ θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ πξν-επεμεξγαζία ηνπο.  
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            Abstract  

 

The object of this study was the determination of arsenic compounds in 

samples of marine macroalgae from Thermaikos Gulf. Specifically, the total arsenic 

content was determined using inductively coupled plasma mass spectrometry 

(ICP/MS) after microwave digestion. The determination of arsenic compounds was 

made through the coupling of liquid chromatography and ICP/MS, after the extraction 

of samples with water. These two methods were optimized and successfully used to 

analyze the same kind of samples in the past. The content of total arsenic in samples 

of macroalgae was found to be lower than that reported in studies of the same or 

similar samples from the Mediterranean region. It is shown, as in previous studies, 

that there is a tendency of algae to accumulate a larger quantity of arsenic in the 

winter. According to the results, a significant effect of the sea current in the transport 

of arsenic along the Thermaikos Gulf is suggested. Arseno-sugars, the characteristic 

compounds of arsenic in marine algae, were found in all samples. Also, inorganic 

arsenic was detected in thirteen samples and it was the largest fraction of the total 

content of arsenic in both types of the algae Cystoseira. Finally, low extraction 

efficiencies in some samples are mainly attributed to the physical condition of the 

samples and difficulties encountered during the pre-processing. 
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     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

      Εισαγωγή στη Χημεία του Αρσενικού 

 

 

 
1.1 Εισαγωγή 

 
Ένα από τα πιο τοξικά στοιχεία στον κόσμο αποτελεί το αρσενικό το οποίο είναι 

ευρέως διανεμημένο στο περιβάλλον εξαιτίας φυσικών και ανθρωπογενών πηγών. Το 

γεγονός ότι η τοξικότητα του εξαρτάται από τη μορφή στην οποία υπάρχει, προκάλεσε 

το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας για τη συμπεριφορά και τον κύκλο ζωής του 

στοιχείου. Πιο συγκεκριμένα, έχουν βρεθεί μορφές του αρσενικού σε βιολογικά και 

περιβαλλοντικά δείγματα οι οποίες είναι αποδεδειγμένα πολύ επικίνδυνες, ενώ έχουν 

επίσης ανιχνευθεί μορφές που είτε αφομοιώνονται, είτε αποβάλλονται από τους 

οργανισμούς χωρίς καμία επίπτωση. Επειδή γενικά οι συγκεντρώσεις του αρσενικού σε 

αυτά τα δείγματα είναι αρκετά χαμηλές, υπάρχει η ανάγκη για την ανάπτυξη 

ευαίσθητων τεχνικών με τις οποίες θα είναι δυνατόν να μελετηθούν οι διάφορες μορφές 

του και να κατανοηθούν πλήρως οι μετασχηματισμοί τους, οι οποίοι μπορεί να 

οδηγήσουν σε ιδιαιτέρως τοξικά και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία συστατικά. 
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1.2 Ιστορική αναδρομή - Το στοιχείο αρσενικό  

 
Η λέξη αρσενικό προέρχεται από την περσική λέξη zarnikh που σημαίνει 

κίτρινο ορυκτό. Το στοιχείο καταγράφηκε για πρώτη φορά από τον Αλβέρτο το Μέγα 

κατά τον 13ο αιώνα, αν και οι ενώσεις του ήταν γνωστές από το παρελθόν. H ένωση 

As₂O₃ χρησιμοποιήθηκε σε πολλές απόπειρες δολοφονίας από την άρχουσα τάξη και 

έτσι ονομάστηκε «το δηλητήριο των βασιλέων» ή «ο βασιλιάς των δηλητηρίων». Στα 

μέσα του 19ου αιώνα, o γερμανός χημικός Robert Bunsen απέδειξε ότι η τοξικότητα του 

αρσενικού εξαρτάται από τη μορφή στην οποία βρίσκεται. Το πεδίο της 

ειδοταυτοποίησης του αρσενικού άρχισε να αναπτύσσεται από τις αρχές του 20ου αιώνα 

όταν βρέθηκαν σημαντικές ποσότητες του στοιχείου σε θαλάσσιους οργανισμούς. Από 

τότε, το αρσενικό χρησιμοποιήθηκε για φαρμακευτικούς και τοξικολογικούς σκοπούς 

και σήμερα φάρμακα με βάση το As₂O₃ χορηγούνται για τη θεραπεία ορισμένων 

μορφών λευχαιμίας [1]. 

Το χημικό στοιχείο αρσενικό με σύμβολο As, είναι ένα μεταλλοειδές 

μονοισοτοπικό στοιχείο με ατομικό αριθμό 33 και ηλεκτρονική δομή 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 

3p6, 3d10, 4s2, 4p3 . Έχει θερμοκρασία τήξης 817 C°, θερμοκρασία βρασμού 613C°, και 

στον περιοδικό πίνακα κατατάσσεται στην ομάδα VA, λεγόμενη του αζώτου (N2). Είναι 

άοσμο, χωρίς ιδιαίτερη γεύση, γεγονός που καθιστά την ανίχνευση του πολύ δύσκολη. 

Υπάρχει στη φύση σε τέσσερις οξειδωτικές καταστάσεις: Αs(-III), As(0), As(III), As(V) 

αν και το στοιχειακό αρσενικό συναντάται σπάνια. Το αρσενικό είναι μονοϊσοτοπικό 

στοιχείο και το ισότοπό του είναι το 75As [2]. 

 

 

 

1.3 Το αρσενικό σε διάφορα περιβάλλοντα 

 
Το αρσενικό είναι ευρέως διανεμημένο στη φύση, αποτελεί το 20ο σε αφθονία 

συστατικό του φλοιού της Γης, το 14ο στο θαλασσινό νερό και το 12ο στο ανθρώπινο 

σώμα. Στα εδάφη γενικά, υπάρχει πλήθος αρσενικούχων ορυκτών από τα οποία τα 

πλέον κοινά είναι ο αρσενοπυρίτης, FeAsS και η κίτρινη σανδαράχη (orpiment), As2S3. 

Οι συγκεντρώσεις του αρσενικού στα εδάφη κυμαίνονται από 0.1-50 mg/kg ανάλογα με 

την περιοχή και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητές της. Οι συγκεντρώσεις αυτές 

δικαιολογούνται  καθώς συμβάλλουν σε αυτή την αύξηση, τόσο οι ανθρωπογενείς 
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πηγές, όσο και το φυσικό αρσενικό των πετρωμάτων. Στο φλοιό της γης κυριαρχούν οι 

ανόργανες μορφές του αρσενικού, οι οποίες δύναται να βιομεθυλιωθούν από ορισμένα 

βακτήρια στο πλαίσιο του μεταβολισμού τους [3]. 

Στα φυσικά νερά το αρσενικό βρίσκεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις της τάξης 

των μερικών μg As/L (ppb). Η κυρίαρχη ανόργανη μορφή του αρσενικού σε υδάτινα 

αερόβια περιβάλλοντα είναι τα αρσενικικά As(V), ενώ σε ανοξικές συνθήκες 

επικρατούν τα αρσενικώδη Αs(III). Στους θαλάσσιους οργανισμούς, το αρσενικό 

εμφανίζεται κυρίως σε μεθυλιωμένες οργανικές μορφές και σε πολύ υψηλότερες 

συγκεντρώσεις σε σχέση με αυτές στο νερό. Μερικές από αυτές τις οργανικές ενώσεις 

τις οποίες θα συναντήσουμε παρακάτω είναι το αρσενοβιτάνιο (AsB), η αρσενοχολίνη 

(AsC) και τα αρσενοσάκχαρα (arsenosugars). 

Στον αέρα, το αρσενικό βρίσκεται κυρίως απορροφημένο σε σωματιδιακή ύλη 

και συνήθως είναι υπό τη μορφή μίγματος αρσενικωδών και αρσενικικών. Γενικά η 

συγκέντρωσή του θεωρείται αρκετά χαμηλή και σε φυσιολογικές καταστάσεις 

κυμαίνεται από 0.4-30 ng/m3 [4]. 

 

 

1.4 Ανθρωπογενείς πηγές και χρήσεις του αρσενικού 

 
Εκτός από τις φυσικές πηγές, η μόλυνση με αρσενικό του νερού και του 

εδάφους προέρχεται και από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Μια από αυτές είναι η 

καύση ορυκτών καυσίμων και ιδιαίτερα άνθρακα, που απελευθερώνει μεγάλες 

ποσότητες αρσενικού με τη μορφή As₄O₆ οι οποίες είτε συγκεντρώνονται στα 

τοιχώματα των εγκαταστάσεων, είτε με την μορφή αιωρούμενης τέφρας από τους 

θερμοηλεκτρικούς σταθμούς καταλήγουν να μολύνουν το έδαφος και τα φυσικά νερά. 

Η κυριότερη όμως πηγή μόλυνσης αρσενικού είναι οι μεταλλευτικές 

δραστηριότητες όπου το αρσενικό που παράγεται ως υποπροϊόν από την εξόρυξη και 

την τήξη χαλκού, χρυσού και μολύβδου ξεπερνά κατά πολύ την εμπορική ζήτηση και 

συσσωρεύεται ως απόβλητο κοντά στις περιοχές εξόρυξης [5]. Τέτοια περιστατικά 

μόλυνσης των υπογείων νερών και εδαφών απαντώνται σε πολλές χώρες του κόσμου. 

Στο παρελθόν και για πέντε περίπου δεκαετίες (1930-1980), τα περισσότερα 

εντομοκτόνα και παρασιτοκτόνα στη γεωργία και τη βιομηχανία ξύλου περιείχαν 

ιδιαιτέρως τοξικές ενώσεις αρσενικού όπως ο αρσενικικός μόλυβδος (PbHAsO4). Αυτές 

οδήγησαν σε ιδιαίτερα υψηλή μόλυνση της καλλιεργήσιμης γης και των προϊόντων της. 
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Μια άλλη χρήση του αρσενικού βρισκόταν στη βυρσοδεψία και την παραγωγή 

χρωμάτων. Δυστυχώς, ενώσεις του αρσενικού χρησιμοποιήθηκαν και από την πολεμική 

βιομηχανία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο και τον πόλεμο του Βιετνάμ (Agent 

Blue).    

Ακόμα και σήμερα ενώσεις του αρσενικού χρησιμοποιούνται σε διάφορες 

εφαρμογές. Στις Η.Π.Α. το 40% του αρσενικού χρησιμοποιείται στις διεργασίες 

συντήρησης ξύλου.  Επίσης, ενώσεις του χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία  καθώς 

συντελούν στην αύξηση της παραγωγής πουλερικών και χοίρων. Επιπλέον, το αρσενικό 

αποτελεί βασικό υλικό της βιομηχανίας ηλεκτρονικών και ημιαγωγών ως συστατικό της 

ένωσης  GaAs. Τέλος, μέχρι την ανακάλυψη των αντιβιοτικών, ενώσεις του αρσενικού 

χρησιμοποιούνταν ευρέως στην παραγωγή φαρμάκων για την αντιμετώπιση πολλών 

ασθενειών όπως λευχαιμία, ψωρίαση, μαλάρια και άλλων [6]. 

Πάντως, σε αντίθεση με τις τοπικά εστιασμένες ανθρωπογενείς πηγές μόλυνσης, 

το φυσικά υπάρχον αρσενικό είναι ευρέως διανεμημένο σε πολλούς υπόγειους 

υδροφόρους ανά τον κόσμο και η μόλυνση τους θέτει σε κίνδυνο την υγεία 

εκατομμυρίων ανθρώπων.  Μόνο στο Μπαγκλαντές, 40 εκατομμύρια άνθρωποι 

βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο λόγω χρόνιας δηλητηρίασης από το μολυσμένο με 

αρσενικό πόσιμο νερό. 

 

 
  Εικόνα 1.1.3 Κατανομή φυσικών και ανθρωπογενών πηγών αρσενικού ανά τον κόσμο 
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1.5 Ειδοταυτοποίηση του αρσενικού  

 
Λόγω της τοξικότητας των διαφόρων μορφών με τις οποίες εμφανίζεται το 

αρσενικό, εδώ και πολλά χρόνια διεξάγονται έρευνες με σκοπό την κατανόηση της 

χημείας και του μεταβολισμού του σε διάφορα περιβάλλοντα και από ποικίλους 

ζωντανούς οργανισμούς. Σε αυτό το γεγονός έγκειται η αναγκαιότητα να γνωρίζουμε 

όχι μόνο την ολική συγκέντρωση του αρσενικού σε ένα δείγμα, αλλά τις επιμέρους 

μορφές του και τις συγκεντρώσεις τους. Αυτό είναι και το αντικείμενο της 

ειδοταυτοποίησης (speciation) [7]. 

Η διαφορετικότητα της σύστασης και της μορφής των περιβαλλοντικών 

δειγμάτων καθιστά την ειδοταυτοποίηση του αρσενικού μια πολύπλοκη και συχνά 

δύσκολη διαδικασία. Για αυτό το λόγο, είναι απαραίτητη η εύρεση πρωτοκόλλων που 

θα περιλαμβάνουν το διαχωρισμό, τον ποιοτικό και τον ποσοτικό προσδιορισμό των 

ειδών του αρσενικού. 

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί πάνω από 50 ενώσεις του αρσενικού. Στην 

παρακάτω εικόνα 1.5.1 φαίνονται μερικές από αυτές οι οποίες θα μας απασχολήσουν 

στη συγκεκριμένη μελέτη. Επίσης, οι ενώσεις αυτές είναι καταχωρημένες και στον 

πίνακα 1.5.2  με τη συνήθη ονοματολογία τους [8]. 



 12 

 
Εικόνα 1.5.1   Διάφορες μορφές του αρσενικού σε περιβαλλοντικά δείγματα 
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Πίνακας 1.5.1   Συνήθης ονοματολογία διαφόρων ενώσεων αρσενικού   

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ανόργανες ενώσεις αρσενικού 

Οι πιο συνήθεις οξειδωτικές καταστάσεις των ανόργανων ενώσεων του 

αρσενικού είναι οι As(III) και As(V). Η πιο θερμοδυναμικά σταθερή μορφή σε 

οξειδωτικές συνθήκες είναι το As(V). Στο έδαφος το αρσενικό βρίσκεται κατά κύριο 

λόγο με τη μορφή As(V), αν και η παρουσία του As(III) έχει ανιχνευθεί σε αναγωγικές 

συνθήκες. Στα νερά το αρσενικό βρίσκεται και στις δύο παραπάνω μορφές και η 

σχετική αναλογία τους ποικίλει ανάλογα με την παρουσία ή μη οξυγόνου και τη 

βιολογική δραστηριότητα. Έτσι, η παρουσία του As(III) έχει συνδεθεί σε πολλές 

περιπτώσεις με αυτή τη δραστηριότητα. 

Αριθμός Όνομα Σύμβολο 

1 Αρσενικώδες οξύ  As(III) 

2 Αρσενικικό οξύ As(V) 

3 Αρσίνη AsH3 

4 Μεθυλαρσίνη MeAsH2 

5 Διμεθυλαρσίνη Me2AsH 

6 Τριμεθυλαρσίνη Me3As 

7 Μονομεθυλoαρσενικικό οξύ MA(V) 

8 Διμεθυλoαρσενικικό οξύ DMA(V) 

9 Οξείδιο τριμεθυλοαρσενικικού οξ. TMAO 

10 Τετραμεθυλιωμένο ιόν αρσενικού TETRA 
11 Μονομεθυλοαρσενικώδες οξύ MA(III) 

12 Διμεθυλοαρσενικώδες οξύ DMA(III) 

13 Αρσενοχολίνη AsC 

14 Αρσενοβιτάνιο  AsB 

15 Αρσενογλυσερόλη  Gly-sug 

16 Φωσφορικό αρσενοσάκχαρo PO4-sug 

17 Θειώδες αρσενοσάκχαρο SO3-sug 

18 Θειικό αρσενοσάκχαρο SO4-sug 
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Στους θαλάσσιους οργανισμούς, μόνο ένα μικρό ποσοστό βρίσκεται σε μορφή 

ανόργανου αρσενικού, όπως αποδεικνύεται από σχετικές μελέτες όπου το ποσοστό που 

βρέθηκε ήταν λιγότερο από 1% για όλα τα δείγματα [9]. Στην περίπτωση των 

θαλάσσιων άλγεων, επίσης επικρατούν οι οργανικές ενώσεις του αρσενικού με 

ορισμένες όμως εξαιρέσεις, όπως τα είδη Hizika fusiforme και Sargassum fulvellum στα 

οποία τα ποσοστά ανόργανου αρσενικού βρέθηκαν να είναι 90% και 80% αντίστοιχα 

[10, 11].  

 
Μεθυλιωμένες ενώσεις αρσενικού 

 Οι πιο συχνά ανιχνεύσιμες μεθυλιωμένες μορφές του αρσενικού είναι οι ενώσεις 

7 και 8, ΜΑ και DMA αντίστοιχα. Τα συστατικά αυτά γενικά συνυπάρχουν με το DMA 

να βρίσκεται σχεδόν πάντα σε μεγαλύτερη συγκέντρωση. Η παρουσία αυτών των 

ενώσεων σε βιολογικά δείγματα παραπέμπει στη διαδικασία που προτάθηκε από τον 

Challenger για το μετασχηματισμό του Αs(V) στον οργανισμό με αλλεπάλληλες 

αναγωγές και μεθυλιώσεις [12]. 

 

Αρσενοχολίνη 

 Η αρσενοχολίνη (AsC) ανιχνεύεται συνήθως σε ελάχιστες συγκεντρώσεις σε 

θαλάσσιους οργανισμούς όπου αποτελεί λιγότερο από 1% του ολικού αρσενικού. 

Θεωρείται ως πρόδρομος ένωση του αρσενοβιτανίου (ΑsB) στην οποία και 

μετατρέπεται πολύ γρήγορα [13].  

 

Αρσενοβιτάνιο 

 Το αρσενοβιτάνιο ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά το 1977 [14] και βρίσκεται σε 

αυξημένα ποσοστά στη θαλάσσια πανίδα όπου πολύ συχνά αποτελεί το 90% και πλέον 

του ολικού αρσενικού [9]. Ο τρόπος σχηματισμού αυτής της ένωσης δεν έχει 

ξεκαθαριστεί πλήρως αν και φαίνεται λογική η υπόθεση του μετασχηματισμού των 

αρσενοσακχάρων προς αρσενοβιτάνιο από τους θαλάσσιους οργανισμούς που 

τρέφονται με άλγη [15,16].    

     

Αρσενοσάκχαρα 

 Δύο υδρογονάνθρακες που περιείχαν αρσενικό, κοινώς αναφερόμενοι ως 

αρσενοσάκχαρα, απομονώθηκαν για πρώτη φορά από το φαιοφύκος Ecklonia radiata 
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το 1981. Οι ενώσεις αυτές αποτελούν το κυρίαρχο κλάσμα του ολικού αρσενικού στα 

θαλάσσια άλγη και οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν υπολογιστεί είναι της 

τάξεως 10-40 µg As g-1. Η ποικιλία και η ποσότητα των αρσενοσακχάρων που 

ανιχνεύεται σε δείγματα από άλγη εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το φύλλο 

και την τάξη του άλγους, την περιοχή του, την εποχή δειγματοληψίας, το μέρος του 

φυτού που λήφθηκε. Η προέλευση και ο ρόλος που διαδραματίζουν τα αρσενοσάκχαρα 

στα διάφορα βιολογικά συστήματα δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί, εν τούτοις υπάρχουν 

υπόνοιες ότι δημιουργούνται στο οργανισμό σαν προϊόντα διαδικασιών αποτοξίνωσης 

και εξάλειψης του ανόργανου αρσενικού που εμφανίζεται εκ φύσεως στο θαλασσινό 

νερό και τα θαλάσσια ιζήματα [17]. 

 

Άλλες ενώσεις 

 Μέχρι στιγμής έχει ταυτοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός ενώσεων του 

αρσενικού. Από αυτές πρέπει να επισημάνουμε μία ομάδα ενώσεων που πιστεύεται ότι 

βρίσκονται σε πολλούς τύπους δειγμάτων και οι οποίες περιέχουν το στοιχείο θείο. Τα 

τελευταία χρόνια έχουν ανιχνευθεί σε διαφορετικά δείγματα τέτοια ανάλογα των 

γνωστών αρσενοσακχάρων, τα λεγόμενα θειο-αρσενοσάκχαρα [18-20]. 

 

 

 

1.6 Τοξικότητα των ενώσεων του αρσενικού 

 
Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας (WHO) αναγνωρίζει τη μόλυνση από 

αρσενικό ως μία από τις κυριότερες απειλές για την ανθρώπινη υγεία και έχουν 

κατατάξει το στοιχείο ανάμεσα στα πιο ισχυρά καρκινογόνα. Το 2003 η μέγιστη 

επιτρεπόμενη ποσότητα αρσενικού για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης μειώθηκε στα 

10 μg/L από 50 μg/L που ήταν το 1989 [21]. Το αρσενικό θεωρείται απαραίτητο 

στοιχείο παρόλο που πολλές ενώσεις του είναι τοξικές. Οι χημικές μορφές και οι 

οξειδωτικές καταστάσεις του αρσενικού καθορίζουν σημαντικά την τοξικότητά του, η 

οποία επηρεάζεται επίσης από διάφορους άλλους παράγοντες όπως τη φυσική 

κατάσταση και το ρυθμό της απορρόφησης του από τον οργανισμό [22]. Γενικά, οι 

ανόργανες ενώσεις του αρσενικού είναι πολύ πιο τοξικές από τις οργανικές για τους 

ζωντανούς οργανισμούς και η φθίνουσα σειρά τοξικότητας είναι η εξής:  
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   Aρσίνες >  Αρσενικώδες As(III) > Αρσενικικό As(V) > Οργανικό Αs > Στοιχειακό As  

Το τρισθενές αρσενικό As(III) απορροφάται πιο εύκολα από το πεντασθενές 

Αs(V) σε βιολογικά συστήματα και το αέριο αρσίνης (AsH3) αποτελεί την πιο τοξική 

μορφή του αρσενικού [4]. Πάντως και στις δύο οξειδωτικές καταστάσεις εμποδίζονται 

οι ενεργειακά συνδεόμενες λειτουργίες των μιτοχονδρίων. Οι τρισθενείς μορφές 

παρουσιάζουν μεγάλη έλξη προς τις υδροθειικές ομάδες των πρωτεϊνών και προκαλούν 

την απενεργοποίηση των ενζύμων. Η μορφή As(V) είναι μοριακά ανάλογη με το 

φώσφορο P(V) και εμποδίζει την οξειδωτική φωσφορυλίωση, διακόπτοντας έτσι τη 

κύρια διαδικασία παραγωγής ενέργειας μέσω της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤΡ) 

στους ζωντανούς οργανισμούς. 

Λόγω της τοξικότητας του αρσενικού, έχουν ανακαλυφθεί ποικίλοι μηχανισμοί 

για την απομάκρυνση του από τους οργανισμούς. Αυτοί περιλαμβάνουν μεθυλίωση και 

αποβολή μέσω ενός συγκεκριμένου μεταφορέα του As(III). Στους ανώτερους 

ευκαρυωτικούς οργανισμούς, η γλουταθιόνη (GSH) ανάγει το As(V) σε As(III), το 

οποίο στη συνέχεια δέχεται ένα μεθύλιο από τo συνένζυμο S-αδενοσιλoμεθυλονίνη 

(SAMe) παράγοντας MMA ή DMA [6]. Οι μύκητες παράγουν τριμεθυλαρσίνη, ενώ τα 

βακτήρια μπορούν να συνθέσουν MMA και DMA. Επίσης, το αρσενικό μπορεί να 

μετατραπεί σε αρσενοβεταίνη και αρσενοσάκχαρα, ήπιες τοξικές ενώσεις που 

υπάρχουν σε αφθονία σε πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς, όπως τα άλγη και σε 

χερσαία φυτά και ζώα σύμφωνα με τον προτεινόμενο μηχανισμό βιομεθυλίωσης του 

Challenger [12]. 

 

 

 
1.7 Ενώσεις του αρσενικού στα θαλάσσια μακροάλγη 

 
Το θαλασσινό νερό περιέχει αρσενικό σε συγκέντρωση 1-2 µg L-1. Απεναντίας, 

οι θαλάσσιοι οργανισμοί, ζώα και φυτά, περιέχουν αρσενικό σε υψηλότερες 

συγκεντρώσεις οι οποίες μπορούν να φτάσουν πάνω από 100 mg kg -1. Επίσης, ενώ στο 

θαλασσινό νερό επικρατούν οι ανόργανες μορφές του αρσενικού, στη θαλάσσια 

χλωρίδα και πανίδα το αρσενικό βρίσκεται σχεδόν εξολοκλήρου στη μορφή οργανικών 

ενώσεων [17]. Επομένως αποδεικνύεται με αυτό τον τρόπο ότι η θαλάσσια ζωή 

συσσωρεύει το ανόργανο αρσενικό και το μετασχηματίζει στις οργανικές μορφές του. 

Τα θαλάσσια άλγη απορροφούν το αρσενικό απευθείας από το νερό, εν αντιθέσει με τη 
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θαλάσσια πανίδα που απορροφά το αρσενικό είτε απευθείας από το νερό, είτε μέσω του 

διατροφικού της κύκλου. 

Τα άλγη περιέχουν τη μεγαλύτερη ποικιλία ενώσεων αρσενικού από 

οποιοδήποτε άλλο θαλάσσιο είδος οι οποία αποτελείται κυρίως από διάφορους 

υδρογονάνθρακες. Αν και έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι τώρα τουλάχιστον 15 

αρσενοσάκχαρα σε δείγματα από θαλάσσια άλγη, το αρσενικό βρίσκεται κυρίως υπό τη 

μορφή ενός ή παραπάνω εκ των 4 αρσενοσακχάρων του πίνακα 1.5.1 [23,24]. Η 

κατανομή των ενώσεων του αρσενικού στα θαλάσσια άλγη δύναται να εξαρτάται από 

το είδος τους. Συνήθως τα φαιοφύκη συσσωρεύουν υψηλότερα ποσοστά αρσενικού σε 

σχέση με τα χλωρόφυτα ή τα ροδόφυτα [25].  Πιο συγκεκριμένα, στα φαιοφύκη (brown 

algae) οι κύριες ενώσεις είναι τα αρσενοσάκχαρα 17 και 18 του πίνακα 1.5.1, ενώ τα 

αρσενοσάκχαρα 15 και 16 του ίδιου πίνακα επικρατούν στα χλωρόφυτα και τα 

ροδόφυτα (green and red algae) [8].  

Το αρσενοβιτάνιο έχει ανιχνευθεί σε επίπεδα μέχρι 15% σε ορισμένα άλγη, αν 

και δε μπορούμε να αποκλείσουμε ότι προέρχεται από οργανισμούς που ζουν 

προσκολλημένοι στην επιφάνεια των άλγεων και δεν έχουν εξαλειφθεί κατά το στάδιο 

προεπεξεργασίας των δειγμάτων [26-28].  

Άλλες ενώσεις που έχουν ανιχνευθεί συχνά σε άλγη είναι τα DMA, MA, 

TMAO, TETRA και Αs(V) [26]. Αυτά τα συστατικά βρίσκονται κυρίως σε μικρές 

συγκεντρώσεις με το DMA να βρίσκεται σε μεγαλύτερο ποσοστό και με κάποιες 

εξαιρέσεις σε ορισμένα είδη φαιόφυκων. Τέλος, σε συγκεκριμένα δείγματα έχουν 

επίσης εντοπιστεί οι σχετικά νεοεμφανιζόμενες ενώσεις, τα θειο-αρσένοσάκχαρα [18-

20]. 
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1.8 Αναλυτικές τεχνικές για τον προσδιορισμό του αρσενικού και των 

ενώσεων του σε περιβαλλοντικά δείγματα θαλάσσιων άλγεων 

 
Υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός αναλυτικών τεχνικών που έχουν 

χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για τον προσδιορισμό του αρσενικού και των ενώσεων 

του σε περιβαλλοντικά δείγματα. Ειδικότερα στη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιούνται 

συνδυασμοί μίας μεθόδου διαχωρισμού των ενώσεων και μίας άλλης ανίχνευσης και 

προσδιορισμού τους. Κατά τη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία, χρησιμοποιήθηκε η 

συζευγμένη τεχνική HPLC-ICP/MS, υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) 

και φασματοσκοπίας μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS) για τον 

προσδιορισμό των ενώσεων του αρσενικού σε δείγματα θαλάσσιων αλγών. 

 

1.8.1 Μέθοδος Διαχωρισμού μέσω υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης 

(HPLC)  

 
 Τα τελευταία χρόνια, η πλειοψηφία των δημοσιευμένων ερευνών πάνω στην 

ειδοταυτοποίηση του αρσενικού χρησιμοποιεί την χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης 

(HPLC) ως την πιο αξιόπιστη μέθοδο διαχωρισμού. Αν και η χρωματογραφία 

ανάστροφης φάσης με ιοντικά ζεύγη ήταν αρκετά διαδεδομένη, οι μέθοδοι ανταλλαγής 

ιόντων υιοθετήθηκε ευρέως από την πλειοψηφία των ερευνητών [29].  

H χρωματογραφία ανταλλαγής ιόντων βασίζεται στις ηλεκτροστατικές 

αλληλεπιδράσεις των ιόντων του αναλύτη και την ανταλλαγή τους μεταξύ κινητής και 

στατικής φάσης του συστήματος. Το pH, η φύση και η συγκέντρωση της κινητής φάσης  

είναι οι παράμετροι που επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση του διαχωρισμού καθώς 

επηρεάζουν το χρόνο κατακράτησης των ενώσεων του αναλύτη. 

Για τις ενώσεις του αρσενικού λόγω της φύσης τους και το μεγάλο εύρος pKa 

που παρουσιάζουν, αυτός ο διαχωρισμός είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος με χρήση μίας 

μόνο στήλης καθώς μερικά συστατικά εκλούονται μαζί στο συνηθισμένο pH που 

χρησιμοποιείται. Επομένως, ο διαχωρισμός πραγματοποιείται συνήθως 

χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό στηλών ανιόντων και κατιόντων. Με βάση τις 

δραστικές ομάδες που υπάρχουν στη σταθερή φάση, η ιοντική χρωματογραφία 

χωρίζεται σε: 

•   Χρωματογραφία ανταλλαγής ανιόντων ή χρωματογραφία ανιονανταλλαγής 

•   Χρωματογραφία ανταλλαγής κατιόντων ή χρωματογραφία κατιονανταλλαγής. 
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Στην χρωματογραφία ανταλλαγής ανιόντων η στήλη ανταλλαγής ανιόντων 

Hamilton PRP-X100 είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη και οι πιο κοινές κινητές φάσεις 

για την τεχνική ΗPLC-ICP/MS είναι τα φωσφορικά ρυθμιστικά διαλύματα. 

 
1.8.2 Μέθοδος ανίχνευσης και προσδιορισμού με φασματομετρία μάζας    

επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP/MS) 

 
Το επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα με ανιχνευτή μαζών είναι μία από τις πιο 

κατάλληλες και δημοφιλείς αναλυτικές τεχνικές στον τομέα της ειδοταυτοποίησης του 

αρσενικού λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει. 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της τεχνικής είναι ο προσδιορισμός ενός μεγάλου 

εύρους συγκεντρώσεων από  (µg kg-1 –mg kg-1) μέχρι και (pg kg-1 – ng kg-1), η υψηλή 

ακρίβεια των μετρήσεων, τα χαμηλά όρια ανίχνευσης και η γρήγορη ανάλυση. Οι 

δυνατότητες αυτές προέρχονται αφενός από τη συγκεκριμένη πηγή ιόντων (ICP) που 

παρέχει την εύκολη εισαγωγή του δείγματος και την υψηλή αποδοτικότητα του 

ιονισμού του από το πλάσμα αργού και αφετέρου από τη φασματομετρία μάζας (MS) 

που παρουσιάζει υψηλό λόγο σήματος-θορύβου και απλότητα των φασμάτων, 

χαρακτηριστικό των περισσότερων  τεχνικών φασματομετρίας μάζας. 

Στο  παρακάτω σχήμα 1.8.1 παρουσιάζεται το διάγραμμα της σύζευξης HPLC-

ICP/MS με τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος. 
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      Εικόνα 1.8.1.   Σύζευξη HPLC-ICP/MS 
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1.8.3 Χαρακτηριστικά του οργάνου ICP/MS 

 
Το σύστημα αποτελείται από τρία μέρη: το σύστημα εισαγωγής υγρού 

δείγματος, το πλάσμα αργού που αποτελεί την πηγή των ιόντων και είναι υψίστης 

σημασίας και ο αναλυτής μαζών. 

Το πλάσμα μπορεί να οριστεί ως ένα μείγμα από ελεύθερα ηλεκτρόνια 

και ιόντα, άτομα ή μόρια που έχουν χάσει ή αποκτήσει ένα ή περισσότερα 

ηλεκτρόνια σε υψηλή θερμοκρασία (περί τους 8000ºC) και αποτελεί την 

υπεριονισμένη κατάσταση της ύλης. Εν συντομία, η δημιουργία του πλάσματος 

επιτυγχάνεται από τη ροή αερίου αργού υπό την επίδραση ενός εναλλασσόμενου 

μαγνητικού πεδίου, παραγόμενου από ηλεκτρικό ρεύμα πολύ υψηλής συχνότητας. 

Η πλειοψηφία των αναλύσεων με ICP/MS γίνεται για υγρά δείγματα και 

είναι απαραίτητη η ροή αερίου έτσι ώστε το δείγμα να καταλήξει στο πλάσμα. Το 

σύστημα εισαγωγής δείγματος αποτελείται από τον εκνεφωτή και το θάλαμο 

εκνέφωσης. Τα υγρά δείγματα εισάγονται στον εκνεφωτή συνήθως μέσω μίας 

περισταλτικής αντλίας. Ο ρόλος του εκνεφωτή είναι η δημιουργία ενός ομοιόμορφου 

αερολύματος που αποτελείται από πολύ μικρά σταγονίδια, καθώς μόνο αυτά μπορούν 

να εισέλθουν στο πλάσμα. Στη συνέχεια στο θάλαμο εκνέφωσης πραγματοποιείται  ο 

διαχωρισμός των σταγονιδίων και η απόρριψη αυτών που παρέμειναν αρκετά μεγάλα 

μετά τη διαδικασία στον εκνεφωτή. Το τελικό αερόλυμα μεταφέρεται στο πλάσμα 

όπου εξατμίζεται, ατομοποιείται και τελικά ιονίζεται. Υπάρχουν διάφοροι τύποι 

εκνεφωτών, ο καθένας με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. 

Ο ομόκεντρος εκνεφωτής (concentric nebulizer) είναι ο πλέον 

χρησιμοποιούμενος στην τεχνική ICP/MS. Σε αυτό το είδος εκνεφωτή, το δείγμα 

εισάγεται σε ένα κεντρικό σωλήνα μέσω ροής αερίου αργού. Το αέριο ρέει μέσα σε 

έναν άλλο εξωτερικό σωλήνα, ομόκεντρο αυτού του δείγματος. Ενδείκνυται για πολύ 

μικρούς όγκους δείγματος που επιτρέπουν ρυθμούς ροής δείγματος της τάξης του 0.1 

ml.min-1 και διαθέτει καλό λόγο σήματος-θορύβου. Το μειονέκτημά του είναι ότι 

συχνά δημιουργούνται προβλήματα από μικροσωματίδια και αδιάλυτα στερεά που 

παραμένουν εντός του. 

Ένας άλλος τύπος εκνεφωτή είναι ο εκνεφωτής διασταυρωμένης ροής 

(crossflow nebulizer). Χρησιμοποιείται όταν στο δείγμα υπάρχει η πιθανότητα 

αδιάλυτων στερεών αλλά γενικά δε θεωρείται τόσο αποδοτικός όσο ο ομόκεντρος 

στην παραγωγή ομοιόμορφου αερολύματος. 
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Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκε ο εκνεφωτής BURGENER Ari 

Mist HP ο οποίος είναι κατασκευασμένος από τεφλόν. Ενδείκνυται ειδικά για την 

τεχνική HPLC-ICP/MS και επιτρέπει ευρύ φάσμα ρυθμού ροής δείγματος (5-1000 

μl.min-1). Επίσης είναι ανθεκτικός στα άλατα που υπάρχουν στις κινητές φάσεις κατά 

το διαχωρισμό των ενώσεων του αρσενικού. Τέλος, προσφέρει αυξημένη ευαισθησία, 

βελτιώνει τα όρια ανίχνευσης και βοηθάει στη μείωση των σχετικών σφαλμάτων των 

μετρήσεων. 

Η εισαγωγή του δείγματος λαμβάνει χώρα σε ατμοσφαιρική πίεση. Αντιθέτως, 

στον αναλυτή μαζών είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός υψηλού κενού της τάξεως 

των 10-4 Pa, το οποίο δημιουργείται μέσω τουρμπομοριακών αντλιών. Η μετάβαση 

από ατμοσφαιρική πίεση σε υψηλό κενό γίνεται μέσω του συστήματος δημιουργίας 

ιόντων. Το σύστημα αυτό αποτελείται από δύο μεταλλικούς κώνους με μία κεντρική 

οπή διαμέτρου 1mm περίπου από την οποία εξέρχονται θετικά φορτισμένα ιόντα που 

στη συνέχεια εισέρχονται στο φασματόμετρο μάζας μέσω φακών εστιάσεως. Αυτοί οι 

φακοί συγκεντρώνουν τη δέσμη των ιόντων, καθώς επίσης και ξεχωρίζουν τα ιόντα 

από φωτόνια και άλλα ουδέτερα σωματίδια με αποτέλεσμα τη μείωση του θορύβου. 

 

 
  Εικόνα 1.8.2.   Σχηματική αναπαράσταση των διεργασιών κατά την τεχνική ICP/MS 

 

 
 Από τους πλέον χρησιμοποιούμενους φασματογράφους μάζας είναι ο 

τετραπολικός αναλυτής μαζών, ο οποίος διαχωρίζει τα ιόντα ανάλογα με την τιμή του 

λόγου τους μάζα/φορτίο (m/z). Αποτελείται από τέσσερις μεταλλικές ράβδους, 



 23 

τοποθετημένες παράλληλα και σε ίση απόσταση από τον άξονα του οργάνου. Οι 

ράβδοι είναι υπερβολικού σχήματος, συνδέονται διαγωνίως ηλεκτρικά μεταξύ τους 

και τροφοδοτούνται από πηγή συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης. Τα ιόντα 

εισέρχονται στο τετράπολο με ταχύτητες που εξαρτώνται από τη μάζα και την 

ενέργειά τους. Μόνο τα ιόντα που διατηρούν μια σταθερή τροχιά καταφέρνουν και 

συνεχίζουν προς τον ανιχνευτή, ενώ τα υπόλοιπα προσκρούουν στις ράβδους και 

απομακρύνονται από το τετράπολο. Τα ιόντα που έχουν περάσει από το τετράπολο 

ανιχνεύονται μέσω ενός πολλαπλασιαστή ηλεκτρονίων που αποτελείται από ένα 

γυάλινο σωλήνα που στο ένα άκρο του διαθέτει κωνικό σχήμα. Ο ανιχνευτή μετρά 

και καταχωρεί το συνολικό σήμα για κάθε μάζα (m/z), δημιουργώντας ένα φάσμα 

μαζών. 

 Σίγουρα, η ευαισθησία του οργάνου ICP/MS είναι πολύ υψηλή, εντούτοις 

πρέπει να αναφερθούν και να ληφθούν υπ’όψιν κάποιες φασματοσκοπικές 

παρεμποδίσεις. Το τετράπολο είναι ένας αναλυτής χαμηλής διακριτικής ικανότητας 

και για αυτό το λόγο παρουσιάζονται κάποιες πολυατομικές παρεμποδίσεις. Τα ιόντα 

αργού, υδρογόνου και οξυγόνου είναι τα πλέον άφθονα στο πλάσμα και μπορούν να 

συνδυαστούν είτε μεταξύ τους, είτε με άλλα στοιχεία όπως αυτά που προέρχονται 

από τους διαλύτες και τα οξέα κατά την προετοιμασία των δειγμάτων. Η πιο 

σημαντική πολυατομική παρεμπόδιση στην περίπτωση του αρσενικού είναι ο 

σχηματισμός του ιόντος  40Ar 35Cl+ στο πλάσμα λόγω της ύπαρξης χλωρίου στο 

δείγμα. Αυτές οι παρεμποδίσεις μπορούν να μειωθούν ή και να εξαλειφθούν μέσω της 

χρησιμοποίησης κελιού πρόσκρουσης ή οργάνων υψηλότερης διακριτικής 

ικανότητας. Βέβαια, όταν υπάρχει η σύζευξη HPLC-ICP/MS η συγκεκριμένη 

παρεμπόδιση δε θεωρείται τόσο σημαντική, καθώς τα ιόντα χλωρίου έχουν γνωστό 

χρόνο κατακράτησης και παρακολουθούνται από το (m/z) του 40Ar 37Cl γνωρίζοντας 

ήδη τον ισοτοπικό λογο (35Cl / 37Cl). 

 Τα τελευταία χρόνια, η πλειοψηφία των οργάνων ICP/MS έχει ενσωματώσει 

το κελί πρόσκρουσης-αντίδρασης (reaction-collision cell) Με σκοπό την εξάλειψη 

των πολυατομικών παρεμποδίσεων. Το κελί αποτελείται από ένα τετράπολο, εξάπολο 

ή οκτάπολο το οποίο τοποθετείται πριν την είσοδο των ιόντων στον αναλυτή μαζών. 

Σε αυτό εισάγεται αέριο, συνήθως ήλιο ή υδρογόνο και μέσω των συγκρούσεων-

αντιδράσεων του αερίου με τα πολυατομικά ιόντα, με διάφορους μηχανισμούς 

επιτυγχάνεται η μείωση αυτών των ιόντων. Τελικά, τα ιόντα οδηγούνται προς τον 

τετράπολο αναλυτή μαζών. 
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 Κατά τη συζευγμένη τεχνική HPLC-ICP/MS, η κινητή φάση της 

χρωματογραφίας πρέπει να επιλεχθεί ανάλογα με το τι είδους ιόντα θέλουμε να 

διαχωρίσουμε. Επίσης, πρέπει να είναι συμβατή με τον ανιχνευτή καθώς μπορούν 

μόνο να χρησιμοποιηθούν κινητές φάσεις με χαμηλές συγκεντρώσεις οργανικού 

φορτίου και αλάτων. Κατά τη σύζευξη HPLC-ICP/MS, η ανίχνευση των ενώσεων του 

δείγματος πραγματοποιείται μέσω της σύγκρισης των χρόνων κατακράτησής τους με 

αυτούς προτύπων διαλυμάτων. Επομένως η μέθοδος εξαρτάται από την ύπαρξη 

τέτοιων προτύπων για τις διαφορετικές ενώσεις του αρσενικού. Ένας άλλος 

περιορισμός είναι η μη λήψη δομικών πληροφοριών για τα προς ανάλυση δείγματα, 

γεγονός που αποτρέπει την εφαρμογή της τεχνικής για την ταυτοποίηση νέων 

συστατικών. Για αυτό το σκοπό, χρησιμοποιείται συνήθως η συζευγμένη τεχνική 

HPLC-ES-MS/MS (ΕS: ηλεκτροψεκασμός).  
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1.9 Αντικείμενο της παρούσας εργασίας 

 
 

Οι σκοποί της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής μελέτης συνοψίζονται ως εξής: 
 

 
▪ Μελέτη και προσδιορισμός των ειδών του αρσενικού σε διαφορετικά είδη 

άλγεων από το Θερμαϊκό Κόλπο στη Βόρεια Ελλάδα μέσω της τεχνικής HPLC-

ICM/MS για την κατανόηση της κατανομής και του μεταβολισμού του στοιχείου. 

 

▪ Παρακολούθηση των επιπέδων μόλυνσης λόγω αρσενικού σε τρεις 

διαφορετικές περιοχές γύρω από το Θερμαϊκό Κόλπο, σχετικά με τις 

συγκεντρώσεις του στα δείγματα των άλγεων. 

 

▪ Επίδραση των συνθηκών προεπεξεργασίας των δειγμάτων στα τελικά 

αποτελέσματα της ειδοταυτοποίησης του αρσενικού. 

 

▪ Επιρροή της δεξιόστροφης κίνησης του θαλάσσιου ρεύματος μέσα στον 

κόλπο στην περιβαλλοντική μόλυνση . 

 

▪ Σύγκριση των συγκεντρώσεων αρσενικού ανάμεσα στα ίδια ή παραπλήσια 

είδη άλγεων της Μεσογείου. 
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    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

       Πειραματικό Μέρος 

 

 
2.1 Πληροφορίες σχετικά με την υπό μελέτη περιοχή, τη 

δειγματοληψία και την προ-επεξεργασία των δειγμάτων 
 

 
2.1.1 Περιοχή της μελέτης 

Ο Θερμαϊκός Κόλπος είναι ο μεγαλύτερος κόλπος του Αιγαίου Πελάγους και 

επίσης ο πιο σημαντικός στη Βόρεια Ελλάδα λόγω του φυσικού λιμανιού της πόλης 

της Θεσσαλονίκης. Αποτελείται από τον εσώτερο κόλπο της Θεσσαλονίκης και το 

νότιο εξώτερο μέρος του. Επίσης, το θαλάσσιο ρεύμα του κόλπου κινείται 

δεξιόστροφα και μεταφέρει υλικά και ουσίες από τη μία μεριά του κόλπου στην 

αντίθετη. Το πλάτος του κυμαίνεται από 5 στην περιοχή του λιμανιού μέχρι 50 

χιλιόμετρα στο νοτιότερο τμήμα του και το βάθος του δεν ξεπερνά τα 50 μέτρα. Οι 

ανθρωπογενείς πηγές ρύπανσης του κόλπου περιλαμβάνουν τα απορρίμματα της 

πόλης της Θεσσαλονίκης και τις απορροές των τεσσάρων ποταμών (Αξιός, 

Αλιάκμονας, Λουδίας και Γαλλικός) που εκβάλλουν στο Θερμαϊκό, καθώς και 

αρκετών μικρότερων. Μέχρι πρόσφατα, τα αστικά λύματα εισέρχονταν στον κόλπο 

χωρίς καμία επεξεργασία. Επιπλέον, τα λύματα περισσότερων από 250 βιομηχανικών 

μονάδων εισάγονταν στο Γαλλικό Ποταμό και κατέληγαν στο Θερμαϊκό Κόλπο.   
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2.1.2  Δειγματοληψία 
Η δειγματοληψία έγινε από την ομάδα του τμήματος Βιολογίας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ.Μαλέα. 

Για να υπάρξει όσο το δυνατόν καλύτερη παρακολούθηση και εκτίμηση της 

ρύπανσης από αρσενικό στο Θερμαϊκό Κόλπο επιλέχθηκαν τρεις ημερομηνίες και 

τρεις περιοχές δειγματοληψίας. Όλοι οι σταθμοί δειγματοληψίας διαφέρουν 

γεωγραφικά μεταξύ τους όπως φαίνεται στην εικόνα 2.1 και αυτό αντανακλά στην 

ποικιλία και τη συχνότητα των διαφόρων ειδών από άλγη. Τα δείγματα των άλγεων 

συλλέχθηκαν κατά τις ημερομηνίες: 

 

 

  30 Ιουνίου 2007 (2η)_____28 Σεπτεμβρίου 2007 (3η)_____Δεκέμβριος 2007 (4η)  

 

Οι περιοχές γύρω από το Θερμαϊκό Κόλπο όπου έγινε η δειγματοληψίας  είναι οι 

εξής: 

 

Βιαμύλ (1): Η περιοχή ονομάστηκε έτσι από το γνωστό εργοστάσιο 

επεξεργασίας αμύλου που λειτουργούσε εκεί για πενήντα περίπου χρόνια. Στην 

περιοχή αυτή υπάρχουν πολλά ναυπηγεία και ο χείμαρρος που καταλήγει στη 

θάλασσα είναι μια πιθανή πηγή που επηρεάζει τα επίπεδα των μετάλλων στο νερό. 

Επιπλέον η κυκλική κίνηση των θαλάσσιων ρευμάτων φαίνεται να μεταφέρει τα 

αστικά και βιομηχανικά λύματα από το εσωτερικό του κόλπου προς αυτή την 

τοποθεσία δειγματοληψίας. Η εμπορική αξία της ευρύτερης περιοχής έχει αυξηθεί 

κατά πολύ τα τελευταία 15 χρόνια και συνεχώς υπάρχει οικοδομική και εμπορική  

δραστηριότητα. 

 

Αγία Τριάδα (2): Κωμόπολη του δήμου Θερμαϊκού, η οποία βρίσκεται στα 

ανατολικά προάστια της Θεσσαλονίκης, 24 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Η 

περιοχή αυτή είναι από τις πλέον τουριστικές στο νομό Θεσσαλονίκης, όπου και 

λειτουργούν πολλές ξενοδοχειακές μονάδες.  

 

Καλοχώρι (3): Περιλαμβάνει τα δέλτα τεσσάρων ποταμών, του Γαλλικού, 

του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα. Το βιότοπο χωρίζει από τη θάλασσα ένα 
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ανάχωμα το οποίο εμποδίζει τα νερά του Θερμαϊκού να μπουν στη στεριά, η οποία 

βρίσκεται 2 μέτρα χαμηλότερα από τη στάθμη της θάλασσας. Το έδαφος υπέστη 

καθίζηση από την άντληση των υπόγειων υδάτων για την ύδρευση της 

Θεσσαλονίκης, κάτι που έχει ξεκινήσει από την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Έτσι 

δημιουργήθηκε η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. Βρίσκεται στα βορειοδυτικά του 

κόλπου και δέχεται τα αστικά λύματα από τη μονάδα επεξεργασίας που βρίσκεται 

κοντά. Η περιοχή πλήττεται από παράνομες έντονες απορρίψεις ελαστικών, τοξικών 

βιομηχανικών αποβλήτων αλλά και αστικών, υπεράντληση υδάτων, προχωρημένη 

υφαλμύρωση των υπόγειων υδάτων και ανεξέλεγκτη βόσκηση. Συχνό φαινόμενο 

είναι η ρύπανση από ποσότητες πετρελαίου που χύνεται κατά λάθος στη θάλασσα 

στη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης πετρελαίου. 

 

 
             Εικόνα 2.1 Περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου με τις τρεις περιοχές δειγματοληψίας 

 

Στον πίνακα 2.1.2 της επόμενης σελίδας είναι καταχωρημένα τα είδη των 

άλγεων που ταυτοποιήθηκαν και μελετήθηκαν. Επίσης υπάρχουν τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά τους. Οι δύο πρώτοι αριθμοί του κάθε δείγματος αντιστοιχούν στην 

ημερομηνία και την τοποθεσία συλλογής του. Για παράδειγμα, το δείγμα 2.1.7 από το 

άλγος Codium fragile συλλέχθηκε κατά τη 2η ημερομηνία δειγματοληψίας 

(30.06.2007), από την 1η περιοχή που είναι η περιοχή της Βιαμύλ. Περισσότερες 

πληροφορίες για το κάθε είδος από τα άλγη της εργασίας βρίσκονται στο παράρτημα 

αυτής.  
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    Πίνακας 2.1.2   Τα είδη των άλγεων που μελετήθηκαν και τα χαρακτηριστικά τους 

Είδος Χρώμα Φύλλο Τάξη Δείγματα Κωδ. 

Codium fragile Πράσινο Χλωρόφυτα Βρυοψευδοφύκη 2.1.7 

2.2.7 

4.1.7 

Cf 

Cystoseira 
barbata 

Καφέ Ετεροκοντόφυτα Φαιοφύκη 4.2.9 Cb 

Cystoseira 
spinosa 

Καφέ Ετεροκοντόφυτα Φαιοφύκη 3.2.10 Cc 

Enteromorpha 
intestinalis 

Πράσινο Χλωρόφυτα Ουλβοφύκη 2.2.24  

4.1.24 

 

Ei 

Gracilaria sp1 Ερυθρό Ροδόφυτα Φλοριδοφύκη 4.1.13  

4.3.13 

 

Gsp1 

Gracilariα sp2 Ερυθρό Ροδόφυτα Φλοριδοφύκη 3.3.14  

4.1.14 

 

Gsp2 

Gracilaria 
verrucosa 

Ερυθρό Ροδόφυτα Φλοριδοφύκη 2.1.12 

3.1.12 

 

Gv 

Hypnea 
musciformis 

Ερυθρό Ροδόφυτα Φλοριδοφύκη 2.1.15  

2.2.15 

 

Hm 

Padina pavonica Καφέ Ετεροκοντόφυτα Φαιοφύκη 2.2.16  

3.2.16 

 

Pp 

Ulva rigida Πράσινο Χλωρόφυτα Ουλβοφύκη 3.2.25  

3.3.25  

4.1.25 

 

Ur 
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2.1.2 Προεπεξεργασία των δειγμάτων 

 
Τα δείγματα συλλέχθηκαν από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης κατεψυγμένα σε 

πλαστικές σακούλες και έφτασαν στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης μέσα σε ειδικό 

δοχείο με παγοκυψέλες έτσι ώστε να μην ξεπαγώσουν και αποσυντεθούν. Στη 

συνέχεια καταψύχθηκαν στους -20º C.  

Αρχικά, με την πολύτιμη εμπειρία και βοήθεια της δόκτωρ Mercedes Barbero 

από το Τμήμα Βοτανικής του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, ταυτοποιήθηκαν 

συνολικά 20 δείγματα από 10 διαφορετικά είδη θαλάσσιων άλγεων.  

Στη συνέχεια τα άλγη καθαρίστηκαν από το αλάτι, τις μικρές πέτρες και την 

άμμο με φιλτράρισμα και ξέπλυμα με απιονισμένο νερό. Επιπλέον, με τη βοήθεια 

μικροσκοπίου (εικόνα 2.1.2) απομακρύνθηκαν οι διάφοροι οργανισμοί που ζούνε 

γενικά πάνω τους, τα επίφυτα. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μερικά είδη 

εμφάνιζαν υπερβολικό αριθμό επιφύτων, όπως το είδος Codium fragile και ήταν 

εξαιρετικά δύσκολος ο καθαρισμός τους, ενώ άλλα ήταν πολύ καθαρά όπως το είδος 

Hypnea musciformis. 

 

 

 
    Εικόνα 2.1.2   Μικροσκόπιο και κάψα με δείγμα του είδος Gracilaria verrucosa 

 

Όταν τελείωσε η διαδικασία καθαρισμού, όλα τα υγρά δείγματα ζυγίστηκαν, 

τοποθετήθηκαν σε κάψες (εικόνα 2.1.2) και σε φούρνο θερμοκρασίας 40º C μέχρι να 

εξαλειφθεί η υγρασία και να φτάσουν σε σταθερό βάρος. 

Λόγω της πολύ μικρής ποσότητας δειγμάτων που προέκυψε μετά την ξήρανσή 

τους, η μετατροπή τους σε σκόνη για την περαιτέρω επεξεργασία τους κατέστη 

αδύνατη. Έτσι, έγινε μια προσπάθεια κονιορτοποίησης χειρονακτικά σε γουδί 
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χρησιμοποιώντας υγρό άζωτο που δεν απέδωσε πλήρως λόγω της διαφορετικής 

μορφής του κάθε είδους. Τελικά, μερικά δείγματα ήταν σε μορφή σκόνης όπως τα 

είδη Ulva rigida και Enteromorpha intestinalis και τα υπόλοιπα απλά διαιρέθηκαν 

στην ελάχιστη δυνατή μονάδα.   

 

 
        

2.2 Οργανολογία – Πρότυπα Διαλύματα - Αντιδραστήρια 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο, παρατίθενται τα όλα τα απαραίτητα υλικά για την 

επίτευξη αυτής της μελέτης. Οι συσκευές και τα όργανα, τα δείγματα που 

μελετήθηκαν και η χημικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν είτε ως πρότυπα 

διαλύματα, είτε απλώς ως αντιδραστήρια.  

 

2.2.1 Όργανα και συσκευές 

 
Συσκευές: Φυγοκεντρητής Pselecta Centronic 95 

Φούρνος χώνευσης μικροκυμάτων Milestone Ethos Touch Control 

Φούρνος Memmert ULP 800 

Ψυγείο Savoid 

 

Όργανα: Αναλυτική ζυγαριά Precisa, model 205A Superbal Series 

  Ζυγαριά υψηλής φόρτισης HF-2000G 

  pH-μετρο Crison Basic20 

  Φασματοφωτόμετρο ΙCP/MS Agilent 7500ce 

  Σύστημα υγρής χρωματογραφίας HPLC Agilent 1200 

 

 

Σύζευξη HPLC-ICP/MS 

Χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των ενώσεων του αρσενικού στα 

εκχυλίσματα των δειγμάτων. Αρχικά ο διαχωρισμός τους έγινε μέσω του συστήματος 

HPLC Agilent 1200. Διέθετε εύρος όγκου εισαγωγής δείγματος από 0,01 μL μέχρι 

2000 μL και εύρος ρυθμού ροής από 0,001 μέχρι 10 ml/min. Η επιτρεπόμενη πίεση 

λειτουργίας ήταν μέχρι τα 400 bar. 
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Η στήλη που χρησιμοποιήθηκε για την διαδικασία ανιονανταλλαγής ήταν η 

Hamilton PRP-X100 με μία ισχυρή στατική φάση πολυμερικού υποστρώματος. Για 

την κατιονανταλλαγή η στήλη Zorbax 300-SCX διαθέτει μια σταθερή πολική φάση 

μεγάλης ισχύος που αποτελείται από μία ρίζα αρωματικού σουλφονικού οξέος 

ομοιοπολικά συνδεδεμένη με πορώδεις μικροσφαίρες σίλικας διαμέτρου 5 µm μέσω 

δεσμών Si-O-Si. 

Στον πίνακα 2.2.1 καταχωρούνται τα χαρακτηριστικά των στηλών και οι 

συνθήκες κάτω από τις οποίες  έγινε ο διαχωρισμός των ενώσεων του αρσενικού. 

 

 

Πίνακας 2.2.1   Χαρακτηριστικά στηλών και συνθήκες χρωματογραφικού 

διαχωρισμού  

 
Χρωματογραφία 
Ιονανταλλαγής Ανιονανταλλαγή Κατιονανταλλαγή 

 
             Στήλη 

Hamilton PRP-X100  
(250mm x 4.1 mm, 10µm) 

Zorbax 300-SCX  
(150 mm x 4.6 mm, 5µm) 

 
          Προ-στήλη 

Hamilton PRP-X100 
(20 x 2.0 mm, 10µm) 

Zorbax 300-SCX 
 (12.5 mm x 4.6, 5µm) 

 
         Κινητή φάση 

 

(NH4)H2PO4 20 mM σε pH= 
5.8 (ρύθμιση με αμμωνία) 

Πυριδίνη 20 mM σε pH=2.6 
(ρύθμιση με φορμικό οξύ) 

 
Ρυθμός ροής (mL min-1) 

 
1.5 

 
1.5 

Όγκος εισαγωγής 
δείγματος (µL) 

 
20 

 
20 

 
Θερμοκρασία 

 
Περιβάλλοντος 

 
Περιβάλλοντος 

Είδη αρσενικού προς 
προσδιορισμό 

As(III), As(V), MA, DMA, 
PO4-sug, SO3-sug, SO4-sug 

 
AB, AC, TMAO, Gly-sug 
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2.2.2 Πρότυπα διαλύματα-Αντιδραστήρια  

 
Πρότυπα διαλύματα 

 

Για τον ολικό προσδιορισμό του αρσενικού στα δείγματα, χρησιμοποιήθηκε 

πρότυπο διάλυμα αρσενικού πιστοποιημένης συγκεντρώσεως 1000 ± 2 mg As L-1 

(Νist High-Purity Standards). 

Τα πρότυπα διαλύματα των ενώσεων του αρσενικού που χρησιμοποιήθηκαν 

στην παρούσα εργασία είχαν προετοιμαστεί με διπλά απιονισμένο νερό (18,2 MΩ  

cm-1) ως εξής:  

 

 Πρότυπο διάλυμα Αs(ΙΙΙ): 0,1320g Αs2Ο3 (Nist 83d, 99,99%) διαλυμένο και 

αραιωμένο μέχρι τα 100 mL με διάλυμα 4 g L-1 ΝaΟΗ×Η2Ο (Merck). To 

τελικό διάλυμα περιείχε 1000 mg L-1 As σε μορφή AsO2
-. 

 

 Πρότυπο διάλυμα As(V): 0,4164g Na2HAsO4×7H2O (Carlo Erba) διαλυμένο 

και αραιωμένο μέχρι τα 100 mL. Αυτό το διάλυμα περιείχε 1000 mg L-1 As σε 

μορφή AsO3
-. 

 

 Πρότυπο διάλυμα MA: 0,3898g CH3AsO(ONa)2×H2O (Carlo Erba) διαλυμένο 

και αραιωμένο μέχρι τα 100 mL. Αυτό το διάλυμα περιείχε περίπου 1000 mg 

L-1 As σε μορφή CH3AsO3
2-.  

 

 Πρότυπο διάλυμα DMA: 0,2857g (CH3)2AsNaO×H2O (Fluka) διαλυμένο και 

αραιωμένο μέχρι τα 100 mL. Αυτό το διάλυμα περιείχε περίπου 1000 mg L-1 

As σε μορφή (CH3)2AsO2
-. 

 

 Πρότυπο διάλυμα AB: Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς CRM 626 από (CH3)3 

As+CH2COO-. Υδατικό διάλυμα ΑΒ (BCR).  

 

 Πρότυπο διάλυμα AC: Υδατικό διάλυμα AC από (CH3)3 As+CH2CH2OΗΒr- 

(CNRS Vernaison, France). 
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 Πρότυπο διάλυμα TMAO: 0.2028g (CH3)3AsO διαλυμένο σε νερό και 

αραιωμένο μέχρι τα 100 mL. Αυτό το διάλυμα περιείχε περίπου 1000 mg L-1 

As σε μορφή (CH3)3AsO.  

 

Οι συγκεντρώσεις των παραπάνω διαλυμάτων είχαν στο παρελθόν 

προσδιοριστεί με βάση το κύριο πρότυπο As2O3 με την τεχνική ICP/AES. Όλα τα 

διαλύματα ήταν αποθηκευμένα στους 4ºC, στην οποία θερμοκρασία δεν υπάρχουν 

μετασχηματισμοί στα είδη του αρσενικού και επομένως θεωρούνται σταθερά.  

 

Πίνακας 2.2.2  Τελικές συγκεντρώσεις ρυθμισμένες για κάθε είδος αρσενικού. 

ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 

   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
mg As kg-1 RSD(%) 

DMA 1185 ± 4 0.3 

MA 616 ± 4 0.6 

As(V) 1066 ± 4 0.3 

As(III) 995 ± 8 0.8 

AB 508 ± 1 0.2 

TMAO 1030 ± 1 0.1 

AC 403 ± 3 0.7 

 

 

 

Fucus serratus 

 
Για την ταυτοποίηση των τεσσάρων αρσενοσάκχαρων στα δείγματά μας,  

χρησιμοποιήθηκε ένα εκχύλισμα του μακροάλγους Fucus serratus. Το δείγμα αυτό 

έχει χαρακτηρισθεί από τους Madsen et al. μέσω HPLC-ICP/MS και HPLC-ES/MS 

[30] και ήταν μια ευγενική χορηγία από τον  Dr. K.A. Francesconi του 

Πανεπιστημίου του Graz στην Αυστρία.   
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Αντιδραστήρια 

 

Αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη χώνευση των δειγμάτων: 

 Νιτρικό οξύ συμπυκνωμένο (HNO3 69%, Hiperpur) 

 Υπεροξείδιο του υδρογόνου (31%, Selectipur®) 

 Διπλά απιονισμένο νερό (18,2 MΩ cm-1) 

 

Αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία των κινητών φάσεων: 

 

 Κινητή φάση ανιόντων: διάλυμα 20mM (NH4)H2PO4 (Panreac) 2.301g  

διαλυμένα σε 1000 mL. Το pH ρυθμίστηκε με αμμωνία (25%, Panreac) μέχρι 

την τιμή 5.8. 

 

 Κινητή φάση κατιόντων: διάλυμα 20mM πυριδίνης (C5H5N 99.7%, 

FEROSA) 1.6 mL διαλυμένα σε 1000 mL. Το pH ρυθμίστηκε με φορμικό οξύ 

(CH2O2 98%, Panreac) μέχρι την τιμή 2.6. 

 

 

Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς 

Sargassum fulvellum: Αυτό το άλγος αποτελεί το πιστοποιημένο υλικό 

αναφοράς NIES CRM nº9 Sargasso. Είναι μέλος της οικογένειας των φαιόφυκων 

(brown algae) και προέρχεται από την Ιαπωνία. Είναι πιστοποιημένο για το 

περιεχόμενο του σε ολικό αρσενικό (115 ± 9 mg As kg-1) αλλά όχι για τα είδη και τις 

συγκεντρώσεις των ενώσεων του αρσενικού που περιέχει.  
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2.3 Αναλυτική μεθοδολογία 
 

2.3.1 Ολικός προσδιορισμός αρσενικού 

 

2.3.1.1 Ολικός προσδιορισμός αρσενικού στα δείγματα 

 

▪ Χώνευση στο φούρνο μικροκυμάτων  

Για τη χώνευση των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε ο φούρνος μικροκυμάτων 

Milestone Ethos Touch Control ισχύος 1000 W και έλεγχο της θερμοκρασίας. Αρχικά 

ζυγίζαμε 0.1 g δείγματος το οποίο και εισάγαμε στο ειδικό δοχείο χώνευσης. Στη 

συνέχεια προσθέταμε 8 ml ΗΝΟ3, 2 ml Η2Ο2 και εισάγαμε τα δοχεία στο φούρνο. Το 

πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε είχε βελτιστοποιηθεί στο παρελθόν, ήταν 

κατάλληλο για δείγματα με υψηλό οργανικό φορτίο και συνοψίζεται ως εξής: 
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            Εικόνα 2.3.1   Πρόγραμμα χώνευσης στο φούρνο μικροκυμάτων 

 

Μετά το τέλος του προγράμματος, περιμέναμε τα δοχεία να επανέλθουν σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στη συνέχεια φιλτράραμε τα χωνευμένα δείγματα με 

φίλτρο χάρτου (Whatman 40) με σκοπό να απαλείψουμε πιθανά στερεά κατάλοιπα. 

Τέλος, τα δείγματα αραιώθηκαν με διπλά απιονισμένο νερό μέχρι όγκου 20 ml και 

αποθηκεύθηκαν στους 4ºC μέχρι την ανάλυση.  
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▪ ICP/MS 

O ολικός προσδιορισμός του αρσενικού στα δείγματα πραγματοποιήθηκε 

μέσω του συστήματος ICP/MS Agilent 7500. Το αέριο He χρησιμοποιήθηκε στο κελί 

πρόσκρουσης για την εξάλειψη τυχόν παρεμποδίσεων. Το ισότοπο 103Rh αποτέλεσε 

το εσωτερικό πρότυπο για τη διόρθωση οποιασδήποτε απόκλισης στη μέτρηση κατά 

την ανάλυση. Η ποσοτικοποίηση έγινε μέσω κατασκευής εξωτερικής καμπύλης 

βαθμονόμησης με συγκεντρώσεις από 1 μέχρι 50 μg As L-1  χρησιμοποιώντας το 

πρότυπο των 1000 mg As L-1. 

 

2.3.1.2 Ολικός προσδιορισμός αρσενικού στα εκχυλίσματα των δειγμάτων 

Μετά την ειδοταυτοποίηση του αρσενικού στα εκχυλίσματα των δειγμάτων, 

πραγματοποιήθηκε ο ολικός προσδιορισμός του αρσενικού σε αυτά όπως 

περιγράφεται στην παράγραφο 2.3.1.1 χωρίς βέβαια τη διαδικασία της χώνευσης. 

 

2.3.1.3 Ολικός προσδιορισμός αρσενικού στα στερεά υπολείμματα  

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη συγκεκριμένη 

μελέτη ήταν η πολύ μικρή ποσότητα δείγματος που είχαμε. Συγκεκριμένα, η 

ποσότητα ορισμένων δειγμάτων ήταν κάτω από 0.6 g και επομένως δεν ήταν δυνατόν 

να πραγματοποιηθούν οι αναλύσεις για την ειδοταυτοποίηση και για τον ολικό 

προσδιορισμό του αρσενικού (0.1g για κάθε δείγμα εις τριπλούν). 

Με βάση αυτό το πρόβλημα αποφασίσαμε να υπολογίσουμε την ολική 

συγκέντρωση αρσενικού σε αυτά τα δείγματα έμμεσα μέσω του αθροίσματος: 

 

Ολική συγκέντρωση αρσενικού στο δείγμα = Ολική συγκέντρωση αρσενικού στο 

εκχύλισμα + Ολική συγκέντρωση αρσενικού στο υπόλειμμα 

 

Μετά τη διαδικασία εκχύλισης, τα στερεά υπολείμματα των δειγμάτων φυλάσσονταν 

στους -20 ºC μέχρι τη διαδικασία για τον ολικό προσδιορισμό του αρσενικού σε αυτά, 

ακριβώς όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.3.1.1    
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2.3.2 Προσδιορισμός των ενώσεων του αρσενικού 

 

▪ Εκχύλιση των ενώσεων του αρσενικού 

Αρχικά ζυγίσαμε 0.1g δείγματος σε σωλήνα από τεφλόν των 15 ml και 

προσθέσαμε 10 ml διπλά απιονισμένου νερού. Το διάλυμα αναδευόταν για 16 ώρες 

(end over end) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος στις 30 rpm. Στη συνέχεια γινόταν 

φυγοκέντρηση στις 2800 rpm για 10 λεπτά και το υπερκείμενο υγρό συλλέχθηκε και 

φιλτραρίστηκε με φίλτρο από PET διαμέτρου 0.45 μm. Τέλος, τα εκχυλίσματα 

αποθηκεύονταν στο ψυγείο στους 4ºC.  

 

▪ Προσδιορισμός των ενώσεων του αρσενικού στα εκχυλίσματα  

Τα εκχυλίσματα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας τη σύζευξη HPLC-ICP/MS. 

Για το διαχωρισμό των ενώσεων επιστρατεύθηκε το όργανο Agilent 1200 με 

αυτόματο δειγματολήπτη. Στον πίνακα 2.2.1 αναφέρονται οι συνθήκες για το 

χρωματογραφικό διαχωρισμό των ενώσεων του αρσενικού. Τυφλά δείγματα από τη 

διαδικασία της εκχύλισης αναλύθηκαν κάθε φορά που αναλύονταν τα δείγματα. 

Η ταυτοποίηση των ενώσεων στα εκχυλίσματα έγινε μέσω της σύγκρισης των 

χρόνων κατακράτησής τους με αυτούς των προτύπων διαλυμάτων και η 

ποσοτικοποίηση τους αντίστοιχα έλαβε χώρα μέσω των εξωτερικών καμπύλων των 

προτύπων  διαλυμάτων. 

Η ταυτοποίηση των τεσσάρων αρσενοσάκχαρων έγινε μέσω της σύγκρισης 

των χρόνων κατακράτησης με τους χρόνους κατακράτησης των ίδιων 

αρσενοσακχάρων που υπήρχαν στο εκχύλισμα του δείγματος από το άλγος Fucus 

serratus [30]. Από τη στιγμή που η απόκριση του ICP/MS για το αρσενικό είναι 

ανεξάρτητη του είδους των ενώσεων, PO4-sug ποσοτικοποιήθηκε με βάση την 

καμπύλη βαθμονόμησης του προτύπου διαλύματος  του ΜΑ. Αντίστοιχα, SO3-sug 

και SO4-sug με αυτή του προτύπου As(V) και Gly-sug με αυτή του προτύπου AC.   

  Η ανίχνευση των ενώσεων του αρσενικού στα εκχυλίσματα έγινε μέσω του 

φασματόμετρου Agilent 7500ce ICP/MS παρακολουθώντας τα m/z 75 και m/z 77. Το 

m/z 77 παρακολουθήθηκε για την ανίχνευση της παρουσίας παρεμπόδισης από το 

χλώριο (40Ar37Cl) και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ονομάζεται Time Resolved 

Analysis (TRA). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

         Ολικός Προσδιορισμός Αρσενικού 

Αποτελέσματα-Συζήτηση  

 

 

 
3.1 Ολικός προσδιορισμός αρσενικού 
 

Υπάρχουν διάφορες αναλυτικές τεχνικές για την προετοιμασία του δείγματος 

με σκοπό τον ολικό προσδιορισμό του αρσενικού και άλλων μετάλλων-μεταλλοειδών 

σε περιβαλλοντικά και βιολογικά δείγματα. Τα τελευταία χρόνια, η τεχνική χώνευσης 

μέσω μικροκυμάτων σε κλειστά συστήματα έχει αποδειχθεί από τις πιο αποδοτικές 

μεθόδους για την προετοιμασία δειγμάτων πολύπλοκης μήτρας.  

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.3.1.1, χρησιμοποιήσαμε αυτή την 

τεχνική για την προετοιμασία των δειγμάτων μας, καθώς η χώνευση είναι πολύ 

σημαντική για το μετασχηματισμό όλων των οργανικών ενώσεων σε ανόργανες και 

τον μετέπειτα προσδιορισμό των μετάλλων/μεταλλοειδών με την τεχνική της 

φασματοσκοπίας μάζας. 

Για να ελέγξουμε την ποιότητα των αποτελεσμάτων, προσδιορίστηκε η ολική 

συγκέντρωση αρσενικού στο άλγος Sargassum fulvellum, το οποίο αποτελεί το 

πιστοποιημένο υλικό αναφοράς NIES CRM nº9. Η τιμή της βρέθηκε 99±9 mg As kg-1 

και είναι μέσα στα όρια της πιστοποιημένης τιμής 115 ± 9 mg As kg-1 με βάση τις 

τυπικές αποκλίσεις.  

Συνολικά, προσδιορίστηκε η ολική συγκέντρωση αρσενικού σε 20 

διαφορετικά δείγματα από 10 διαφορετικά είδη θαλάσσιων άλγεων. Συγκεκριμένα, 

αναλύθηκαν 8 είδη από χλωρόφυτα (green algae), 4 είδη από ετεροκοντόφυτα 

(brown algae) και 8 είδη από ροδόφυτα (red algae). Τα αποτελέσματα παρατίθενται 
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στον παρακάτω πίνακα 3.1 μαζί με τα στοιχεία του κάθε δείγματος. Όπως 

προαναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, για κάποια δείγματα ελάχιστης 

ποσότητας, συγκεκριμένα εννέα (9) τον αριθμό, πραγματοποιήθηκε έμμεσος 

προσδιορισμός του ολικού περιεχομένου τους σε αρσενικό μέσω της μέτρησης της 

συγκέντρωσης του στα εκχυλίσματα και στα στερεά υπολείμματα των δειγμάτων. Τα 

δείγματα αυτά παρατίθενται στον πίνακα με έναν αστερίσκο στο τέλος του ονόματος 

τους. 

Οι συγκεντρώσεις αρσενικού στα μελετημένα δείγματα παρουσίασαν μεγάλο 

εύρος τιμών από 1,39 mg As kg-1 η χαμηλότερη για το είδος Ulva rigida (green 

algae), έως την υψηλότερη 54,95 mg As kg-1 για το είδος Cystoseira barbata (brown 

algae). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, έχουν αναφερθεί και προταθεί δύο 

διαφορετικές τάσεις όσον αφορά το περιεχόμενο των άλγεων σε αρσενικό ανάλογα με 

το είδος τους [25,31,32]. Η πρώτη από αυτές αναφέρει ότι η συγκέντρωση του 

αρσενικού στα θαλάσσια άλγη κατά φθίνουσα σειρά είναι: Ετεροκοντόφυτα (Brown 

algae) > Ροδόφυτα (Red algae) > Χλωρόφυτα (Green algae). Από την άλλη, 

ορισμένες αναφορές υποστηρίζουν τη σειρά: Ετεροκοντόφυτα (Brown algae) > 

Χλωρόφυτα (Green algae) > Ροδόφυτα (Red algae). Όπως φαίνεται, σίγουρα οι δύο 

αυτές προτάσεις συμφωνούν ότι τα ετεροκοντόφυτα εμφανίζονται να συσσωρεύουν 

το αρσενικό σε υψηλότερα επίπεδα από τις άλλες ομάδες άλγεων, ροδόφυτα και 

χλωρόφυτα. 

Στο διάγραμμα της εικόνας 3.1 μπορούμε να δούμε την ολική συγκέντρωση 

αρσενικού για το κάθε δείγμα. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, δεν ήταν 

δυνατόν να εξαχθεί μία καθαρή σχέση μεταξύ των τριών ομάδων των άλγεων μας και 

της συγκέντρώσης τους σε αρσενικού όπως οι σχέσεις της προηγούμενης 

παραγράφου. Επομένως παρατηρήθηκε η εξής τάση σχετικά με τη συγκέντρωση 

αρσενικού στα δείγματα μας πάντα κατά φθίνουσα σειρά:  Cystoseira barbata > 

Codium fragile > Cystoseira compressa > Padina pavonica > Red algae > Green 

algae ( Enteromorpha intestinalis, Ulva rigida).  
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    Πίνακας 3.1   Ολική περιεκτικότητα σε αρσενικό στα υπό μελέτη δείγματα άλγεων 
(μέση τιμή ± τυπική απόκλιση, n=3) 

Είδος δείγματος Τύπος   Περιοχή  Ημερομηνία Ολικό As (mg As kg-1) 

Codium fragile  Cf Αγία Τριάδα 30/6/2007 23,33 ± 1,44 

 Codium fragile * Cf Βιαμύλ 30/6/2007 7,44 ± 0,25 

 Codium fragile * Cf Βιαμύλ 22/12/2007 38,95 ± 0,40 

Cystoseira barbata * Cb Αγία Τριάδα 22/12/2007 54,95 ± 1,56 

Cystoseira compressa Cc Αγία Τριάδα 28/9/2007 16,75 ± 0,76 

Enteromorpha intestinalis Ei Αγία Τριάδα 30/6/2007 1,91 ± 0,12 

 Enteromorpha intestinalis * Ei Βιαμύλ 22/12/2007 4,32 ± 0,22 

Gracilaria sp1 Gsp1 Βιαμύλ 22/12/2007 7,06 ± 0,35 

 Gracilaria sp1 Gsp1 Καλοχώρι 22/12/2007 9,02 ± 0,23 

Gracilaria sp2 Gsp2 Καλοχώρι 28/9/2007 7,21 ± 0,49 

 Gracilaria sp2 * Gsp2 Βιαμύλ 22/12/2007 12,23 ± 0,48 

Gracilaria verrucosa Gv Βιαμύλ 28/9/2007 6,22 ± 0,15 

Gracilaria verrucosa Gv Βιαμύλ 30/6/2007 5,67 ± 0,18 

Hypnea musciformis Hm Αγία Τριάδα 30/6/2007 4,62 ± 0,39 

 Hypnea musciformis * Hm Βιαμύλ 30/6/2007 4,97 ± 0,17 

Padina pavonica * Pp Αγία Τριάδα 30/6/2007 11,54 ± 0,52 

 Padina pavonica * Pp Αγία Τριάδα 28/9/2007 11,27 ± 0,46 

Ulva rigida * Ur Καλοχώρι 28/9/2007 2,71 ± 0,28 

 Ulva rigida Ur Αγία Τριάδα 28/9/2007 1,39 ± 0,07 

 Ulva rigida Ur Βιαμύλ 22/12/2007 2,15 ± 0,19 

Sargassum fulvellum CRM   99,00 ± 9,00 
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      Εικόνα 3.1     Διάγραμμα ολικής συγκέντρωσης αρσενικού για το κάθε δείγμα 

 

 

Με σκοπό την ευκολότερη σύγκριση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων, κατασκευάστηκαν διάφορα διαγράμματα που κατατάσσουν τα 

δείγματά μας σε σχέση με την τοποθεσία και την ημερομηνία λήψης τους αντίστοιχα. 

Στις εικόνες 3.2, 3.3, και 3.4 βλέπουμε τις ολικές συγκεντρώσεις αρσενικού 

ξεχωριστά για κάθε περιοχή δειγματοληψίας. Το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε 

είναι η κατανομή των ειδών των άλγεων που διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Για 

την περιοχή της Βιαμύλ, το σύνολο των εννέα (9) δειγμάτων αποτελείται από επτά (7) 

είδη άλγεων. Αντίστοιχα ο ίδιος αριθμός ειδών απαρτίζει τα συνολικά οκτώ (8) 

δείγματα της περιοχής της Αγίας Τριάδας. Τέλος στην περιοχή του Καλοχωρίου, 

συλλέχθηκαν μόλις τρία (3) είδη που αποτελούν αντίστοιχα δείγματα, γεγονός που 

είναι απόλυτα κατανοητό καθώς η περιοχή θεωρείται η πιο μολυσμένη από τις τρεις 

και δυσχεραίνει την πιθανή εμφάνιση διαφόρων μορφών θαλάσσιας ζωής. 
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Άλγη στην περιοχή της Βιαμύλ
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        Εικόνα 3.2     Ολικές συγκεντρώσεις αρσενικού στην περιοχή της Βιαμύλ 
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        Εικόνα 3.3     Ολικές συγκεντρώσεις αρσενικού στην περιοχή Αγ.Τριάδας 
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Άλγη της περιοχής Καλοχωρίου
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        Εικόνα 3.4     Ολικές συγκεντρώσεις αρσενικού στην περιοχή Καλοχωρίου 

 

 

 Εκτός από τον αριθμό των ειδών, συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν και 

από τα ίδια τα είδη που αναπτύσσονται στις τρεις περιοχές του Θερμαϊκού Κόλπου. 

Παρατηρούμε ότι τα δείγματα των περιοχών της Βιαμύλ και του Καλοχωρίου 

απαρτίζονται από ροδόφυτα και χλωρόφυτα, ενώ μόνο στην περιοχή της Αγίας 

Τριάδας εμφανίζονται τα ετεροκοντόφυτα. Όπως αναφέρει η βιβλιογραφία, τα 

τελευταία είναι θαλάσσια άλγη και σπάνια εμφανίζονται σε γλυκά νερά. Επίσης, 

προτιμούν τα διαυγή νερά και η παρουσία τους αποτελεί ένδειξη ότι η θαλάσσια 

περιοχή είναι καθαρή, όπως θεωρείται ότι συμβαίνει στην περιοχή της Αγίας Τριάδας 

[33]. Η απουσία τους από τις άλλες δύο περιοχές και αντίστοιχα η παρουσία 

ροδόφυτων και χλωρόφυτων έγκειται στο γεγονός ότι και στις δύο αυτές τοποθεσίες, 

κατά πρώτον υπάρχουν πηγές γλυκού νερού (ποτάμια, χείμαρροι) που καταλήγουν 

στη θάλασσα και κατά δεύτερον η θαλάσσια μόλυνση είναι αυξημένη, ιδιαίτερα στην 

περίπτωση του Καλοχωρίου. 

Οι δύο τελευταίες παράγραφοι σχολίασαν την κατάσταση όσον αφορά τη 

γενικότερη μόλυνση στις τρεις περιοχές του Θερμαϊκού Κόλπου, όπως αυτή 

επηρεάζει τα θαλάσσια άλγη που μελετήθηκαν. Ειδικότερα τώρα αν επικεντρωθούμε 

στο στοιχείο αρσενικό για το οποίο έγινε αυτή η μελέτη, όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, τα θαλάσσια άλγη το απορροφούν κατευθείαν από το νερό 

και το μετασχηματίζουν. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του είδους τους και της 

ζώνης που αναπτύσσονται, τα άλγη μπορούν να απορροφήσουν περισσότερη ή 

λιγότερη ποσότητα αρσενικού. Επίσης, μερικοί σημαντικοί παράγοντες που 
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επηρεάζουν την κατανομή και την ανάπτυξη τους είναι ο τύπος του υποστρώματος 

και το βάθος όπου αναπτύσσονται, η ποσότητα ηλιακού φωτός που δέχονται, η 

θερμοκρασία, η υδροδυναμική, η αλατότητα και η παρουσία θρεπτικών συστατικών 

[34]. Επομένως, είναι σχεδόν σίγουρο ότι όλα τα παραπάνω συνέβαλλαν στα 

αποτελέσματα του ολικού περιεχομένου σε αρσενικό στη συγκεκριμένη εργασία. 

Από όλες τις παραμέτρους αυτές, η θερμοκρασία του νερού και η ποσότητα 

του φωτός που δέχονται τα άλγη εξαρτώνται από την εποχή και τις καιρικές 

συνθήκες. Είναι κατανοητό πως αυτές αλλάζουν κατά τη διάρκεια του χρόνου και 

ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, υπάρχει έντονες διαφορές μεταξύ χειμώνα και 

καλοκαιριού. Θέλοντας να ερευνήσουμε την επίδραση τους στην ικανότητα των 

άλγεων να συσσωρεύουν αρσενικό, στην εικόνα 3.5, βλέπουμε τις τιμές των 

συγκεντρώσεων αρσενικού για μερικά είδη σε διαφορετικές ημερομηνίες 

δειγματοληψίας. 
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 Εικόνα 3.5 Συγκεντρώσεις αρσενικού για διαφορετικές ημερομηνίες δειγματοληψίας 

 

Βλέπουμε στο διάγραμμα ότι για τα είδη Gracilaria verrucosa και Padina 

pavonica, οι διαφορές στις συγκεντρώσεις του αρσενικού είναι πολύ μικρές ανάμεσα 

στα δείγματα που συλλέχθηκαν τον Ιούνιο και αυτά του Σεπτεμβρίου. Η 

θερμοκρασιακή διαφορά του νερού και η ηλιοφάνεια ανάμεσα στις δύο αυτές εποχές 
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δεν εμφανίζουν ακραίες διαφορές. Αντίθετα, αν συγκρίνουμε τις τιμές ανάμεσα στον 

Ιούνιο και το Δεκέμβριο, βλέπουμε μία κατακόρυφη αύξηση της συγκέντρωσης του 

αρσενικού για το είδος Codium fragile και μία μικρότερη αύξηση για το είδος 

Enteromorpha intestinalis. Τα στοιχεία από τη βιβλιογραφία δείχνουν ότι τα 

θαλάσσια άλγη έχουν την τάση να συσσωρεύουν περισσότερο αρσενικό κατά τους 

χειμερινούς μήνες [35]. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας υποστηρίζουν αυτή την 

υπόθεση, αλλά περαιτέρω μελέτες είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωσή της.  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, το ρεύμα που υπάρχει στην 

περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου κινείται δεξιόστροφα, οπότε μεταφέρει τις ουσίες 

που υπάρχουν στο νερό από την περιοχή του Καλοχωρίου προς αυτές της Βιαμύλ και 

της Αγίας Τριάδας. Η επίδραση του ρεύματος στις συνθήκες της κάθε περιοχής και 

των χαρακτηριστικών της αντανακλάται στα αποτελέσματα των συγκεντρώσεων 

αρσενικού στα διάφορα άλγη, εντούτοις ο αριθμός των διαθέσιμων δειγμάτων δεν 

επέτρεψε τη εξαγωγή ενός σίγουρου συμπεράσματος. Πάντως αν ανατρέξουμε στις 

εικόνες 3.2 και 3.3 και παρατηρήσουμε τις αυξημένες συγκεντρώσεις αρσενικού στις 

περιοχές της Βιαμύλ και της Αγίας Τριάδας, είναι πιθανόν το ρεύμα να μεταφέρει το 

στοιχείο σε όλη την έκταση του Θερμαϊκού Κόλπου. 

Στην εικόνα 3.6 φαίνεται το διάγραμμα όπου συγκρίνονται οι τιμές των 

συγκεντρώσεων από τα ίδια είδη άλγεων στις τρεις περιοχές του Θερμαϊκού Κόλπου. 
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         Εικόνα 3.6   Συγκεντρώσεις αρσενικού στις τρεις περιοχές δειγματοληψίας 
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Παρατηρώντας τις τιμές των συγκεντρώσεων του αρσενικού για το κάθε 

είδος, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις τιμές τους. Η περιοχή 

της Αγίας Τριάδας εμφανίζει τις μικρότερες συγκεντρώσεις, πράγμα που γίνεται πιο 

έντονο για το είδος Enteromorpha intestinalis. Για το είδος Hypnea musciformis, οι 

συγκεντρώσεις αρσενικού έχουν σχεδόν την ίδια τιμή στις περιοχές της Βιαμύλ και 

της Αγίας Τριάδας, ενώ η περιοχή του Καλοχωρίου εμφανίζει τις υψηλότερες 

συγκεντρώσεις συγκρίνοντας τα είδη Gracilaria sp και Ulva rigida.  

Σύμφωνα τώρα με τα χαρακτηριστικά του κάθε είδους και τα όποια 

συμπεράσματα αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούμε να σχολιάσουμε και να 

κατανοήσουμε τις ευρεθείσες τιμές των συγκεντρώσεων αρσενικού. Επίσης, για το 

ίδιο είδος (μερικές φορές για το ίδιο γένος) συγκρίνονται οι συγκεντρώσεις τους με 

αυτές από άλλες μελέτες. Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των άλγεων που 

μελετήθηκαν βρίσκονται στο υπόμνημα της εργασίας. 

 

▪ Codium fragile: Το είδος αυτό παρουσίασε ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις 

σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη από την ομάδα των χλωρόφυτων (Enteromorpha, 

Ulva). Η εξήγηση για αυτό το φαινόμενο ίσως βρίσκεται στην ιδιαίτερη μορφή του, η 

οποία παρουσιάζει σωληνόμορφο θαλλό και θυμίζει μικρό δέντρο το οποίο δύναται 

να συσσωρεύει αρκετή ποσότητα αρσενικού. Επίσης, η δυνατότητα συσσώρευσης 

αυξάνεται καθώς το είδος αυτό ζει πάντα κάτω από την επιφάνεια του νερού και η 

κολλώδης επιφάνεια του φιλοξενεί πολλούς μικροοργανισμούς που ζουν πάνω σε 

αυτό, τα επίφυτα [33,36,37]. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση αρσενικού βρέθηκε 38,95 

mg As kg-1 για το δείγμα του Δεκεμβρίου στην περιοχή της Βιαμύλ, ενώ η μικρότερη 

7,44 mg As kg-1 για το δείγμα του Ιουνίου στην ίδια περιοχή.  

   

▪ Cystoseira (barbata, compressa): Τα δύο αυτά είδη ανήκουν στα φαιοφύκη 

και το σχήμα τους παίρνει τη μορφή θάμνου με πολλές διακλαδώσεις [37]. Όπως έχει 

αποδειχθεί, η ομάδα αυτή των άλγεων συσσωρεύει μεγάλες ποσότητες αρσενικού. 

Αυτό συνέβη και στη συγκεκριμένη εργασία καθώς η μέγιστη συγκέντρωση από όλα 

τα δείγματα βρέθηκε 54,95 mg As kg-1 για το δείγμα του είδους Cystoseira barbata 

στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. 

Στην εικόνα 3.7 βλέπουμε τις συγκεντρώσεις του αρσενικού για το είδος σε 

διάφορες τοποθεσίες της Μεσογείου. Η μόνη εξαίρεση είναι το δείγμα από την 

Ισπανία, Cystoseira mediterranea, το οποίο ανήκει βέβαια στο ίδιο γένος.   
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      Εικόνα 3.7   Συγκεντρώσεις αρσενικού για το γένος Cystoseira ανά τη Μεσόγειο 

 

 

Όπως παρατηρούμε υπάρχει μια ευρεία γκάμα συγκεντρώσεων, από 17,6 mg As kg -1 

στη Σλοβένια, η οποία υπολογίστηκε σε φρέσκο δείγμα του άλγους, μέχρι την πολύ 

υψηλή 242 mg As kg -1 στη Βενετία της Ιταλίας. Στην περίπτωση του δείγματος από 

τη Βενετία, η βιβλιογραφία αναφέρει ότι πρόκειται για βιομηχανική περιοχή ιδιαίτερα 

μεγάλης μόλυνσης των υδάτων [38-41]. 

 

 ▪ Enteromorpha intestinalis: Το είδος αυτό που ανήκει στα χλωρόφυτα 

διαθέτει μικρό και εύκαμπτο σχήμα. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι ότι 

αναπτύσσεται σε ρηχά νερά και δεν είναι πάντα καλυμμένο από το νερό. Έτσι 

απορροφά μικρότερες ποσότητες αρσενικού από άλλα είδη που ζουν κάτω από την 

επιφάνεια της θάλασσας [36,37].  

Στην εικόνα 3.8 βλέπουμε τις συγκεντρώσεις του γένους Enteromorpha ανά 

τη Μεσόγειο [38,40,41]. Όλες οι συγκεντρώσεις κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα 

(1,43-7,1 mg As kg-1) με αυτή του δείγματός μας 4,32 mg As kg-1, αν και τα δείγματα 

προέρχονται από διαφορετικό είδος και δεν καταδεικνύουν καμία περιοχή ιδιαίτερης 

μόλυνσης. 
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 Εικόνα 3.8   Συγκεντρώσεις αρσενικού για το γένος Enteromorpha ανά τη Μεσόγειο 

 

 

 ▪ Ulva rigida:  Όπως και το παραπάνω είδος, η Ulva ζει σε ζώνες όπου το 

νερό δεν τις καλύπτει πάντα και πολύ συχνά επιβαρύνονται από ανθρωπογενή 

μόλυνση. Απορροφά μικρότερες ποσότητες αρσενικού από άλλα άλγη και συχνά 

χρησιμοποιείται ως δείκτης περιβαλλοντικής ρύπανσης. 

 Στην εικόνα 3.9 βλέπουμε τις συγκεντρώσεις του είδους από δείγματα ανά τη 

Μεσόγειο που κυμαίνονται από 1,35 mg As kg-1 έως 7 mg As kg-1 [38-41]. Όπως 

φαίνεται, οι τιμές των δειγμάτων μας είναι οι χαμηλότερες, αν και γενικά όλες οι 

συγκεντρώσεις αρσενικού βρίσκονται στην ίδια κλίμακα, γεγονός που οφείλεται στην 

τάση του άλγους να μη συσσωρεύει μεγάλες ποσότητες του στοιχείου. 
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    Εικόνα 3.9   Συγκεντρώσεις αρσενικού για το είδος Ulva rigida ανά τη Μεσόγειο 

 

 

 

3.2 Ποιοτικός έλεγχος της μεθόδου έμμεσου ολικού προσδιορισμού 

 
Όπως ήδη αναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, λόγω της έλλειψης ποσότητας 

δειγμάτων από ορισμένα είδη άλγεων, ήταν αναγκαία η εύρεση μίας μεθόδου που θα 

μας επέτρεπε τη διεξαγωγή των μετρήσεων τόσο για τον ολικό προσδιορισμό του 

αρσενικού, όσο και για τον προσδιορισμό των διαφόρων ενώσεων του. Η μόνη λύση 

που υπήρχε συνοψίζεται στο παρακάτω πλαίσιο, την οποία και εφαρμόσαμε για όλα 

τα δείγματα, ακόμα και αυτά μεγάλης ποσότητας έτσι ώστε στο τέλος των μετρήσεων 

να ελέγξουμε τα αποτελέσματα μας.  

 

Ολική συγκέντρωση αρσενικού στο δείγμα = Ολική συγκέντρωση αρσενικού στο 

εκχύλισμα + Ολική συγκέντρωση αρσενικού στο υπόλειμμα 

 

Στην εικόνα 3.2.1 μπορούμε να δούμε τη σύγκριση μεταξύ του άμεσου και 

του έμμεσου υπολογισμού της ολικής συγκέντρωσης αρσενικού στα δείγματα μας. 
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Εικόνα 3.2.1   Σύγκριση αποτελεσμάτων άμεσου και έμμεσου προσδιορισμού του 

ολικού περιεχομένου σε αρσενικό στα δείγματα 
 

 

Παρατηρούμε στο διάγραμμα ότι οι τιμές των συγκεντρώσεων του άμεσου (πράσινη 

μπάρα-Total Arsenic) και του έμμεσου (κόκκινη μπάρα-Total Sum) προσδιορισμού 

είναι παραπλήσιες. Οι μόνες αξιοσημείωτες διαφορές παρουσιάζονται για τα είδη 

Cystoseira compressa (16,75 - 23,00 mgAs kg-1) και Gracilaria verrucosa (6,22 - 

10,09 mgAs kg-1). Γενικά, τα αποτελέσματα στην πλειοψηφία τους δείχνουν ότι η 

μέθοδος που ακολουθήθηκε θεωρείται αξιόπιστη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Προσδιορισμός των ενώσεων αρσενικού μέσω HPLC-ICP/MS 

Αποτελέσματα-Συζήτηση  

 

 

 
4.1      Μηχανισμός διαχωρισμού των ενώσεων αρσενικού μέσω HPLC 

 
Στο κεφάλαιο 2, περιγράφηκε η διαδικασία που ακολουθήσαμε για τον 

προσδιορισμό των ενώσεων του αρσενικού στα υδατικά διαλύματα μετά την 

εκχύλιση των δειγμάτων και αναφερθήκαμε στις διαφορετικές χρωματογραφικές 

συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν. Η μέθοδος αυτή είχε βελτιστοποιηθεί πρόσφατα 

και χρησιμοποιηθεί για την ειδοταυτοποίηση του αρσενικού σε θαλάσσια άλγη με 

επιτυχία, οπότε και την ακολουθήσαμε αυτούσια. Διαχωρίζει όλες τις ενώσεις του 

αρσενικού με δύο τύπους χρωματογραφικού διαχωρισμού, την ανταλλαγή ανιόντων 

και την ανταλλαγή κατιόντων. 

Οι ενώσεις του αρσενικού που προσδιορίστηκαν με χρωματογραφία 

ανταλλαγής κατιόντων ήταν οι AB, AC, TMAO και Gly-sug. Αυτές οι τέσσερις 

ενώσεις πρωτονιώνονται και φορτίζονται θετικά σε όξινα pH (pH=2,6).  Αντίθετα, οι 

άλλες ενώσεις του αρσενικού που μελετήσαμε οι Αs(III), DMA, MA, As(V) 

βρίσκονται σε ουδέτερη κατάσταση. Οι τελευταίες δεν αλληλεπιδρούν με τη στατική 

φάση της χρωματογραφικής στήλης και εκλούονται πρώτες στο χρωματογράφημα. 

Τα αρσενοσάκχαρα PO4-sug, SO3-sug και SO4-sug, επίσης είναι σε ουδέτερη 

κατάσταση σε αυτές τις τιμές του pH και εκλούονται κατάλληλα κατά τον 

διαχωρισμό. 
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 Με τη χρωματογραφία ανταλλαγής ανιόντων διαχωρίστηκαν οι ενώσεις 

As(III), As(V), DMA, MA και τα αρσενοσάκχαρα PO4-sug, SO3-sug και SO4-sug. Οι 

ανόργανες ενώσεις του αρσενικού συμπεριφέρονται ως οξέα και με αύξηση του pH 

αποπρωτονιώνονται και φορτίζονται αρνητικά. Στο pH που χρησιμοποιήσαμε για το 

διαχωρισμό (pH=5,8), το Αs(III) είναι σε ουδέτερη μορφή και δεν αλληλεπιδρά με τη 

στατική φάση της στήλης, όπότε εκλούεται πολύ γρήγορα. Αντίθετα, η ένωση DMA 

[(CH3)2AsO2H] αποκτά αρνητικό φορτίο σε pH>5 και επομένως αλληλεπιδρά με τη 

στήλη, όπως και η ένωση MA [(CH3)AsO3H2]. Το Αs(V) αποπρωτονιώνεται σε 

μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες ενώσεις και διαθέτει μεγαλύτερο αρνητικό φορτίο 

στο pH που δουλεύαμε, οπότε κατακρατείται περισσότερο στη στατική φάση και 

εκλούεται σε μεγαλύτερους χρόνους. Τα αρσενοσάκχαρα PO4-sug, SO3-sug και SO4-

sug είναι φορτισμένα αρνητικά σε pH=5,8 και παρουσιάζουν διαφορετικούς χρόνους 

έκλουσης. Τέλος, οι ενώσεις ΑΒ, AC, TMAO και Gly-sug βρίσκονται σε ουδέτερη 

κατάσταση και εκλούονται μαζί με το As(III) στην αρχή του χρωματογραφήματος.  

 

 

 

4.2 Απόδοση Εκχύλισης (Extraction Efficiency) 
  

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια οι αναλυτικές τεχνικές για την 

ανίχνευση και τον προσδιορισμό των ενώσεων του αρσενικού βελτιώνονται όλο και 

περισσότερο. Αντίθετα, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να απομονωθούν αυτές 

οι ενώσεις από τις αρχικές μήτρες ως εκχυλίσματα δεν έχουν ακόμα καταστεί εντελώς 

αξιόπιστες. Ειδικά για τα άλγη, έχουν προταθεί πολλές μέθοδοι, που στην πλειοψηφία 

τους χρησιμοποιούν το νερό ως μέσο εκχύλισης [20], πράγμα το οποίο 

ακολουθήσαμε και σε αυτή τη μελέτη.  

Εκτός από το νερό, άλλα συχνά μέσα εκχύλισης είναι το φωσφορικό οξύ [42], 

η μεθανόλη [43] και συνδυασμοί νερού-μεθανόλης [44,45]. Παρόλα αυτά, η 

μεθανόλη είναι αποδεδειγμένα ένας ακατάλληλος διαλύτης για την απομόνωση των 

ανόργανων ενώσεων του αρσενικού και για αυτό το λόγο δεν είναι αρκετή για 

δείγματα που περιέχουν τέτοιες ενώσεις [29]. Επίσης, υπάρχει η γενική πεποίθηση ότι 

η εκχύλιση όλων των οργανικών ενώσεων του αρσενικού πετυχαίνεται καλύτερα με 

χρήση μεθανόλης παρά με νερό, γεγονός που πρέπει να διερευνηθεί. 
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Οι ενώσεις του αρσενικού που προσδιορίσαμε σε αυτή την εργασία, είναι 

πολικές και ιδιαίτερα διαλυτές στο νερό. Επομένως, είναι πολύ πιθανό ότι το 

καλύτερο μέσο εκχύλισης που θα μπορούσε να διασπάσει τη μήτρα και να 

απελευθερώσει τις ενώσεις του κάθε δείγματος ήταν το νερό.  

Η απόδοση ή το ποσοστό % εκχύλισης (extraction efficiency) υπολογίστηκε 

από το λόγο της συγκέντρωσης του ολικού αρσενικού στο εκχύλισμα, προς το ολικό 

αρσενικό στο δείγμα του κάθε είδους από τα θαλάσσια άλγη. Τα αποτελέσματα αυτά 

παρατίθενται σε μορφή διαγράμματος στην εικόνα 4.2 και πιο λεπτομερώς στον 

πίνακα 4.2.  

 Τα ποσοστά εκχύλισης των δειγμάτων κυμαίνονται από 9,3% το χαμηλότερο 

για το δείγμα του είδους Gracilaria sp2 από την περιοχή του Καλοχωρίου, μέχρι 69% 

για το είδος Cystoseira barbata. Οι τιμές που βρέθηκαν για ορισμένα είδη όπως 

Cystoseira barbata, Ulva rigida, Enteromorpha intestinalis και Padina pavonica είναι 

συγκρίσιμες με αυτές  από άλλες μελέτες προσδιορισμού των ενώσεων του αρσενικού 

σε θαλάσσια άλγη και γενικά αποδεικνύεται ότι υπάρχει μία μεγάλη γκάμα ποσοστών 

εκχύλισης ανάλογα με το είδος και τον τύπο του άλγους [45]. 
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Εικόνα 4.2   Απόδοση (Ποσοστό %) Εκχύλισης για το κάθε δείγμα 
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Είναι σίγουρο ότι στην περίπτωση της συγκεκριμένης εργασίας σημαντικό 

ρόλο για τα χαμηλά ποσοστά εκχύλισης ορισμένων δειγμάτων, έπαιξε η φυσική 

κατάσταση και η προεπεξεργασία τους. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η δειγματοληψία 

είχε γίνει το έτος 2007 και ίσως μερικά δείγματα να μην είχαν διατηρηθεί καλά και να 

βρίσκονταν σε κακή κατάσταση.  Επίσης, δεν κατέστη δυνατή η ομογενοποίηση των 

περισσότερων δειγμάτων λόγω της πολύ μικρής ποσότητας τους. Το αποτέλεσμα 

αυτής θα ήταν μία καταλληλότερη εκχύλιση των ενώσεων του αρσενικού σε 

υψηλότερα ποσοστά.  

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι κάποιο ποσοστό του στοιχείου που δεν 

απομονώθηκε κατά την εκχύλιση, δύναται να βρίσκεται σε μορφή λιπιδίων, τα οποία 

δεν απομονώνονται με χρήση νερού ως μέσο εκχύλισης. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία αυτές οι ενώσεις  μπορεί να αντιπροσωπεύουν ως και το 50% [46]. 
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   Πίνακας 4.2    Ικανότητες εκχύλισης (Extraction efficiency) του αρσενικού στα δείγματα των άλγεων 

     

 
 
 

Δείγμα Είδος Τύπος   Περιοχή  Ημερομηνία 
Ολικό As 
(mg/kg) ± SD 

As in extr 
(mg/kg) ± SD 

Extraction 
Efficiency % 

2.2.7 Codium fragile   Αγία Τριάδα 30/6/2007 23,33 ± 1,44 3,97 ± 1,61 13,9 
2.1.7 Codium fragile   Βιαμύλ 30/6/2007 7,44 ± 0,25 3,49 ± 0,10 46,9 
4.1.7 Codium fragile   Βιαμύλ 22/12/2007 38,95 ± 0,40 11,55 ± 0,2 29,7 
4.2.9 Cystoseira barbata   Αγία Τριάδα 22/12/2007 54,95 ± 1,56 37,94 ± 0,53 69,0 
3.2.10 Cystoseira compressa   Αγία Τριάδα 28/9/2007 16,75 ± 0,76 6,91 ± 0,53 30,0 
2.2.24 Enteromorpha intestinalis   Αγία Τριάδα 30/6/2007 1,91 ± 0,12 0,61 ± 0,02 29,8 
4.1.24 Enteromorpha intestinalis   Βιαμύλ 22/12/2007 4,32 ± 0,22 0,89 ± 0,05 20,7 
4.1.13 Gracilaria sp1   Βιαμύλ 22/12/2007 7,06 ± 0,35 3,42 ± 0,06 48,0 
4.3.13 Gracilaria sp1   Καλοχώρι 22/12/2007 9,02 ± 0,23 4,54 ± 0,38 45,5 
3.3.14 Gracilaria sp2   Καλοχώρι 28/9/2007 7,21 ± 0,49 0,78 ± 0,02 9,3 
4.1.14 Gracilaria sp2   Βιαμύλ 22/12/2007 12,23 ± 0,48 5,05 ± 0,28 41,3 
3.1.12 Gracilaria verrucosa   Βιαμύλ 28/9/2007 6,22 ± 0,15 1,97 ± 0,05 19,5 
2.1.12 Gracilaria verrucosa   Βιαμύλ 30/6/2007 5,67 ± 0,18 0,97 ± 0,07 17,2 
2.2.15 Hypnea musciformis   Αγία Τριάδα 30/6/2007 4,62 ± 0,39 1,20 ± 0,09 24,5 
2.1.15 Hypnea musciformis   Βιαμύλ 30/6/2007 4,97 ± 0,17 0,90 ± 0,05 18,1 
2.2.16 Padina pavonica   Αγία Τριάδα 30/6/2007 11,54 ± 0,52 3,42 ± 0,18 29,6 
3.2.16 Padina pavonica   Αγία Τριάδα 28/9/2007 11,27 ± 0,46 5,40 ± 0,28 47,9 
3.3.25 Ulva rigida   Καλοχώρι 28/9/2007 2,71 ± 0,28 1,77 ± 0,16 65,3 
3.2.25 Ulva rigida   Αγία Τριάδα 28/9/2007 1,39 ± 0,07 0,33 ± 0,02 26,0 
4.1.25 Ulva rigida   Βιαμύλ 22/12/2007 2,15 ± 0,19 0,45 ± 0,03 21,2 
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4.3     Ενώσεις του αρσενικού σε θαλάσσια άλγη του Θερμαϊκού Κόλπου 

 
 Είναι γνωστό ότι η μεγαλύτερη ποσότητα αρσενικού βρίσκεται στα θαλάσσια 

άλγη υπό τη μορφή παραγώγων υδρογονανθράκων, τα αρσενοσάκχαρα. Οι συνήθεις 

συγκεντρώσεις των ενώσεων αυτών κυμαίνονται από 7 μέχρι 50 mg As kg -1. Επίσης, 

ανιχνεύονται στα άλγη σε διαφορετικές συγκεντρώσεις μεταξύ τους και γενικά τα 

αρσενοσάκχαρα PO4-sug και SO4-sug βρίσκονται κυρίως στα χλωρόφυτα (green 

algae) και τα ροδόφυτα (red algae), ενώ τα SO3-sug και SO4-sug βρίσκονται ως επί το 

πλείστον στα ετεροκοντόφυτα (brown algae) [8]. 

 Τα αποτελέσματα του προσδιορισμού των ενώσεων του αρσενικού στα 

δείγματα από θαλάσσια άλγη φαίνονται στο διάγραμμα της εικόνας 4.3.4, όπου 

υπάρχει το ποσοστό επί τοις εκατό (%) Αs της κάθε ένωσης, στο συνολικό As που 

απομονώθηκε κατά την εκχύλιση. Επίσης, στον πίνακα 4.3 παρατίθενται αναλυτικά οι 

συγκεντρώσεις όλων των ενώσεων που ανιχνεύθηκαν και προσδιορίστηκαν στο κάθε 

δείγμα. Όπου υπάρχει άλφα κεφαλαίο (Α), σημαίνει ότι η ένωση ανιχνεύθηκε αλλά η 

συγκέντρωσή της ήταν κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης, ενώ όπου υπάρχει παύλα 

(-) η ένωση δεν ανιχνεύθηκε στο δείγμα. 

 Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η πλειοψηφία των δειγμάτων που αναλύθηκαν, 

το αρσενικό βρέθηκε υπό τη μορφή αρσενοσακχάρων σε ποσοστά από 50% και πάνω. 

Τις μόνες εξαιρέσεις αποτελούν τα δείγματα των ειδών Cystoseira barbata, 

Cystoseira compressa (εικόνα 4.3.1α-4.3.1β) και Enteromorpha intestinalis, όπου τα 

ποσοστά αυτά βρέθηκαν από 6 μέχρι 34%.  

Σε όλα τα δείγματα των άλγεων ανιχνεύθηκε το αρσενοσάκχαρο Gly-sug και 

αποτελούσε την κύρια μορφή του αρσενικού που απομονώθηκε σε έντεκα (11) από 

αυτά. Τα ποσοστά του ήταν ποικίλα και κυμάνθηκαν από 1% για το είδος Cystoseira 

barbata μέχρι 100% για ορισμένα δείγματα από τα είδη Ulva rigida, Gracilaria 

verrucosa και Hypnea musciformis. 

Το αρσενοσάκχαρο SO3-sug ανιχνεύθηκε σε οκτώ (8) δείγματα αλλά μόνο 

στα έξι (6) από αυτά ήταν δυνατή η ποσοτικοποίησή του. Τα ποσοστά του βρέθηκαν 

από 4 έως 50% και αποτελούσε την κύρια ένωση στο κλάσμα του αρσενικού για τα 

δείγματα των ειδών Gracilaria sp1 και Padina pavonica (εικόνα 4.3.2α-4.3.2β). 

Αντίθετα, η ένωση SO4-sug δεν ανιχνεύθηκε σε κανένα από τα δείγματα μας.  
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Σε έξι (6) δείγματα ανιχνεύθηκε το αρσενοσάκχαρο PO4-sug και 

συγκεκριμένα αποτελούσε την κύρια μορφή του αρσενικού για το δείγμα του είδους 

Gracilaria sp2 από την περιοχή του Καλοχωρίου. Τα ποσοστά αυτής της ένωσης στα 

τέσσερα (4) δείγματα που έγινε ο προσδιορισμός της κυμαίνονται από 18 έως 58%. 

Σε δείγμα του είδους Padina pavonica, βρέθηκε η ένωση ΜΜΑ σε ποσοστό 

6% του συνολικού Αs που απομονώθηκε, ενώ ανιχνεύθηκε στα είδη Gracilaria sp1 

και Hypnea musciformis. Επίσης, η ένωση ΤΜΑΟ βρέθηκε μόνο στο είδος 

Enteromorpha intestinalis από την περιοχή της Βιαμύλ και αποτέλεσε την κύρια 

μορφή του στοιχείου μόνο με ποσοστό 88%. Τέλος, η ένωση DMA ανιχνεύθηκε σε 

έξι (6) δείγματα άλγεων, όπου τα ποσοστά της ήταν αρκετά χαμηλά κάτω από 10%.  

Αν και σε απειροελάχιστο ποσοστό καθώς απομονώθηκε μεγάλη ποσότητα As 

στο είδος Cystoseira barbata, ανιχνεύθηκε η ένωση AB. Όπως είναι γνωστό, το 

αρσενοβιτάνιο βρίσκεται κυρίως στη θαλάσσια πανίδα και ίσως η παρουσία του στο 

συγκεκριμένο δείγμα να οφείλεται, είτε στην παρουσία επιφύτων που δεν είχαν 

απομακρυνθεί κατά τον καθαρισμό των δειγμάτων, είτε σε μικροοργανισμούς που 

ζουν πάνω στην επιφάνεια του άλγους. Πάντως, από τη βιβλιογραφία, η ένωση AB 

έχει ανιχνευθεί σε δείγματα άλγεων σε υψηλότερα ποσοστά και η προέλευσή της 

αποτελεί θέμα προς διερεύνηση [26-28]. 

Η πιο τοξική μορφή του αρσενικού, το As(III) ανιχνεύθηκε στα τέσσερα (4) 

δείγματα των ειδών Enteromorpha intestinalis και Gracilaria sp, αλλά μόνο στο ένα 

δείγμα της Enteromorpha βρέθηκε σε υψηλό ποσοστό, 38% επί του συνολικού As 

που απομονώθηκε.  

Ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο αυτής της ανάλυσης αποτελεί η ανίχνευση του 

επίσης τοξικού As(V) σε δέκα (10) από τα συνολικά είκοσι (20) δείγματα που 

αναλύθηκαν. Τα δείγματα αυτά προέρχονται και από τις τρεις περιοχές που 

μελετήθηκαν και σε έξι (6) από αυτά, η ένωση παρουσίασε αυξημένο ποσοστό επί 

του ολικού αρσενικού που απομονώθηκε κατά την εκχύλιση. Πιο συγκεκριμένα, τα 

είδη αυτά είναι τα Cystoseira barbata, Cystoseira compressa, Gracilaria sp1, 

Gracilaria sp2 και Padina pavonica.  

Ειδικά για το πρώτο είδος Cystoseira barbata, το οποίο είναι πολύ κοινό στις 

ελληνικές θάλασσες, το ποσοστό του As(V) ήταν 94% και η συγκέντρωση του 

υπολογίστηκε στα 27 mg As kg -1. Το γεγονός ότι το As(V) βρίσκεται ελεύθερο στο 

θαλάσσιο νερό σε συνδυασμό με την παρουσία του σε δείγματα άλγεων από όλες τις 

περιοχές δειγματοληψίας, αποδεικνύει την πιθανή μεταφορά του σε όλη την έκταση 
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του Θερμαϊκού Κόλπου από το θαλάσσιο ρεύμα. Επίσης, λόγω της τάσης του να 

συσσωρεύει το αρσενικό, είναι πιθανόν το είδος Cystoseira barbata να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως βιολογικός δείκτης για την παρακολούθηση της ρύπανσης τέτοιου 

είδους [47]. Σίγουρα όμως, υπάρχει η ανάγκη για περισσότερες μελέτες για την 

επίτευξη αυτού του σκοπού.   

Τέλος, σε μερικά δείγματα ανιχνεύθηκαν κάποιες άγνωστες ενώσεις του 

αρσενικού, όπως στο δείγμα του άλγους Ulva rigida (εικόνα 4.3.3), των οποίων οι 

χρόνοι κατακράτησης δεν συνέπιπταν με αυτούς των προτύπων που είχαμε στη 

διάθεσή μας. Αυτά τα άγνωστα συστατικά θα μπορούσαν να ταυτοποιηθούν με χρήση 

της τεχνικής MS-MS. 
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 Εικόνα 4.3.1α   Διαχωρισμός ανιόντων στο δείγμα του είδους Cystoseira compressa 
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Εικόνα 4.3.1β   Διαχωρισμός κατιόντων στο δείγμα του είδους Cystoseira compressα 
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     Εικόνα 4.3.2α  Διαχωρισμός ανιόντων στο δείγμα του είδους Padina pavonica 
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     Εικόνα 4.3.2β  Διαχωρισμός κατιόντων στο δείγμα του είδους Padina pavonica 
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    Πίνακας 4.3  Συγκεντρώσεις των ενώσεων αρσενικού στα δείγματα από θαλάσσια άλγη του Θερμαϊκού Κόλπου 

Είδος 
  Περιοχή  

Ημερομηνία 
As (III)  
(mg As kg-1)   

DMA 
(mg As kg-1)   

MMA 
(mg As kg-1)   

As (V)  
(mg As kg-1)   

AB  
(mg As kg-1)   

TMAO 
(mg As kg-1)   

PO4-sug  
(mg As kg-1)   

SO3-sug 
(mg As kg-1)   

Gly-sug 
(mg As kg-1)   

Cation ? 
(mg As kg-1)   

Αγία Τριάδα 
30/6/2007 - 0,062 ± 0,002 - - - - - - 0,70 ± 0,02 - 

Βιαμύλ 
30/6/2007 - 0,059 ± 0,01 - - - - 0,26 ± 0,04 - 

 
1,20 ± 0,04 - 

Codium fragile 
 

Βιαμύλ 
22/12/2007 - - - - - - - - 

 
5,00 ± 0,9 0,104 ± 0,045 

Cystoseira 
barbata 

Αγία Τριάδα 
22/12/2007 - - - 27,00 ± 0,8 0,02 ± 0,003 - - 1,43 ± 0,08 

 
0,40 ± 0,06 - 

Cystoseira 
compressa 

Αγία Τριάδα 
28/9/2007 - 0,072 ± 0,004 - 3,27 ± 0,07 - - - 1,3 ± 0,1 

 
0,35 ± 0,01 - 

Αγία Τριάδα 
30/6/2007 0,049 ± 0,02 - - - - - - - 

 
0,044 ± 0,001 0,038 ± 0,004 Enteromorpha 

intestinalis 
 

Βιαμύλ 
22/12/2007 0,041 ± 0,004 - - - - 

0,81 ±  
0,004 - - 

 
0,068 ± 0,001 - 

Βιαμύλ 
22/12/2007 Α - Α Α - - Α 1,26 ± 0,04 

 
1,10 ± 0,02 - 

Gracilaria sp1 
 

Καλοχώρι 
22/12/2007 0,05 ± 0,01 - - 0,50 ± 0,02 - - - 1,21 ± 0,05 

 
1,27 ± 0,07 - 

Καλοχώρι 
28/9/2007 - 0,052 ± 0,006 - Α - - 0,28 ± 0,05 Α 

 
0,164 ± 0,001 - 

Gracilaria sp2 
 

Βιαμύλ 
22/12/2007 - - - 0,68 ± 0,007 - - 0,53 ± 0,01 Α 

 
0,232 ± 0,005 - 

Βιαμύλ 
28/9/2007 - - - - - - - - 

 
0,754 ± 0,009 - Gracilaria 

verrucosa 
 

Βιαμύλ 
30/6/2007 - - - Α - - 0,12 ± 0,01 - 

 
0,253 ± 0,002 - 

Αγία Τριάδα 
30/6/2007 - - - - - - - - 

 
0,155 ± 0,006 0,046 ± 0,008 Hypnea 

musciformis 
 

Βιαμύλ 
30/6/2007 - - Α - - - - - 

 
0,103 ± 0,005 - 

Αγία Τριάδα 
30/6/2007 - Α 0,07 ± 0,01 0,164 ± 0,003 - - - 0,62 ± 0,01 

 
0,388 ± 0,006 - Padina 

pavonica 
 

Αγία Τριάδα 
28/9/2007 - Α Α 0,38 ± 0,02 - - Α 0,52 ± 0,04 

 
0,197 ± 0,005 - 

Καλοχώρι 
28/9/2007 - - - - - - - - 

 
0,433 ± 0,005 - 

Αγία Τριάδα 
28/9/2007 - - - - - - - - 

 
0,075 ± 0,002 0,031 ± 0,006 

Ulva rigida 
 

Βιαμύλ 
22/12/2007 - - - Α - - - - 

 
0,179 ± 0,007 - 



 67 

4.4      Αξιοπιστία των αποτελεσμάτων 

 
Για να διασφαλίσουμε την ποιότητα και την καταλληλότητα των 

αποτελεσμάτων της αναλυτικής μεθόδου που ακολουθήσαμε για τον προσδιορισμό 

των ενώσεων του αρσενικού, αξιολογήθηκαν τα χαρακτηριστικά της όπως τα όρια 

ανίχνευσης, τα όρια ποσοτικοποίησης, η ακρίβεια και η επαναληπτικότητα των 

προτύπων διαλυμάτων, καθώς επίσης και άλλες παράμετροι, όπως η ανάκτηση 

στήλης (column recovery) και η ταυτοποίηση των αρσενοσακχάρων. 

 

Όρια Ανίχνευσης (LOD) 

 Προσδιορίστηκαν τα όρια ανίχνευσης για τις ενώσεις As (III), DMA, MA, As 

(V), AB, AC, TMAO και τα αρσενοσάκχαρα PO4-sug, SO4-sug, SO3-sug και Gly-sug. 

Η συγκέντρωση του ορίου ανίχνευσης ορίστηκε ως αυτή που αντιστοιχεί στο ύψος 

της κορυφής του χρωματογραφήματος, η οποία ισούται με το τριπλάσιο (3x) της 

τυπικής απόκλισης του σήματος υποβάθρου, διαιρούμενη με την κλίσης της 

καμπύλης βαθμονόμησης για την κάθε ένωση.   

CLΟD = 3 S / P 
Όπου CLΟD, η συγκέντρωση του ορίου ανίχνευσης, S η τυπική απόκλιση των 

μετρήσεων για το σήμα υποβάθρου και P η κλίσης της καμπύλης βαθμονόμησης για 

την κάθε ένωση. 

 

Όρια Ποσοτικοποίησης (LOQ) 

Η συγκέντρωση του ορίου ποσοτικοποίησης ορίστηκε ως αυτή που 

αντιστοιχεί στο ύψος της κορυφής του χρωματογραφήματος, η οποία ισούται με το 

δεκαπλάσιο (10x) της τυπικής απόκλισης του σήματος υποβάθρου, διαιρούμενη με 

την κλίσης της καμπύλης βαθμονόμησης για την κάθε ένωση.   

 

CLΟQ = 10 S / P 
Όπου CLΟQ, η συγκέντρωση του ορίου ποσοτικοποίησης, S η τυπική απόκλιση των 

μετρήσεων για το σήμα υποβάθρου και P η κλίσης της καμπύλης βαθμονόμησης για 

την κάθε ένωση. 
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Στον πίνακα 4.4 παρουσιάζονται τα όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης για 

τα δείγματα των άλγεων που αναλύθηκαν μέσω  της τεχνικής HPLC-ICP/MS, τόσο 

στο διάλυμα εκχύλισης, όσο και στο αρχικό δείγμα.  

 

 

 Πίνακας 4.4     Όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης των ενώσεων του αρσενικού 

 

 Όριο Ανίχνευσης (LOD) Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ) 

 
Στο διάλυμα 
(μg/l) 

Στο δείγμα 
(mg/kg) 

Στο διάλυμα 
(μg/l) 

Στο δείγμα 
(mg/kg) 

As(III) 0,160 0,016 0,534 0,053 
DMA 0,220 0,022 0,733 0,073 
MMA 0,273 0,027 0,912 0,091 
As(V) 0,453 0,045 1,510 0,151 
AB 0,033 0,003 0,111 0,011 
TMAO 0,089 0,009 0,298 0,030 
AC 0,076 0,008 0,255 0,025 
PO4-sug 0,456 0,046 1,521 0,152 
SO3-sug 1,375 0,138 4,584 0,458 
SO4-sug 2,379 0,238 7,929 0,793 
Gly-sug 0,078 0,008 0,262 0,026 

 

 

Τα όρια ανίχνευσης που υπολογίστηκαν βρίσκονται στην ίδια ή σε χαμηλότερη τάξη 

μεγέθους από αυτά σε άλλες μελέτες, όπου χρησιμοποιήθηκε η τεχνική HPLC-

ICP/MS και HPLC-HG-AFS αντίστοιχα [41,48].  
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Ανάκτηση Στήλης (Column Recovery) 

 Στις μελέτες ειδοπροσδιορισμού, για την αξιολόγηση της ποιότητας των 

αποτελεσμάτων, το ισοζύγιο μάζας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Για αυτό το λόγο, 

στην περίπτωσή μας, υπολογίστηκε το πηλίκο με αριθμητή το άθροισμα των 

συγκεντρώσεων των ενώσεων του αρσενικού που προσδιορίστηκαν κατά το 

διαχωρισμό ανιόντων και κατιόντων, προς την ολική συγκέντρωση του αρσενικού 

στο διάλυμα της εκχύλισης, διαδικασία που επεξηγήθηκε στο 2ο κεφάλαιο.  

 

      Ανάκτηση Στήλης (Column Recovery)  =   Σ Cενώσεων As  /  CAs extract  
 

Με αυτόν τον τρόπο, ελέγχουμε ότι ο προσδιορισμός των ενώσεων έγινε σωστά και 

επίσης ότι όλες οι ενώσεις που εισήχθησαν στο όργανο, ανακτήθηκαν επίσης μέσω 

των χρωματογραφικών διαχωρισμών. Στο διάγραμμα της εικόνας 4.4.1 βρίσκονται τα 

αποτελέσματα της ανάκτησης στήλης για το κάθε δείγμα των θαλάσσιων άλγεων. 
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          Εικόνα 4.4.1     Διάγραμμα με τις ανακτήσεις για το κάθε δείγμα από άλγη 

 

Όπως βλέπουμε στο διάγραμμα, το ισοζύγιο μάζας κυμαίνεται μεταξύ 12 και 

103%. Περίπου για τα μισά δείγματα, ανεξαρτήτως είδους, η τιμή αυτή βρίσκεται 

κάτω από το 50% με την πιο χαμηλή να αντιστοιχεί στο δείγμα του είδους Hypnea 
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musciformis από την περιοχή της Βιαμύλ. Η πιο πιθανή εξήγηση για αυτό το 

φαινόμενο είναι η παρουσία άλλων ενώσεων αρσενικού, που δεν κατέστη δυνατό να 

προσδιοριστούν με τη μέθοδο που ακολουθήσαμε. Παραδείγματος χάριν, μπορεί να 

υπήρχαν μεγάλα μόρια ενώσεων, τα οποία ακινητοποιήθηκαν στην προ-στήλη ή είδη 

που εμφάνισαν πολύ μεγάλη αλληλεπίδραση με τη στατική φάση και παρέμειναν 

ισχυρά δεσμευμένα στη χρωματογραφική στήλη. Μία ομάδα τέτοιων ενώσεων είναι 

τα θείο-αρσενοσάκχαρα, τα οποία έχουν ανιχνευθεί σε δείγματα από θαλάσσια άλγη 

με την τεχνική ES-MS/MS.  

 

Πρότυπα Διαλύματα Ενώσεων 

 Στο 2ο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στον τρόπο παρασκευής των προτύπων 

διαλυμάτων των ενώσεων αρσενικού. Τα διαλύματα αυτά παρασκευάζονταν την ίδια 

μέρα πριν την ανάλυση των δειγμάτων και αναλύονταν μαζί με τα δείγματα με τελικό 

σκοπό τον έλεγχο της απόκρισης του οργάνου και την ταυτοποίηση των ενώσεων του 

αρσενικού στα δείγματά μας μέσω της σύγκρισης των χρόνων κατακράτησης. 

 Στις εικόνες 4.4.2α και 4.4.2β μπορούμε να δούμε τα χρωματογραφήματα από 

το διαχωρισμό ανταλλαγής ανιόντων για το πρότυπο διάλυμα που περιείχε τα Αs(III), 

DMA, MA και Αs(V) και το διαχωρισμό ανταλλαγής κατιόντων για το πρότυπο 

διάλυμα των ΑΒ, ΤΜΑΟ και ΑC. Η συγκέντρωση και των δύο προτύπων 

διαλυμάτων ήταν 100 μg l-1.  

 

Anionic speciation chromatogram of standard solution 100ug/l
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    Εικόνα 4.4.2α  Χρωματογραφία ανταλλαγής ανιόντων πρότυπου διαλύματος 
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 Όπως παρατηρούμε και στα δύο διαγράμματα, οι χρόνοι κατακράτησης που 

υπολογίστηκαν σε διαφορετικές αναλύσεις για την κάθε ένωση από τα πρότυπα 

διαλύματα, συμπίπτουν μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την 

επαναληψιμότητα των μετρήσεων και την καλή απόκριση του οργάνου κατά τη 

διάρκεια των αναλύσεων.  

 

Cationic speciation chromatogram of standard solution 100ug/l
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    Εικόνα 4.4.2β Χρωματογραφία ανταλλαγής κατιόντων πρότυπου διαλύματος 

 

 

 

Ταυτοποίηση Αρσενοσακχάρων - Fucus serratus 

Για την ταυτοποίηση των τεσσάρων αρσενοσακχάρων PO4-sug, SO3-sug, 

SO4-sug και Gly-sug στα δείγματά μας από θαλάσσια άλγη, χρησιμοποιήσαμε το 

εκχύλισμα του άλγους Fucus serratus που ανήκει στην ομάδα των φαιοφύκων (brown 

algae). Το διάλυμα αυτό προετοιμάστηκε στο παρελθόν από τον Madsen et al. και στο 

οποίο προσδιορίστηκαν τα συγκεκριμένα αρσενοσάκχαρα και άλλες γνωστές ενώσεις 

του αρσενικού μέσω των τεχνικών  HPLC-ICP/MS και HPLC-ES/MS. 

Όπως και με τη χρήση των προτύπων διαλυμάτων, το παραπάνω εκχύλισμα 

χρησιμοποιήθηκε σε κάθε ανάλυση με σκοπό την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση 

των αρσενοσακχάρων στα δείγματά μας. Στις εικόνες 4.4.3α και 4.4.3β βλέπουμε 

τους δύο τύπους διαχωρισμού, ανταλλαγής ανιόντων και κατιόντων αντίστοιχα. 



 72 

Anionic speciation chromatogram of Fucus serratus extract
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  Εικόνα 4.4.3α    Χρωματογραφία ανταλλαγής ανιόντων για το άλγος Fucus serratus 
 
 
 

Cationic speciation chromatogram of Fucus serratus extract 
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Εικόνα 4.4.3β   Χρωματογραφία ανταλλαγής κατιόντων για το άλγος Fucus serratus 

 

 
Τα χρωματογραφήματα όπως εμφανίζονται παραπάνω, συμπίπτουν κατά 

μεγάλο ποσοστό με τις προηγούμενες αναλύσεις που είχαν γίνει από τον Madsen et 

al. [30]και άλλες μελέτες της βιβλιογραφίας [20,38,41,48]. Επιπλέον, εμφανίστηκε 
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μία καινούρια κορυφή πριν την κορυφή που εμφανίζει το αρσενοσάκχαρο PO4-sug, η 

οποία δεν είχε ανιχνευθεί κατά την πρώτη μελέτη του άλγους. Πιθανότατα αυτή η 

κορυφή να αντιστοιχεί στην ένωση MA, καθώς εμφανίζει τον ίδιο χρόνο 

κατακράτησης που εμφανίζει το MA του πρότυπου διαλύματος στις ίδιες 

χρωματογραφικές συνθήκες ανάλυσης. 

Επίσης, εμφανίστηκε μία άγνωστη κορυφή πολύ κοντά σε αυτή του 

αρσενοσακχάρου Gly-sug. Το πιο πιθανό είναι ότι η ένωση αυτή αποτελεί προϊόν 

μετασχηματισμού, καθώς το διάλυμα εκχύλισης του άλγους ήταν αποθηκευμένο 

στους 4ºC στο ψυγείο για πολλούς μήνες. Ορισμένες μελέτες αναφέρουν ότι τα 

αρσενοσάκχαρα PO4-sug και SO4-sug δύναται να υποστούν υδρόλυση με σχηματισμό 

Gly-sug στο διάλυμα [30]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

         Συμπεράσματα-Προοπτικές 

 

 

 
 Στο 1ο κεφάλαιο αναφέρθηκαν συνοπτικά οι λόγοι για τους οποίους 

εκπονήθηκε αυτή η μελέτη. Μετά το πέρας των πειραμάτων, τη συλλογή και την 

επεξεργασία των μετρήσεων, τα αποτελέσματα που παρατέθηκαν και σχολιάστηκαν 

στο προηγούμενο κεφάλαιο μας δίνουν τη δυνατότητα να προβούμε σε κάποια 

συμπεράσματα τα οποία είναι τα εξής: 

 

 

▪ Οι ολικές συγκεντρώσεις και η ποικιλία ενώσεων αρσενικού που 

προσδιορίστηκαν καταδεικνύουν ότι η θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου 

είναι κατάλληλη για τη διεξαγωγή μελετών με βάση το αρσενικό σε θαλάσσια άλγη. 

 

▪ Παρατηρήθηκε η εξής τάση σχετικά με τη συγκέντρωση αρσενικού στα 

δείγματα μας από θαλάσσια άλγη κατά φθίνουσα σειρά:  

Cystoseira barbata > Codium fragile > Cystoseira compressa > Padina pavonica > 

Red algae > Green algae ( Enteromorpha intestinalis, Ulva rigida).  

 

▪ Οι συγκρίσεις που έγιναν στις συγκεντρώσεις ολικού αρσενικού μεταξύ ιδίων 

ειδών άλγεων από τις τρεις διαφορετικές περιοχές δειγματοληψίας δεν οδηγούν σε 

κάποιο σίγουρο συμπέρασμα αναφορικά με το μέγεθος της μόλυνσης στην κάθε 

περιοχή.  

 

▪ Οι συγκρίσεις που έγιναν μεταξύ ιδίων ειδών άλγεων, τα οποία συλλέχθηκαν 

σε διαφορετικές ημερομηνίες, καταδεικνύουν ότι υπάρχει η τάση των άλγεων να 

συσσωρεύουν μεγαλύτερες ποσότητες αρσενικού κατά τους χειμερινούς μήνες. 
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▪ Τα επίπεδα των συγκεντρώσεων αρσενικού σε θαλάσσια άλγη από το 

Θερμαϊκό Κόλπο ήταν σε γενικές γραμμές χαμηλότερα από αντίστοιχα άλγη 

διαφορετικών περιοχών γύρω από τη Μεσόγειο. 

 

▪ Οι αυξημένες συγκεντρώσεις ανόργανου αρσενικού σε ορισμένα είδη άλγεων 

από την περιοχή της Αγίας Τριάδας, υποδεικνύουν το γεγονός ότι το θαλάσσιο ρεύμα 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη θαλάσσια ρύπανση, καθώς μεταφέρει πιθανότατα 

το αρσενικό κατά μήκος του Θερμαϊκού Κόλπου. 

 

▪ Η αναλυτική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκχύλιση, το 

διαχωρισμό και τον προσδιορισμό των ενώσεων αρσενικού, αποδείχθηκε αξιόπιστη 

και με επαναλήψιμα αποτελέσματα. 

 

▪ Τα χαμηλά ποσοστά εκχύλισης σε ορισμένα δείγματα αποδίδονται κυρίως στη 

φυσική κατάσταση των δειγμάτων και στις δυσκολίες που εμφανίστηκαν κατά την 

προεπεξεργασία τους, η οποία φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στα τελικά 

αποτελέσματα. 

 

 Αν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η μελέτη δημιούργησε κάποιες μελλοντικές 

προοπτικές, αυτές θα ήταν οι εξής: 

 

▪ Μελέτη για την πιθανή χρήση ορισμένων ειδών θαλάσσιων άλγεων ως 

βιολογικών δεικτών για την παρακολούθηση της μόλυνσης του αρσενικού. 

 

▪ Έρευνες πάνω στην προ-επεξεργασία περιβαλλοντικών και βιολογικών  

δειγμάτων και πως αυτή επηρεάζει τα επόμενα στάδια της ανάλυσης, όπως η 

εκχύλιση και ο προσδιορισμός των ενώσεων αρσενικού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

             Θαλάσσια Άλγη 

Χαρακτηριστικά των διαφόρων τάξεων  
 

 

 

 

Φύλλο Ροδόφυτα – Τάξη Φλοριδοφύκη 

 Τα φλοριδοφύκη περιλαμβάνουν πολύπλοκα ροδόφυτα και θεωρούνται από 

πολλούς σαν ένα ξεχωριστό φύλλο. Το σύνηθες χρώμα τους είναι το ερυθρο. 

Κατοικούν κυρίως στα θαλάσσια οικοσυστήματα και σε ποικίλα βάθη, αλλά 

απαντώνται επίσης σε γλυκά νερά και στην ξηρά. Τα άλγη αυτά είναι στην 

πλειοψηφία τους φωτόφιλα και η κύρια φωτοσυνθετική τους χρωστική είναι η 

φυκοερυθρίνη. Χαρακτηριστικό γνώρισμα μερικών ροδόφυτων είναι η ενασβέστωση 

του θαλλού τους, γεγονός μεγάλης σημασίας για τους κοραλλιογενείς υφάλους. 

Επιπλέον, πολλά είδη είναι εδώδιμα και καλλιεργούνται σε πολλές χώρες της Ασίας 

και στη Γαλλία. 

 

                         
     Gracilaria verrucosa   Hypnea musciformis 
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Φύλλο Ετεροκοντόφυτα – Τάξη Φαιοφύκη 

 Ετεροκοντόφυτα συνήθως καστανού χρώματος που η μορφή και το μέγεθος 

τους ποικίλει από μικρά διακλαδισμένα άτομα μέχρι τεράστια πολύπλοκα φαιοφύκη. 

Είναι κυρίως θαλάσσια φυτά ενώ ελάχιστα είδη δύναται να παρατηρηθούν σε γλυκά 

νερά και στην ξηρά. Προτιμούν κυρίως ψυχρά νερά και η κύρια χρωστική τους είναι 

η φουκοξανθίνη. 

   
       Cystoseira barbata    Cystoseira compressa     Padina pavonica 

 

 

Φύλλο Χλωρόφυτα 

 Είναι άλγη με μεγάλη ποικιλία στη μορφή του θαλλού τους με σχήματα όπως 

σιφωνοειδές, σωληνόμορφο, φυλλόμορφο και άλλα, γεγονός που βοηθάει στην 

ταξινόμησή τους (π.χ. Ουλβοφύκη). Έχουν συνήθως πράσινο χρώμα και κατοικούν 

σε θαλάσσια και γλυκά νερά. Προτιμούν κυρίως τα ρηχά νερά και η κύρια χρωστική 

τους είναι η χλωροφύλλη α. 

 

    
  

   Ulva rigida       Enteromorpha intestinalis 
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Είδη που μελετήθηκαν από το Θερμαϊκό Κόλπο 
 

 

Codium:   Χλωρόφυτο με σωληνόμορφο θαλλό, κοίλο στο εσωτερικό, ο οποίος 

διακλαδίζεται δίνοντας την εντύπωση μικρογραφίας δέντρου. Χαρακτηριστικό του 

είναι οι ροπαλοειδείς σχηματισμοί που βρίσκονται στην επιφάνεια του θαλλού και 

φαίνονται μόνο με μικροσκόπιο. Προσκολλάται με δίσκο προσκόλλησης σε σκιερά 

σημεία βράχων σε μικρά βάθη, έχει χρώμα σκούρο πράσινο και διάμετρο συνήθως 

έως 30 εκατοστά. Είναι εξωτικό είδος που έφτασε προσκολλημένο στα ύφαλα των 

πλοίων από την Ιαπωνία στη Μεσόγειο.  

 

                                                         
      Codium fragile 

 

Cystoseira:  Φαιοφύκος χαρακτηριστικό της Μεσογείου, πολύ συνηθισμένο στην 

Ελλάδα. Ο θαλλός που φτάνει τα 10-50 εκατοστά, έχει μορφή θάμνου με σκληρή 

υφή, ο οποίος διακλαδίζεται με ένα ή περισσότερους κύριους άξονες και με 

δευτερεύοντες διακλαδώσεις. Έχει χρώμα ανοικτό εώς σκούρο καστανό. 

Προσκολλάται σε σκληρά υποστρώματα με δίσκο προσκόλλησης. Αναπτύσσεται 

κυρίως σε μικρά βάθη εώς 0.5 μέτρα σε σημεία εκτεθειμένα στο φώς. Η παρουσία 

του αποτελεί ένδειξη ότι τα νερά είναι καθαρά χωρίς έντονη ανθρώπινη παρέμβαση. 

 

                                                                 
       Cystoseira barbata 
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Enteromorpha:   Χλωρόφυτο με θαλλό μορφής εντέρου, δηλαδή διογκωμένο 

σωληνόμορφο, πολύ εύκαμπτο, κοίλο στο εσωτερικό. Μήκος συνήθως 10 εκατοστά, 

πλάτος μέχρι 1 εκατοστό, χρώμα έντονα πράσινο. Προσκολλάται σε βράχια, συχνά  

πολύ κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, λίγο βαθύτερα από το σημείο που φτάνει 

το κύμα. Ο θαλλός είναι πολύ ευλύγιστος για να αντέχει τον κυματισμό. 

Αναπτύσσεται κυρίως από Μάρτιο έως Σεπτέμβριο. Επίσης αναπτύσσεται στα σημεία 

όπου το γλυκό νερό ρέει προς τη θάλασσα. 

 

                                  
            Enteromorpha intestinalis 

 

Hypnea:   Ο θαλλός συνήθως έρπει, είναι κυλινδρικός, διακλαδίζεται ακανόνιστα, 

φέρει στην επιφάνεια του μικρά αγκάθια, αραιά και ακανόνιστα τοποθετημένα. 

Συνήθως, τα άκρα του θαλλού είναι πολύ κυρτά, σχηματίζοντας μικρές κουλούρες. 

Υφή εύκαμπτη-χόνδρινη, μέγεθος συνήθως 2-8 εκατοστά. Αν και ροδόφυτο, έχει 

χρώμα ανοικτό πράσινο που ενίοτε ροδίζει. Απαντά σε βράχια, σε πολύ μικρά βάθη, 

κοντά στην επιφάνεια του νερού. Προτιμά σημεία εκτεθειμένα στο φως (φωτόφιλο).      

 

                                       

              Hypnea musciformis 
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Gracilaria:   Ο θαλλός έρπει, μοιάζει με κυλινδρικό σωλήνα, σχεδόν κοίλο στο 

εσωτερικό, μικρών διαστάσεων. Ο σωλήνας διακλαδίζεται ακανόνιστα και φέρει 

στην επιφάνεια του μικρά αγκάθια, αραιά και ακανόνιστα διασκορπισμένα. Υφή 

χόνδρινη, χρώμα ιώδες σκούρο. Διάμετρος κυλινδρικών σωλήνων μικρότερη του 0.5 

εκατοστού και συνολικό μέγεθος θαλλού μικρότερο των 2-5 εκατοστών. 

Αναπτύσσεται σε βράχια σε διάφορα βάθη. Ροδόφυτο με πολύ μεγάλο οικονομικό 

ενδιαφέρον, χρησιμοποιείται πολύ στη βιομηχανία παρασκευής άγαρ. 

 

                                 
                  Gracilaria verrucosa 

 

Padina:   Φαιοφύκος με φυλλόμορφο θαλλό, σχετικά εύκαμπτο που μοιάζει με χωνί. 

Στην επιφάνεια του διακρίνονται παράλληλες και ομόκεντρες σκούρες λεπτές 

ζωνώσεις. Συνηθισμένο μέγεθος 2-5 εκατοστά ή και περισσότερο. Έχει χρώμα 

καστανό, ενώ τα νεαρότερα άτομα είναι πιο ανοικτόχρωμα. Αναπτύσσεται σε ποικίλα 

βάθη κυρίως σε περιοχές εκτεθειμένες στο φως και στερεώνεται σε διάφορα 

υποστρώματα με ριζοειδή (δεν έχει τυπικές ρίζες). Αποτελεί ένα από τα πιο κοινά 

φύκη των ελληνικών βραχωδών ακτών. 

 

                                                
            Padina pavonica 
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Ulva:  Χλωρόφυτο μεμβρανώδες, έντονα πράσινο που θυμίζει μαρούλι (είναι γνωστό 

και ως μαρούλι της θάλασσας). Το μέγεθος του φθάνει εώς και 40 εκατοστά. 

Προσκολλάται στα βράχια και σε άλλα σταθερά υποστρώματα με δίσκο 

προσκόλλησης. Αναπτύσσεται κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, συνήθως σε 

σημεία προστατευμένα από τα κύματα  και εντοπίζεται συχνά από το Μάρτιο εώς το 

Σεπτέμβριο. Αποτελεί δείκτη ρύπανσης (ευδοκιμεί κοντά σε εξόδους υπονόμων, σε 

μόλους και μαρίνες, στα λιμάνια και σε ανάλογες περιοχές), αλλά παράλληλα σε 

χώρες όπως η Ιαπωνία, η Κίνα και η Ιταλία καλλιεργείται για διατροφικούς σκοπούς. 

 

                                 
                Ulva rigida 
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