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αποζηµιώσω. Τους γονείς µου τα αδέλφια µου και τους φίλους µου για την υποµονή, την βοήθεια  
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µέλη της Τριµελούς και Επταµελούς Επιτροπής, για την πολύπλευρη βοήθεια, τις συµβουλές και 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Εισαγωγή 
H ανοσοδιαγνωστική µέθοδος πόλωσης φθορισµού (FPIA) είναι µια οµογενής, πολύ απλή 

στην εκτέλεση της µέθοδος µε πολλές εφαρµογές στην ανάλυση βιολογικά ενεργών ουσιών. Η 
έρευνα για τη βελτιστοποίηση της FPIA και την ανάπτυξη νέων συστηµάτων πόλωσης φθορισµού 
έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια µε σκοπό την εφαρµογή της µεθόδου στην περιβαλλοντική 
ανάλυση. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζονται είναι πολλές λαµβανοµένου υπόψιν του πλήθους 
των τοξικών ουσιών αλλά και των διαφορετικών απαιτήσεων κάθε αναλυτικής διαδικασίας. H 
πολυπλοκότητα των δειγµάτων προς ανάλυση και η επίδραση του υποστρώµατος του δείγµατος 
στο αποτέλεσµα επιβάλει σε πολλές περιπτώσεις την προκατεργασία του δείγµατος µε αρνητικές 
συνέπειες στην ευκολία εκτέλεσης και την ταχύτητα. Επίσης οι οµογενείς ανοσοδιαγνωστικές 
µέθοδοι συχνά υποφέρουν από χαµηλή ευαισθησία και  από διασταυρούµενες αντιδράσεις µε 
συνέπεια τα αποτελέσµατα πολλές φορές να αλλοιώνονται. Oι αναλυτικές µέθοδοι αναφοράς στην 
περιβαλλοντική ανάλυση είναι χρωµατογραφικές (HPLC, GC, GC-MS), περιλαµβάνουν 
χρονοβόρα βήµατα εκχύλισης, καθαρισµού συγκέντρωσης και εµπλουτισµού των δειγµάτων, είναι 
ακριβές (διαλύτες, πρότυπα διαλύµατα, λειτουργία και συντήρηση µηχανηµάτων κλπ), απαιτούν 
απόλυτα εξειδικευµένο προσωπικό, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις δεν ενδείκνυται η χρήση τους.  

Οι βασικές προϋποθέσεις για την πιο ευρεία εφαρµογή των ανοσοδιαγνωστικών µεθόδων 
γρήγορου ελέγχου, για προσδιορισµό τοξικών ουσιών σε συνδυασµό µε τις µεθόδους αναφοράς 
ενόργανης ανάλυσης είναι η απλοποίηση, η συντόµευση, η µείωση των ορίων ανίχνευσης και η 
βελτίωση της αξιοπιστίας τους. H ανοσοδιαγνωστική µέθοδος πόλωσης φθορισµού (FPIA) µπορεί 
να ικανοποιήσει όλες αυτές τις απαιτήσεις γι’αυτό και είναι απαραίτητη η έρευνα για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της. 

Για τις ανάγκες της παρούσας διατριβής χρησιµοποιήθηκαν σαν µοντέλα τα ζιζανιοκτόνα 2,4 
διχλωροφαινοξυ οξικό οξύ (2,4D) και 2,4,5 τριχλωροφαινοξυ οξικό οξύ (2,4,5Τ). Με βάση αυτά τα 
µόρια συντέθηκαν ανοσογόνα και νέα φθορίζοντα αντιγόνα και µελετήθηκε η επίδραση τους στα 
χαρακτηριστικά της FPIA. Η σταθερή βελτίωση της ευαισθησίας που παρατηρήθηκε ανεξάρτητα 
από το είδος του αντιγόνου οδήγησε στον καθορισµό νέων συνθηκών και υλικών που βελτιώνουν 
περαιτέρω την µέθοδο.  

 
Aρχή της ανοσοδιαγνωστικής µεθόδου πόλωσης φθορισµού 

Η FPIA χρησιµοποιεί δύο τεχνολογίες α) την ανταγωνιστική δέσµευση του αντιγόνου από το 
αντίσωµα και β) την πόλωση φθορισµού. Αυτή βασίζεται στην αρχή ότι τα µόρια περιστρέφονται 
στο διάλυµα και η ταχύτητα περιστροφής τους σχετίζεται µε το µέγεθος των µορίων. Ελεύθερα 
µόρια φθορίζοντος ανιχνευτή απορροφούν κάθετα πολωµένο φως. Λόγω του µικρού µεγέθους 
τους περιστρέφονται γρήγορα και καθώς αλλάζουν προσανατολισµό εκπέµπουν µη πολωµένο 
φως (µικρή πόλωση φθορισµού). Αντίθετα, δεσµευµένα από το αντίσωµα µόρια ανιχνευτή 
περιστρέφονται αργά λόγω του µεγάλου µεγέθους τους. Παραµένουν σχεδόν µε ίδιο 
προσανατολισµό και συνεπώς εκπέµπουν σχεδόν πολωµένο φως (µεγάλη πόλωση φθορισµού).  
Η ύπαρξη ή όχι αντιγόνου στο δείγµα προς ανάλυση, οδηγεί σε µικρή ή µεγάλη πόλωση 
φθορισµού αντίστοιχα, λόγω της ανταγωνιστικής δέσµευσης του αντιγόνου και του ανιχνευτή στις 
θέσεις του αντισώµατος.  

Πειραµατικό µέρος 
Σύνθεση ανοσογόνων, ανοσοποιήσεις - αντισώµατα: Το 2,4,5Τ συνδέθηκε µε την BSA είτε 

χωρίς γέφυρα, είτε χρησιµοποιώντας την β-Αλανίνη ή το ε-Αµινοκαπροϊκό οξύ σαν χηµική 
γέφυρα. Τα ανοσογόνα που συντέθηκαν ήταν 2,4,5Τ-BSA, 2,4,5T-βAla-BSA και 2,4,5T-εAca-
BSA. Ανοσοποιήθηκαν πειραµατόζωα (κουνέλια Νέας Ζηλανδίας), οι αντιορροί που παρήχθησαν 
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κατεργάσθηκαν µε θειικό αµµώνιο για την αποµόνωση των ανοσοσφαιρινών και 
χρησιµοποιήθηκαν σε συγκριτικές µελέτες µε άλλους αντιορρούς. Για την µέτρηση του 2,4D 
χρησιµοποιήθηκε το µονοκλωνικό αντίσωµα E2/G2 το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί και από άλλους 
ερευνητές σε ανοσοδιαγνωστικά συστήµατα. 

Σύνθεση ανιχνευτών: Χρησιµοποιώντας χηµεία στερεής φάσης, αναπτύχθηκε µέθοδος 
σύνθεσης απτενίων µε την οποία παρασκευάστηκαν µια σειρά από µονοσηµασµένοι και 
πολυσηµασµένοι µε FITC ανιχνευτές υψηλής καθαρότητας. Σαν χηµική γέφυρα χρησιµοποιήθηκε 
η L-λυσίνη σε διαφορετικούς προσανατολισµούς. Αποµονώθηκαν µε παρασκευαστική 
χρωµατογραφία λεπτής στοιβάδας και η δοµή τους επιβεβαιώθηκε µε UV και NMR. Επίσης 
παρασκευάστηκαν ανιχνευτές που προτείνονται από άλλους ερευνητές και συγκρίνονται όσον 
αφορά την αποτελεσµατικότητα τους στην FPIA. Για την επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων 
συντέθηκαν επίσης αντίστοιχοι ανιχνευτές µε τα αντιγόνα ενδοσουλφάν και ινδοµεθακίνη.  

Εκτέλεση της FPIA: Οι µετρήσεις έγιναν στον αναλυτή TDx Abbot στην λειτουργία 
photocheck. Κατασκευάστηκαν καµπύλες για την τιτλοδότηση των αντιορρών και πρότυπες 
καµπύλες χρησιµοποιώντας σταθερά διαλύµατα αντιγόνου. Η ευαισθησία εκτιµήθηκε µε την 
µέτρηση της τιµής Ι50 (η συγκέντρωση του αντιγόνου που δίδει 50% µείωση στην πόλωση 
φθορισµού) ενώ επίσης µετρήθηκαν τα ποσοστά των διασταυρούµενων αντιδράσεων µε χηµικά 
παρόµοιες ουσίες. Ακόµα εκτιµήθηκαν παράµετροι όπως η ανάκτηση, η ακρίβεια και η 
επαναληψιµότητα σε δείγµατα εµφιαλωµένου νερού στα οποία προηγουµένως είχε προστεθεί 
ορισµένη ποσότητα αντιγόνου. Επίσης προτείνοµε την χρήση του λόγου *B/*F σαν τεταγµένη για 
την κατασκευή πρότυπων καµπυλών. Οι σταθερές σύνδεσης του αντισώµατος Ε2/G2 µε τους 
ανιχνευτές αλλά και µε το 2,4D υπολογίστηκαν µε ανάλυση Scatchard. 

 
Αποτελέσµατα – Συµπεράσµατα 

∆οµή ανιχνευτών και ευαισθησία: Η L-λυσίνη έδωσε την δυνατότητα να συντεθούν 
ανιχνευτές σε µεγάλη ποικιλία (µονοσηµασµένοι ή πολυσηµασµένοι, οµόλογοι ή ετερόλογοι ως 
προς το ανοσογόνο) και να γίνει µια ολοκληρωµένη µελέτη της επίδρασης της δοµής τους στην 
αποτελεσµατικότητα της µεθόδου. Από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων προκύπτει κατ’αρχάς ότι 
σε συµβατική FPIA δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν πολυσηµασµένοι ανιχνευτές λόγω της 
εµφάνισης σηµαντικής αυτοαπόσβεσης φθορισµού. Η ένταση του φαινοµένου αυτού 
αποδεικνύεται ότι εξαρτάται από την στερεοχηµεία του µορίου, όµως σε καµµία περίπτωση 
δισηµασµένου ανιχνευτή δεν είχαµε καλύτερη ευαισθησία σε σχέση µε τους µονοσηµασµένους 
λόγω της εµφάνισης και φαινοµένου προπέλας.  

Κατά την δέσµευση των µονοσηµασµένων ανιχνευτών στο αντίσωµα υπάρχει απόσβεση 
φθορισµού που οφείλεται στην αλληλεπίδραση της φθορίζουσας ουσίας µε την περιοχή 
δέσµευσης. Αυτή η αλληλεπίδραση µεγαλώνει καθώς µικραίνει το µήκος της χηµικής γέφυρας, 
ελλατώνεται το φαινόµενο προπέλας και αυξάνεται η πόλωση φθορισµού. Όταν το αντιγόνο 
συνδέεται στην α-αµινοµάδα της L-λυσίνης και το φθορίζον µόριο στην ε-αµινοµάδα (Ag-K(F)-OH) 
προκύπτουν ανιχνευτές µε βελτιωµένα χαρακτηριστικά προσδίδοντας στην µέθοδο χαµηλώτερα 
όρια ανίχνευσης και τιµές Ι50 τέσσερις έως εννέα φορές χαµηλώτερες από αυτές που αναφέρονται 
στην βιβλιογραφία. Όταν χρησιµοποιήθηκε ο ανιχνευτής 2,4D-K(F)-OH σε συνδυασµό µε το 
αντίσωµα Ε2/G2 το Ι50 ήταν 12 ng/ml, ενώ όταν ο ανιχνευτής έχει σαν γέφυρα τη αιθυλενοδιαµίνη 
(2,4D-EDA-F) το Ι50 που αναφέρεται στην βιβλιογραφία είναι µεταξύ 80 και 100 ng/ml. Το Ι50 µε 
τον ισοµερή ανιχνευτή (F-K(2,4D)-OH) µετρήθηκε 93,5 ng/ml, ενώ όταν χρησιµοποιήθηκε ο 
ανιχνευτής που προτείνεται από άλλους ερευνητές 2,4D-EDA-F, αυτό ήταν 65ng/ml. Παρόµοια 
αποτελέσµατα παρατηρούνται όταν για την σύνθεση ανιχνευτών  χρησιµοποιούνται και άλλα 
αντιγόνα (2,4,5Τ, ενδοσουλφάν, ινδοµεθακίνη).  

Από την Scatchard ανάλυση προέκυψε ότι η σταθερά σύνδεσης του ανιχνευτή 2,4D-EDA-F 
µε το αντίσωµα ήταν περίπου µια τάξη µεγέθους µεγαλύτερη από την αντίστοιχη του 2,4D-K(F)-
OH. Συµπεραίνεται ότι η ιδιαιτερότητα της δοµής Αg-K(F)-OH δηµιουργεί  συνθήκες πιο ειδικής 
αναγνώρισης της από το αντίσωµα µε συνέπεια την σηµαντικά αυξηµένη ευαισθησία σε σχέση µε 
οποιαδήποτε άλλη δοµή που χρησιµοποιήθηκε.  



 13

Αλλα χαρακτηριστικά της µεθόδου: Η χρησιµοποίηση των νέων ευαίσθητων µορίων αφήνει 
σχεδόν ανεπηρέαστη την ειδικότητα των µετρήσεων αφού οι διασταυρούµενες αντιδράσεις 
παραµένουν όπως ήδη έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία. Η ανάκτηση της µεθόδου κυµαίνεται 
σε φυσιολογικά επίπεδα από 90-110%, ενώ ο συντελεστής µεταβλητότητας ήταν µικρότερος από 
7%. Το όριο ανίχνευσης για το 2,4D προσδιορίστηκε στα 0,8 ng/ml. Μια άλλη σηµαντική 
προσέγγιση είναι η χρησιµοποίηση του λόγου του δεσµευµένου προς τον ελεύθερο ανιχνευτή 
(*B/*F) αντί της πόλωσης, σαν αναλυτική παράµετρο στις πρότυπες καµπύλες. Τα πλεονεκτήµατα 
ήταν: η σηµαντική µείωση και σταθερότητα των Ι50 και η  σταθερότητα των πρότυπων καµπυλών. 
Το όριο ανίχνευσης µε αυτή την προσέγγιση ήταν µικρότερο από τα 0,35 ng/ml.   

Αντισώµατα και ευαισθησία: Τα αποτελέσµατα που αναφέρονται πιο πάνω 
επαναλαµβάνονται χωρίς να επηρεάζονται από το είδος του αντισώµατος (µονοκλωνικό ή 
πολυκλωνικό). Η επίδραση της δοµής του αντιγόνου ήταν σηµαντική στην ποιότητα του 
αντισώµατος. Αντισώµατα που παρουσίασαν την µεγαλύτερη ευαισθησία σε συνδυασµό µε τους 
ανιχνευτές Ag-K(F)-OH  αντιστοιχούν σε αντιγόνα µε την χηµική γέφυρα των τριών ατόµων 
άνθρακα βAla.  

 
Ανάπτυξη της FPIA ενιαίου αντιδραστηρίου  

Η µέθοδος απλοποιείται ακόµη περισσότερο καθώς το αντίσωµα σταθεροποιείται όταν 
αναµιχθεί στην αραίωση εργασίας του µε τον ανιχνευτή. Το µίγµα αντισώµατος-ανιχνευτή 
αποτελεί το ενιαίο αντιδραστήριο. Σ’ αυτό προστίθεται το προς ανάλυση δείγµα και η µέτρηση 
λαµβάνεται σε 5 - 10 λεπτά αφού έχει πια αποκατασταθεί ισορροπία. Η FPIA ενιαίου 
αντιδραστηρίου έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
α)  Ουσιαστικά αποτελεί µέθοδο ενός βήµατος. 
β)  Το ενιαίο αντιδραστήριο σε συµπυκνωµένη µορφή 30 φορές µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

τουλάχιστον 4 µήνες και έχει αυξηµένη σταθερότητα έναντι των συστατικών του πριν την 
ανάµιξη.  

γ)  Τα αποτελέσµατα όσον αφορά τα Ι50 είναι απολύτως συγκρίσιµα µε αυτά που λήφθησαν µε 
την συµβατική FPIA αφού σε όλες τις µετρήσεις ήταν 10 – 12 ng/ml. 

δ)  Η απλούστευση στην εκτέλεση και τα λιγότερα στάδια προσθήκης αντιδραστηρίων 
ελλατώνουν τις τυπικές αποκλίσεις. Αποτέλεσµα είναι η µείωση των ορίων ανίχνευσης σε 
σχέση µε την συµβατική FPIA, τα οποία σε όλες τις µετρήσεις για το 2,4D µε τεταγµένη 
πόλωση βρέθηκαν µικρότερα από 0,8 ng/ml.  

 
Γενικά συµπεράσµατα  
⇒ Η χρησιµοποίηση χηµείας στερεής φάσης αποδεικνύεται ότι είναι ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο 

για την σύνθεση απτενίων σε ανοσοδιαγνωστικές µεθόδους. 
⇒ Η αρνητική επίδραση της αυτοαπόσβεσης στους πολυσηµασµένους ανιχνευτές και κυρίως το 

φαινόµενο προπέλας δεν επιτρέπουν την χρήση τους σε συµβατική FPIA.  
⇒ Χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά L-λυσίνη σαν γέφυρα για µονοσηµασµένους ανιχνευτές οι 

οποίοι ήταν σχεδόν δέκα φορές πιο ευαίσθητοι σε σχέση µε άλλους που αναφέρονται στην 
βιβλιογραφία. Αυτοί οι ανιχνευτές αναγνωρίζονταν ειδικά από το αντίσωµα. 

⇒ Χρησιµοποιώντας το ενιαίο αντιδραστήριο και τον λόγο *B/*F σαν αναλυτική παράµετρο η 
µέθοδος απλοποιήθηκε ακόµη περισσότερο και το όριο ανίχνευσης πλησίασε τα ευρωπαϊκά 
MRLs.  

⇒ Τα αποτελέσµατα της παρούσας διατριβής οδήγησαν σε σηµαντικές και βασικές 
παρεµβάσεις στην FPIA µε αποτέλεσµα την βελτίωση των χαρακτηριστικών της και κυρίως 
της ευαισθησίας. Προτείνονται ανιχνευτές µε συγκεκριµένη δοµή και συγκεκριµένο τρόπο 
σύνθεσης που µπορούν να εφαρµοστούν σχεδόν σε όλα τα αντιγόνα.  

⇒ Η ανάλυση τοξικών ουσιών µε την FPIA έγινε σχεδόν µια τάξη µεγέθους πιο ευαίσθητη 
αποτελώντας ένα σηµαντικό εργαλείο για την τοξικολογική ανάλυση. 
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ABSTRACT 

Introduction  
The Fluorescence Polarization ImmunoAssay (FPIA) is a homogeneous and very simple 

method with many applications in the determination of biologically active compounds. We study 
and investigate new aproaches, materials and conditions, for further improvement of basic 
characteristics of the method. The research for optimisation of FPIA and the development of new 
systems has been intensified the last years aiming at the application of method in environmental 
analysis. There are many problems to be solved in this area, taking into account the abundance of 
toxic substances used and the  different requirements of each analytic process. The big variety of 
samples and the complex matrices, impose sample pretreatment and preconcentration with 
negative effect to speed and simplicity. Additionally, the homogeneous immunoassays suffer from 
low sensitivity and cross reactivity with structural related compounds and metabolites. The 
standard analytical methods used in environmental analysis are chromatographic (HPLC, GC, 
GC-MS), and include time-consuming steps of extraction, purification concentration and 
enrichment of samples. These methods are expensive (solvents, standards, operation and service 
of equipment)  and require absolutely specialised personnel.   

The basic conditions for the widest application of immunoassays in the environmental 
analysis, in combination with the standard methods, is the  development of faster, simpler, reliable 
and more sensitive assays. The fluorescence polarisation immunoassay (FPIA) as a 
homogeneous assay can satisfy all these requirements. Further research to improve FPIA is 
essential in order to meet these conditions.  

For our studies we used the herbicides 2,4-dichloro phenoxy acetic acid (2,4D) and 2,4,5- 
trichloro phenoxy acetic acid (2,4,5T) as model antigens. These molecules were the base for 
synthesis of new tracers and immunogens and we studied their effect in the characteristics of 
FPIA. The constant increase in sensitivity that was observed, independently from the type of 
antigen, led to the determination of new conditions and materials that further improve the method.   
 
Principle of FPIA 

FPIA uses two technologies a) the competitive binding of antigen by the antibody and b) the 
polarisation of fluorescence. FPIA is based on the principle that the molecules of tracer are 
rotated in solution and their speed of rotation is related with the size of molecules. Free tracer 
molecules absorb vertical polarized light. Due to their small Molecular Weight and the high speed 
of rotation, they change orientation and emit unpolarized light (low polarisation of fluorescence). 
On the contrary, bound tracer molecules by the antibody are turned slowly due to their high 
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Molecular Weight and they emit almost polarized light (high polarisation of fluorescence). The 
degree of inhibition of the tracer with the presennce of antigen, from the antibody binding sites, 
and hence the final polarization, depends on the concentration of antigen present in the sample.  

Experimental part  
Immunogen synthesis, immunizations - antibodies: Herbicide 2,4,5T were coupled with BSA 

using as chemical bridge β-alanine or ε-aminocaproic acid. The immunogens 2,4,5Τ-BSA, 2,4,5T-
βAla-BSA and 2,4,5T-εAca-BSA were used for immunization of New Zealand rabbits and the IgG 
fraction was isolated from antiserum with ammonium sulfate. For 2,4D assay we used the 
monoclonal antibody E2/G2 which has been used by others in immunoassays development. 

Tracer synthesis: Using solid phase chemistry we developed method for hapten synthesis 
and subsequent preparation of new immunogens and novel tracers. We prepared a series of 
monolabeled and multilabeled tracers of high purity using as connecting bridge L-lysine molecules 
in different orientations and FITC. Tracers were isolated with preparative TLC and the structure 
was confirmed with UV and NMR. We also prepared conventional tracers that are proposed by 
other researchers and compared with regard to their effectiveness in FPIA. In order to verify our 
results we synthesized similar tracers using the antigens endosulfan and indomethacin. 

Implementation of FPIA: The intensity and polarization values was measured in the TDx 
Abbot analyzer in photocheck mode and the dilution and standard curves were constructed. The 
sensitivity was estimated with the measurement of the I50 value (concentration of antigen that 
gives 50% reduction in the polarisation of fluorescence) and the limit of detection (the 
concentration which coresponds 3SD below the initial polarization). Other characteristics like 
reproducibility, specificity and recovery were measured in bottled water samples. We also 
developed and proposed other aproaches like the use of the ratio *B/*F for the construction of 
standard curves. The measurement of affinity constants between antibody and tracers were used 
to explain our results.  
 
Results  – Conclusions  

Structure of tracers and sensitivity: The use of L-lysine allowed us to synthesize a big 
variety of monolabeled and multilabeled tracers homologous or heterologous to immunogens. 
Using these tracers we were able to make a complete study with regard to the influence of their 
structure in the characteristics of the method. We also studied the relation between their structure 
and self quenching in multilabeled tracers. The results show structure dependent decrease in their 
quantum yield. The two most important limitations for the use of multilabels in FPIA, is the 
decrease in quantum yield and the important propeller effect which reduces significantly the 
polarization.     

Upon binding of monolabeled tracers by the antibody, appeared fluorescence quenching 
caused by the interaction of fluorescein with the binding site. The shorter the chemical bridge, the 
higher the interaction. This reduces propeler effect and increases polarization. The use of L-lysine 
as chemical bridge resulted in improved tracers especially when the antigen was attached  to the 
α-amino group and the FITC to the ε-amino group of L-lysine (Ag-K(F)-OH). These tracers had 
better characteristics leading the method to lower detection limits and lower I50 values, up to nine 
times, compared to those reported in the literature. The tracer 2,4D-K(F)-OH was used in 
combination with the monoclonal antibody E2/G2 and the I50 was 12 ng/ml, while in the literature it 
is reported 80 - 100 ng/ml with the tracer 2,4D-EDA-F (ethylene diamine as spacer). The I50 with 
isomeric tracer (F-K(2,4D)-OH) was measured 93,5 ng/ml, and with the tracer 2,4D-EDA-F which 
was used by other researchers, was measured 65 ng/ml. Similar results were observed when 
other antigens (2,4,5T, endosulfan, indomethacin) used for preparation of tracers.  

From Scatchard analysis we concluded that the affinity of tracer 2,4D-K(F)-OH with the 
antibody was comparable with the affinity for 2,4D. On the contrary the affinity of antibody with 
other tracers was one order of magnitude higher. In conclusion we have found a structure of 
tracer (Ag-K(F)-OH) which creates conditions for specific recognition by the antibody, thus 
increasing considerably the assay sensitivity.  
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Other characteristics of the new tracers: The use of new tracers do not influences other 
characteristics of FPIA like specificity, reproducibility, recovery etc. The percent cross reactivities 
remain similar with those already reported. The percent coefficient of variation (intra and inter 
assay) was less than 7% while the recovery was ranged from 90-110%. The limit of detection was 
defined at 0,8 ng/ml. The very well defined structure of tracers and their high purity allowed us 
easily to calculate the ratio *B/*F (bound tracer / free tracer). Standard curves of *B/*F vs antigen 
concentration were constructed. The advantages with this approach were: the important reduction 
and stability of I50 and the stability of standard curves. The I50 values were improved at least 3 
times and the limit of detection for 2,4D was below 0,35 ng/ml.  

Antibodies and sensitivity: The above results repeated also with polyclonal antibodies. The 
influence of immunogen structure was important to the antibody quality. Antibodies with the 
highest sensitivity correspond to immunogens with the  3 carbon atoms chemical bridge β-
alanine. 

 
Development of Single – Reagent FPIA 

 The antibody is stabilized when mixed with tracer in working dilution. The mixture is used 
directly for the implementation of the assay. The antibody – tracer mixture is the single reagent 
(SR). The standard or unknown sample is added to the SR and the polarization is measured after 
5 – 10 min in equilibrium. The SR-FPIA has the following characteristics: 

a) SR-FPIA is a one step method 
b) The 30X concentrated single reagent can be used for at least 4 months and shows 

increased stability in comparison with its ingredients before mixing 
c) In all measurements I50 values was 10 – 12 ng/ml similar to those obtained with 

conventional FPIA 
d) The simplification and the fewer addition steps, reduce the SD values. As a result the limit of 

detection was reduced further and estimated to be lower than 0,8 ng/ml. 
 
General conclusions   
⇒ The use of solid phase chemistry was proved to be a very useful tool for rapid synthesis of 

high purity haptens and their use in immunoassays.  
⇒ The negative effect of self quenching in multilabels and mainly the propeller effect due to 

unavoidable long chemical bridges do not allow their use in homogeneous FPIA. 
⇒ The succesfull introduction of L-lysine as chemical bridge led to tracers up to 10 times more 

sensitive than the conventional ones proposed in the literature. These tracers were 
recognized specifically by the antibody. 

⇒ Using standard curves with the *B/*F ratio and the single reagent technique the method was 
simplified and the detection limit of 2,4D FPIA was reduced close to the European MRLs. 

⇒ The results of the present dissertation led to important improvements of FPIA characteristics. 
We propose tracers with well defined structure and synthetic pathway which can be applied 
also to other antigens. 

⇒ The analysis with FPIA was improved almost one order of magnitude providing thus 
toxicological analysis with an important analytical tool.  
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
A. ΟΙ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 
Α.1 Εισαγωγή 

 
Πίσω από την φαινοµενική αθωότητα της φύσης παραµονεύουν µικροσκοπικοί 

βιοτικοί ή αβιοτικοί παράγοντες που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την κανονική λειτουργία 
ενός οργανισµού. Απ’ αυτούς οι αβιοτικοί παράγοντες, χηµικές ουσίες, ανόργανες ή οργανικές, 
ονοµάζονται δηλητήρια ή τοξικές ουσίες. ∆ρουν µε βάση τις χηµικές ιδιότητες τους, 
τροποποιώντας φυσιολογικούς µηχανισµούς του βιολογικού συστήµατος ώστε να επέρχεται 
σοβαρή διαταραχή της λειτουργίας του. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον χαρακτηρισµό µιας 
ουσίας ως τοξική, είναι να µπορεί να προκαλεί ανεπιθύµητες ενέργειες σε µικρές δόσεις. Λόγω 
των παρενεργειών που παρουσιάζουν πολλά φάρµακα, συχνά είναι δυσδιάκριτα τα όρια 
µεταξύ φαρµάκου και τοξικής ουσίας. Στην πράξη, τοξικές ουσίες για τον άνθρωπο θα 
µπορούσαν να θεωρηθούν αυτές που προκαλούν βλάβη της υγείας του µε δόση µικρότερη 
των 50 gr, ενώ ισχυρά τοξικές αυτές που εκδηλώνουν τοξική δράση µε δόση µικρότερη των 5 
gr [1]. 

Σε γενικές γραµµές η Τοξικολογία σαν επιστήµη ερευνά την τοξική ουσία, τους 
µηχανισµούς δράσης της πάνω στα βιολογικά συστήµατα, τις συνέπειες της πάνω στον 
ζωντανό οργανισµό, είτε µετά από χρόνια έκθεση είτε µετά από οξεία δηλητηρίαση, τρόπους 
ανίχνευσης της ουσίας και των µεταβολιτών της στο περιβάλλον ή στους βιολογικούς ιστούς, 
τον καθορισµό των επιτρεπόµενων τιµών και των ορίων ασφαλείας, εξεύρεση κατάλληλων 
αντιδότων κλπ.  

Μεγάλη επιβάρυνση των οικοσυστηµάτων µε τοξικές ουσίες συντελείται τα τελευταία 
50 – 100 χρόνια, από την καύση τεράστιων ποσοτήτων υδρογονανθράκων, την χρήση 
πυρηνικών καυσίµων και την διαρροή ραδιενεργών ουσιών από ατυχήµατα, τα βιοµηχανικά 
και αστικά λύµατα, τους πολέµους µε «έξυπνες βόµβες», τις πυρκαγιές κλπ. Επίσης η ολοένα 
και αυξανόµενη χρήση φαρµάκων, συντηρητικών, φυτοπροστατευτικών ουσιών, ορµονών, 
εγκυµονεί κινδύνους για την δηµόσια υγεία αφού ο εχθρός είναι αόρατος και καλά κρυµµένος 
στον ∆ούρειο Ίππο των αλληλεπιδράσεων του περιβάλλοντος µε τους οργανισµούς του. Είναι 
επιτακτική ανάγκη σήµερα η συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη της Αναλυτικής Τοξικολογίας, µε 
στόχο, την δηµιουργία συστηµάτων και την εφαρµογή µεθόδων ανίχνευσης των τοξικών 
ουσιών σε βιολογικά και µη υλικά, την µέτρηση της συγκέντρωσης της τοξικής ουσίας και την 
κατ’ επέκταση εκτίµηση του κινδύνου που οφείλεται στην εφ’ άπαξ ή χρόνια έκθεση σ’ αυτήν.  
 
Α.2. Παράγοντες που προσδιορίζουν και επηρεάζουν την τοξικότητα 

 
Ο όρος τοξικότητα προσδιορίζει την ικανότητα µιας ουσίας να προκαλεί εσωτερικές ή 

εξωτερικές βλάβες στους οργανισµούς [2], ή την ικανότητα µιας ουσίας να επηρεάζει τις 
ζωτικές λειτουργίες ενός βιολογικού συστήµατος. Για την εκδήλωση της τοξικής δράσης της 
ουσίας απαιτείται η παραµονή αυτής ή των µεταβολιτών της στον κατάλληλο υποδοχέα και σε 
κατάλληλη συγκέντρωση για ικανό χρονικό διάστηµα [1]. Όσον αφορά την εκδήλωση 
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τοξικότητας από πολλαπλή έκθεση σε τοξικές ουσίες, οι πιθανοί τύποι αλληλεπιδράσεων είναι 
α) συνέργεια και β) ανταγωνισµός. Η συνέργεια µπορεί να είναι αθροιστική ή δυναµική. Κατά 
την  πρώτη περίπτωση οι δύο ουσίες δρουν ανεξάρτητα και τα αποτελέσµατα αθροίζονται ενώ 
κατά την δεύτερη ο συνδυασµός των ουσιών αυξάνει θεαµατικά την τοξική δράση. Συχνά η 
συνδυασµένη δράση ουσιών, είναι µικρότερη από το άθροισµα των δράσεων τους χωριστά, 
ιδιαίτερα αν η τοξικότητα καθορίζεται µόνο από τη δράση τους σε υποδοχείς. Αυτό είναι το 
φαινόµενο του ανταγωνισµού, αντίθετο απ’ αυτό της συνέργειας [1]. 

Ακολουθούν ταξινοµηµένοι σε κατηγορίες οι σπουδαιότεροι παράγοντες (παράµετροι) 
που προσδιορίζουν και επηρεάζουν την τοξικότητα µιας ουσίας. 

 
A.2.1. Παράµετροι που σχετίζονται µε την τοξική ουσία [1]. 

 
α) Χηµική δοµή της ουσίας και χηµική σύσταση του σκευάσµατος στο οποίο αυτή 

περιέχεται. Η χηµική δοµή της ουσίας είναι αυτονόητο ότι είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας 
καθορισµού της τοξικότητας της, αφού απ’ αυτήν εξαρτάται το είδος της πρόσδεσης στον 
κατάλληλο υποδοχέα, ο µεταβολισµός της και ο χρόνος παραµονής της στο περιβάλλον. 

Τα εµπορικά σκευάσµατα συνήθως περιέχουν προσµίξεις ή παραπροϊόντα τα οποία 
συνυπάρχουν µε τον τοξικό παράγοντα και µπορούν να δρουν συνεργικά ή αθροιστικά 
τροποποιώντας την ανταπόκριση του βιολογικού συστήµατος. Κλασσικό παράδειγµα αποτελεί 
η καρκινογόνος δράση των ζιζανιοκτόνων 2,4-διχλωροφαινοξυ οξικό οξύ (2,4D) και 2,4,5-
τριχλωροφαινοξυ οξικό οξύ (2,4,5Τ) η οποία οφείλεται στην ύπαρξη διοξίνης στα σκευάσµατα 
τους που είναι παραπροϊόν της βιοµηχανικής τους παρασκευής [3]. Σ’ αυτήν επίσης οφείλεται 
η απόσυρση του 2,4,5Τ από την αγορά. 

β) Φυσικά χαρακτηριστικά της τοξικής ουσίας. Η φυσική της κατάσταση (στερεό υγρό 
ή αέριο), το µέγεθος των σωµατιδίων της, η τάση ατµών, η υδροφιλικότητα ή λιποφιλικότητα, η 
κινητικότητα στο περιβάλλον, η διαλυτότητα στα βιολογικά υγρά κλπ επηρεάζουν σηµαντικά 
την τοξικότητα της, έχοντας άµεση σχέση µε την ταχύτητα απορρόφησης της, τον χρόνο 
παραµονής και τον χρόνο απέκκρισης από τον οργανισµό. 

γ) Φαρµακοτεχνική µορφή της ουσίας. Καθοριστικό ρόλο στην διαµόρφωση της 
τοξικής δράσης παίζουν τα έκδοχα και οι «αδρανείς» ουσίες που συνυπάρχουν στο σκεύασµα 
µε το δραστικό συστατικό, οι οποίες µπορεί να αυξάνουν ή να ελαττώνουν την τοξικότητα.  

 
Α.2.2. Παράµετροι που σχετίζονται µε την δόση και τις συνθήκες έκθεσης [1]. 

 
α) ∆όση. ∆όση είναι η ποσότητα της τοξικής ουσίας που όταν εισαχθεί στον 

οργανισµό µπορεί να προκαλέσει µια βιολογική αντίδραση. Αυτή καθορίζεται από την 
διερεύνηση της σχέσης δόσης – αποτελέσµατος µετά από in vivo πειράµατα και τον 
καθορισµό του ποσοστού των πειραµατοζώων που εµφάνισαν την εν λόγω ανταπόκριση. Η 
διερεύνηση της σχέσης αυτής βασίζεται σε ορισµένες παραδοχές όπως: 

• Υπάρχει ένας υποδοχέας µε τον οποίο η τοξική ουσία αντιδρά ώστε να προκύψει 
ανταπόκριση 

• Η ανταπόκριση είναι ανάλογη της συγκέντρωσης της τοξικής ουσίας στον  υποδοχέα 
• Η συγκέντρωση στον υποδοχέα σχετίζεται µε την χορηγηθείσα δόση 
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• Η ανταπόκριση σχετίζεται αιτιολογικά µε την τοξική ουσία 
Από τον καθορισµό της σχέσης δόσης – αποτελέσµατος, µπορεί να προσδιοριστεί η 

µέση θανατηφόρος δόση ή συγκέντρωση (Lethal Dose 50, LD50 ή LC50) η οποία 
χρησιµοποιείται κυρίως για να τονιστεί η τοξικότητα και η επικινδυνότητα της ουσίας και 
υπολογίζεται σε mg/Kg βάρους πειραµατόζωου. Η LD50 είναι η απαιτούµενη δόση για την 
θανάτωση του 50% των πειραµατόζωων και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως το 
είδος, το φύλλο, την ηλικία, την θερµοκρασία, την συνέργεια από άλλες ουσίες, την οδό 
χορήγησης κλπ.  

Επίσης προσδιορίζονται η µέση τοξική δόση (Toxic Dose 50, TD50) η οποία είναι η 
δόση που προκαλεί τοξικά φαινόµενα στο 50% των πειραµατόζωων. Αν η ουσία έχει 
φαρµακευτική δράση προσδιορίζεται η µέση δόση για την φαρµακολογική - θεραπευτική 
ενέργεια της (ED50) και ο θεραπευτικός δείκτης (ΤΙ) από την σχέση: ΤΙ=LD50/ED50 ή 
ΤΙ=ΤD50/ED50. Είναι προφανές ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο θεραπευτικός δείκτης τόσο 
ασφαλέστερη είναι η φαρµακευτική ουσία.  

Από µελέτες επαναλαµβανόµενης χορήγησης της ουσίας (υποχρόνια, χρόνια κλπ) 
προκύπτει η δόση που δεν προκαλεί εµφανείς ανεπιθύµητες τοξικές επιδράσεις, γνωστή ως 
οριακή δόση (No Observed Effect Level, NOEL). Η παράµετρος αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία 
γιατί αποτελεί την βάση υπολογισµού άλλων παραµέτρων της προς εξέταση ουσίας. Εξίσου 
σηµαντική µε τη ΝΟΕL είναι και η δόση που δεν προκαλεί µη αναστρέψιµες βιολογικά 
σηµαντικές επιδράσεις (No Observed Adverse Effect Level, NOAEL) και χρησιµοποιείται για 
την εκτίµηση της επικινδυνότητας της ουσίας κατά την εργασιακή έκθεση του ανθρώπου.  

Η έννοια της αποδεκτής ηµερήσιας πρόσληψης (Acceptable Daily Intake, ADI) 
χρησιµοποιείται από την WHO ως τοξικολογική παράµετρος προκειµένου να εκφραστεί η 
µέγιστη δόση ουσίας που δεν αναµένεται να προκαλέσει τοξική επίδραση, όταν αυτή 
λαµβάνεται σε καθηµερινή βάση και κατά την διάρκεια ολόκληρης της ζωής του ατόµου. Η ADI 
προκύπτει διαιρώντας την NOEL ή την NOAEL µε ένα συντελεστή µεταξύ 100 και 1000 και 
συµπεριλαµβάνει µε αυτό τον τρόπο την διαφορά ευαισθησίας που µπορεί να υπάρχει µεταξύ 
ανθρώπων καθώς και την διαφορά ευαισθησίας µεταξύ πειραµατόζωου και ανθρώπου [4]. Αν 
πρόκειται για φυτοπροστατευτική ουσία, µε βάση την ADI καθορίζονται τα Μέγιστα 
Επιτρεπτά Όρια Υπολειµµάτων (Maximum Residue Limits, MRL’s)  της ουσίας αυτής και 
των µεταβολιτών της στα τρόφιµα. Το MRL µιας ουσίας πρέπει να είναι τέτοιο ώστε 
λαµβανοµένης υπ’ όψιν της µέσης κατανάλωσης του τροφίµου ανά ηµέρα, η µέση ηµερήσια 
λήψη να µην ξεπερνά την  ADI και µετρείται σε µg ουσίας/Kg τροφίµου. 

Oι οριακές τιµές που αφορούν την επαγγελµατική έκθεση, καθορίζονται κυρίως από 
το σύστηµα των TLV’s (Threshold Limit Values), ορίζοντας την µέγιστη επιτρεπόµενη 
συγκέντρωση της τοξικής ουσίας µέσα στον χώρο εργασίας, δηλαδή την συγκέντρωση που σε 
καµιά περίπτωση δεν πρέπει να ξεπεραστεί. Η τιµή Threshold Limit Value – Time Weighted 
Average (TLV-ΤWA) εκφράζει τη µέση τιµή των συγκεντρώσεων µιας ουσίας στις συνθήκες 
του εργασιακού περιβάλλοντος στις οποίες µπορούν να εκτίθενται οι εργαζόµενοι για οκτώ 
ώρες την ηµέρα και για πέντε ηµέρες την εβδοµάδα χωρίς την εµφάνιση ανεπιθύµητων 
ενεργειών. Η οριακή συγκέντρωση µικρής διάρκειας (Threshold Limit Value - Short Term 
Exposure Limit, TLV-STEL) είναι η συγκέντρωση στην οποία µπορούν να εκτίθενται οι 
εργαζόµενοι για χρονικό διάστηµα 15 λεπτών, το πολύ τέσσερις φορές την ηµέρα, χωρίς να 
υποστούν την ερεθιστική επίδραση της ουσίας, µια χρόνια βλάβη, ή µικρή µείωση της 
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λειτουργίας του ΚΝΣ. Η ανώτατη οριακή συγκέντρωση (Threshold Limit Value - Ceiling, 
TLV-C) εκφράζει την συγκέντρωση που δεν πρέπει να ξεπεραστεί ούτε στιγµιαία. 

β) Απορρόφηση, κατανοµή, βιοµετατροπή, απέκκριση  
Φαρµακοκινητική της τοξικής ουσίας 
γ) ∆ιάρκεια και συχνότητα έκθεσης, χρόνος χορήγησης. Η διάρκεια, η συχνότητα 

έκθεσης και ο χρόνος χορήγησης παίζουν σηµαντικό ρόλο στο είδος και στο βαθµό των 
βλαβών που θα προκληθούν στο βιολογικό σύστηµα.  

 
Α.2.3. Παράµετροι ενδογενείς του βιολογικού συστήµατος [1]. 

 
Το είδος και η ποικιλία, το βάρος του σώµατος, η ηλικία, το φύλο και η ορµονική 

κατάσταση, η φυλή, η διαιτητική κατάσταση, τυχόν προϋπάρχουσα νόσος, η ιδιοσυγκρασία 
αλλά και παρουσία στον οργανισµό άλλων ουσιών που δρουν συνεργετικά, είναι µερικοί από 
τους ενδογενείς παράγοντες που επηρεάζουν  το τοξικό αποτέλεσµα.    
 
Α.2.4. Παράµετροι εξωγενείς του βιολογικού συστήµατος [1]. 

 
α) Η θερµοκρασία επηρεάζει σηµαντικά την ανταπόκριση ενός βιολογικού 

συστήµατος στον τοξικό παράγοντα. Γενικά αύξηση της θερµοκρασίας αυξάνει την ένταση της 
τοξικής αντίδρασης και µειώνει την διάρκεια της. Φαίνεται ότι η θερµοκρασία επιδρά απ’ 
ευθείας στην αντίδραση τοξικής ουσίας – υποδοχέα. 

β) Η ατµοσφαιρική πίεση επηρεάζει κυρίως λόγω της πρόκλησης stress το οποίο 
επηρεάζει την ανταπόκριση του οργανισµού. 

γ) Η έκθεση σε ακτινοβολία επηρεάζει την τοξικότητα αφού αυτή επιδρά και 
τροποποιεί ενζυµικά συστήµατα και προκαλεί διαταραχές στους φυσιολογικούς απεκκριτικούς 
µηχανισµούς.  

Όλοι οι πιο πάνω αναφερθέντες παράγοντες που επηρεάζουν την τοξικότητα µιας 
ουσίας, έχουν ιδιαίτερη σηµασία κατά τη µεταφορά αποτελεσµάτων από πειράµατα σε ζώα, 
στον άνθρωπο αλλά και σε συγκριτικές τοξικολογικές µελέτες, όπου ελάχιστες αλλαγές στο 
πειραµατικό πρωτόκολλο µπορεί να επιφέρουν τελείως διαφορετικά αποτελέσµατα. 
Σηµαντικός είναι ακόµα ο ρόλος αυτών των παραγόντων σε δραστηριότητες που έχουν να 
κάνουν µε την ανίχνευση δηλητηρίων σε βιολογικά υλικά και τον προσδιορισµό της αιτίας του 
θανάτου, αλλά και µε δραστηριότητες που αφορούν τη συµπτωµατολογία, τη διάγνωση και τη 
θεραπεία δηλητηριάσεων. 
 
Α.3. Κατηγορίες τοξικών ουσιών 

 
Το µεγάλο πλήθος των καταγεγραµµένων µε τοξική δράση ουσιών καθιστά δύσκολη 

την κατηγοριοποίηση τους η οποία επιπλέον δεν είναι στους άµεσους στόχους της παρούσας 
διατριβής. Θα παρουσιαστούν ενδεικτικά και περιληπτικά οι κυριότερες κατηγορίες και οι 
σπουδαιότερες τοξικές ουσίες για να καταδειχτεί απ’ αυτή την πλευρά το µέγεθος του 
προβλήµατος που έχει να αντιµετωπίσει σήµερα ο Αναλυτικός Τοξικολόγος και Αναλυτικός 
Χηµικός. Το πρόβληµα της ανάλυσης και του προσδιορισµού των τοξικών ουσιών θα 
καταδειχτεί σε όλες τις πτυχές του στα κεφάλαια και στις παραγράφους που ακολουθούν. 
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Α.3.1. Αέρια τοξικά µε ασφυξιογόνο και ερεθιστική δράση [1]. 

 
Μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, µεθάνιο, υδρόθειο, υδροκυάνιο, αρσίνη, 

αµµωνία, διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, χλώριο, φωσγένιο, όζον κλπ είναι µερικά 
από τα τοξικά αέρια των οποίων η δράση οφείλεται είτε σε µείωση της µερικής πίεσης του 
οξυγόνου του αέρα λόγω της παρουσίας τους (ασφυξία) είτε στην άµεση τοξική επίδραση τους 
στο αναπνευστικό κυρίως σύστηµα. Τα οξείδια του άνθρακα, του θείου και του αζώτου είναι οι 
κυριότεροι πρωτογενείς ρυπαντές και διοχετεύονται στην ατµόσφαιρα κυρίως σαν καυσαέρια 
µηχανών εσωτερικής καύσης. 
 
Α.3.2. Αρωµατικοί υδρογονάνθρακες και παράγωγα [1]. 

 
α) Ενώσεις µε βιοµηχανικό ενδιαφέρον που παράγονται κυρίως από το πετρέλαιο και 

τα προϊόντα του όπως: βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο, στυρόλιο, νιτροβενζόλιο, δινιτροβενζόλιο, 
δινιτροτολουόλιο, τρινιτροτολουόλιο (ΤΝΤ), ανιλίνη, φαινόλη, δινιτροφαινόλη κλπ.  

β) Πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs). Συνθετικές χλωριωµένες οργανικές ενώσεις 
µεγάλης σταθερότητας και χαµηλής αναφλεξιµότητας που χρησιµοποιούνται κυρίως σαν 
µονωτικά στην ηλεκτροτεχνία και είναι γνωστά κυρίως µε το εµπορικό όνοµα «Clophen». Τα 
PCBs περιέχουν σαν προσµίξεις πολυχλωριωµένα διβενζοφουράνια (PCDFs), 
πολυβρωµιωµένα διφαινύλια (PΒBs) και πολυχλωριωµένες διβενζοδιοξίνες (PCDDs). Σήµερα 
έχει απαγορευτεί η παραγωγή και χρήση τους. Όµως τεράστιες ποσότητες εξακολουθούν να 
βρίσκονται στο περιβάλλον, αφού η αποικοδόµηση τους είναι εξαιρετικά βραδεία και 
αποτελούν βασικούς ρυπαντές του εδάφους και των υδάτων. Λόγω της λιποφιλικότητας του 
µορίου τους, βιοσυσσωρεύονται στον λιπώδη ιστό των ζώων κατά την µεταφορά τους στα 
διάφορα τροφικά επίπεδα. Θεωρούνται ουσίες υψηλής τοξικότητας µε οξεία αλλά και χρόνια 
δράση.  
 
Α.3.3. Μη αρωµατικές οργανικές τοξικές ουσίες [1]. 

 
α) Αλειφατικές  αλκοόλες και παράγωγα. Βρίσκουν διάφορες χρήσεις αφού 

χρησιµοποιούνται κυρίως σαν πρώτες ύλες στην χηµική βιοµηχανία. Μερικές από αυτές είναι: 
µεθανόλη, ισοπροπανόλη, αιθυλενογλυκόλη, νιτρογλυκερίνη κλπ.   

β) Αλδεύδες, κετόνες, αιθέρες και εστέρες. Χρησιµοποιούνται κυρίως σαν πρώτες 
ύλες στην βιοµηχανία πλαστικών, αρωµάτων, χρωµάτων φαρµάκων, εκρηκτικών και σαν 
διαλύτες οργανικών ενώσεων. Παραδείγµατα τέτοιων ουσιών είναι: η ακεταλδεύδη, η 
φορµαλδεύδη, η διοξάνη, η 2-εξανόνη, η 2-επτανόνη, το αιθυλενοξείδιο που επίσης 
χρησιµοποιείται σαν χηµικό ενδιάµεσο στην παραγωγή πολυεστερικών ρητινών κλπ.   

γ) Ενώσεις του βινυλίου. Χρησιµοποιούνται σαν µονοµερή ΄για την παραγωγή 
πολυµερών. Παραδείγµατα είναι το ακρυλονιτρίλιο, ακρυλαµίδιο, βινυλοχλωρίδιο κλπ. Σε όλες 
σχεδόν τις περιπτώσεις η τοξική δράση οφείλεται στο µονοµερές και εξαφανίζεται µετά τον 
πολυµερισµό.  
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Α.3.4. Άλλες οργανικές και ανόργανες τοξικές ουσίες [1]. 
 
Η κατηγορία αυτή περιέχει µια σειρά από άλλες ουσίες υψηλής ή χαµηλής 

τοξικότητας. Παραδείγµατα τέτοιων ουσιών είναι: ο διθειάνθρακας, οι ισοκυανικές ενώσεις που 
χρησιµοποιούνται για την παρασκευή πολυουρεθάνης, ελαστικών και µονωτικών υλικών, το 
διµεθυλοσουλφοξείδιο (ο παγκόσµιος διαλύτης), η πυριδίνη, το διµεθυλοφορµαµίδιο, 
ανόργανα και οργανικά νιτρικά και νιτρώδη, ο φωσφόρος το θείο κλπ. 
 
Α.3.5. Μέταλλα και ιόντα µετάλλων [1] 

 
Τα βαρέα κυρίως µέταλλα που διαχέονται στο περιβάλλον, κυρίως λόγω των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αποτελούν σηµαντικούς ρυπαντές του στερεού φλοιού της γης 
των υδάτων αλλά και του αέρα. Περισσότερο επιβεβαρηµένες περιοχές είναι αυτές µε 
σηµαντική βιοµηχανική δραστηριότητα και οι µεγαλουπόλεις. Σηµαντική επίσης πηγή 
ρύπανσης είναι η χρήση παρασιτοκτόνων µε βάση µέταλλα ή ιόντα τους. Τα σπουδαιότερα 
µέταλλα και ηµιµέταλλα τα οποία αποτελούν ρυπαντές σε διάφορες µορφές είναι: Ο µόλυβδος 
ο οποίος αποτελεί σηµαντικό ρυπαντή αφού συµµετέχει σε πάρα πολλές ανθρώπινες 
δραστηριότητες µε κυριότερη αυτή της χρήσης του σαν αντικροτικό στην βενζίνη. Σήµερα η 
βενζίνη µε µόλυβδο έχει αντικατασταθεί από αµόλυβδη. Επίσης ο υδράργυρος, το αρσενικό, 
το αντιµόνιο, το χρώµιο, το µαγγάνιο, το κάδµιο, το σελήνιο, το κοβάλτιο, το νικέλιο, το αργίλιο, 
ο ψευδάργυρος, ο κασσίτερος, ο χαλκός, το θάλλιο, το βισµούθιο, το βανάδιο αποτελούν 
µερικά από τα στοιχεία που σε µεγάλο ή µικρό βαθµό και σε διάφορες µορφές, αποτελούν 
περιβαλλοντικούς ρύπους. Ακόµα υλικά που αποτελούνται κυρίως από µεταλλικά πυριτικά 
άλατα όπως ο αµίαντος, ο τάλκης, ο υαλοβάµβακας, η µαρµαρυγία, ο καολίνης, ο µπεντονίτης 
κλπ, αποτελούν πηγές χρόνιων παθολογικών καταστάσεων των εργαζοµένων, οι οποίες είναι 
γνωστές σαν επαγγελµατικές παθήσεις.  
 
Α.3.6. Φαρµακευτικές ουσίες [1]. 

 
Από τις φαρµακευτικές ουσίες που χρησιµοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς, 

πολλές εµφανίζουν συχνά σοβαρές παρενέργειες ή συµπτώµατα δηλητηριάσεως και συνεπώς 
αποτελούν αντικείµενο και της Τοξικολογίας. Οι ουσίες αυτές χωρίζονται σε κατηγορίες 
ανάλογα µε την δράση τους: 

α) Κατασταλτικά του κεντρικού νευρικού συστήµατος. 
 -Υπνωτικά: Ενώσεις του βαρβιτουρικού οξέος (πεντοθάλη, θειαµυλάλη, πεντοβαρβιτάλη, 
λουµινάλη), µη βαρβιτουρικά υπνωτικά (γλουτεθιµίδη, µεθυπρυλόνη, αιθυλοχλωροβυνόλη)  
- Αγχολυτικά: Βενζοδιαζεπίνες (µιδαζολάµη, λοραζεπάµη, διαζεπάµη κλπ), 
-Άλλα κατασταλτικά του ΚΝΣ: Μεθακουαλόνη, ένυδρος χλωράλη, βρωµιούχα άλατα, αιθέρας, 
χλωροφόρµιο, παραλδεΰδη και άλλα. 

β) ∆ιεγερτικά του κεντρικού νευρικού συστήµατος. 
-Αµφεταµίνες και φάρµακα παραπλήσιας δράσης: Αµφεταµίνη, µεθαµφεταµίνη κλπ.  
-Αναληπτικά: ∆οξαπράµη, νικεταµίδη, πικροτοξίνη, στρυχνίνη κλπ. 
-Ξανθίνες: Καφεΐνη, θεοβρωµίνη, θεοφυλλίνη. 
-Τοπικά αναισθητικά: Καµφορά, κοκαΐνη (ισχυρό εξαρτησιογόνο) 
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-Ανορεξιογόνα: πχ. Φαινφλουραµίνη 
γ) Νευροληπτικά. Τα φάρµακα αυτής της κατηγορίας είναι τα γνωστά αντιψυχωσικά 

ηρεµιστικά. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: 
-Τα παράγωγα της φαινοθειαζίνης (χλωροπροµαζίνη, προµαζίνη, θειοριζαδίνη κλπ). 
-Τα παράγωγα του θειοξανθενίου (χλωροπροθιξένιο, θειοθιξένιο) 
-Βουτυροφαινόνες (αλλοπεριδόλη, δροπεριδόλη) κλπ 

δ) Φαρµακευτικές ουσίες του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος. 
-Χολινεργικές ουσίες: Χολινεργικοί αγωνιστές (ακετυλοχολίνη, βητανεχόλη, καρβαχόλη, 
πιλοκαρπίνη). Χολινεργικοί ανταγωνιστές (ατροπίνη, σκοπολαµίνη, νικοτίνη, κουράριο κλπ). 
-Αδρενεργικές ουσίες: Αδρενεργικοί αγωνιστές (κατεχολαµίνες πχ. επινεφρίνη, ντοπαµίνη, 
ισοπροτερενόλη, µεθοξαµίνη και µη κατεχολαµίνες πχ. εφεδρίνη). Αδρενεργικοί ανταγωνιστές 
(φαινοξυβενζαµίνη, φαιντολαµίνη, προπρανολόλη, κοκαΐνη). 

ε) Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά φάρµακα. Είναι φάρµακα µε αντιχολινεργική δράση µε 
κυριότερους εκπρόσωπους την αµιτριπτυλίνη, ιµιπραµίνη, νορτριπτυλίνη, δοξεπίνη και 
προτρυπτυλίνη. Τα νέας γενιάς αντικαταθλιπτικά είναι κυρίως τετρακυκλικά όπως η 
τριµιπραµίνη και η αµοξαπίνη.  

στ) Μη Ναρκωτικά αναλγητικά φάρµακα. Είναι τα γνωστά αναλγητικά, αντιπυρετικά, 
αντιφλεγµονώδη φάρµακα τα περισσότερα εκ των οποίων χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. 
Από τοξικολογικής απόψεως οι πιο ενδιαφέρουσες κατηγορίες είναι: 
-Σαλικυλικά: Ασπιρίνη, π-αµινοσαλικυλικό οξύ 
-Παράγωγα της ανιλίνης: Παρακεταµόλη, ακετανιλίδη, φαινακετίνη 
-Παράγωγα της πυραζολόνης: Αµινοπυρίνη, αντιπυρίνη, φαινυλβουταζόνη 
-Καρβοξυλικά παράγωγα: Παράγωγα του οξικού οξέος (ινδοµεθακίνη, σουλινδάκη, τολµετίνη 
κλπ), παράγωγα του φαινυλοξικού οξέος (δικλοφενάκη, αλκλοφενάκη), παράγωγα του 
προπιονικού οξέος (ιβουπροφαίνη), φεναµικά οξέα (µεφεναµικό οξύ), σαλικυλικοί εστέρες κλπ. 

ζ) Ναρκωτικά αναλγητικά φάρµακα. Είναι φάρµακα που ανακουφίζουν 
αποτελεσµατικά τον πόνο, όµως έχουν την ικανότητα να προκαλούν φυσική και ψυχική 
εξάρτηση και ανοχή. Η κλινική έκφραση αυτής της εξάρτησης είναι αυτό που αποκαλείται 
«τοξικοµανία». 
-Φυσικά αλκαλοειδή του οπίου (Μορφίνη, κωδεΐνη). 
-Ηµισυνθετικά οπιούχα παράγωγα (Ηρωίνη, πενταζοκίνη, αποµορφίνη, βουπρενορφίνη κλπ).  
-Συνθετικά ναρκωτικά αναλγητικά (Πεθιδίνη, διφαινοξυλάτη, µεθαδόνη, προποξυφαίνη κλπ). 

η) Αντιεπιληπτικά φάρµακα. 
-Παράγωγα του βαρβιτουρικού οξέος (φαινοβαρβιτάλη, πριµιδόνη κλπ) 
-Υδαντοϊνικά παράγωγα (φαινυτοΐνη, µεφαινυτοΐνη, αιθοτοΐνη κλπ) 
-Σουξινιµίδες (αιθοσουξιµίδη, µεθοσουξιµίδη, φαινοσουξιµίδη) 
-Φαινακεταµίδη, καρβαµαζεπίνη, βαλπροϊκό νάτριο, κλοναζεπάµη κλπ. 

θ) Άλλες φαρµακευτικές ουσίες.  
-Αντιαρρυθµικά φάρµακα (δισοπυραµίδη, λιδοκαΐνη, κινιδίνη, προκαϊναµίδη) 
-Βρογχοδιασταλτικά φάρµακα (σαλβουταµόλη, θεοφυλλίνη) 
-Αντιισταµινικά φάρµακα  (αναστολείς των Η1 υποδοχέων και αναστολείς των Η2 υποδοχέων). 
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Α.3.7. Παρασιτοκτόνα και φυτοφάρµακα [5] 
 
Με τον γενικό όρο παρασιτοκτόνα θεωρείται σήµερα µια µεγάλη ποικιλία χηµικών 

ουσιών που χρησιµοποιούνται για την καταπολέµηση των πάσης φύσεως παρασίτων. Ο όρος 
φυτοφάρµακα αφορά εκείνα τα παρασιτοκτόνα που χρησιµοποιούνται για την καταπολέµηση 
των «εχθρών» της γεωργικής παραγωγής. Σύµφωνα µε κοινοτική οδηγία (91/414) προτείνεται 
η αντικατάσταση του όρου παρασιτοκτόνα από τον όρο φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
Ταξινοµούνται ανάλογα µε το είδος του παρασίτου προς το οποίο απευθύνεται η δράση τους. 

α) Εντοµοκτόνα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται ανόργανες και οργανικές ενώσεις 
που χρησιµοποιούνται για την καταπολέµηση των πάσης φύσεως εντόµων, κυρίως αυτών που 
επιδρούν βλαπτικά στην γεωργία.  
-Ανόργανα εντοµοκτόνα (αρσενικικός µόλυβδος, αρσενικώδες νάτριο, φθοριούχα άλατα, άλατα 
του φωσφόρου, ενώσεις του υδραργύρου,  θείο σε διάφορες µορφές κλπ). 
-Οργανικά εντοµοκτόνα φυτικής προελεύσεως (πχ. πυρεθρίνες) 
-Συνθετικοί οργανοφωσφορικοί εστέρες (παραθείο, µεθινταθείο, διαζινόν, µεθοµύλ, µαλαθείο, 
φενθείον, διµεθοέϊτ, παραοξόν και πολλά άλλα). 
-Καρβαµιδικοί εστέρες (καρµπαρύλ, πυραµάτ, διµετάν, πυρολάν). 
-Χλωριωµένοι υδρογονάνθρακες (αλντρίν, διελντρίν, DDT, τοξαφέν, εξαχλωροκυκλοεξάνιο, 
µεθοξυχλώρ, επταχλώρ, ενδοσουλφάν),. 
-Άλλα εντοµοκτόνα (χλωροπικρίνη, ναφθαλίνη, χλωροσάϊντ,κελθέϊν)  

β) Ζιζανιοκτόνα. Είναι οι ουσίες που ασκούν εκλεκτική ζιζανιοκτόνο δράση κυρίως 
εναντίον των πλατύφυλλων ζιζανίων.  
-Οµάδα του διπυριδύλιου (παρακουάτ, δικουάτ) 
-Χλωροφαινόξυ- ενώσεις (2,4D, µεθοξόν ή MCPA, 2,4,5Τ, κλπ)   
-Νιτροφαινόλες  (δινιτροφαινόλη, δινιτροκρεσόλη). 
-Τριαζίνες και άλλα ζιζανιοκτόνα (ατραζίνη, κυαναζίνη, διουρόν, αλαχλώρ, τριχλωροξικό 
νάτριο, κλπ). 

γ) Μυκητοκτόνα. Είναι οι ουσίες που χρησιµοποιούνται κυρίως για την αναστολή 
ανάπτυξης των µυκήτων σε καλλιέργειες. ∆ιακρίνονται από τα µυκοστατικά (σορβικό, οξικό, 
προπιονικό, µυρµηκικό οξύ), τα οποία χρησιµοποιούνται σαν πρόσθετα σε τρόφιµα για την 
αποφυγή ανάπτυξης µυκήτων που παράγουν µυκοτοξίνες. Επίσης διακρίνονται από τα 
αντιµυκητισιακά (νυστατίνη, αµφοτερικίνη κλπ) τα οποία χρησιµοποιούνται για την θεραπεία 
των µυκητιάσεων σε ανθρώπους και ζώα [6, 7]. 
-Ανόργανα µυκητοκτόνα (θειικός χαλκός, θειικός σίδηρος, υπερµανικό κάλιο). 
-∆ιθειοκαρβαµιδικά (θιράµ, ζιράµ, µανέµπ). 
-Οργανοχλωριωµένα (πενταχλωρονιτροβενζόλιο ή PCNB, χλωροβενζόλιο ή HCB). 
-Άλλα µυκητοκτόνα (καπτάν, κρυπτονόλ, µπενοµύλ, φορµαλδεΰδη κλπ). 

δ) Τρωκτικοκτόνα, Κοχλιοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηµατωδοκτόνα κλπ. Στις κατηγορίες 
αυτές ανήκουν πολλά δευτερευούσης σηµασίας παρασιτοκτόνα όπως είναι τα φωσφορούχα 
άλατα του ψευδαργύρου και του αργιλίου, η στρυχνίνη, ή µεταλδεΰδη, το φθοριοξικό νάτριο 
κλπ.   
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Α.4. Ρύπανση του περιβάλλοντος [1, 4, 5] 
 
Ο όρος ρύπανση του περιβάλλοντος αποτυπώνει την κατάσταση εκείνη κατά την 

οποία επέρχεται αλλοίωση της σύστασης του περιβάλλοντος χώρου, έτσι ώστε αυτός να γίνει 
λιγότερος κατάλληλος για οποιαδήποτε χρήση. Η αλλοίωση της σύστασης συντελείται µε την 
παρουσία τοξικών ουσιών (ρυπαντές) οι οποίες µπορεί, είτε να προέρχονται από φυσικές 
πηγές, είτε συχνότερα, να αποτελούν προϊόντα µιας οποιασδήποτε ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Σύµφωνα µε µια άλλη προσέγγιση η ρύπανση του περιβάλλοντος αφορά την 
επιβάρυνση της ατµόσφαιρας, του νερού και του εδάφους µε τοξικές ουσίες των οποίων η 
προέλευση µπορεί να είναι βιοµηχανική, αστική, ή αγροτική. Οι ρυπαντές αυτοί µπορούν να 
επηρεάσουν τους οργανισµούς των οικοσυστηµάτων κατ’ άµεσο ή έµµεσο τρόπο αφού η 
έκθεση των οργανισµών στις τοξικές ουσίες βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις του 
περιβάλλοντος µε τους οργανισµούς του.  

Η ατµοσφαιρική ρύπανση είναι ένα πολυσύνθετο φαινόµενο που προκαλείται αρχικά 
από τους πρωτογενείς ρυπαντές, δηλαδή τοξικά αέρια που εκπέµπονται από βενζινοκινητήρες 
και πετρελαιοκινητήρες, βιοµηχανική και αστική σκόνη και ασκούν την τοξική δράση τους 
χωρίς να υποστούν χηµικές µετατροπές. Ακολούθως οι ουσίες αυτές µε την βοήθεια της 
υγρασίας και της ηλιακής ακτινοβολίας αντιδρούν µεταξύ τους, σχηµατίζοντας µια µεγάλη 
ποικιλία δευτερογενών ρυπαντών (όζον, νιτρικά υπεροξυακετύλια ή ρύπος PAN, αλδεΰδες 
κλπ) στους οποίους οφείλεται η φωτοχηµική ρύπανση. 

Το νερό και το έδαφος αποτελούν ένα διφασικό σύστηµα του οποίου οι φάσεις 
εµπεριέχονται η µία µέσα στην άλλη και συνεπώς οι ρυπαντές τους πρέπει να θεωρούνται 
κοινοί. Η επίδραση αυτών των ρυπαντών στους οργανισµούς συντελείται κυρίως µε την είσοδο 
τους στην τροφική αλυσίδα.  Οι κυριότεροι ρυπαντές του εδάφους και των υδάτων είναι:  

α) Βαριά µέταλλα βιοµηχανικής κυρίως αλλά και αστικής προέλευσης. Είναι ιδιαίτερα 
τοξικά λόγω της σταθερότητας τους, µπορούν να µεταφέρονται σε µεγάλες αποστάσεις από τα 
επιφανειακά ύδατα και προκαλούν κυρίως χρόνιες δηλητηριάσεις λόγω της αθροιστικής 
δράσης τους. 

β) Υδρογονάνθρακες και οργανικές ουσίες βιοµηχανικής προέλευσης. Η διαρροή 
πετρελαίου από υποθαλάσσιους αγωγούς, πετρελαιοφόρα ή παραθαλάσσια διυλιστήρια, 
αποτελεί το πιο σηµαντικό πρόβληµα για την  ρύπανση των θαλασσών και ακτών µε 
καταστροφικές συνέπειες για τα διάφορα είδη θαλάσσιων οργανισµών.  

γ) Ραδιενεργά. Πυρηνικά ατυχήµατα, πυρηνικές δοκιµές αλλά και χρήση πυρηνικών 
όπλων σε πολέµους έχουν οδηγήσει σε ρύπανση του περιβάλλοντος µε ραδιενεργά ισότοπα 
τα οποία ενσωµατώνονται στις οργανικές ουσίες και περνούν στην τροφική αλυσίδα.  

δ) Παρασιτοκτόνα και λιπάσµατα. Η χρήση φυτοφαρµάκων για την αύξηση της 
γεωργικής παραγωγής έχει δηµιουργήσει σηµαντικά προβλήµατα επιβάρυνσης των εδαφών, 
των υπογείων αλλά και επιφανειακών υδάτων µε χιλιάδες τοξικές ουσίες. Αυτές εισέρχονται 
στην τροφική αλυσίδα µέσω των φυτών και διασπείρονται ανεξέλεγκτα σε όλους τους 
οργανισµούς. Οι περισσότερο λιποδιαλυτές και σταθερές ουσίες βιοσυσσωρεύονται στα 
ανώτερα τροφικά επίπεδα επηρεάζοντας σηµαντικά τους πληθυσµούς των ανώτερων 
καταναλωτών. Η υπερβολική χρήση λιπασµάτων οδηγεί στην επιβάρυνση των υπόγειων 
υδάτων µε ανόργανα ιόντα, ενώ τα υδρόβια οικοσυστήµατα οδηγούνται στο φαινόµενο του 
ευτροφισµού.  
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Α.5 Τρόποι έκθεσης του ανθρώπου σε τοξικές ουσίες, οδοί εισόδου στον 
οργανισµό, επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα και στην υγεία. 
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ρύπανση του περιβάλλοντος αποτελεί τον πιο σηµαντικό 

παράγοντα έκθεσης του ανθρώπου σε τοξικές ουσίες. Η έκθεση διακρίνεται µε βάση τη 
διάρκεια και την συχνότητα της σε οξεία, υποξεία, υποχρόνια, και χρόνια έκθεση. Η οξεία 
αναφέρεται στην περίπτωση περιστατικών έκθεσης για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα µε 
αποτέλεσµα την άµεση εµφάνιση τοξικών συµπτωµάτων που µπορεί να επιφέρουν τον θάνατο 
(οξεία δηλητηρίαση). Η υποξεία αναφέρεται σε περιστατικά έκθεσης για διάστηµα το πολύ ενός 
µηνός, η υποχρόνια για διάστηµα από ένα έως τρεις µήνες και η χρόνια για διάστηµα από 
τρεις µήνες και άνω [4]. 
 
Α.5.1. Τα τοξικά αέρια 

 
Οι ατµοσφαιρικοί ρυπαντές εισέρχονται στον οργανισµό κυρίως µέσω του 

αναπνευστικού συστήµατος. Η ταχύτητα µε την οποία απορροφάται µια ουσία εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες όπως η συγκέντρωση της στον εισπνεόµενο αέρα, ο αερισµός των 
πνευµόνων και η διαλυτότητα της στο αίµα [8]. Η επίδραση της ρύπανσης της ατµόσφαιρας 
στην υγεία του ανθρώπου  εξαρτάται από την συγκέντρωση του ρυπαντή, την διάρκεια 
έκθεσης και από τυχόν προϋπάρχουσα καρδιοπνευµονική νόσο. Οι τοξικές επιδράσεις των 
διαφόρων ρυπαντών µπορεί να είναι χρόνιες ή οξείες και έχουν σαν αποτελέσµατα, φλεγµονές 
των αεροφόρων οδών, µειωµένη αντίσταση στις λοιµώξεις του αναπνευστικού, ελαττωµένη 
αντοχή των καρδιοπαθών κατά την άσκηση, µειωµένη µεταφορά οξυγόνου, αυξηµένα 
ποσοστά θανάτων κλπ.  

Η έµµεση και συνήθως µακροχρόνια επίδραση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στους 
οργανισµούς σχετίζεται κυρίως µε περιβαλλοντικά φαινόµενα όπως το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου, η όξινη βροχή και η τρύπα του όζοντος. 
 
Α.5.2. Τα παρασιτοκτόνα [1, 4, 5] 

 
Τα παρασιτοκτόνα ή φυτοπροστατευτικές ουσίες αποτελούν µια ιδιαίτερη περίπτωση 

σε σχέση µε τους άλλους ρυπαντές εδάφους και υδάτων επειδή αυτά βρίσκουν ευρεία χρήση 
στο περιβάλλον και ως εκ τούτου οι τρόποι έκθεσης του ανθρώπου και οι επιπτώσεις στην 
υγεία του είναι πολυδιάστατες.  

Η έκθεση σε παρασιτοκτόνα µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε διάφορα στάδια, όπως: 
α) Κατά την προετοιµασία του ψεκαστικού διαλύµατος και κατά τη διάρκεια του ψεκασµού, β) 
Κατά την επανείσοδο σε ψεκασµένους αγρούς, γ) Κατά την αποθήκευση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δ) Κατά τη συγκοµιδή και το µετασυλλεκτικό χειρισµό 
αγροτικών προϊόντων. ε) Με την κατανάλωση αγροτικών προϊόντων στα οποία υπάρχουν 
υπολείµµατα παρασιτοκτόνων. Οι τέσσερις πρώτες περιπτώσεις αφορούν κυρίως τον 
ψεκαστή και παραγωγό, ενώ η τελευταία τον καταναλωτή [4]. 

Η είσοδος µιας φυτοπροστατευτικής ουσίας στον οργανισµό µπορεί να γίνει µε την 
εισπνοή, από το δέρµα, και από το πεπτικό σύστηµα. Στην περίπτωση των ψεκαστών οι οδοί 
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εισόδου είναι κυρίως το δέρµα και δευτερευόντως το αναπνευστικό σύστηµα. Στην περίπτωση 
των καταναλωτών η κύρια οδός εισόδου είναι το πεπτικό σύστηµα [4]. 

Το δέρµα είναι ανθεκτικό στη δίοδο διαφόρων ουσιών, κυρίως εξαιτίας της δοµής της 
κεράτινης στοιβάδας και του λιπώδους εκκρίµατος των σµηγµατογόνων αδένων. Γενικά, το 
πόσο γρήγορα θα περάσει µια ουσία το δέρµα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως: οι 
χηµικές της ιδιότητες, η συγκέντρωση του διαλύµατος της, το µέρος του δέρµατος που θα 
πέσει το φυτοφάρµακο, η κατάσταση του δέρµατος (ιδρωµένο ή όχι), η διάρκεια παραµονής 
στο δέρµα, η επιφάνεια του δέρµατος που εκτέθηκε κλπ [4, 9].  

Η εφαρµογή στο περιβάλλον τεράστιων ποσοτήτων παρασιτοκτόνων κατ’ έτος, έχει 
οδηγήσει στην ανεξέλεγκτη διασπορά τους στους υδροφόρους ορίζοντες και στις τροφές 
φυτικής ή ζωικής προέλευσης µε την είσοδο τους στην τροφική αλυσίδα. Η συγκέντρωση 
υπολειµµατικών ποσοτήτων στα τρόφιµα εξαρτάται από την ποσότητα φυτοφαρµάκου που 
χρησιµοποιήθηκε κατά τον ψεκασµό, τον χρόνο συγκοµιδής, την σταθερότητα της δραστικής 
ουσίας και των µεταβολιτών της. Η απορρόφηση των τοξικών ουσιών από τον γαστρεντερικό 
σωλήνα κατά την πέψη, εξαρτάται κυρίως από τις χηµικές τους ιδιότητες, την υδροφιλικότητα 
και λιποφιλικότητα, την ανθεκτικότητα τους κλπ. Ένα µεγάλο µέρος απ’ αυτές βιοδιασπώνται 
και αποβάλλονται από τον οργανισµό, ενώ οι σταθερότερες απ τις ουσίες παραµένουν για 
µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα. Οι πιο ανθεκτικές και λιποδιαλυτές βιοσυσσωρεύονται στον 
λιπώδη ιστό. 

Η ποικιλία των επιδράσεων στην υγεία του ανθρώπου, λόγω της έκθεσης σε 
παρασιτοκτόνα είναι µεγάλη και µπορεί να χαρακτηρίζουν αναστρέψιµες ή µη βλάβες, ως 
συνέπειες µιας χρόνιας επαγγελµατικής έκθεσης, µιας οξείας δηλητηρίασης ή χρόνιας 
κατανάλωσης ρυπασµένου νερού ή τροφίµων.  

Οι δερµατικές εκδηλώσεις µετά από δερµατική επαφή είναι: τοπικές διαβρωτικές 
βλάβες, νεκρωτική, τοξική και αλλεργική δερµατίτιδα, χλωρακµή και άλλες. Οι µακροπρόθεσµα 
εµφανιζόµενες παθολογικές καταστάσεις µπορεί να αφορούν διαταραχές του ενζυµικού 
συστήµατος, του ανοσοποιητικού συστήµατος, επιδράσεις στην αναπαραγωγική ικανότητα, 
εµβρυοτοξικότητα, τερατογένεση, καρκινογένεση και εξαρτώνται από την τοξικότητα του 
παρασιτοκτόνου, την ανθεκτικότητα παραµονής του στο περιβάλλον, τις συγκεντρώσεις των 
υπολειµµάτων και την ποσότητα της τροφής που συνήθως καταναλώνεται, τη συχνότητα 
κατανάλωσης τέτοιου είδους τροφών, γενετικούς παράγοντες που αφορούν την ικανότητα 
βιοµετατροπής των τοξικών ουσιών κλπ. Σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση προβληµάτων 
οξείας δηλητηρίασης έχει η σωστή ενηµέρωση του αγροτικού πληθυσµού για την αναγκαιότητα 
λήψης ατοµικών µέσων προστασίας αλλά και η ευαισθητοποίηση τους όσον αφορά την σωστή 
εφαρµογή των µέτρων αυτών. 

 
Α.5.3. Οι φαρµακευτικές ουσίες 

 
Οι φαρµακευτικές ουσίες λαµβάνονται για θεραπευτικούς σκοπούς από τον άνθρωπο 

κυρίως από το πεπτικό σύστηµα και παρεντερικά µε ενδοµυϊκές,  ενδοβλέβιες ή άλλων ειδών 
ενέσεις. Τοξικές επιδράσεις µπορεί να εµφανιστούν σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας, ή 
αλληλεπίδρασης µε άλλα φάρµακα. Έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις 
αυτοκτονιών και φόνων, ενώ ναρκωτικά χρησιµοποιούνται από τοξικοµανείς και άλλες 
εξαρτηµένες πληθυσµιακές οµάδες.  
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Α.5.4. Ενδεικτική παράθεση αποτελεσµάτων από µελέτες τοξικότητας  
 
Πολλές µελέτες έχουν γίνει και πολλές άλλες είναι σε εξέλιξη µε αντικείµενο την 

τοξικότητα των ουσιών, την επικινδυνότητα τους, την σχέση της έκθεσης σε τοξικές ουσίες και 
της εµφάνισης νοσηµάτων στον άνθρωπο. Υπάρχουν αποτελέσµατα, από ανεξάρτητες µεταξύ 
τους πηγές, [10] που δείχνουν συσχέτιση µεταξύ της συχνότητας εµφάνισης καρκίνου του 
εγκεφάλου, του προστάτη, των πνευµόνων και της έκθεσης σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
[11]. Για τον καρκίνο των πνευµόνων και την έκθεση σε αρσενικούχα σκευάσµατα υπάρχουν 
ενδείξεις όµως δεν µπορούν να εξαχθούν σαφή συµπεράσµατα κυρίως λόγω της συνήθειας 
του καπνίσµατος [10]. Σε ότι αφορά το θέµα των κυτταρογενετικών µελετών, έχει προκύψει το 
συµπέρασµα ότι υπάρχει αυξηµένη συχνότητα χρωµοσωµικών ελλείψεων στα εκτιθέµενα 
άτοµα σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε σχέση µε τον υπόλοιπο πληθυσµό [10]. Τα 
αποτελέσµατα επίσης, µας δείχνουν συσχετισµό µεταξύ κακοηθών νοσηµάτων του 
αιµοποιητικού και λεµφικού συστήµατος σε σχέση µε την έκθεση στα φαινοξυοξέα (2,4D και 
2,4,5Τ). Για την τελευταία ωστόσο περίπτωση δεν είναι δυνατή η εκ του ασφαλούς 
ταυτοποίηση της ένοχης ουσίας, αν δηλαδή η τοξική δράση αφορά την δραστική ουσία ή τις 
προσµίξεις της (διοξίνες) [5].  

Οι µελέτες της εκτίµησης κινδύνου από καρκινογόνες τοξικές ουσίες υπόκεινται σε 
διάφορους κανόνες και σε λεπτοµερές πρωτόκκολο πειραµατικών διαδικασιών, από τις οποίες 
οι πιο γνωστές είναι της EPA και της FDA των ΗΠΑ. Τα φυτοφάρµακα κατατάχτηκαν σύµφωνα 
µε την καρκινογόνο δράση τους και τον βαθµό κινδύνου σε πέντε κατηγορίες µε αντίστοιχες 
περιοριστικές ρυθµίσεις για την κυκλοφορία τους [12]. 

 
Α.6. Στοιχεία Νοµοθεσίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων [4,13] 

 
Στην παράγραφο αυτή θα δοθεί επιγραµµατικά µέρος της νοµοθεσίας που διέπει την 

κυκλοφορία και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ελλάδα. Η νοµοθεσία 
καθορίζεται από τα αρµόδια κρατικά νοµοθετικά όργανα, από ∆ιεθνείς Οργανισµούς και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 60-70% της εθνικής νοµοθεσίας έχει προέλθει από την εναρµόνιση του 
Ελληνικού ∆ικαίου µε το Κοινοτικό.  

Σύµφωνα µε την οδηγία 91/414/EEC [14], η έγκριση για την κυκλοφορία µιας 
φυτοπροστατευτικής ουσίας, από το 1994 δίδεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα 
µας εναρµονίστηκε µε την οδηγία αυτή το 1997. Οι µελέτες που πρέπει να εκπονηθούν για την 
εξέταση και την έγκριση ενός δραστικού συστατικού είναι: α) Φυσικοχηµικές ιδιότητες και 
µέθοδοι ανάλυσης, β) τοξικοκινητική και τοξικότητα στα θηλαστικά, γ) οικοτοξικολογία, δ) 
υπολείµµατα. Από τα αποτελέσµατα των µελετών οξείας τοξικότητας προσδιορίζεται η LD50, 
ενώ από τις µελέτες υποξείας, υποχρόνιας και χρόνιας τοξικότητας η NOAEL. Από την 
λεπτοµερή και συνδυασµένη αξιολόγηση των αποτελεσµάτων όλων των τοξικολογικών 
µελετών γίνεται τεκµηριωµένη πρόταση για τον καθορισµό της ADI. Για την χορήγηση της 
έγκρισης κυκλοφορίας απαιτείται να αποδεικνύεται η ασφαλής χρήση της για το περιβάλλον 
και την δηµόσια υγεία όταν αυτή χρησιµοποιείται σύµφωνα µε την ορθή γεωργική πρακτική.  

Τα ανώτατα επιτρεπτά επίπεδα  υπολειµµάτων MRL’s καθορίζονται µε βάση την ADI 
µετά από µια πολύπλοκη διαδικασία. Η θέσπιση των MRL’s έχει σαν στόχο αφενός την 
προστασία του καταναλωτή και αφετέρου την διευκόλυνση του ενδοκοινοτικού και διεθνούς 
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εµπορίου αγροτικών προϊόντων. Υπάρχουν µια σειρά από Κοινοτικές Οδηγίες [4] µε τις οποίες 
καθορίζονται τα MRL’s όλων των ουσιών σε επίπεδο Ε.Ε. Οι µέθοδοι δειγµατοληψίας και  
ανάλυσης πρέπει να είναι επιστηµονικά αποδεκτές και οπωσδήποτε να λαµβάνουν υπ’ όψιν 
τους τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτηµα της οδηγίας 85/591/EEC που αφορά τους 
ελέγχους τροφίµων.  

Οι αξιολογήσεις που έχουν γίνει από την χώρα µας σύµφωνα µε την οδηγία 
91/414/EEC, αφορούν τα δραστικά συστατικά και τα σκευάσµατα των προϊόντων: φενθείον, 
2,4D, 2,4DB, χλωζολινέϊτ, τριφλουραλίν κλπ [13]. 

 
Α.7. Συµπεράσµατα σχετικά µε την υπάρχουσα κατάσταση – Προτεινόµενες λύσεις 

 
Ήδη από τα προηγούµενα έχει καταδειχτεί ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες που 

έχουν σαν στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής,  αποτελούν συγχρόνως τον ακρογωνιαίο 
λίθο της έκθεσης του ανθρώπου σε τοξικές ουσίες συµβάλλοντας στην υποβάθµιση της. Είναι 
ίσως ανώφελο να ισχυριστεί κάποιος ότι η λύση στο πρόβληµα θα ήταν η ελαχιστοποίηση των 
βιοµηχανικών και αστικών δραστηριοτήτων, ή η απαγόρευση της χρήσης παρασιτοκτόνων. Η 
καθιέρωση του σύγχρονου τρόπου ζωής, οι σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες, τα µεγάλα 
οικονοµικά συµφέροντα αλλά και η τάση του ανθρώπου για συνεχή εξέλιξη δεν θα επέτρεπαν 
την εφαρµογή µιας τέτοιας λύσης που θα δηµιουργούσε ακόµα µεγαλύτερα προβλήµατα.  

Ήδη πολλές ουσίες έχουν απαγορευτεί και αποσύρθηκαν από την αγορά µετά την 
αποκάλυψη είτε της υψηλής τοξικότητας των ιδίων ή των προσµίξεων τους, είτε της µεγάλης 
σταθερότητας τους στο περιβάλλον. Παραδείγµατα τέτοιων ουσιών είναι το DDT, το 2,4,5Τ, το 
παρακουάτ, το µαλαθείον, τα PCBs και άλλα [11, 12, 15] .  

Η λύση που οφείλει να δώσει ο άνθρωπος είναι: η ανάπτυξη ασφαλέστερων και 
καθαρότερων πηγών ενέργειας, η συνεχής έρευνα για την ανακάλυψη ειδικότερων φαρµάκων 
και ασφαλέστερων φυτοπροστατευτικών ουσιών για τον χρήστη και τον καταναλωτή, η 
ελεγχόµενη βιοδιάθεση τους για την παραγωγή «καθαρών» γεωργικών προϊόντων και η 
ανάπτυξη αναλυτικών διαδικασιών που θα επιτρέπουν την αξιόπιστη ανίχνευση πολύ 
χαµηλών συγκεντρώσεων των ουσιών στόχων.  
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Β. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
 
Β.1. Εισαγωγή 

 
Η ρύπανση του περιβάλλοντος µπορεί να αποτελεί σήµερα ένα από τους χειρότερους 

εχθρούς του ανθρώπου, όµως συγχρόνως θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους λόγους 
για την αλµατώδη ανάπτυξη της Αναλυτικής Χηµείας και Αναλυτικής Τοξικολογίας τα τελευταία 
χρόνια. Η ρύπανση δηµιούργησε ολοένα και αυξανόµενες αναλυτικές ανάγκες. Η γνώση του 
είδους και της ποσότητας του ρυπαντή (ων), αποτελεί την βάση για την προστασία του 
περιβάλλοντος αλλά και του ίδιου του ανθρώπου. Αναπτύχθηκαν συστήµατα και αναλυτικές 
µέθοδοι για τον προσδιορισµό των πάσης φύσεως ρυπαντών της ατµόσφαιρας, του στερεού 
φλοιού της γης και των υδάτων, για τον προσδιορισµό των υπολειµµάτων 
φυτοπροστατευτικών ουσιών στα τρόφιµα κλπ [16, 17, 18]. Η ανίχνευση των φαρµακευτικών 
ουσιών σε βιολογικά υγρά για την εκτίµηση των δηλητηριάσεων έγιναν υποθέσεις ρουτίνας 
αφού η ανάλυση γίνεται πλέον από αυτόµατους αναλυτές µε την ελάχιστη ανθρώπινη 
παρέµβαση [19].  

Όπως έχει ήδη δειχτεί η ποικιλία των ουσιών είναι µεγάλη όπως επίσης και τα πεδία 
εφαρµογής τους και οι δυνατότητες παραµονής τους στο περιβάλλον. Έτσι το προς ανάλυση 
δείγµα µπορεί να είναι ιδιαίτερα σύνθετο αφού µπορεί να περιλαµβάνει πολλές δραστικές 
ουσίες και πολύπλοκα υποστρώµατα (matrices). Στην ανάλυση της ατµόσφαιρας, υπόστρωµα 
είναι ο αέρας ενώ στην ανάλυση των υδάτων υπόστρωµα είναι το νερό [20]. Τα αστικά και 
βιοµηχανικά λύµατα, όπως και η πολυδιάστατη χρήση των παρασιτοκτόνων, δηµιουργούν 
δείγµατα µε πολυσύνθετα υποστρώµατα. Παραδείγµατα υποστρωµάτων είναι: χώµα, τρίχες, 
ψωµί, γάλα, τυρί, γιαούρτι, µέλι, κρασί, λάδι, και γενικώς εκχυλίσµατα φυτικού ή ζωικού ιστού, 
χυµοί φρούτων κλπ [21, 22, 23, 24]. Απαραίτητη διεργασία πριν την ανάλυση είναι η σωστή 
δειγµατοληψία και η προκατεργασία του δείγµατος µε εκχύλιση υγρής ή στερεής φάσης (SPE), 
για την αύξηση  της συγκέντρωσης και τον εµπλουτισµό της τοξικής ουσίας (ων) [4, 25, 26, 
27]. Τελευταία, για την προκατεργασία του δείγµατος χρησιµοποιούνται ανοσοπροσροφητές 
(Immunosorbents) [28, 29, 30, 31] και µοριακά αποτυπωµένα πολυµερή (MIPs) [32, 33, 34]. 

Η έρευνα σήµερα στρέφεται και στα δύο βασικά είδη ανάλυσης, δηλαδή την κλασσική 
ενόργανη ανάλυση και την ανάλυση που βασίζεται σε αλληλεπιδράσεις βιολογικής συγγένειας.  
 
Β.2. Οι µέθοδοι ενόργανης ανάλυσης 

 
Οι µέθοδοι ενόργανης ανάλυσης είναι αυτές που χρησιµοποιούνται σαν µέθοδοι 

αναφοράς και είναι κυρίως η υγρή χρωµατογραφία υψηλής πίεσης (HPLC) και η αέριος 
χρωµατογραφία (GC) [17, 18, 20]. Επίσης χρησιµοποιούνται σε µικρότερο βαθµό οι: NMR, 
υπέρυθρη φασµατοσκοπία (IR), τριχοειδής ηλεκτροφόρηση (CE) και φασµατοσκοπία ατοµικής 
απορόφησης (ΑΑS). Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη των µεθόδων αυτών είναι ραγδαία µε την 
ανάπτυξη σύγχρονων οργάνων υψηλής τεχνολογίας, αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων που 
ελέγχονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καινούργιων υλικών υποστήριξης (στήλες, 
ρητίνες), µεγάλη ποικιλία ανιχνευτών, προσφέροντας µε αυτό τον τρόπο ανάλυση υψηλής 
αξιοπιστίας και ευαισθησίας [16,17,18, 20, 35, 36, 37].  
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Η επιλεγόµενη µέθοδος προσδιορισµού καθορίζεται από το είδος του ρύπου, το είδος 
του υποστρώµατος και το είδος του δείγµατος. Οι µέθοδοι χωρίζονται σε µονοδύναµες ή 
εξειδικευµένες (για την ανάλυση µιας ουσίας) και σε πολυδύναµες ή πολυυπολειµµατικές (για 
την ανάλυση σύνθετων δειγµάτων µε πολλές ουσίες) [38]. Η τάση των διεθνών οργανισµών 
(EPA / FAO / WHO) είναι να συνιστούν µεθόδους ελεγµένες από µελέτες συνεργαζόµενων 
εργαστηρίων [20]. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά µεθοδολογίες σύµφωνα µε την ορθή 
εργαστηριακή πρακτική, χωρίς να απαγορεύει την χρήση διαφορετικών µεθόδων, αρκεί τα 
αποτελέσµατα από τις διαδικασίες διαπίστευσης να είναι αξιόπιστα [13].  

Η ενόργανη ανάλυση βρίσκει εφαρµογή σε όλα τα είδη ρύπων. Ενδεικτικά τα στάδια 
εκτέλεσης για την ανάλυση υπολειµµατικών ποσοτήτων παρασιτοκτόνων  παρατίθενται πιο 
κάτω: 
• Εκχύλιση: Το δείγµα λεπτοτεµαχίζεται και οµογενοποιείται ώστε να προκύψει το εκχύλισµα 

που περιέχει διαλυµένες τις τοξικές ουσίες. 
• Συµπύκνωση και καθαρισµός: Μείωση του όγκου του εκχυλίσµατος και εµπλουτισµός [39] 

του  δείγµατος συνήθως µε εκχύλιση στερεής φάσης (SPE). 
• Προσδιορισµός: Είναι η κυρίως ανάλυση µε την χρήση των διαφόρων οργάνων και 

µεθόδων που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Ο ποσοτικός προσδιορισµός απαιτεί πρότυπα 
διαλύµατα αναφοράς. 

• Ταυτοποίηση: Είναι η επανάληψη της ανάλυσης είτε µε άλλες συνθήκες, είτε µε άλλη 
µέθοδο ώστε να γίνουν συγκρίσεις και να επιβεβαιωθεί το αποτέλεσµα του πρώτου 
προσδιορισµού [40, 41]. 

Η αέριος χρωµατογραφία (GC) χρησιµοποιείται κυρίως για την πολυυπολειµµατική 
ανάλυση παρασιτοκτόνων ενώ ανάλογα µε την δοµή τους επιλέγονται οι κατάλληλοι 
ανιχνευτές [38, 37]. Π.χ για τα οργανοφωσφορικά και για τις τριαζίνες, χρησιµοποιείται 
ανιχνευτής αζώτου - φωσφόρου (NPD) ή FPD. Για αναλύσεις υψηλότερων απαιτήσεων 
χρησιµοποιούνται σαν ανιχνευτές φασµατοσκόπια µάζας (MS), µε τις τεχνικές MS-MS [4], CΙ-
MS (χηµικό ιονισµό),  κλπ.  

Η  υγρή χρωµατογραφία (HPLC) έχει σχεδόν τα ίδια πλεονεκτήµατα και εφαρµογές µε 
την GC. Είναι όµως περισσότερο κατάλληλη για πιο πολικές και λιγότερο πτητικές ενώσεις [6] 
και συνήθως είναι χαµηλότερου κόστους σε σχέση µε την GC. Χρησιµοποιούνται ανιχνευτές 
υπεριώδους (UV) στην περίπτωση που οι ουσίες παρουσιάζουν έντονη απορρόφηση, 
ηλεκτροχηµικοί ανιχνευτές (ED), φθορισµοµετρικοί ανιχνευτές (FLD) και ανιχνευτές µάζας (MS) 
[37]. Ο πιο ευαίσθητος και ακριβής ανιχνευτής είναι ο ανιχνευτής µάζας ESI-MS (ιονισµός 
ηλεκτροψεκασµού) [42], ο οποίος όµως έχει το µεγαλύτερο κόστος αγοράς και λειτουργίας.  

Τα µειονεκτήµατα των ενόργανων µεθόδων ανάλυσης είναι κυρίως το υψηλό κόστος 
εξοπλισµού, το υψηλό κόστος ανάλυσης, το υψηλό κόστος συντήρησης, η σύνθετη 
προκατεργασία του δείγµατος έστω και αν το δείγµα έχει απλό υπόστρωµα, ο συγκριτικά 
µεγάλος χρόνος ανάλυσης και το απόλυτα εξειδικευµένο απαιτούµενο προσωπικό. Επίσης 
αποτελεί ειρωνεία το γεγονός ότι για την ανάλυση µιας τοξικής ουσίας σε επίπεδα ng/ml, ή 
pg/ml, καταναλώνονται στην προκατεργασία του δείγµατος και στην κυρίως ανάλυση, άλλες 
χηµικές ουσίες και τοξικοί διαλύτες σε ποσότητες µεγαλύτερες κατά ένα συντελεστή 108-1010 
από την ποσότητα της ουσίας που προσδιορίζεται [43].  
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Β.3. Μέθοδοι που βασίζονται σε αλληλεπιδράσεις βιολογικής αναγνώρισης ή 
συγγένειας (βιοαναλυτικές µέθοδοι). 
 
Η ανάπτυξη αναλυτικών µεθόδων που βασίζουν την αρχή λειτουργίας τους σε ένα 

βιολογικό συστατικό είναι από τα πιο γρήγορα εξελισσόµενα πεδία της βιοαναλυτικής χηµείας. 
Η βιολογική αναγνώριση περιλαµβάνει κάθε τύπο αντίδρασης του βιολογικού συστατικού, η 
οποία µπορεί να µετατραπεί σε ένα οποιοδήποτε σήµα. Τα βιολογικά συστατικά µπορεί να 
είναι ένζυµα, υποδοχείς, αντισώµατα, νουκλεϊκά οξέα, ολόκληρα κύτταρα κλπ. Τα 
βιοαναλυτικά αυτά εργαλεία, πχ βιοαισθητήρες (biosensors), βιοαναλυτικές µέθοδοι 
(bioassays) κλπ, µιµούνται την φύση δίδοντας µας την ευκαιρία αφενός να κατανοήσοµε 
καλύτερα την βιολογική αναγνώριση και αφετέρου να µετρήσοµε συγκεντρώσεις ουσιών 
στόχων που αλληλεπιδρούν ειδικά µε τα βιολογικά συστατικά [44].    

Η ποικιλία των βιοαναλυτικών συστηµάτων που έχουν αναπτυχθεί είναι πολύ µεγάλη. 
Παρακάτω θα περιγραφούν περιληπτικά οι σπουδαιότερες µέθοδοι και  θα εστιαστούµε 
κυρίως στις ανοσοδιαγνωστικές µεθόδους και στην συνεισφορά τους στην ανάλυση τοξικών 
ουσιών και την περιβαλλοντική ανάλυση. 

 
Β.3.1.  Συστήµατα που βασίζονται σε ένζυµα  

 
Στην φύση υπάρχουν ένζυµα τα οποία έχουν την ικανότητα να µετατρέπουν εκλεκτικά 

τα υποστρώµατα τους, ή µε µικρότερη εκλεκτικότητα, χηµικές οµάδες ουσιών παρόµοιες µε τα 
υποστρώµατα τους, καταναλώνοντας ή δηµιουργώντας συγχρόνως άλλες ουσίες π.χ. 
οξυγόνο, υπεροξείδιο του υδρογόνου κλπ. Ο ρυθµός κατανάλωσης ή δηµιουργίας αυτών των 
ουσιών σχετίζεται και µε την συγκέντρωση των υποστρωµάτων. Επίσης η συγκέντρωση 
ουσιών που δρουν  σαν αναστολείς των ενζύµων σχετίζεται µε την µειωµένη δραστικότητα του 
ενζύµου στο υπόστρωµα. Αυτές οι ιδιότητες χρησιµοποιούνται για να αναπτυχθούν ειδικά 
συστήµατα ανίχνευσης τοξικών ουσιών (υποστρώµατα ή αναστολείς ενζύµων) µε 
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Υπάρχουν συστήµατα υψηλής εκλεκτικότητας για την ανίχνευση 
µιας ένωσης και χαµηλής εκλεκτικότητας για ανίχνευση οµάδων ουσιών, κυρίως πολικών 
παρασιτοκτόνων και φαινολών. Τα συστήµατα αυτά έχουν γίνει αντικείµενο βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης [44] όπου περιγράφονται αναλυτικά και αναφέρονται όλοι οι παράγοντες που 
επηρεάζουν τα αποτελέσµατα, καθώς και οι µέθοδοι ανίχνευσης του σήµατος. 

α) Βιοαισθητήρες που βασίζονται σε οξειδάσες φαινολών. Χρησιµοποιούν κυρίως το 
ένζυµο «τυροσινάση» που καταλύει την µετατροπή των φαινολικών ενώσεων στις αντίστοιχες 
κινόνες, ανάγοντας συγχρόνως το µοριακό οξυγόνο σε νερό. Για την ανίχνευση του σήµατος 
έχουν αναπτυχθεί πολλά συστήµατα µε κυριότερους τους αµπεροµετρικούς βιοαισθητήρες και 
έχουν χρησιµοποιηθεί για ανίχνευση φαινολών σε αυγά, µανιτάρια, πατάτες, µήλα, µπανάνες 
κλπ [44]. Η τυροσινάση είναι γνωστό ότι λειτουργεί αρκετά καλά και σε υψηλές συγκεντρώσεις 
οργανικών διαλυτών. Έτσι µπορούν να χρησιµοποιηθούν ενζυµικά ηλεκτρόδια σε οργανικούς 
διαλύτες για την ευκολότερη ανίχνευση φαινολών σε σύνθετα υποστρώµατα (matrices) [45].  

β) Βιοαισθητήρες που βασίζονται σε άλλα ένζυµα. Οι υπεροξειδάσες καταλύουν την 
αναγωγή του υπεροξειδίου του υδρογόνου και χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη 
αµπεροµετρικών βιοαισθητήρων ανίχνευσης κυρίως αρωµατικών αµινών [46]. Η οξειδάση της 
γλυκόζης έχει χρησιµοποιηθεί για την ανίχνευση χλωροφαινολών [44]. Χρησιµοποιώντας αυτή 
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την µέθοδο τα κατώτερα όρια ανίχνευσης των 18 πιο σπουδαίων χλωροφαινολών κυµάνθηκαν 
από 4 – 65 nM.  

Η εφαρµογή τέτοιων µεθόδων συνήθως γίνεται σε ηµιποσοτικούς προσδιορισµούς 
(screening) και συνδυάζεται, για τον ποσοτικό προσδιορισµό, µε µια χρωµατογραφική µέθοδο. 
Τα λαµβανόµενα όρια ανίχνευσης συνήθως δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ανάλυσης και 
είναι υψηλότερα από τα απαιτούµενα. Ο θόρυβος στην καταγραφή του σήµατος µπορεί να 
προέρχεται από την παρουσία στο υπόστρωµα του δείγµατος, ουσιών µε υψηλή απορρόφηση 
ή φθορισµό, παράλληλες µη ειδικές ηλεκτροχηµικές οξειδοναγωγικές αντιδράσεις, ή γενικώς 
παρεµποδίζουσες ουσίες [44].  

γ) Βιοαισθητήρες που βασίζονται σε αναστολή της ενζυµικής δραστηριότητας. Τα 
οργανοφωσφορικά και καρβαµιδικά εντοµοκτόνα δρουν σαν αναστολείς της 
ακετυλοχολινεστεράσης (ache), η οποία χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη µεθόδων 
ανίχνευσης και προσδιορισµού τους. Η αµπεροµετρική ανίχνευση της ενεργότητας της 
χοληνεστεράσης γίνεται µε πολλούς τρόπους συµπεριλαµβανοµένων των ποτενσιοµετρικών, 
αγωγιµοµετρικών, οπτικών ινών, ινών χαλαζία και πιεζοηλεκτρικών [15, 44]. 

Πολλά ακόµα συστήµατα αναστολής ενζυµικής δραστηριότητας βασίζονται σε άλλα 
ένζυµα όπως τυροσινάση [47], υπεροξειδάσες [48], αλκαλική φωσφατάση [49], όξινη 
φωσφατάση κλπ.   
 
Β.3.2.  Συστήµατα που βασίζονται στην αντίδραση αντισώµατος – αντιγόνου 

(Ανοσοδιαγνωστικές Μέθοδοι). 
 
Οι ανοσοδιαγνωστικές µέθοδοι (ImmunoAssays, IA), αρχικά αναπτύχθηκαν και 

βρήκαν κλινικές εφαρµογές κυρίως στην ανίχνευση πρωτεϊνών, ορµονών, και άλλων βιολογικά 
ενεργών ουσιών στο αίµα και σε άλλα βιολογικά υλικά [50]. Η ποικιλία των µεθόδων αυτών 
σήµερα είναι µεγάλη και πολλές έχουν βρει εφαρµογές στην ανάλυση τοξικών ουσιών,  
φαρµάκων και βιολογικών ουσιών [19, 44, 50, 51, 52, 53]. Η έρευνα που γίνεται για την 
ανάπτυξη και βελτίωση των µεθόδων είναι συνεχής και έντονη και εστιάζεται σήµερα 
περισσότερο στις τοξικές ουσίες, λόγω της σπουδαιότητας τους όσον αφορά την ρύπανση του 
περιβάλλοντος και την υπολειµµατικότητα τους στις τροφές.  
Β.3.2.1 Γενικά 

Οι ανοσοδιαγνωστικές µέθοδοι βασίζονται στην αντίδραση αντισώµατος (Ab) – 
αντιγόνου (A). Η αλληλεπίδραση αυτή είναι µια χηµική ισορροπία µεταξύ του ελεύθερου 
αντισώµατος, του ελεύθερου αντιγόνου και του συµπλόκου τους. Περιγράφεται από την 
εξίσωση: 

 
 
 
 Η εφαρµογή του νόµου δράσης των µαζών οδηγεί στην σταθερά σύνδεσης και την 

αντίστροφη της, σταθερά διαχωρισµού αντισώµατος - αντιγόνου (Kd), η οποία προσδιορίζεται 

από την εξίσωση: 
A][Ab

[A][Ab]
−
⋅

=dK . Η ευαισθησία των ΙΑ εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 

αυτήν τη σταθερά, αλλά και από άλλους παράγοντες όπως θα γίνει φανερό πιο κάτω. Γενικά, 

Ab      +       A                        Ab-A Kd
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όσο µικρότερη είναι η Kd τόσο µεγαλύτερη είναι η ευαισθησία της µεθόδου [44, 51]. Η 
ποσοτικοποίηση µιας ανοσοδιαγνωστικής µεθόδου γίνεται µε την ανίχνευση ενός σήµατος που 
εκπέµπεται από ένα ειδικό µόριο το οποίο είναι συνήθως συνδεδεµένο στο αντίσωµα ή στο 

αντιγόνο. Το σηµασµένο αντιγόνο (*Α) είναι αυτό που ονοµάζουµε ανιχνευτή (tracer). Στις 
πρώτες µεθόδους, για την σήµανση του αντιγόνου ή του αντισώµατος, χρησιµοποιήθηκαν 
ραδιενεργά ισότοπα, 3Η,  125Ι   ή  14C και οι µέθοδοι ονοµάστηκαν RIA (Radio Immuno Assays) 
[54]. Οι RIA για πολλά χρόνια µονοπώλησαν το ενδιαφέρον και θεωρήθηκαν οι 
ανοσοδιαγνωστικές µέθοδοι αναφοράς. Βρήκαν ευρεία χρήση στις αναλύσεις όλων σχεδόν 
των βιολογικά ενεργών ουσιών [55]. Η τάση όµως σήµερα είναι να χρησιµοποιούνται µη 
ραδιενεργές σηµάνσεις και σύµφωνα µε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι RIA οδεύουν 
προς κατάργηση λόγω του προβλήµατος διαχείρισης των αποβλήτων τους.  

Έχουν αναπτυχθεί πολλές µη ισοτοπικές ανοσοδιαγνωστικές µέθοδοι σε δεκάδες 
παραλλαγές ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα της κάθε ανάλυσης [50]. Οι περισσότερες από αυτές 
χρησιµοποιούν για σήµανση είτε ένζυµο (Ενζυµικές, EIA), είτε φθορίζουσα ουσία 
(Φθορισµοµετρικές, FIA).  Οι πιο κοινές Ενζυµικές µέθοδοι είναι οι: ELISA (Enzyme Linked 
Immuno Sorbent Assay) [51], EMIT (Enzyme Monitored Immuno Test) [56], IEMA (Immuno 
Enzymo Metric Assay) κλπ.  Αντίστοιχα οι πιο κοινές  FIA είναι οι: FPIA (Fluorescence 
Polarization Immuno Assay) [57, 58], FETI (Fluorescence Excitation - Transfer Immunoassay), 
FMIA (Fluorescence Modulation Immuno Assay), TRFIA (Time Resolved Fluoro Immuno 
Assay), QFIA (Quenching of Fluorescence Immuno Assay) και άλλες [59, 50]. Οι παραλλαγές 
τους µπορούν να σχετίζονται µε την αρχή της µεθόδου, τον τρόπο διαχωρισµού ελεύθερων 
από δεσµευµένα µόρια στις ετερογενείς µεθόδους, τον τρόπο ανίχνευσης του σήµατος κλπ 
δηµιουργώντας έτσι συστήµατα και µεθόδους για κάθε απαίτηση.  

Μπορούµε να διακρίνοµε τις ΙΑ σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) τις ετερογενείς 
µεθόδους (heterogeneous assays) και β) τις οµογενείς µεθόδους (homogeneous assays). Οι 
ετερογενείς βασίζονται στον διαχωρισµό του ελεύθερου σηµασµένου µορίου, από το 
αντίστοιχο ειδικά δεσµευµένο. Ο διαχωρισµός αυτός γίνεται πριν την ανίχνευση του σήµατος, 
µε ποικίλους τρόπους όπως: καταβύθιση, ακινητοποίηση σε µη ειδικούς προσροφητές και 
πλύσιµο, ακινητοποίηση σε ειδικούς προσροφητές (πρωτεΐνη A ή G, στρεπταβιδίνη κ.α), 
χρωµατογραφία, ηλεκτροφόρηση κλπ [60]. Οι οµογενείς µέθοδοι αντίθετα, δεν περιέχουν 
στερεή φάση και ως εκ τούτου, η αντίδραση γίνεται µε όλα τα συστατικά διαλυµένα στην υγρή 
φάση. Βασίζονται κυρίως στην σηµαντική αλλαγή της τιµής µιας µετρήσιµης ιδιότητας κατά την 
δέσµευση του ανιχνευτή στο αντίσωµα. 

Ο τρόπος ακινητοποίησης του αντισώµατος ή του αντιγόνου στους προσροφητές και 
το είδος των προσροφητών, η χηµεία της σύζευξης (conjugation) του αντισώµατος ή του 
αντιγόνου µε το ένζυµο ή την φθορίζουσα ουσία, η χρήση χηµικής γέφυρας για την σύζευξη 
αλλά και το είδος του ενζύµου ή της φθορίζουσας ουσίας, είναι παράγοντες που µπορούν να 
επηρεάσουν σηµαντικά την κινητική της αντίδρασης αντισώµατος – αντιγόνου και συνεπώς να 
επηρεάσουν την Kd και κατ’ επέκταση την ευαισθησία [61, 62, 63 ]. Ορισµένοι απ’ αυτούς τους 
παράγοντες θα διερευνηθούν διεξοδικά στο ειδικό µέρος της διατριβής.  

Παρακάτω θα περιγραφεί σε γενικές γραµµές η πιο σπουδαία µέχρι σήµερα 
ετερογενής µέθοδος, η ELISA, µε έµφαση στις παραλλαγές της και τις εφαρµογές τους κυρίως 
στην περιβαλλοντική ανάλυση.  



 35

Β.3.2.2 ELISA 
Η ELISA έχει αναπτυχθεί και έχει χρησιµοποιηθεί σε τρεις κυρίως τύπους: την έµµεση 

(indirect), sandwich και ανταγωνιστική (competitive) ELISA [51]. Για την ανάλυση τοξικών 
ουσιών και κυρίως παρασιτοκτόνων µικρού ΜΒ χρησιµοποιείται η ανταγωνιστική σε δύο 
παραλλαγές. Στην πρώτη, το αντίσωµα είναι ακινητοποιηµένο στην στερεή φάση, η οποία 
µπορεί να είναι πλακίδια µικροτιτλοδότησης, µαγνητικά σφαιρίδια κλπ και σηµασµένο είναι το 
αντιγόνο (Ab-direct competitive ELISA) [61, 64, 65]. Στην δεύτερη, ακινητοποιηµένο στην 
στερεή φάση είναι το αντιγόνο. Το ειδικό αντίσωµα αντιδρά µε το αντιγόνο, εκπλύνεται και 
επισηµαίνεται για την ανίχνευση του σήµατος, αντιδρώντας µε ένα σηµασµένο αντιαντίσωµα 
(Ag-indirect competitive ELISA) [66, 67, 68, 69]. Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνεται η αρχή 
λειτουργίας της Ab-direct competitive ELISA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Σχήµα Β.1 Αρχή ανταγωνιστικής ELISA µε το αντίσωµα ακινητοποιηµένο στην στερεή φάση 

(Ab-direct competitive ELISA). 
 
Το ένζυµο που χρησιµοποιείται για σήµανση είναι συνήθως η υπεροξειδάση (HRP) µε 

φασµατοφωτοµετρικό προσδιορισµό του χρώµατος από την αντίδραση χρωµογόνου – 
υποστρώµατος. Άλλα ένζυµα είναι η αλκαλική φωσφατάση, ακετυλοχοληνεστεράση, β-
γαλακτοσιδάση χωρίς όµως να έχουν βρει τόσο ευρεία χρήση όσο η υπεροξειδάση [50, 70]. 

Προσθήκη ανιχνευτή και 
δείγµατος χωρίς αντιγόνο

Εκπλυση

Επώαση 1 h  RT
Α

Ε
Α

Α

Ε
Α

ΑΑ
Α

Ε

Α

Ε

Προσθήκη ανιχνευτή και 
δείγµατος µε αντιγόνο

Ακινητοποίηση αντισώµατος 
στην στερεή φάση

Α

Ε

Α

Ε

ΑΑ

Προσθήκη
υποστρώµατος-χρωµογόνουΑ

Ε

Α

Ε

ΑΑ

Ανάπτυξη χρώµατος

Προσθήκη ανιχνευτή και 
δείγµατος χωρίς αντιγόνο

Εκπλυση

Επώαση 1 h  RT
Α

Ε

Α

Ε
Α

Α

Ε

Α

Ε
Α

ΑΑ
Α

Ε

Α

Ε

Α

Ε

Α

Ε

Προσθήκη ανιχνευτή και 
δείγµατος µε αντιγόνο

Ακινητοποίηση αντισώµατος 
στην στερεή φάση

Α

Ε

Α

Ε

Α

Ε

Α

Ε

ΑΑ

Προσθήκη
υποστρώµατος-χρωµογόνουΑ

Ε

Α

Ε

Α

Ε

Α

Ε

ΑΑ

Ανάπτυξη χρώµατος



 36

Έχουν αναπτυχθεί µέθοδοι ποσοτικού προσδιορισµού των ουσιών 
πενταχλωροφαινόλη (PCP), ενδοσουλφάν, αλαχλώρ, χλωρπύριφως, ατραζίνη, παρακουάτ, 
καρµπαρύλ, 2,4D, 2,4,5T κλπ [44, 51, 63]. Αυτές οι µέθοδοι έγιναν η βάση για την ανάπτυξη 
εµπορικών kits από τις εταιρείες Millipore, JT Baker, Ohmikron και άλλες, για την ανάλυση 
υδατικών περιβαλλοντικών δειγµάτων. Ακολουθεί πίνακας µε ορισµένα από αυτά τα προϊόντα 
και τα όρια ανίχνευσης που λήφθηκαν για την ανάλυση δειγµάτων νερού.  

 

Πίνακας Β.1  Αναλυτικά χαρακτηριστικά εµπορικών kits ELISA 

Ουσία προς ανάλυση 
Παραγωγός 
εταιρεία 

Όριο 
ανίχνευσης 

(ng/ml) 

Εύρος 
ανάλυσης 

(ng/ml) 
2,4D JT Baker 0.7 0.7 - 50 
2,4D Millipore 0.5 0.5 - 100 
2,4,5T Millipore 3 3 - 500 
Αλαχλώρ (Alachlor) JT Baker 0.25 0.25 - 100 
Αλαχλώρ (Alachlor) Millipore 0.1 0.1 – 2.5 
Αλαχλώρ (Alachlor) Ohmikron 0.05 0.05 - 5 
Αλντικάρµπ (Aldicarb) Millipore 1 1 - 20 
Αλντικάρµπ (Aldicarb) Ohmikron 0.25 0.25 - 100 
Ατραζίνη (Atrazine) JT Baker 0.046 0.05 - 5 
Ατραζίνη (Atrazine) Millipore 0.1 0.1 - 2 
Σιµαζίνη (Simazine) Millipore 3 3 -30 
Καρµπαρύλ (Carbaryl) JT Baker 0.25 0.25 - 5 
Καρµποφουράν (Carbofuran) JT Baker 0.056 0.06 - 5 
Καρµποφουράν (Carbofuran) Millipore 0.1 0.1 - 10 
Χλωρπύριφως (Chlorpyrifos) JT Baker 0.1  0.1 - 3 
Χλωρπύριφως (Chlorpyrifos) Millipore 0.08 0.08 - 1 
Ενδοσουλφάν (Endosulfan) Millipore 0.6 1 - 150 
Παρακουάτ (Paraquat) Ohmikron 0.02 0.02 - 5 
Παρακουάτ (Paraquat) Millipore 0.03 0.03 – 0.15 
Πενταχλωροφαινόλη (PCP) JT Baker 0.06 0.06 - 10 
Πενταχλωροφαινόλη (PCP) Millipore 5 5 - 50 
PCBs JT Baker 0.1 0.1 - 5 
PCBs Ohmikron 0.2 0.2 - 10 

 
Έχουν επίσης αναπτυχθεί πολλές παραλλαγές της ELISA χωρίς χρωµατοµετρικό 

προσδιορισµό του σήµατος. Η χρήση ενζυµικών υποστρωµάτων  τα οποία µπορούν να 
εκπέµπουν χηµειοφωταύγεια, ή να παράγουν ηλεκτροχηµικά ενεργές ουσίες µέσω 
οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων, είναι η βάση για την ανάπτυξη διαφόρων ειδών 
ανοσοαισθητήρων (immunosensors) [15, 44, 48, 49, 71, 72, 73]. 
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Β.3.2.3 Ανοσοδιαγνωστικές µέθοδοι συνεχούς ροής (Flow Immunoassays)  
Αποτελούν µια ιδιαίτερη κατηγορία µε εφαρµογές στην περιβαλλοντική ανάλυση. Ο 

διαχωρισµός του ελεύθερου από το δεσµευµένο αντιγόνο γίνεται σε στήλη µε ακινητοποιηµένο 
κατάλληλο αντίσωµα, πρωτείνη A ή G, αντιγόνο, ή άλλο κατάλληλο υλικό περιορισµένης 
διαπερατότητας. Τα µόρια που έχουν χρησιµοποιηθεί για την σήµανση του αντισώµατος ή του 
αντιγόνου είναι HRP, φλουορεσκεΐνη, χηλικό σύµπλοκο Ευρώπιου III (Eu III chelate), 
λιποσώµατα µε σουλφοροδαµίνη Β και άλλα [44, 74, 75, 76, 77]. Σε σύστηµα που 
αναπτύχθηκε για την ανίχνευση ατραζίνης σε επιφανειακό νερό ή νερό αποβλήτων υπήρχε η 
δυνατότητα για την ανάλυση 80 δειγµάτων την ώρα µε όριο ανίχνευσης (LOD) τα 0,3 ng/ml 
[77].   

Το κυριότερο µειονέκτηµα των ετερογενών µεθόδων έναντι των οµογενών είναι οι 
µεγάλοι χρόνοι ανάλυσης (>1 ώρα) και η πολυπλοκότητα κατά την εκτέλεση. Οι οµογενείς 
µέθοδοι και ιδιαίτερα η FPIA είναι πολύ γρήγορες (<5 min) απλές και εύκολες στην εκτέλεση 
τους µε αποτέλεσµα να είναι πιο εύκολα εφαρµόσιµες. Μειονέκτηµα τους αποτελεί η 
χαµηλότερη ευαισθησία σε σχέση µε την ELISA.   

Στο επόµενο κεφάλαιο περιγράφεται λεπτοµερώς η FPIA, οι εφαρµογές που έχει βρει 
στην περιβαλλοντική ανάλυση και οι περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης της. Συζητούνται οι 
παράµετροι που επηρεάζουν την ευαισθησία και προτείνονται λύσεις.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38

Γ. ΑΝΟΣΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΟΛΩΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (FPIA) ΚΑΙ 
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ.   
 

Γ.1. Εισαγωγή 
 
Από όλες τις ανοσοδιαγνωστικές µεθόδους που αναφέρθηκαν προηγούµενα αλλά και 

τις υπόλοιπες που δεν αναφέρθηκαν και περιγράφονται σε σχετικές ανασκοπήσεις [19, 44, 51, 
55], η FPIA είναι αυτή που εκπληρώνει σχεδόν όλες τις απαιτήσεις για απλή, αξιόπιστη, 
γρήγορη και φθηνή ανάλυση. Η FPIA είναι µια οµογενής µέθοδος που βασίζεται στην αύξηση 
της πόλωσης φθορισµού ενός µικρού φθορίζοντος απτενίου (ανιχνευτής), καθώς δεσµεύεται 
στο ειδικό αντίσωµα. Η φθορίζουσα ουσία που χρησιµοποιείται για την σήµανση του αντιγόνου 
(απτενίου) είναι συνήθως η φλουορεσκεΐνη, αν και τα τελευταία χρόνια διατίθενται εναλλακτικά 
µόρια µε βελτιωµένες ιδιότητες. Αυτές κυρίως αφορούν, ανθεκτικότητα στην απόσβεση 
φθορισµού που θα συζητηθεί εκτενέστερα στο πρώτο κεφάλαιο του ειδικού µέρους και 
µεγαλύτερες µετατοπίσεις Stokes (Stokes shifts) για την µείωση της επίδρασης του 
υποστρώµατος του δείγµατος στην µέτρηση (µείωση του matrix effect).  
 
Γ.2. Ιστορική ανασκόπηση της FPIA 

 
Η πόλωση φθορισµού στην οποία βασίζεται η ανίχνευση µε την FPIA, ανακαλύφθηκε 

από τον Perrin στα 1920. Ο επόµενος σηµαντικός σταθµός ήταν το 1960 όταν ο Dandliker 
µελέτησε την αλληλεπίδραση αντισώµατος – αντιγόνου χρησιµοποιώντας τις αλλαγές στην 
πόλωση φθορισµού [57]. Ο όρος Ανοσοδιαγνωστική Μέθοδος Πόλωσης Φθορισµού  (FPIA) 
για την µέτρηση της συγκέντρωσης αντιγόνων σε συνθήκες εργαστηρίου, δόθηκε το 1973 από 
τον  Dandliker. Το 1976 ο Landon και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν µέθοδο FPIA για την 
µέτρηση της συγκέντρωσης φαρµάκων, ενώ τα επόµενα χρόνια ακολούθησαν κι’ άλλοι 
ερευνητές [58]. Μέχρι το 1980 η FPIA δεν χρησιµοποιείτο σαν αναλυτική τεχνική λόγω του 
υψηλού κόστους των συστηµάτων µέτρησης της πόλωσης φθορισµού. Στις αρχές της 
δεκαετίας του 1980, η Abbott Laboratories ανέπτυξε ένα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα, το 
Abbott TDx analyzer, για την ανίχνευση θεραπευτικών φαρµάκων µε την µέθοδο της FPIA. 
Αυτό το σύστηµα είχε την δυνατότητα να αναλύει περίπου 100 διαφορετικά αντιγόνα 
(φάρµακα) κυρίως στην περιοχή των µg/ml και είναι από τα πιο πετυχηµένα εµπορικά 
συστήµατα στην ιστορία των ΙΑ [78]. Το 1988 ο Coxon και οι συνεργάτες του ήταν οι πρώτοι 
που περιέγραψαν FPIA για την ανίχνευση ενός φυτοφαρµάκου και συγκεκριµένα του 
ζιζανιοκτόνου παρακουάτ [79, 80]. Η µέθοδος αυτή προσαρµόστηκε µε επιτυχία στον αναλυτή 
TDx της Abbott. Από τότε, πολλές ερευνητικές οµάδες ασχολούνται µε την ανάπτυξη και την 
εφαρµογή της FPIA στην περιβαλλοντική ανάλυση και έχουν δηµοσιευτεί εκατοντάδες 
πρωτότυπες εργασίες που αφορούν την ανάλυση παρασιτοκτόνων αλλά και την βελτίωση των 
χαρακτηριστικών της µεθόδου.  
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Γ.3. Φθορισµός και απόσβεση φθορισµού 
 
Η περιγραφή της θεωρητικής βάσης του φθορισµού και της πόλωσης φθορισµού δεν 

θα γίνει µε µεγάλη λεπτοµέρεια αφού αυτή αναφέρεται εκτενώς στη βιβλιογραφία [81, 82, 83, 
84]. Θα δοθούν οι βασικές αρχές που απαιτούνται για την κατανόηση της διατριβής.  

α) Φθορισµός. Ο φθορισµός είναι το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας τριών σταδίων, 
που συµβαίνει σε ορισµένα µόρια που ονοµάζονται φθορίζουσες ουσίες (fluorescent dyes ή 
fluorophores). Όταν οι ουσίες αυτές χρησιµοποιούνται για την σήµανση αντιγόνων ή απτενίων, 
τα συζεύγµατα που προκύπτουν ονοµάζονται ανιχνευτές. Ο φθορισµός που εκπέµπουν οι 
φθορίζοντες ανιχνευτές και γενικότερα τα φθορίζοντα µόρια περιγράφεται από το απλό 
διάγραµµα ηλεκτρονικής κατάστασης Jablonski (Jablonski diagram) του σχήµατος Γ.1 [84].   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Σχήµα Γ.1 ∆ιάγραµµα ηλεκτρονικής κατάστασης Jablonski για την εξήγηση του φθορισµού. 

 
(1) Όταν ένα φθορίζον µόριο απορροφήσει φως ενέργειας hvEX, διεγείρεται και 

µεταβαίνει σε µια ηλεκτρονική κατάσταση ενέργειας S1’ (excitation). (2) Η διεγερµένη 
κατάσταση διαρκεί πολύ λίγο, συνήθως από 1 – 10 nsec. Στο χρονικό αυτό διάστηµα το 
φθορίζον µόριο υφίσταται δοµικές αλλαγές και πλήθος αλληλεπιδράσεων µε το χηµικό του 
περιβάλλον. Αυτή η διαδικασία έχει σαν αποτέλεσµα την µερική διάχυση ενέργειας της S1’, 
οδηγώντας την σε µια χαµηλότερη διεγερµένη κατάσταση S1. (3) Από την S1 πραγµατοποιείται 
η µετάβαση στην βασική κατάσταση S0 µε εκποµπή (emission) ακτινοβολίας µικρότερης 
ενέργειας hvEM και κατά συνέπεια µεγαλύτερου µήκους κύµατος. Η ενεργειακή διαφορά της S1’ 
ως προς την S1, προσδιορίζεται από την διαφορά ∆Ε=hvEX-hvEM, που µε την σειρά της 
αντιστοιχεί σε διαφορά µηκών κύµατος απορρόφησης και εκποµπής την αποκαλούµενη 
µετατόπιση Stokes (Stokes shift) (σχήµα Γ.2) [84].  
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Σχήµα Γ.2  Φάσµα διέγερσης και εκποµπής φθορισµού µιας φθορίζουσας ουσίας. Η διέγερση 

γίνεται σε τρία διαφορετικά µήκη κύµατος Το µήκος των διακεκοµµένων γραµµών 
αντιστοιχεί στην µετατόπιση Stokes.  

 
Η µετατόπιση Stokes είναι θεµελιώδης παράµετρος για την ευαισθησία των ΙΑ γιατί 

όταν π.χ. η φθορίζουσα ουσία έχει µεγάλη µετατόπιση Stokes, η ανίχνευση της εκπεµπόµενης 
ακτινοβολίας γίνεται σε µεγαλύτερα µήκη κύµατος. Έτσι µειώνεται η πιθανότητα της 
ανίχνευσης συγχρόνως ανεπιθύµητου µη ειδικού φθορισµού που µπορεί να προέρχεται από 
το υπόστρωµα του περιβαλλοντικού δείγµατος και παρουσιάζει διαφορετική µετατόπιση 
Stokes. Όπως επίσης φαίνεται στο σχήµα Γ.2 το µήκος κύµατος εκποµπής δεν επηρεάζεται 
από το µήκος κύµατος διέγερσης, ενώ επηρεάζεται η ένταση της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας. 
Για το λόγο αυτό η διέγερση πρέπει να γίνεται µε ακτινοβολία µήκους κύµατος κοντά στο 
µέγιστο του φάσµατος διέγερσης της φθορίζουσας ουσίας.  

β) Απόσβεση φθορισµού (fluorescence quenching). Η απόσβεση φθορισµού είναι ο 
λόγος για τον οποίο δεν επιστρέφουν όλα τα µόρια από την κατάσταση S1 στην βασική 
κατάσταση S0 µε εκποµπή ακτινοβολίας, δηλαδή είναι ο λόγος για τον οποίο δεν φθορίζουν 
όλα τα διεγερµένα µόρια. Η απόσβεση φθορισµού είναι µια διαδικασία κατά την οποία 
συνήθως µειώνεται ο χρόνος ζωής της διεγερµένης κατάστασης (fluorescence lifetime) λόγω 
συγκρούσεων (collisional quenching) και αλληλεπιδράσεων (static quenching) µε άλλα µόρια 
του διαλύµατος (quenchers) τα οποία απάγουν την ενέργεια, αλλά και λόγω µεταφοράς της σε 
άλλα γειτονικά φθορίζοντα µόρια (energy transfer) και έχει σαν αποτέλεσµα να ελαττώνεται το 
ποσοστό της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας ως προς την ακτινοβολία που αρχικά 
απορροφήθηκε. Ενέργεια επίσης χάνεται και λόγω διασκόρπισης φωτός (light scattering). Η 
ένταση της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας σε σχέση µε αυτήν που απορροφήθηκε προσδιορίζει 
την απόδοση φθορισµού (quantum yield) της φθορίζουσας ουσίας. Η φλουορεσκεΐνη σε 
άριστες συνθήκες έχει µεγάλη απόδοση φθορισµού, περίπου 90%. Παρουσία µορίων που 
δηµιουργούν απόσβεση, η απόδοση φθορισµού της µπορεί σχεδόν να µηδενιστεί. Για την 
φλουορεσκεΐνη οι τιµές των φθορισµοµετρικών παραµέτρων είναι: λEX=490 nm, ε1Μ=88000, 
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λEM=514 nm, µετατόπιση Stokes=24 nm, fluorescence lifetime≈4.5 ns [84, 43, 85]. Οι 
αντίστοιχες ιδιότητες για άλλες φθορίζουσες ουσίες συνοψίζονται στο σχήµα Γ.3 [84]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Σχήµα Γ.3  Φθορισµοµετρικές ιδιότητες για διάφορες φθορίζουσες ουσίες.   

 
Στην ιδιότητα του φθορισµού αλλά και της απόσβεσης φθορισµού  

βασίζονται πολλές εφαρµογές όπως:  
• Ετερογενείς ανοσοδιαγνωστικές µέθοδοι που βασίζονται στην ένταση φθορισµού του 

ανιχνευτή. Π.χ Ενζυµικός ανιχνευτής µε φθορίζον υπόστρωµα (F-ELISA), χηλικά 
σύµπλοκα Eu III σαν φθορίζουσα ουσία (TRFIA), FIA στερεής φάσης κλπ [43, 76, 86]. 

• Οµογενείς ανοσοδιαγνωστικές µέθοδοι µε κυριότερες τις QFIA, EFIA (Enhancment FIA), 
Phase Modulation FIA κλπ [43, 59, 85, 87]. 

• Η απόσβεση λόγω σύγκρουσης (collisional quenching) και αλληλεπίδρασης (static 
quenching) είναι πολύ χρήσιµη στην µέτρηση σταθερών σύνδεσης κυρίως αντισωµάτων 
και υποδοχέων µε τα αντίστοιχα αντιγόνα [84, 88]. 

• Η µεταφορά ενέργειας λόγω συντονισµού (Fluorescence Resonance Energy Transfer, 
FRET) είναι µια αλληλεπίδραση που εξαρτάται από την απόσταση µεταξύ των 
φθοριζόντων µορίων και χρησιµοποιείται για την µέτρηση µεγαλοµοριακών αποστάσεων 
(10 – 100 Ǻ), στην ανίχνευση του υβριδισµού νουκλεïκών οξέων, στο αυτοµατοποιηµένο 
DNA sequencing, στην µελέτη αλληλεπιδράσεων υποδοχέων – ligand, σε 
ανοσοδιαγνωστικές µεθόδους  (Energy Transfer FIA, ETFIA), σε µεθόδους που βασίζονται 
στην αυτοαπόσβεση (self quenching) όταν ίδια φθορίζοντα µόρια πλησιάζουν πολύ κοντά, 
κλπ [43, 84, 89, 90, 91, 92, 93].  
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Γ.4. Πόλωση φθορισµού 
 
Η διέγερση της φλουορεσκεΐνης ή οποιασδήποτε άλλης φθορίζουσας ουσίας από 

κάθετα πολωµένο φως, κατάλληλου µήκους κύµατος, οδηγεί στην εκποµπή φθορισµού του 
οποίου µετρείται η ένταση της κάθετης (Iv) και οριζόντιας (Ih) συνιστώσας µετά την διέλευση 

του από κατάλληλο πολωτή. Η πόλωση φθορισµού προκύπτει από την σχέση: 
hv

hv

II
IIP

+
−

= . 

Τα µόρια αλλάζουν προσανατολισµό µέσα στο διάλυµα λόγω της κίνησης Brown και συνεπώς 
εκπέµπουν και οριζόντια συνιστώσα της οποίας η ένταση εξαρτάται από την ταχύτητα 
περιστροφής των µορίων. Η τιµή της πόλωσης παίρνει τιµές από µηδέν (όταν Iv = Ih λόγω 
πολύ γρήγορης περιστροφής), µέχρι 0.5 για σχεδόν ακίνητα µόρια [94]. Η πόλωση µετρείται µε 
µεγάλη ακρίβεια µέχρι και το P10 5 ⋅−  γι’ αυτό στην πράξη χρησιµοποιούνται χιλιοστά πόλωσης 
(mP). Πρέπει να αναφερθεί ότι χρησιµοποιείται επίσης η Ανισοτροπία Φθορισµού 

(Fluorescence Anisotropy, Α) η οποία δίνεται από την εξίσωση: 
hv

hv

I2I
IIA

+
−

=  [94, 95]. Μεταξύ 

P και Α ισχύει η σχέση: 
A2
A3P
+
⋅

= . Η µέτρηση του Ρ δεν προσφέρει επιπλέον πληροφορίες, 

εντούτοις έχει επικρατήσει έναντι του Α στις ΙΑ.  
Η εξίσωση Perrin 1 [96] συσχετίζει την πόλωση που παρατηρείται (Ρ) µε την µέγιστη 

πόλωση για ακίνητα µόρια (Ρ0), τον χρόνο ζωής της διεγερµένης κατάστασης (τ) και τον χρόνο 
που απαιτείται για περιστροφή κατά 68.5 µοίρες περίπου (rotational correlation time, t): 
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. Για πολύ µικρό χρόνο περιστροφής (t) δηλαδή ταχέως 

περιστρεφόµενα µόρια, προκύπτει ότι Ρ<<Ρ0 δηλαδή µειώνεται η πόλωση και τείνει να 
ελαχιστοποιηθεί. Για µεγάλο (t) δηλαδή αργά περιστρεφόµενα µόρια η πόλωση τείνει να γίνει 
µέγιστη (Ρ→Ρ0). Μικρού ΜΒ µόρια περιστρέφονται γρήγορα (µικρό t) και άρα εµφανίζουν µικρή 
πόλωση, µεγάλου ΜΒ µόρια περιστρέφονται αργά (µεγάλο t) και άρα εµφανίζουν µεγάλη 
πόλωση (σχήµα Γ.4). Η σχέση µεταξύ της πόλωσης και του µοριακού µεγέθους της ουσίας 
προσδιορίζεται από την εξίσωση Perrin 2 [96]:  









⋅





 ⋅
⋅







−+=

η
τ

V
TR

3
1

P
1

P
1

P
1

00
 στην οποία (V) είναι ο όγκος του περιστρεφόµενου 

µορίου και (η) το ιξώδες του διαλύµατος. Σε διάλυµα σταθερής θερµοκρασίας και ιξώδους, η 
πόλωση είναι ευθέως εξαρτώµενη από το µέγεθος του φθορίζοντος µορίου.   

Τα όργανα µέτρησης που συνήθως χρησιµοποιούνται, µετρούν ένταση 
εκπεµπόµενου φθορισµού (Fluorescence Intensity, FI), κάθετη και οριζόντια συνιστώσα του 
εκπεµπόµενου φωτός και πόλωση φθορισµού (Fluorescence Polarization, Ρ) [97]. 
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Γ.5. Αρχή της Ανοσοδιαγνωστικής Μεθόδου Πόλωσης Φθορισµού (FPIA) 
 
Η FPIA όπως κάθε ανοσοδιαγνωστική µέθοδος για ανίχνευση µικρών µορίων είναι 

ανταγωνιστική και βασίζεται στην διαφορά πόλωσης φθορισµού µεταξύ του µικρού 
φθορίζοντος µορίου (ελεύθερος ανιχνευτής) και του συµπλόκου του µε το ειδικό αντίσωµα 
(δεσµευµένος στο Ab ανιχνευτής).  (σχήµα Γ.4) [58, 96]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα Γ.4  Πόλωση φθορισµού σε µεγαλοµοριακό σύµπλοκο φθορίζουσας ουσίας αντισώµατος – 

ανιχνευτή (αριστερά) και ελεύθερου ανιχνευτή (δεξιά).    
 

Αν το προς ανάλυση δείγµα δεν περιέχει το αντιγόνο, ο ανιχνευτής δεσµεύεται 
πλήρως στο αντίσωµα και σύµφωνα µε τα προηγούµενα θα έχει µεγάλη πόλωση φθορισµού 
(από 130 – 300 χιλιοστά περίπου). Αν η συγκέντρωση του αντιγόνου στο δείγµα είναι 
σηµαντική, αυτό θα ανταγωνιστεί και θα εκτοπίσει τον ανιχνευτή από τις θέσεις δέσµευσης του 
αντισώµατος µε αποτέλεσµα η µεγάλη συγκέντρωση ελεύθερου ανιχνευτή, λόγω µικρότερου 
µεγέθους και ταχύτερης περιστροφής, να ελαττώνει την πόλωση φθορισµού (20 – 50 χιλιοστά 
περίπου).  
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Σχήµα Γ.5.  Αρχή της FPIA. Η µικρή ποσότητα ελεύθερου αντιγόνου στο δείγµα, οδηγεί σε 
αυξηµένη πόλωση φθορισµού. Κατά αντίστοιχο τρόπο η µεγαλύτερη συγκέντρωση 
ελεύθερου αντιγόνου στο δείγµα, οδηγεί σε µείωση της πόλωσης φθορισµού.  

 
Μετά την απλή ανάµιξη των αντιδραστηρίων ακολουθεί η µέτρηση της  πόλωσης 

φθορισµού. Η τελική τιµή της πόλωσης φθορισµού εξαρτάται από την πόλωση που 
παρουσιάζει ο µικρού µοριακού βάρους ελεύθερος ανιχνευτής (mPmin), την πόλωση που 
παρουσιάζει ο πλήρως δεσµευµένος στο αντίσωµα ανιχνευτής (mPmax) και από την αναλογία 
του ελεύθερου προς τον δεσµευµένο ανιχνευτή στο διάλυµα [58, 98].  

Για την µέτρηση της συγκέντρωσης άγνωστων δειγµάτων, κατασκευάζονται πρότυπες 
καµπύλες που λαµβάνονται µε γραφική παράσταση του λογάριθµου της συγκέντρωσης 
πρότυπων δειγµάτων ως τετµηµένη και της αντίστοιχης πόλωσης ως τεταγµένη. 
 
Γ.6. Χαρακτηριστικά της FPIA 
 
Γ.6.1 Ευαισθησία 

 
Η ευαισθησία ενός συστήµατος FPIA εξαρτάται όπως ήδη έχει αναφερθεί από την 

σταθερά σύνδεσης του αντισώµατος µε το αντιγόνο (τοξική ουσία) και τον ανιχνευτή. Γενικά, η 
προσέγγιση πολύ χαµηλών ορίων ανίχνευσης σε µια ανταγωνιστική µέθοδο απαιτεί αφ’ ενός 
αντισώµατα πολύ µεγάλης συγγένειας (πολύ χαµηλό Kd) και αφ’ ετέρου πολύ αποτελεσµατικό 
ανταγωνισµό µεταξύ αντιγόνου και ανιχνευτή για τις θέσεις δέσµευσης του αντισώµατος. Αυτό 
προϋποθέτει ότι η σταθερά σύνδεσης του αντισώµατος για τον ανιχνευτή πρέπει να είναι 
παρόµοια (της ίδιας τάξης µεγέθους) µε αυτή για το αντιγόνο [98].  

Υπάρχουν δύο είδη ανιχνευτών, οι οµόλογοι και οι ετερόλογοι ως προς το 
ανοσογόνο. Οµόλογοι είναι αυτοί που έχουν παρόµοια δοµή µε το ανοσογόνο, δηλαδή έχουν 
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το ίδιο αντιγόνο συνδεδεµένο µε την ίδια γέφυρα και την ίδια χηµεία σύνδεσης πάνω στο 
φθορίζον µόριο. Αυτή η οµοιότητα δοµής οδηγεί σε αυξηµένη αναγνώριση του αντισώµατος 
για τον ανιχνευτή και κατά συνέπεια µειωµένη ικανότητα ανταγωνισµού από πλευράς του 
ελεύθερου αντιγόνου. Οι ετερόλογοι ανιχνευτές αντίθετα, έχουν διαφορετική δοµή από αυτήν 
του ανοσογόνου, µε αποτέλεσµα την µειωµένη αναγνώριση του αντισώµατος για τον ανιχνευτή 
και την αυξηµένη ικανότητα ανταγωνισµού από το αντιγόνο [61, 99].  

Συνοψίζοντας τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ευαισθησία θα 
µπορούσαµε να πούµε ότι είναι το αντίσωµα και ο ανιχνευτής. Η ποιότητα του αντισώµατος 
(µονοκλωνικό ή πολυκλωνικό) και η υψηλή συγγένεια µε το αντιγόνο είναι καθοριστικής 
σηµασίας παράµετροι που ρυθµίζουν την ευαισθησία. Επίσης η δοµή του ανιχνευτή που 
καθορίζει την οµολογία ή ετερολογία µε το αντίσωµα έχει σηµαντική επίδραση στην 
ευαισθησία. Από εργασίες που έχουν δηµοσιευτεί σε αυτό το αντικείµενο προκύπτουν διάφορα 
συµπεράσµατα όπως:  
• Η µικρότερη χηµική γέφυρα µεταξύ αντιγόνου και φθορίζοντος µορίου οδηγεί σε 

µεγαλύτερη ευαισθησία. Π.χ. Για την ανάλυση του 2,4D και της ατραζίνης, όταν η γέφυρα 
είναι η αιθυλενοδιαµίνη (EDA) µε µήκος δύο ατόµων άνθρακα, η ευαισθησία είναι 
περίπου 50 φορές µεγαλύτερη από τις περιπτώσεις µε γέφυρα τεσσάρων η έξι ατόµων 
άνθρακα [100, 101]. 

• Οι FPIA αλλά και οι άλλες ΙΑ που βασίζονται σε ετερόλογους ανιχνευτές είναι συνήθως 
πιο ευαίσθητες από αυτές που βασίζονται σε οµόλογους [99, 61].  

• Η χρησιµοποίηση διαφορετικού αντιγόνου για την σύνθεση του ανιχνευτή σε σχέση µε 
αυτό που χρησιµοποιήθηκε για την παρασκευή του ανοσογόνου πολλές φορές οδηγεί σε 
καλύτερα αποτελέσµατα [66, 102].  

Άλλες χαρακτηριστικές παράµετροι πέραν της ευαισθησίας όπως ειδικότητα, 
επαναληψιµότητα, ανάκτηση κλπ, δεν διαφέρουν σηµαντικά συγκρινόµενες µε τις αντίστοιχες 
άλλων µεθόδων [43]. 
 
Γ.6.2 Πλεονεκτήµατα 

 
Η FPIA έχει πολλά πλεονεκτήµατα που την καθιστούν πολύ ελκυστική µέθοδο.  

• Μπορεί να εφαρµοστεί για όλα σχεδόν τα µικρά µόρια δηλαδή είναι ιδανική για ανίχνευση 
παρασιτοκτόνων και γενικά τοξικών ουσιών [96]. 

• Μπορεί να σχεδιαστεί για τον ειδικό προσδιορισµό ενός µορίου ή για τον προσδιορισµό 
µιας οµάδας από δοµικά σχετιζόµενα παρασιτοκτόνα και τους µεταβολίτες τους. Αυτό 
προϋποθέτει την κατάλληλη χηµεία στον σχεδιασµό του ανοσογόνου και του ανιχνευτή. 
Σχετικά παραδείγµατα είναι αντισώµατα που αναγνωρίζουν το DDT και τους µεταβολίτες 
του, τις τριαζίνες κλπ [103]. 

• Σε όλα τα µόρια µπορεί να εφαρµοστεί η ίδια µεθοδολογία εκτέλεσης, γεγονός που 
επιτρέπει τον αυτοµατισµό. 

• Είναι οµογενής χωρίς στερεή φάση. Ο χρόνος που διαρκεί η µέθοδος είναι ουσιαστικά ο 
χρόνος ανάµιξης των αντιδραστηρίων, γιατί η ταχύτητα αντίδρασης αντισώµατος – 
αντιγόνου στην υγρή φάση είναι πολύ µεγάλη. Από µετρήσεις των σταθερών ταχύτητας 
αντίδρασης απτενίου µε το αντίσωµα του προέκυψαν τιµές της τάξεως του 107 έως 108 
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M-1sec-1 [103]. Κατά συνέπεια η ισορροπία επιτυγχάνεται σε µερικά λεπτά ή ακόµα και σε 
δευτερόλεπτα, οπότε δεν υπάρχει η ανάγκη για να κρατηθεί χρόνος επώασης [96]. Αυτό 
είναι ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα για την χρήση της FPIA σαν µέθοδο άµεσης 
απάντησης.   

• Η πόλωση είναι µια πολύ σταθερή παράµετρος που δεν επηρεάζεται από την ευαισθησία 
του οργάνου π.χ από µεταβολές της έντασης της  διεγείρουσας ακτινοβολίας και οδηγεί 
σε µεγάλη επαναληψιµότητα των αποτελεσµάτων. Λαµβάνονται πολύ σταθερές 
πρότυπες καµπύλες και γι’ αυτό η µέθοδος αυτοµατοποιείται εύκολα [94, 103]. 

• Η φλουορεσκεΐνη αλλά και πολλές άλλες φθορίζουσες ουσίες έχουν εξαιρετική χηµική 
σταθερότητα µε συνέπεια την µεγάλη σταθερότητα των ανιχνευτών της FPIA έναντι των 
ανιχνευτών της ELISA [103, 104].  

 
Γ.6.2 Περιορισµοί 

 
Όπως κάθε αναλυτική µέθοδος, η FPIA έχει κάποια µειονεκτήµατα ή πιο σωστά 

περιορισµούς.   
• Η ευαισθησία της FPIA όπως και των άλλων οµογενών µεθόδων δεν είναι τόσο καλή όσο 

των ετερογενών µεθόδων και κυρίως της ELISA. Η µικρότερη ανιχνεύσιµη ποσότητα σε 
FPIA είναι µεταξύ 0,1 και 10 ng ουσίας. Το εύρος της λειτουργικής περιοχής της 
πρότυπης καµπύλης (εύρος ανίχνευσης) γενικά είναι από µερικά ng/ml έως µερικά µg/ml 
[96, 103].  

• Η παρουσία άλλων µη ειδικών φθοριζουσών ουσιών στο υπόστρωµα του δείγµατος 
συµβάλλει στην αύξηση του µη ειδικού σήµατος, ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιείται η 
φλουορεσκεΐνη η οποία έχει πολύ µικρή µετατόπιση Stokes (24 nm). Το σήµα επίσης 
επηρεάζεται από την διασκόρπιση φωτός. Οι επιδράσεις αυτές µπορούν να 
ελαχιστοποιηθούν µε αφαίρεση του µη ειδικού φθορισµού από τον συνολικό φθορισµό. Η 
διαδικασία αυτή, πριν την κυρίως µέτρηση, απαιτεί την µέτρηση του φθορισµού του 
υποστρώµατος του δείγµατος. Η µέθοδος έχει αυτοµατοποιηθεί από την Abbott και 
αποτελεί την βάση για την αξιοπιστία και ακρίβεια των αποτελεσµάτων που λαµβάνονται 
µε τον αναλυτή TDx [103]. 

• Άλλα συστατικά του υποστρώµατος του δείγµατος µπορούν να δεσµεύουν µη ειδικά τον 
ανιχνευτή δίνοντας ψευδή αρνητικά αποτελέσµατα λόγω της αυξηµένης πόλωσης που 
παρατηρείται. Αυτές οι επιδράσεις, γνωστές σαν «matrix effect», ελαχιστοποιούνται µε 
τον κατάλληλο σχεδιασµό των συστατικών της FPIA ώστε να προλαµβάνεται η µη ειδική 
δέσµευση.  

• Η FPIA εφαρµόζεται κυρίως για ανίχνευση µικρών οργανικών µορίων λόγω της 
απαίτησης για σηµαντική αύξηση της πόλωσης κατά την δέσµευση του ανιχνευτή στο 
αντίσωµα. Η παράµετρος όµως αυτή δεν αποτελεί µειονέκτηµα για την ανάλυση τοξικών 
ουσιών αφού τα περισσότερα φάρµακα και παρασιτοκτόνα λειτουργούν σαν 
µικροµοριακά απτένια.  

• Η FPIA απαιτεί ειδικό εξοπλισµό δηλαδή φθορισµόµετρα πόλωσης τα οποία όµως 
συνήθως υπάρχουν στα περισσότερα αναλυτικά εργαστήρια.   
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Γ.7 ∆υνατότητες εφαρµογών της FPIA και σηµερινή κατάσταση 
 
Η πιο σηµαντική εφαρµογή της FPIA όπως ήδη αναφέρθηκε στην παράγραφο Γ.2, 

είναι ο TDx αναλυτής της Abbott ο οποίος αναπτύχθηκε την δεκαετία του 1980 και αποτελεί 
ένα πλήρως αυτοµατοποιηµένο σύστηµα για την ανίχνευση θεραπευτικών φαρµάκων και 
ναρκωτικών. Από τότε κι’ άλλες εταιρείες ανέπτυξαν παρόµοια συστήµατα µε ανάλογη 
επιτυχία.  

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται συνεχώς νέα συστήµατα για την ανίχνευση 
ουσιών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Ένας µεγάλος αριθµός από αυτά τα συστήµατα 
βασίζονται στην FPIA. Η χρήση αυτοµατοποιηµένων ροµποτικών συστηµάτων θα µπορούσε 
να βοηθήσει στην εφαρµογή τους και την παράλληλη µέτρηση εκατοντάδων δειγµάτων. Όµως 
η εφαρµογή τους σε επίπεδο ρουτίνας είναι περιορισµένη κυρίως λόγω του σύνθετου matrix 
effect που οφείλεται στην ποικιλία των υποστρωµάτων και κυρίως στις διασταυρούµενες 
αντιδράσεις από τις οποίες υποφέρουν όλες οι ΙΑ. Έτσι τέτοιου είδους µέθοδοι αδυνατούν να 
διακρίνουν µεταξύ τους πολύ όµοιες δοµικά ουσίες δίνοντας ψευδή θετικά αποτελέσµατα. 

  Η περιβαλλοντική ανάλυση επιπλέον, µονοπωλείται από τις παραδοσιακές 
ενόργανες τεχνικές οι οποίες αποτελούν τις µεθόδους αναφοράς και δεν αντικαθίστανται. Η 
FPIA και οι άλλες ανοσοδιαγνωστικές µέθοδοι σ’ αυτή τη φάση, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
σαν συστήµατα ηµιποσοτικού ελέγχου (screening systems) για τον εντοπισµό θετικών 
δειγµάτων µέσα από ένα µεγάλο πληθυσµό αρνητικών δειγµάτων λειτουργώντας επικουρικά 
στις µεθόδους αναφοράς µειώνοντας σε µεγάλο βαθµό το κόστος της ανάλυσης. Όταν 
εντοπιστούν θετικά δείγµατα, µπορούν ακολούθως να αναλυθούν ποιοτικά και ποσοτικά και να 
επιβεβαιωθούν µε µια κλασσική αναλυτική µέθοδο [44].  

Οι ανοσοδιαγνωστικές µέθοδοι έχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά την 
ειδικότητα και την ευαισθησία µε την ανάπτυξη και χρήση µονοκλωνικών αντισωµάτων υψηλής 
ειδικότητας και συγγένειας, σε αντικατάσταση των πολυκλωνικών. Αυτή η προοπτική 
βελτίωσης των FPIA σε συνδυασµό µε την ορθή εργαστηριακή πρακτική που απαιτεί την 
επιβεβαίωση ενός θετικού δείγµατος µε µια εντελώς διαφορετική µέθοδο δηµιουργεί 
προσδοκίες για την µελλοντική εφαρµογή της στην περιβαλλοντική ανάλυση σε επίπεδο 
ρουτίνας. Ας µην ξεχνάµε ότι η ανίχνευση ορµονών και φαρµάκων τις δεκαετίες ’60 και ’70 
γινόταν κυρίως µε χρωµατογραφικές µεθόδους, ενώ σήµερα γίνεται κυρίως µε ΙΑ. Το ίδιο 
µπορεί να συµβεί για τα παρασιτοκτόνα ώστε στο κοντινό µέλλον, η περιβαλλοντική ανάλυση, 
σε ένα βαθµό, να είναι υπόθεση ρουτίνας µε ανοσοδιαγνωστικές µεθόδους. Επίσης σε πολλές 
κατηγορίες ουσιών υπάρχει σήµερα η τάση επικράτησης των οµογενών µεθόδων, κυρίως της 
FPIA, έναντι των ετερογενών και κυρίως της ELISA. Η ίδια τάση θα µπορούσε να επικρατήσει 
µελλοντικά για την ανίχνευση παρασιτοκτόνων. 

Η έρευνα στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της FPIA τα τελευταία χρόνια είναι 
πολυδιάστατη. Έχουν δηµοσιευτεί εκατοντάδες εργασίες που αφορούν  την εφαρµογή της σε 
όλο και περισσότερες ουσίες, την εξεύρεση νέων εφαρµογών, την βελτίωση βασικών 
χαρακτηριστικών της και την άρση των µειονεκτηµάτων της ώστε να την καταστήσουν πιο 
ελκυστική και αξιόπιστη σαν µέθοδο. Στον πίνακα Γ.1 φαίνονται µερικές από τις 
φυτοπροστατευτικές ουσίες για τις οποίες έχουν αναπτυχθεί και δηµοσιευτεί συστήµατα 
προσδιορισµού FPIA, όπως επίσης η ελάχιστη ανιχνεύσιµη ποσότητα που αναφέρθηκε, 
καθώς και το εύρος ανίχνευσης. Τα συστήµατα αυτά υπόκεινται σε συνεχείς βελτιώσεις για την 
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µείωση των ορίων ανίχνευσης και µεγάλο µέρος της έρευνας στρέφεται στην δηµιουργία 
κατάλληλων συνθηκών εφαρµογής τους στην περιβαλλοντική ανάλυση. 

 

Πίνακας Γ.1  Αναλυτικά χαρακτηριστικά συστηµάτων FPIA για τον 
προσδιορισµό παρασιτοκτόνων. 

Ουσία προς ανάλυση 
Ελάχιστη ανιχν. 
ποσότητα (ng) 

Εύρος ανάλυσης 

(ng/ml) 
Βιβλιογραφία 

2,4D 5 100 - 100000 101 
2,4D 1 10 - 10000 96 
2,4,5T 4 200 - 10000 101, 103 
2,4DP (Dichlorprop) 30 10 – 100000 105 
Ατραζίνη (Atrazine) 0.1 1 - 1000 106 
Σιµαζίνη (Simazine) 0.15 1 - 1000 100 
Τριαζίνη (Triazine) 0.25 1 - 1000 100, 103 
Μεθαµπενζθιαζουρον 
(Methabenzthiazuron) 0.4 20 - 5000 107 

DDT specific 12 20 - 1000 108 
DDT class 3 6 - 1000 108 
Χλωρσουλφουρόν 
(Chlorsulfuron) 0.5 10 - 1000 109 

Παραθείον µεθυλ  
(parathion methyl) 1.5 25 - 10000 110 

Προπανίλ (Propanil) 0.025 1 - 100 111 
Νονυλφαινόλη (Nonylphenol) 400 20000 - 160000 112 
Ακετοχλώρ (Acetochlor) 0.45 50 - 5500 113 
Παρακουάτ (Paraquat) 1.5 25 - 2000 96, 103 
Μεθυλ-Μετσουλφουρόν  
(Metsulfuron - Methyl) 0.25 30 -1000 114 

 
Η τεχνική Stopped Flow [115] είναι µια εναλλακτική τεχνική που χρησιµοποιεί σαν 

αναλυτική παράµετρο την αρχική ταχύτητα της αντίδρασης αντισώµατος – αντιγόνου, όπως 
αυτή προσδιορίζεται από τις µεταβολές της πόλωσης φθορισµού στο πρώτο δευτερόλεπτο της 
αντίδρασης (VP=dP/dt). Η µέθοδος εφαρµόστηκε για τα ζιζανιοκτόνα 2,4D [116] και ατραζίνη 
[117], σε νερό, χυµό πορτοκαλιού και λευκό κρασί και αποδείχθηκε ότι µε την προσέγγιση 
αυτή ελαχιστοποιείται το matrix effect και αυξάνεται η ευαισθησία. Τα όρια ανίχνευσης που 
λήφθηκαν ήταν 4 ng/ml για το 2,4D και 0,2 ng/ml για την ατραζίνη βελτιωµένα τουλάχιστον 5 
φορές σε σχέση µε την κλασσική FPIA. Μειονέκτηµα της είναι τα εξειδικευµένα όργανα που 
απαιτούνται για την εκτέλεση και για την µέτρηση της αρχικής ταχύτητας.    

Μια άλλη παραλλαγή της FPIA είναι η FPIA ενιαίου αντιδραστηρίου (Single Reagent 
FPIA, SR-FPIA) η οποία και θα αποτελέσει το αντικείµενο του 6ου κεφαλαίου του ειδικού 
µέρους. Αυτή αφορά κυρίως την απλοποίηση, την µετατροπή της σε µέθοδο ενός βήµατος 
(one step) και την περαιτέρω σταθεροποίηση των αντιδραστηρίων. Έχει αναπτυχθεί 
προσφάτως SR-FPIA για την ανίχνευση των µεθαµπενζθιαζουρόν [107] και ατραζίνης [106] 
αποδεικνύοντας την χρησιµότητα της µε την αυξηµένη σταθερότητα της πρότυπης καµπύλης.  
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∆. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ.   
 
Η πρωταρχική απαίτηση για την ευρύτερη επιτυχία των ηµιποσοτικών 

περιβαλλοντικών προσδιορισµών (screening detection) είναι η βελτίωση και απλοποίηση των 
µεθόδων, ώστε να επιτευχθεί παράλληλα µείωση του χρόνου και του κόστους ανάλυσης. Οι 
οµογενείς µέθοδοι και κυρίως η FPIA είναι απλές και γρήγορες επειδή δεν χρειάζονται 
επωάσεις, διαχωρισµούς αντιδραστηρίων και εκπλύσεις. Έτσι η FPIA βρίσκεται ανάµεσα στις 
περισσότερα υποσχόµενες µεθόδους για εφαρµογή και στην περιβαλλοντική ανάλυση και γι’ 
αυτό αποτελεί το κύριο αντικείµενο της παρούσας διατριβής. 

Βιβλιογραφική µελέτη που αφορά την ανάπτυξη συστηµάτων FPIA για την ανίχνευση 
τοξικών ουσιών, έδειξε ότι οι περισσότερες εργασίες συµφωνούν µε την διαπίστωση ότι οι 
FPIA έχουν γενικά χαµηλότερη ευαισθησία από τις ετερογενείς µεθόδους [96, 99, 103]. Τα 
συστήµατα που περιγράφονται στην βιβλιογραφία από άλλους ερευνητές, υπόκεινται σε 
συνεχή βελτίωση ως προς τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά τους και εφαρµόζονται 
παραλλαγές ανάλογα µε τις εκάστοτε απαιτήσεις.  

Από την βιβλιογραφία όµως λείπουν εργασίες που να αντιµετωπίζουν πιο γενικά το 
πρόβληµα της FPIA. Σ’ αυτό ακριβώς το σηµείο η παρούσα εργασία συµπληρώνει το κενό µε 
την µελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά της FPIA, προτείνοντας 
λύσεις που την βελτιώνουν συνολικά σαν µέθοδο ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί για τον 
προσδιορισµό τοξικών ουσιών όπου συνήθως απαιτούνται πολύ χαµηλά όρια ανίχνευσης.  

Για συγκεκριµένο αντίσωµα η δοµή του ανιχνευτή όπως ήδη αναφέρθηκε καθορίζει 
την οµολογία ή ετερολογία µε το ανοσογόνο. Μελετάται η δοµή του ανιχνευτή µε έµφαση στην 
χηµική γέφυρα µεταξύ αντιγόνου και φθορίζουσας ουσίας και παρουσιάζεται για πρώτη φορά 
σαν χηµική γέφυρα η L-λυσίνη γι’ αυτό τον σκοπό. Πολυκλωνικά αντισώµατα από διαφορετικά 
ανοσογόνα συγκρίνονται για την εύρεση των κατάλληλων συνδυασµών ενώ επίσης 
χρησιµοποιούνται και µονοκλωνικά αντισώµατα. Τα συµπεράσµατα γενικεύονται και 
ισχυροποιούνται µε την δοκιµαστική εφαρµογή των βελτιώσεων της µεθόδου και σε άλλα 
µόρια αντιγόνα.  

Αρχικά χρησιµοποιήσαµε τα ζιζανιοκτόνα 2,4D και 2,4,5Τ σαν αντιγόνα µοντέλα, για 
την µελέτη της δοµής του ανιχνευτή στα χαρακτηριστικά της FPIA και κυρίως της ευαισθησίας. 
Το 2,4D είναι ένα ευρέως χρησιµοποιούµενο ζιζανιοκτόνο µε σχετικά µικρή τοξικότητα για τον 
άνθρωπο. Η LD50 του είναι περίπου 0,5 gr/Kgr βάρους και περί τα µέσα του προηγούµενου 
αιώνα αντικατέστησε τα δηλητηριώδη ζιζανιοκτόνα εκείνης τη εποχής. Χρησιµοποιήθηκε σε 
µεγάλες ποσότητες για την καταπολέµηση ζιζανίων, ενώ δεν επηρέαζε το γκαζόν και τα 
πλατύφυλλα φυτά [3]. Η σύνθεση το 1948 του 2,4,5Τ προσέφερε ένα ακόµα πιο 
αποτελεσµατικό ζιζανιοκτόνο [3]. Σήµερα γνωρίζοµε ότι αυτό περιείχε σηµαντική ποσότητα 
διοξινών και σ΄αυτές οφείλονται οι παρενέργειες χλωρακµής που αρχικά παρατηρήθηκαν. Για 
επτά περίπου χρόνια 1962-1969 ένα 50% µίγµα από 2,4D και 2,4,5Τ γνωστό σαν «Agent 
Orange» χρησιµοποιούνταν για ψεκασµό της ζούγκλας στο Βιετνάµ. Υπολογίζεται ότι 
χρησιµοποιήθηκαν 500000 τόνοι όπως επίσης υπολογίζεται ότι 100 κιλά διοξινών κατέληξαν 
στο έδαφος και στην τροφική αλυσίδα. Κατά την σύνθεση του 2,4,5Τ σχηµατίζονται µε 
διµερισµό διοξίνες όταν η θερµοκρασία ξεπερνάει τους 140 οC [3]. Η παρουσία ιχνών διοξινών 
στα παρασκευάσµατα του 2,4,5Τ οδήγησαν στην απόσυρση του από την αγορά, όµως 
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παραµένει επίκαιρο σαν µόριο αφού ίχνη του βρίσκονται ακόµη στο περιβάλλον. Υπάρχουν 
ενδείξεις ότι η ανίχνευση 2,4,5Τ είναι ένας δείκτης πιθανής ρύπανσης µε διοξίνες [15, 118].  

Οι παραπάνω λόγοι αλλά και η καταλληλότητα της δοµής των 2,4D και 2,4,5Τ σαν 
απτένια, µας οδήγησαν στην επιλογή τους σαν µόρια µοντέλα για την ολοκλήρωση των 
αρχικών µελετών. Η βελτίωση της ευαισθησίας των FPIA ήταν η αιχµή του δόρατος, µε στόχο 
τα όρια ανίχνευσης να προσεγγίσουν τα όρια ανίχνευσης της ELISA και κυρίως τα 
Μέγιστα Επιτρεπόµενα Όρια (MRLs) που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 
πόσιµο νερό και τα οποία είναι 0.1 ng/ml για ένα παρασιτοκτόνο και 0.5 ng/ml για το 
συνολικό φορτίο παρασιτοκτόνων [43, 38, 103].  
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το ειδικό µέρος της διατριβής αποτελείται από έξι κεφάλαια: 
Στο 1ο κεφάλαιο περιγράφεται η σύνθεση µιας σειράς ανιχνευτών που βασίζονται 

κυρίως στην L-λυσίνη. Ακολουθεί η ταυτοποίηση και ο χαρακτηρισµός τους όσον αφορά  την 
δοµή τους και τις φθορισµοµετρικές και αντιγονικές τους ιδιότητες.  

Στο 2ο κεφάλαιο περιγράφεται η σύνθεση και ο χαρακτηρισµός ανοσογόνων του 
2,4,5Τ. Τα παραχθέντα αντισώµατα χαρακτηρίζονται ως προς τις ανοσολογικές τους ιδιότητες 
και τιτλοποιούνται. 

Στο 3ο κεφάλαιο χρησιµοποιούνται όλα τα συστατικά για την ανάπτυξη FPIA και 
αξιολογούνται ως προς την αποτελεσµατικότητα τους. Προτείνονται συγκεκριµένοι συνδυασµοί 
αντιδραστηρίων και λύσεις για την βελτίωση της ευαισθησίας. Γίνεται εξήγηση των 
αποτελεσµάτων η οποία ολοκληρώνεται µε την µέτρηση των σταθερών σύνδεσης στο 4ο 
κεφάλαιο. 

Το 5ο κεφάλαιο περιλαµβάνει την διερεύνηση άλλων σηµαντικών χαρακτηριστικών 
των FPIA που αναπτύχθηκαν όπως ειδικότητα, ανάκτηση, ακρίβεια. Παρατηρήθηκε και 
µελετάται ένα καινούργιο χαρακτηριστικό που αφορά την σταθερότητα των Ι50s στις πρότυπες 
καµπύλες που προτείνοµε. Εφαρµόζονται µε επιτυχία οι νέες δοµές ανιχνευτών και σε άλλα 
µόρια – αντιγόνα.  

Στο 6ο κεφάλαιο περιγράφεται η ανάπτυξη της FPIA ενιαίου αντιδραστηρίου (Single 
Reagent FPIA) για το 2,4D, όπου γίνεται δυνατή η απλούστευση και η περαιτέρω βελτίωση της 
µεθόδου όσον αφορά βασικά χαρακτηριστικά της όπως: ταχύτητα, επαναληψιµότητα, 
ευαισθησία, σταθερότητα αντιδραστηρίου.  
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1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ 
2,4D ΚΑΙ 2,4,5Τ 

1.1 Εισαγωγή 
 
Τα πιο σηµαντικά συστατικά ενός ανοσοδιαγνωστικού συστήµατος είναι το αντίσωµα 

και ο ανιχνευτής. Στην προσπάθεια µας για την ανάπτυξη πιο ευαίσθητων FPIA, στο 1ο 
κεφάλαιο δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην δοµή του ανιχνευτή. Όπως φάνηκε στο Γενικό Μέρος, 
υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδοµένα, τα οποία ανεξάρτητα από το είδος της ανοσοδιαγνωστικής 
µεθόδου, δείχνουν την σηµαντική εξάρτηση της ευαισθησίας αλλά και γενικότερα της 
ποιότητας της µεθόδου από την δοµή του ανιχνευτή. Το µήκος της χηµικής γέφυρας, το είδος 
της, το σηµείο σύνδεσης πάνω στο µόριο του αντιγόνου είναι από τα θέµατα που έχουν 
συζητηθεί περισσότερο και έχουν συνδεθεί µε την οµολογία ή ετερολογία του ανιχνευτή ως 
προς το ανοσογόνο αλλά και µε την ευαισθησία της µεθόδου.  

Για τις αρχικές µελέτες χρησιµοποιήσαµε τα ζιζανιοκτόνα 2,4D και 2,4,5Τ σαν µόρια 
µοντέλα για την διερεύνηση της επίδρασης της δοµής του ανιχνευτή στην αποτελεσµατικότητα 
της FPIA. Σε µελέτες που έχουν γίνει πάνω σ’ αυτό το αντικείµενο έχουν χρησιµοποιηθεί 
ανιχνευτές που διαφέρουν κυρίως στο µήκος της χηµικής γέφυρας, η οποία συνήθως είναι 
ευθύγραµµη. Καλύτερα αποτελέσµατα όσον αφορά την ευαισθησία της µεθόδου αναφέρθηκαν 
µε την µικρότερη σε µήκος γέφυρα (2 άτοµα άνθρακα) αιθυλενοδιαµίνη.  

 Η FPIA σαν οµογενής µέθοδος και λόγω του µικρού µοριακού βάρους του 
φθορίζοντος µορίου έχει ιδιαιτερότητες οι οποίες ήδη συζητήθηκαν στο γενικό Μέρος και 
λήφθηκαν υπ’ όψιν για την σύνθεση νέων µορίων ανιχνευτών µε διαφορετική φιλοσοφία από 
τους συµβατικούς ευθύγραµµους ανιχνευτές. Όπως είναι γνωστό, το απτένιο στις 
περισσότερες περιπτώσεις συνδέεται µε την πρωτεΐνη φορέα για την σύνθεση του 
ανοσογόνου µέσω της πλευρικής ε-αµινοµάδας επιφανειακής λυσίνης. Ως εκ τούτου 
θεωρήσαµε σκόπιµο να ξεκινήσουµε την διερεύνηση των παραγόντων που αφορούν την δοµή 
του ανιχνευτή, χρησιµοποιώντας σαν χηµική γέφυρα την L-λυσίνη. Αυτή η προσέγγιση θα µας 
επέτρεπε:  
α)  Tην σύνθεση του πλήρως οµόλογου ανιχνευτή ως προς το ανοσογόνο, µε την σύνδεση 

του αντιγόνου στην ε-αµινοµάδα της.  
β)  ∆εδοµένης της δοµής της L-λυσίνης (σχήµα 1.1), την σύνθεση ποικιλίας ετερόλογων 

σχηµάτων ανιχνευτών ως προς την θέση σύνδεσης του αντιγόνου και την άµεση 
σύγκριση µεταξύ τους.  

γ)  Την σύγκριση όλων των παραπάνω µε τους συµβατικούς ανιχνευτές της 
αιθυλενοδιαµίνης και την εξαγωγή συµπερασµάτων για την επίδραση στην FPIA του 
είδους και του προσανατολισµού της χηµικής γέφυρας του ανιχνευτή.  

δ)  Την χρήση χηµείας στερεής φάσης για την εύκολη σύνθεση υψηλής καθαρότητας 
γραµµικής πολυλυσίνης µε την ρητίνη 2-χλωροτρίτυλ-χλωρίδιο (CLTR) και την 
δηµιουργία µονοσηµασµένων και για πρώτη φορά πολυλυσινικών πολυσηµασµένων 
ανιχνευτών. 

ε)  Την µελέτη της απόσβεσης ή ενίσχυσης φθορισµού στα µόρια αυτά και τις δυνατότητες 
εφαρµογής τους στην FPIA.   
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Οι δοµές των αντιγονικών παραγώγων και των ανιχνευτών φαίνονται στα σχήµατα 
που πλαισιώνουν το κείµενο. Για την εύκολη αναγνώριση τους δόθηκαν ονόµατα που 
αποτελούν συντοµογραφίες της δοµής τους αλλά και κωδικοί για την καλύτερη ταξινόµηση 
τους.  

Εκτός από τις συνθετικές οδούς οι οποίες περιγράφονται λεπτοµερώς αντικείµενα 
του κεφαλαίου είναι:  
• Η ταυτοποίηση και ο χαρακτηρισµός των µορίων όσον αφορά στην δοµή τους.  
• Η διερεύνηση των φθορισµοµετρικών ιδιοτήτων τους και πως επηρεάζεται η εκποµπή 

φθορισµού λόγω απόσβεσης (quenching) από την αλληλεπίδραση µεταξύ αντιγόνου και 
FITC, και από την αλληλεπίδραση µεταξύ των φθοριζόντων µορίων (self quenching) 
στους πολυσηµασµένους ανιχνευτές.  

• Η µελέτη της εξάρτησης της απόσβεσης από την δοµή των δισηµασµένων µορίων.   
• Η διερεύνηση των αντιγονικών ιδιοτήτων τους, πως αυτές επηρεάζονται στα 

πολυσηµασµένα µόρια και ποια είναι η επίδραση της απόσβεσης λόγω αλληλεπίδρασης 
αντισώµατος – FITC στα δεσµευµένα στο αντίσωµα µόρια.   

 
1.2 Υλικά και οργανολογία 
 
1.2.1 Υλικά 

 
Όλα τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν ήταν αναλυτικής καθαρότητας. Η ρητίνη 2-

χλωροτρίτυλoχλωρίδιο (CLTR) και όλα τα προστατευµένα αµινοξέα Fmoc-K(Boc)-OH, Fmoc-
K(Fmoc)-OH, Fmoc-K(Mtt)-OH, αγοράστηκαν από την εταιρεία Χηµικά και Βιοφαρµακευτικά 
Εργαστήρια Πατρών (CBL Patras). Τα χηµικά αντιδραστήρια δικυκλοεξυλοκαρβοδιιµίδιο 
(DCC), υδροξυβενζοτριαζόλιο (HOBt), N-υδροξυηλεκτριµίδιο (NHS), τριφθοροξικό οξύ (TFA), 
αιθυλενοδιαµίνη (EDA), διισοπροπυλοαιθυλαµίνη (DIPEA), ισοπροπυλαµίνη (IPA), πιπεριδίνη, 
δευτεριωµένη-d4 µεθανόλη (MeOH-d4), οξικό οξύ (AcOH)  αλλά και οι οργανικοί διαλύτες 
διµεθυλοφορµαµίδιο (DMF), διχλωροµεθάνιο (DCM), ισοπροπανόλη (iso-ProOH), µεθανόλη 
(MeOH), τριφθοροαιθανόλη, τολουόλιο,  διαιθυλαιθέρας, που χρησιµοποιήθηκαν αγοράστηκαν 
από την Merck (Germany). Τα ζιζανιοκτόνα 2,4 διχλωροφαινοξυοξικό οξύ (2,4D) (UVmax = 284 
nm, ε1M = 2100),  2,4,5 τριχλωροφαινοξυοξικό οξύ (2,4,5T) (UVmax = 289 nm, ε1M = 2530) [119] 
και το παράγωγο 2,4 διβρωµοφαινοξυοξικό οξύ (2,4DBr) αγοράστηκαν από την Riedel-de-
Haen (Hannover, Germany). Η 5-ισοθειοκυανική φλουορεσκεΐνη, ισοµερές Ι (FITC) που 
χρησιµοποιήθηκε σαν φθορίζουσα σήµανση των ανιχνευτών αγοράστηκε από την Sigma 
(USA) (λEX=494 nm, ε1M = 77000, λEM=519 nm) [84]. Τα πλακίδια TLC για την αναλυτική ή 
παρασκευαστική χρωµατογραφία λεπτής στοιβάδας ήταν τύπου Kieselgel 60 F254, 5X10 cm 
και 20X20 cm αντίστοιχα και αγοράστηκαν από την Merck (Germany). Το µονοκλωνικό 
αντίσωµα Ε2/G2 ειδικό για το 2,4D, ήταν προσφορά του Dr. Milan Franek (VRI, Brno, 
∆ηµοκρατία της Τσεχίας) [120]. Το ρυθµιστικό διάλυµα για την αραίωση των ανιχνευτών και 
την εκτέλεση των αντιδράσεων αντιγόνου-αντισώµατος ήταν το TDx  της Abbot Diagnostics 
(USA). Οι χηµικοί τύποι των σηµαντικότερων ουσιών που χρησιµοποιήθηκαν και οι 
συντοµογραφίες φαίνονται στο σχήµα 1.1 
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Σχήµα  1.1 Χηµικοί τύποι των µορίων που χρησιµοποιήθηκαν και των αντιγόνων 2,4D και 2,4,5Τ.   

Οι συµβολισµοί των ατόµων άνθρακα µε ελληνικούς χαρακτήρες στην L-λυσίνη και 
µε λατινικούς στο FITC και το 2,4D δίνονται για την µελέτη των χηµικών 
µετατοπίσεων των φασµάτων 1Η NMR. 
Επεξήγηση των συντοµογραφιών:   
Κ: L-λυσίνη,     Fmoc: φλουορένυλµεθοξυκαρβονυλοµάδα,  
Boc: βουτυλοξυκαρβονυλοµάδα,    Mtt: µεθοξυτριτυλοµάδα,  

 
1.2.2 Οργανολογία 

 
Η Ένταση και η Πόλωση Φθορισµού για τον έλεγχο της ενεργότητας και της 

ικανότητας αντίδρασης των ανιχνευτών µε το ειδικό αντίσωµα µετρήθηκαν µε το 
φθορισµόµετρο TDx της Abbot Laboratories στην λειτουργία “photo-check”. Το 
φασµατοφωτόµετρο Ορατού (Vis) και Υπεριώδους (UV) για την λήψη φασµάτων των 
παραγώγων και των ανιχνευτών ήταν Jasco 7800 µε καταγραφικό Jasco Ptl-396. Τα φάσµατα 
NMR (Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισµού) µιας διάστασης 1D (1H, 13C) και δύο διαστάσεων 
2D (gs-COSY, gs-HMQC, gs-HMBC) λήφθηκαν µε το φασµατόµετρο Bruker AMX-500 σε 
θερµοκρασία 25 oC, χρησιµοποιώντας σαν διαλύτη µεθανόλη-d4.  
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1.3 Μέθοδοι 
 
1.3.1 Σύνθεση των γραµµικών πολυλυσινικών ανιχνευτών µε το αντιγόνο συνδεδεµένο στην 

α-αµινοµάδα και τα µόρια φλουορεσκεΐνης στις ε-αµινοµάδες. Ag-Kn(F)n-OH: n=1,2,4,6    
Ag=2,4D  ή  2,4,5T [121]. 

 
1.3.1.1 Ακινητοποιηµένη γραµµική πολυλυσίνη: H2N-Kn(Boc)n-CLTR, n=1,2,4,6 
1.3.1.1α H2N-K(Boc)-CLTR (I) 

Η πολύ ευαίσθητη σε όξινη υδρόλυση ρητίνη CLTR µε υποκατάσταση 1.5 mmol 
ενεργού χλωρίου/g ρητίνης, χρησιµοποιήθηκε για την σύνθεση σε στερεή φάση γραµµικών 
πολυλυσινικών µορίων [122]. Σε 1 g ρητίνης CLTR προστέθηκαν 10 ml DMF. Το µίγµα 
αναδεύτηκε 5 λεπτά για τη διόγκωση της και υπό ανάδευση προστέθηκαν 850 µl DIPEA και 
280 mg (0.6 mmol) της διπροστατευµένης L-λυσίνης Fmoc-K(Boc)-OH. Αναδεύτηκαν 30 
λεπτά για την αντίδραση του προστατευµένου αµινοξέος µε την ρητίνη. Η αντίδραση 
τερµατίστηκε µε την προσθήκη 400 µl µεθανόλης για άλλα 5 λεπτά. H ρητίνη εκπλύθηκε δύο 
φορές µε DMF, δύο φορές µε ισοπροπανόλη και δύο φορές µε διαιθυλαιθέρα. Ξηράνθηκε 
µέχρι  σταθερού βάρους (1180 mg). Aπό την διαφορά βάρους προέκυψε ότι στη ρητίνη 
ακινητοποιήθηκαν 180 mg (~0.4 mmol) Fmoc-K(Boc)-OH και άρα η υποκατάσταση ήταν 0.4 
mmol/gr CLTR. Στην υποκατεστηµένη ρητίνη προστέθηκαν 20 ml διαλύµατος 25% 
πιπεριδίνης σε DMF για την αποπροστασία των Fmoc προστατευµένων α-αµινοµάδων και 
ακολούθησε ανάδευση για 60 λεπτά. H ρητίνη εκπλύθηκε τρείς φορές µε DMF, δύο φορές µε  
Iso-ProOH, τρείς φορές µε διαιθυλαιθέρα και ξηράνθηκε µέχρι σταθερού βάρους (αντίδραση 
1.1). Η ακινητοποίηση του αµινοξέος στη ρητίνη και η αποπροστασία των Fmoc 
προστατευµένων α-αµινοµάδων ελέγχθηκαν ποιοτικά µε TLC όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο 1.3.6.1  
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Αντίδραση 1.1 Αντίδραση της διπροστατευµένης λυσίνης Fmoc-K(Boc)-OH µε την ρητίνη 

CLTR και αποπροστασία της α-αµινοµάδας. Παρασκευή της ρητίνης  (I) 
 

1.3.1.1β H2N-K2(Boc)2-CLTR (ΙΙ) 
Χρησιµοποιήθηκαν 300 mg ρητίνης (Ι) στην οποία περιέχονταν περίπου 0.12 mmol 

αµινοµάδων του πρώτου αµινοξέος. Το δεύτερο αµινοξύ αντέδρασε µε περίσσεια 3 φορές 
(0.12*3=0.36 mmol ή 170 mg) σε σχέση µε την ποσότητα του πρώτου αµινοξέος. Ζυγίστηκαν 
170  mg Fmoc-K(Boc)-OH και διαλύθηκαν σε 4 ml DMF. Στο διάλυµα προστέθηκαν 82 mg 
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(0.54 mmol) HOBt και 82 mg (0.4 mmol) DCC και αφέθηκαν 30 λεπτά υπό ανάδευση για την 
ενεργοποίηση του αµινοξέος. Η δικυκλοεξυλουρία (DCU) που παράχθηκε διηθήθηκε και το 
διάλυµα προστέθηκε σε 300 mg της ρητίνης (Ι). Το µίγµα αντέδρασε υπό ανάδευση για 2 
ώρες. Η ρητίνη εκπλύθηκε τρεις φορές µε DMF, δύο φορές µε Iso-ProOH, τρεις φορές µε 
διαιθυλαιθέρα και ξηράνθηκε. Η αποτελεσµατικότητα της αντίδρασης ελέγχθηκε µε TLC. 
Ακολούθησε αποπροστασία των Fmoc προστατευµένων αµινοµάδων µε 25% πιπεριδίνη σε 
DMF όπως περιγράφηκε πιο πάνω. Η ρητίνη πλύθηκε ξανά όπως πιο πάνω, ξηράνθηκε, και 
το προϊόν ελέγχθηκε µε TLC (αντίδραση 1.2). 
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Αντίδραση 1.2 Ενεργοποίηση καρβοξυλίου λυσίνης Fmoc-K(Boc)-OH µε DCC και HOBt. 

Αντίδραση µε την ρητίνη (Ι). Παρασκευή της ρητίνης  (IΙ) 
 

1.3.1.1γ H2N-K4(Boc)4-CLTR (III) 
Χρησιµοποιήθηκαν 200 mg ρητίνης (ΙΙ) στην οποία περιέχονται περίπου 0.08 mmol 

αµινοµάδων του δεύτερου αµινοξέος. Το τρίτο αµινοξύ αντέδρασε ξανά µε περίσσεια 3 φορές 
(0.08*3=0.24 mmol ή 112 mg) σε σχέση µε την ποσότητα του δεύτερου αµινοξέος. Ζυγίστηκαν 
112 mg Fmoc-K(Boc)-OH και διαλύθηκαν σε 3 ml DMF. Προστέθηκαν 55 mg (0.36 mmol) 
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HOBt και 55 mg (0.265 mmol) DCC. Ενεργοποιήθηκαν για 30 λεπτά, διηθήθηκε η DCU και το 
διάλυµα αναµίχθηκε µε την ρητίνη (ΙΙ). Ακολουθήθηκε η διαδικασία που περιγράφηκε στην 
παράγραφο 1.3.1.1β (αντίδραση, εκπλύσεις, αποπροστασία, εκπλύσεις, ξήρανση). 112 mg 
Fmoc-K(Boc)-OH αντέδρασαν ξανά σαν τέταρτο αµινοξύ στις ίδιες συνθήκες, µε την ρητίνη 
που προέκυψε από την προηγούµενη αντίδραση. Mετά τις εκπλύσεις και την αποπροστασία 
προέκυψε η ρητίνη (ΙΙΙ) και το προϊόν ελέγχθηκε µε TLC. 
 
1.3.1.1δ H2N-K6(Boc)6-CLTR (IV) 

Χρησιµοποιήθηκαν 100 mg ρητίνης (III) στην οποία περιέχονται περίπου 0.04 mmol 
αµινοµάδων του τέταρτου αµινοξέος. Το πέµπτο και έκτο αµινοξύ  αντέδρασαν κατά σειρά 
όπως περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο µε τις εξής ποσότητες αντιδραστηρίων: 
0.04*3=0.12 mmol ή 56 mg Fmoc-K(Boc)-OH, 1.5 ml DMF, 27 mg HOBt και 27 mg DCC. Μετά 
την αποπροστασία του έκτου αµινοξέος, τις συνήθεις εκπλύσεις και ξήρανση προέκυψε η 
ρητίνη (IV) και το προϊόν ελέγχθηκε µε TLC (αντίδραση 1.3). 

 
H2N-K(Boc)-K(Boc)-CLTR

H2N-K6(Boc)6-CLTR (IV)

H2N-K2(Boc)2-CLTR (II)

H2N-K(Boc)-K(Boc)-K(Boc)-K(Boc)-K(Boc)-K(Boc)-CLTR

Fmoc-K(Boc)-OH
DCC/HOBt

........... H2N-K(Boc)-K(Boc)-K(Boc)-K(Boc)-CLTR

H2N-K4(Boc)4-CLTR (III)

........... ή H2N-Kn(Boc)n-CLTR
 

 
Αντίδραση 1.3 Παρασκευή ακινητοποιηµένης στο CLTR γραµµικής πολυλυσίνης  (ΙΙΙ) και (IV) 
 
1.3.1.2 Γραµµικά πολυλυσινικά παράγωγα αντιγόνων. Ag-Kn(NH2)n-OH, n=1,2,4,6.  Ag=2,4D  

ή  2,4,5T 
1.3.1.2α Αντίδραση µε τα αντιγόνα 2,4D και 2,4,5T 

50 mg (~0.02 mmol αµινοµάδων) από τις ρητίνες (Ι), (ΙΙ), (ΙΙΙ) και (IV) 
χρησιµοποιήθηκαν για αντίδραση µε τα ζιζανιοκτόνα 2,4D ή 2,4,5T. Αυτά αντέδρασαν µε 
περίσσεια 5 φορές σε σχέση µε την ποσότητα του ακινητοποιηµένου στην ρητίνη µορίου. 
∆ηλαδή 0.02*5=0.1 mmol 2,4D (22.1 mg) διαλύθηκαν σε 1 ml  DMF, 13 mg N-
υδροξυηλεκτριµίδιο (NHS) και  23 mg DCC  χρησιµοποιήθηκαν για την ενεργοποίηση του 
καρβοξυλίου του 2,4D. Mετά την ενεργοποίηση και την αποµάκρυνση της DCU το κάθε 
διάλυµα προστέθηκε στα 50 mg της αντίστοιχης ρητίνης. Αντέδρασαν υπό ανάδευση για µία 
ώρα. Ακολούθησαν εκπλύσεις και ξήρανση ως συνήθως. Τα προϊόντα 2,4D-Kn(Boc)n-CLTR 
ελέγχθηκαν µε TLC. 

Για τα παράγωγα του 2,4,5T (2,4,5T-Kn(Boc)n-CLTR) χρησιµοποιήθηκε ακριβώς το 
ίδιο πρωτόκολλο µε την διαφορά ότι η ποσότητα του 2,4,5T ήταν 0.1 mmol=25.55 mg 
(αντίδραση 1.4).  
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Ag
Ag-Kn(Boc)n-CLTR

DCC/NHS

90%TFA
Ag-Kn(NH2)n-OH

n  FITC
Ag-Kn(F)n-OH

H2N-Kn(Boc)n-CLTR

Ag-Kn(NH2)n-OH  
 
 
Αντίδραση 1.4 Σύνθεση των αντιγονικών πολυλυσινικών παραγώγων (3α,β),  (4α,β), (8α,β), 

(9α,β) και των λυσινικών ανιχνευτών  (13α,β),  (14α,β), (18α,β), (19α,β).  Ag = 
2,4D ή 2,4,5T     n=1, 2, 4, 6 

 
1.3.1.2β Αποµόνωση των παραγώγων: Ag-Kn(NH2)n-OH 

Κάθε µια από τις οκτώ ρητίνες Ag-Kn(Boc)n-CLTR αποκόπηκε από το CLTR και 
αποπροστατεύτηκαν οι πλευρικές της ε-προστατευµένες µε Boc αµινοµάδες αφού εκτέθηκε 
για 30 λεπτά σε 0.5 ml 90% υδατικού διαλύµατος TFA. Τα µίγµατα διηθήθηκαν, τα διηθήµατα 
εξατµίστηκαν σε ρεύµα αζώτου και σε κάθε υπόλειµµα  προστέθηκαν 10 ml διαιθυλαιθέρα. Τα 
πολυλυσινικά παράγωγα των αντιγόνων (Ag-Kn(NH2)n-OH) αποµονώθηκαν σαν ίζηµα. Κάθε 
ένα από αυτά φυγοκεντρήθηκε και αποχύθηκε το υπερκείµενο, εκπλύθηκε τρείς φορές µε 
αιθέρα και ξηράνθηκε. Όλα τα παράγωγα ελέγχθηκαν µε TLC. Το UV φάσµα τους λήφθηκε µε 
σάρωση της περιοχής µηκών κύµατος 320-220 nm (παράγραφος 1.3.7.1).  

Στον πιο κάτω πίνακα 1.1 φαίνονται τα παράγωγα που συντέθηκαν µε τα σύµβολα, 
τους κωδικούς και τα µοριακά βάρη τους.  

 
Πίνακας 1.1   Κωδικοί, σύµβολα και µοριακά βάρη των αντιγόνων 2,4D 
και 2,4,5Τ και των γραµµικών πολυλυσινικών παραγώγων τους.  
Pητίνη 2,4D παράγωγο MB 2,4,5T παράγωγο MB 

(I) (3α) 2,4D-K(NH2)-OH 349 (3β) 2,4,5T-K(NH2)-OH 383.5 
(II) (4α) 2,4D-K2(NH2)2-OH 477 (4β) 2,4,5T-K2(NH2)2-OH 511.5 
(III) (8α) 2,4D-K4(NH2)4-OH 733 (8β) 2,4,5T-K4(NH2)4-OH 767.5 
(IV) (9α) 2,4D-K6(NH2)6-OH 989 (9β) 2,4,5T-K6(NH2)6-OH 1023.5 

 2,4D 221 2,4,5T 255.5 
 

Για την ταυτοποίηση και τον έλεγχο της ορθότητας της δοµής µε NMR, συντέθηκαν 
επιπλέον ποσότητες των παραγώγων 3α και 4α. Χρησιµοποιήθηκαν 200 mg της ρητίνης (Ι) 
για την µετατροπή της σε (ΙΙ) σύµφωνα µε το πρωτόκολλο της παραγράφου 1.3.1γ. 
Ακολούθως 200 mg από κάθε ρητίνη (Ι) και (ΙΙ) αντέδρασαν µε το 2,4D και τα προϊόντα 3α και 
4α αποµονώθηκαν όπως ήδη περιγράφηκε. Ένα µέρος τους χρησιµοποιήθηκε για τη λήψη 
φασµάτων NMR ενώ το υπόλοιπο, για την σύνθεση επιπλέον ποσοτήτων ανιχνευτών όπως 
περιγράφεται στην επόµενη παράγραφο, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν επίσης για 
φασµατοσκοπία NMR. 
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1.3.1.3 Αντίδραση µε FITC και αποµόνωση των ανιχνευτών Ag-Kn(F)n-OH. 
Κατάλληλες ποσότητες από τα παράγωγα 3α, 3β, 4α, 4β, 8α, 8β, 9α και 9β, 

διαλύθηκαν σε MeOH και αντέδρασαν µε το FITC. Η γραµµοµοριακή αναλογία  
FITC/αµινοµάδες ήταν σε όλες τις περιπτώσεις 1.5/1. Στον πίνακα 1.2 που ακολουθεί 
φαίνονται οι ποσότητες που χρησιµοποιήθηκαν και οι ανιχνευτές που παράχθηκαν.  

 
Πίνακας 1.2 Ποσότητες των παραγώγων και του FITC που 
χρησιµοποιήθηκαν για την σύνθεση των γραµµικών πολυλυσινικών 
ανιχνευτών. 

παράγωγο mmol 
αµινοµάδων 

mmol (mg) 
FITC ανιχνευτής 

(3α): 0.006 mmol=2.1 mg 0.006 0.009(3.5) (13α)  2,4D-K(F)-OH 
(4α): 0.003 mmol=1.43 mg 0.006 0.009(3.5) (14α)  2,4D-K2(F)2-OH 
(8α): 0.0015 mmol=1.1 mg 0.006 0.009(3.5) (18α)  2,4D-K4(F)4-OH 
(9α): 0.001 mmol=0.98 mg 0.006 0.009(3.5) (19α)  2,4D-K6(F)6-OH 
(3β): 0.006 mmol=2.3 mg 0.006 0.009(3.5) (13β)  2,4,5T-K(F)-OH 
(4β): 0.003 mmol=1.53 mg 0.006 0.009(3.5) (14β)  2,4,5Τ-K2(F)2-OH 
(8β): 0.0015 mmol=1.15 mg 0.006 0.009(3.5) (18β)  2,4,5Τ-K4(F)4-OH 
(9β): 0.001 mmol=1.02 mg 0.006 0.009(3.5) (19β)  2,4,5Τ-K6(F)6-OH 

 
Για κάθε αντίδραση, η κατάλληλη ποσότητα FITC διαλύθηκε σε 0.5 ml MeOH και 

προστέθηκαν 5 µl DIPEA. Το κάθε FITC διάλυµα αναµίχθηκε µε τις αντίστοιχες ποσότητες 
παραγώγων 3α, 3β, 4α, 4β, 8α, 8β, 9α και 9β, που φαίνονται στον πίνακα, διαλυµένες σε 0.1 
ml MeOH. Όλα τα µίγµατα αντέδρασαν υπό ανάδευση σε θερµοκρασία δωµατίου για 24 ώρες 
(αντίδραση 1.4). Μετά το τέλος των αντιδράσεων η µεγαλύτερη ποσότητα του διαλύτη 
εξατµίστηκε σε ρεύµα Ν2. Τα φθορίζοντα προϊόντα (ανιχνευτές) αποµονώθηκαν σαν ιζήµατα 
µε την προσθήκη σε κάθε υπόλειµµα 5 ml διαιθυλαιθέρα. Τα ιζήµατα εκπλύθηκαν δύο έως 
τρεις φορές µε διαιθυλαιθέρα και ξηράνθηκαν ενώ τα τελικά προϊόντα ελέγχθηκαν µε TLC. 

Oλοι οι ανιχνευτές καθαρίστηκαν µε παρασκευαστικό TLC (παράγραφος 1.3.6.2). Οι 
κύριες κηλίδες µε έντονο κίτρινο χρώµα, συλλέχθηκαν, εκχυλίστηκαν µε µεθανόλη από την 
πυριτική γέλη (silica gel) και διατηρήθηκαν σαν µεθανολικά διαλύµατα. Επίσης λήφθηκαν τα 
φάσµατα τους στο ορατό (Vis) για σύγκριση µε το φάσµα της φλουορεσκεΐνης (παράγραφος 
1.3.7.2).  

Κοινό χαρακτηριστικό των γραµµικών πολυλυσινικών ανιχνευτών Ag-Kn(F)n-OH ήταν 
ότι το αντιγόνο (2,4D ή 2,4,5Τ) ήταν συνδεδεµένο στην α-αµινοµάδα της λυσίνης ενώ τα µόρια 
FITC ήταν συνδεδεµένα σαν θειοκαρβαµιδικά παράγωγα στην ε-αµινοµάδα της (σχήµα 1.2). 
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Σχήµα  1.2 Χηµικοί τύποι των γραµµικών (πολυ)λυσινικών ανιχνευτών Ag-Kn(F)n-OH του 2,4D, 

(13α), (14α), (18α), (19α). Αντικαθιστώντας το 2,4D µε το 2,4,5Τ προκύπτουν οι 
αντίστοιχοι ανιχνευτές του 2,4,5Τ, (13β), (14β), (18β), (19β). Αντικαθιστώντας το 
FITC µε Η προκύπτουν οι χηµικοί τύποι των αντιγονικών παραγώγων, (3α,β),  (4α,β), 
(8α,β), (9α,β). Το FITC παριστά το θειοκαρβαµιδικό παράγωγο της φλουορεσκεΐνης. 

 
1.3.2 Σύνθεση ανιχνευτών µε το αντιγόνο στην ε- και τη φλουορεσκεΐνη στην α-αµινοµάδα (F-
K(2,4D)-OH (12α) και F-K(2,4,5T)-OH (12β)), ισοµερών ως προς τις δοµές 13α, 13β [121].  
 
1.3.2.1 H2N-K(Mtt)-CLTR (V) 

Σε 500 mg ρητίνης CLTR προστέθηκαν 5 ml DMF για τη διόγκωση της και 425 µl 
DIPEA. Προστέθηκαν επίσης 185 mg (0.3 mmol) της διπροστατευµένης λυσίνης Fmoc-K(Mtt)-
OH. Ακολουθήθηκε η διαδικασία πού περιγράφηκε στην παράγραφο 1.3.1.1α. Η 
υποκατάσταση ήταν περίπου 0.4 mmol/gr CLTR 

1.3.2.2 F-K(NH2)-OH 
Σε 20 mg ρητίνης (V) (0.008 mmol αµινοµάδων) προστέθηκαν 0.012 mmol (4.7 mg) 

FITC διαλυµένα σε 0.5 ml DMF. Αντέδρασαν υπό ανάδευση για µία ώρα. Ακολούθησαν οι 
συνηθισµένες εκπλύσεις και ξήρανση της F-K(Mtt)-CLTR. H φθορίζουσα λυσίνη αποκόπηκε 
από την ρητίνη και αποπροστατεύθηκε µε έκθεση της F-K(Mtt)-CLTR για 20 λεπτά σε 1 ml 
διαλύµατος 1% TFA σε DCM.  Ακολούθησε διήθηση και το διήθηµα εξατµίστηκε σε ρεύµα 
αζώτου. Προστέθηκε αιθέρας για την καταβύθιση και αποµόνωση του φθορίζοντος 
παραγώγου. Το ίζηµα εκπλύθηκε δύο φορές µε αιθέρα και ξηράνθηκε. Η ποσότητα του ήταν 
3.5 mg (0.0065 mmol). 
 
1.3.2.3 F-K(2,4D)-OH (12α) και F-K(2,4,5T)-OH (12β) (σχήµα 1.3) 

Ζυγίστηκαν 0.0065 mmol (1.4 mg) 2,4D και διαλύθηκαν σε 70 µl DMF. Για την 
ενεργοποίηση του καρβοξυλίου προστέθηκαν 1 mg NHS και 1.5 mg DCC για 30 λεπτά. Η 
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DCU διηθήθηκε και το διήθηµα προστέθηκε σε 1.75 mg (~0.0032 mmol) F-K(NH2)-OH. Το 
µίγµα αφέθηκε να αντιδράσει για 24 ώρες. Το DMF εξατµίστηκε υπό κενό (speed vac) και 
κατόπιν προστέθηκαν 2 ml διαιθυλαιθέρα για την καταβύθιση του φθορίζοντος προϊόντος. 
Εκπλύθηκε τρεις φορές µε αιθέρα και ο ανιχνευτής F-K(2,4D)-OH ξηράνθηκε σε ρεύµα 
αζώτου. 

H ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε µε 1.7 mg (~0.0065 mmol) 2,4,5T για την σύνθεση 
του F-K(2,4,5T)-OH. Καθαρίστηκαν µε παρασκευαστικό TLC, συλλέχθηκαν οι κύριες κηλίδες 
µε Rf=0.4 και Rf=0.42 που αντιστοιχούσαν στους ανιχνευτές 12α και 12β αντίστοιχα (σχήµα 
1.3). Εκχυλίστηκαν µε µεθανόλη από την πυριτική γέλη (silica gel), λήφθηκε το φάσµα ορατού 
και διατηρήθηκαν σαν µεθανολικά διαλύµατα.  
 
1.3.3 Σύνθεση των ανιχνευτών 2,4D-EDA-F (15α) και 2,4,5T-EDA-F (15β), µε χηµική 

γέφυρα την αιθυλενοδιαµίνη (EDA) [121].  
 
1.3.3.1 Η2Ν-EDA-CLTR (VΙ) 

Σε 1 g ρητίνης CLTR προστέθηκαν 10 ml DMF για τη διόγκωση της. Πέντε λεπτά 
αργότερα 1 ml EDA προστέθηκε υπό ανάδευση και αντέδρασε µε την ρητίνη για 30 λεπτά. Η 
ρητίνη (VI) που προέκυψε εκπλύθηκε τρείς φορές µε DMF, δύο φορές µε Iso-ProOH, τρείς 
φορές µε διαιθυλαιθέρα και ξηράνθηκε. Η θεωρητική υποκατάσταση είναι 1.5 mmol EDA/gr 
CLTR 
 
1.3.3.2 2,4D-EDA-NH2 (5α),    2,4,5T-EDA-NH2 (5β),    2,4DBr-EDA-NH2 (5γ) 

Για κάθε αντίδραση χρησιµοποιήθηκαν 100 mg ρητίνης (VI) µε περίπου 0.15 mmol 
αµινοµάδων. Το 2,4D αντέδρασε µε 3 φορές περίσσεια. Zυγίστηκαν 0.15*3=0.45 mmol 2,4D 
(100 mg) και διαλύθηκαν σε 1.5 ml DMF.  Προστέθηκαν 57 mg NHS και 102 mg DCC για την 
ενεργοποίηση του καρβοξυλίου του 2,4D. Mετά την ενεργοποίηση και την αποµάκρυνση της 
DCU προστέθηκε επίσης 1ml DCM (συνολικός όγκος 2.5ml) και το ενεργοποιηµένο διάλυµα 
προστέθηκε σε 100 mg ρητίνης (VI). Αντέδρασαν υπό ανάδευση για 2 ώρες. Aκολούθησαν 
εκπλύσεις και ξήρανση ως συνήθως µε προϊόν την ρητίνη 2,4D-EDA-CLTR. 

Το 2,4D-EDA-NH2 αποκόπηκε από την ρητίνη µε έκθεση της σε 1ml διαλύµατος 90% 
TFA για 30 λεπτά. Το µίγµα διηθήθηκε και το διήθηµα σχεδόν εξατµίστηκε σε ρεύµα αζώτου. 
Στο υπόλειµµα προστέθηκαν 10 ml διαιθυλαιθέρα. Tο 2,4D-EDA-NH2 (5α) παράγωγο, 
αποµονώθηκε σαν ίζηµα, εκπλύθηκε τρείς φορές µε αιθέρα και ξηράνθηκε. 

Για την σύνθεση των 2,4,5T-EDA-NH2 (5β) και 2,4DBr-EDA-NH2 (5γ) παραγώγων 
χρησιµοποιήθηκε ακριβώς το ίδιο πρωτόκολλο. Οι ποσότητες για 100 mg ρητίνης (VI) ήταν 
0.45 mmol από κάθε ουσία. ∆ηλαδή 115 mg 2,4,5T και 140 mg 2,4DBr. 

Όλα τα παράγωγα (5α, 5β και 5γ) ελέγχθηκαν µε TLC. Τα UV φάσµατα τους 
λήφθηκαν µε σάρωση της περιοχής µηκών κύµατος 320-220 nm (παράγραφος 1.3.7.1). 
 
1.3.3.3 2,4D-EDA-F (15α),    2,4,5T-EDA-F (15β),    2,4DBr-EDA-F (15γ)  

Κατάλληλες ποσότητες από τα παράγωγα 5α, 5β και 5γ διαλύθηκαν σε 0.1 ml  MeOH 
και αντέδρασαν µε το FITC όπως ήδη περιγράφηκε στην παράγραφο 1.3.1.3. Η 
γραµµοµοριακή αναλογία  FITC/EDA ήταν σε όλες τις περιπτώσεις 1.5/1. Στον πίνακα που 
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ακολουθεί φαίνονται οι ποσότητες των παραγώγων που χρησιµοποιήθηκαν και οι ανιχνευτές 
που παράχθηκαν (σχήµα 1.3).  
 
Πίνακας 1.3  Ποσότητες του FITC και των παραγώγων 5α, 5β και 5γ, που 
χρησιµοποιήθηκαν για την σύνθεση των ανιχνευτών 15α, 15β, 15γ. 

παράγωγο ΜΒ 
mmol (mg) 

FITC 
ανιχνευτής 

(5α): 0.005 mmol=1.3 mg 263 0.015 (5.8) (15α)    2,4D-EDA-F 
(5β): 0.005 mmol=1.5 mg 297.5 0.015 (5.8) (15β)    2,4,5T-EDA-F 
(5γ): 0.005 mmol=1.75 mg 352 0.015 (5.8) (15γ)    2,4DBr-EDA-F 

 
Όλοι οι ανιχνευτές ελέγχθηκαν µε TLC και καθαρίστηκαν µε παρασκευαστικό  TLC. Οι 

κύριες κηλίδες συλλέχθηκαν, εκχυλίστηκαν µε µεθανόλη από την πυριτική γέλη (silica gel) και 
διατηρήθηκαν σαν µεθανολικά διαλύµατα. Λήφθηκε το φάσµα τους στο ορατό όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 1.3.7.2.  
 
1.3.4 Σύνθεση των µονοσηµασµένων ανιχνευτών F-K(NH2)-EDA-2,4D (16α) και F-K(NH2)-

EDA-2,4,5T (16β), (σχήµα 1.3) [121]. 
 
1.3.4.1 Fmoc-K(Mtt)-EDA-2,4D και Fmoc-K(Mtt)-EDA-2,4,5Τ 

Ζυγίστηκαν 0.035 mmol (21.6 mg) Fmoc-K(Mtt)-OH (MB=616) και διαλύθηκαν σε 400 
µl DMF. Για την ενεργοποίηση του καρβοξυλίου της διπροστατευµένης λυσίνης προστέθηκαν 
8 mg HOBt και 8 mg DCC για 30 λεπτά. Μετά την διήθηση της DCU το διήθηµα προστέθηκε 
σε 10 mg (0.038 mmol) 2,4D-EDA-NH2 (5α). Αντέδρασαν για 24 ώρες και κατόπιν 
προστέθηκαν 2 ml νερού για την καταβύθιση του προϊόντος. Το προϊόν [Fmoc-K(Mtt)-EDA-
2,4D] εκπλύθηκε τρεις φορές µε νερό και ξηράνθηκε υπό κενό. Ελέγχθηκε µε TLC. 

Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε µε 11.3 mg (0.038 mmol) 2,4,5T-EDA-NH2 (5β) για 
την σύνθεση του Fmoc-K(Mtt)-EDA-2,4,5T. 
 
1.3.4.2 Η2Ν-K(Mtt)-EDA-2,4D (6α) και Η2Ν-K(Mtt)-EDA-2,4,5Τ (6β). 

Τα παράγωγα που παρήχθησαν µε την διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου 
κατεργάστηκαν για 30 λεπτά µε 5 ml 25% ισοπροπυλαµίνης (IPA) σε DCM για την 
αποµάκρυνση της Fmoc προστατευτικής οµάδας. Ο διαλύτης εξατµίστηκε µέχρις ξηρού σε 
ρεύµα αζώτου. Τα στερεά υπολείµµατα διαλύθηκαν µε 100 µl MeOH το κάθε ένα και κατόπιν 
προστέθηκαν από 10 ml διαιθυλαιθέρα για την καταβύθιση των προϊόντων, τα ιζήµατα 
εκπλύθηκαν τρεις φορές µε διαιθυλαιθέρα και ξηράνθηκαν. Τα υπολείµµατα διαλύθηκαν σε 
MeOH και ακολούθησε καθαρισµός µε παρασκευαστικό TLC. Οι κηλίδες µε Rf=0.43 (H2N-
K(Mtt)-EDA-2,4D) (6α) και Rf=0.47 (H2N-K(Mtt)-EDA-2,4,5T) (6β) συλλέχτηκαν εκχυλίστηκαν 
µε MeOH και ο διαλύτης εξατµίστηκε µέχρις ξηρού. Η µάζα του υπολείµµατος υπολογίστηκε σε 
κάθε περίπτωση µε ζύγιση αφού αφαιρέθηκε το απόβαρο. Προστέθηκε κατάλληλη ποσότητα 
MeOH σε κάθε δοκιµαστικό σωλήνα ώστε η συγκέντρωση του κάθε διαλύµατος να είναι 12 
µmols/ml και διατηρήθηκαν σαν µεθανολικά διαλύµατα για περαιτέρω χρήση. (6α: MB=391 και 
6β: MB=425.5).  
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1.3.4.3 F-K(ΝΗ2)-EDA-2,4D (16α) και F-K(ΝΗ2)-EDA-2,4,5Τ (16β) (σχήµα 1.3) 

Από κάθε ένα από τα διαλύµατα που περιέχουν τις ουσίες (6α) και (6β) λήφθηκαν 200 
µl (2.4 µmols από κάθε ουσία). Σ’ αυτά προστέθηκαν από 3.6 µmols FITC (1.4 mg) διαλυµένα 
σε 200 µl MeOH που περιείχε 2 µl DIPEA. Αντέδρασαν για 24 ώρες. Tο µίγµα της κάθε 
αντίδρασης εξατµίστηκε σε ρεύµα αζώτου. Τα υπολείµµατα εκτέθηκαν για 20 λεπτά, σε 0.5 ml 
διαλύµατος 1% TFA σε DCM, για την αποµάκρυνση της Mtt προστατευτικής οµάδας. 
Ακολούθησε εξάτµιση του διαλύτη σε ρεύµα αζώτου, προστέθηκαν µερικές σταγόνες MeOH  
και το φθορίζον προϊόν καταβυθίστηκε µε 2 ml διαιθυλαιθέρα. Εκπλύθηκε 2 φορές µε αιθέρα 
και ξηράνθηκε. Ακολούθησε καθαρισµός σε παρασκευαστικό TLC. Οι κύριες κηλίδες µε 
Rf=0.15 (F-K(ΝΗ2)-EDA-2,4D) και Rf=0.16 (F-K(ΝΗ2)-EDA-2,4,5T) συλλέχτηκαν, ακολούθησε 
εκχύλιση µε MeOH, λήφθηκε το φάσµα τους στο ορατό και διατηρήθηκαν σαν µεθανολικά 
διαλύµατα µέχρι την χρήση. 
 
1.3.5 Σύνθεση των δισηµασµένων ανιχνευτών F-K(F)-EDA-2,4D (17α) και F-K(F)-EDA-

2,4,5T (17β), (σχήµα 1.3)  [121].  
 
1.3.5.1 Η2Ν-K(ΝΗ2)-EDA-2,4D (7α) και Η2Ν-K(ΝΗ2)-EDA-2,4,5Τ (7β) 

Επαναλήφθηκε η διαδικασία της παραγράφου 1.3.4.1 µε την διπροστατευµένη 
λυσίνη Fmoc-K(Fmoc)-ΟΗ (MB=590) αντί της Fmoc-K(Mtt)-ΟΗ και µε τις ίδιες ποσότητες. Τα 
προϊόντα Fmoc-K(Fmoc)-EDA-2,4D και Fmoc-K(Fmoc)-EDA-2,4,5Τ µε Rf=0.72 
κατεργάστηκαν µε 25% IPA σε DCM για 30 λεπτά για την αποπροστασία των Fmoc 
προστατευµένων αµινοµάδων. Σε κάθε στερεό υπόλειµµα προστέθηκε 1ml MeOH. Τα 
διαλύµατα διηθήθηκαν και τα διηθήµατα συµπυκνώθηκαν σε ρεύµα αζώτου µέχρις όγκου 
περίπου 50µl. Προστέθηκε διαιθυλαιθέρας για την καταβύθιση των προϊόντων. Τα ιζήµατα 
εκπλύθηκαν άλλες δύο φορές µε αιθέρα και ξηράνθηκαν. Καθαρίστηκαν µε παρασκευαστικό 
TLC. Οι κηλίδες µε Rf=0.04 (H2N-K(NH2)-EDA-2,4D) και Rf=0.06 (H2N-K(NH2)-EDA-2,4,5T) 
συλλέχθηκαν, ακολούθησε η συνηθισµένη διαδικασία εκχύλισης και τελικά αποµονώθηκαν ~4 
mg από κάθε προϊόν (7α: MB=391) και (7β: MB=425.5). Τα UV φάσµατα τους λήφθηκαν µε 
σάρωση της περιοχής µηκών κύµατος 320-220 nm.  

 
1.3.5.2 F-K(F)-EDA-2,4D (17α) και F-K(F)-EDA-2,4,5Τ (17β) (σχήµα 1.3) 

Η αντίδραση µε το FITC έγινε σε διαλύτη MeOH µε αναλογία FITC/αµινοµάδες = 
1.5/1 όπως ήδη περιγράφηκε. Οι ποσότητες από τα παράγωγα (7α) και (7β) που 
χρησιµοποιήθηκαν ήταν 0.003 mmol (0.006 mmol αµινοµάδων), ενώ χρησιµοποιήθηκαν και 
0.009 mmol FITC για κάθε αντίδραση. 

Οι ανιχνευτές καθαρίστηκαν µε παρασκευαστικό TLC. Οι κύριες κηλίδες µε Rf=0.23 
(F-K(F)-EDA-2,4D) και Rf=0.25 (F-K(F)-EDA-2,4,5T) συλλέχτηκαν, εκχυλίστηκαν µε MeOH, 
λήφθηκε το φάσµα τους στο ορατό και διατηρήθηκαν σαν µεθανολικά διαλύµατα µέχρι την 
χρήση.   
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Σχήµα  1.3 Χηµικοί τύποι των ανιχνευτών του 2,4D, (13α),  (12α), (15α), (16α),  (17α). 

Αντικαθιστώντας το 2,4D µε το 2,4,5Τ προκύπτουν οι αντίστοιχοι ανιχνευτές του 
2,4,5Τ, (13β),  (12β), (15β), (16β), (17β). Το FITC αντιστοιχεί στο θειοκαρβαµιδικό 
παράγωγο της φλουορεσκεΐνης. 

 
1.3.6 Αναλυτική και παρασκευαστική χρωµατογραφία λεπτής στοιβάδας (TLC). 
 
1.3.6.1 Έλεγχος µε αναλυτικό TLC [122].  

Βασική προϋπόθεση για την σύνθεση µορίων (ανιχνευτών) υψηλής καθαρότητας 
ήταν η µεγάλη απόδοση (~100%) των αντιδράσεων που έγιναν σε στερεή φάση (CLTR). Η 
αποτελεσµατικότητα κάθε αντίδρασης  ελέγχονταν ως εξής: Μικρή ποσότητα ρητίνης (<1 mg) 
µετά το τέλος της αντίδρασης και την ξήρανση µε αιθέρα, επωαζόταν για 2-3 λεπτά µε δύο 
σταγόνες διαλύµατος DCM: τριφλουοροαιθανόλης: AcOH / 7:2:1. Το διάλυµα αυτό αποσπά τα 
ακινητοποιηµένα µόρια από την ρητίνη CLTR χωρίς να τα αποπροστατεύει. Το υπερκείµενο 
διάλυµα αναπτυσσόταν σε πλακίδιο TLC 5Χ10 cm µε διαλύτη Τολουόλιο : MeOH : AcOH / 
7:1.5:1.5. Ακολουθούσε ξήρανση του πλακιδίου σε ρεύµα αέρα και εµφάνιση του 
αποτελέσµατος κάτω από υπεριώδες φως (UV) µήκους κύµατος 256 nm. Λόγω της έντονης 
απορρόφησης της προστατευτικής οµάδας Fmoc, τα προστατευµένα µόρια που 
αποκόπτονταν από την ρητίνη εµφάνιζαν µια έντονη κηλίδα. Για την ανίχνευση τυχόν 
ελεύθερων αµινοµάδων λόγω µη αποτελεσµατικής αντίδρασης είτε για τον έλεγχο της 
αποτελεσµατικότητας της αποπροστασίας, ακολουθούσε τεστ νινυδρίνης. Η διαδικασία 
περιελάµβανε ψεκασµό του πλακιδίου µε 0.2% διάλυµα νινυδρίνης σε 1-βουτανόλη και 
εµφάνιση του αποτελέσµατος µε θέρµανση για 5 λεπτά στους 100 οC. Σε περίπτωση 
αρνητικού αποτελέσµατος δεν υπήρχε αλλαγή χρώµατος της κηλίδας . 
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Για τον έλεγχο των αντιγονικών παραγώγων µετά τον καθαρισµό και την αποµόνωση 
τους ακολουθούσε η πιο πάνω διαδικασία αφού προηγουµένως µικρή ποσότητα τους 
διαλυόταν σε µια σταγόνα µεθανόλης. 
 
1.3.6.2 Καθαρισµός ανιχνευτών µε παρασκευαστικό TLC.  

Σε πλακίδιο παρασκευαστικής  χρωµατογραφίας λεπτής στοιβάδας (20Χ20 cm, 0.25 
mm πάχος) και σε απόσταση 2 cm από την µια πλευρά του απλώθηκε σε λεπτή γραµµή 
πυκνό διάλυµα της ουσίας προς καθαρισµό. Τα πλακίδια αναπτύχθηκαν σε κατάλληλο θάλαµο 
µε διαλύτη Τολουόλιο : MeOH : AcOH / 7 : 1.5 : 1.5. Μετά το τέλος της χρωµατογραφίας τα 
πλακίδια εκτέθηκαν σε ρεύµα αζώτου για ξήρανση και εµφανίστηκαν κάτω από φως 256 nm 
(shortwave) και 366nm (longwave). Οι περιοχές µε τις κατάλληλες κηλίδες αφαιρέθηκαν µε 
απόξεση και η πυριτική γέλη (Silica gel) αναµίχθηκε µε MeOH για την εκχύλιση των 
προϊόντων. Η διαδικασία της εκχύλισης επαναλήφθηκε άλλες δύο φορές και τα διαλύµατα 
µεθανόλης συνδυάστηκαν και διατηρήθηκαν στους 4 οC µέχρι τη χρήση. 

    
1.3.7 Λήψη φασµάτων ορατού και υπεριώδους. 
 
1.3.7.1 Φάσµατα υπεριώδους (UV) 

Μικρή ποσότητα από κάθε αντιγονικό παράγωγο (3α, 3β, 4α, 4β, 5α, 5β, 7α, 7β, 8α, 
8β, 9α, 9β) αλλά και από τα ζιζανιοκτόνα 2,4D και 2,4,5Τ διαλύθηκε σε MeOH και 
παρασκευάστηκαν αραιά διαλύµατα µε περιεκτικότητες από 0,05 έως 0,2 mg/ml. Τα 
διαλύµατα αυτά χρησιµοποιήθηκαν για την λήψη των φασµάτων υπεριώδους µε σάρωση της 
περιοχής µηκών κύµατος 320-220 nm. Η ταχύτητα σάρωσης ήταν 1 nm/sec ενώ η ταχύτητα 
στο καταγραφικό ήταν 1 mm/sec. Τα φάσµατα που αντιστοιχούσαν στις συγκεντρώσεις µε 
µέγιστο απορρόφησης 0.2 – 0.6 συγκρίθηκαν µε τα φάσµατα των 2,4D και 2,4,5Τ. 
 
1.3.7.2 Φάσµατα ορατού (Vis) και µέτρηση συγκέντρωσης διαλυµάτων ανιχνευτών 

Τα τελικά µεθανολικά διαλύµατα των ανιχνευτών (12α, 12β, 13α, 13β, 14α, 14β, 15α, 
15β, 16α, 16β, 17α, 17β, 18α, 18β, 19α, 19β) όπως επίσης διαλύµατα FITC και 
φλουορεσκεΐνης χρησιµοποιήθηκαν για την λήψη φασµάτων ορατού. Σε κάθε περίπτωση 
έγιναν αραιώσεις του µεθανολικού διαλύµατος 1:10, 1:50, 1:100, 1:500, σε διάλυµα 0.1 Μ 
NaHCO3 και λήφθηκαν τα φάσµατα τους µε σάρωση της περιοχής µηκών κύµατος  600-400 
nm. Η ταχύτητα σάρωσης ήταν 1 nm/sec ενώ η ταχύτητα στο καταγραφικό ήταν 1 mm/sec. 
Τα φάσµατα που αντιστοιχούσαν στις αραιώσεις µε µέγιστο απορρόφησης 0.2 – 0.6 
συγκρίθηκαν µε τα φάσµατα του FITC και της φλουορεσκεΐνης. Οι τιµές απορρόφησης (OD) 
στο µήκος κύµατος που αντιστοιχούσε στο µέγιστο απορρόφησης σε συνδυασµό µε την 
εκάστοτε αραίωση, χρησιµοποιήθηκαν για την εύρεση της συγκέντρωσης των µεθανολικών 
διαλυµάτων µε δεδοµένο ότι ο συντελεστής απορρόφησης του συζευγµένου FITC είναι ε=68 
mM-1 cm-1 [123] ενώ ο συντελεστής απορρόφησης της ελεύθερης φλουορεσκεΐνης είναι ε=88 
mM-1 cm-1 [84]. Οι συγκεντρώσεις των µεθανολικών διαλυµάτων των ανιχνευτών             
ως προς το φθορίζον µόριο υπολογίστηκαν µε βάση την σχέση:               

1mM
492

492ODαραίωση
ε

*CF
⋅

= . Οι απόλυτες συγκεντρώσεις τους (συγκεντρώσεις ως προς το 
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αντιγόνο) υπολογίστηκαν από την σχέση: 
n
CC F

α
** =   όπου n είναι ο αριθµός 

φθοριζόντων µορίων ανά µόριο ανιχνευτή. Ο αστερίσκος στον συµβολισµό της 
συγκέντρωσης υποδηλώνει ότι πρόκειται για συγκέντρωση σηµασµένου µε φλουορεσκεΐνη 
µορίου (ανιχνευτής) και θα χρησιµοποιηθεί στο εξής για να συµβολιστούν όλα τα είδη της 
συγκέντρωσης των ανιχνευτών.    

 
1.3.8 Λήψη φασµάτων πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού (NMR). 

 
Φάσµατα NMR λήφθηκαν για τα παράγωγα και τους ανιχνευτές που τελικά 

αποδείχτηκαν πιο σηµαντικοί στην FPIA. Τα παράγωγα 3α, 4α και οι ανιχνευτές 13α, 14α 
διαλύθηκαν σε µεθανόλη-d4. Για κάθε φάσµα χρησιµοποιήθηκαν περίπου 2 mg ουσίας. 
Λήφθηκαν φάσµατα 1Η και 13C NMR µιας (1D) διάστασης, και φάσµατα NMR δύο (2D) 
διαστάσεων µε τις τεχνικές 1Η-1Η gs-COSY [οµοπυρηνική συσχέτιση 1Η-1Η µε βαθµωτά 
πεδία], 1Η-13C gs-HMQC [ετεροπυρηνική συσχέτιση ενός δεσµού 1Η-13C µε βαθµωτά πεδία], 
1Η-13C gs-HMBC [ετεροπυρηνική συσχέτιση µακράς εµβέλειας 1Η-13C µε βαθµωτά πεδία]. 
Πειραµατικές συνθήκες για τά φάσµατα 2D: 80 σαρώσεις, χρόνος αποδιέγερσης 1s, 1024 x 
256 πειραµατικά σηµεία. Οι χηµικές µετατοπίσεις δόθηκαν σε ppm χρησιµοποιώντας 
τετραµεθυλοσιλάνιο (TMS) σαν εσωτερική ουσία αναφοράς.  

 
1.3.9 Μέτρηση ειδικής ενεργότητας φθορισµού ελεύθερων ανιχνευτών (fnM).  

 
Τα µεθανολικά διαλύµατα των ανιχνευτών (γνωστής συγκέντρωσης) αραιώθηκαν µε 

διαδοχικές αραιώσεις σε ρυθµιστικό διάλυµα TDx. Από κάθε αραίωση 700 µl τοποθετήθηκαν 
στις ειδικές γυάλινες κυψελίδες της Abbot και µετρήθηκε η ένταση φθορισµού του ελεύθερου 

ανιχνευτή (FIf) στον αναλυτή TDx. Η συγκέντρωση *C (nM) εκφράστηκε σαν γραµµική 

συνάρτηση της FIf και από την κλίση της ευθείας υπολογίστηκε η ειδική ενεργότητα 

φθορισµού για κάθε ανιχνευτή σε µονάδες FI/nM ( nMf fCFI ⋅= * ). Η ειδική ενεργότητα  

fnM αντιπροσωπεύει την ένταση φθορισµού που εκπέµπει 1nM ελεύθερου ανιχνευτή. 
 

1.3.10 Έλεγχος αντίδρασης ανιχνευτών µε το αντίστοιχο ειδικό αντίσωµα 
(ανοσοδραστικότητα) 
 
Μετά την αποµόνωση και την ποσοτικοποίηση των ανιχνευτών, ακολούθησε έλεγχος 

ως προς την ικανότητα αντίδρασης τους µε το αντίστοιχο ειδικό αντίσωµα. Για τους 2,4D 
ανιχνευτές χρησιµοποιήθηκε το µονοκλωνικό αντίσωµα Ε2/G2, ενώ για τους 2,4,5Τ ανιχνευτές 
χρησιµοποιήθηκε πολυκλωνικό που παράχθηκε όπως περιγράφεται στο επόµενο κεφάλαιο. 
Τα µεθανολικά διαλύµατα των ανιχνευτών (γνωστής συγκέντρωσης και γνωστής ειδικής 
ενεργότητας) αραιώθηκαν στο ρυθµιστικό διάλυµα TDx έτσι ώστε η ένταση φθορισµού όλων 
των αραιωµένων διαλυµάτων να κυµαίνεται από 1000 -1200. Στις ειδικές γυάλινες κυψελίδες 
αντίδρασης τοποθετήθηκαν από 700 µl των αραιωµένων διαλυµάτων ανιχνευτών και 
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µετρήθηκαν η ένταση φθορισµού (FI≈1100) και η πόλωση φθορισµού εκπεφρασµένη σε 

χιλιοστά (mP). Η ένταση φθορισµού που µετρήθηκε ήταν αυτή του ελεύθερου ανιχνευτή (FIf), 
ενώ η πόλωση φθορισµού ήταν η ελάχιστη (mPmin) για τον συγκεκριµένο ανιχνευτή, η οποία 

στο εξής θα συµβολίζεται και σαν Pf. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης σειράς των 
µετρήσεων, σε κάθε σωλήνα προστέθηκαν 3 µl από πυκνό διάλυµα ειδικού αντισώµατος. 
Ακολούθησε ανάδευση και δεύτερη σειρά µετρήσεων λαµβάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την 
µέγιστη πόλωση φθορισµού (mPmax) και την ένταση φθορισµού του πλήρως δεσµευµένου 

ανιχνευτή στο αντίσωµα (FIb) από την οποία προέκυψε όπως φαίνεται στην παράγραφο 

1.4.2.4, η ειδική ενεργότητα του πλήρως δεσµευµένου ανιχνευτή (bnM). Η mPmax στο εξής θα 

συµβολίζεται και σαν Pb. Η δεύτερη σειρά µετρήσεων έγινε µε σκοπό την επιβεβαίωση της 
ύπαρξης του αντιγόνου στο µόριο του ανιχνευτή και την µελέτη της ανοσοδραστικότητας του, 
αφού ενδεχόµενη αύξηση της πόλωσης φθορισµού κατά την δεύτερη µέτρηση καταδείκνυε την 
ύπαρξη του αντιγόνου στο µόριο του ανιχνευτή όπως επίσης και την ικανότητα του να 
δεσµεύεται ειδικά στο αντίσωµα. Για την διασφάλιση της ειδικότητας, πραγµατοποιήθηκε 
αντίστοιχη σειρά µετρήσεων χρησιµοποιώντας σαν φθορίζον µόριο ελεύθερη φλουορεσκεΐνη, 
όπως επίσης και µια σειρά µετρήσεων µε όλους τους ανιχνευτές και µη ειδικό αντιορρό από 
µη ανοσοποιηµένο κουνέλι (NRS). 

 
1.4 Αποτελέσµατα 

 
1.4.1 Σύνθεση και αποµόνωση παραγώγων  

 
Οι συνθετικές οδοί στερεής φάσης που χρησιµοποιήθηκαν έδωσαν στις 

περισσότερες περιπτώσεις καθαρά παράγωγα και εύκολα αποµονώσιµα τελικά προϊόντα µε 
ικανοποιητικές αποδόσεις. Η εισαγωγή της L-λυσίνης µας επέτρεψε να συνθέσοµε µια 
ποικιλία από µονοδύναµα και πολυδύναµα παράγωγα τα οποία οδήγησαν µε τη σειρά τους 
στη σύνθεση µεγάλης ποικιλίας ανιχνευτών. Στον πίνακα 1.4 φαίνονται οι συντελεστές 
κατακράτησης (Rf) από τα TLC, τα µέγιστα απορρόφησης (UVmax) και τα αποτελέσµατα του 
τεστ νινυδρίνης, για τα παράγωγα αλλά και ορισµένες ενδιάµεσες ουσίες.  

Μετά την αποµόνωση των παραγώγων 3α, 4α, 8α, 9α, 3β, 4β, 8β, 9β, 5α, 5β, 5γ το 
αναλυτικό TLC σε κάθε περίπτωση έδωσε µόνο µια κηλίδα κατά την εµφάνιση στο UV. Το 
τεστ νινυδρίνης που ακολούθησε για κάθε ένα ήταν θετικό και όπως φαίνεται από τις δοµές 
τους που συνοψίζονται στον πίνακα, συµφωνούσε µε την ύπαρξη αµινοµάδων στο µόριο. 
Επιπλέον δεν έδειξε την ύπαρξη άλλων ουσιών στα παρασκευάσµατα, που σηµαίνει ότι τα 
προϊόντα ήταν υψηλής καθαρότητας. Τα παράγωγα αυτά χρησιµοποιήθηκαν χωρίς περαιτέρω 
καθαρισµό για την αντίδραση µε το FITC και την παρασκευή των ανιχνευτών. Στα 
παρασκευάσµατα των παραγώγων 6α, 6β, 7α, 7β το αναλυτικό TLC έδωσε περισσότερες 
κηλίδες κατά την εµφάνιση στο UV. Για κάθε προϊόν, οι κηλίδες που έδωσαν θετικό τεστ 
νινυδρίνης και αντιστοιχούσαν στο επιθυµητό παράγωγο ήταν: Rf6α=0.43, Rf6β=0.47, 
Rf7α=0.04 και Rf7β=0.06. Αυτά αποµονώθηκαν µε παρασκευαστικό TLC και κατόπιν 
χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή των αντίστοιχων ανιχνευτών.  
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Πίνακας 1.4  Αποτελέσµατα από τα TLC, τα τεστ νινυδρίνης 
και τα φάσµατα υπεριώδους (UV) όλων των παραγώγων των 
αντιγόνων.  

Παράγωγα αντιγόνων Rf 
UVmax 
(nm) 

τεστ 
νινυδρίνης 

2,4D 0.69 284 αρνητικό 
2,4,5T 0.72 289 αρνητικό 
2,4D-Kn(Boc)n-OH 0.85 - αρνητικό 
2,4,5T-Kn(Boc)n-OH 0.85 - αρνητικό 
(3α)  2,4D-K(NH2)-OH 0.2 284 θετικό 
(4α)  2,4D-K2(NH2)2-OH 0.01 284 θετικό 
(8α)  2,4D-K4(NH2)4-OH 0 284 θετικό 
(9α)  2,4D-K6(NH2)6-OH 0 284 θετικό 
(3β)  2,4,5T-K(NH2)-OH 0.25 289 θετικό 
(4β)  2,4,5T-K2(NH2)2-OH 0.02 289 θετικό 
(8β)  2,4,5T-K4(NH2)4-OH 0 289 θετικό 
(9β)  2,4,5T-K6(NH2)6-OH 0 289 θετικό 
(5α)    2,4D-EDA-NH2 0.39 284 θετικό 
(5β)    2,4,5T-EDA-NH2 0.42 289 θετικό 
(5γ)    2,4DBr-EDA-NH2 0.4 - θετικό 
Fmoc-K(Mtt)-EDA-Ag 0.71 - αρνητικό 
(6α)    H2N-K(Mtt)-EDA-2,4D  0.43 - θετικό 
(6β)    H2N-K(Mtt)-EDA-2,4,5T 0.47 - θετικό 
Fmoc-K(Fmoc)-EDA-Ag 0.72 - αρνητικό 
(7α)    H2N-K(NH2)-EDA-2,4D  0.04 284 θετικό 
(7β)    H2N-K(NH2)-EDA-2,4,5T 0.06 289 θετικό 

 
Τα φάσµατα απορρόφησης στο UV (320nm-220nm) των παραγώγων 3α, 4α, 8α, 9α, 

3β, 4β, 8β, 9β, 5α, 5β, 7α, 7β ήταν πανοµοιότυπα µε τα αντίστοιχα φάσµατα των 2,4D και 
2,4,5T (σχήµα 1.4). Σε όλες τις περιπτώσεις η απορρόφηση οφειλόταν στην παρουσία των 
2,4D ή 2,4,5T στο µόριο, αφού η L-λυσίνη (K) αλλά και η αιθυλενοδιαµίνη (EDA) δεν 
απορροφούσαν στην περιοχή µηκών κύµατος απορρόφησης των αντιγόνων. Τα µέγιστα 
απορρόφησης (UVmax) των παραγώγων συµφωνούσαν απόλυτα µε τα µέγιστα απορρόφησης 
των αντιγόνων όπως φαίνεται στον πίνακα 1.4. Τα παράγωγα 6α και 6β περιείχαν την 
προστατευτική οµάδα Mtt η οποία παρουσίαζε έντονη απορρόφηση στην υπεριώδη περιοχή 
µε αποτέλεσµα να επικαλύπτεται η απορρόφηση των αντιγόνων και γι’ αυτό το λόγο τα 
φάσµατα τους δεν αξιολογήθηκαν. 
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Σχήµα 1.4 Φάσµατα υπεριώδους (UV) των αντιγόνων 2,4D, 2,4,5Τ και ορισµένων παραγώγων 

τους. Όλα τα παράγωγα του 2,4D έχουν ίδιο φάσµα και ίδιο µέγιστο απορρόφησης 
(284 nm). Παροµοίως όλα τα παράγωγα του 2,4,5Τ έχουν ίδιο φάσµα και ίδιο µέγιστο 
απορρόφησης (289 nm).  

 
1.4.2 Ανιχνευτές 
 
1.4.2.1 Σύνθεση, αποµόνωση, φάσµατα ορατού (Vis) 

Στους ανιχνευτές 12α και 12β η αντίδραση µε το FITC έγινε στη στερεή φάση ενώ σε 
όλους τους υπόλοιπους ανιχνευτές η αντίδραση έγινε στο διάλυµα. Σε όλες τις περιπτώσεις η 
αποµόνωση του προϊόντος έγινε µε καταβύθιση σε αιθέρα και ακολούθησε αναλυτικό TLC και 
τεστ νινυδρίνης. Οι κηλίδες µε τους ανιχνευτές εντοπίστηκαν σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις 
εύκολα αφού αυτοί αντιστοιχούσαν στην πιο έντονη κίτρινη κηλίδα µε απορρόφηση στο 
υπεριώδες, έντονο φθορισµό στο ορατό και αρνητικό τεστ νινυδρίνης. Οι µόνοι ανιχνευτές που 
έδωσαν θετικό τεστ ήταν οι 16α και 16β όπως άλλωστε αναµενόταν αφού έχουν ελεύθερη την 
ε-αµινοµάδα. Ακολούθησε παρασκευαστικό TLC για τον καθαρισµό όλων των ανιχνευτών. 
Στον πίνακα 1.5 που ακολουθεί φαίνονται τα Rf από τα TLC, τα µέγιστα απορρόφησης στο 
ορατό, τα αποτελέσµατα του τεστ νινυδρίνης, και τα ΜΒ των ανιχνευτών.  
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Πίνακας 1.5     Αποτελέσµατα από τα TLC, τα τεστ νινυδρίνης και τα 
φάσµατα  ορατού (Vis) όλων των ανιχνευτών. ΜΒ ανιχνευτών. 

Ανιχνευτές Rf 
Vis max 

(nm) 
Τεστ 

νινυδρίνης 
MB 

φλουορεσκεΐνη  490  332.3 
FITC 0.71 494  389.4 
(13α)   2,4D-K(F)-OH 0.35 492 αρνητικό 738.6 
(13β)   2,4,5T-K(F)-OH 0.38 492 αρνητικό 773.1 
(12α)   F-K(2,4D)-OH 0.4 492 αρνητικό 738.6 
(12β)   F-K(2,4,5T)-OH 0.42 492 αρνητικό 773.1 
(15α)   2,4D-EDA-F 0.52 492 αρνητικό 652.5 
(15β)   2,4,5T-EDA-F 0.53 492 αρνητικό 687 
(15γ)   2,4DBr-EDA-F 0.5 492 αρνητικό 741.4 
(14α)   2,4D-K2(F)2-OH 0.18 492 αρνητικό 1256 
(14β)   2,4,5T-K2(F)2-OH 0.18 492 αρνητικό 1290.5 
(18α)   2,4D-K4(F)4-OH 0 492 αρνητικό 2291 
(18β)   2,4,5T-K4(F)4-OH 0 492 αρνητικό 2325.5 
(19α)   2,4D-K6(F)6-OH 0 494 αρνητικό 3326 
(19β)   2,4,5T-K6(F)6-OH 0 494 αρνητικό 3360.5 
(16α)   F-K(NH2)-EDA-2,4D 0.15 492 θετικό 780.7 
(16β)   F-K(NH2)-EDA-2,4,5T 0.16 492 θετικό 815.2 
(17α)   F-K(F)-EDA-2,4D 0.23 492 αρνητικό 1170 
(17β)   F-K(F)-EDA-2,4,5T 0.25 492 αρνητικό 1204.5 

 
Τα φάσµατα απορρόφησης στο ορατό όλων των ανιχνευτών (600-400 nm) εµφάνιζαν 

πολύ µεγάλη οµοιότητα µεταξύ τους όπως και µε τα φάσµατα αναφοράς του FITC και της 
φλουορεσκεΐνης (σχήµα 1.5). Τα µέγιστα απορρόφησης τους συµφωνούσαν µε το µέγιστο 
απορρόφησης της φλουορεσκεΐνης (490 nm) όπως φαίνεται στον πιο πάνω  πίνακα. Σε όλες 
τις περιπτώσεις η απορρόφηση οφειλόταν µόνο στην παρουσία της φλουορεσκεΐνης στο 
µόριο, αφού αυτή ήταν το µόνο τµήµα των µορίων µε απορρόφηση στο ορατό. Στο σχήµα 1.5 
παρατίθενται µερικά φάσµατα απορρόφησης στο ορατό τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη 
της φθορίζουσας ουσίας στα µόρια των ανιχνευτών.  
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Σχήµα 1.5 Φάσµατα ορατού (Vis) ορισµένων ανιχνευτών του 2,4D και 2,4,5Τ. Συγκριτικά 

δίνονται και τα φάσµατα του FITC και της φλουορεσκεΐνης. Σε όλα τα φάσµατα το 
µέγιστο απορρόφησης είναι στα 492 nm. Στον πολυσηµασµένο ανιχνευτή 19α 
υπάρχει µια µετατόπιση του µέγιστου απορρόφησης στα 494 nm. 

 

1.4.2.2 Συγκέντρωση µεθανολικών διαλυµάτων ανιχνευτών (*CF), συγκέντρωση εργασίας 

(*A0) ειδική ενεργότητα φθορισµού ελεύθερου ανιχνευτή (fnM) και απόσβεση 
φθορισµού λόγω αλληλεπίδρασης των φθοριζόντων µορίων µε γειτονικά τους µόρια 
(quenching effect). 

Η γραφική παράσταση της FI σε σχέση µε την συγκέντρωση του ανιχνευτή ήταν 
γραµµική σε πολύ µεγάλο εύρος εντάσεων φθορισµού (100-60000). Επίσης σχεδόν σταθερή 

σε πολύ µεγάλο εύρος συγκεντρώσεων παρέµενε η πόλωση φθορισµού (mP) αφού αυτή 
είναι ανεξάρτητη της συγκέντρωσης [98]. Η ελάχιστη ένταση κατά την οποία η πόλωση 

φθορισµού του ελεύθερου ανιχνευτή διατηρούνταν σταθερή και σε χαµηλά επίπεδα (Pf =25 
έως 35) ήταν FI=1000-1200 και αυτή καθόρισε την συγκέντρωση εργασίας. Η συγκέντρωση 

εργασίας (*A0) ήταν η συγκέντρωση µε την οποία χρησιµοποιήθηκε ο κάθε ανιχνευτής για 
την αντίδραση µε το αντίσωµα αλλά και για την εκτέλεση της FPIA και καθορίστηκε ως η 

συγκέντρωση για την οποία η ένταση του ελεύθερου ανιχνευτή (FIf) ήταν περίπου 1100. Αυτή 

υπολογίστηκε από τη σχέση: 
nM

f

f
FI

*C =  δηλαδή 
nMf

*A 1100
0 = .  

Στο σχήµα 1.6 φαίνεται ενδεικτικά η γραµµική εξάρτηση της FIf από την  
συγκέντρωση για τον ανιχνευτή 14α  όπου από την κλίση της ευθείας προκύπτει η ειδική 

ενεργότητα του fnM. Συγκριτικά επίσης δίνονται, η ελεύθερη ειδική ενεργότητα φθορισµού της 
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φλουορεσκεΐνης και όλων των ανιχνευτών για το 2,4D. Πολύ παραστατικά φαίνεται η µείωση 
της ειδικής ενεργότητας των ανιχνευτών σε σχέση µε αυτή της φλουορεσκεΐνης αλλά και η 
περαιτέρω µείωση της καθώς αυξάνεται ο αριθµός των φθοριζόντων µορίων ανά µόριο 
ανιχνευτή.  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Σχήµα  1.6   α) Γραφική παράσταση της FI ως προς την συγκέντρωση του ελεύθερου ανιχνευτή 

14α και εύρεση της ειδικής ενεργότητας του (fnM=147,8) από την κλίση της ευθείας. 

β) Σύγκριση των fnM όλων των ανιχνευτών του 2,4D µε την fnM της φλουορεσκεΐνης. 
Τα αναγραφόµενα ποσοστά δείχνουν την εκατοστιαία µείωση στην ειδική ενεργότητα 
που παρουσιάζει κάθε ανιχνευτής ως προς την φλουορεσκεΐνη.   

  
Στον πίνακα 1.6 που ακολουθεί δίνονται οι συγκεντρώσεις ορισµένων µεθανολικών 

διαλυµάτων ανιχνευτών ως προς το φθορίζον µόριο, οι απόλυτες συγκεντρώσεις τους, η ειδική 
ενεργότητα του ελεύθερου ανιχνευτή καθώς επίσης και η ενδεικτική προσδιοριζόµενη 
συγκέντρωση εργασίας.  
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Πίνακας 1.6  Συγκέντρωση µεθανολικών διαλυµάτων (*CF και *Cα), 

ενδεικτική συγκέντρωση εργασίας (*A0) και ελεύθερη ειδική ενεργότητα 

φθορισµού (fnM) για τους κυριότερους ανιχνευτές του 2,4D και του 
2,4,5Τ. 

Ανιχνευτής *CF (mM) *Cα (mM) fnM (FI/nM) *A0 (nM) 

φλουορεσκεΐνη 0.27  1056.9 1.04 
(15α)   2,4D-EDA-F 0.243 0.243 560.9 1.96 
(13α)   2,4D-K(F)-OH 0.173 0.173 549.5 2 
(12α)   F-K(2,4D)-OH 0.526 0.526 438.3 2.51 
(16α)   F-K(NH2)-EDA-2,4D 0.218 0.218 442.5 2,49 
(17α)   F-K(F)-EDA-2,4D 0.105 0.0525 290.8 3.78 
(14α)   2,4D-K2(F)2-OH 0.049 0.0245 147.8 7.44 
(18α)   2,4D-K4(F)4-OH 0.146 0.037 50.1 21.94 
(19α)   2,4D-K6(F)6-OH 0.055 0.0092 29 37.93 
(15β)   2,4,5T-EDA-F 0.307 0.307 546.1 2.01 
(13β)   2,4,5T-K(F)-OH 0.217 0.217 567.1 1.94 
  

Η ειδική ενεργότητα του συνδεδεµένου FITC στους µονοσηµασµένους ανιχνευτές 
κυµάνθηκε από το 42 έως το 53% της ειδικής ενεργότητας της φλουορεσκεΐνης. Η µείωση 
αυτή οφειλόταν στην απόσβεση φθορισµού λόγω αλληλεπίδρασης µεταξύ αντιγόνου και 
φθορίζοντος µορίου (antigen to dye quenching) [84, 104]. Στα δισηµασµένα µόρια το 
αντίστοιχο ποσοστό ενεργότητας κυµάνθηκε από 14 έως 27.5%. Αυτή η περαιτέρω µείωση 
οφείλεται στην απόσβεση λόγω αλληλεπίδρασης µεταξύ των φθοριζόντων µορίων που 
βρίσκονται στο ίδιο µόριο ανιχνευτή (dye to dye quenching) [104]. Η διαφορά στις ενεργότητες 
µεταξύ των δισηµασµένων µορίων δείχνει ότι η απόσβεση φθορισµού εξαρτάται από την 
στερεοχηµεία του µορίου του ανιχνευτή και την δυνατότητα προσέγγισης και αλληλεπίδρασης 
των δύο φθοριζόντων µορίων στο χώρο. Στα πολυσηµασµένα µόρια το αντίστοιχο ποσοστό 
µειώθηκε ακόµα περισσότερο και υπολογίστηκε στο 4.7% όταν 4=n  και στο 2,7% όταν 

6=n  λόγω πιο εκτεταµένης αλληλεπίδρασης µεταξύ των φθοριζόντων µορίων (dye to dyes 
quenching). Το µέγεθος της απόσβεσης φθορισµού στα δισηµασµένα και πολυσηµασµένα 
µόρια και η µεγάλη µείωση στην ειδική ενεργότητα φθορισµού, καθιστούσε µη εφικτή την 
χρήση τους στην FPIA αφού ο αρχικός στόχος µε την σύνθεση πολυσηµασµένων ανιχνευτών 
ήταν η αύξηση της ειδικής ενεργότητας και η µείωση της συγκέντρωσης εργασίας τους. Μια 
πιθανή λύση στο πρόβληµα αυτό είναι η χρήση φθοριζόντων µορίων µε ανθεκτικότητα στην 
απόσβεση φθορισµού (resistant to quenching molecules) όπως π.χ. τα “Alexa Fluor 488”, 
“Orengon Green 514” της Molecular Probes Inc. USA αλλά και άλλα µόρια όπως το 
“2’,4,4’,5,5’,6,7,7’ εξαφθορο-φλουορεσκεΐνη” [84, 104], τα οποία θα µπορούσαν να 
αντικαταστήσουν την φλουορεσκεΐνη για την σύνθεση πολυσηµασµένων ανιχνευτών µε 
µεγαλύτερη ειδική ενεργότητα. Μια άλλη προσέγγιση θα µπορούσε να είναι η σύνθεση 
πολυσηµασµένων πολυλυσινικών µορίων στα οποία η αλληλεπίδραση µεταξύ των 
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φθοριζόντων µορίων να παρεµποδίζεται στερεοχηµικά από την παρουσία άλλων µορίων µε 
αποτέλεσµα η απόσβεση να είναι ακόµα µικρότερη. 

  

1.4.2.3 Αντίδραση ανιχνευτών µε το ειδικό αντίσωµα (Ι). Μέγιστη πόλωση φθορισµού (Pb ή 
mPmax) 
Ελέγχθηκε η ικανότητα αντίδρασης των ανιχνευτών µε το ειδικό αντίσωµα σύµφωνα 

µε το πρωτόκολλο της παραγράφου1.3.10. Η προσθήκη περίσσειας αντισώµατος εξασφάλιζε 
το ότι σχεδόν όλη η ποσότητα του ανιχνευτή δεσµευόταν από το αντίσωµα, άρα η εκάστοτε 
πόλωση φθορισµού κατά την 2η σειρά µετρήσεων ήταν η πόλωση του πλήρως δεσµευµένου 

ανιχνευτή (Pb) δηλαδή η µέγιστη (mPmax) οι τιµές της οποίας κυµαίνονταν σε µεγάλο εύρος 
ανάµεσα  στους ανιχνευτές. Στον πίνακα 1.7 που ακολουθεί συνοψίζονται τα αποτελέσµατα 
και δίνονται οι µέσοι όροι από τις µετρήσεις αυτές για τους ανιχνευτές του 2,4D και το 
αντίσωµα E2/G2.  

 

Πίνακας 1.7  Πόλωση των ελεύθερων (Pf) και πλήρως δεσµευµένων 

(Pb) ανιχνευτών του 2,4D στην αραίωση εργασίας τους. Συγκριτικά 
δίνονται οι αντίστοιχες τιµές για την ελεύθερη φλουορεσκείνη. 

Ανιχνευτής *A0 (nM) 
1η σειρά µετρήσεων 

Μ.O  mPmin (Pf) 

2η σειρά µετρήσεων 

Μ.O  mPmax (Pb) 

φλουορεσκεΐνη 1.04 15 17 
(15α)   2,4D-EDA-F 1.96 28 280 
(13α)   2,4D-K(F)-OH 2 30 215 
(12α)   F-K(2,4D)-OH 2.51 28 230 
(16α)   F-K(NH2)-EDA-2,4D 2,49 33 200 
(17α)   F-K(F)-EDA-2,4D 3.78 35 170 
(14α)   2,4D-K2(F)2-OH 7.44 40 130 
(18α)   2,4D-K4(F)4-OH 21.94 50 100 
(19α)   2,4D-K6(F)6-OH 37.93 55 70 

 
Η αύξηση του mP έδειξε την αντίδραση όλων των ανιχνευτών µε το ειδικό για το  

2,4D αντίσωµα E2/G2. Η φλουορεσκεΐνη δεν παρουσίαζε διασταυρούµενη αντίδραση µε το 
αντίσωµα E2/G2 αφού η πόλωση παρέµεινε στα ίδια επίπεδα και κατά την δεύτερη σειρά 
µετρήσεων. Κατά συνέπεια το αντίσωµα E2/G2 δεν αντιδρούσε µε το FITC των ανιχνευτών 
και η αύξηση του mP οφειλόταν αποκλειστικά στην δέσµευση του 2,4D των ανιχνευτών από 
το αντίσωµα.  

Η περίσσεια αντισώµατος εξασφάλιζε ότι σχεδόν όλη η ποσότητα του ανιχνευτή ήταν 
δεσµευµένη από το αντίσωµα. Το γεγονός ότι το ΜΒ του συµπλόκου αντισώµατος – ανιχνευτή 
δεν είναι η µόνη παράµετρος που επηρεάζει την πόλωση εξηγεί τις µεγάλες διαφορές στα 
mPmax µεταξύ των ανιχνευτών. Από τα αποτελέσµατα του πίνακα 1.7 είναι φανερό ότι η 
µέγιστη πόλωση µειώνεται όσο αυξάνει ο αριθµός φθοριζόντων µορίων ανά µόριο ανιχνευτή. 
Σηµαντικές διαφορές στις τιµές mPmax υπήρχαν και µεταξύ των µονοσηµασµένων ανιχνευτών 
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οι οποίες ποικίλουν ανάλογα µε την δοµή και την ιδιαιτερότητα του κάθε µορίου. Οι άλλες 
παράµετροι που επηρεάζουν την µέγιστη πόλωση είναι η ανοσοδραστικότητα, το φαινόµενο 
προπέλας και η απόσβεση φθορισµού που έχει σαν συνέπεια την µείωση του χρόνου ζωής 
της διεγερµένης κατάστασης του φθορίζοντος µορίου [124].  

Η µείωση του mPmax στα πολυσηµασµένα µόρια δεν µπορεί να εξηγηθεί µε την 
παραδοχή ότι υπήρχε αντίστοιχη µείωση της ανοσοδραστικότητας τους αφού το αντιγονικό 
τµήµα των ανιχνευτών παρέµενε πρακτικά ίδιο (σχήµα 1.2) και δεν θα έπρεπε να επηρεάζεται 
σηµαντικά η αντίδραση αντιγόνου αντισώµατος καθώς αυξάνονται τα µόρια φλουορεσκείνης 
ανά µόριο ανιχνευτή. Συνεπώς η µείωση της mPmax στα δεσµευµένα στο αντίσωµα 
πολυσηµασµένα µόρια οφειλόταν κυρίως στην αυξηµένη ταχύτητα κίνησης και περιστροφής 
τους λόγω των βαθµών ελευθερίας κίνησης των φθοριζόντων µορίων. Στο ίδιο φαινόµενο 
οφειλόταν κατά κύριο λόγο και οι διαφορές στα mPmax µεταξύ των µονοσηµασµένων µορίων. 
Μικρή χηµική γέφυρα µεταξύ αντιγόνου – FITC σηµαίνει ότι το φθορίζον µόριο έχει 
περιορισµένες δυνατότητες κίνησης και περιστροφής όταν ο ανιχνευτής είναι δεσµευµένος στο 
αντίσωµα µε αποτέλεσµα να παρουσιάζει υψηλό mPmax. Μεγάλη χηµική γέφυρα αντιγόνου – 
FITC σηµαίνει περισσότερους βαθµούς ελευθερίας και πιο σύνθετη κίνηση για το φθορίζον 
µόριο, δηλαδή χαµηλότερο mPmax. Αντίστοιχο  φαινόµενο έχει περιγραφεί σαν φαινόµενο 
προπέλας (propeller effect) [125] του οποίου η επίδραση φαίνεται πιο παραστατικά στο σχήµα 
1.7 σε µονοσηµασµένα αλλά και σε δισηµασµένα µόρια.  

 
 

 
 

 
Σχήµα  1.7   Σχηµατική παράσταση της δέσµευσης ορισµένων ανιχνευτών από το αντίσωµα. 

Βαθµοί ελευθερίας των φθοριζόντων µορίων (φαινόµενο προπέλας) και συσχέτιση µε 
τις τιµές mPmax (Pb). 
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∆ύο ή και περισσότερα φθορίζοντα µόρια πάνω στο ίδιο µόριο ανιχνευτή 
δεσµευµένου στο αντίσωµα θα έχουν ακόµα περισσότερους βαθµούς ελευθερίας, 
περισσότερες δυνατότητες κίνησης και άρα ακόµα µικρότερο mPmax. Οι δοµές των ανιχνευτών 
σε συνδυασµό µε το φαινόµενο προπέλλας, εξηγούν απόλυτα τα αποτελέσµατα του πίνακα 
1.7 όσον αφορά τις τιµές µέγιστης πόλωσης φθορισµού.  

Κανένας ανιχνευτής αλλά ούτε και η ελεύθερη φλουορεσκεΐνη δεν αντέδρασε µε 
φυσιολογικό ορρό κουνελιού (NRS) επεξεργασµένο µε κορεσµένο θειικό αµµώνιο (κεφάλαιο 
2) που χρησιµοποιήθηκε σαν αρνητικός µάρτυρας. Αυτό σήµαινε ότι οι ανιχνευτές δεν 
παρουσίαζαν διασταυρούµενη αντίδραση µε µη ειδικά αντισώµατα. Από τα παρασκευαστικά 
TLC αποµονώθηκαν και άλλες φθορίζουσες κηλίδες και δοκιµάστηκαν ως προς την 
αντιδραστικότητα τους µε τους ειδικούς αντορρούς. Σε όλες τις περιπτώσεις κατά την δεύτερη 
σειρά µετρήσεων η πόλωση φθορισµού παρέµενε κοντά στην τιµή της mPmin. Συνεπώς κατά 
τις αντιδράσεις σύνθεσης των ανιχνευτών δεν παράγονταν παραπροϊόντα µε δοµή 
διαφορετική από την προβλεπόµενη. Αυτός ήταν ένας έµµεσος έλεγχος για την 
αποτελεσµατικότητα των τελικών αντιδράσεων και την ορθότητα της δοµής η οποία όπως 
αναφέρεται πιο κάτω επιβεβαιώθηκε µε φασµατοσκοπία NMR. 
 
1.4.2.4 Αντίδραση ανιχνευτών µε το ειδικό αντίσωµα (ΙΙ). Επίδραση στην ένταση φθορισµού 

και συσχέτιση µε το mPmax 
Κατά την αντίδραση µε περίσσεια αντισώµατος και την δηµιουργία του συµπλόκου 

αντισώµατος – ανιχνευτή τις περισσότερες φορές παρατηρήθηκε µείωση της έντασης 
φθορισµού σε σχέση µε την ένταση φθορισµού του ελεύθερου ανιχνευτή (∆FI<0). Σ’ αυτή τη 
µείωση της FI βασίζονται άλλες κατηγορίες ανοσοφθορισµοµετρικών µεθόδων γνωστές σαν: 
QFIA (Quenching of Fluorescence ImmunoAssay), FETI (Fluorescence Energy Transfer 
Immunoassay) κλπ. Η µείωση αυτή οφειλόταν στην απόσβεση φθορισµού λόγω 
αλληλεπίδρασης µεταξύ του φθορίζοντος µορίου και του αντισώµατος (antibody to dye 
quenching) και επηρεάζει σηµαντικά την ειδική ενεργότητα του ανιχνευτή. Η νέα ειδική 

ενεργότητα του πλήρως δεσµευµένου ανιχνευτή στο αντίσωµα συµβολίστηκε µε bnM για την 

οποία ισχύει: nMb bCFI ⋅= * . Με συνδυασµό και της αντίστοιχης σχέσης για τον ελεύθερο 

ανιχνευτή nMf fCFI ⋅= *  προέκυψε η nM
f

b
nM f

FI
FIb ⋅=  από την οποία υπολογίστηκε η 

δεσµευµένη ειδική ενεργότητα των ανιχνευτών για συγκεκριµένο ζευγάρι αντισώµατος - 

ανιχνευτή. (Για µεγαλύτερη ακρίβεια και για τους ανιχνευτές 13α,β και 15α,β η bnM 

υπολογίστηκε από την κλίση της ευθείας nMb bCFI ⋅= * ).  

Για την συσχέτιση της µείωσης της έντασης φθορισµού (απόσβεσης) και της mPmax 

ορίσαµε ένα ακόµα µέγεθος την απόλυτη τιµή της εκατοστιαίας σχετικής µείωσης της έντασης 

φθορισµού: 100FIσχ ⋅
−

=∆
nM

nMnM

f
fb%  το οποίο προσδιορίστηκε για κάθε ζευγάρι 

αντισώµατος – ανιχνευτή από τις τιµές fnM και bnM (πίνακες 1.6 και 1.8). 
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Στον πίνακα 1.8 δίνονται τα |%∆FIσχ|, Pb και bnM που παρουσίασαν οι ανιχνευτές 
του 2,4D µε δύο διαφορετικά αντισώµατα καθώς και οι αντίστοιχες τιµές για την  
φλουορεσκεΐνη.  

 

Πίνακας 1.8  Τιµές των |%∆FIσχ|, Pb και bnM που προέκυψαν για τα 
αναγραφόµενα ζεύγη αντισώµατος – ανιχνευτή. 

Ανιχνευτής Αντίσωµα |%∆FIσχ| mPmax (Pb) bnM (FI/nM)

φλουορεσκεΐνη Αντι-FITC πολ/ικό 95 ↓ 375 53 
(15α)   2,4D-EDA-F E2/G2 µον/ικό 83↓ 280 94 
(15γ)   2,4DBr-EDA-F E2/G2 µον/ικό 75↓ 260 - 
(13α)   2,4D-K(F)-OH E2/G2 µον/ικό 69↓ 215 170 
(12α)   F-K(2,4D)-OH E2/G2 µον/ικό 65↓ 230 153 
(16α)   F-K(NH2)-EDA-2,4D E2/G2 µον/ικό 58↓ 200 186 
(17α)   F-K(F)-EDA-2,4D E2/G2 µον/ικό 45↓ 170 160 
(14α)   2,4D-K2(F)2-OH E2/G2 µον/ικό 16↓ 130 124 
(18α)   2,4D-K4(F)4-OH E2/G2 µον/ικό 0 100 50 
(19α)   2,4D-K6(F)6-OH E2/G2 µον/ικό 0 70 29 
(15α)   2,4D-EDA-F Αντι-2,4D πολ/ικό 30↓ 240 392 
(13α)   2,4D-K(F)-OH Αντι-2,4D πολ/ικό 24↓ 200 418 
(14α)   2,4D-K2(F)2-OH Αντι-2,4D πολ/ικό 38 ↑ 130 204 
(18α)   2,4D-K4(F)4-OH Αντι-2,4D πολ/ικό 63↑ 100 82 
(19α)   2,4D-K6(F)6-OH Αντι-2,4D πολ/ικό 23↑ 75 35 
Τα βέλη δίπλα στις τιµές |%∆FIσχ| δείχνουν ελάττωση της έντασης (απόσβεση φθορισµού) ή αύξηση 
της έντασης (ενίσχυση φθορισµού) κατά την σύνδεση των ανιχνευτών µε το αντίσωµα. 

 
Όταν η απόλυτη τιµή της σχετικής µείωσης της έντασης φθορισµού ήταν µεγάλη, 

είχαµε µεγάλη απόσβεση φθορισµού η οποία µπορούσε να εξηγηθεί µε την ύπαρξη ισχυρής 
αλληλεπίδρασης µεταξύ του φθορίζοντος µορίου και της περιοχής δέσµευσης του 
αντισώµατος (high antibody to dye quenching). Όµως ισχυρή αλληλεπίδραση σηµαίνει ότι το 
φθορίζον µόριο έχει περιορισµένη ελευθερία κίνησης δηλαδή θα εµφανίζεται µε υψηλό mPmax 

όπως αναλύθηκε στην προηγούµενη παράγραφο. Αυτό συµβαίνει στην περίπτωση του 
ανιχνευτή 15α και εξηγείται λόγω της µικρής χηµικής γέφυρας η οποία περιέχει 2 άτοµα 
άνθρακα (EDA). Το φθορίζον µόριο σ’ αυτή την περίπτωση αναγκαστικά πλησιάζει κοντά στο 
αντίσωµα αλληλεπιδρά ισχυρά µε αυτό (παρουσιάζεται µεγάλη απόσβεση µε σχετική µείωση 
της FI κατά 83%), κατά συνέπεια µειώνονται οι βαθµοί ελευθερίας κατά την κίνηση του και 

παρουσιάζεται µεγάλη πόλωση, Pb ≈ 280. Στην περίπτωση του 13α η χηµική γέφυρα ήταν η 
L-λυσίνη η οποία αποτελείται από 5 άτοµα άνθρακα. Το φθορίζον µόριο συνεπώς έχει 
περισσότερες δυνατότητες κίνησης, αλληλεπιδρά ασθενέστερα µε την περιοχή δέσµευσης του 
αντισώµατος (σχετική µείωση της FI κατά 69%), µε αποτέλεσµα να αυξάνεται το φαινόµενο 

προπέλας και να µειώνεται η πόλωση (Pb ≈ 215) (σχήµα 1.8).  
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Σχήµα  1.8   Σχηµατική παράσταση της δέσµευσης των ανιχνευτών από το αντίσωµα. Συσχέτιση 

της αλληλεπίδρασης αντισώµατος – φθορίζοντος µορίου µε την απόσβεση φθορισµού 
και την µέγιστη πόλωση φθορισµού Pb. 

 
Με ανάλογο τρόπο εξηγούνται οι τιµές των υπόλοιπων περιπτώσεων των 

µονοσηµασµένων ανιχνευτών. Ο 15γ που έχει την ίδια χηµική γέφυρα (EDA, 2 άτοµα 
άνθρακα) µε τον 15α παρουσίασε παραπλήσια χαρακτηριστικά µε αυτόν ενώ οι 12α και 16α 
έδειξαν παρόµοια χαρακτηριστικά |%∆FIσχ| και mPmax µε τον 13α καθώς έχουν σαν χηµική 
γέφυρα επίσης την L-λυσίνη. Οι διαφορές µεταξύ τους µπορούν να αποδοθούν στην 
ιδιαιτερότητα της δοµής του καθενός καθώς είναι µόρια µε διαφορετικό προσανατολισµό 
σύνδεσης αντιγόνου και φθορίζοντος µορίου πάνω στην L-λυσίνη. Στους δισηµασµένους 
ανιχνευτές η απόλυτη τιµή της µείωσης του FI ήταν ακόµα µικρότερη και περιορίστηκε στο 
45% και το 16% για τους 17α και 14α αντίστοιχα. Προφανώς, λόγω διαφοράς στην δοµή, η 
αλληλεπίδραση των φθοριζόντων µορίων µε το αντίσωµα στον 17α ήταν ισχυρότερη σε σχέση 
µε αυτήν στον 14α. Συνεπώς η ελευθερία κίνησης των µορίων FITC στον 17α ήταν µικρότερη 
και η mPmax µεγαλύτερη (σχήµα 1.7). Η δοµή γραµµικής πολυλυσίνης των 18α και 19α είναι 
παρόµοια µε την δοµή του 14α αλλά µε περισσότερους βαθµούς ελευθερίας και γι’ αυτό δεν 
αναµένεται ισχυρή αλληλεπίδραση µε το αντίσωµα γεγονός που οδηγεί σε αµελητέο |%∆FIσχ| 
και πολύ χαµηλά mPmax. Το γεγονός αυτό κατά την γνώµη µας εξηγείται ως εξής: Καθώς ο 
ανιχνευτής δεσµεύεται από το αντίσωµα, τα FITC µόρια που βρίσκονται κοντά στο αντίσωµα 
αλληλεπιδρούν µε αυτό (απόσβεση φθορισµού), ενώ συγχρόνως τα ίδια µόρια ελλατώνουν 
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την αλληλεπίδραση τους µε άλλα γειτονικά τους FITC µόρια (αύξηση φθορισµού) µε 
αποτέλεσµα να µην παρατηρείται αξιοσηµείωτη µεταβολή στην ένταση φθορισµού. Λόγω της 
πολυσήµανσης των ανιχνευτών αυτών, οι βαθµοί ελευθερίας των φθοριζόντων µορίων τους 
ήταν πάρα πολλοί, το φαινόµενο προπέλας πολύ έντονο και τα mPmax ήταν ιδιαίτερα χαµηλά.  

Κατά την µελέτη δέσµευσης της ελεύθερης φλουορεσκεΐνης σε ειδικό αντι-FITC 
αντίσωµα, το |%∆FIσχ| ήταν της τάξεως του 95% δηλαδή υπήρχε µεγάλη απόσβεση 
φθορισµού λόγω αλληλεπίδρασης της φλουορεσκεΐνης µε το αντίσωµα όπως ακριβώς 
προβλεπόταν αφού στην περίπτωση αυτή σαν αντιγόνο λειτουργούσε η ίδια η  φλουορεσκεΐνη 
και περιβαλλόταν από τον θύλακα της περιοχής σύνδεσης του αντισώµατος. Έτσι αυτή 
ακινητοποιήθηκε έχασε όλους τους βαθµούς ελευθερίας κίνησης και περιστροφής της και 
παρουσίασε πολύ υψηλό mPmax όπως φαίνεται στον πίνακα 1.8 αλλά και στο σχήµα 1.8 [88].  

Προφανώς λοιπόν η κίνηση και η περιστροφή των φθοριζόντων µορίων µε πολλούς 
βαθµούς ελευθερίας στα πολυσηµασµένα µόρια όταν αυτά ήταν δεσµευµένα από το 
αντίσωµα, είχε σαν συνέπεια την αποτυχία χρήσης των πολυλυσινικών ανιχνευτών επειδή τα 
mPmax που παρουσίαζαν ήταν ιδιαίτερα χαµηλά.  

Το µέγεθος της αλληλεπίδρασης και η µείωση της έντασης φθορισµού εξαρτώνται σε 
πολύ µεγάλο βαθµό από το αντίσωµα και τον τρόπο που αυτό δεσµεύει το αντιγόνο. Όταν 
χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιοι ανιχνευτές µε πολυκλωνικό αντί-2,4D αντίσωµα η εικόνα ήταν 
διαφορετική ως προς την απόσβεση αφού η σχετική µείωση της έντασης φθορισµού ήταν 
µόνο 30% για τον 15α και 24% για τον 13α. Στους πολυσηµασµένους είχαµε αύξηση της 
έντασης κατά 38% στον 14α, κατά 63% στον 18α και 23% στον 19α όταν αυτοί συνδέθηκαν µε 
το αντίσωµα. Προτείνεται ότι οι διαφορές αυτές στις |%∆FIσχ| αντικατοπτρίζουν διαφορετικό 
τρόπο σύνδεσης του αντιγόνου µε το αντίσωµα και άρα διαφορετική αλληλεπίδραση του 
φθορίζοντος µορίου µε το αντίσωµα. Η διαµόρφωση στο χώρο του τµήµατος του µορίου του 
ανιχνευτή που δεν είναι συνδεδεµένο µε το αντίσωµα (φθορίζον τµήµα) εξαρτάται από τον 
τρόπο και την στερεοχηµεία σύνδεσης του τµήµατος που είναι συνδεδεµένο (αντιγόνο) µε το 
αντίσωµα. Επίσης η αλληλεπίδραση του αντισώµατος µε το φθορίζον µόριο και η κατ’ 
επέκταση µείωση της FI σχετίζεται µε την ύπαρξη ή όχι αρωµατικών κυρίως αµινοξέων σε 
κατάλληλες θέσεις στην περιοχή πρόσδεσης του αντιγόνου [126].  

Στην περίπτωση των 15α και 13α είχαµε λιγο χαµηλότερα mPmax κατά την δέσµευση 
στο πολυκλωνικό αντίσωµα σε σχέση µε το µονοκλωνικό E2/G2 (πίνακας 1.8). Αυτή η 
διαφορά εξηγείται µε την παραδοχή ότι κατά την δέσµευση στο µονοκλωνικό αντίσωµα όπου 
υπήρχε µεγάλη απόσβεση, είχαµε και µεγαλύτερη µείωση στο χρόνο διέγερσης - εκποµπής 
του FITC µε συνέπεια την µικρή αύξηση της µέγιστης πόλωσης mPmax [88, 124].  

   
1.4.3 Επιβεβαίωση της δοµής παραγώγων και ανιχνευτών µε NMR. 

 
Η δοµή των παραγώγων 3α, 4α και των ανιχνευτών 13α, 14α επιβεβαιώθηκε µε 

φασµατοσκοπία NMR µε τις τεχνικές που περιγράφονται στην παράγραφο 1.3.8. Οι λόγοι που 
επιλέχτηκαν τα συγκεκριµένα µόρια ήταν α) ότι έδειξαν καλή ανοσοδραστικότητα β) εκ των 
υστέρων απεδείχθησαν ως οι πλέον σηµαντικοί στην FPIA, γ) ο ανιχνευτής 13α 
αντιπροσωπεύει τα µονοσηµασµένα λυσινικά µόρια ενώ ο 14α τα γραµµικά πολυλυσινικά 
πολυσηµασµένα µόρια.   
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Οι χηµικές µετατοπίσεις για τα φάσµατα πρωτονίου των παραγώγων 3α και 4α  και των 
ανιχνευτών 13α και 14α ήταν: 3α 1H NMR (MeOH-d4): δ = 1.39 (m, 2H, CH2-γ), 1.65 (m, 2H, 
CH2-δ), 1.83 (td, 2H, CH2-β), 2.87 (t, 2H, CH2-ε), 4.35 (t, 1H, CH-α), 4.59 (s, 2H, OCH2CO), 
7.05 (d, 1H, H-y), 7.25 (dd, 1H, H-z), 7.42 (d, 1H H-x);        4α 1H NMR (MeOH-d4): δ = 1.44 
(m, 4H, CH2-γ,γ’), 1.64 (m, 4H, CH2-δ,δ’), 1.75 (td, 2H, CH2-β), 1.81 (td, 2H, CH2-β’), 2.86 (m, 
4H, CH2-ε,ε’), 4.28 (m, 1H, CH-α), 4.43 (t, 1H, CH-α’) 4.61 (s, 2H, OCH2CO), 7.02 (d, 1H, H-y), 
7.25 (dd, 1H, H-z), 7.42 (d, 1H H-x). 13α 1H NMR (MeOH-d4): δ = 1.40 (m, 2H, CH2-γ), 1.64 
(m, 2H, CH2-δ), 1.84 (td, 2H, CH2-β), 3.56 (b, 2H, CH2-ε), 4.34 (b, 1H, CH-α), 4.58 (s, 2H, 
OCH2CO), 6.51 (dd, 2H, H-q), 6.64 (d, 2H, H-r), 6.71 (d, 2H, H-p), 7.02 (d, 1H, H-y), 7.08 (d, 
1H, H-o), 7.23 (dd, 1H, H-z), 7.38 (d, 1H H-x), 7.70 (d, 1H, H-m), 8.07 (s, 1H, H-n);              
14α 1H NMR (MeOH-d4): δ = 1.46 (m, 4H, CH2-γ,γ’), 1.62 (m, 4H, CH2-δ,δ’), 1.81 (m, 2H, CH2-
β), 1.86 (m, 2H, CH2-β’), 3.59 (m, 4H, CH2-ε,ε’), 4.32 (t, 1H, CH-α), 4.48 (t, 1H, CH-α’) 4.62 (s, 
2H, OCH2CO), ), 6.53 (dd, 4H, H-q), 6.62 (d, 4H, H-r), 6.78 (m, 4H, H-p), 6.96 (d, 1H, H-y), 
7.05 (m, 2H, H-o), 7.19 (dd, 1H, H-z), 7.33 (d, 1H H-x), 7.70 (d, 2H, H-m), 8.07 (s, 2H, H-n).  

Η δοµή των ανιχνευτών και η σήµανση των πρωτονίων φαίνεται στα σχήµατα 1.1, 
1.2. Οι παραπάνω χηµικές µετατοπίσεις συµφωνούν µε το χηµικό περιβάλλον όλων των 
πρωτονίων στις προτεινόµενες δοµές [127]. Φάσµατα NMR δύο διαστάσεων (2D) 
επιβεβαίωσαν την ορθότητα των δοµών όσον αφορά τον σωστό προσανατολισµό του 
απτενίου και του FITC πάνω στην λυσίνη, την σύνδεση των µορίων της λυσίνης κλπ. Στα 
σχήµατα 1.9 και 1.10 που ακολουθούν δίνονται ενδεικτικά δύο χαρακτηριστικά φάσµατα 2D 
NMR. 

 
Σχήµα 1.9   Φάσµα οµοπυρηνικής σύζευξης 1H-1H gs-COSY 2D NMR του ανιχνευτή 13α σε 

MeOH-d4. Οι κορυφές εκτός διαγωνίου αντιστοιχούν σε ζεύγη γειτονικών πρωτονίων.  
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Σχήµα 1.10 Φάσµα ετεροπυρηνικής σύζευξης 1H-13C gs-HMBC 2D NMR του παραγώγου 4α σε 

MeOH-d4. Το πείραµα αυτό ανιχνεύει συζεύξεις J 1H-13C µακράς εµβέλειας. Οι 
κορυφές εκτός διαγωνίου µεταξύ C=O/H-a' and C'=O/H-a (3JC-H) επιβεβαιώνουν την 
σύνδεση των µορίων λυσίνης. 

 
1.5 Συζήτηση 
 

Για πρώτη φορά εφαρµόστηκε χηµεία στερεής φάσης στην σύνθεση παραγώγων και 
ανιχνευτών για χρήση σε ανοσοδιαγνωστικές µεθόδους. Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή 
της ήταν εντυπωσιακά αφού αυτή έδωσε την δυνατότητα για γρήγορη σύνθεση, εύκολα 
αποµονώσιµα και καθαρά προϊόντα. Χρησιµοποιήθηκαν υλικά πεπτιδοχηµείας τα οποία ήταν 
απόλυτα συµβατά µε τις συνθετικές µας ανάγκες. Η L-λυσίνη λόγω των ιδιαιτεροτήτων της 
δοµής της, χρησιµοποιήθηκε για τη σύνθεση ποικιλίας µονοσηµασµένων και 
πολυσηµασµένων ανιχνευτών. Αυτή περιέχει δύο διαφορετικής χηµικής φύσεως αµινοµάδες, 
µια α-αµινοµάδα πάνω σε δευτεροταγή άνθρακα και µια ε- πάνω σε πρωτοταγή αλειφατικό 
άνθρακα και ένα καρβοξύλιο πάνω στον δευτεροταγή άνθρακα. Η διαθεσιµότητα ποικιλίας 
προστατευµένων παραγώγων της λυσίνης [Fmoc-K(Fmoc)-OH, Fmoc-K(Boc)-OH, Fmoc-
K(Mtt)-OH], έδωσε την δυνατότητα για ελεγχόµενη σύνθεση µορίων διαφορετικού 
προσανατολισµού. Η πολύ ευαίσθητη σε όξινη υδρόλυση ρητίνη CLTR παρείχε την 
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δυνατότητα του ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των αντιδράσεων µε TLC χωρίς να 
επηρεάζονται ούτε να αποπροστατεύονται τα παραχθέντα µόρια. Αν για οποιοδήποτε λόγο 
µια αντίδραση δεν τελείωνε στον προβλεπόµενο χρόνο, αυτή µπορούσε να συνεχιστεί ή να 
επαναληφθεί µετά την έκπλυση της ρητίνης µε DMF. Μετά την αποκοπή από την ρητίνη, την 
αποπροστασία από τις προστατευτικές οµάδες, την καταβύθιση τους µε αιθέρα και την 
ξήρανση, τα παράγωγα που συντέθηκαν σε στερεή φάση (3α, 3β, 4α, 4β, 5α, 5β, 5γ, 8α, 8β 
και 9α, 9β) ελέγχθηκαν µε αναλυτικό TLC. Ήταν ικανοποιητικής καθαρότητας αφού σε όλες τις 
περιπτώσεις υπήρχε µια µόνο κηλίδα που απορροφούσε στο υπεριώδες φως και έδινε θετικό 
τεστ νινυδρίνης όπως ακριβώς αναµενόταν. Σ’ αυτή τη µορφή χρησιµοποιήθηκαν για την 
λήψη των φασµάτων UV και NMR. Μόνο στις περιπτώσεις των 6α, 6β και 7α, 7β παραγώγων 
απαιτήθηκε παρασκευαστικό TLC για τον καθαρισµό τους καθώς ήταν τα µόνα παράγωγα 
που δεν συντέθηκαν σε στερεή φάση. Τα φάσµατα υπεριώδους έδειχναν την ύπαρξη του 
αντιγόνου (2,4D ή 2,4,5Τ) στα µόρια των  παραγώγων, τα τεστ νινυδρίνης στα αναλυτικά TLC 
έδειχναν την ύπαρξη αµινοµάδων και έµµεσα την ύπαρξη της EDA ή L-λυσίνης στο µόριο. Η 
ορθότητα των προτεινόµενων δοµών των παραγώγων εξασφαλίστηκε κατά ένα µέρος µε την 
ελεγχόµενη σύνθεση στερεής φάσης και επιβεβαιώθηκε µε φασµατοσκοπία NMR όπως 
φαίνεται στην παράγραφο µε τα  αποτελέσµατα. 

Οι ανιχνευτές απείχαν συνθετικά από τα παράγωγα µόνο κατά την πολύ γνωστή και 
πολύ καλά χαρακτηρισµένη αντίδραση µε το FITC. Άρα σε µεγάλο βαθµό θα µπορούσαµε να 
υποστηρίξουµε ότι η ορθότητα της δοµής των παραγώγων εξασφάλιζε και την ορθότητα της 
δοµής των ανιχνευτών. Στις περισσότερες περιπτώσεις µετά την αντίδραση µε το FITC και την 
καταβύθιση µε αιθέρα πήραµε προϊόντα µε µια κύρια κηλίδα στο αναλυτικό TLC που 
αντιστοιχούσε στον αναµενόµενο ανιχνευτή και µερικές δευτερεύουσες κηλίδες. Αυτή η εικόνα 
βοήθησε πολύ στον εύκολο καθαρισµό τους µε παρασκευαστικό TLC.  Τα φάσµατα  ορατού 
έδειχναν την ύπαρξη του FITC στα µόρια των ανιχνευτών. Το αρνητικό τεστ νινυδρίνης στα 
πολυσηµασµένα µόρια επιβεβαίωνε ότι όλες οι διαθέσιµες αµινοµάδες είχαν καλυφθεί µε 
φθορίζοντα µόρια. Η αύξηση της πόλωσης φθορισµού κατά την αντίδραση µε τα ειδικά 
αντισώµατα επιβεβαίωνε την ύπαρξη του αντιγόνου, ενώ η ορθότητα των δοµών των 
παραγώγων και των ανιχνευτών επιβεβαιώθηκε µε φασµατοσκοπία NMR.  

Ο υπολογισµός της συγκέντρωσης των µεθανολικών διαλυµάτων βασίστηκε στο 
συντελεστή απορρόφησης του συζευγµένου FITC. Για την σωστή µέτρηση των 
συγκεντρώσεων εξασφαλίσαµε την υψηλή καθαρότητα όλων των µεθανολικών διαλυµάτων 
ανιχνευτών µε τον διπλό καθαρισµό τους από παρασκευαστικό TLC. ∆όθηκε µεγάλη προσοχή 
στην καθαρότητα των ανιχνευτών έτσι ώστε η συγκέντρωση που υπολογίστηκε σε κάθε 
περίπτωση να αντιστοιχεί και σε συγκέντρωση αντιγόνου. Ο υπολογισµός της ελεύθερης 
ειδικής ενεργότητας φθορισµού του κάθε ανιχνευτή βασίστηκε επίσης στον σωστό 
υπολογισµό της συγκέντρωσης του αφού προέκυψε από την κλίση της ευθείας στην γραφική 
παράσταση της έντασης φθορισµού σε σχέση µε την συγκέντρωση. Όπως προκύπτει από το 
σχήµα 1.6 η ειδική ενεργότητα της φλουορεσκεΐνης µειωνόταν  περίπου κατά το ήµισυ κατά 
την σύνδεση της µε το αντιγόνο. Αυτό συνέβαινε λόγω απόσβεσης φθορισµού από την 
αλληλεπίδραση µεταξύ αντιγόνου και FITC (antigen to dye quenching) και συµφωνούσε µε τα 
αποτελέσµατα άλλων ερευνητών [84]. Στους ανιχνευτές 13α, 15α, 13β, 15β όπου το FITC 
ήταν συνδεδεµένο σε πρωτοταγή αλειφατικό άνθρακα όπως φαίνεται από τις δοµές τους η 
ειδική ενεργότητα ήταν περίπου το 53% της αρχικής. Στους ανιχνευτές 12α, 16α, όπου το 
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FITC ήταν συνδεδεµένο στον  δευτεροταγή α-άνθρακα της L-λυσίνης η µείωση ήταν 
µεγαλύτερη και η ειδική ενεργότητα ήταν περίπου το 42% της αρχικής. Συµπεραίνουµε λοιπόν 
ότι η µείωση της ειδικής ενεργότητας φθορισµού των ανιχνευτών λόγω αλληλεπίδρασης 
αντιγόνου – FITC και FITC – FITC εξαρτάται από την δοµή τους όπως άλλωστε προκύπτει και 
από την µελέτη της µείωσης της ειδικής ενεργότητας των δισηµασµένων και 
πολυσηµασµένων µορίων όπου προστίθεται και η αυτοαλληλεπίδραση των µορίων FITC. 
Στον 17α η ειδική ενεργότητα ήταν το 27% της αρχικής ενώ στον 14α ήταν το 14% της 
αρχικής. Η πολύ µεγάλη διαφορά στην µεταξύ τους ενεργότητα οφειλόταν στις δοµικές 
διαφορές τους. Στον ανιχνευτή 14α όπου τα µόρια FITC είναι συνδεδεµένα στις ε-αµινοµάδες 
των δύο πλευρικών αλυσίδων των συνδεδεµένων µορίων λυσίνης, υπήρχε µεγάλη 
πιθανότητα προσέγγισης των FITCs, αλληλεπίδρασης µεταξύ τους και απόσβεσης 
φθορισµού. Αντίθετα πολύ πιο δύσκολη στερεοχηµικά ήταν η προσέγγιση, αλληλεπίδραση και 
απόσβεση µεταξύ των α- και ε- FITCs που βρίσκονται στον 17α. Στα πολυσηµασµένα µόρια η 
ειδική ενεργότητα σχεδόν εκµηδενίστηκε λόγω απόσβεσης από την πολλαπλή αλληλεπίδραση 
µεταξύ των µορίων FITC (dye to dyes quenching).  

Κατά την αντίδραση των διαφόρων ανιχνευτών µε περίσσεια του ίδιου ειδικού 
αντισώµατος (E2/G2) τα mPmax διέφεραν. Οι διαφορές αυτές οφείλονταν, όπως ήδη 
εξηγήθηκε, στο µήκος της χηµικής γέφυρας, στον χηµικό προσανατολισµό της σύνδεσης του 
αντιγόνου και του FITC και κατ’ επέκταση στην δυνατότητα κίνησης και περιστροφής του 
συνδεδεµένου φθορίζοντος µορίου. Περισσότερα φθορίζοντα µόρια ανά µόριο ανιχνευτή 
σήµαινε µεγαλύτερο συνολικό µήκος γέφυρας και ακόµα περισσότερες δυνατότητες κίνησης. 
Μοιραία το mPmax µειώθηκε δραµατικά σε όλες αυτές τις περιπτώσεις καθιστώντας τα 
συγκεκριµένα δισηµασµένα και κυρίως τα πολυσηµασµένα µόρια ακατάλληλα για ανάπτυξη 
FPIAs. Από τον πίνακα 1.7 επίσης προκύπτει ότι τα mPmin αυξήθηκαν στους 
πολυσηµασµένους ανιχνευτές. Αυτή η αύξηση οφείλεται αφ’ ενός στο µεγαλύτερο ΜΒ τους σε 
σχέση µε τα ΜΒ των µονοσηµασµένων (πίνακας 1.5), και αφ’ ετέρου στην µείωση του χρόνου 
ζωής της διεγερµένης κατάστασης, λόγω απόσβεσης κατά την εκτεταµένη αλληλεπίδραση 
FITC – FITC. H µεγάλη διαφορά που παρατηρήθηκε στα |%∆FIσχ| όταν χρησιµοποιήθηκαν 
πολυκλωνικά αντισώµατα σε σχέση µε το E2/G2, οφειλόταν σε διαφορετικό τρόπο 
αλληλεπίδρασης αντισώµατος – φθορίζοντος µορίου, πιθανά λόγω ύπαρξης διαφορετικών 
αµινοξέων στην περιοχή δέσµευσης του αντισώµατος τα οποία προκαλούσαν µικρότερη 
απόσβεση φθορισµού.  

Η µείωση της ειδικής ενεργότητας που παρατηρήθηκε κατά την δέσµευση των 
µονοσηµασµένων ανιχνευτών στο αντίσωµα πιθανότατα είναι το µέτρο της αλληλεπίδρασης 
µεταξύ FITC και αντισώµατος στην περιοχή δέσµευσης (antibody to dye quenching). Τα 

υψηλά bnM που έδωσε το πολυκλωνικό αντίσωµα για το 2,4D επαναλήφθηκαν και όταν 
χρησιµοποιήσαµε όλα τα πολυκλωνικά αντισώµατα για το 2,4,5Τ όπως περιγράφεται στο 
επόµενο κεφάλαιο.  

Όταν οι πολυσηµασµένοι ανιχνευτές δεσµεύονται από το αντίσωµα, ευνοείται η 
αλληλεπίδραση µεταξύ αντισώµατος και φθοριζόντων µορίων που βρίσκονται κοντά στη 
περιοχή δέσµευσης του αντισώµατος. Κατά συνέπεια µειώνεται η αλληλεπίδραση τους µε τα 

άλλα γειτονικά φθορίζοντα µόρια. Έτσι µπορεί να εξηγηθεί η µικρότερη µείωση των τιµών bnM 
σ’ αυτά τα µόρια σε σχέση µε τα µονοσηµασµένα όταν χρησιµοποιήθηκε µονοκλωνικό 
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αντίσωµα, αλλά και η αύξηση τους στα πολυσηµασµένα όταν χρησιµοποιήθηκαν 
πολυκλωνικά αντισώµατα.  

Όλα αυτά τα αποτελέσµατα που αφορούσαν µονοσηµασµένους και 
πολυσηµασµένους ανιχνευτές, τις φθορισµοµετρικές και ανοσολογικές τους ιδιότητες, µας 
οδήγησαν σε σηµαντικά συµπεράσµατα που αφορούσαν την καταλληλότητα ενός ανιχνευτή 
για πιθανή εφαρµογή του στην FPIA. Για να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας ανιχνευτής στην 
FPIA θα πρέπει να παρουσιάζει αφενός µεγάλη ειδική ενεργότητα ώστε να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε χαµηλή συγκέντρωση και αφετέρου να παρουσιάζει υψηλό mPmax ώστε να 
υπάρχει περιθώριο για την µείωση του και την συσχέτιση αυτής της µείωσης µε την 
συγκέντρωση του προς ανάλυση αντιγόνου. Η µειωµένη ειδική ενεργότητα των 
πολυσηµασµένων ανιχνευτών λόγω αυτοαπόσβεσης φθορισµού θα µπορούσε ίσως να 
αντιµετωπιστεί µε την χρήση ανθεκτικών στην απόσβεση ουσιών όπως έχει ήδη αναφερθεί 
αλλά και µε διαφορετική δοµική προσέγγιση στην κατασκευή των µορίων. Όµως παράλληλα 
θα ήταν πολύ δύσκολο να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο προπέλλας το οποίο εντείνεται στα 
πολυσηµασµένα µόρια και θα είχε σαν αποτέλεσµα τα mPmax να συνεχίζουν να είναι ιδιαίτερα 
χαµηλά. Αυτή η τελευταία παράµετρος είναι ιδιαίτερα σηµαντική µε αποτέλεσµα τέτοιου είδους 
ανιχνευτές να κρίνονται ακατάλληλοι για χρήση σε οµογενείς µεθόδους όπως είναι η FPIA. 
Αυτός ήταν και ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο δεν προχωρήσαµε σε σύνθεση 
εναλλακτικών πολυσηµασµένων ανιχνευτών µε φθορίζοντα µόρια ανθεκτικά στην απόσβεση 
φθορισµού. 
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2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟΓΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2,4,5Τ. 
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 

2.1 Εισαγωγή 
 
Η ποιότητα του αντιορρού είναι ίσως ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την 

ευαισθησία και αποτελεσµατικότητα µιας ανοσοδιαγνωστικής µεθόδου [61, 128]. Ένα καλό 
αντίσωµα πρέπει να αναγνωρίζει ειδικά το αντιγόνο και να συνδέεται µαζί του µε µεγάλη 
σταθερά σύνδεσης. Συγχρόνως η σταθερά σύνδεσης µε τον ανιχνευτή πρέπει να είναι της 
ίδιας τάξης µεγέθους και να µην αναγνωρίζεται η χηµική του γέφυρα. Οι προϋποθέσεις αυτές 
απαιτούν ανοσογόνο υψηλής αντιγονικότητας, καλή ανοσοαπόκριση από το πειραµατόζωο, 
προσεκτική επιλογή των κλώνων αν πρόκειται για µονοκλωνικό αντίσωµα και ετερόλογο 
ανιχνευτή.  

Το αντίσωµα που χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση των ανιχνευτών του 2,4D 
αλλά και για την ανάπτυξη FPIA ήταν σχεδόν αποκλειστικά το µονοκλωνικό E2/G2 το οποίο 
ήταν προϊόν ενός κλώνου από ανοσοποίηση µε το ανοσογόνο 2,4D-BSA. Το αντίσωµα αυτό 
έχει µελετηθεί διεξοδικά και έχει κατ’ επανάληψη χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη 
διαγνωστικών συστηµάτων [66, 96, 102, 116, 129, 130]. Για το 2,4,5T, αναπτύξαµε και 
χρησιµοποιήσαµε πολυκλωνικά αντισώµατα τα οποία προέρχονται από διαφορετικά 
ανοσογόνα για την πληρέστερη µελέτη και συσχέτιση του είδους του αντισώµατος µε την δοµή 
του ανοσογόνου και την δοµή του ανιχνευτή.  

Περιγράφεται η σύνθεση τριών διαφορετικών ανοσογόνων του 2,4,5Τ µε χηµεία 
στερεής φάσης τα οποία διέφεραν µεταξύ τους κατά το µήκος της χηµικής γέφυρας. 
Ανοσοποιήθηκαν πειραµατόζωα (κουνέλια) και αναπτύχθηκαν πολυκλωνικοί αντιορροί. Ο 
χαρακτηρισµός των αντιορρών, η τιτλοποίηση τους,  η συσχέτιση του τίτλου του αντισώµατος 
µε την δοµή του αντίστοιχου ανοσογόνου σε συνδυασµό και µε την δοµή του ανιχνευτή είναι 
ορισµένα από τα θέµατα που αναπτύσσονται στο 2ο κεφάλαιο. Τα αποτελέσµατα συζητούνται, 
προκύπτουν συµπεράσµατα που αφορούν την σχέση της δοµής του ανοσογόνου µε την 
αντιγονικότητα του και προτείνονται συνδυασµοί αντιορρού – ανιχνευτή για ανάπτυξη 
ευαίσθητης FPIA. 
 
2.2 Υλικά και οργανολογία 
 

Τα περισσότερα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν αναφέρονται στο προηγούµενο 
κεφάλαιο. Τα επιπλέον προστατευµένα αµινοξέα, Fmoc-βAla-OH και Fmoc-εAca-OH, 
αγοράστηκαν επίσης από την εταιρεία Χηµικά και Βιοφαρµακευτικά Εργαστήρια Πατρών (CBL 
Patras). Το διµεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO) αγοράστηκε από την Merck (Germany). Η 
αλβουµίνη ορρού βοδιού (BSA) που χρησιµοποιήθηκε σαν πρωτείνη φορέας για τις 
ανοσοποιήσεις αγοράστηκε από την Sigma (USA). Πολυκλωνικό αντίσωµα για το 2,4,5Τ µε 
την συντοµογραφία a-2,4,5T(UK) ήταν ευγενική προσφορά του Dr. Ramadan Abuknesha, 
Πανεπιστήµιο Λονδίνου, Αγγλία. Το ρυθµιστικό διάλυµα για την εκτέλεση των αντιδράσεων 
αντιγόνου-αντισώµατος ήταν επίσης το TDx της Abbot Diagnostics (USA). Οι φυγοκεντρικοί 
συµπυκνωτές πρωτεϊνικών διαλυµάτων Vivaspin 2 αγοράστηκαν από την Vivascience Ltd 
(UK). Η Ενταση και η Πόλωση Φθορισµού για τον έλεγχο της ικανότητας αντίδρασης των 
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αντισωµάτων µετρήθηκαν επίσης µε το φθορισµόµετρο TDx ενώ τα φάσµατα Υπεριώδους 
(UV) για την µέτρηση της συγκέντρωσης και της µοριακής αναλογίας των ανοσογόνων ήταν 
επίσης το Jasco 7800 µε καταγραφικό Jasco Ptl-396.  
Συντοµογραφίες: β-Ala: β-αλανίνη,  ε-Aca: ε-αµινοκαπροϊκό οξύ 
 
2.3 Μέθοδοι 
 
2.3.1 Σύνθεση των απτενίων 2,4,5Τ-βAla-OH και 2,4,5Τ-εAca-OH [121]. 
 
2.3.1.1 H2N-βAla-CLTR  και  H2N-εAca-CLTR 

Οι αντιδράσεις σύνθεσης των απτενίων έγιναν σε στερεή φάση χρησιµοποιώντας τα 
προστατευµένα αµινοξέα Fmoc-βAla-OH και Fmoc-εAca-OH. Η αναλυτική περιγραφή των 
αντιδράσεων έγινε ήδη στην παράγραφο 1.3.1.1. Πολύ σύντοµα:  62 mg Fmoc-βAla-OH (0.2 
mmol) διαλύθηκαν σε διαλύτη DMF (2 ml) και αναµίχθηκαν µε 200 mg ρητίνης CLTR και 170 µl 
DIPEA. Αντέδρασαν για µισή ώρα, η ρητίνη εκπλύθηκε και ακολούθησε αποπροστασία της 
Fmoc οµάδας µε διάλυµα πιπεριδίνης, εκπλύσεις και ξήρανση. Mε όµοιο τρόπο αντέδρασαν 
70 mg (0.2 mmol) Fmoc-εAca-OH µε 200 mg ρητίνης CLTR. Η υποκατάσταση και στις δύο 
ρητίνες ήταν  ~0.5 mmol αµινοξέος/gr CLTR. 

 
1.3.1.2 Αντίδραση µε το αντιγόνο (2,4,5T) και αποµόνωση των απτενίων 2,4,5T-βAla-OH και 

2,4,5T-εAca-OH 
Για την αντίδραση µε το 2,4,5T, χρησιµοποιήθηκαν 100 mg από κάθε ρητίνη H2N-

βAla-CLTR και H2N-εAca-CLTR που η κάθε µια περιείχε περίπου 0.05 mmol του αντίστοιχου 
αµινοξέος. Tο αντιγόνο αντέδρασε µε 5 φορές περίσσεια. Ζυγίστηκαν 0.05*10=0.5 mmol (128 
mg) 2,4,5T και διαλύθηκαν σε 3 ml DMF. Στο διάλυµα προστέθηκαν 64 mg (0.55 mmol) NHS 
και 114 mg (0.55 mmol) DCC. Ακολούθησε ανάδευση για 30 λεπτά. Μετά την ενεργοποίηση 
και την αποµάκρυνση της DCU το διάλυµα που προέκυψε χωρίστηκε σε δύο µέρη. Αυτά 
προστέθηκαν στα 100 mg της κάθε ρητίνης. Αντέδρασαν υπό ανάδευση για µία ώρα και 
ακολούθησε η συνηθισµένη διαδικασία εκπλύσεων και ξήρανσης. Τα απτένια 2,4,5T-βAla-OH 
και 2,4,5T-εAca-OH αποµονώθηκαν αφού οι ρητίνες 2,4,5T-βAla-CLTR και 2,4,5T-εAca-CLTR 
κατεργάστηκαν για 30 λεπτά µε διάλυµα 90% TFA σε νερό. Τα διαλύµατα που προέκυψαν 
εξατµίστηκαν σε ρεύµα αζώτου και τα απτένια καταβυθίστηκαν µε προσθήκη νερού. 
Ακολούθησε, διήθηση, έκπλυση µε νερό και ξήρανση υπό κενό. Τα προϊόντα ελέγχθηκαν µε 
TLC και UV.  

 
2.3.2 Σύνθεση και χαρακτηρισµός των ανοσογόνων 2,4,5Τ-BSA, 2,4,5Τ-βAla-BSA και 

2,4,5Τ-εAca-BSA. 
 
2.3.2.1 Αντίδραση του 2,4,5Τ και των απτενίων µε BSA.  

Η αντίδραση µε την BSA έγινε µε µια τροποποιηµένη µέθοδο καρβοδιιµίδιου ως εξής. 
2 mg 2,4,5T (~0.0078 mmol) διαλύθηκαν σε 100 µl DMSO και ενεργοποιήθηκαν µε 1.2 mg 
NHS και 2 mg DCC (περίπου 0.01 mmol το κάθε ένα). Μετά την ενεργοποίηση του 
καρβοξυλίου και την καταβύθιση της DCU το διάλυµα διηθήθηκε και προστέθηκε σε ένα άλλο 
διάλυµα που περιείχε 14 mg BSA (~2.12*10-4 mmol) διαλυµένα σε 0.6 ml ανθρακικού 
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ρυθµιστικού διαλύµατος (carbonate buffer) 0.05 M PH=9.6 και 0.6 ml DMSO. Αντέδρασαν για 
24 ώρες και ακολούθησε 4 φορές διαπίδυση και συµπύκνωση µε τον φυγοκεντρικό 
συµπυκνωτή   για την αποµάκρυνση των µορίων µικρού µοριακού βάρους και του DMSO. 

Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθήθηκε χρησιµοποιώντας τα απτένια  2,4,5T-βAla-
OH (2.5 mg ≈ 0.0078 mmol) και 2,4,5T-εAca-OH (2.9 mg ≈ 0.0078 mmol). Η µοριακή αναλογία 

στο µίγµα της αντίδρασης ήταν: 36
1012.2

0078.0
4 =

⋅ −  µόρια αντιγόνου ανά µόριο BSA.  Οι 

χηµικοί τύποι των ανοσογόνων δίνονται στο σχήµα 2.1. 
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Σχήµα 2.1 ∆οµή των τριών ανοσογόνων του 2,4,5Τ.  
 
2.3.2.2 Υπολογισµός συγκέντρωσης και τελικής µοριακής αναλογίας ανοσογόνων.  

O υπολογισµός της συγκέντρωσης και µοριακής αναλογίας για κάθε ανοσογόνο έγινε 
σύµφωνα µε τον Franek et al. [131] ως εξης: Παρασκευάστηκε ένα διάλυµα BSA σε νερό του 
οποίου λήφθηκε το UV φάσµα από 320 έως 220 nm και η απορρόφηση του στα 280 nm. Η 
συγκέντρωση του υπολογίστηκε χρησιµοποιώντας τον συντελεστή απορρόφησης της BSA 

( 0.66mg/ml1
nm280ε = ) και το µοριακό της βάρος (MB=66000), από τον τύπο 

660000.66
ODC 280

BSA ⋅
= .  

∆ηµιουργήθηκαν υδατικά διαλύµατα από κάθε ανοσογόνο των οποίων λήφθηκαν τα 
φάσµατα απορρόφησης στην ίδια περιοχή µηκών κύµατος, χρησιµοποιώντας σαν διάλυµα 
αναφοράς (τυφλό), το προαναφερθέν διάλυµα BSA. Τα διαλύµατα των ανοσογόνων 
αραιώθηκαν κατάλληλα ώστε το φάσµα που θα προέκυπτε να ήταν ίδιο µε το φάσµα του 
αντίστοιχου απτενίου και κατά συνέπεια µε το φάσµα του 2,4,5Τ. Σ' αυτή την περίπτωση το 
φάσµα που λαµβανόταν οφειλόταν µόνο στην απορρόφηση του συζευγµένου στην BSA 
αντιγόνου και άρα η απορρόφηση (OD289nm) έδειχνε  τον βαθµό υποκατάστασης του απτενίου 
(2,4,5Τ) στην BSA. Επίσης η συγκέντρωση του ανοσογόνου σε BSA ήταν ακριβώς ίδια µε 
αυτήν του γνωστού διαλύµατος αναφοράς. H συγκέντρωση του υποκατεστηµένου απτενίου 
βρέθηκε χρησιµοποιώντας την απορρόφηση του  (OD289nm) και τον συντελεστή απορόφησης 
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του 2,4,5T ( 2530M1
nm928ε = ) από τον τύπο: 

2530
ODC nm289

απτ = , ενώ η µοριακή αναλογία από 

την σχέση:  µοριακή αναλογία =Cαπτ / CBSA 
 
2.3.3 Παρασκευή ανοσογόνου FITC-BSA [121] 
 

Ζυγίστηκαν 10 mg BSA (0.15 µmol) και διαλύθηκαν σε 1 ml ανθρακικού ρυθµιστικού 
διαλύµατος 0.05 M, PH=9.6. Ζυγίστηκαν επίσης 0.5 mg FITC (1.3 µmol) και διαλύθηκαν σε 
100 µl DMSO. Τα δύο διαλύµατα αναµίχθηκαν και αντέδρασαν στο σκοτάδι για 24 ώρες. Μετά 
το τέλος της αντίδρασης το µίγµα αραιώθηκε µε νερό, υποβλήθηκε σε εκτεταµένη διαπίδυση 
µε νερό και συµπυκνώθηκε σε τελικό όγκο 2 ml στον φυγοκεντρικό συµπυκνωτή (~5 mg/ml). 
Το ανοσογόνο FITC-BSA που παράχθηκε χρησιµοποιήθηκε για την ανοσοποίηση του 
κουνελιού Νο 7 σύµφωνα µε το γενικό πρωτόκολλο ανοσοποιήσεων της επόµενης 
παραγράφου.  
 
2.3.4 Ανοσοποιήσεις πειραµατόζωων, αφαιµάξεις, και αποµόνωση αντιορρών. 

 
2.3.4.1 Ανοσοποιήσεις.  

Aνοσοποιήθηκαν επτά κουνέλια Nέας Zηλανδίας µε 1 mg ανοσογόνου ανά κουνέλι 
για την πρώτη ανοσοποίηση. Από διάλυµα του κάθε ανοσογόνου ~5 mg/ml λήφθησαν 0.2 ml, 
προστέθηκαν 0.3 ml φυσιολογικού ορρού και αναµίχθηκαν µε 0.5 ml Freund’s complete 
adjuvant για την παρασκευή του γαλακτώµατος. Οι ανοσοποιήσεις έγιναν ενδοδερµικά σε 
περίπου 10 σηµεία στην πλάτη κάθε πειραµατόζωου. Για τις αρχικές επαναληπτικές δόσεις 
(υπενθυµίσεις) χρησιµοποιήθηκαν 0.1 mg ανοσογόνου και Freund’s incomplete adjuvant, ενώ 
για κάθε υπενθύµιση πριν τις αφαιµάξεις χρησιµοποιήθηκαν 0.5 mg ανοσογόνου. Στο σχήµα 
2.2 που ακολουθεί φαίνεται το χρονοδιάγραµµα που ακολουθήθηκε για τις ανοσοποιήσεις [64]. 

 
Σχήµα 2.2 Χρονοδιάγραµµα ανοσοποιήσεων 
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Στον πίνακα 2.1 που ακολουθεί φαίνεται η κατανοµή των ανοσογόνων ανά 
κουνέλι. 

 
Πίνακας 2.1  Κατανοµή ανοσογόνων στα  
πειραµατόζωα 
Αρ. κουνελιού Aνοσογόνο 
Kουνέλι NO 1,  2 2,4,5T-BSA 
Kουνέλι NO 3,  4 2,4,5T-βAla-BSA 
Kουνέλι NO 5,  6 2,4,5T-εAca-BSA 
Kουνέλι NO 7 FITC-BSA 
Kουνέλι NO 8 Mη ανοσοποιηµένο 

 
2.3.4.2 Αφαιµάξεις και αποµόνωση αντιορρών 

Oι αφαίµαξεις έγιναν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα από την κεντρική αρτηρία στο 
αυτί. Λήφθηκαν 25-35 ml αίµατος σε κάθε αφαίµαξη. Από το αίµα αποχωρίστηκε ο αντιορρός 
και ένα µέρος του αναµίχθηκε µε κορεσµένο διάλυµα θειικού αµµωνίου σε αναλογία 6/4 
αντίστοιχα, για την καταβύθιση του κλάσµατος των ανοσοσφαιρινών. Το ίζηµα 
φυγοκεντρήθηκε σε 10000 στροφές για 10 λεπτά. Το υπερκείµενο αποχύθηκε και το κλάσµα 
των ανοσοσφαιρινών (ίζηµα) διαλύθηκε σε φυσιολογικό ορρό ίσου όγκου µε τον αρχικό 
αντιορρό που χρησιµοποιήθηκε.  Προστέθηκε ξανά κορεσµένο διάλυµα θειικού αµµωνίου στην 
ίδια αναλογία για την εκ νέου καταβύθιση του κλάσµατος των ανοσοσφαιρινών. Η ανωτέρω 
διαδικασία επαναλήφθηκε άλλες δύο φορές, ενώ την τελευταία φορά το ίζηµα δεν 
φυγοκεντρήθηκε. Το κλάσµα των ανοσοσφαιρινών διατηρήθηκε σαν αιώρηµα στους 4ΟC µέχρι 
την χρήση.  
 
2.3.5 Χαρακτηρισµός αντιορρών 
 
2.3.5.1 Έλεγχος αντίδρασης των αντιορρών µε τους αντίστοιχους ανιχνευτές 

(Ανοσοδραστικότητα)    
Για τον έλεγχο της ανοσοδραστικότητας των αντιορρών χρησιµοποιήθηκαν τα 

αιωρήµατα θειικού αµµωνίου από όλες τις αφαιµάξεις των πειραµατόζωων 1,2,3,4,5,6,7,8, ο 
αντιορρός a-2,4,5T(UK) και ενδεικτικά οι ανιχνευτές 15β και 13β, οι οποίοι είχαν εµφανίσει 
υψηλή ειδική ενεργότητα φθορισµού (παράγραφος 1.4.2.2). Ο έλεγχος έγινε σύµφωνα µε το 

πρωτόκολλο της παραγράφου 1.3.10 και προσδιορίστηκαν σε δύο σειρές µετρήσεων τα Pf, 
Pb,  bnM  και  |%∆FIσχ|.  
 
2.3.5.2 Τιτλοποίηση αντιορρών,  

Όλοι οι αντιορροί του 2,4,5Τ (αιωρήµατα θειικού αµµωνίου) τιτλοποιήθηκαν µε τους 
ανιχνευτές 15β και 13β. Επίσης τιτλοποιήθηκε το µονοκλωνικό αντίσωµα E2/G2 που είχε 
χρησιµοποιηθεί για τον χαρακτηρισµό όλων των ανιχνευτών του 2,4D. Οι αντιορροί που 
εµφάνισαν υψηλό τίτλο (χαµηλή συγκέντρωση εργασίας) χρησιµοποιήθηκαν για τιτλοποίηση 
και µε τους δισηµασµένους ανιχνευτές αφού για κάθε ανιχνευτή παρουσιαζόταν διαφορετικός 



 90

τίτλος αντισώµατος. Η διαδικασία ήταν η εξής: Παρασκευάστηκαν διαλύµατα των ανιχνευτών 
µε συγκέντρωση 2.8 φορές µεγαλύτερη από τη συγκέντρωση εργασίας τους (πίνακας1.6 
κεφ.1) και απ’ αυτά χρησιµοποιήθηκαν 250 µl σε τελικό όγκο 700 µl (αραίωση 2.8 φορές). Για 
κάθε αντιορρό παρασκευάστηκαν διαδοχικές αραιώσεις ξεκινώντας από την αραίωση 1/100. 
Οι καµπύλες τιτλοποίησης των αντιορρών λήφθηκαν αναµιγνύοντας 250 µl από τον αντίστοιχο 
ανιχνευτή, 150 µl από κάθε αραίωση αντιορρού και 300 µl ρυθµιστικό διάλυµα TDx. Η ένταση 
φθορισµού και η πόλωση φθορισµού µετρήθηκαν 5 λεπτά µετά την ανάµιξη των 
αντιδραστηρίων. Η αραίωση του αντισώµατος που έδιδε πόλωση φθορισµού περίπου 40-50% 

χαµηλότερα από την  Pb επιλέχθηκε σαν τίτλος (αραίωση εργασίας του αντισώµατος) όπως 
προέκυπτε από τις καµπύλες τιτλοποίησης.  
 
2.4 Αποτελέσµατα 
 
2.4.1 Σύνθεση των ανοσογόνων 2,4,5Τ-BSA, 2,4,5Τ-βAla-BSA και 2,4,5Τ-εAca-BSA. 

 
Μετά την αποµόνωση των απτενίων 2,4,5T-βAla-OH και 2,4,5T-εAca-OH το 

αναλυτικό TLC σε κάθε περίπτωση έδωσε µια µόνο κηλίδα κατά την εµφάνιση στο UV, ενώ το 
τεστ νινυδρίνης που ακολούθησε ήταν αρνητικό για ύπαρξη ελεύθερων αµινοµάδων.  Αυτό 
σήµαινε ότι οι αντιδράσεις µε το 2,4,5Τ έγιναν κατά ~100%.  

Τα φάσµατα απορρόφησης στο UV (320nm-220nm) και τα µέγιστα απορρόφησης 
(UVmax) των απτενίων ήταν ίδια µε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του 2,4,5T. (σχήµα 2.3) Σε 
όλες τις περιπτώσεις η απορρόφηση οφειλόταν στην παρουσία του 2,4,5T στο µόριο, αφού η 
β-αλανίνη και το ε-αµινοκαπροϊκό οξύ δεν απορροφούσαν σ’ αυτή την περιοχή µηκών 
κύµατος. Τα Μοριακά βάρη τους ήταν: MB(2,4,5T-βAla-OH)=326.5  και  MB(2,4,5T-εAca-
OH)=368.5 

Μετά τις αντιδράσεις µε την BSA τα µίγµατα αντίδρασης υποβλήθηκαν σε εκτεταµένη 
διαπίδυση για την αποµάκρυνση όλων των µικρών µορίων και ιδιαίτερα του 2,4,5Τ και των 
απτενίων που δεν αντέδρασαν ώστε να µην επηρεάσουν τις µετρήσεις για τον υπολογισµό της 
συγκέντρωσης και της µοριακής αναλογίας των ανοσογόνων.    
 
2.4.2 Υπολογισµός συγκέντρωσης και  µοριακής αναλογίας ανοσογόνων.  

 
Το πρότυπο διάλυµα BSA που παρασκευάστηκε είχε απορρόφηση:  OD280nm=0.42. Η 

συγκέντρωση του σύµφωνα µε την παράγραφο 2.3.2.2 ήταν 
660000.66
42.0CBSA ⋅

= =9.6*10-6 

mmol/ml ή 0.63 mg/ml. Τα διαλύµατα των ανοσογόνων του 2,4,5Τ µετά την διαπίδυση ήταν 
περίπου 8 ml το κάθε ένα και συγκεντρώθηκαν στο φυγοκεντρικό συµπυκνωτή µέχρι τα 2.5 
ml. ∆ηλαδή η συγκέντρωση τους σε BSA ήταν ~14 mg / 2.5 ml = 5.6 mg/ml. Αραιώθηκαν 7 
φορές µε νερό (~0.8 mg/ml) και λήφθηκε το φάσµα UV χρησιµοποιώντας σαν διάλυµα 
αναφοράς το προαναφερθέν πρότυπο διάλυµα BSA των 0.63 mg/ml. Έγιναν µικρές 
παρεµβάσεις για την διόρθωση της συγκέντρωσης τους ώστε τα φάσµατα που προέκυπταν 
να είναι ίδια µε το φάσµα του 2,4,5Τ (σχήµα 2.3) και εποµένως η συγκέντρωση τους σε BSA 
να είναι ίδια µε αυτή του διαλύµατος αναφοράς δηλαδή: 9.6*10-6 mmol/ml = 0.63 mg/ml.  
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Σχήµα 2.3 Φάσµατα υπεριώδους του 2,4,5Τ και των ανοσογόνων του µε BSA. Τα φάσµατα των 
ανοσογόνων έχουν ληφθεί χρησιµοποιώντας σαν διάλυµα αναφοράς ένα διάλυµα 
BSA συγκέντρωσης 0.63 mg/ml. Οι τιµές στον κατακόρυφο άξονα είναι τιµές 
απορρόφησης.  

 
Στις συγκεντρώσεις αυτές λήφθηκε η απορρόφηση τους στα 289 nm. Στον πίνακα 2.2 

που ακολουθεί φαίνονται τα χαρακτηριστικά των αραιωµένων διαλυµάτων και τα 
αποτελέσµατα από τους υπολογισµούς των συγκεντρώσεων και της µοριακής αναλογίας του 
κάθε ανοσογόνου. 

 
 

Πίνακας 2.2   Ποσοτικά χαρακτηριστικά και µοριακή αναλογία των  
ανοσογόνων του 2,4,5Τ. 

∆ιάλυµα 
ανοσογόνου 

Τελική 
αραίωση 

CBSA 

(mmol/ml) 
OD289nm 

Cαπτενίου 

(mmol/ml) 
Μοριακή αναλογία 

Cαπτενίου : CBSA 

2,4,5Τ-BSA 7.7 9.6*10-6 0.5 2*10-4 21 :1 

2,4,5T-βAla-BSA 7.5 9.6*10-6 0.35 1.4*10-4 15 :1 

2,4,5T-εAca-BSA 7.8 9.6*10-6 0.59 2.3*10-4 24 : 1 



 92

 
Οι συγκεντρώσεις των διαλυµάτων ανοσογόνων πριν την αραίωση (stock) 

υπολογίστηκαν από την σχέση “Cανοσογόνου= τελική αραίωση * 0.63 mg/ml” και ήταν για τα τρία 
ανοσογόνα: C2,4,5Τ-BSA = 4.85 mg/ml, C2,4,5T-βAla-BSA = 4.73 mg/ml και C2,4,5T-εAca-BSA = 4.9 mg/ml  

 
2.4.3 Χαρακτηρισµός αντιορρών 
  
2.4.3.1 Ανοσοδραστικότητα 

Όλοι οι ειδικοί αντιορροί αντιδρούσαν µε τους ανιχνευτές που χρησιµοποιήθηκαν. Τα 
mPmin κυµαίνονταν από 25 έως 30, ενώ τα mPmax από 180 έως 250. Ο αντιορρός από το µη 
ανοσοποιηµένο κουνέλι (ΝΟ 8) δεν αντέδρασε µε κανένα ανιχνευτή κατά την δεύτερη σειρά 
µετρήσεων που σήµαινε ότι δεν υπήρχε µη ειδική δέσµευση στους ανιχνευτές. Επίσης, 
ελεύθερη φλουορεσκεΐνη σε συγκέντρωση εργασίας (~1nM) δεν δεσµευόταν από κανένα από 
τους αντιορρούς (ΝΟ 1,2,3,4,5,6,8) αφού η πόλωση κατά την δεύτερη σειρά µετρήσεων 
παρέµενε στα επίπεδα της mPmin όπως άλλωστε είχε διαπιστωθεί και µε τους ανιχνευτές του 
2,4D µε το µονοκλωνικό αντίσωµα E2/G2. Αντίθετα δεσµευόταν πολύ ισχυρά µε τον αντι-FITC 
αντιορρό από το κουνέλι ΝΟ 7 (παράγραφοι 1.4.2.3 και 1.4.2.4). Στον πίνακα 2.3 που 

ακολουθεί φαίνονται τα Pb και  |%∆FIσχ| από την 4η αφαίµαξη όλων των αντιορρών µε τους 
ανιχνευτές 15β και 13β. 

 
Πίνακας 2.3   Σχετική µείωση της έντασης φθορισµού και 
µέγιστη πόλωση δεσµευµένου ανιχνευτή.     

2,4,5T-K(F)-OH (13β) 2,4,5T-EDA-F (15β) 
Αντιορρός 

|%∆FIσχ| Pb |%∆FIσχ| Pb 

R1 4η αφ 22 190 30 203 

R2 4η αφ 24 185 29 195 

R3 4η αφ 25 205 30 236 

R4 4η αφ 25 201 31 209 

R5 4η αφ 26 190 33 205 

R6 4η αφ - - 33 203 

a-2,4,5T(UK) 35 238 40 250 

Μέσος όρος 26 202 32 214 

Όλες οι τιµές της |%∆FIσχ| αντιστοιχούν σε µείωση της έντασης φθορισµού κατά 
την δέσµευση του ανιχνευτή στο αντίσωµα. 
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Τα αποτελέσµατα αυτά όσον αφορά την απόσβεση φθορισµού ήταν αναµενόµενα και 
παρόµοια µε αυτά που λήφθηκαν για το 2,4D όταν χρησιµοποιήθηκε πολυκλωνικό αντίσωµα. 
∆ηλαδή η ένταση φθορισµού µειώθηκε στα επίπεδα του 30% όταν ο ανιχνευτής δεσµευόταν 
στο αντίσωµα σε σχέση µε την FI του ελεύθερου ανιχνευτή. Η µείωση ήταν µεγαλύτερη όταν 
χρησιµοποιήθηκε ο 2,4,5T-EDA-F (32%) και λίγο µικρότερη όταν χρησιµοποιήθηκε ο 2,4,5T-
K(F)-OH (26%). Αυτή η συµπεριφορά εξηγήθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Όσον αφορά τα 
mPmax , ήταν σχετικά υψηλά. Όπως αναµενόταν ο 15β παρουσίασε λίγο υψηλότερα mPmax από 
τον 13β λόγω του φαινοµένου προπέλας, συµφωνώντας µε τα αποτελέσµατα για το 2,4D του 
1ου  κεφαλαίου.  
 
2.4.3.2 Τιτλοποίηση αντιορρών του 2,4,5Τ 

Στα σχήµατα 2.4 και 2.5 φαίνονται οι καµπύλες τιτλοποίησης από την τέταρτη 
αφαίµαξη όλων των πειραµατόζωων και µε τους δύο ανιχνευτές 13β και 15β. Η πόλωση 
φθορισµού του πάνω πλατώ κάθε καµπύλης συµφωνεί µε τα  mPmax του πίνακα 2.3. 
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Σχήµα 2.4 Καµπύλες τιτλοποίησης της 4ης αφαίµαξης όλων των αντιορρών του 2,4,5Τ 

(R1,2,3,4,5,6) και του αντιορρού α-2,4,5Τ(UK), χρησιµοποιώντας σαν ανιχνευτή τον 
13β. 

 
 

13β 
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Σχήµα 2.5 Αντίστοιχες καµπύλες τιτλοποίησης της 4ης αφαίµαξης από όλους τους αντιορρούς του 

2,4,5Τ  και του αντιορρού α-2,4,5Τ(UK), µε τον ανιχνευτή 15β. 
 
Από τις παραπάνω καµπύλες προκύπτουν οι αραιώσεις εργασίας (τίτλοι) για όλους 

τους αντιορρούς και µε τους δύο ανιχνευτές οι οποίες συνοψίζονται στον πίνακα 2.4. Ίδιοι 
ήταν και οι τίτλοι των αντιορρών από την 3η αφαίµαξη.  

 
Πίνακας 2.4  Αραιώσεις εργασίας (τίτλοι) των  
αντιορρών από την 4η αφαίµαξη του R4 

Αντιορρός 
2,4,5T-K(F)-OH 

(13β) 
2,4,5T-EDA-F 

(15β) 
R1 4η αφ 1:800 1:3000 
R2 4η αφ 1:500 1:1600 
R3 4η αφ 1:1000 1:4500 
R4 4η αφ 1:1000 1:4500 
R5 4η αφ 1:300 1:1600 
R6 4η αφ <1:200 1:500 
a-2,4,5T(UK) 1:2000 1:15000 

 
Οι τίτλοι που εµφάνισαν οι αντιορροί ήταν πάντα µεγαλύτεροι µε τον 15β σε σχέση µε 

τον 13β. Οι διαφορές σε ορισµένες περιπτώσεις ήταν πολύ µεγάλες και ιδιαίτερα στους 
αντιορρούς µε υψηλό τίτλο [πχ R3, R4, a-2,4,5T(UK)]. Οι διαφορές στους τίτλους των 
αντιορρών για τους δύο ανιχνευτές ουσιαστικά σηµαίνει διαφορά στις σταθερές σύνδεσης τους 
µε το αντίσωµα αφού οι συγκεντρώσεις εργασίας των δύο ανιχνευτών ήταν σχεδόν ίδιες (~2 

15β 
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nM). Το σύστηµα έφτανε στην ίδια ισορροπία (ίδια συγκέντρωση Ab-Ag) µε µικρότερη 
συγκέντρωση αντισώµατος όταν ανιχνευτής ήταν ο 15β και µε µεγαλύτερη συγκέντρωση 
αντισώµατος όταν ανιχνευτής ήταν ο 13β. Σύµφωνα µε την: Ab  +  Ag  ↔  Ab-Ag και την 

]Ag[]Ab[
]AgAb[Kaff ⋅

−
= , η σταθερά σύνδεσης (Kaff) µε το αντίσωµα θα ήταν µεγαλύτερη για 

τον 15β και µικρότερη για τον 13β (ο υπολογισµός τους περιγράφεται στο 4ο κεφάλαιο). Αυτή 
η διαφορά στην σταθερά σύνδεσης οφείλεται προφανώς στην διαφορά δοµής που έχουν οι 
δύο ανιχνευτές, και η οποία θα συζητηθεί λεπτοµερώς στα δύο επόµενα κεφάλαια. Από τον 
πίνακα 2.4 επίσης φαίνεται ότι κατά την 4η αφαίµαξη καλύτερο τίτλο εµφάνισαν οι αντιορροί 
από τα κουνέλια Νο 3 και 4 τα οποία είχαν ανοσοποιηθεί µε το ανοσογόνο 2,4,5Τ-βAla-BSA. 
Υψηλότερος τίτλος είχε επίσης παρατηρηθεί για τους ίδιους αντιορρούς και κατά την 3η 
αφαίµαξη.  

 
2.4.3.3 Τιτλοποίηση του µονοκλωνικού αντι-2,4D αντισώµατος E2/G2 

Από την τιτλοποίηση του µονοκλωνικού Ε2/G2 που είχε χρησιµοποιηθεί για τον 
χαρακτηρισµό των 2,4D ανιχνευτών προέκυψε ότι ο τίτλος µε ανιχνευτές τους 15α και 12α 
ήταν 1:2500. Με τον 13α και τους 14α, 17α, 16α ήταν περίπου 1:800 έως 1:1000. Για τους 
υπόλοιπους πολυσηµασµένους ανιχνευτές ο τίτλος ήταν δύσκολο να υπολογιστεί αφού όπως 
εξηγήθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο το φαινόµενο προπέλας ήταν πολύ έντονο σ’ αυτά τα 
µόρια µε αποτέλεσµα οι πολλοί βαθµοί ελευθερίας κίνησης των φθοριζόντων µορίων να 
διατηρούν σε πολύ χαµηλά επίπεδα τις µέγιστες τιµές πόλωσης mPmax. Στο σχήµα 2.6 δίνονται 
οι καµπύλες αραίωσης του αντισώµατος Ε2/G2 από τις οποίες προέκυψαν οι 
προαναφερθέντες τίτλοι. 
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Σχήµα 2.6 Καµπύλες τιτλοποίησης αντιορρού E2/G2 µε τους ανιχνευτές  του 2,4D 15α, 13α, 14α, 

17α, 16α, 12α. 
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2.5 Συζήτηση 
 

Συντέθηκαν τρία ανοσογόνα που διέφεραν στο µήκος της χηµικής γέφυρας µεταξύ 
αντιγόνου (2,4,5Τ) και BSA, Προτιµήθηκε η εναλλακτική µέθοδος που περιγράφηκε για την 
σύνδεση µε την BSA, σε σχέση µε άλλες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία [61, 64] γιατί σε 
δοκιµές που έγιναν οι συνθήκες ήταν απόλυτα ελεγχόµενες και έδωσε συγκριτικά καλύτερα 
αποτελέσµατα. Για την ενεργοποίηση του καρβοξυλίου των απτενίων 2,4,5T-βAla-OH και 
2,4,5T-εAca-OH απαιτήθηκαν περίπου 2 ώρες σε αντίθεση µε την ενεργοποίηση του 2,4,5Τ 
που ολοκληρώθηκε σε 30 λεπτά. Ο διαλύτης που χρησιµοποιήθηκε ήταν το DMSO, κυρίως 
γιατί ήταν συµβατό µε τις µεµβράνες του φυγοκεντρικού συµπυκνωτή. Όλοι οι έλεγχοι που 
έγιναν (TLC, UV) µετά από κάθε αντίδραση και µετά την αποµόνωση των απτενίων έδωσαν τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα. Τα ανοσογόνα που προέκυψαν είχαν διαφορές στη µοριακή 
αναλογία, που όµως κυµαίνονταν σε αποδεκτά όρια (15:1 έως 24:1). Η έµµεση µέθοδος 
προσδιορισµού της συγκέντρωση τους µε UV, χρησιµοποιώντας σαν τυφλό το πρότυπο 
διάλυµα BSA 0.63 mg/ml ήταν αρκετά ακριβής αφού κατά την λήψη του φάσµατος του 
ανοσογόνου στο υπεριώδες, µικρές αλλαγές στην συγκέντρωση του δείγµατος οδηγούσαν σε 
εντελώς διαφορετικό φάσµα. Το εύρος των συγκεντρώσεων µε τις οποίες προέκυπτε το 
φάσµα του 2,4,5Τ ήταν πολύ µικρό και γι’ αυτό ο υπολογισµός της συγκέντρωσης έγινε µε 
ικανοποιητική ακρίβεια.  

Οι ανοσοποιήσεις των πειραµατοζώων, απέδωσαν αντιορρούς που αναγνώριζαν το 
2,4,5Τ και τους ανιχνευτές του. Από τον έλεγχο για την αντιδραστικότητα των αντιορρών µε 
τους ανιχνευτές προέκυψε ότι όλοι αντιδρούσαν µε τους δύο κύριους ανιχνευτές 13β, 15β. Τα 
mPmax ήταν ικανοποιητικά, λίγο χαµηλότερα από τα αντίστοιχα των ανιχνευτών του 2,4D µε το 
µονοκλωνικό αντίσωµα. Οι µεγαλύτεροι τίτλοι αντιορρών που σταθερά παρουσιαζόταν µε τους 
ανιχνευτές 15α,β σε σχέση µε τους 13α,β οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι η σύνδεση των 
αντισωµάτων µε τους ανιχνευτές 15α,β ήταν πιο σταθερή. Η αυξηµένη αυτή σταθερά 
σύνδεσης θα αποδοθεί στα επόµενα κεφάλαια κυρίως στη δοµική οµοιότητα µεταξύ 
ανοσογόνου και ανιχνευτών 15α,β και σε αναγνώριση χηµικής γέφυρας η οποία επηρεάζει 
σηµαντικά την ευαισθησία των µεθόδων.  

Από τις τιτλοποιήσεις των πολυκλωνικών αντιορρών προέκυψε ότι όταν σαν 
ανοσογόνο χρησιµοποιήθηκε το 2,4,5Τ-βAla-BSA µε χηµική γέφυρα δηλαδή την β-αλανίνη 
(Κουνέλια 3 και 4), οι αντιορροί που παρήχθησαν είχαν µεγαλύτερο τίτλο σε σχέση µε τους 
αντιορρούς που προήλθαν από τα άλλα ανοσογόνα. Στην περίπτωση του 2,4,5Τ-εAca-BSA 
όταν δηλαδή η χηµική γέφυρα του ανοσογόνου ήταν το ε-αµινοκαπροϊκό οξύ (Κουνέλια 5 και 
6), οι τίτλοι ήταν πολύ χαµηλοί. Ιδιαίτερα χαµηλοί ήταν µε τον ανιχνευτή 13β ενώ για το κουνέλι 
Νο 6 και τον ανιχνευτή 13β ο τίτλος δεν προσδιορίστηκε αφού ήταν µικρότερος και από 1/200.  
Ενδιάµεσοι τίτλοι παρατηρήθηκαν στους αντιορρούς από το ανοσογόνο χωρίς χηµική γέφυρα 
2,4,5Τ-BSA (Κουνέλια 5 και 6). Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι το µήκος της χηµικής 
γέφυρας του ανοσογόνου είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις αντιγονικές του 
ιδιότητες. Μήκος γέφυρας µε τρία άτοµα άνθρακα (β-Αλανίνη) οδήγησε σε αυξηµένη 
αντιγονικότητα σε αντίθεση µε τις περιπτώσεις µε έξι άτοµα ή χωρίς χηµική γέφυρα. Η 
ανοσοαπόκριση στο ανοσογόνο 2,4,5Τ-βAla-BSA ήταν ισχυρότερη και οδήγησε σε 
υψηλότερους τίτλους αντιορρών δηλαδή σε µεγαλύτερη  συγκέντρωση του αντιορρού σε ειδικό 
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αντίσωµα. Ο καθορισµός του ποσοστού 40-50% χαµηλότερα από το Pb, που 
χρησιµοποιήθηκε για την επιλογή των τίτλων των αντιορρών και πως αυτό το ποσοστό 
επηρεάζει γενικότερα την µέθοδο, θα συζητηθούν στο  κεφάλαιο 5.  

Οι τιµές mPmax και mPmin που είχαν υπολογιστεί στο 1ο κεφάλαιο από τον ελεύθερο 
και τον πλήρως δεσµευµένο µε περίσσεια αντισώµατος ανιχνευτή υπολογίστηκαν και από τις 
καµπύλες τιτλοποίησης καθώς το πάνω πλατώ κάθε καµπύλης αντιστοιχούσε στην µέγιστη 

πόλωση φθορισµού (Pb) και το κάτω πλατώ αντιστοιχούσε στην ελάχιστη πόλωση φθορισµού 

(Pf).  
Η µικρή απόσβεση φθορισµού που παρουσιάστηκε όταν οι ανιχνευτές του 2,4,5Τ 

αντιδρούσαν µε τους πολυκλωνικούς αντιορρούς σε σχέση µε την πολύ µεγαλύτερη απόσβεση 
που παρουσίαζαν οι ανιχνευτές του 2,4D αντικατοπτρίστηκε από τις αντίστοιχες διαφορές στις 
τιµές |%∆FIσχ|. Αυτή η διαφορά στην απόσβεση είχε σαν συνέπεια να εµφανίζονται µικρότερες 
τιµές mPmax µε τους πολυκλωνικούς αντιορρούς, γεγονός που εξηγήθηκε στο κεφάλαιο 1 λόγω 
διαφοράς στο χρόνο ζωής της διεγερµένης κατάστασης.  
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3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ FPIA ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ 2,4D ΚΑΙ 2,4,5Τ  

3.1 Εισαγωγή 
 
Η FPIA σαν οµογενής ανοσοδιαγνωστική µέθοδος υποφέρει σε σχέση µε άλλες, από 

την αρνητική επίδραση του είδους του δείγµατος και την χαµηλή ευαισθησία όπως έχει ήδη 
αναφερθεί και περιγραφεί από πολλούς ερευνητές [43, 96, 103, 116]. Οι περιορισµοί αυτοί 
έχουν διαφορετική αιτιολογία αφού για τον πρώτο ευθύνεται καθαρά το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει στερεή φάση και διαχωρισµός δεσµευµένων και µη από την  στερεή φάση 
συστατικών, ενώ για τον δεύτερο ευθύνονται περισσότεροι παράγοντες όπως: 
• η µειωµένη ενεργότητα φθορισµού των ανιχνευτών λόγω απόσβεσης από 

αλληλεπίδραση αντιγόνου – φθορίζοντος µορίου,  
• δεν υπάρχει µηχανισµός πολλαπλασιασµού του σήµατος ώστε να χρησιµοποιούνται ο 

ανιχνευτής και το αντίσωµα σε χαµηλότερες συγκεντρώσεις,  
• έχει αναφερθεί ότι το ακινητοποιηµένο σε επιφάνειες µε φυσικό τρόπο αντίσωµα, έχει 

υψηλότερη συγγένεια για το αντιγόνο σε σχέση µε το αντίσωµα στην υγρή φάση µε 
αποτέλεσµα µεγαλύτερες σταθερές σύνδεσης και δυνατότητα χρησιµοποίησης του 
ακινητοποιηµένου αντισώµατος σε µικρότερες συγκεντρώσεις [132],  

• η έλλειψη πλήρους µελέτης που να αφορά την δοµή του ανιχνευτή αλλά και του 
ανοσογόνου σε οµογενείς µεθόδους.  

Αντικείµενο του τρίτου κεφαλαίου αποτελεί η διερεύνηση της σχέσης της δοµής του 
ανιχνευτή και του ανοσογόνου µε την αποτελεσµατικότητα της FPIA. Χρησιµοποιούνται τα 
υλικά που παρασκευάστηκαν σύµφωνα µε τα δύο προηγούµενα κεφάλαια για να αναπτυχθούν 
συστήµατα FPIA. Εντοπίζονται και προτείνονται οι καλύτεροι συνδυασµοί αρχικά µε κριτήριο 
την συγκέντρωση του αντιγόνου που µειώνει κατά 50% την αρχική πόλωση φθορισµού (Ι50). 
Από τα αποτελέσµατα θα προκύψουν σηµαντικά συµπεράσµατα που αφορούν νέες δοµές 
ανιχνευτών οι οποίες  βελτιώνουν σηµαντικά την ευαισθησία των FPIA. Η ύπαρξη πληθώρας 
πολυκλωνικών αντιορρών από διαφορετικά πειραµατόζωα και διαφορετικές αφαιµάξεις για ένα 
συγκεκριµένο αντιγόνο (2,4,5Τ), µας επέτρεψε να έχοµε µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα για την 
πιο συµβατή δοµή ανοσογόνου µε τα συστήµατα που αναπτύξαµε. 

Η ελεγχόµενη σύνθεση και ακριβής γνώση της δοµής των ανιχνευτών λόγω του 
µικρού µεγέθους τους, δίνουν την δυνατότητα για εύκολο και ακριβή προσδιορισµό του λόγου 

δεσµευµένου προς ελεύθερου ανιχνευτή  (*Βn/*Fn) µέσω των σταθερών fnM, bnM, Ρf και 

Pb. Προτείνεται για πρώτη φορά και διερευνάται θεωρητικά και πειραµατικά η κατασκευή 
πρότυπων καµπυλών µε τεταγµένη τον παραπάνω λόγο.  

 
3.2 Υλικά και οργανολογία 

 

Τα περισσότερα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ίδια µε αυτά που αναφέρθηκαν 
στο προηγούµενο κεφάλαιο. Τα ζιζανιοκτόνα 2,4-διχλωροφαινοξυοξικό οξύ (2,4D) και 2,4,5-
τριχλωροφαινοξυοξικό οξύ (2,4,5T) που χρησιµοποιήθηκαν για την Παρασκευή των πρότυπων 
διαλυµάτων, αγοράστηκαν από την Riedel-de-Haen (Hannover, Germany). Το µονοκλωνικό 
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αντι-2,4D αντίσωµα ήταν το Ε2/G2 ενώ το ρυθµιστικό διάλυµα για την εκτέλεση των δοκιµών 
και των µετρήσεων ήταν το TDx. Όλες οι µετρήσεις έντασης και πόλωσης φθορισµού έγιναν µε 
το φθορισµόµετρο TDx στην λειτουργία “photo-check”. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε 
χρησιµοποιώντας τα λογισµικά Microsoft Excell ΧP και Microcal Origin 6.0 

 
3.3 Μέθοδοι και µαθηµατικοί υπολογισµοί 
 
3.3.1 Παρασκευή των πρότυπων διαλυµάτων αντιγόνων.  

 
Παρασκευάστηκαν σταθερά διαλύµατα σε µεθανόλη των 2,4D, 2,4,5Τ συγκέντρωσης 

1 mg/ml. Τα σταθερά αυτά διαλύµατα παρασκευάστηκαν µε ζύγιση ακριβούς ποσότητας της 
ουσίας (10 mg) και διάλυση της σε 10 ml µεθανόλης θερµοκρασίας 4 οC. Η επιβεβαίωση της 
ορθότητας της συγκέντρωσης των διαλυµάτων 2,4D και 2,4,5Τ έγινε µε µέτρηση της 
απορρόφησης τους στα 284 και 289 nm αντίστοιχα.   

Τα πρότυπα διαλύµατα παρασκευάστηκαν σε διαλύτη απιονισµένο νερό από τα 
αντίστοιχα σταθερά διαλύµατα µεθανόλης ως εξής: 1ml σταθερού διαλύµατος προστέθηκε σε 
9 ml νερού (αραίωση 1:10, συγκέντρωση 100000 ng/ml). Το διάλυµα αυτό αραιώθηκε 10 
φορές µε τον ίδιο τρόπο (συγκέντρωση 10000 ng/ml). Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε 
διαδοχικά και παρασκευάστηκαν τα διαλύµατα 1000 ng/ml, 100 ng/ml, 10 ng/ml, 1 ng/ml, 0,1 
ng/ml. Σαν διάλυµα ελεύθερο φυτοφαρµάκου (0 ng/ml) χρησιµοποιήθηκε απιονισµένο νερό. 
Με αντίστοιχο τρόπο παρασκευάστηκαν πρότυπα διαλύµατα σε εµφιαλωµένο νερό το οποίο 
κατά την εκτέλεση της FPIA είχε την ίδια συµπεριφορά µε το απιονισµένο νερό.  Επίσης 
παρασκευάστηκαν πρότυπα διαλύµατα σε TDx ρυθµιστικό διάλυµα. Οι συγκεντρώσεις των 

διαλυµάτων αυτών συµβολίστηκαν µε το γενικό σύµβολο Αn που δείχνει ότι αυτές ποικίλουν 

ανάλογα µε την τιµή του n. 
 
3.3.2 Εκτέλεση της FPIA.  

 
Τα σταθερά µεθανολικά διαλύµατα των ανιχνευτών αραιώθηκαν σε TDx ρυθµιστικό 

διάλυµα µέχρις ότου η συγκέντρωση τους να είναι περίπου 2.8 φορές µεγαλύτερη από την 

συγκέντρωση εργασίας τους *A0 (παράγραφος 1.4.2.2, πίνακας 1.6). Από το κάθε ένα 
χρησιµοποιήθηκαν 250 µl σε τελικό όγκο 700 µl (αραίωση 2.8 φορές και τελική συγκέντρωση 

στην κυψελίδα ίση µε *A0). 
Τα αιωρήµατα θειικού αµµωνίου από κάθε αντιορρό αραιώθηκαν σε TDx ρυθµιστικό 

διάλυµα, στην αραίωση που είχε προσδιοριστεί σαν τίτλος κατά την διαδικασία τιτλοποίησης 
των αντιορρών (παράγραφοι 2.4.3.2 και 2.4.3.3).  

Στις µετρήσεις για την κατασκευή των πρότυπων καµπυλών, τα αντιδραστήρια 
τοποθετήθηκαν σε κάθε γυάλινη κυψελίδα µε την εξής σειρά και µε τις αντίστοιχες ποσότητες:  

1) Ανιχνευτής (250 µl),  µε συγκέντρωση 082 *A,*C ⋅=  

2) Αντιγόνο (100 µl), οι συγκεντρώσεις του αντιγόνου (Αn) σε κάθε κυψελίδα 
συνοψίζονται στον πιο κάτω πίνακα. 
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3) Αντιορρός (150 µl), µε συγκέντρωση στην αραίωση τίτλου που συµβολίστηκε µε R0. Η 
συγκέντρωση αυτή δεν είναι γνωστή ενώ µπορεί να προσδιοριστεί µε Scatchard 
ανάλυση. 

4) TDx ρυθµιστικό διάλυµα (200 µl). 
 

Πίνακας 3.1 Συγκεντρώσεις αντιγόνου Αn που 
προστέθηκαν σε κάθε κυψελίδα. 

Κυψελίδα Αντιγόνο (Αn) 
2,4D ή 2,4,5Τ  

Πόλωση 

( nmP ) ή ( nP ) 

1η Α0=0 ng/ml P0 
2η Α0=0 ng/ml P0 
3η Α0=0 ng/ml P0 
4η Α0=0 ng/ml P0 
5η Α1=0,1 ng/ml P1 
6η Α2=1 ng/ml P2 
7η Α3=10 ng/ml P3 
8η Α4=100 ng/ml P4 
9η Α5=1000 ng/ml P5 
10η Α6=10000 ng/ml P6 

 

Η µέτρηση της έντασης φθορισµού FIn και της πόλωσης φθορισµού εκπεφρασµένης 

σε χιλιοστά mPn σε κάθε κυψελίδα έγινε 5 λεπτά µετά την ανάµιξη των αντιδραστηρίων [96]. 
Οι µετρήσεις για κάθε συνδυασµό ανιχνευτή - αντιορρού - αντιγόνου γίνονταν εις διπλούν από 
δύο σειρές κυψελίδων και λαµβάνονταν οι µέσοι όροι πόλωσης φθορισµού. Για την µέτρηση 
δειγµάτων άγνωστης συγκέντρωσης ακολουθούσε και τρίτη σειρά µετρήσεων, εις διπλούν. Οι 
µετρήσεις επαναλήφθηκαν αρκετές φορές για την επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων, την 
βελτιστοποίηση των συνθηκών και τον έλεγχο της σταθερότητας των αντιδραστηρίων. Σε 
κάποιες περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκαν και ενδιάµεσες συγκεντρώσεις αντιγόνων όπως πχ 3 
ng/ml και 30 ng/ml, ενώ σε ειδικότερες περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκαν περισσότερες από δύο 
επαναλήψεις. 
 

3.3.3 Μαθηµατική επεξεργασία και υπολογισµός του λόγου *Βn/*Fn  και της 

συγκέντρωσης του δεσµευµένου ανιχνευτή *Βn. 
 
Σε µια οµογενή ανοσοαναλυτική µέθοδο όπως είναι η FPIA  από τις τιµές πόλωσης 

φθορισµού Pn και τις σταθερές fnM, bnM, Ρf και Pb που υπολογίστηκαν όπως περιγράφηκε 

στο 1ο κεφάλαιο ή τις τιµές έντασης φθορισµού FIn και τις σταθερές fnM, bnM, όπως επίσης 

και από την συγκέντρωση εργασίας *Α0 υπολογίζονται µε κατάλληλη µαθηµατική 
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επεξεργασία ο λόγος 
n

n
n *F

*B*X =  και η συγκέντρωση του δεσµευµένου ανιχνευτή *Βn που 

αντιστοιχούν σε κάθε συγκέντρωση Αn του αντιγόνου [98, 133].   

 

3.3.3.1 Υπολογισµός των *Χn και *Βn από δεδοµένα πόλωσης φθορισµού (Ρn). 

Α) Για τον ελεύθερο ανιχνευτή µε συγκέντρωση *Α0 ισχύουν: 

nMf fAFI ⋅= 0* (1Α) µε hvnM fff ⋅+= 2 (2Α) και 
hv

hv
f ff

ffP
+
−

=  (3Α). Με 

αναπροσαρµογή της (3Α) προκύπτει:
f

nM
hv P

fff
−
⋅

=+
3
2

(4Α). 

Β) Για τον πλήρως δεσµευµένο ανιχνευτή µε την ίδια συγκέντρωση αντίστοιχα θα 

ισχύουν: nMb b*AFI ⋅= 0 (1Β) µε hvnM bbb ⋅+= 2  (2Β) και   
hv

hv
b bb

bbP
+
−

= (3Β) οπότε 

b

nM
hv P

bbb
−
⋅

=+
3
2

(4Β). 

Γ) Κατά την εκτέλεση της FPIA συνυπάρχουν δεσµευµένος στο αντίσωµα και 
ελεύθερος ανιχνευτής οι συγκεντρώσεις των οποίων υπακούουν στην σχέση 

*Α0=*Βn+*Fn  (1Γ). Η τελική  ένταση φθορισµού είναι κάθε στιγµή το άθροισµα των 

εντάσεων φθορισµού όλων των µορίων ελεύθερων και δεσµευµένων: bfn FIFIFI +=  

(2Γ). Το ίδιο ισχύει και για τις συνιστώσες της έντασης φθορισµού, κάθετη 

( bvfvv FIFIFI += ) και οριζόντια ( bhfhh FIFIFI += ) (3Γ). Επίσης ισχύουν οι 

σχέσεις: vnfv f*FFI ⋅=  ,  vnbv bBFI ⋅= * ,  hnfh fFFI ⋅= *  και  hnbh bBFI ⋅= *  

(4Γ). Για την πόλωση φθορισµού κάθε στιγµή ισχύει: 
hv

hv
n FIFI

FIFIP
+
−

= . Με αντικατάσταση 

των (3Γ), (4Γ) και µαθηµατική αναπροσαρµογή προκύπτει ο λόγος *Χn: 

nb

fn

hv

hv

n

n

PP
PP

bb
ff

*F
*B

−

−
⋅

+
+

=  που µε αντικατάσταση των (4Α), (4Β) δίνει: 

nb

fn

fnM

bnM

n

n
n PP

PP
)P(b
)P(f

*F
*B*X

−

−
⋅

−⋅
−⋅

==
3
3

 (5Γ). Για ένα συγκεκριµένο ζευγάρι ανιχνευτή - 

αντισώµατος ο λόγος 
)3(
)3(

fnM

bnM

Pb
Pf

−⋅
−⋅

είναι σταθερός, προσδιοριζόταν εύκολα και 
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συµβολίστηκε µε Q. Επίσης θέτοντας στην (5Γ): fnn PPP −=∆  και fbmax PPP −=∆ , µε 

κατάλληλη µαθηµατική αναπροσαρµογή θα έχοµε: 

nmax

n

P∆P
P
∆−

∆⋅
==

Q
*F
*B*X

n

n
n (6Γ). Με συνδυασµό της (6Γ) και (1Γ) προκύπτει η τιµή της 

δεσµευµένης συγκέντρωσης του ανιχνευτή: 01
*A

*X
*X*B

n

n
n ⋅

+
=  (7Γ) αλλά και 

nmax

n0

P1∆P
P

∆⋅−+
∆⋅⋅

=
)Q(

*AQ*Bn  (8Γ). 

Με παραγώγιση της (6Γ) προκύπτει ότι το σχετικό σφάλµα κατά τον υπολογισµό του 

*Χn αυξάνει, γεγονός που αναµένεται να αυξήσει τις τυπικές αποκλίσεις και να επηρεάσει 

αρνητικά τα όρια ανίχνευσης: 
n

n

n

n

P
Pd

*X
d*X

∆
∆

⋅
∆−

∆
=

nmax

max

P∆P
P

. 

 

3.3.3.2 Υπολογισµός των *Χn και *Βn από δεδοµένα έντασης φθορισµού (FIn). 
Για την ένταση φθορισµού του ελεύθερου και του δεσµευµένου κλάσµατος ανιχνευτή 

ισχύουν αντίστοιχα: nMnf fFFI ⋅= *  και nMnb bBFI ⋅= * . Από την σχέση (2Γ) µε 

αντικατάσταση θα έχοµε: nMnnMnn bB*f*FFI ⋅+⋅= (1F) Με συνδυασµό των (1F) και 

(1Γ) προκύπτουν: 
0

0

*AbFI
FI*Af

*F
*B*X

nMn

nnM

n

n
n ⋅−

−⋅
==  (2F) και 

nMnM

nnM
n bf

FI*Af*B
−
−⋅

= 0  

(3F) Από τις εξισώσεις αυτές είναι φανερό ότι το σφάλµα στον προσδιορισµό του *Χn και του 

*Βn είναι µικρό όταν η διαφορά µεταξύ fnM και bnM είναι µεγάλη όπως προκύπτει από την 

παραγώγιση της (3F): n
nMnM

n d*FI
bf

d*B ⋅
−

−=
1

. Αυτό επιτυγχάνεται στις 

περιπτώσεις µε µεγάλη απόσβεση φθορισµού όπου η απόλυτη τιµή του %∆FIσχ είναι η 
µέγιστη δηλαδή µε την χρήση του µονοκλωνικού αντισώµατος E2/G2 (παράγραφος 1.4.2.4).  
 
3.3.4 Κατασκευή των πρότυπων καµπυλών και µαθηµατική επεξεργασία. 

 
3.3.4.1 Κατασκευή πρότυπων καµπυλών από δεδοµένα πόλωσης φθορισµού και 

προσδιορισµός της συγκέντρωσης του αντιγόνου που ελαττώνει κατά 50% την 
αρχική καθαρή πόλωση φθορισµού (Ι50). 

Οι πρότυπες καµπύλες έγιναν µε γραφική παράσταση των τιµών Pn που λήφθηκαν 
από την εκτέλεση της FPIA σε συνάρτηση µε τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις αντιγόνου σε 
λογαριθµική κλίµακα. Η ανάλυση έγινε µε σιγµοειδή προσαρµογή που περιγράφεται από την 



 103

εξίσωση: 2

50

n

21

A1

Π+









+

Π−Π
= ρ

I

Pn  (1Ρ) [66, 134]. Οι παράµετροι Π1 και Π2 προκύπτουν 

από τα αποτελέσµατα της µαθηµατικής προσαρµογής. Η παράµετρος Π1 προσδιορίζει το 
πάνω πλατώ της καµπύλης και ουσιαστικά αντιπροσωπεύει την αρχική πόλωση φθορισµού 

Ρ0. Η παράµετρος Π2 προσδιορίζει το κάτω πλατώ της καµπύλης και αντιπροσωπεύει την 

ελάχιστη πόλωση φθορισµού (mPmin) που συνήθως είναι η P6, και ισούται µε την πόλωση του 

ελεύθερου ανιχνευτή Ρf. Επίσης προκύπτει η τιµή Ι50  και η τιµή του εκθέτη (ρ) που συνδέεται 
µε την µορφή της καµπύλης. Με µικρή µαθηµατική αναπροσαρµογή της εξίσωσης (1) και 

αντικατάσταση των τιµών των παραµέτρων προκύπτει: ρ









+

−
=−

50

n

0

A1
I

PP
PP f

fn   ⇒   

ρ









+

∆
=∆

50

n

0

A1
I

PPn  (2Ρ) όπου ∆Pn είναι η διαφορά της εκάστοτε Pn µείον την ελάχιστη 

πόλωση Ρf,  ενώ ∆P0 είναι η διαφορά της αρχικής P0  µείον την Ρf. Αν στην (2P) θέσοµε 

∆Pn= ∆P0/2 προκύπτει ότι Αn=Ι50. ∆ηλαδή το Ι50 αντιπροσωπεύει την συγκέντρωση 

ελεύθερου αντιγόνου που απαιτείται για να µειωθεί η αρχική πόλωση ∆P0 κατά 50%. Όσο πιο 

µικρή ήταν η τιµή Ι50 τόσο πιο εύκολα το ελεύθερο αντιγόνο εκτόπιζε τον ανιχνευτή κατά τον 
ανταγωνισµό τους για τις θέσεις του αντισώµατος και άρα τόσο πιο ευαίσθητη ήταν η µέθοδος. 
Η τιµή Ι50 όπως προέκυπτε από την σιγµοειδή προσαρµογή χρησιµοποιήθηκε για την 
εκτίµηση της ευαισθησίας που έδειχνε κάθε συνδυασµός ανιχνευτή - αντιορρού - αντιγόνου. 
Για πρακτικούς λόγους και για την απευθείας σύγκριση όλων των ανιχνευτών µεταξύ τους οι 

πρότυπες καµπύλες κυρίως παρουσιάζονται µε τον λόγο Pn/P0 σαν τεταγµένη αντί της Pn 

είτε µε τον λόγο ∆Pn/∆P0 αντί της διαφοράς ∆Pn χωρίς βέβαια να επηρεάζονται τα 

εξαγόµενα Ι50s. Τα Ι50s που θα προκύπτουν από καµπύλες µε τεταγµένη πόλωση 

οποιασδήποτε µορφής, από τώρα και στο εξής θα συµβολίζονται σαν PΙ50 . 

 

3.3.4.2 Κατασκευή πρότυπων καµπυλών από τις τιµές του λόγου *Χn =*Βn/*Fn  και από 

τις τιµές *Βn και προσδιορισµός των αντίστοιχων Ι50s. 
Τα αποτελέσµατα από την εκτέλεση της FPIA είτε αυτά αφορούσαν ένταση είτε 

πόλωση φθορισµού µετασχηµατίστηκαν µε τις εξισώσεις των παραγράφων 3.3.3.1 και 3.3.3.2 

σε τιµές *Χn και *Βn. Αυτές παραστάθηκαν γραφικά σε συνάρτηση µε τις αντίστοιχες 
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συγκεντρώσεις αντιγόνου Αn σε λογαριθµική κλίµακα. Η ανάλυση έγινε πάλι µε σιγµοειδή 

προσαρµογή που περιγραφόταν από τις εξισώσεις: ρn

XI

*X*X ′









+

=

50

n

0

A1

(1Χ) και 

ρn

BI

*B*B ′′









+

=

50

n

0

A1

(1Β) και προσδιορίστηκαν τα Ι50s από κάθε µια προσέγγιση. Το XΙ50  

συµβόλιζε την συγκέντρωση αντιγόνου που απαιτείται για να µειωθεί ο αρχικός λόγος *Χ0 

κατά 50%, ενώ το BΙ50  την συγκέντρωση που απαιτείται για να µειωθεί η αρχικά δεσµευµένη 

ποσότητα ανιχνευτή *Β0 κατά 50%. Τα Ι50s χρησιµοποιήθηκαν για την εξαγωγή 
συµπερασµάτων που αφορούσαν την ευαισθησία της FPIA.  

 
3.3.4.3 Σχέσεις που θεωρητικά προκύπτουν για τα Ι50s και σύγκριση µεταξύ τους. 

Η σχέση που προκύπτει θεωρητικά µεταξύ  PΙ50   και 
XΙ50υπολογίστηκε ως εξής: Από 

την εξίσωση (6Γ) προέκυψε η 
n

maxn
n *ΧQ

P*XP
+
∆⋅

=∆  οπότε και 
0

0
0 *ΧQ

P*XP max

+
∆⋅

=∆ . Οι 

δύο αυτές σχέσεις αντικαταστάθηκαν στην (2Ρ) η οποία µετασχηµατίστηκε στην 

ρn

PΙQ
Q*X

*X*X









⋅






 +
+

=

50

n0

0

A1

 (2Χ). Από την (1Χ) θέτοντας 
2

0*X*X n =  προκύπτει 

ως αναµένεται ότι XIAn 50= , ενώ από την (2Χ) θέτοντας επίσης 
2

0*X*X n =  προέκυψε η 

εξίσωση, ρ
*ΧQ

QΙ P
n

0
50A

+
⋅= . Αντικαθιστώντας την πιο πάνω σχέση έχοµε τελικά 

  1ρ 0
5050 Q

*XII XP +⋅=  (1I). Η σχέση αυτή δείχνει ότι το XΙ50 είναι σηµαντικά µικρότερο από 

το PΙ50  όπως αποδεικνύεται και πιο κάτω στα αποτελέσµατα. Με ανάλογους υπολογισµούς 

υπολογίστηκε η σχέση ανάµεσα στο PΙ50  και το BΙ50 . Αρχικά από την σχέση (8Γ) προέκυψε η: 

n

maxn
n *B)Q(*AQ

P*BP
⋅−−⋅

∆⋅
=∆

10
 η οποία µε αντικατάσταση στην (2Ρ) και επεξεργασία 
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κατέληξε στην ρ
*B)Q(*AQ

*AQΙΙ PB

00

0
5050 1 ⋅−−⋅

⋅
⋅=  (2I) και µε αντικατάσταση του *Β0 

από τη σχέση (7Γ) έχοµε   
1

1
ρ 0

0
5050

Q
*X
*XII PB

+

+
⋅= (2I). Το BΙ50  θεωρητικά προκύπτει 

µεγαλύτερο από το PΙ50 . Μεταξύ τους είναι ίσα όταν 1=Q .  Αυτό συµβαίνει στην περίπτωση 

που fnM≈bnM δηλαδή όταν δεν υπάρχει απόσβεση φθορισµού µεταξύ ελεύθερου και 

δεσµευµένου ανιχνευτή και το %∆FIσχ είναι αµελητέο. Όσο µεγαλύτερο είναι το fnM από το 

bnM  δηλαδή όσο µεγαλύτερο είναι το Q, τόσο µεγαλύτερο είναι το BΙ50από το PΙ50 . Η σχέση 

που πρέπει να ισχύει ανάµεσα στις τρεις τιµές είναι BPX IIΙ 505050 〈〈 .  

Από την σχέση (3F) από την οποία προέκυψε το *Βn από δεδοµένα έντασης 

φθορισµού φαίνεται ότι το *Βn συνδέεται µε γραµµική σχέση µε το FIn: 

n
nMnMnMnM

nM
n FI

bfbf
*Af*B ⋅

−
−

−
⋅

=
10 . Θεωρητικά εποµένως αναµένεται το FI

50Ι  που 

προκύπτει από την σιγµοειδή προσαρµογή των δεδοµένων FIn να είναι ίδιο µε αυτό που 

προκύπτει από την σιγµοειδή προσαρµογή του *Βn  δηλαδή το BΙ50 . Η γραµµικότητα στην 

σχέση τους υπάρχει επειδή το *Α0 κατά την πρότυπη καµπύλη παραµένει σταθερό. Όπως 
και προηγουµένως οι πρότυπες καµπύλες λήφθηκαν χρησιµοποιώντας τους λόγους 

*Χn/*Χ0,  *Βn/*Β0 και  ∆FIn/∆FI0. όπου ∆FIn=FImax-FIn. Το FImax είναι η µέγιστη 
ένταση φθορισµού από την πρότυπη καµπύλη και αντιστοιχεί στην ένταση του πρότυπου 

διαλύµατος της µεγαλύτερης συγκέντρωσης. Θα συγκριθούν οι πειραµατικές τιµές Ι50s που 
προέκυψαν από αυτές τις καµπύλες µε τις θεωρητικές τιµές. 

 
3.3.4.4 Προσδιορισµός επαναληψιµότητας της πρότυπης καµπύλης και ορίου ανίχνευσης 

της  FPIA. 
Η επαναληψιµότητα της πρότυπης καµπύλης προσδιορίστηκε µε 

επαναλαµβανόµενες µετρήσεις των σταθερών διαλυµάτων. Οι επαναλήψεις µέσα στο ίδιο 
πείραµα για κάθε πρότυπο διάλυµα, οδηγούν στο µέσο όρο πόλωσης (Μ.Ο.), στην  τυπική 
απόκλιση (SD) και στον συντελεστή µεταβλητότητας (%CV) για την ίδια µέτρηση γνωστές σαν 
“intra assay” τιµές. Αντίθετα οι επαναλαµβανόµενες µετρήσεις της πρότυπης καµπύλης σε 
διαφορετικά πειράµατα και ηµέρες οδήγησαν πάλι µέσω των αντίστοιχων Μ.Ο. στην τυπική 
απόκλιση (SD) και στον συντελεστή µεταβλητότητας (%CV) για διαφορετικές µετρήσεις, 
γνωστές σαν “inter assay” τιµές. Η σχέση από την οποία υπολογίστηκε ο συντελεστής 
µεταβλητότητας και για τις δύο περιπτώσεις  ήταν: %CV=(SD/M.O)*100.  
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Το όριο ανίχνευσης (LΟD), η ελάχιστη δηλαδή συγκέντρωση που µπορεί να µετρηθεί, 
υπολογίστηκε σαν η συγκέντρωση του αντιγόνου που αντιστοιχεί στην αρχική τιµή τεταγµένης, 
µειωµένη κατά το τριπλάσιο της τυπικής απόκλισης (Y0-3SD). Το όριο ανίχνευσης 
υπολογίστηκε µε δύο τρόπους:  
1ος τρόπος  
α) Από τις καµπύλες µε τεταγµένη πόλωση.  

Μετρήθηκε ταυτόχρονα η πόλωση πέντε επαναλήψεων κάθε σταθερού διαλύµατος της 
πρότυπης καµπύλης. Η πρότυπη καµπύλη κατασκευάστηκε από τους µέσους όρους 
πόλωσης και βρέθηκαν οι τιµές SD για κάθε πρότυπο διάλυµα. Η συγκέντρωση αντιγόνου 
που αντιστοιχούσε στην τιµή  mP0-3SD ήταν το όριο ανίχνευσης της µεθόδου.  

β) Από τις καµπύλες µε τεταγµένη *Χn.  

Όλες οι τιµές mPn µετατράπηκαν σε *Χn µε βάση την εξίσωση 6Γ. Η πρότυπη καµπύλη 

κατασκευάστηκε από τους µέσους όρους των τιµών *Χn  και βρέθηκαν οι τιµές SD για κάθε 

πρότυπο διάλυµα. Η συγκέντρωση αντιγόνου που αντιστοιχούσε στην τιµή  *Χ0-3SD ήταν το 
όριο ανίχνευσης.  
 
2ος τρόπος  
1) Οι πέντε πρότυπες καµπύλες κανονικοποιήθηκαν µε βάση τον µέσο όρο της πόλωσης του 

πρώτου πρότυπου διαλύµατος (Α0) µε το υπολογισµό του λόγου (mPn - Μ.Ο mP6) / (Μ.Ο 

mP0 - Μ.Ο mP6). Υπολογίστηκαν οι µέσοι όροι και τα SD των κανονικοποιηµένων τιµών.  

2) Οι τιµές *Χn προέκυψαν από τους µέσους όρους πόλωσης κάθε πρότυπου διαλύµατος, 

κανονικοποιήθηκαν σαν *Χn/*Χ0 και κατασκευάστηκε η πρότυπη καµπύλη. 

3) Και για τις δύο πρότυπες καµπύλες χρησιµοποιήθηκε το SD του (Α0) που προέκυψε κατά 

το πρώτο στάδιο. Η συγκέντρωση του αντιγόνου που αντιστοιχούσε στην τιµή 1-3SD ήταν το 
όριο ανίχνευσης και υπολογίστηκε ξεχωριστά για κάθε πρότυπη καµπύλη.  

 
3.4 Αποτελέσµατα 

 
3.4.1 Αποτελέσµατα από τις µετρήσεις για το 2,4D. 

 
Στις µετρήσεις για το 2,4D χρησιµοποιήθηκε αποκλειστικά το µονοκλωνικό αντίσωµα 

E2/G2 το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί και από άλλους ερευνητές για την ανάπτυξη FPIA αλλά 
και άλλων ανοσοαναλυτικών µεθόδων όπως έχει ήδη αναφερθεί. Χρησιµοποιήθηκαν όλοι οι 
ανιχνευτές (µονοσηµασµένοι και πολυσηµασµένοι) που συντέθηκαν όπως περιγράφηκε στο 
1ο κεφάλαιο. Από τις πρότυπες καµπύλες εξήχθησαν τα Ι50s τα οποία αποτελούσαν το κατ’ 
αρχήν µέτρο της ευαισθησίας που παρουσίαζε κάθε ανιχνευτής στο συγκεκριµένο σύστηµα.  
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3.4.1.1 Πρότυπες καµπύλες και Ι50s  από δεδοµένα πόλωσης φθορισµού [121].  
Οι πρότυπες καµπύλες για το 2,4D εξήχθησαν για τους περισσότερους ανιχνευτές 

χρησιµοποιώντας τιµές πόλωσης. Για να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ τους 

κανονικοποιήθηκαν στην µονάδα µε τον λόγο Pn/P0 και συνοψίζονται στο πιο κάτω σχήµα 

3.1. Η πρότυπη καµπύλη για τον 13α λήφθηκε από τους µέσους όρους των τιµών Pn/P0 επτά 
ανεξάρτητων µετρήσεων, ενώ η πρότυπη καµπύλη για τον 15α λήφθηκε από τους 
αντίστοιχους µέσους όρους πέντε µετρήσεων. Για κάθε πρότυπο διάλυµα οι τυπικές 
αποκλίσεις ( SD1± ) φαίνονται στις πρότυπες καµπύλες του σχήµατος 3.1 και οι οποίες 
αντιστοιχούν στην “inter assay” επαναληψιµότητα. Σε καµία περίπτωση το  inter asay %CV 
δεν ξεπερνούσε το 10%.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Σχήµα 3.1 Πρότυπες καµπύλες από την FPIA του 2,4D. Στο ένθετο πλαίσιο φαίνονται οι 

ανιχνευτές που χρησιµοποιήθηκαν µε τον αντιορρό E2/G2. Οι καµπύλες προέρχονται 
από δεδοµένα πόλωσης φθορισµού ενώ η τεταγµένη ήταν ο λόγος Ρn/Po.  

 
 
Οι τιµές Ι50 που προέκυψαν από την σιγµοειδή προσαρµογή και ανάλυση των 

καµπυλών του σχήµατος 3.1, µε βάση την εξίσωση (2Ρ) συνοψίζονται στον πιο κάτω πίνακα 
3.2.  
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Πίνακας 3.2.  Αποτελέσµατα από την FPIA για το 2,4D  όσον 
αφορά τις τιµές I50 και την σύγκριση των τιµών αυτών µε το I50 

του 13α.. 

Ανιχνευτής *Α0 (nM)α PΙ50 (ng/ml)β Λόγος γ 

(13α) 2,4D-K(F)-OH 2 12,2 1 

(15α) 2,4D-EDA-F 2 65 5.3 

(15γ) 2,4DBr-EDA-F 2 153.8 12 

(12α) F-K(2,4D)-OH 2 93.5 7.6 

(16α) F-K(NH2)-EDA-2,4D 2 111.9 9.2 

(14α) 2,4D-K2(F)2-OH 8 87.8 7.2 

(17α) F-K(F)-EDA-2,4D 4 102.7 8.3 

α *Α0 είναι η συγκέντρωση εργασίας στο µίγµα αντίδρασης.  

 β
PΙ50 : Η συγκέντρωση του  2,4D  που µειώνει την αρχική πόλωση κατά 50%.    

 
γ Λόγος: I50 από έναν ανιχνευτή / I50  από τον 13α. 

 
Από τον πίνακα φαίνεται ότι ο 2,4D-K(F)-OH (13α) ανιχνευτής είχε πολύ καλύτερες 

ιδιότητες όσον αφορά την συµπεριφορά του στην FPIA από οποιοδήποτε άλλο ανιχνευτή. Το  
Ι50 που παρουσίασε ήταν κατά µέσο όρο: Ι50 (13α)=12,2 ng/ml ενώ ήταν τουλάχιστον πέντε 
φορές χαµηλότερο από τα 65 ng/ml που παρουσίασε ο 2,4D-EDA-F (15α). Πολύ σηµαντική 
είναι η διαφορά που είχε ο 13α από τον ισοµερή του 12α αφού ο τελευταίος παρουσίασε 
Ι50=93.5 ng/ml δηλαδή τουλάχιστον 7 φορές µεγαλύτερο. Όλοι οι υπόλοιποι ανιχνευτές είχαν  

Ι50s που κυµαίνονταν από 87 έως 150 ng/ml γεγονός που δείχνει την µεγάλη βελτίωση που 
επιτεύχθηκε µε την χρήση του 13α. Αυτή η βελτίωση στην ευαισθησία φαίνεται πιο 
παραστατικά στο σχήµα 3.1  µε τις πρότυπες καµπύλες. Η λειτουργική περιοχή της καµπύλης 
του 13α ήταν 1 – 100 ng/ml και όπως φαίνεται µια τάξη µεγέθους µικρότερη από την 
λειτουργική περιοχή που παρουσίασαν οι υπόλοιπες πρότυπες καµπύλες.  

Οι πρότυπες καµπύλες για τους πολυσηµασµένους ανιχνευτές 2,4D-K4(F)4-OH (18α) 

και 2,4D-K6(F)6-OH (19α) δεν παρουσιάζονται γιατί η αρχική πόλωση P0 ήταν πολύ µικρή και 
στις δύο περιπτώσεις. Ειδικά για τον (19α) ήταν ελάχιστα πιο υψηλή από το mPmin. Ετσι τα 
σφάλµατα και οι τυπικές αποκλίσεις ήταν πολύ µεγάλες µε αποτέλεσµα οι καµπύλες να µην 
έχουν πρακτική σηµασία. Στις παραγράφους  1.4.2.3,  1.4.2.4,  1.5,  2.4.3.3 έχει ήδη 
αναφερθεί και εξηγηθεί η αποτυχία χρήσης πολυλυσινικών ανιχνευτών πολύ πριν την 
κατασκευή πρότυπων καµπυλών. 
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3.4.1.2 Πρότυπες καµπύλες και Ι50s  από τον λόγο *Χn και την συγκέντρωση του 

δεσµευµένου ανιχνευτή *Βn.  
 
Σύµφωνα µε τα προηγούµενα οι ανιχνευτές 13α και 15α θεωρούνται οι πλέον 

σηµαντικοί και αυτοί χρησιµοποιήθηκαν για περαιτέρω αξιολόγηση και ανάλυση. Οι σταθερές 

fnM, bnM, Ρf και Pb έχουν ήδη υπολογιστεί και παρατίθενται στους πίνακες 1.6, 1.7 και 1.8 

του 1ου κεφαλαίου. Οι τιµές fnM και Ρf  εξαρτώνται µόνο από το είδος του ανιχνευτή, ενώ 

ειδικά η τιµή της Ρf είναι αυτή που προσδιορίστηκε όταν συγκέντρωση ήταν η *Α0. Οι τιµές 

bnM και Pb εξαρτώνται από το ζευγάρι αντισώµατος ανιχνευτή, δηλαδή για δοσµένο 
ανιχνευτή, οι τιµές αυτές µπορεί να αλλάζουν καθώς αλλάζει το αντίσωµα. Ενδεικτικές 
συγκεντρώσεις εργασίας παρατίθενται στον πίνακα 3.2 ενώ η ακριβής συγκέντρωση εργασίας 

*Α0 κάθε πειράµατος υπολογίστηκε εύκολα από την εκάστοτε ένταση φθορισµού του 

ελεύθερου ανιχνευτή FIf. Στους πίνακες που ακολουθούν 3.3 και 3.4 δίνονται: α) οι τιµές 

πόλωσης φθορισµού Pn από τις οποίες λήφθηκαν οι καµπύλες του σχήµατος 3.1, β) οι 

αντίστοιχες τιµές FIn που προέκυψαν από τα ίδια πειράµατα και κατέγραψε ο αναλυτής TDx 

της Abbot, και γ) οι υπολογιζόµενες τιµές *Χn και *Βn από τις εξισώσεις 6Γ, 7Γ και 2F, 3F και 
για τους δύο ανιχνευτές  15α και 13α.  

 
 

 

Πίνακας 3.3  Τιµές Pn, FIn,*Χn και *Βn από την FPIA του 2,4D  µε τον 
ανιχνευτή 2,4D-EDA-F (15α). Οι παρενθέσεις  δείχνουν τις εξισώσεις 
υπολογισµού των τιµών. Επίσης δίνονται οι τιµές *A0,  Q, *Χ0 και *Β0. 

*A0=2,55 nM 

Q=5,452 
Τιµές από πόλωση φθορισµού Τιµές από ένταση φθορισµού 

Αn (ng/ml) 
Μ.Ο  

Pn 
*Χn 

 (6Γ) 
*Βn  
(7Γ) 

Μ.Ο  

FIn 
*Χn  
(2F) 

*Βn 

 (3F) 

0 0,1630 
6,291 

(*Χ0) 
2,200 

(*B0) 
404 

6,233 

(*Χ0) 
2,197 

(*B0) 
0,1 0,1628 6,275 2,199 405,00 6,189 2,195 

1 0,1610 6,096 2,191 410,87 5,942 2,183 

10 0,1407 4,410 2,079 469,14 4,179 2,058 

30 0,1149 2,869 1,891 553,86 2,782 1,876 

100 0,0828 1,515 1,536 720,14 1,473 1,519 

1000 0,0377 0,219 0,458 1231,20 0,198 0,422 

10000 0,0282 0,005 0,013 1425,00 0,003 0,006 
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Ο αντίστοιχος πίνακας για τον 13α είναι: 
 

Πίνακας 3.4  Τιµές Pn, FIn,*Χn και *Βn από την FPIA του 2,4D  µε τον 

ανιχνευτή 2,4D-K(F)-OH (13α). Επίσης δίνονται οι τιµές *A0,  Q, *Χ0 και 

*Β0. 

*A0=1,56 nM 

Q=3,045 
Τιµές από πόλωση φθορισµού Τιµές από ένταση φθορισµού 

Αn (ng/ml) 
Μ.Ο  

Pn 
*Χn  
(6Γ) 

*Βn  
(7Γ) 

Μ.Ο  

FIn 
*Χn  
(2F) 

*Βn  
(3F) 

0 0,1350 
4,567 

(*Χ0) 
1,280 

(*B0) 
370 

4,656 

(*Χ0) 
1,284 

(*B0) 
0,1 0,1330 4,356 1,269 373,00 4,499 1,276 

1 0,1219 3,363 1,202 397,00 3,498 1,213 

10 0,0890 1,549 0,948 486,79 1,675 0,977 

30 0,0652 0,767 0,677 586,96 0,842 0,713 

100 0,0436 0,257 0,319 728,61 0,279 0,341 

1000 0,0325 0,043 0,065 831,56 0,047 0,070 

10000 0,0300 0,000 0,000 858,00 0,000 0,000 

 

Οι πρότυπες καµπύλες των Ρn *Χn (6Γ), *Βn (7Γ) και των αντίστοιχων FIn, *Χn  

(2F), *Βn (3F) ως προς την συγκέντρωση Αn, όπως προκύπτουν από τους πιο πάνω 
πίνακες, δεν είναι άµεσα συγκρίσιµες γι’ αυτό στο σχήµα 3.2 δίνονται οι προσαρµοσµένες 
στην µονάδα πρότυπες καµπύλες µε τους ανιχνευτές 13α και 15α. 
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Σχήµα 3.2 Πρότυπες καµπύλες που προέρχονται από τις προσαρµοσµένες στην µονάδα τιµές των 

πινάκων 3.3 και 3.4. Στα ένθετα πλαίσια δίνεται η αντιστοιχία των καµπυλών µε τα 
δεδοµένα προέλευσης. Οι καµπύλες από δεδοµένα έντασης για τα ∆FIn/∆FI0 και 
*Βn/*Β0 συµπίπτουν όπως άλλωστε αναµενόταν µε βάση την εξίσωση (3F) αλλά και 
τις τιµές των πινάκων. 

 

Από τα αποτελέσµατα είναι φανερό ότι το *Χn υπολογίζεται ικανοποιητικά και µε τις 
δύο προσεγγίσεις (πόλωση, ένταση) αφού υπάρχει σχετική σύµπτωση των τιµών όπως 

δείχνουν οι πίνακες 3.3 και 3.4. Βέβαια η ακρίβεια στον υπολογισµό του *Χn εξαρτάται από 
την ακρίβεια εκτέλεσης του πειράµατος και την ακρίβεια των τιµών πόλωσης. Στους πίνακες 
δεν δίνονται οι τυπικές αποκλίσεις κατά τον υπολογισµό των διαφόρων µεγεθών γιατί κυρίως 
ενδιαφέρει η σύγκριση για τον προσδιορισµό τους από τα διαφορετικά δεδοµένα. Η τυπική 

απόκλιση κατά τον υπολογισµό του *Χn αυξάνεται, γεγονός που δεν επιτρέπει την βελτίωση 
του ορίου ανίχνευσης της µεθόδου όπως θα φανεί πιο κάτω. 

Τα Ι50s που λήφθηκαν από την σιγµοειδή προσαρµογή των πιο πάνω καµπυλών µε 
βάση τις εξισώσεις 1Ρ, 1Χ, 1Β αλλά και αντίστοιχης εξίσωσης για τα δεδοµένα έντασης 
φθορισµού συνοψίζονται στον πίνακα 3.5. Στον ίδιο πίνακα δίνονται επίσης τα θεωρητικά 

XΙ50και 
BΙ50  όπως προκύπτουν από τις εξισώσεις (1Ι) και (2Ι). 

 

0,01 0,1 1 10 100 1000 10000

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Y/
Y 0

2,4D (ng/ml)

0,01 0,1 1 10 100 1000 10000

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
Y/

Y 0

2,4D (ng/ml)

0,01 0,1 1 10 100 1000 10000

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Y/
Y 0

2,4D (ng/ml)

0,01 0,1 1 10 100 1000 10000

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Y/
Y 0

2,4D (ng/ml)

(13α) Καµπύλες από 
δεδοµένα πόλωσης φθορισµού 

(13α) Καµπύλες από 
 δεδοµένα έντασης φθορισµού 

(15α) Καµπύλες από 
δεδοµένα πόλωσης φθορισµού 

(15α) Καµπύλες από 
δεδοµένα έντασης φθορισµού 
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Πίνακας 3.5  Πειραµατικά Ι50s που προκύπτουν από τις καµπύλες του 
σχήµατος 3.2 και υπολογιζόµενα από τις εξισώσεις  (1Ι) και (2Ι). 

P
50Ι  (Pn) 2,4D-K(F)-OH 

(13α) FI
50Ι  (FIn) 

XΙ50  

(*Χn) 

BΙ50  

(*Βn) 

XΙ50  

θεωρητικό 

(1Ι) 

BΙ50  

θεωρητικό  

(2Ι) 

∆εδοµένα 

πόλωσης (Pn)  
12,2 4,2 32,85 4,3 33,8 

∆εδοµένα 

έντασης (FIn) 
34,3 4,4 34,3 - - 

P
50Ι  (Pn) 

2,4D-EDA-F 
(15α) FI

50Ι  (FIn) 

XΙ50  

(*Χn) 

BΙ50  

(*Βn) 

XΙ50  

θεωρητικό 

(1Ι) 

BΙ50  

θεωρητικό  

(2Ι) 

∆εδοµένα 

πόλωσης (Pn) 
65 25,4 266,3 26 266,7 

∆εδοµένα 

έντασης (FIn) 
254 23,7 253 - - 

 

Στην περίπτωση του 13α µε την χρήση του *Χn από δεδοµένα πόλωσης, υπήρξε 

µείωση του Ι50 περίπου 3 φορές ενώ το νέο XΙ50ήταν περίπου 4,2 ng/ml. Η µείωση που είχε 

προβλεφθεί κάνοντας χρήση της εξίσωσης (1Ι) έδινε θεωρητικό XΙ50 =4,3 ng/ml. Αντιθέτως µε 

την χρήση του *Βn σαν τεταγµένη είχαµε αύξηση του Ι50 κατά 2.5 φορές αφού το BΙ50ήταν 

32.85 ng/ml. Η αύξηση αυτή είχε προβλεφθεί από την εξίσωση (2Ι). Όταν χρησιµοποιήθηκαν 
δεδοµένα έντασης φθορισµού, τα αποτελέσµατα ήταν εντελώς ανάλογα όπως φαίνεται στον 

πίνακα. Η σύµπτωση των αποτελεσµάτων από τις καµπύλες µε τεταγµένες τα FIn και *Βn 
όπως προβλεπόταν θεωρητικά, επιβεβαιώνει την ορθότητα των υπολογισµών (σχήµα 3.2, 
πίνακας 3.5).  

Όσον αφορά τον ανιχνευτή 15α, το νέο XΙ50ήταν 25.4 ng/ml βελτιωµένο κατά 

περίπου 2.5 φορές όπως και θεωρητικά προέκυψε από την εξίσωση (1Ι) λόγω της 

µεγαλύτερης τιµής του Q. Το BΙ50ήταν 266.7 ng/ml, τέσσερις περίπου φορές µεγαλύτερο από 

το PΙ50  (64 ng/ml).  

Οι πρότυπες καµπύλες από τους άλλους ανιχνευτές µε την χρήση του *Χn οδήγησαν 

σε χαµηλότερα XΙ50  κατά 2.5 έως 3 φορές. Το µικρότερο Ι50 που λήφθηκε στην FPIA του 2,4D 

ήταν ~4.5 ng/ml και ήταν αποτέλεσµα της χρήσης του µονοκλωνικού αντιορρού E2/G2, του 
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ανιχνευτή 2,4D-K(F)-OH (13α) και του λόγου *Χn είτε από δεδοµένα πόλωσης είτε από 
δεδοµένα έντασης φθορισµού. Η συνολική βελτίωση που επιτεύχθηκε µε τον συνδυασµό 
αυτών των παραγόντων ήταν σχεδόν 16 φορές σε σχέση µε τα  Ι50s που µέχρι τώρα είχαν 
αναφερθεί  στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για την FPIA του 2,4D [60, 96, 116]. 
 
3.4.1.3 “Intra assay” επαναληψιµότητα και όρια ανίχνευσης.  

 
Θα παρουσιαστούν αποτελέσµατα µόνο για τον ανιχνευτή 13α αφού αυτός 

παρουσίαζε την µεγαλύτερη ευαισθησία και ενδιαφέρει για περαιτέρω αξιολόγηση.  
Οι συντελεστές µεταβλητότητας, οι τυπικές αποκλίσεις και τα όρια ανίχνευσης 

προσδιορίστηκαν µε τους δύο τρόπους που περιγράφονται στην παράγραφο 3.3.4.4  και από 

τις τιµές πόλωσης και από τις τιµές *Χn. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον πίνακα 3.6 που 
ακολουθεί.   

 
Πίνακας 3.6  Επαναληψιµότητα “intra assay” της πρότυπης 
καµπύλης στην FPIA του 2,4D µε τον 13α ανιχνευτή.  Οι τιµές 
αφορούν πέντε επαναλήψεις του κάθε πρότυπου διαλύµατος   

1ος τρόπος  

“intra assay”, mPn (α) “intra assay”,  *Xn (β) 
2,4D, ng/ml 

M.O mPn SD %CV M.O *Xn SD %CV 
0 146,512 3,17 2,2 4,11 0,24 5,8 

0,1 143,89 4,40 3,1 3,93 0,30 7,7 
1 134,94 2,17 1,6 3,34 0,13 3,9 

10 90,52 3,29 3,6 1,40 0,11 7,6 
100 45,76 1,34 2,9 0,26 0,03 10,2 

1000 32,54 0,95 2,9 0,02 0,02 - 
10000 31,61 1,25 4,0 0,00 0,02 - 

2ος τρόπος 

“intra assay”, mPn/mP0 “intra assay”,  *Xn/*X0 
2,4D, ng/ml M.O   

mPn/mP0 
SD %CV 

M.O 

*Xn/*X0 
SD %CV 

0 1 0,031 3,1 1 0,031 3,1 
0,1 0,977 0,038 3,9 0,954 0,038 4,0 
1 0,899 0,028 3,1 0,813 0,028 3,4 

10 0,513 0,030 5,8 0,339 0,030 8,8 
100 0,123 0,011 8,9 0,064 0,011 - 

1000 0,008 0,018 - 0,004 0,018 - 
10000 0 0,000 - 0 0,000 - 

 
Ο συντελεστής µεταβλητότητας των τιµών πόλωσης, σε όλα τα πρότυπα διαλύµατα 

ήταν κάτω από 5%. Κατά τον υπολογισµό του *Xn αυξήθηκε όπως αναµενόταν ο 
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συντελεστής µεταβλητότητας κάθε πρότυπου διαλύµατος χωρίς όµως αυτός να υπερβαίνει το 
10%.  

Τα όρια ανίχνευσης υπολογίστηκαν από τις καµπύλες του σχήµατος 3.3 στις οποίες 
φαίνονται οι τυπικές αποκλίσεις SD1±  κάθε σταθερού διαλύµατος. Κατά τον πρώτο τρόπο 
υπολογισµού, το όριο ανίχνευσης βρέθηκε 0.8 ng/ml και για τις δύο περιπτώσεις. Αυτό 

συνέβαινε λόγω της αύξησης της σχετικής τιµής του SD κατά τον υπολογισµό του *Xn και 

παρά την µείωση του Ι50 που ήδη περιγράφηκε.  
Με τον δεύτερο τρόπο από τις κανονικοποιηµένες τιµές πόλωσης το όριο ανίχνευσης 

ήταν πάλι 0.8 ng/ml ενώ από την κανονικοποιηµένη καµπύλη µε τεταγµένη *Xn/*X0 το όριο 
ανίχνευσης υπολογίστηκε στα 0.35 ng/ml. Αν σ’ αυτή την περίπτωση ο υπολογισµός γίνει 
σύµφωνα µε το σχήµα Υ0-2SD τότε το όριο ανίχνευσης κατεβαίνει στα  0.2 ng/ml.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Σχήµα 3.3 Πρότυπες καµπύλες για τον υπολογισµό των ορίων ανίχνευσης. Στο διάγραµµα (β) 

φαίνεται η αύξηση του SD που διατηρεί την ευαισθησία στα ίδια επίπεδα.  Από την 
κανονικοποιηµένη καµπύλη (2) προκύπτουν χαµηλότερα όρια ανίχνευσης. 

 
Από αντίστοιχες µετρήσεις για τον ανιχνευτή 15α οι συντελεστές µεταβλητότητας 

ήταν παρόµοιοι µε αυτούς που υπολογίστηκαν για τον 13α ενώ το όριο ανίχνευσης από 
δεδοµένα πόλωσης ήταν 5 ng/ml, το οποίο ήταν χαµηλότερο ή συµφωνούσε µε ήδη 
δηµοσιευµένα αποτελέσµατα [60, 70, 96, 116].  
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(1) από mPn/mP0: 0,8 ng/ml
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3.4.2 Αποτελέσµατα από τις µετρήσεις για το 2,4,5Τ. 
 

Ο αντιορρός που είχε εµφανίσει τον µεγαλύτερο τίτλο (R3, 3η αφαίµαξη) 
χρησιµοποιήθηκε αρχικά για την σύγκριση όλων των ανιχνευτών του 2,4,5Τ µεταξύ τους. Από 
τις πρότυπες καµπύλες που εξήχθησαν και όπως αναµενόταν µε βάση την εµπειρία του 2,4D,  
προέκυψε ότι οι ανιχνευτές 13β και 15β αποδείχτηκαν οι πιο σηµαντικοί αφού έδωσαν τα 
χαµηλότερα Ι50s από όλους τους υπόλοιπους ανιχνευτές και έτσι αυτοί χρησιµοποιήθηκαν για 
την περαιτέρω αξιολόγηση των αντιορρών.  

 
3.4.2.1 Πρότυπες καµπύλες και Ι50 όλων των αντιορρών του 2,4,5Τ µε τους ανιχνευτές 13β 

και 15β,  από τιµές πόλωσης φθορισµού Pn.  
Η 3η και 4η αφαίµαξη από όλους τους αντιορρούς του 2,4,5Τ αλλά και ο αντιορρός α-

2,4,5Τ(UK) χρησιµοποιήθηκαν στην FPIA όπως ήδη περιγράφηκε µε τους ανιχνευτές 13β και 

15β. Οι πρότυπες καµπύλες προέκυψαν από την γραφική παράσταση του λόγου Pn/P0 σε 

σχέση µε την συγκέντρωση του 2,4,5Τ (ng/ml). Τα Ι50s από τις πρότυπες καµπύλες του 13β 
ήταν σηµαντικά χαµηλότερα από τα αντίστοιχα µε τον 15β για όλους τους αντιορρούς, αφού η 
λειτουργική περιοχή των πρότυπων καµπυλών του 13β ήταν µια τάξη µεγέθους µικρότερη.  
Συγκρίνοντας τους αντιορρούς µεταξύ τους προέκυψε ότι και από τις δύο αφαιµάξεις οι 
αντιορροί από το κουνέλι Νο 4 ήταν αυτοί που έδωσαν τα χαµηλότερα Ι50s. Στον πίνακα 3.7 

φαίνονται τα Ι50 που προέκυψαν από την σιγµοειδή προσαρµογή των πρότυπων καµπυλών 
για  τις αφαιµάξεις 3 και 4 όλων των πειραµατόζωων µε τους ανιχνευτές 13β και 15β.  
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Πίνακας 3.7  Τιµές I50 και η µεταξύ τους αναλογία, που λήφθηκαν από 
την 3η και 4η αφαίµαξη όλων των πειραµατοζώων χρησιµοποιώντας τους 
ανιχνευτές 13β και 15β. 

 
Αντιορρός 

 
2,4,5T-K(F)-OH (13β) 

I50 (ng/ml) 

 
2,4,5T-EDA-F (15β) 

I50 (ng/ml) 
I50 (15β) / I50 (13β)* 

R1 3η αφαίµαξη 226 1028 4.5 

R2 3η αφαίµαξη  133 701 5.3 

R3 3η αφαίµαξη 217 1180 5.4 

R4 3η αφαίµαξη 89 860 9.6 

R5 3η αφαίµαξη 674 2750 4.1 

R6 3η αφαίµαξη nd 4517  

R1 4η αφαίµαξη 151 793 5.3 

R2 4η αφαίµαξη 212 940 4.4 

R3 4η αφαίµαξη 212 1710 8.1 

R4 4η αφαίµαξη 91 845 9.3 

R5 4η αφαίµαξη 385 1800 4.7 

R6 4η αφαίµαξη nd 3786  

a-2,4,5T(UK) 389 1877 4.8 
* Ο λόγος αυτός είναι ένας δείκτης της σταθερής βελτίωσης, που λαµβάνεται µε την χρήση 
του ανιχνευτή 13β. 

 
Τα Ι50s που λήφθηκαν µε τον 13β ήταν σε όλες τις περιπτώσεις χαµηλότερα σε σχέση 

µε αυτά που λήφθηκαν µε τον 15β. Ο λόγος Ι50(15β):Ι50(13β) για τους δύο ανιχνευτές δεν 
ήταν σταθερός αλλά κυµαινόταν από 4 έως σχεδόν 10 όπως φαίνεται στον ίδιο πίνακα. Οι 
µεγαλύτεροι λόγοι προέκυψαν για τους αντιορρούς από τα κουνέλια Νο 3 και 4. Λαµβάνοντας 
υπ’ όψιν και τους τίτλους των αντιορρών από το προηγούµενο κεφάλαιο συµπεραίνουµε ότι οι 
αντιορροί που αντιστοιχούσαν στο ανοσογόνο 2,4,5T-βAla-BSA µε την β-αλανίνη σαν χηµική 
γέφυρα, είχαν υψηλότερους τίτλους, καλύτερη ευαισθησία µε όλους τους ανιχνευτές και τον 
υψηλότερο λόγο Ι50(15β):Ι50(13β) που σηµαίνει ότι η µεγαλύτερη βελτίωση στα Ι50 µε την 
χρήση του 13β ανιχνευτή, επιτεύχθηκε µε αυτούς τους αντιορρούς. Ο αντιορρός α-2,4,5Τ(UK) 
ενώ είχε πολύ υψηλό τίτλο, παρουσίασε επίσης και υψηλά Ι50s παρόµοια µε αυτά που 
λήφθηκαν από το κουνέλι Νο 5. 

Ειδικότερα ο αντιορρός από το κουνέλι Νο 4 που είχε συνολικά την καλύτερη 
συµπεριφορά στην FPIA και την καλύτερη ευαισθησία χρησιµοποιήθηκε για περαιτέρω 
αξιολόγηση. Στο σχήµα 3.4 φαίνονται συγκριτικά οι πρότυπες καµπύλες που λήφθηκαν µε τον 
αντιορρό από το κουνέλι Νο 4, 3η αφαίµαξη και τους ανιχνευτές 12β, 13β, 15β, 17β.   
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Σχήµα 3.4 Πρότυπες καµπύλες από την FPIA του 2,4,5Τ. Στο ένθετο πλαίσιο φαίνονται οι 

ανιχνευτές που χρησιµοποιήθηκαν µε τον αντιορρό R4, 3η αφαίµαξη. Οι καµπύλες 
προέρχονται από δεδοµένα πόλωσης φθορισµού ενώ η τεταγµένη ήταν ο λόγος Ρn/Po.  

 
Πολύ παραστατικά φαίνεται η σαφής βελτίωση που επιτεύχθηκε µε τον 13β σε σχέση 

µε όλους τους υπόλοιπους ανιχνευτές. Η λειτουργική περιοχή της καµπύλης του ανιχνευτή 
13β ήταν 10-1000 ng/ml, το I50 ήταν 90 ng/ml, ενώ το όριο ανίχνευσης υπολογίστηκε στα 7 
ng/ml κατά το σχήµα Υ0-3SD. Οι κανονικοποιηµένες πρότυπες καµπύλες λήφθηκαν από τους 

µέσους όρους των τιµών Pn/P0 ενώ για τις τιµές αυτές κάθε πρότυπου διαλύµατος, οι 

συντελεστές απόκλισης “inter assay” δεν ξεπερνούσαν το 8%. Οι I50 τιµές των 15β, 12β και 
17β ήταν αντίστοιχα 860 ng/ml, 1050 ng/ml και 3000 ng/ml  Οι πρότυπες καµπύλες από τους 
πολυλυσινικούς ανιχνευτές δεν κρίθηκε σκόπιµο να αναφερθούν αφού η απόσβεση 
φθορισµού και το φαινόµενο προπέλας δεν επέτρεπαν την χρήση τους.  

 

3.4.2.2 Πρότυπες καµπύλες και Ι50  από τον λόγο *Χn και την συγκέντρωση του 

δεσµευµένου ανιχνευτή *Βn 
Τα δεδοµένα από τις καµπύλες του σχήµατος 3.4 και οι ανιχνευτές 13β και 15β 

χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή πρότυπων καµπυλών από τις τιµές *Χn και *Βn. Για 
κάθε ζεύγος ανιχνευτή – αντιορρού υπολογίστηκαν οι τιµές αυτές και µε τους δύο τρόπους, 
δηλαδή από τους µέσους όρους δεδοµένων πόλωσης και έντασης φθορισµού αφού πρώτα 
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για τον κάθε ανιχνευτή υπολογίστηκε η συγκέντρωση εργασίας του *A0 και οι τιµές  bnM. Τα 
αποτελέσµατα από τις µετρήσεις και τους υπολογισµούς συνοψίζονται στους πίνακες 3.8 και 
3.9. Για τα σφάλµατα και τις τυπικές αποκλίσεις ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και στην 
περίπτωση του 2,4D. 

 
Πίνακας 3.8  Τιµές Pn, FIn,*Χn και *Βn από την FPIA του 2,4,5Τ  µε τον 
ανιχνευτή 2,4,5Τ-EDA-F (15α) και τον αντιορρό από R4, 3η αφαίµαξη. Οι 
παρενθέσεις  δείχνουν τις εξισώσεις υπολογισµού των τιµών. Επίσης δίνονται 
οι τιµές *A0, Q, bnM *Χ0 και *Β0. 

*A0=2,15 

bnM=380 

Q=1,350 

Τιµές από πόλωση φθορισµού Τιµές από ένταση φθορισµού 

Αn (ng/ml) 
Μ.Ο 
Pn 

*Χn 

 (6Γ) 
*Βn 

 (7Γ) 

Μ.Ο  
FIn 

*Χn 
(2F) 

*Βn  
(3F) 

0 0,1540 
3,210 
(*X0) 

1,639 
(*B0) 

902 
3,199 
(*X0) 

1,638  
(*B0) 

1 0,1530 3,126 1,629 904 3,102 1,626 
10 0,1499 2,881 1,596 910 2,838 1,590 

100 0,1268 1,665 1,343 953 1,624 1,331 
1000 0,0885 0,689 0,877 1033 0,652 0,849 

10000 0,0507 0,196 0,353 1120 0,177 0,323 
100000 0,0335 0,043 0,088 1159 0,044 0,090 
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Ο αντίστοιχος πίνακας για τον 13β είναι: 
 

Πίνακας 3.9  Τιµές Pn, FIn,*Χn και *Βn από την FPIA του 2,4,5Τ  µε τον 
ανιχνευτή 2,4,5Τ-K(F)-OH (13α) και τον αντιορρό από R4, 3η αφαίµαξη. 
Επίσης δίνονται οι τιµές *A0, Q, bnM *Χ0 και *Β0. 

*A0=1,74 

bnM=425 

Q=1,262 

Τιµές από πόλωση φθορισµού Τιµές από ένταση φθορισµού 

Αn (ng/ml) 
Μ.Ο  

Pn 
*Χn 

 (6Γ) 
*Βn  
(7Γ) 

Μ.Ο  

FIn 
*Χn  
(2F) 

*Βn  
(3F) 

0 0,1240 
1,770 
(*X0) 

1,114 
(*B0) 

832 
1,713 
(*X0) 

1,101  
(*B0) 

1 0,1217 1,669 1,090 835 1,627 1,079 
10 0,1102 1,252 0,969 850 1,266 0,974 

100 0,0733 0,465 0,553 907 0,490 0,573 
1000 0,0464 0,143 0,218 957 0,143 0,218 

10000 0,0319 0,015 0,026 978 0,042 0,071 
100000 0,0300 0,000 0,000 988 0,000 0,000 

 

Οι προσαρµοσµένες στην µονάδα, πρότυπες καµπύλες των Ρn *Χn (6Γ), *Βn (7Γ) 

και των αντίστοιχων FIn, *Χn (2F), *Βn (3F) ως προς την συγκέντρωση Αn, όπως 
προκύπτουν από τους πιο πάνω πίνακες, δίνονται στο σχήµα 3.5. 
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Σχήµα 3.5 Πρότυπες καµπύλες που προέρχονται από τις προσαρµοσµένες στην µονάδα τιµές του 

πίνακα 3.8 και 3.9. Στα ένθετα πλαίσια δίνεται η αντιστοιχία των καµπυλών µε τα 
δεδοµένα προέλευσης. Οι καµπύλες από δεδοµένα έντασης για τα ∆FIn/∆FI0 και 
*Βn/*Β0 συµπίπτουν όπως και στην περίπτωση του σχήµατος 3.2. 

 
Οι πρότυπες καµπύλες µετά την σιγµοειδή προσαρµογή έδωσαν τα αναµενόµενα Ι50s 

και για τους δύο ανιχνευτές, ενώ τα θεωρητικά υπολογιζόµενα συµφωνούσαν µε τα 
πειραµατικά τα οποία συνοψίζονται στον πίνακα 3.10.  
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Πίνακας 3.10  Πειραµατικά Ι50s που προκύπτουν από τις καµπύλες του 
σχήµατος 3.5 και υπολογιζόµενα Ι50s από τις εξισώσεις  (1Ι) και (2Ι). 

PΙ50  (Pn) 2,4,5Τ-K(F)-OH 
(13β) FIΙ50  (FIn) 

XΙ50  

(*Χn) 

BΙ50  

(*Βn) 

XΙ50  

θεωρητικό 

(1Ι) 

BΙ50  

θεωρητικό  

(2Ι) 

∆εδοµένα 

πόλωσης (Pn)  
88 27,7 108 25,4 107,1 

∆εδοµένα 

έντασης (FIn) 
116 32,4 115 - - 

PΙ50  (Pn) 
2,4,5Τ-EDA-F 

(15β) FIΙ50  (FIn) 

XΙ50  

(*Χn) 

BΙ50  

(*Βn) 

XΙ50  

θεωρητικό 

(1Ι) 

BΙ50  

θεωρητικό  

(2Ι) 

∆εδοµένα 

πόλωσης (Pn) 
859 119 1250 118,3 1229 

∆εδοµένα 

έντασης (FIn) 
1070 111 1069 - - 

 

Υπήρξε σηµαντική µείωση στα Ι50s µε την χρήση του *Χn σαν τεταγµένη στην 
εξίσωση σιγµοειδούς προσαρµογής. Μεγαλύτερη ήταν στην περίπτωση του 15β (~7 φορές) 

σε σχέση µε τον 13β (~3 φορές) και οφείλεται στην διαφορετική τιµή του *Χ0 (πίνακες 3.7 και 

3.8, εξίσωση 1Ι) την οποία εµφάνιζε κάθε ανιχνευτής κατά την εκτέλεση της FPIA. Το 

µικρότερο Ι50 που λήφθηκε στην FPIA του 2,4,5Τ ήταν XΙ50 =27.7 ng/ml και ήταν αποτέλεσµα 

της χρήσης του αντιορρού από το κουνέλι Νο 4, 3η αφαίµαξη, του ανιχνευτή 2,4,5Τ-K(F)-OH 

(13β) και του λόγου *Χn είτε από δεδοµένα πόλωσης είτε από δεδοµένα έντασης φθορισµού.  

Όσον αφορά τις πρότυπες καµπύλες που προέκυψαν από το *Βn και το FIn, αυτές 
συνέπιπταν µεταξύ τους όπως προβλέφθηκε θεωρητικά ενώ σε αντίθεση µε την περίπτωση 

του 2,4D δεν απείχαν πολύ από τις καµπύλες πόλωσης ∆Ρn γεγονός που οφείλεται στην 

µικρή τιµή του Q και αντικατοπτρίστηκε από τις µικρές διαφορές των αντίστοιχων τιµών Ι50  

(πίνακας 3.10).  

Συγκρίνοντας τις τιµές FIn από τους πίνακες 3.8 και 3.9 και για τους δύο ανιχνευτές, 
παρατηρούµε ότι αυτές δεν διαφέρουν πολύ µεταξύ τους από την πρώτη µέχρι την τελευταία, 
όπως άλλωστε αναµενόταν µε βάση το µικρό |%∆FIσχ| που είχε αναφερθεί στο 1ο και 2ο 
κεφάλαιο από την χρήση των πολυκλωνικών αντισωµάτων. Αυτό είχε σαν συνέπεια η 

διαφορά µεταξύ fnM και bnM να είναι µικρή και οι τιµές Q να είναι πολύ µικρές (κοντά στην 
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µονάδα) (πίνακες 3.8 και 3.9) σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες τιµές του 2,4D (πίνακες 3.3 και 

3.4).  Από την εξίσωση (1Ι) φαίνεται ότι µικρές τιµές Q και οι µεγάλες τιµές *Χ0  (περίπτωση 

15β) οδηγούν σε µεγαλύτερη διαφορά τα XΙ50και 
PΙ50  (7 φορές) όπως και πειραµατικά 

παρατηρήθηκε. Αυτή η διαφορά φαίνεται από την σύγκριση των καµπυλών του σχήµατος 3.5.  

Από την εξίσωση (2Ι) επίσης προκύπτει ότι όσο η τιµή του Q πλησιάζει την µονάδα, τόσο 

εξανεµίζεται η διαφορά µεταξύ των BΙ50και 
PΙ50 . Στην περίπτωση αυτή (όταν  Q=1) θα πρέπει 

τα PΙ50και τα αντίστοιχα από ένταση FIΙ50  να είναι ίδια και οι αντίστοιχες καµπύλες να 

συµπίπτουν. Μόνο σ’ αυτή την υποθετική περίπτωση οι QFIA µπορούν να φθάσουν σε  

ευαισθησία τις FPIA. Αυτό βέβαια δεν µπορεί να συµβεί, αφού σχεδόν πάντα ισχύει Q<1 
λόγω απόσβεσης φθορισµού κατά την αλληλεπίδραση ανιχνευτή – αντισώµατος. Επίσης 

καθώς το Q προσεγγίζει την µονάδα επηρεάζεται αρνητικά η ακρίβεια της QFIA, αφού τότε η 

διαφορά fnM-bnM είναι η ελάχιστη και το εύρος διακύµανσης των τιµών έντασης µεταξύ 

πρώτης και τελευταίας τιµής FIn είναι περιορισµένο (παράγραφος 3.3.3.2). Συµπεραίνουµε 

ότι σε ζεύγη ανιχνευτών – αντισωµάτων όπου το Q τείνει στην µονάδα, σε περιπτώσεις 

δηλαδή µε µικρή απόσβεση φθορισµού, το *Χn υπολογίζεται µε µεγαλύτερη ακρίβεια από 
δεδοµένα πόλωσης φθορισµού και όχι από δεδοµένα έντασης φθορισµού.  

Όπως σε κάθε ανοσοδιαγνωστική µέθοδο η επαναληψιµότητα της πρότυπης 
καµπύλης εξαρτάται από τον καλό χειρισµό και την σωστή λήψη των κατάλληλων ποσοτήτων 
αντιδραστηρίων. Με αυτές τις προϋποθέσεις ο “intra assay“ συντελεστής µεταβλητότητας δεν 
ξεπερνούσε το 5% για κανένα σταθερό διάλυµα. Για τον ανιχνευτή 13β το όριο ανίχνευσης µε 
τον πρώτο τρόπο υπολογισµού ήταν 7 ng/ml ενώ µε τον δεύτερο τρόπο κατέβηκε στα 2 ng/ml. 
Αντίθετα µε τον ανιχνευτή 15β τα αντίστοιχα όρια ανίχνευσης ήταν υψηλότερα 40 ng/ml και 10 
ng/ml και χωρίς πρακτική σηµασία.    
 
3.5 Συζήτηση 

 
Η εφαρµογή στην FPIA όλων των ανιχνευτών που συντέθηκαν οδήγησε σε πολύ 

σηµαντικά αποτελέσµατα που αφορούν την βελτίωση της ευαισθησίας των µεθόδων πόλωσης 
φθορισµού. Προτείναµε και παρουσιάσαµε νέες δοµές ανιχνευτών που βασίστηκαν στην L- 
λυσίνη και σε πρώτη φάση τις εφαρµόσαµε στην FPIA για δύο διαφορετικά αντιγόνα, τα 
ζιζανιοκτόνα 2,4D και 2,4,5T. Επίσης υπήρξε µέριµνα ώστε αυτές οι δοµές να συνδυαστούν 
µε µονοκλωνικά και πολυκλωνικά αντισώµατα για την εξαγωγή συµπερασµάτων που 
αφορούν την συµβατότητα των νέων δοµών µε διαφορετικά υλικά και την συµπεριφορά τους 
σε διαφορετικές συνθήκες.  

Συµπεράσµατα που είχαν ήδη εξαχθεί από το 1ο κεφάλαιο και αφορούσαν τις 
ιδιότητες των πολυλυσινικών ανιχνευτών, επιβεβαιώθηκαν µε τις πρότυπες καµπύλες. Είναι 
λοιπόν αδύνατη η χρήση πολυλυσινικών µορίων σε συµβατική FPIA λόγω της πολύ µεγάλης 
απόσβεσης του εκπεµπόµενου φθορισµού από αλληλεπίδραση µεταξύ των φθοριζόντων 
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µορίων. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η σύγκριση των µονοσηµασµένων ανιχνευτών οι 
οποίοι ανάλογα µε την δοµή τους παρουσίαζαν διαφορετική  ευαισθησία. Προσδιορίστηκαν οι 
τιµές Ι50 ενδεικτικές της ευαισθησίας κάθε ζεύγους αντισώµατος - ανιχνευτή για δοσµένο 
αντιγόνο. Από τις τιµές αυτές προέκυψε ότι η χρήση µιας συγκεκριµένης δοµής οδηγούσε σε 
πολύ χαµηλότερες τιµές Ι50 σε σχέση µε όλα τα υπόλοιπα µόρια που δοκιµάσαµε αλλά και σε 
σχέση µε άλλες δοµές που αναφέρονται στην βιβλιογραφία.  

 
3.5.1 Η FPIA του 2,4D. 

 
Όσον αφορά την FPIA του 2,4D ο ανιχνευτής 2,4D-K(F)-OH (13α) παρουσίασε Ι50 

=12.2 ng/ml το οποίο ήταν πολύ χαµηλότερο από οποιοδήποτε άλλο είχε αναφερθεί µέχρι 
τώρα. Από τις πρότυπες καµπύλες του σχήµατος 3.1 φαίνεται η µεγάλη διαφορά αυτού του 
ανιχνευτή σε σχέση µε τους υπόλοιπους που παρασκευάσαµε. Η ισοµερής δοµή F-K(2,4D)-
OH (12α) παρουσίασε Ι50 =93,5 ng/ml δηλαδή µεγαλύτερο κατά τουλάχιστον 7 φορές, ενώ 

µεγαλύτερο κατά 5 φορές ήταν το Ι50 του 2,4D-EDA-F (65 ng/ml), που µέχρι τώρα εθεωρείτο ο 
πιο κατάλληλος για την ανάπτυξη τέτοιου είδους µεθόδων µέτρησης [96, 99, 103, 117]. Το 
υψηλό Ι50 του 12α µπορεί εύκολα να εξηγηθεί λαµβανοµένης υπ’ όψιν της πλήρους οµολογίας 
της δοµής του µε το ανοσογόνο όπως φαίνεται στο σχήµα 3.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Σχήµα 3.6 Σχηµατική αναπαράσταση της δοµικής οµολογίας που εµφανίζεται µεταξύ του 

ανοσογόνου και των ανιχνευτών 12α,β και της δοµικής ετερολογίας µεταξύ του 
ανοσογόνου και των ανιχνευτών 13α,β. 
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Το 2,4D συνδέεται µέσω της αµινοµάδας στον ε-πρωτοταγή αλειφατικό άνθρακα της 
L-λυσίνης τόσο στο ανοσογόνο όσο και στον ανιχνευτή 12α. Η δοµή του 15α µπορεί να 
θεωρηθεί παρόµοια µε την δοµή του 12α, αφού το 2,4D συνδέται επίσης µέσω αµινοµάδας σε 
πρωτοταγή αλειφατικό άνθρακα της EDA. Αυτή η χηµική οµοιότητα στο σηµείο πρόσδεσης 
του αντιγόνου που παρουσιάζουν οι δύο ανιχνευτές 12α και 15α µε το ανοσογόνο είναι 
πιθανότατα η αιτία για την χαµηλή ευαισθησία που λαµβάνεται. Φαίνεται ότι δεν έχει τόσο 
µεγάλη σηµασία το είδος της χηµικής γέφυρας πρόσδεσης, όσο η δοµή και η χηµεία του 
σηµείου πρόσδεσης του αντιγόνου αφού στους ανιχνευτές 12α και 15α που έχουν υψηλά Ι50 

έχοµε παρόµοια δοµή στο σηµείο πρόσδεσης του αντιγόνου αλλά διαφορετική χηµική γέφυρα 
(σχήµα 3.6). Το Ι50 που λήφθηκε µε τον 12α ήταν λίγο υψηλότερο γεγονός που δικαιολογείται 
αφού αυτός είναι πλήρως οµόλογος µε το ανοσογόνο έχουν δηλαδή και την χηµική γέφυρα 
ίδια (L-λυσίνη).  

Η άποψη αυτή ενισχύεται λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα πολύ χαµηλά Ι50s που λήφθηκαν 
µε τον 13α. Αυτός έχει την ίδια χηµική γέφυρα µε τον 12α αλλά διαφορετική χηµεία στο σηµείο 
πρόσδεσης του αντιγόνου. Στον 13α το αντιγόνο συνδέεται µέσω αµινοµάδας στον α-
δευτεροταγή άνθρακα της L-λυσίνης ο οποίος επιπλέον είναι  ασύµµετρος και φέρει µια οµάδα 
καρβοξυλίου (σχήµα 3.6 και 3.7). 

  Αυτή η ετερολογία στο σηµείο πρόσδεσης του αντιγόνου σε σχέση µε το ανοσογόνο 
κατά την γνώµη µας είναι υπεύθυνη για την πολύ καλύτερη ευαισθησία που παρουσιάζεται 
παρότι η χηµική γέφυρα είναι και στις δύο περιπτώσεις η L-λυσίνη. Οι δοµική αυτή 
ιδιαιτερότητα του 13α ανιχνευτή φαίνεται ότι εξασφαλίζει περιορισµένη αναγνώριση της 
χηµικής γέφυρας και πιο ειδική αντίδραση του ανιχνευτή µε το αντίσωµα. Κατ’ επέκταση 
ευνοείται ο ανταγωνισµός του ελεύθερου αντιγόνου για τις θέσεις του αντισώµατος µε 
αποτέλεσµα την σηµαντική βελτίωση των ληφθέντων Ι50 και των ορίων ανίχνευσης.  
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Σχήµα 3.7 Χηµική δοµή των ανιχνευτών 12α, 13α, 15α µε έµφαση στην διαφορετική χηµεία 

σύνδεσης του αντιγόνου στην δοµή 13α. (*)Πρωτοταγής αλειφατικός άνθρακας, 
(**)∆ευτεροταγής και ασύµµετρος α-άνθρακας της L-λυσίνης. 

 
Ο ανιχνευτής 13α ήταν επίσης αρκετά πιο ευαίσθητος από τους δισηµασµένους 14α 

και 17α. Ο  δισηµασµένος ανιχνευτής 14α είναι χηµικά όµοιος στο σηµείο της πρόσδεσης του 
αντιγόνου µε τον 13α (σχήµα 1.2). Παρουσίασε όµως περιορισµένη ευαισθησία γιατί 
χρησιµοποιήθηκε µε αυξηµένη συγκέντρωση εργασίας λόγω απόσβεσης φθορισµού που 
οφείλεται στην αλληλεπίδραση των δύο µορίων φλουορεσκεΐνης. Όπως είχε αναφερθεί στο 1ο 
κεφάλαιο ο 14α παρουσίαζε µεγαλύτερη απόσβεση φθορισµού από τον 17α και γι’ αυτό 
χρησιµοποιήθηκε σε διπλάσια συγκέντρωση εργασίας. Παρόλα αυτά ο 14α είχε χαµηλότερο 
Ι50 από τον 17α γεγονός που εξηγείται µε την ετερολογία της δοµής του 14α και την χηµική 
οµοιότητα της µε αυτήν του 13α. Επίσης ο 17α είχε παρόµοια δοµή στο σηµείο πρόσδεσης µε 
τους οµόλογους στο ανοσογόνο ανιχνευτές 15α και 12α όπότε θα µπορούσε να θεωρηθεί κι’ 
αυτός οµόλογος στο ανοσογόνο.  

Ο ετερόλογος στο αντιγόνο ανιχνευτής 15γ συντέθηκε επειδή το 2,4DBr εµφάνισε 
σηµαντική διασταυρούµενη αντίδραση µε το E2/G2 (~60%) όπως αναφέρεται στο 5ο κεφάλαιο. 
Ο ανιχνευτής αυτός ήταν ετερόλογος ως προς το αντιγόνο και αναµενόταν να δώσει 
χαµηλότερο Ι50 από τον 15α [66, 102, 103].  Αντιθέτως παρουσίασε ακόµα µεγαλύτερο Ι50 
(154 ng/ml). Το γεγονός αυτό οδήγησε στο συµπέρασµα ότι υπήρχε σηµαντική αναγνώριση 
της χηµικής γέφυρας (EDA) από το αντίσωµα, όµως η πιο ασθενής σύνδεση του αντισώµατος 
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µε το 2,4DBr-EDA-F επέβαλε την αύξηση της  συγκέντρωσης του αντισώµατος στο µίγµα της 
αντίδρασης µε αποτέλεσµα την αύξηση του Ι50. Για την επιβεβαίωση των ισχυρισµών περί 
των ιδιοτήτων των ανιχνευτών 13α, 15α και 12α και την πληρέστερη εξήγηση των µεταξύ τους 
διαφορών απαιτείται µέτρηση των σταθερών σύνδεσης τους µε το αντίσωµα, το  οποίο και 
αποτελεί αντικείµενο του επόµενου κεφαλαίου.       

 
3.5.2 Η FPIA του 2,4,5Τ. 

 
Παράλληλα µε το 2,4D αναπτύχθηκαν αντίστοιχα µόρια ανιχνευτών για το 2,4,5Τ 

ώστε να απαντηθούν ερωτήµατα που αφορούσαν τις νέες δοµές και την εφαρµογή τους στην 
FPIA µε άλλα αντιγόνα. Επειδή υπήρξε µεγάλη βελτίωση στην ευαισθησία χρησιµοποιώντας 
τον ανιχνευτή 13α και µονοκλωνικό αντιορρό έπρεπε να απαντηθεί το ερώτηµα αν η βελτίωση 
αυτή αφορούσε µόνο το συγκεκριµένο σύστηµα. Η χρήση αντίστοιχης (ων) δοµής (ων) µε 
άλλα αντιγόνα και µε πολυκλωνικά αντισώµατα θα έδινε απάντηση σ’ αυτό το ερώτηµα. Έτσι 
χρησιµοποιήθηκαν όλα τα αντισώµατα (2ο κεφάλαιο) σε συνδυασµό µε τους αντίστοιχους 
ανιχνευτές του 2,4,5Τ.  Μια πρώτη εκτίµηση από την παράθεση των αποτελεσµάτων είναι ότι 
η δοµή 13β επίσης βελτιώνει την µέθοδο, για τους ίδιους ακριβώς λόγους, σε όλες τις 
περιπτώσεις και µε όλους τους διαφορετικούς αντιορρούς που χρησιµοποιήθηκε (πίνακας 
3.7). Η µέγιστη βελτίωση του Ι50 µε τον ανιχνευτή 13β ήταν περίπου 10-πλάσια και 
επιτεύχθηκε όταν χρησιµοποιήθηκε  αντιορρός από το κουνέλι Νο 4 που αντιστοιχούσε στο 
ανοσογόνο µε την β-αλανίνη σαν χηµική γέφυρα 2,4,5Τ-βAla-BSA. Αυτό το ανοσογόνο έδωσε 
επίσης αντιορρούς µε τον µεγαλύτερο τίτλο. Ακολούθησαν σε τίτλο και ευαισθησία οι αντιορροί 
από το ανοσογόνο χωρίς χηµική γέφυρα 2,4,5Τ-BSA, ενώ οι αντιορροί που αντιστοιχούσαν 
στο ανοσογόνο µε το ε-αµινοκαπροϊκό οξύ σαν γέφυρα 2,4,5Τ-εAca-BSA, είχαν πολύ 
χαµηλούς τίτλους και ευαισθησία.  

Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι η εφαρµογή των δοµών 13α και 13β και σε 
άλλα αντιγόνα πέραν των 2,4D και 2,4,5Τ, θα πρέπει να οδηγεί σε σηµαντική βελτίωση των 
µεθόδων µέτρησης τους. Αυτό αποτελεί ένα µέρος του αντικειµένου του 5ου κεφαλαίου. 
Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί αν και κατά πόσο, µε την χρήση των νέων µορίων, 
επηρεάζονται θετικά η αρνητικά άλλα χαρακτηριστικά των FPIA όπως είναι οι 
διασταυρούµενες αντιδράσεις, η ανάκτηση, η ακρίβεια, η σταθερότητα των αντιδραστηρίων 
κλπ που επίσης αποτελούν αντικείµενο του 5ου και 6ου κεφαλαίου.  

 

3.5.3 Η εφαρµογή  των τιµών *Χn 
 
 Ένας έµµεσος τρόπος για την µείωση των τιµών Ι50 είναι η χρησιµοποίηση του 

λόγου *Χn σαν τεταγµένης για την κατασκευή των πρότυπων καµπυλών. Η χρήση των 

καµπυλών *Χn (Αn) οδήγησε σε µείωση των Ι50s  από 2.5 έως 7 φορές. Η µείωση αυτή 
εξαρτιόταν από τον συγκεκριµένο συνδυασµό αντιορρού – ανιχνευτή – αντιγόνου και δεν 

σήµαινε κατ’ ανάγκην την µείωση των ορίων ανίχνευσης αφού κατά τον υπολογισµό του *Χn 
αυξανόταν παράλληλα το σχετικό σφάλµα και κατά συνέπεια αυξανόταν ο συντελεστής 
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µεταβλητότητας (%CV) (παράγραφος 3.3.3.1). Παρ’ όλα αυτά µε την χρήση του *Χn 
επιτυγχάνεται η µεγέθυνση της περιοχής των µικρών συγκεντρώσεων της πρότυπης 
καµπύλης αν και η µεγέθυνση αυτή προκαλεί ελάττωση της ευκρίνειας µε την αύξηση του 

%CV. Αν ο υπολογισµός του *Χn γίνει από τον µέσο όρο της πόλωσης κάθε σταθερού 

διαλύµατος τότε δεν υφίσταται τυπική απόκλιση για τις τιµές *Χn ενώ τα σφάλµατα 
απορροφώνται από τον υπολογισµό των Μ.Ο της πόλωσης και παριστάνονται µε τα SD της 
κανονικοποιηµένης πρότυπης καµπύλης. Στην περίπτωση αυτή για την FPIA του 2,4D και τον 

ανιχνευτή 13α το XΙ50  έφτασε κοντά στα 4 ng/ml και το όριο ανίχνευσης κατέβηκε στα 0.35 

ng/ml κατά το σχήµα 1-3SD ή στα 0.2 ng/ml κατά το σχήµα 1-2SD. Η προσέγγιση αυτή 
απέδωσε σαφώς χαµηλότερα Ι50s και όρια ανίχνευσης σε σχέση µε όσα έχουν δηµοσιευτεί 
µέχρι τώρα για την FPIA του 2,4D και µπορεί να εφαρµοστεί για την µέτρηση δειγµάτων µε 
συγκεντρώσεις κοντά στο όριο ανίχνευσης της µεθόδου αλλά και κοντά στα MRL’s που έχει 
θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βελτίωση στην ευαισθησία είναι πολύ µεγάλη 
λαµβανοµένου υπ’ όψιν του Ι50 των 100 ng/ml [96, 116] και LOD των 4 ng/ml [116] που µέχρι 
τώρα είχαν αναφερθεί µε το αντίσωµα E2/G2.  

Όσον αφορά στην FPIA του 2,4,5Τ: Με την χρήση του λόγου *Χn, τον ανιχνευτή 13β 

και τον αντιορρό R4, 3η αφαίµαξη, επιτεύχθηκε το µικρότερο Ι50 (28 ng/ml) και το µικρότερο 
LOD (2 ng/ml κατά το σχήµα 1-3SD και τον δεύτερο τρόπο υπολογισµού). Από τα σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα αυτής της προσέγγισης ήταν και η ευκολία του τρόπου υπολογισµού του 

λόγου *Χn. Αυτός µπορούσε να υπολογιστεί µε δύο τρόπους µέσω δηλαδή των εξισώσεων 

6Γ από δεδοµένα πόλωσης και 2F από δεδοµένα έντασης. Η σύµπτωση των τιµών *Χn από 
τον υπολογισµό µε τους δύο διαφορετικούς τρόπους ήταν ένδειξη για την ορθότητα των 

υπολογισµών και για την ορθότητα των τιµών των σταθερών fnM, bnM, Ρf και Pb που 
χρησιµοποιήθηκαν.  

Περαιτέρω διερεύνηση, θεωρητικά αλλά και πειραµατικά, του αντικειµένου που 

αφορά τις πρότυπες καµπύλες που προκύπτουν από τις τιµές *Χn, και των Ι50s που 
προκύπτουν από αυτές, θα παρουσιαστεί στο 5ο κεφάλαιο.  
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4. SCATCHARD ΑΝΑΛΥΣΗ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  

4.1 Εισαγωγή 
 

Ένα µόριο αντισώµατος έχει δύο ίδιες θέσεις σύνδεσης του αντιγόνου οι οποίες 
µπορούµε να θεωρήσουµε ότι λειτουργούν ανεξάρτητα [135]. Σε έναν µονοκλωνικό αντιορρό 
όλες οι θέσεις δέσµευσης όλων των µορίων αντισωµάτων είναι ίδιες  και µε την ίδια σταθερά 
σύνδεσης για το αντιγόνο, σε αντίθεση µε τους πολυκλωνικούς αντιορρούς όπου λόγω της 
φύσης τους, υπάρχει ποικιλία θέσεων υψηλών και χαµηλών σταθερών σύνδεσης. Η µέτρηση 
της σταθεράς σύνδεσης αντισώµατος – αντιγόνου προϋποθέτει την χρήση µονοκλωνικού 
αντιορρού αφού σ’ αυτή την περίπτωση η γραφική παράσταση της εξίσωσης Scatchard είναι 
ευθεία, αποδίδοντας µια σταθερά που αντιπροσωπεύει την οµοιοµορφία των θέσεων 
σύνδεσης του αντισώµατος.   

Μια σηµαντική παράµετρος που είναι ενδεικτική της ευαισθησίας που παρουσιάζει 
ένα συγκεκριµένο σύστηµα αντισώµατος – ανιχνευτή, είναι ο λόγος της σταθεράς σύνδεσης 
του ανιχνευτή προς την σταθερά σύνδεσης του αντιγόνου [98]. Για την επιβεβαίωση των 
αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων του 2ου και 3ου κεφαλαίου που αφορούν τις διαφορές 
στους τίτλους και κυρίως στην ευαισθησία των ανιχνευτών µετρήσαµε τις σταθερές σύνδεσης 
τους µε το αντίσωµα. Αποφύγαµε την χρήση των πολυκλωνικών αντιορρών του 2,4,5Τ για 
τους λόγους που αναπτύχθηκαν πιο πάνω και χρησιµοποιήσαµε αποκλειστικά το µονοκλωνικό 
αντίσωµα E2/G2 και τους ανιχνευτές 15α και 13α.  

Το µοντέλο που περιγράφει την ισορροπία αντιγόνου – αντισώµατος δεδοµένης και 
της ανεξαρτησίας των δύο θέσεων πρόσδεσης, είναι η ισόθερµος Scatchard [136]. Απαιτείται ο 

υπολογισµός των µεταβλητών *Χn και *Βn που αφορούν τον ανιχνευτή αλλά και των 

αντίστοιχων µεταβλητών Χn και Βn που αφορούν το αντιγόνο [98] (στην περίπτωση µας 
2,4D). Περιγράφεται αναλυτικά ο υπολογισµός τους µε βάση τις εξισώσεις που ήδη 
αναπτύχθηκαν στο 3ο κεφάλαιο από δεδοµένα πόλωσης, αλλά και για λόγους επιβεβαίωσης 
των αποτελεσµάτων από δεδοµένα έντασης φθορισµού. Παρουσιάζεται αναλυτικά η 
προσοµοίωση των τιµών µε βάση τις εξισώσεις Scatchard και προκύπτουν οι τιµές των 
σταθερών. Τα αποτελέσµατα θα χρησιµοποιηθούν για την επιβεβαίωση των ιδιοτήτων των 
ανιχνευτών που ήδη έχουν παρουσιαστεί, ενώ στην συζήτηση εκτός των άλλων θα γίνει 
προσπάθεια για την γενίκευση της ερµηνείας των αποτελεσµάτων µε την επέκταση της σε 
άλλους ανιχνευτές αλλά και σε πολυκλωνικά αντισώµατα.   
 
4.2 Υλικά, µέθοδοι και µαθηµατική επεξεργασία 
 
4.2.1 Υλικά 

Τα περισσότερα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ίδια µε αυτά που αναφέρθηκαν 
στα προηγούµενα κεφάλαια. Οι ανιχνευτές 13α και 15α χρησιµοποιήθηκαν για τις µετρήσεις 
των σταθερών σύνδεσης µε το µονοκλωνικό αντι-2,4D αντίσωµα (Ε2/G2). Το ρυθµιστικό 
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διάλυµα για την εκτέλεση των µετρήσεων ήταν το TDx. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε 
χρησιµοποιώντας τα λογισµικά Microsoft Excell και Microcal Origin 6.0. 

Συµβολισµοί: Το αντίσωµα συµβολίστηκε µε Ab και η συγκέντρωση του µε R0. Ο 

ανιχνευτής µε *Α και η εκάστοτε συγκέντρωση του µε *An. Το αντιγόνο 2,4D µε Α ενώ η 

σταθερή συγκέντρωση του  µε Α0. Η διαφορά σε σχέση µε τις πρότυπες καµπύλες είναι ότι 

εδώ η συγκέντρωση του ανιχνευτή αλλάζει (*An) ενώ κατά την εκτέλεση της FPIA παρέµενε 

σταθερή (*A0). Το αντίθετο συµβαίνει µε την συγκέντρωση του αντιγόνου.  
 
4.2.2 Μέτρηση της σταθεράς διαχωρισµού αντισώµατος - ανιχνευτή (Kd1)  
 

4.2.2.1 Πειραµατική διαδικασία και υπολογισµός των τιµών *Χn και *Βn από δεδοµένα 
πόλωσης ή έντασης φθορισµού. 
Τα µεθανολικά διαλύµατα των ανιχνευτών 2,4D-Κ(F)-OH και 2,4D-EDA-F  

συγκέντρωσης 0.173 mM και 0.243 mM, αραιώθηκαν σε TDx διάλυµα 5000 και 20000 φορές 
αντίστοιχα και δηµιουργήθηκαν διαλύµατα συγκέντρωσης 34.6 nM για τον 13α και 12.15 nM 
για τον 15α. Από τα διαλύµατα αυτά χρησιµοποιήθηκαν 150 – 600 µl ανά κυψελίδα σε τελικό 
όγκο 700 µl. Οι ποσότητες που προστέθηκαν και οι τελικές συγκεντρώσεις φαίνονται στον 
πίνακα που ακολουθεί.  

 
Πίνακας 4.1 Ποσότητες και συγκεντρώσεις ανιχνευτών 
ανά κυψελίδα που χρησιµοποιήθηκαν. 
Όγκος ανιχνευτή / 
τελικός όγκος (µl) 

Συγκέντρωση (13α)  

*An (nM) 

Συγκέντρωση (15α)  

*An (nM) 

0/700 0,00 0,00 
150/700 7,42 2,60 
200/700 9,89 3,46 
250/700 12,36 4,33 
300/700 14,84 5,20 
350/700 17,31 6,06 
400/700 19,78 6,93 
450/700 22,26 7,80 
500/700 24,73 8,66 
550/700 27,20 9,53 
600/700 29,68 10,40 

 

Για τους υπολογισµούς απαιτούνται οι τιµές των σταθερών Pf, Pb, fnM, bnM οι  
οποίες για τις ανάγκες του συγκεκριµένου πειράµατος υπολογίστηκαν ξανά αφού 
χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικές συγκεντρώσεις ανιχνευτών. Για κάθε συγκέντρωση 

µετρήθηκαν η ένταση (FIf) και η πόλωση φθορισµού (Pf) εις διπλούν και λήφθηκαν οι µέσοι 

όροι. Η πόλωση Pf ήταν σταθερή, ενώ από την γραφική παράσταση και την κλίση της ευθείας 
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της FIf ως προς την συγκέντρωση του ανιχνευτή *An προέκυψε η fnM αφού ισχύει η 

σχέση nMnf fA*FI ⋅= . Η τιµή της fnM ήταν ακριβώς ίδια µε αυτήν που υπολογίστηκε κατά 

το 1ο κεφάλαιο (πίνακας 1.6). Όπως ήδη περιγράφηκε µε προσθήκη σε κάθε κυψελίδα 

περίσσειας πυκνού διαλύµατος αντισώµατος (3µl) και µέτρηση προέκυψε το Pb το οποίο ήταν 

επίσης σταθερό, ενώ για µεγαλύτερη ακρίβεια το nMb  υπολογίστηκε από την κλίση της 

ευθείας nMnb bA*FI ⋅=  και συνέπιπτε την τιµή που ήδη είχε υπολογιστεί (1ο κεφάλαιο, 

πίνακας 1.8.). Σε µια αντίστοιχη σειρά συγκεντρώσεων ανιχνευτή, σε κάθε κυψελίδα 

προστέθηκαν 50 µl αντιορρού E2/G2 κατάλληλης αραίωσης (τελική συγκέντρωση R0) ώστε σε 

όλες τις κυψελίδες να υπάρχει και ελεύθερο κλάσµα (συγκέντρωσης *Fn) και δεσµευµένο 

κλάσµα ανιχνευτή (συγκέντρωσης *Βn) και µετρήθηκαν ξανά η ένταση (FIn) και η πόλωση 

φθορισµού (Pn).  
Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο 3.3.3.1 και µε την προϋπόθεση ότι 

η συγκέντρωση του ανιχνευτή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, δεν παραµένει σταθερή, ισχύει η 

αντίστοιχη της 1Γ εξίσωση: *Αn=*Βn+*Fn (1Γ’).  Από τα δεδοµένα πόλωσης όπως 
λεπτοµερώς στην ίδια παράγραφο περιγράφηκε ισχύουν οι εξισώσεις: 

nmax

n

P∆P
P
∆−

∆⋅
==

Q
F*
B*X*

n

n
n  (6Γ’) και n

n

n
n A*

X*
X*B* ⋅
+

=
1

(7Γ’) 

Από τα δεδοµένα της έντασης φθορισµού όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 

3.3.3.2 και την 1Γ’ προέκυψαν οι νέες εξισώσεις: 
nnMn

nnnM

n

n
n A*bFI

FIA*f
F*
B*X*

⋅−
−⋅

== (2F’) 

και 
nMnM

nnnM
n bf

FIA*fB*
−
−⋅

= (3F’). Οι σχέσεις αυτές διαφέρουν από τις αντίστοιχες τους 

6Γ, 7Γ, 2F, 3F (3ο κεφάλαιο) κατά την συγκέντρωση εργασίας του ανιχνευτή η οποία αυτή την 

φορά δεν κρατείται σταθερή αλλά είναι σε κάθε κυψελίδα διαφορετική (*Αn αντί *Α0). Για τον 

λόγο αυτό από την 3F’ δεν προκύπτει γραµµική σχέση µεταξύ *Βn και FIn. 
 

4.2.2.2 Εξισώσεις Scatchard και προσδιορισµός Kd1 και R0.  
Όταν στην κυψελίδα υπάρχει µόνο ανιχνευτής και αντίσωµα τότε ισχύει: 

 

Ab      +     *A                       Ab-*A Kd1

R0-*Bn *Fn *Bn

(Ι) 
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Από την οποία προκύπτει η εξίσωση Scatchard: 
11

0

KdKd
n

n

n
n

*BR
*F
*B*X −==  (1). Οι τιµές 

*Χn και *Βn όπως υπολογίστηκαν από τις εξισώσεις της προηγούµενης παραγράφου 4.2.2.1 
παραστάθηκαν γραφικά. Η ευθύγραµµη προσαρµογή έδωσε ευθεία από την οποία 

προέκυψαν η συγκέντρωση  R0 και η σταθερά Kd1. 

 
4.2.3 Μέτρηση της σταθεράς διαχωρισµού αντισώµατος – αντιγόνου (Kd2)  

 
4.2.3.1 Πειραµατική διαδικασία 

Μετά τις µετρήσεις για τον προσδιορισµό του Kd1 σε όλες τις κυψελίδες προστέθηκε 
σταθερή ποσότητα αντιγόνου, ώστε το 2,4D να ανταγωνιστεί τον ανιχνευτή στις θέσεις 
πρόσδεσης του αντισώµατος. Συγκεκριµένα προστέθηκαν 10 µl διαλύµατος 2,4D γνωστής 
συγκέντρωσης ενώ η τελική συγκέντρωση αντιγόνου στις κυψελίδες συµβολίστηκε µε A0 η 

οποία για κάθε µέτρηση ήταν σταθερή. Οι  τιµές της A0 δίνονται στον πίνακα 4.2. Ακολούθησε 
ανάµιξη, αντέδρασαν για 10 λεπτά και µετρήθηκαν η ένταση και η πόλωση φθορισµού. Λόγω 
του µικρού όγκου της προστιθέµενης ποσότητας αντιγόνου θεωρήθηκε ότι οι υπόλοιπες 
συγκεντρώσεις ανιχνευτή και αντισώµατος παρέµεναν αµετάβλητες.  
 

4.2.3.2 Εξισώσεις Scatchard και υπολογισµοί των ποσοτήτων Χn και ΤΒn προσδιορισµός 

της σταθεράς Kd2. 
Όταν στην ίδια κυψελίδα συνυπάρχουν ανιχνευτής και αντιγόνο δύο παράλληλες 

ισορροπίες λαµβάνουν συγχρόνως χώρα µε δύο διαφορετικές σταθερές Kd1 και Kd2. Το 
άθροισµα της συγκέντρωσης του δεσµευµένου ανιχνευτή και του δεσµευµένου αντιγόνου δίδει 

την συνολική δεσµευµένη συγκέντρωση TBn. 

 
 

  
 

Από την (ΙΙ): 
11

0

KdKd
n

n

n
n

TBR
*F
*B*X −== ⇒ nn *XRTB ⋅−= 10 Kd  (2) οπότε από τις 

τιµές R0 και Kd1 που υπολογίστηκαν στην παράγραφο 4.2.2.2, τις νέες τιµές *Χn που 

Ab      +      A                        Ab-A Kd2 

R0-TBn   Fn  Bn 
(ΙΙΙ) 

Ab      +     *A                       Ab-*A Kd1 

R0-TBn *Fn *Bn

(ΙΙ) 
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προέκυψαν από τις 6Γ’ και 2F’ και την σχέση (2) προέκυψε η συνολική δεσµευµένη 

συγκέντρωση TBn για κάθε τιµή του νέου λόγου *Χn.  Σε κάθε κυψελίδα ισχύουν: 

 Bn=TBn-*Bn (3) και Fn=A0-Bn (4) ενώ ο λόγος 
n

n

F
B

 συµβολίστηκε σαν Χn. 

Από την (ΙΙΙ) προκύπτει: 
22

0

KdKd
n

n

n
n

TBR
F
BX −==  (5). Οι τιµές Χn και ΤΒn όπως 

υπολογίστηκαν από τις πιο πάνω εξισώσεις παραστάθηκαν γραφικά. Η ευθύγραµµη 
προσαρµογή σύµφωνα µε την εξίσωση (5) έδωσε ευθεία από την οποία προέκυψαν πάλι η 

συγκέντρωση  R0 και η σταθερά Kd2.  

Έγιναν πειράµατα και µε τους δύο ανιχνευτές 15α και 13α χρησιµοποιώντας 

διαφορετικές συγκεντρώσεις αντισώµατος R0 και διαφορετικές συγκεντρώσεις αντιγόνου A0. 
Στα αποτελέσµατα παρουσιάζονται οι µετρήσεις από δύο πειράµατα για κάθε ανιχνευτή. 
Πείραµα Α και Β για τον 15α, πείραµα  Γ και ∆ για τον 13α. Σε όλα τα πειράµατα η ποσότητα 
του αντισώµατος που προστέθηκε σε κάθε κυψελίδα όπως προαναφέρθηκε ήταν 50µl. Στον 
πίνακα 4.2 φαίνονται η τελική αραίωση του σταθερού διαλύµατος αντισώµατος ανά κυψελίδα 

και οι συγκεντρώσεις του αντιγόνου A0 (nM) που χρησιµοποιήθηκαν ανά πείραµα.  

 
Πίνακας 4.2 Αραιώσεις αντισώµατος και συγκεντρώσεις αντιγόνου για κάθε 
πείραµα. 
Ανιχνευτής 2,4D-EDA-F 2,4D-K(F)-OH 
Πείραµα Α Β Γ ∆ 
Τελική 

αραίωση Ab 
1:3500 1:4200 1:700 1680 

A0 (nM) 19 19 16,0 9,5 

 
 

4.3 Αποτελέσµατα 
 
Από κάθε πείραµα χρησιµοποιήθηκαν οι µετρήσεις πόλωσης και οι µετρήσεις 

έντασης φθορισµού και υπολογίστηκαν ανεξάρτητα τα ζεύγη τιµών *Χn και *Βn από τις 

εξισώσεις 6Γ’, 7Γ’ και 2F’, 3F’. Έτσι προέκυψαν οι τιµές των σταθερών Kd1 και Kd2 και από 
δεδοµένα πόλωσης αλλά και από δεδοµένα έντασης.   

Στους πίνακες 4.3, 4.4, 4.5 και 4.6 που ακολουθούν δίνονται οι τιµές πόλωσης και 

έντασης καθώς και οι υπολογιζόµενες τιµές *Χn, *Βn, Χn και ΤΒn από τα πειράµατα Α και 

Γ.  Οι τιµές Α1 και Α2 προέρχονται από δεδοµένα πόλωσης και οδηγούν αντίστοιχα στον 
υπολογισµό των Kd1(15α) και Kd2. Οι τιµές Α3 και Α4 προέρχονται από δεδοµένα έντασης 
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και οδηγούν επίσης στον υπολογισµό των Kd1 (15α) και Kd2. Με παρόµοιο τρόπο οι τιµές Γ1, 

Γ2, Γ3 και Γ4 οδηγούν στον υπολογισµό των Kd1 (13α) και Kd2.  
 

Πίνακας 4.3 Συγκεντρώσεις ανιχνευτή και αντιγόνου, τιµές 
πόλωσης Pn και υπολογιζόµενες τιµές *Χn, *Βn, Χn και ΤΒn από 
το πείραµα Α µε τον ανιχνευτή 2,4D-EDA-F (15α). 

Α1 Α2 
*An 

(nM) Pn 
*Βn 
(nM) 

*Χn 
(nM) 

Α0 
(nM) Pn’ 

TBn 
(nM) 

Χn 
(nM) 

2,604 0,201 2,473 18,917 0,113 3,606 0,090 
3,471 0,171 3,155 9,985 0,096 3,680 0,066 
4,339 0,12 3,480 4,049 0,082 3,730 0,048 
5,207 0,093 3,686 2,424 0,069 3,768 0,040 
6,075 0,075 3,771 1,636 0,062 3,787 0,029 
6,943 0,063 3,767 1,186 0,057 3,801 0,021 
7,811 0,056 3,802 0,948 0,051 3,814 0,020 
8,679 0,0505 3,785 0,773 0,0475 3,822 0,016 
9,546 0,0475 3,870 0,682 0,0445 3,829 0,015 
10,414 0,0444 3,865 0,590 

19 nM 
2,4D 

0,042 3,834 0,014 

 
 

Πίνακας 4.4 Συγκεντρώσεις ανιχνευτή και αντιγόνου, τιµές 
έντασης FIn και υπολογιζόµενες τιµές *Χn, *Βn,  Χn και ΤΒn από 
το πείραµα Α µε τον ανιχνευτή 2,4D-EDA-F (15α). 

Α3 Α4 
*An 

(nM) FIn 
*Βn 
(nM) 

*Χn 
(nM) 

Α0 
(nM) FIn’ 

TBn 
(nM) 

Χn 
(nM) 

2,604 306 2,472 18,804 530 3,494 0,086 
3,471 491 3,118 8,823 840 3,570 0,067 
4,339 864 3,361 3,433 1150 3,600 0,047 
5,207 1231 3,616 2,272 1536 3,628 0,036 
6,075 1679 3,697 1,555 1973 3,648 0,032 
6,943 2259 3,496 1,014 2372 3,658 0,022 
7,811 2620 3,764 0,930 2874 3,670 0,024 
8,679 3162 3,644 0,724 3358 3,678 0,025 
9,546 3674 3,588 0,602 3873 3,684 0,028 
10,414 4122 3,670 0,544 

19 nM 
2,4D 

4369 3,689 0,030 
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Πίνακας 4.6 Συγκεντρώσεις ανιχνευτή και αντιγόνου, τιµές 
έντασης FIn και υπολογιζόµενες τιµές *Χn, *Βn,  Χn και ΤΒn από 
το πείραµα Γ µε τον ανιχνευτή 2,4D-Κ(F)-ΟΗ (13α). 

Γ3 Γ4 
*An 

(nM) FIn 
*Βn 
(nM) 

*Χn 
(nM) 

Α0 
(nM) FIn’ 

TBn 
(nM) 

Χn 
(nM) 

7,414 1400 7,047 19,186 1640 15,296 1,248 
9,886 1889 9,337 17,023 2324 16,255 1,016 
12,357 2420 11,517 13,707 3056 16,814 0,772 
14,829 3088 13,336 8,936 3954 17,409 0,658 
17,300 3683 15,347 7,860 4700 17,527 0,436 
19,771 4863 15,819 4,003 5852 17,963 0,422 
22,243 5753 17,054 3,287 6766 18,075 0,299 
24,714 6930 17,534 2,442 7891 18,248 0,254 
27,186 8238 17,669 1,857 8944 18,342 0,188 
29,657 9200 18,714 1,710 

16 nM 
2,4D 

10100 18,440 0,151 

 
 
Στα σχήµατα 4.1 και 4.2 δίνονται τα διαγράµµατα Scatchard  που προκύπτουν µε την 

γραµµική προσαρµογή των πιο πάνω τιµών σύµφωνα µε τις εξισώσεις (1) και (5).  
 
 
 

Πίνακας 4.5. Συγκεντρώσεις ανιχνευτή και αντιγόνου, τιµές 
πόλωσης Pn και υπολογιζόµενες τιµές *Χn, *Βn, Χn και ΤΒn από 
το πείραµα Γ µε τον ανιχνευτή 2,4D-Κ(F)-ΟΗ (13α). 

Γ1 Γ2 
*An 

(nM) Pn 
*Βn 
(nM) 

*Χn 
(nM) 

Α0 
(nM) Pn’ 

TBn 
(nM) 

Χn 
(nM) 

7,414 0,169 7,020 17,809 0,133 15,114 1,235 
9,886 0,166 9,289 15,574 0,126 15,675 0,893 
12,357 0,157 11,331 11,044 0,112 16,511 0,782 
14,829 0,148 13,232 8,287 0,106 16,796 0,570 
17,300 0,14 15,026 6,607 0,100 17,029 0,413 
19,771 0,115 15,427 3,551 0,088 17,430 0,397 
22,243 0,107 16,604 2,944 0,084 17,549 0,290 
24,714 0,097 17,285 2,326 0,079 17,676 0,222 
27,186 0,088 17,713 1,870 0,075 17,773 0,163 
29,657 0,0716 16,243 1,211 

16 nM 
2,4D 

0,0637 18,015 0,285 
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Σχήµα 4.1 ∆ιαγράµµατα Scatchard από τα οποία προκύπτουν οι σταθερές σύνδεσης του 

ανιχνευτή 15α µε το E2/G2. Οι τιµές προέρχονται τους πίνακες 4.3 και 4.4 του 
πειράµατος Α.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Σχήµα 4.2 ∆ιαγράµµατα Scatchard από τα οποία προκύπτουν οι σταθερές σύνδεσης του 

ανιχνευτή 15α µε το E2/G2. Οι τιµές προέρχονται τους πίνακες 4.5 και 4.6 του 
πειράµατος  Γ.  
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Από τις τιµές πόλωσης και έντασης που προέκυψαν από τα πειράµατα Β και ∆, 
προέκυψαν µε παρόµοιο τρόπο οι σταθερές Kd. Οι τιµές από όλα τα πειράµατα συνοψίζονται 
στον πίνακα 4.7 

 
Πίνακας 4.7.   Τιµές Kd1 και Kd2 που υπολογίστηκαν 
από τα διαγράµµατα Scatchard για όλα τα πειράµατα 
Α, Β, Γ, ∆ σε µονάδες nM 

Kd1 (15α) Kd2 (2,4D) 

A1 0,075 A2 2,93 

A3 0,069 A4 2,71 

B1 0,078 B2 2,78 

B3 0,08 B4 2,97 

Kd1 (13α) Kd2 (2,4D) 

Γ1 0,64 Γ2 2,71 

Γ3 0,61 Γ4 2,82 

∆1 0,65 ∆2 2,91 

∆3 0,69 ∆4 2,75 

 
Στον πίνακα 4.8 δίνονται οι µέσοι όροι (Μ.Ο.) από τις µετρήσεις των Kds καθώς και η 

τυπική απόκλιση (SD) και ο συντελεστής µεταβλητότητας (%CV). 
 
Πίνακας 4.8  Μέσοι όροι τιµών από όλες τις 
µετρήσεις 

 Μ.Ο Kd  
n  

(αριθµός µετρήσεων) SD %CV 

Kd1 (15a) 0,08 4 0,004 5,50 

Kd1 (13a) 0,65 4 0,03 4,42 

Kd2 2,82 8 0,10 3,39 

 
Το αντίστροφο της τιµής Kd (1/Kd) αποτελεί την σταθερά σύνδεσης, Kaff. Όλες οι 

σταθερές σύνδεσης υπολογίστηκαν από τους µέσους όρους του πίνακα 4.8 και συνοψίζονται 
στον πίνακα 4.9.  
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Πίνακας 4.9  Σταθερές σύνδεσης και σχέσεις µεταξύ τους 
Ανιχνευτής ή 
αντιγόνο 

2,4D-EDA-F (15α) 2,4D-K(F)-OH (13α) 2,4D 

Κaff (nM-1) 13,25 1,54 0,35 
Κaff (15α)/Kaff (13α) 9 
Κaff (15α)/Kaff (2,4D) 38 
Κaff (13α)/Kaff (2,4D) 4,3 

 
Την µεγαλύτερη σταθερά σύνδεσης µε το αντίσωµα έχει ο ανιχνευτής 15α η οποία 

είναι 9 φορές, δηλαδή περίπου µια τάξη µεγέθους µεγαλύτερη από την αντίστοιχη σταθερά του 
ανιχνευτή 13α. Η σταθερά σύνδεσης του 15α επίσης είναι σχεδόν 40 φορές µεγαλύτερη από 
την σταθερά σύνδεσης του 2,4D, ενώ η σταθερά σύνδεσης του 13α είναι µόνο 4.3 φορές 
µεγαλύτερη από αυτήν του 2,4D.  

Από τα διαγράµµατα Scatchard (σχήµατα 4.1 και 4.2) προσδιορίστηκε για κάθε 

πείραµα η συγκέντρωση του αντισώµατος R0. Αυτή πολλαπλασιάστηκε µε την τελική αραίωση 
κάθε πειράµατος και υπολογίστηκε η συγκέντρωση του πυκνού διαλύµατος αντισώµατος 
(stock). Ο µέσος όρος των τιµών αυτών απεικόνιζε την συγκέντρωση του stock διαλύµατος 
αντισώµατος και ήταν 13700 nM (%CV=5%).  

 
4.4 Συζήτηση 

 
Η επιλογή του µονοκλωνικού αντισώµατος όπως προαναφέρθηκε είχε αφ’ ενός το 

πλεονέκτηµα ότι διαθέτει µια θέση σύνδεσης και άρα θεωρητικά έπρεπε να προκύπτει µια 
σταθερά όπως και τελικά απεδείχθη αφού  η προσαρµογή των τιµών έδινε ευθεία γραµµή και 

αφ’ ετέρου µε το αντίσωµα αυτό η ακρίβεια στον υπολογισµό των *Χn και *Βn από δεδοµένα 
πόλωσης αλλά και δεδοµένα έντασης ήταν ικανοποιητική.  

Οι τιµές Κd2 που υπολογίστηκαν από όλα τα πειράµατα ήταν περίπου ίδιες όπως 
θεωρητικά αναµενόταν (2.82 nM) µε πολύ µικρή απόκλιση µεταξύ τους 3,4%. Επίσης µικρή 
απόκλιση είχαν και οι προσδιοριζόµενες τιµές της συγκέντρωσης του αντισώµατος. Αυτή η 

σταθερότητα στις προσδιοριζόµενες τιµές Κd2 και R0 είναι µια ισχυρή ένδειξη για την 
αξιοπιστία των υπολογισµών. 

Όπως αναµενόταν η σταθερά σύνδεσης Κaff του 15α ήταν πολύ µεγαλύτερη 

(σχεδόν 40 φορές) από την Κaff του 2,4D, µε αποτέλεσµα ο ανιχνευτής 15α να δεσµεύεται  
πολύ ισχυρά στο αντίσωµα και να καθίσταται πολύ δύσκολος ο ανταγωνισµός και η εκτόπιση 
του από το 2,4D. Αντιθέτως η σταθερά σύνδεσης Κaff του 13α ήταν µικρότερη (σχεδόν 9 
φορές) από την αντίστοιχη του 15α και µεγαλύτερη από αυτήν του 2,4D (4.3 φορές). Αυτές οι 
διαφορές εξηγούν και την διαφορά στα Ι50s που είχαν παρατηρηθεί µεταξύ των δύο ανιχνευτών 
στο προηγούµενο κεφάλαιο. Το γεγονός ότι οι σταθερές σύνδεσης του ανιχνευτή 13α και του 
2,4D µε το E2/G2, είναι περίπου της ίδιας τάξης µεγέθους, δίνει την δυνατότητα στο 2,4D να 
ανταγωνίζεται σχεδόν ισοδύναµα τον ανιχνευτή κατά την δέσµευση του µε το αντίσωµα µε 
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αποτέλεσµα να απαιτείται µικρή ποσότητα αντιγόνου για µείωση κατά 50% της πόλωσης 
φθορισµού, δηλαδή χαµηλό  Ι50. Το αντίθετο συµβαίνει όταν ανιχνευτής είναι ο 15α αφού η 
σταθερά σύνδεσης του είναι πάνω από µια τάξη µεγέθους µεγαλύτερη από αυτήν του 2,4D µε 
αποτέλεσµα το Ι50 να είναι 5  φορές υψηλότερο (κεφάλαιο 3).  

Οι διαφορές στις σταθερές σύνδεσης εξηγούνται λαµβανοµένης υπ’ όψιν της δοµής 
των ανιχνευτών στο σηµείο σύνδεσης µε το αντιγόνο και δεχόµενοι ότι υπάρχει σηµαντική 
αναγνώριση χηµικής γέφυρας στην περίπτωση του 15α και σχεδόν αµελητέα στην περίπτωση 
του 13α όπως λεπτοµερώς εξηγήθηκε κατά την συζήτηση του προηγούµενου κεφαλαίου. Ο 
βαθµός αναγνώρισης της χηµικής γέφυρας από ένα αντίσωµα είναι ο πιο σηµαντικός 
παράγοντας που επηρεάζει την τιµή της σταθεράς σύνδεσης και κατ’ επέκταση την ευαισθησία 
της µεθόδου και έχει γίνει αντικείµενο µελέτης για την βελτίωση των χαρακτηριστικών των 
ανοσοδιαγνωστικών µεθόδων [61, 137]. Όλες σχεδόν οι δοµές ανιχνευτών που έχουν 
προταθεί για το 2,4D έχουν υψηλό βαθµό αναγνώρισης χηµικής γέφυρας ανεξάρτητα από το 
είδος και το µήκος της, επειδή οµοιάζουν στο σηµείο πρόσδεσης του αντιγόνου. Ο ανιχνευτής 
13α που προτείναµε παρά το γεγονός ότι έχει την ίδια χηµική γέφυρα µε το ανοσογόνο, 
παρουσίασε λόγω της ιδιαιτερότητας του στο σηµείο πρόσδεσης του αντιγόνου, µικρό βαθµό 
αναγνώρισης γέφυρας, συγκρίσιµη σταθερά σύνδεσης µε αυτήν του 2,4D και κατά συνέπεια 
πολύ καλύτερη ευαισθησία από οποιονδήποτε άλλο ανιχνευτή.  

Τα αποτελέσµατα που πήραµε από τις µετρήσεις των σταθερών σύνδεσης 
θεωρήθηκαν αρκετά για την εξήγηση των ιδιοτήτων του 13α σε σχέση µε τον 15α. ∆εν 
θεωρήθηκε σκόπιµο να µετρηθούν οι σταθερές σύνδεσης για τους άλλους ανιχνευτές του 
2,4D. Αναµένεται οι σταθερές αυτές να είναι της ίδιας τάξης µεγέθους µε αυτήν του 15α αφού 
αυτοί παρουσιάζουν παρόµοια Ι50s και έχουν σηµαντικές δοµικές οµοιότητες στο σηµείο 
πρόσδεσης του αντιγόνου ανεξάρτητα από το είδος της χηµικής γέφυρας. Επίσης σύµφωνα 
µε µια προσέγγιση η τάξη µεγέθους της Κaff προσδιορίζεται από τον λόγο 1/ Ι50 [99]. 

Τα αποτελέσµατα αυτά θα µπορούσαν να επεκταθούν και για την εξήγηση των 
ιδιοτήτων των ανιχνευτών του 2,4,5Τ υποθέτοντας ότι κατ’ αναλογία οι σταθερές σύνδεσης για 
τον 13β είναι µικρότερες σε σχέση µε τις σταθερές σύνδεσης όλων των υπολοίπων 
ανιχνευτών. Οδηγούµαστε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι αυτή η συγκεκριµένη δοµή ανιχνευτών, 
εξασφάλιζε ειδικότητα στην αναγνώριση του ανιχνευτή από το αντίσωµα, ελάχιστη 
αναγνώριση χηµικής γέφυρας, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της ευαισθησίας των µεθόδων.  

Το γεγονός ότι η ευαισθησία στην FPIA του 2,4D ήταν καλύτερη από αυτήν της FPIA 
του 2,4,5Τ οφείλεται στο είδος του αντισώµατος του 2,4D το οποίο σαν µονοκλωνικό περιείχε 
µια µόνο οικογένεια θέσεων µε υψηλή σταθερά σύνδεσης. Όσο µεγαλύτερη είναι η σταθερά 
σύνδεσης του αντισώµατος µε το ελεύθερο αντιγόνο τόσο πιο ευαίσθητη είναι η µέθοδος, αφού 
η µεγάλη σταθερά επιτρέπει την χρησιµοποίηση µικρότερων συγκεντρώσεων αντισώµατος 
στο µίγµα της αντίδρασης. Στο πολυκλωνικό αντίσωµα υπάρχουν περισσότερες οικογένειες 
θέσεων σύνδεσης µε σταθερές που ποικίλουν. Έτσι αναπόφευκτα η ύπαρξη θέσεων µε 
χαµηλές σταθερές σύνδεσης οδηγεί σε αυξηµένες συγκεντρώσεις αντισώµατος στο µίγµα της 
αντίδρασης και κατ’ επέκταση σε υψηλότερα όρια ανίχνευσης. 

Για την επιβεβαίωση όλων των ανωτέρω, οι δοµές 13α και 13β εφαρµόστηκαν και σε 
άλλα αντιγόνα. Τα αποτελέσµατα από αυτήν την εφαρµογή αποτέλεσαν µέρος του επόµενου 
κεφαλαίου.  
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5. ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ FPIA ΤΟΥ 2,4D ΚΑΙ 2,4,5Τ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΑ. 

5.1 Εισαγωγή 
 

Για την εκτίµηση της επιτυχούς εφαρµογής των νέων µορίων ανιχνευτών στην FPIA 
των 2,4D και 2,4,5Τ, εκτός από την ευαισθησία προσδιορίστηκαν και άλλα χαρακτηριστικά 
τους όπως ειδικότητα, ανάκτηση και ακρίβεια. Έγιναν τεστ ειδικότητας και µετρήθηκαν οι 
διασταυρούµενες αντιδράσεις που παρουσίαζαν   δοµικά σχετιζόµενες ουσίες µε το 2,4D και 
2,4,5Τ. Εκτός από τους ανιχνευτές 13α και 13β, για λόγους σύγκρισης χρησιµοποιήθηκαν και 
οι ανιχνευτές 15α και 15β αφού γι’ αυτούς υπάρχουν και βιβλιογραφικά δεδοµένα που 
αφορούν τα χαρακτηριστικά αυτά.  

Τα πειράµατα ανάκτησης έγιναν µε την προσθήκη εξωγενών γνωστών ποσοτήτων 
2,4D ή 2,4,5Τ σε δείγµατα γνωστής συγκέντρωσης τα οποία περιείχαν ή δεν περιείχαν το 
αντιγόνο µε σκοπό την εκτίµηση του βαθµού επαναπροσδιορισµού των ποσοτήτων αυτών 
µετά από µέτρηση τους µε FPIA. Για τις µετρήσεις αυτές χρησιµοποιήθηκαν µόνο οι ανιχνευτές 
13α και 13β αφού το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στα χαρακτηριστικά που παρουσίαζαν οι 
νέες δοµές των ανιχνευτών.  

Η ακρίβεια προσδιορίστηκε κατά την επαναλαµβανόµενη µέτρηση δύο δειγµάτων 
µέσα στο ίδιο πείραµα (intra assay) αλλά και σε χρονικά διαφορετικές µετρήσεις (inter assay).    

Η βελτίωση της τιµής του Ι50 µε τη χρήση του λόγου *Xn που παρατηρήθηκε και 
παρουσιάστηκε στο τρίτο κεφάλαιο, µελετάται περαιτέρω. Βρίσκονται οι σχέσεις που συνδέουν 
τις τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις για την δηµιουργία των πρότυπων καµπυλών. 

Παρουσιάζονται παραδείγµατα για την κατανόηση του τρόπου µεταβολής του ∆Ρ0 και *X0 
καθώς µεταβάλλεται η συγκέντρωση του αντισώµατος και πως αυτή επηρεάζει την ευαισθησία 
της µεθόδου. Θα υπολογιστεί θεωρητικά και θα επιβεβαιωθεί πειραµατικά η σχέση που 

συνδέει την συγκέντρωση του αντισώµατος και κατ’ επέκταση τις τιµές Ρ0 και *X0 µε τα 

αντίστοιχα Ι50s. Ο προσδιορισµός ενός σηµαντικού χαρακτηριστικού των FPIA  που σχετίζεται 

µε την σταθερότητα των Ι50s κατά τη χρήση του *Xn σαν τεταγµένη στις πρότυπες καµπύλες 
ανεξάρτητα από την συγκέντρωση του αντισώµατος θα ισχυροποιήσει την άποψη για την 

χρήση του *Xn αντί της πόλωσης στην εξαγωγή των πρότυπων καµπυλών και τη µέτρηση της 
συγκέντρωσης άγνωστων δειγµάτων.  

Η αύξηση της ευαισθησίας σε όλες τις περιπτώσεις από την χρήση των ανιχνευτών 
13α,β έθεσε το ερώτηµα αν η εφαρµογή των δοµών αυτών και σε άλλα µόρια έχει παρόµοια 
θετικά αποτελέσµατα. Παρουσιάζονται αποτελέσµατα από την χρήση ανάλογων ανιχνευτών 
της L-λυσίνης για το ενδοσουλφάν και την ινδοµεθακίνη και την εφαρµογή τους στις 
αντίστοιχες FPIA. Τα αποτελέσµατα συζητιούνται και προκύπτουν συµπεράσµατα που 
αφορούν την γενίκευση της εφαρµογής των ανιχνευτών της L-λυσίνης. 
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5.2 Υλικά 
 
Για τον προσδιορισµό της ειδικότητας µε την χρήση των νέων ανιχνευτών 

χρησιµοποιήθηκαν χηµικές ουσίες δοµικά σχετιζόµενες µε το 2,4D και το 2,4,5T.  Για τις 
διασταυρούµενες αντιδράσεις µε το µονοκλωνικό αντίσωµα E2/G2,  χρησιµοποιήθηκαν οι 
ουσίες: 2,4-διβρωµοφαινοξυοξικό οξύ (2,4DBr), 2,4-διχλωροφαινόλη (2,4D-OH), 2,4-
διµεθυλφαινοξυοξικό οξύ (2,4DMPA), 2,5-διχλωροφαινοξυοξικό οξύ (2,5D), 2-
χλωροφαινοξυοξικό οξύ (2CPA),  4-χλωροφαινοξυοξικό οξύ (4CPA),  2-χλωρο 4-
φθοροφαινοξυοξικό οξύ (2C,4F), 2,4-διχλωροφαινοξυβουτυρικό οξύ (2,4DB),  2,4-
διχλωροφαινοξυπροπιονικό οξύ (2,4DP), µεθυλεστέρας του 2,4-D (2,4D-OMe) και 2,4,5Τ. Όσον 
αφορά την FPIA του 2,4,5Τ χρησιµοποιήθηκε αντιορρός από το κουνέλι Νο 4, 3η αφαίµαξη. Οι 
ουσίες που ελέγχθηκαν για διασταυρούµενες αντιδράσεις µε τον αντιορρό του 2,4,5Τ ήταν: 
2,4,5-τριχλωροφαινυλάµινο οξικό οξύ (2,4,5TPAacac), 2,4,5 τριχλωροφαινόλη (2,4,5T-OH), 
2,5D, 2,4D-OMe, 2,4-διχλωρο-5-φθοροφαινοξυοξικό οξύ (2,4C,5F), 2,4DBr, 2,4,5-
τριχλωροφαινυλάµινο βουτυρικό οξύ (2,4,5TPAbutac), 2,4,5-τριχλωροφαινοξυ προπιονικό οξύ 
(2,4,5TP), πενταχλωροφαινοξυ οξικό οξύ (5P),  4CPA. Ολες οι ουσίες αγοράστηκαν από την 
Riedel-de-Haen (Hannover, Germany). Την ινδοµεθακίνη (συντοµογραφία: Indo), τo 
ενδοσουλφάν, το παράγωγο του CCD1 και τον αντιορρό αντι-CCD2-BSA,  προµηθευτήκαµε 
από το Πανεπιστήµιο Lomonossov της Μόσχας. 

 
5.3 Μέθοδοι και υπολογισµοί 
 
5.3.1 Προσδιορισµός της ειδικότητας για την FPIA του 2,4D και την FPIA του 2,4,5Τ.  

 
Παρασκευάστηκαν σταθερά διαλύµατα σε µεθανόλη όλων των δοµικά σχετιζόµενων 

ουσιών που αναφέρθηκαν πιο πάνω, συγκέντρωσης 10mg/ml όπως είχε περιγραφεί στο 3ο 
κεφάλαιο. Από τα µεθανολικά αυτά διαλύµατα παρασκευάστηκαν πρότυπα διαλύµατα για 
κάθε ουσία, σε διαλύτη απιονισµένο νερό συγκέντρωσης 1000000 ng/ml, 100000 ng/ml, 
10000 ng/ml, 1000 ng/ml, 100 ng/ml, 10 ng/ml. Σαν διάλυµα ελεύθερο αντιγόνου (0 ng/ml) 
χρησιµοποιήθηκε απιονισµένο νερό.  

Για την FPIA του 2,4D χρησιµοποιήθηκαν οι ανιχνευτές 13α και 15α ενώ για την FPIA 
του 2,4,5Τ οι 13β και 15β. Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο για την εκτέλεση της FPIA της 
παραγράφου 3.3.2, χρησιµοποιώντας όλα τα πρότυπα διαλύµατα. Έτσι λήφθηκαν πρότυπες 
καµπύλες για κάθε ζεύγος αντιορρού - ανιχνευτή.  Από την σιγµοειδή προσαρµογή κάθε 
καµπύλης προσδιορίστηκε το Ι50 που παρουσίαζε κάθε ουσία µε το συγκεκριµένο ζεύγος 
αντιορρού – ανιχνευτή. Η ειδικότητα των FPIA εκτιµήθηκε µε τον υπολογισµό του ποσοστού 
της διασταυρούµενης αντίδρασης (%∆.Α) για κάθε ουσία. Ο υπολογισµός έγινε σύµφωνα µε 

την εξίσωση: 100
ουσίας

αντιγόνου

50

50 ⋅=Α∆
Ι
Ι..% αςίουσ . Σύµφωνα µε αυτήν την εξίσωση 

θεωρείται ότι το αντιγόνο αντιδρά κατά 100% µε το αντίστοιχο αντίσωµα του.  Όταν µια ουσία 
παρουσιάζει χαµηλή αντιδραστικότητα δηλαδή έχει µικρή σταθερά σύνδεσης µε το αντίσωµα 
τότε το Ι50 είναι µεγάλο και κατά συνέπεια είναι µικρή η %∆.Α δηλαδή δεν υπάρχει σηµαντική 
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διασταυρούµενη αντίδραση. Αντιθέτως όταν µια ουσία παρουσιάζει υψηλή αντιδραστικότητα 
µε το αντίσωµα θα έχει µεγάλο %∆.Α δηλαδή σηµαντική διασταυρούµενη αντίδραση. 
 
5.3.2 Ανάκτηση και ακρίβεια 
 
5.3.2.1 Προσδιορισµός της ανάκτησης, από δείγµατα στα οποία προστέθηκε γνωστή 

ποσότητα  αντιγόνου. 
Τα ποσοστά ανάκτησης του αντιγόνου όταν αυτό προστίθεται εξωγενώς σε δείγµα 

που περιέχει ή δεν περιέχει το αντιγόνο προσδιορίστηκαν και για τις δύο µεθόδους 
χρησιµοποιώντας µόνο τους νέους ανιχνευτές 13α και 13β για το 2,4D και το 2,4,5Τ 
αντίστοιχα. Σαν δείγµα χρησιµοποιήθηκε εµφιαλωµένο νερό διαφόρων τύπων. Από τις 
µετρήσεις φάνηκε ότι όλα είδη νερού που χρησιµοποιήθηκαν ήταν  ελεύθερα αντιγόνου. 
Παρασκευάστηκαν διαλύµατα 2,4D και 2,4,5Τ µε την προσθήκη γνωστών ποσοτήτων ουσιών 
των οποίων µετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις από τις πρότυπες καµπύλες. Στα διαλύµατα αυτά 
προστέθηκαν εκ νέου γνωστές ποσότητες αντιγόνων και µετρήθηκε ξανά η συγκέντρωση 
τους. Από τις πειραµατικά προσδιοριζόµενες συγκεντρώσεις και τις θεωρητικά αναµενόµενες 
προέκυψαν τα % ποσοστά ανάκτησης της προστιθέµενης ουσίας από την εξίσωση: 

100
C

C

ηαναµενόµεν

όµενηπροσδιοριζ ⋅=κτησηάαν% .  

 
5.3.2.2 Προσδιορισµός της ακρίβειας “intra” και “inter assay” 

1) Ακρίβεια “intra assay” 
Χρησιµοποιήθηκαν δύο δείγµατα αντιγόνων σε εµφιαλωµένο νερό, ένα µε χαµηλή 

(δείγµα 1) και ένα µε υψηλή συγκέντρωση (δείγµα 2). Μετρήθηκε η πόλωση δέκα 
επαναλήψεων από το κάθε ένα µέσα στο ίδιο πείραµα και υπολογίστηκε από την πρότυπη 
καµπύλη η συγκέντρωση που αντιστοιχούσε σε κάθε επανάληψη. Για κάθε δείγµα 
υπολογίστηκαν ο µέσος όρος των συγκεντρώσεων και η τυπική απόκλιση (SD). Από τις τιµές 
αυτές υπολογίστηκε ο συντελεστής µεταβλητότητας των συγκεντρώσεων (“intra assay” %CV).  

2) Ακρίβεια “inter assay” 
Τα ίδια δείγµατα µετρήθηκαν σε διαφορετικά πειράµατα και µε διαφορετικές παρτίδες 

αραιωµένων αντιδραστηρίων (αντιορρού και ανιχνευτή). Η κάθε µέτρηση γινόταν εις διπλούν 
και έγιναν συνολικά 5 µετρήσεις. Οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις οδήγησαν στον “inter 
assay” συντελεστή µεταβλητότητας. 
 
5.3.3 Προσδιορισµός της µεταβολής των τιµών Ι50 καθώς µεταβάλλεται η συγκέντρωση του 

αντισώµατος.  
 
5.3.3.1 Πρώτες σκέψεις 

Μια από τις σηµαντικότερες παραµέτρους σε όλες τις ανοσοδιαγνωστικές µεθόδους 
είναι η συγκέντρωση του αντισώµατος στο µίγµα της αντίδρασης. Αυτή προσδιορίζεται από τις 
καµπύλες τιτλοποίησης του αντιορρού (2ο κεφάλαιο), δίδεται υπό την µορφή τίτλου (αραίωσης) 
και επιλέγεται πολύ προσεκτικά γιατί επηρεάζει τα Ι50s και κατ’ επέκταση την ευαισθησία της 
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µεθόδου. Η συγκέντρωση του αντισώµατος παίζει σηµαντικό ρόλο στην επαναληψιµότητα της 
πρότυπης καµπύλης και στην επαναληψιµότητα του Ι50, που είναι δύο παράµετροι σηµαντικοί 
για την αξιοπιστία µιας ανοσοδιαγνωστικής µεθόδου.  

Κατ’ αρχήν η συγκέντρωση του αντισώµατος καθορίζει τις αρχικές τιµές  P0 ή ∆P0, 

*Χ0 και *Β0. Όσο µεγαλώνει η συγκέντρωση του αντισώµατος στο µίγµα της αντίδρασης 
τόσο µεγαλώνουν οι τιµές τους αφού αυξάνεται το δεσµευµένο έναντι του ελεύθερου 
κλάσµατος του ανιχνευτή. Μελετήθηκε η µεταβολή αυτή των πιο πάνω τιµών και η επίδραση 
της στα εξαγόµενα Ι50s.  
 
5.3.3.2 Απαραίτητες µαθηµατικές σχέσεις 

Με συνδυασµό των εξισώσεων 1Ι:   1ρ 0
5050 Q

*XII XP +⋅=  και 2Ι της παραγράφου 

3.3.4.3 προέκυψε επίσης η   1ρ
05050 *XII XB +⋅= (3Ι). Με προσεκτική παρατήρηση τους 

συµπεραίνεται ότι οι τιµές BΙ50και 
PΙ50  είναι πάντα µεγαλύτερες από το XΙ50 . Μάλιστα όσο 

αυξάνεται το *Χ0 δηλαδή όσο αυξάνεται η συγκέντρωση του αντισώµατος οι τιµές BΙ50και 
PΙ50  

αυξάνονται ακόµα περισσότερο σε σχέση µε το XΙ50 . Για να εξακριβωθεί πλήρως ο τρόπος 

αύξησης των τιµών αυτών έπρεπε να βρεθεί και ο τρόπος µε τον οποίο µεταβάλλεται το 
XΙ50καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση του αντισώµατος. Ο προσδιορισµός της µεταβολής του 

XΙ50 έγινε µε δύο τρόπους θεωρητικά αλλά και πειραµατικά.  

 
5.3.3.3 Θεωρητική προσέγγιση και υπολογισµός των Ι50s καθώς µεταβάλλεται η 

συγκέντρωση του αντισώµατος  
Κατά την εκτέλεση της FPIA για την κατασκευή των πρότυπων καµπυλών ισχύουν οι 

ισορροπίες που περιγράφηκαν στο 4ο κεφάλαιο µε την διαφορά ότι εδώ µεταβάλλεται η 

συγκέντρωση αντιγόνου Αn ενώ είναι σταθερή η συγκέντρωση του ανιχνευτή *Α0. Οι 
κυψελίδες της πρότυπης καµπύλης στις οποίες προστέθηκε το πρότυπο διάλυµα ελεύθερο 

αντιγόνου Α0=0 ng/ml εµφάνιζαν την µέγιστη πόλωση Ρ0 η οποία αντιστοιχούσε στην 

συγκέντρωση αντισώµατος R0 που χρησιµοποιήθηκε (τίτλος), περιείχαν την µέγιστη 

δεσµευµένη συγκέντρωση ανιχνευτή *B0 και είχαν τον µέγιστο λόγο *Χ0. Την κατάσταση 
αυτή περιγράφει η παρακάτω ισορροπία χωρίς την παρουσία του αντιγόνου: 

 

Ab      +     *A                       Ab-*A Kd1

R0-*B0 *F0 *B0
(IV) 
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∆ηλαδή 
1

0

1

0

0

0
0 KdKd

*BR
*F
*BX* −==   ⇒  0010 Kd *B*XR +⋅=   (6) 

Οι κυψελίδες που περιέχουν τα υπόλοιπα σταθερά διαλύµατα µε αντιγόνο, 
περιγράφονται από τις ισορροπίες (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παραγράφου 4.2.3.2 και ισχύουν οι 

εξισώσεις από την ίδια παράγραφο: nn *XRTB ⋅−= 10 Kd  (2), 
22

0

KdKd
n

n

n TBR
F
B

−=  (5),  

Bn=TBn-*Bn (3) ενώ επίσης ισχύει και η Fn=An-Bn (7). 
Με αντικατάσταση στην (5) των (3), (7) και (2) και κατάλληλη µαθηµατική 

επεξεργασία προκύπτει η εξίσωση (8) η οποία έχει αναφερθεί σε διαφορετική µορφή [98, 138]:  

0
1

20

1

20
120 11

11)(A *A
*X

*X
*XKd

Kd*A
*XKd

KdR*XKdKdR
n

n

nn
nn ⋅

+
−

+
⋅

⋅
−⋅

⋅
+⋅−−=  Η 

εξίσωση αυτή συνδέει τον λόγο *Χn µε την συγκέντρωση των πρότυπων διαλυµάτων του 

αντιγόνου An και µπορεί να θεωρηθεί αντίστοιχη της εξίσωσης σιγµοειδούς προσαρµογής της 
παραγράφου 3.3.4.2 αφού και οι δύο περιγράφουν το ίδιο φαινόµενο.  

Σε κάθε πείραµα είναι γνωστή η συγκέντρωση εργασίας του ανιχνευτή *Α0 ενώ για 
συγκεκριµένο ζευγάρι αντισώµατος – ανιχνευτή είναι γνωστές από το 4ο κεφάλαιο οι σταθερές 
Kd1 και Kd2 όπως και η συγκέντρωση του πυκνού διαλύµατος αντισώµατος (stock). Οι τιµές 
που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονταν από την FPIA του 2,4D µε τον ανιχνευτή 13α. 

Αντικαθιστώντας αυτές τις τιµές στην (8) και δίνοντας τιµές στο R0 καλύπτοντας µια περιοχή 
συγκεντρώσεων αντισώµατος τουλάχιστον τρεις  φορές γύρω από την συγκέντρωση του 
τίτλου του, προέκυψαν εξισώσεις που διέφεραν µόνο ως προς την συγκέντρωση του 
αντισώµατος. Αυτές παραστάθηκαν γραφικά µε την βοήθεια του λογισµικού Microcal Origin 

6.0. Προέκυψαν σιγµοειδείς καµπύλες και από κάθε µια προσδιορίστηκε το *Χ0  και το XΙ50 . 

Από την εξίσωση 
0

0
0 *ΧQ

P*XP max

+
∆⋅

=∆  (9) που προκύπτει από την 6Γ προσδιορίστηκε το 

∆Ρ0 και το Ρ0, ενώ από τις 1Ι και 3Ι προσδιορίστηκαν κατά προσέγγιση τα PΙ50  και BΙ50  

θέτοντας στο (ρ) την τιµή 0,95 αφού αυτή κατά µέσο όρο προέκυπτε από αντίστοιχες 
πειραµατικές καµπύλες. Τα αποτελέσµατα παρουσιάστηκαν σαν γραφικές παραστάσεις µε 

τετµηµένη την R0  και τεταγµένες τις προσδιοριζόµενες τιµές Ι50. 

 

5.3.3.4 Εύρεση πειραµατικά της σχέσης των Ι50s µε την συγκέντρωση του αντισώµατος R0  
Κατασκευάστηκαν πρότυπες καµπύλες µε το σύστηµα E2/G2 – 13α οι οποίες 

διέφεραν µόνο ως προς την συγκέντρωση του αντισώµατος. ∆ηλαδή χρησιµοποιήθηκαν 
ποσότητες αντιορρού  τέτοιες ώστε να καλύψουν την περιοχή περίπου τρεις φορές γύρω από 

τον τίτλο του αντιορρού. Η συγκέντρωση του ανιχνευτή στην κυψελίδα ήταν *Α0=1.7 nM ενώ 
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οι ποσότητες από διάλυµα αντισώµατος E2/G2 αραίωσης 1/500 που χρησιµοποιήθηκαν ανά 
πείραµα ήταν: 30 µl, 50 µl, 65 µl, 75 µl, 100 µl, 150 µl, 200 µl, 250 µl, 300 µl και 400 µl. Ο 
τίτλος για την αραίωση αυτή είχε προσδιοριστεί στα 75 µl. 

Για κάθε πείραµα, από τις τιµές πόλωσης Pn  προσδιορίστηκαν οι αντίστοιχες τιµές 

*Χn και *Βn από τις εξισώσεις 6Γ και 7Γ. Οι τιµές αυτές χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή 
πρότυπων καµπυλών σύµφωνα µε όσα έχουν ήδη αναφερθεί στο 3ο κεφάλαιο, µε τεταγµένη  

τους λόγους ∆Pn/∆P0,  *Χn/*Χ0  και *Βn/*Β0. Από την σιγµοειδή προσαρµογή τους 

προσδιορίστηκαν τα πειραµατικά Ι50s: 
XΙ50 ,  PΙ50  και BΙ50 . Τα αποτελέσµατα παρουσιάστηκαν 

σαν γραφικές παραστάσεις αντίστοιχες αυτών της προηγούµενης παραγράφου και έγινε 
σύγκριση ανάµεσα στις πειραµατικές και θεωρητικά προσδιοριζόµενες τιµές. 

 
5.3.4 Εφαρµογή των ανιχνευτών της L-λυσίνης  σε άλλα αντιγόνα. 

 
Η επιτυχία των ανιχνευτών 13α και 13β µας οδήγησε στην γρήγορη εφαρµογή των 

δοµών τους και σε άλλα µόρια - αντιγόνα. Αρχικά επιλέχτηκε το πολυχλωριωµένο εντοµοκτόνο 
ενδοσουλφάν, ενώ ακολούθησε ένα φαρµακευτικό προϊόν η ινδοµεθακίνη. 
 
5.3.4.1 Ενδοσουλφάν 

Το ενδοσουλφάν είναι ένα πολυχλωριωµένο εντοµοκτόνο και ακαρεοκτόνο. Είναι 
ιδιαίτερα τοξικό φυτοφάρµακο και κατά την δηλητηρίαση µε ενδοσουλφάν επηρεάζεται κυρίως 
το κεντρικό νευρικό σύστηµα. Στα επίπεδα της έκθεσης ανθρώπων από τις υπολειµατικές του 
ποσότητες δεν αναµένονται  µεταλλαξογέννεση και καρκινογένεση. Η αποδεκτή ηµερήσια 
δόση (ADI) είναι 0.006 mg/kg/ηµέρα. Είναι πολύ τοξικό για τα ψάρια και σε ορισµένους 
υδρόβιους οργανισµούς βιοσυσσωρεύεται. Η περίοδος ηµιµετατροπής του στα φρούτα και 
λαχανικά είναι 3-7 ηµέρες ενώ από το νερό εξαφανίζεται σε περίπου 4 εβδοµάδες. Στο χώµα 
είναι πιο ανθεκτικό και γι’ αυτό η µεταφορά του µε το νερό διευκολύνεται αν είναι 
προσροφηµένο σε σωµατίδια χώµατος. Μπορεί να βρεθεί σε µεγάλες συγκεντρώσεις στο νερό 
κοντά στις περιοχές που χρησιµοποιείται ενώ δεν είναι µεγάλη απειλή για τα υπόγεια ύδατα [5, 
9, 119]. Η δοµή του φαίνεται στο πιο κάτω σχήµα 5.1. Το εµπορικό προϊόν είναι ένα µίγµα των 
δύο ισοµερών του α- και β-. Σαν µόριο είναι υδρόφοβο δεν διαλύεται στο νερό και δεν περιέχει 
χαρακτηριστικές οµάδες κατάλληλες ώστε να µπορεί εύκολα να σηµανθεί µε φλουορεσκεΐνη.  

Προµηθευτήκαµε από το Πανεπιστήµιο Lomonossov της Μόσχας το παράγωγο του 
ενδοσουλφάν, CCD1 και αντιορρό που παράχθηκε εναντίον του ανοσογόνου CCD2-BSA των 
οποίων η δοµή φαίνεται επίσης στο σχήµα 5.1 Το CCD1 διαθέτει ένα καρβοξύλιο που παρέχει 
τις προϋποθέσεις ώστε αυτό να χρησιµοποιηθεί σαν απτένιο για σύνθεση ανιχνευτών 
ανάλογων στη δοµή µε τους 13α και 13β.  Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο των παραγράφων 
1.3.3 και 1.3.1 για την σύνθεση των ανιχνευτών CCD1-EDA-F (15δ) και CCD1-K(F)-OH (13δ). 
Μετά την αποµόνωση τους και τη τιτλοποίηση τους όπως ήδη περιγράφηκε στα προηγούµενα 
κεφάλαια ακολούθησε η τιτλοποίηση του αντιορρού (αντι-CCD2-BSA) και η κατασκευή 
πρότυπων καµπυλών από πρότυπα διαλύµατα ενδοσουλφάν που παρασκευάστηκαν µε 
ακριβή ζύγιση κατάλληλης ποσότητας ενδοσουλφάν, διάλυση της σε µεθανόλη και κατάλληλες 
αραιώσεις σε απιονισµένο νερό.  
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Σχήµα 5.1  Χηµική δοµή του ενδοσουλφάν, του απτενίου CCD1 και του ανοσογόνου CCD2-

BSA. 
 
5.3.4.2 Ινδοµεθακίνη [1] 

Η ινδοµεθακίνη είναι ένα αντιφλεγµονώδες µη στεροειδές φάρµακο, Η δηλητηρίαση 
από ινδοµεθακίνη οφείλεται σε υπερδοσολογία και δυναµική συνέργια µε άλλα φάρµακα. Η 
ινδοµεθακίνη ακολουθεί εντεροηπατική κυκλοφορία και δεν είναι αποτελεσµατική η χορήγηση 
ενεργού άνθρακα για την αντιµετώπιση της δηλητηρίασης. Οι αναφερθείσες  µέθοδοι 
µέτρησης των επιπέδων της στο αίµα είναι κυρίως χρωµατογραφικές [139, 140]. Η ανάπτυξη 
FPIA µπορεί να βοηθήσει στην εύκολη και γρήγορη µέτρηση της συγκέντρωσης της. Η δοµή 
της φαίνεται στο σχήµα 5.2. Η ύπαρξη καρβοξυλίου στο µόριο της επιτρέπει την εύκολη 
σύνθεση αντίστοιχων µε το 2,4D ανιχνευτών και ανοσογόνων.  

 

N
Cl

O

OH

O

O  
 
Σχήµα 5.2  Χηµική δοµή της ινδοµεθακίνης. Το ελεύθερο της καρβοξύλιο χρησιµοποιήθηκε για 

την σύνθεση των ανιχνευτών και των ανοσογόνων. 
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Με ανάλογο τρόπο συντέθηκαν και αποµονώθηκαν οι ανιχνευτές Indo-EDA-F (15ε) 

και Indo-K(F)-OH (13ε). Επίσης, χρησιµοποιώντας τα πρωτόκολλα των παραγράφων 2.3.1 
και 2.3.2, συντέθηκαν τα ανοσογόνα Indo-BSA και Indo-βAla-BSA αντίστοιχα µε τα ανοσογόνα 
του 2,4,5Τ. Ανοσοποιήθηκαν 2 κουνέλια σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα ανοσοποιήσεων  
της παραγράφου 2.3.2 ενώ οι αντιορροί που προέκυψαν κατεργάστηκαν µε θειικό αµµώνιο και 
διατηρήθηκαν σαν αιωρήµατα στους 40C. Οι ανιχνευτές και οι αντιορροί τιτλοποιήθηκαν και 
κατασκευάστηκαν πρότυπες καµπύλες σύµφωνα µε τα προηγούµενα, µε σταθερά διαλύµατα 
ινδοµεθακίνης 0, 1.0, 10, 100, 1000, 10000 ng/ml σε απιονισµένο νερό.  

 
5.4 Αποτελέσµατα 

 
5.4.1 Μέτρηση των % διασταυρούµενων αντιδράσεων.   
 
5.4.1.1 ∆ιασταυρούµενες αντιδράσεις για το 2,4D [121] 

Οι πρότυπες καµπύλες που προέκυψαν µε τις 12 ουσίες που ελέγχθηκαν για 
διασταυρούµενες αντιδράσεις µε το µονοκλωνικό αντίσωµα E2/G2 και τους ανιχνευτές 13α και 
15α δίνονται συνολικά στο σχήµα 5.3. 
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Σχήµα 5.3 Πρότυπες καµπύλες για τον υπολογισµό των διασταυρούµενων αντιδράσεων µε το 

αντίσωµα E2/G2. Το σχεδιάγραµµα (α) αντιστοιχεί στον 13α ενώ το σχεδιάγραµµα 
(β) στον 15α. 

 
Τα Ι50s που προέκυψαν από τις καµπύλες αλλά και τα ποσοστά των 

διασταυρούµενων αντιδράσεων που υπολογίστηκαν από την εξίσωση της παραγράφου 5.3.1 
συνοψίζονται στον πίνακα 5.1. Στο σχήµα 5.4 δίνονται οι χηµικοί τύποι των ουσιών που 
ελέγχθηκαν για διασταυρούµενες αντιδράσεις.  

 
 
 
 

(α) 

(β) 
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Πίνακας 5.1.  % ∆ιασταυρούµενες αντιδράσεις (%∆.Α) του 
E2/G2 αντιορρού µε  δοµικά προς το 2,4D σχετιζόµενες ουσίες  
χρησιµοποιώντας τους ανιχνευτές 2,4D-K(F)-OH (13α) και 
2,4D-EDA-F (15α). 

2,4D-K(F)-OH 2,4D-EDA-F 
Ουσία 

Ι50 (ng/ml) %∆.Α Ι50 (ng/ml) %∆.Α 

2,4D 12.2 100 65 100 

2,4,5T 388 3.1 1706 3.8 

2,4DBr 20.4 59.8 108 60.3 

2,4D-OH 886 1.4 4632 1.4 

2,4DMPA 634 1.9 3517 1.8 

2,5D 709 1.7 2644 2.5 

2CPA 1279 1.0 5527 1.2 

4CPA 2251 0.5 10467 0.6 

2C-4F 122 10 994 6.5 

2,4DB 401 3 2049 3.2 

2,4DP 18200 <0.1 250000 <0.1 

2,4D-OMe 5.5 220.3 32.2 201.9 
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Σχήµα 5.4  Χηµικοί τύποι ουσιών που ελέγχθηκαν για διασταυρούµενες αντιδράσεις. 2,4-

διβρωµοφαινοξυοξικό οξύ (2,4DBr) 2,4-διχλωροφαινόλη (2,4D-OH), 2,4-
διµεθυλφαινοξυοξικό οξύ (2,4DMPA), 2,5-διχλωροφαινοξυοξικό οξύ (2,5D), 2-
χλωροφαινοξυοξικό οξύ (2CPA), 4-χλωροφαινοξυοξικό οξύ (4CPA), 2-χλωρο4-
φθοροφαινοξυοξικό οξύ (2C,4F), 2,4-διχλωροφαινοξυβουτυρικό οξύ (2,4DB),  2,4-
διχλωροφαινοξυπροπιονικό οξύ (2,4DP), µεθυλεστέρας του 2,4D (2,4D-OMe) 
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5.4.1.2 ∆ιασταυρούµενες αντιδράσεις για το 2,4,5T 
 

Με αντίστοιχες πρότυπες καµπύλες για το 2,4,5Τ και τις ουσίες που ελέγχθηκαν µε 
τον αντιορρό R4, 3η αφαίµαξη προέκυψαν τα Ι50s και τα ποσοστά διασταυρούµενων 
αντιδράσεων τα οποία φαίνονται στον πίνακα 5.2.  Στο σχήµα 5.5 δίνονται οι χηµικοί τύποι 
των ουσιών που ελέγχθηκαν για διασταυρούµενες αντιδράσεις και δεν συµπεριλαµβάνονται 
στο σχήµα 5.4 

 
Πίνακας 5.2.   % ∆ιασταυρούµενες αντιδράσεις (%∆.Α) του 
αντιορρού R4, 3η αφαίµαξη µε  δοµικά προς το 2,4,5Τ 
σχετιζόµενες ουσίες  χρησιµοποιώντας τους  ανιχνευτές 2,4,5Τ-
EDA-F (15β) και 2,4,5Τ-K(F)-OH (13β). 

2,4,5T -EDA-F  2,4,5T-K(F)-OH 
Ουσία 

Ι50 (ng/ml) %∆.Α Ι50 (ng/ml) %∆.Α 

2,4,5T 1125 100 110 100 

2,4D >190000 <1 19500 0,6 

2,4,5TPAacac 8720 16 172 64 

2,4,5T-OH 59000 2,4 4079 2,7 

2,5D 141300 1 47181 0,2 

2,4D-OMe 129800 1,1 33290 0,3 

2,4,C,5F 129200 1,1 10451 1,1 

2,4D-Br >170000 <1 98914 0,1 

2,4,5TPAbutac >212000 <1 35226 0,3 

2,4,5TP >177000 <1 28574 0,4 

5P >206000 <1 30041 0,4 

4CPA >644000 <1 >1000000 <1 
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Σχήµα 5.5  Χηµικοί τύποι των ουσιών που ελέγχθηκαν για διασταυρούµενες αντιδράσεις στην  
FPIA του 2,4,5Τ και δεν συµπεριλαµβάνονται στον πίνακα 5.4: 2,4,5-
τριχλωροφαινυλάµινο οξικό οξύ (2,4,5TPAacac),  2,4-τριχλωροφαινόλη (2,4,5Τ-OH), 
2,4,5-τριχλωροφαινυλάµινο βουτυρικό οξύ (2,4,5TPAbutac), 2,4-διχλωρο5-
φθοροφαινοξυοξικό οξύ (2,4C,5F), πενταχλωροφαινοξυ οξικό οξύ (5Ρ), 2,4,5-
τριχλωροφαινοξυπροπιονικό οξύ (2,4,5ΤP).   

 
Από τα αποτελέσµατα αυτά προκύπτει ότι η χρήση των νέων ανιχνευτών 13α και 13β 

δεν επηρεάζει σηµαντικά την ειδικότητα αφού τα ποσοστά διασταυρούµενων αντιδράσεων 
που υπολογίστηκαν µε τους νέους ανιχνευτές ήταν παρόµοια µε αυτά που υπολογίστηκαν µε 
τους συµβατικούς ανιχνευτές 15α και 15β.  

 
5.4.2 Αποτελέσµατα ανάκτησης και ακρίβειας από την χρήση των ανιχνευτών 13α και 13β.   
 

Για την FPIA του 2,4D και τον ανιχνευτή 13α σε πειράµατα ανάκτησης 
χρησιµοποιήθηκε εµφιαλωµένο νερό διαφόρων τύπων στο οποίο προστέθηκαν εξωγενώς οι 
ποσότητες του 2,4D που φαίνονται στον πίνακα 5.3. Οι τιµές πόλωσης, οι συγκεντρώσεις που 
µετρήθηκαν, καθώς και τα ποσοστά ανάκτησης που υπολογίστηκαν από την εξίσωση της 
5.3.2 παραγράφου, συνοψίζονται στον ίδιο πίνακα.     
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Πίνακας 5.3    % Ποσοστά ανάκτησης  σε εµφιαλωµένο νερό AVRA για την 
FPIA του 2,4D  και τον ανιχνευτή 2,4D-K(F)-OH (13α). 

Αρχική 
συγκέντρωση, 

2,4D ng/ml 

Ποσότητα  
2,4D που 

προστέθηκε, 
ng/ml 

Αναµενόµενη 
συγκέντρωση, 
2,4D, ng/ml 

mPn 
(mPo=140) 

 

Προσδιοριζόµενη 
συγκέντρωση 
2,4D, ng/ml 

Ανάκτηση, 
% 

0 5 5 122 5,6 112 
5 15 20 87,5 22,1 110,5 
0 80 80 59,1 75 93,8 
80 40 120 53,4 112 93,3 

 
Οι αντίστοιχες ποσότητες 2,4,5Τ που προστέθηκαν, οι τιµές πόλωσης, οι 

υπολογιζόµενες συγκεντρώσεις από την πρότυπη καµπύλη και τα ποσοστά ανάκτησης που 
υπολογίστηκαν για την FPIA του 2,4,5Τ και τον ανιχνευτή 13β αναφέρονται στον πίνακα 5.4  

  
Πίνακας 5.4    % Ποσοστά ανάκτησης  σε εµφιαλωµένο νερό AVRA για την 
FPIA του 2,4,5Τ  και τον ανιχνευτή 2,4,5Τ-K(F)-OH (13β). 

Αρχική 
συγκέντρωση 
2,4,5Τ, ng/ml 

Ποσότητα  
2,4,5Τ που 
προστέθηκε 

ng/ml 

Αναµενόµενη 
συγκέντρωση 
2,4,5Τ, ng/ml 

mPn 
(mPo=130,9) 

 

Προσδιοριζόµενη 
συγκέντρωση 
2,4,5Τ, ng/ml 

Ανάκτηση 
% 

0 10 10 115,2 10 100 
10 40 50 95,5 45 90 
0 80 80 85,1 77 96,2 
80 40 120 75,9 128 106,6 

 
Οι τιµές ανάκτησης που προέκυψαν και για τις δύο FPIA χρησιµοποιώντας τους 

νέους ανιχνευτές είναι µέσα στα αποδεκτά όρια ενώ οι αντίστοιχες τιµές για άλλα δείγµατα 
εµφιαλωµένου νερού κυµαίνονταν στα ίδια επίπεδα.  

Η ακρίβεια εκφράστηκε µε τον “intra assay” συντελεστή µεταβλητότητας και τον  “inter 
assay” συντελεστή µεταβλητότητας.  

Για το 2,4D κατά την πρώτη µέτρηση, οι µέσοι όροι των συγκεντρώσεων, οι τυπικές 
αποκλίσεις και ο intra assay συντελεστής µεταβλητότητας, από τις δέκα επαναλήψεις  για τα 
δύο δείγµατα ήταν:    

∆είγµα 1: Μ.Ο συγκ=3.2 ng/ml, SD=0.25, intra assay CV= 7.7% 
∆είγµα 2: Μ.Ο συγκ=44.6 ng/ml, SD=3.26, intra assay CV= 7.3% 
Οι υπόλοιπες τέσσερις µετρήσεις οδήγησαν σε αντίστοιχες συγκεντρώσεις των δύο 

δειγµάτων. Από τους µέσους όρους των πέντε συνολικά µετρήσεων για κάθε δείγµα 
υπολογίστηκε ο inter assay συντελεστής µεταβλητότητας: 

∆είγµα 1: Μ.Ο συγκ=3.3 ng/ml, SD=0.27, inter assay CV= 8.3% 
∆είγµα 2: Μ.Ο συγκ=40.8 ng/ml, SD=2.4, inter assay CV= 5.9% 
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Για την FPIA του 2,4,5Τ και τον ανιχνευτή 13β τα αποτελέσµατα ήταν ανάλογα. Ο 
intra assay CV δεν ξεπερνούσε για κανένα δείγµα το 7% ενώ ο inter assay CV ήταν πάντα 
µικρότερος του 9%. 
 
5.4.3  Αποτελέσµατα που αφορούν την µεταβολή των τιµών Ι50 µε την µεταβολή της 

συγκέντρωσης του αντισώµατος. 
 
5.4.3.1 Θεωρητικός υπολογισµός της µεταβολής των Ι50s από την εξίσωση (8).  

Οι τιµές των σταθερών αντλήθηκαν από το 4ο κεφάλαιο και ήταν Kd1(13α)=0,65 nM, 
Kd2 (2,4D)=2,8 nM. Η συγκέντρωση του ανιχνευτή που δόθηκε στην εξίσωση (8) ήταν αυτή 

που χρησιµοποιήθηκε για τον πειραµατικό προσδιορισµό των Ι50s δηλαδή *Α0=1.7 nM. Οι 

τιµές που δόθηκαν στο R0 ήταν κατά σειρά: 1,  2,  2.8,  3.8,  4.8,  5.5,  6.5,  8,  10,  12.5,  15 

nM και προέκυψαν 11 συναρτήσεις. Για παράδειγµα η συνάρτηση µε R0=10 nM ήταν: 
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Η γραφικές παραστάσεις όλων των συναρτήσεων έγιναν µε την βοήθεια του Microcal Origin 
και συνοψίζονται στο σχήµα 5.6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 5.6    Γραφικές παραστάσεις της συνάρτησης (8) για τις διάφορες τιµές συγκέντρωσης του 

αντισώµατος. Ο αριθµός πάνω σε κάθε καµπύλη είναι η συγκέντρωση του 
αντισώµατος R0 σε nM που δόθηκε στην συνάρτηση. Για την καλύτερη σύγκριση τους 
µε τις πρότυπες καµπύλες η τεταγµένη βρίσκεται στον οριζόντιο άξονα και η 
τετµηµένη στον κατακόρυφο. 
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Από κάθε καµπύλη προσδιορίστηκε το *Χ0. Από το *Χ0/2 µε την βοήθεια της 

καµπύλης βρέθηκε το εκάστοτε XΙ50σε nM (συγκέντρωση µέσα στην κυψελίδα) το οποίο 

ανάχθηκε πολλαπλασιαζόµενο επί ενάµισυ σε ng/ml του πρότυπου διαλύµατος. Στον πίνακα 
5.5 που ακολουθεί δίνονται όλες οι τιµές που υπολογίστηκαν από κάθε καµπύλη. Η αναγωγή 

των συγκεντρώσεων R0 σε µl αντιορρού αραίωσης 1/500 που υποθετικά προστίθενται στην 

κυψελίδα έγινε πολλαπλασιάζοντας την κάθε τιµή R0 µε τον παράγοντα 25. Αυτό προκύπτει 
από το γεγονός ότι η συγκέντρωση του πυκνού διαλύµατος αντισώµατος ήταν 13700 nM 
(αποτελέσµατα 4ου κεφαλαίου).  

 

Πίνακας 5.5  Τιµές R0 που δόθηκαν στην εξίσωση «8» και αντίστοιχες 
*Χ0, XΙ50  που προέκυψαν από την επεξεργασία των γραφικών 

παραστάσεων. Υπολογιζόµενες τιµές P0, PΙ50από τις εξισώσεις «9» και 
«1Ι» αντίστοιχα. 

Ab 
1/500 (µl) 

R0 (nM) *Χ0 ∆P0 P0 
XΙ50  

(nM) 

XΙ50  

(ng/ml) 

PΙ50  

(ng/ml) 
25 1 0,56 0,044 0,080 6,5 9,8 12,0 

50 2 1,48 0,083 0,119 5,0 7,5 12,3 

70 2,8 2,40 0,105 0,141 4,8 7,2 14,3 

95 3,8 3,70 0,123 0,159 4,8 7,2 16,6 

120 4,8 5,10 0,134 0,170 4,9 7,4 20,7 

137,5 5,5 6,10 0,140 0,176 5,1 7,7 24,3 

162,5 6,5 7,60 0,146 0,182 5,2 7,8 29,1 

200 8 9,80 0,153 0,189 5,8 8,7 39,6 

250 10 12,90 0,158 0,194 6,7 10,1 48,6 

312,5 12,5 16,70 0,162 0,198 7,8 11,7 69,4 

375 15 20,50 0,165 0,201 8,8 13,2 92,6 

 

Αρχικά δίνονται οι γραφικές παραστάσεις που απεικονίζουν την σχέση του *Χ0 και 

Ρ0 µε την συγκέντρωση του αντισώµατος όπως προκύπτει από τα θεωρητικά δεδοµένα του 
πίνακα 5.5 όπου φαίνεται ο τρόπος µεταβολής των µεγεθών αυτών µε την αύξηση της 
συγκέντρωσης του αντισώµατος (σχήµα 5.7). Το συµπέρασµα που προκύπτει από τα 

διαγράµµατα αυτά είναι η σχεδόν γραµµική σχέση µεταξύ των *Χ0,  R0, σε αντίθεση µε το 

ζεύγος Ρ0,  R0. Αυτή η γραµµικότητα ιδιαίτερα στις µεγάλες τιµές *Χ0,  περιγράφεται από την 

εξίσωση (8) µετά από αντικατάσταση των An και Kd2 µε µηδέν. 
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Σχήµα 5.7 ∆ιαγράµµατα που δείχνουν την µεταβολή των *Χ0 και Ρ0 µε την µεταβολή της 

συγκέντρωσης του αντισώµατος R0 στο µίγµα της αντίδρασης.  
 

Στην γραµµικότητα αυτή οφείλεται η σταθερότητα του XΙ50  η οποία περιγράφεται από 

το διάγραµµα του σχήµατος 5.8 µε τεταγµένη τα Ι50s και τετµηµένη την συγκέντρωση 

αντισώµατος R0 (δεδοµένα από τον πίνακα 5.5). Παρά την αξιοσηµείωτη σταθερότητα του 
XΙ50 , υπήρξε σηµαντική αύξηση του PΙ50  που οφείλεται στην αντίστοιχη αύξηση της 

συγκέντρωσης του αντισώµατος.  Η µεταβολή αυτή του PΙ50περιγράφεται µε την εξίσωση 1Ι. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 5.8 ∆ιαγράµµατα που δείχνουν την µεταβολή του PΙ50και την σταθερότητα του XΙ50  µε 

την µεταβολή της συγκέντρωσης του αντισώµατος R0 στο µίγµα της αντίδρασης.  
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Παρόµοια µεταβολή µε το PΙ50  παρουσιάζει και το BΙ50  (εξίσωση 3Ι). Αυτές οι 
παρατηρήσεις είναι πολύ σηµαντικές γιατί δείχνουν ότι οι πρότυπες καµπύλες µε τεταγµένη το 

*Χn δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από την συγκέντρωση του αντισώµατος δηλαδή από τον 

τίτλο του αντιορρού και δίνουν πάντα σχεδόν σταθερά Ι50s. Αντίθετα τα Ι50s που προκύπτουν 
από καµπύλες µε τεταγµένη πόλωση ή ένταση φθορισµού αυξάνουν, όσο αυξάνει η 
συγκέντρωση του αντισώµατος γεγονός που είναι αναµενόµενο όπως θα αποδειχθεί και 
πειραµατικά.  

Ακολουθεί η πειραµατική επαλήθευση αυτών των παρατηρήσεων, συγκρίσεις 
ανάµεσα στις θεωρητικές και πειραµατικές τιµές και συµπεράσµατα.  
 
5.4.3.2 Αποτελέσµατα από τον πειραµατικό υπολογισµό της µεταβολής των Ι50s.  

Μετά την εκτέλεση των FPIA µε τις διαφορετικές συγκεντρώσεις αντισώµατος όπως 

περιγράφηκε στην παράγραφο 5.3.3.4 οι τιµές πόλωσης µετατράπηκαν σε τιµές *Χn  
σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στο τρίτο κεφάλαιο και κατασκευάστηκαν οι 
κανονικοποιηµένες στην µονάδα πρότυπες καµπύλες. Για κάθε συγκέντρωση αντισώµατος 

υπολογίστηκαν µε σιγµοειδή προσαρµογή τα XΙ50  και PΙ50 . Στο σχήµα 5.9 δίνονται οι 

πρότυπες καµπύλες για δύο διαφορετικά R0.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 5.9 Κανονικοποιηµένες πρότυπες καµπύλες από δύο σχετικά ακραίες συγκεντρώσεις R0. 
Φαίνεται καθαρά ότι η καµπύλη από δεδοµένα πόλωσης αποµακρύνεται από την 

καµπύλη µε τεταγµένη *Χn καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση του αντισώµατος. 

Συνέπεια είναι η αύξηση του PΙ50 . 

 
Στον πίνακα 5.6 που ακολουθεί συνοψίζονται τα αποτελέσµατα από όλες τις 

πρότυπες καµπύλες και τα Ι50s από την σιγµοειδή προσαρµογή.  
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Πίνακας 5.6  Αποτελέσµατα από όλες τις µετρήσεις µε τις 

διαφορετικές συγκεντρώσεις R0.  Τιµές XΙ50  και PΙ50  από την 

σιγµοειδή προσαρµογή των πρότυπων καµπυλών. 
Ab 1/500 

(µl) R0 (nM) *Χ0 P0 
XΙ50  

PΙ50  

30 1,2 0,44 0,073 11 15 

50 2 1,07 0,106 7,3 14 

65 2,6 1,46 0,12 8,6 15 

75 3 2,05 0,134 7,4 17 

100 4 3,05 0,151 6,2 18 

150 6 6,73 0,179 4,8 25 

200 8 10,44 0,19 4,7 34 

250 10 14,27 0,196 5,1 40 

300 12 17,26 0,199 4,5 51 

400 16 32 0,206 6,5 78 

 
Από τον πίνακα προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις του σχήµατος 5.10 που 

αποδεικνύουν και πειραµατικά την σχέση που βρέθηκε θεωρητικά στην προηγούµενη 
παράγραφο µεταξύ των Ι50s και της συγκέντρωσης του αντισώµατος. Από την σύγκριση των 
σχηµάτων 5.8 και 5.10 προκύπτει καλή συµφωνία µεταξύ των θεωρητικών και πειραµατικών 
αποτελεσµάτων.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 5.10 ∆ιαγράµµατα που δείχνουν την µεταβολή του PΙ50και την σταθερότητα του XΙ50  µε 

την µεταβολή της συγκέντρωσης του αντισώµατος R0 στο µίγµα της αντίδρασης.  
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Η σταθερότητα που παρουσιάζει το XΙ50  ανεξάρτητα από την συγκέντρωση του 

αντισώµατος, σε συνδυασµό µε τα άλλα πλεονεκτήµατα από την χρήση του *Χn που ήδη 
αναφέρθηκαν, δηµιουργεί σοβαρά επιχειρήµατα για την εφαρµογή αυτής της προσέγγισης 
στην FPIA όπως θα συζητηθεί πιο κάτω. 
 
5.4.4 Θεωρητική µελέτη της µεταβολής των τιµών Ι50 µε την µεταβολή της συγκέντρωσης 

του ανιχνευτή. 
 
Τα αποτελέσµατα της παραγράφου 5.4.3.2 ήταν αφορµή για την µελέτη ακόµη µιας 

παραµέτρου που αφορά την µεταβολή των Ι50s σε σχέση µε την συγκέντρωση και την 

καθαρότητα του ανιχνευτή. Παρατηρήθηκε αύξηση στα PΙ50  σε πρόσφατες πρότυπες 

καµπύλες (πίνακας 5.6), σε σχέση µε παλαιότερες που χρονικά απείχαν περισσότερο από 20 
µήνες (πίνακας 3.2) ενώ και στις δύο περιπτώσεις ο ανιχνευτής προερχόταν από το ίδιο 
µεθανολικό stock διάλυµα του 13α. Η αύξηση αυτή ήταν από 12.5 ng/ml σε περίπου 18 ng/ml.  
Ο έλεγχος του συγκεκριµένου µεθανολικού stock διαλύµατος συγκέντρωσης 0.173 mM 

(πίνακας 1.6) έδειξε ότι η τιµή bnM είχε αυξηθεί από 170 σε 305. Αυτό µπορούσε να 
δικαιολογηθεί µε την παραδοχή ότι ένα ποσοστό του ανιχνευτή ~15% είχε υδρολυθεί γεγονός 
που ίσως οφειλόταν στην πολύ συχνή χρήση του και ίσως στην διατήρηση του σε πλαστικό 
φιαλίδιο (eppendorf).  

Επανελέγχθησαν όλα τα µεθανολικά stock διαλύµατα του 13α, και προέκυψε ότι 
αντίθετα από τα άλλα stock διαλύµατα, στο διάλυµα υψηλής καθαρότητας που είχε ελεγχθεί µε 
NMR και είχε διατηρηθεί σε γυάλινο φιαλίδιο, δεν παρατηρήθηκε καµµιά αλλοίωση των 

χαρακτηριστικών ούτε αύξηση στο PΙ50  (Το διάλυµα αυτό χρησιµοποιήθηκε για τις ανάγκες 

του 6ου κεφαλαίου). Η σηµαντική παρατήρηση όµως ήταν ότι τα XΙ50  παρέµεναν περίπου ίδια. 

Το γεγονός αυτό ήταν µια ένδειξη ότι σε αντίθεση µε τα PΙ50 , οι τιµές XΙ50  δεν επηρεάζονται 

ιδιαίτερα από την καθαρότητα του ανιχνευτή. 
Μελετήθηκε θεωρητικά η µεταβολή των Ι50s µέσω της εξισώσεως (8), µε σταθερή την 

συγκέντρωση του αντισώµατος στην αραίωση τίτλου του (R0=3,8 nM) και µεταβλητή την 

συγκέντρωση του ανιχνευτή *Α0, στην οποία δόθηκαν οι τιµές 0.3,  0.6,  1.0,  1.7,  2.5,  3.4,  

5.0 και 6.5 nM. Τα XΙ50  που προέκυψαν από την επεξεργασία µε το MIcrocal Origin και τα 

αντίστοιχα PΙ50  από την εξίσωση 1Ι παραστάθηκαν γραφικά σε σχέση µε την *Α0 όπως 

φαίνεται στο σχήµα 5.11. 
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Σχήµα 5.11. Μεταβολή των XΙ50  και PΙ50καθώς µεταβάλλεται η συγκέντρωση του ανιχνευτή *Α0 

και ενώ η συγκέντρωση του αντισώµατος διατηρείται σταθερή. Τα δεδοµένα 
λήφθηκαν από την χρήση της εξίσωσης (8). 

 
Σε συγκεντρώσεις ανιχνευτή µικρότερες των 2 nM που αντιστοιχούν σε ένταση 

φθορισµού  <1000, το XΙ50  διατηρείται σταθερό. Το PΙ50 έχει ελάχιστο στην περιοχή των 2 nM, 

όµως αυξάνεται µε την περαιτέρω µείωση της συγκέντρωσης του ανιχνευτή. Αυτό συµβαίνει 

επειδή διατηρείται σταθερή η συγκέντρωση του αντισώµατος µε αποτέλεσµα ο λόγος R0 / *Α0 
να αυξάνεται. Η σχετική αύξηση της συγκέντρωσης του αντισώµατος σύµφωνα και µε τα 

αποτελέσµατα της προηγούµενης παραγράφου οδηγεί σε αύξηση του PΙ50 .  

Η αλλαγή αυτή των συσχετισµών αντισώµατος – ανιχνευτή προσοµοιώνει κατά 
κάποιο τρόπο την περίπτωση που ο ανιχνευτής δεν είναι απόλυτα καθαρός και περιέχει µικρή 
ποσότητα ελεύθερης φθορίζουσας ουσίας. Κατ’ αρχάς όταν ο ανιχνευτής δεν είναι καθαρός η 
πραγµατική συγκέντρωση του είναι µικρότερη από την υπολογιζόµενη. Έτσι η συνολική αρχική 

πόλωση Ρ0 θα είναι µικρότερη λόγω της παρουσίας ελεύθερης φθορίζουσας ουσίας. Για να 
αυξηθεί η πόλωση στα επιθυµητά επίπεδα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µεγαλύτερη 
συγκέντρωση αντισώµατος. Αυτές οι αλλαγές στις συγκεντρώσεις αντισώµατος και ανιχνευτή 
σε σχέση µε τις άριστες, οφείλονται στον βαθµό καθαρότητας του ανιχνευτή και επηρεάζουν 

µόνο το PΙ50  (σχήµατα 5.8, 5.10, 5.11) αφήνοντας σχεδόν ανεπηρέαστο το XΙ50 .  

Με δεδοµένο την µεγάλη καθαρότητα των ανιχνευτών που παρασκευάσαµε µε την 
χηµεία στερεής φάσης και µε βάση τα πιο πάνω αποτελέσµατα για την επίδραση της 

καθαρότητας του ανιχνευτή στο PΙ50  µπορούµε να εξηγήσοµε το PΙ50  των 65 ng/ml µε τον 

ανιχνευτή 15α που πήραµε (3ο κεφάλαιο), σε σχέση µε τα 80 - 100 ng/ml που αναφέρονται 
στην βιβλιογραφία για το ίδιο ζευγάρι αντισώµατος – ανιχνευτή [96, 103, 141]. 
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5.4.5  FPIA για άλλα αντιγόνα.   
 
5.4.5.1 Πρότυπες καµπύλες από την FPIA για το ενδοσουλφάν 

Στο σχήµα 5.12 δίνεται οι πρότυπες καµπύλες που προέκυψαν για το ενδοσουλφάν 
από τις οποίες υπολογίστηκαν µέσω του λογισµικού Microcal Origin οι τιµές I50 του πίνακα 5.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 5.12.  Πρότυπες καµπύλες για το ενδοσουλφάν χρησιµοποιώντας τους ανιχνευτές 13δ, 15δ 

και τον αντιορρό αντι-CCD2-BSA. 
 
 

Πίνακας 5.7 Τίτλος αντισώµατος και I50s (ng/ml) από την FPIA του 
ενδοσουλφάν µε τους ανιχνευτές 13δ και 15δ. 

Aνιχνευτής Tίτλος αντιορρού I50, ng/ml 

CCD1-K(F)-OH (13δ) 1/11000 41 
CCD1-EDA-F (15δ) 1/4000 120 

 
Είναι προφανής η βελτίωση που επιτυγχάνεται µε τον ανιχνευτή 13δ σε σχέση µε 

τον15δ χωρίς οι συνθήκες να έχουν βελτιστοποιηθεί.   
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5.4.5.2 Πρότυπες καµπύλες από την FPIA για την ινδοµεθακίνη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 5.13 Πρότυπες καµπύλες για την ινδοµεθακίνη χρησιµοποιώντας τους ανιχνευτές 13ε, 15ε 

και τον αντιορρό από R 9, 1η αφαίµαξη. 
 

Επαναλαµβάνεται και επιβεβαιώνεται για µια ακόµη φορά η βελτίωση στα Ι50s και την 

ευαισθησία µε την χρήση του ανιχνευτή 13ε για την ινδοµεθακίνη. Τα σχετικά χαµηλά Ι50s που 
δίνονται στον πίνακα 5.8 και το γεγονός ότι λήφθηκαν από την πρώτη αφαίµαξη προοιωνίζουν 
την ανάπτυξη ευαίσθητης FPIA για την ινδοµεθακίνη η οποία δεν θα περιγραφεί στην 
παρούσα διατριβή αφού κάτι τέτοιο δεν είναι στους άµεσους  στόχους της. 

 
Πίνακας 5.8  I50s (ng/ml) και ο µεταξύ τους λόγος από την FPIA της 
ινδοµεθακίνης µε τους ανιχνευτές 13ε και 15ε και τον αντιορρό R9, 1η 
αφαίµαξη. 

Aνιχνευτής I50, ng/ml I50(15ε) / I50(13ε) 

indo-K(F)-OH (13ε) 39 
indo-EDA-F (15ε) 283 

7,2 

 
  

5.5 Συζήτηση 
 

5.5.1 Χαρακτηριστικά των FPIA του 2,4D και 2,4,5Τ. 
 
Ο προσδιορισµός των διασταυρούµενων αντιδράσεων µε άλλες ουσίες έδειξε, αφ’ 

ενός τον βαθµό ειδικότητας που παρουσίαζε ο αντιορρός προς το οµόλογο αντιγόνο και αφ’ 
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ετέρου πως επηρεάζεται η ειδικότητα όταν χρησιµοποιούνται  διαφορετικά ζεύγη αντιορρού - 
ανιχνευτή.  

Από την FPIA του 2,4D προέκυψε ότι το µονοκλωνικό αντίσωµα E2/G2 δεν 
παρουσίασε σηµαντικές διασταυρούµενες αντιδράσεις µε άλλες δοµικά σχετιζόµενες ουσίες 
που σηµαίνει ότι είναι ένα αντίσωµα µε υψηλή ειδικότητα για το 2,4D όπως άλλωστε έχει ήδη 
περιγραφεί [120, 130]. Η ουσία µε την οποία παρουσίασε την υψηλότερη αντιδραστικότητα 
(~200%) ήταν ο µεθυλεστέρας του 2,4D (2,4D-OMe). Όµως αυτό είναι φυσιολογικό αφού 
όπως αποδείχθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο τα µόρια που έχουν συνδεδεµένο το 
καρβοξύλιο τους (π.χ. ανιχνευτές) έχουν υψηλότερη σταθερά σύνδεσης σε σχέση µε το 
ελεύθερο 2,4D. Έτσι το εστεροποιηµένο καρβοξύλιο του 2,4D-OMe προφανώς ευθύνεται για 
την αυξηµένη αυτή αντιδραστικότητα. Αρκετά υψηλή αντίδραση υπήρξε και µε το 2,4DBr 
(~60%) κάτι που µπορεί να δικαιολογηθεί λόγω της δοµικής οµοιότητας που έχει µε το 2,4D, 
όσον αφορά τις θέσεις των ατόµων αλογόνου πάνω στον αρωµατικό δακτύλιο και κυρίως το –Ι 
επαγωγικό φαινόµενο που παρουσιάζουν. Αυτή η αντιδραστικότητα που παρουσίασε το 
αντίσωµα E2/G2 µε το 2,4DBr ήταν η αφορµή για την σύνθεση του ανιχνευτή 15γ (2,4DBr-
EDA-F). Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του στην FPIA συζητήθηκαν στο 3ο κεφάλαιο. 
Με την χρησιµοποίηση του ανιχνευτή 13α αντί του 15α και την βελτίωση της ευαισθησίας της 
µεθόδου δεν αλλάζουν σηµαντικά οι διασταυρούµενες αντιδράσεις για κανένα από τα µόρια 
που ελέγχθηκαν. Παραµένει υψηλή η ειδικότητα του ζεύγους E2/G2 – 13α δίνοντας την 
δυνατότητα της  εφαρµογής του συγκεκριµένου ζεύγους στην FPIA του 2,4D.  

Για την FPIA του 2,4,5Τ προσδιορίστηκαν οι διασταυρούµενες αντιδράσεις του 
αντιορρού από το R4, 3η αφαίµαξη ο οποίος είχε παρουσιάσει το χαµηλότερο  I50. Εκτός από 
καλή ευαισθησία, ο πολυκλωνικός αυτός αντιορρός παρουσίασε και υψηλή ειδικότητα αφού 
δεν είχε σηµαντικές διασταυρούµενες αντιδράσεις µε άλλα δοµικά παρεµφερή µόρια. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι διασταυρούµενες αντιδράσεις ήταν κάτω του 5%. Μόνο στην 
περίπτωση της ουσίας 2,4,5TPAacac τα ποσοστά διασταυρούµενων αντιδράσεων ήταν 
σχετικά υψηλά και µε τους δύο ανιχνευτές. Από την σύγκριση της ειδικότητας που 
παρουσίασαν οι συνδυασµοί αντιορρού – 15β και αντιορρού – 13β, προέκυψε ότι τα ποσοστά 
διασταυρούµενων αντιδράσεων ήταν παρόµοια για σχεδόν όλες τις ουσίες. Σηµαντική διαφορά 
παρατηρήθηκε για την ουσία 2,4,5TPAacac  όπου ενώ µε τον 15β είχαµε %∆.Α=16, µε τον 
13β το %∆.Α ήταν 64.  Όµως όπως φαίνεται από την δοµή της ουσίας αυτής, τα ποσοστά αυτά 
ήταν δικαιολογηµένα λόγω της µεγάλης οµοιότητας που παρουσίαζε µε το 2,4,5Τ. Προφανώς 
το αντίσωµα έχει ειδικότητα και αναγνωρίζει τις ακραίες περιφερειακές χηµικές οµάδες, δηλαδή 
τα άτοµα χλωρίου του αρωµατικού δακτυλίου και την οξική οµάδα, ενώ πιθανόν για 
στερεοχηµικούς λόγους, δεν «αντιλαµβάνεται» την αλλαγή του ατόµου στην θέση 1 του 
αρωµατικού δακτυλίου από «Ο» στο 2,4,5Τ σε «Ν» στο 2,4,5TPAacac. Το σχήµα 5.14 δείχνει 
την δοµική οµοιότητα των δύο µορίων. 
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Σχήµα 5.14. Τρισδιάστατα µοντέλα των 2,4,5Τ και 2,4,5TPAacac  όπου φαίνεται η µεγάλη 

οµοιότητα τους στα άκρα των µορίων. Η διαφορά τους (Ν αντί Ο) εντοπίζεται στο 
µεσαίο τµήµα των µορίων. Οι προσωµοίωση έγινε µε το πρόγραµµα Chem office 7.0  

 
Η µείωση στην σταθερά σύνδεσης µεταξύ αντισώµατος και ανιχνευτή µε την χρήση 

του 13β πιθανόν δίνει την δυνατότητα στη ουσία 2,4,5TPAacac  λόγω και της ιδιαιτερότητας 
της που συζητήθηκε πιο πάνω, να ανταγωνίζεται τον ανιχνευτή µε µεγαλύτερη 
αποτελεσµατικότητα για τις θέσεις του αντισώµατος και κατά συνέπεια  την αύξηση στην 
%∆.Α.  

Από τα πειράµατα ανάκτησης µε τους νέους ανιχνευτές προέκυψε ότι ο 
προσδιορισµός της εξωγενώς προστιθέµενης ουσίας κυµάνθηκε σε απόλυτα επιτρεπτά 
επίπεδα και στην FPIA του 2,4D και στην FPIA του 2,4,5Τ, αφού αυτή  κυµαίνονταν από 90 – 
110%. Από το προσδιορισµό της ακρίβειας προέκυψε ο εκατοστιαίος συντελεστής 
µεταβλητότητας (%CV). Οι µετρήσεις του ίδιου δείγµατος µέσα στο ίδιο πείραµα (intra assay), 
έδωσαν %CV κάτω του 8% σε όλες τις περιπτώσεις. Από τις µετρήσεις των ίδιων δειγµάτων 
σε διαφορετικά πειράµατα (inter assay) o συντελεστής µεταβλητότητας ήταν πάντα µικρότερος 
από 9%.  

Με την χρήση των εντελώς νέων ανιχνευτών που βασίζονται στη L-λυσίνη, 13α και 
13β, κύρια χαρακτηριστικά των µεθόδων βελτιώθηκαν (ευαισθησία, όριο ανίχνευσης) ή 
παρέµειναν αµετάβλητα και σε ικανοποιητικά επίπεδα (ειδικότητα, ανάκτηση, ακρίβεια) 
ενισχύοντας την δυνατότητα εφαρµογή τους και την επέκταση της χρήσης τους σε άλλα µόρια 
αντιγόνα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των FPIA. 
 

5.5.2 Σταθερότητα του XΙ50  

 
Βρέθηκε ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό των FPIA αφού αποδείχθηκε θεωρητικά και 

πειραµατικά ότι το XΙ50  παραµένει περίπου σταθερό ανεξάρτητα από την συγκέντρωση του 

αντισώµατος ή τον τίτλο του αντιορρού. Αυτό το χαρακτηριστικό σε συνδυασµό µε το 

συµπέρασµα που καταλήξαµε στο 3ο κεφάλαιο ότι το XΙ50 είναι πάντα µικρότερο από τα PΙ50 , 
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BΙ50και 
FI
50Ι  ισχυροποιεί την άποψη που ήδη εκφράσαµε για την χρήση του λόγου *Χn στις 

πρότυπες καµπύλες των FPIA.  
Η επιτυχηµένη εφαρµογή της εξίσωσης (8) στην παράγραφο 5.4.3 έδωσε την 

δυνατότητα για την εφαρµογή της και στην 5.4.4 και την εξαγωγή συµπερασµάτων που 
αφορούσαν την συγκέντρωση και καθαρότητα του ανιχνευτή.  

Τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την χρήση του *Χn λαµβάνοντας υπ’ όψιν 

και τα καινούργια δεδοµένα που αφορούν την σταθερότητα του XΙ50 είναι ότι: α) ∆εν είναι τόσο 

απαραίτητος ο ακριβής υπολογισµός του τίτλου του αντιορρού. Βέβαια καλό είναι ο τίτλος να 

επιλέγεται έτσι ώστε το ∆Ρ0 να κυµαίνεται µέσα στα  όρια του 40-60% του ∆Ρmax αφού τότε 
οι διαφορές πόλωσης των πρότυπων διαλυµάτων χαµηλής συγκέντρωσης είναι οι µέγιστες και 

το σφάλµα κατά τον υπολογισµό του *Χn διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα.  β) Το σφάλµα κατά 
τον υπολογισµό του τίτλου δεν επηρεάζει όπως δεν επηρεάζει και αν ο αντιορρός έχει χάσει 

ένα µέρος της ενεργότητας του. γ) Φαίνεται ότι το XΙ50  δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα ούτε από την 

καθαρότητα του ανιχνευτή ενώ αντιθέτως επηρεάζεται σηµαντικά το PΙ50 . δ) Το σηµαντικότερο 

πλεονέκτηµα είναι ότι οι καµπύλες που βασίζονται στο *Χn δίνουν τη δυνατότητα για 
χαµηλότερα όρια ανίχνευσης έστω και αν υπάρχει τάση αύξησης του σφάλµατος κατά τον 

υπολογισµό του. ε) Προϋπόθεση για την χρήση του *Χn είναι ο εύκολος και σχετικά ακριβής 
προσδιορισµός του. Αυτό είναι δυνατόν κυρίως σε οµογενείς µεθόδους όπως είναι η FPIA.   
 
5.5.3  Συζήτηση πρόσφατων αποτελεσµάτων από την βιβλιογραφία.   

 
Σύµφωνα µε πρόσφατο άρθρο [141] για την σύνθεση εναλλακτικού ανιχνευτή του 

2,4D, χρησιµοποιήθηκε σαν αντιγόνο το MCPA (2 µεθυλ 4 χλωροφαινοξυ οξικό οξύ) το οποίο 
αντιδρούσε µόνο κατά 11% µε το αντίσωµα. Ο ανιχνευτής MCPA-EDA-F που συντέθηκε σε 
συνδυασµό µε το E2/G2, έδωσε Ι50=10 ng/ml δηλαδή περίπου ίδιο µε αυτό που 

προσδιορίσαµε χρησιµοποιώντας τον 2,4D-K(F)-OH (13α). Το αντίστοιχο Ι50 µε τον 2,4D-
EDA-F αναφέρθηκε 80 ng/ml, παρόµοιο µε αυτό που εµείς περιγράψαµε (65 ng/ml). Για την 
εξήγηση αυτών των αποτελεσµάτων, λαµβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι το MCPA 
αναγνωρίζεται µόνο κατά 11%, πρέπει να δεχτούµε ότι υπάρχει σηµαντική αναγνώριση για την 
χηµική γέφυρα EDA όπως άλλωστε είχαµε συµπεράνει στο 3ο και 4ο κεφάλαιο. Το γεγονός ότι 
ένας ανιχνευτής (2,4D-K(F)-OH, 13α) που περιέχει το 2,4D (100% αναγνωρίσιµο), δίνει ίδιο Ι50 
µε τον MCPA-EDA-F που περιέχει µόλις το κατά 11% αναγνωρίσιµο αντιγόνο MCPA, 
καταδεικνύει την ειδικότητα σύνδεσης του αντισώµατος µε τον 13α και την ελάχιστη 
αναγνώριση της χηµικής γέφυρας (L-λυσίνη, Κ). Το παράδειγµα αυτό δείχνει καθαρά την 
ειδικότητα στην αναγνώριση, των νέων δοµών που προτείνονται σ’ αυτή την διατριβή. 
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5.5.4 Εφαρµογή των νέων δοµών ανιχνευτών σε άλλα αντιγόνα. 

 
Το ενδοσουλφάν επιλέχθηκε γιατί από χηµικής απόψεως αποτελούσε διαφορετική 

περίπτωση σε σχέση µε τα 2,4D και 2,4,5Τ. Κατ’ αρχάς για αυτή την FPIA το  απτένιο δεν ήταν 
το ενδοσουλφάν αλλά το παράγωγο του CCD1. Επίσης το αντίσωµα που χρησιµοποιήθηκε 
είχε αναπτυχθεί εναντίον ανοσογόνου στο οποίο δεν συµµετείχε το CCD1 αλλά το παράγωγο 
CCD2.  Συνεπώς ο ανιχνευτής CCD1-EDA-F (15δ) σ’ αυτή τη περίπτωση δεν θα µπορούσε να 
θεωρηθεί οµόλογος του ανοσογόνου όπως θεωρήθηκαν οι ανιχνευτές 15α και 15β στην 
περίπτωση των 2,4D και 2,4,5Τ αντίστοιχα. Και οι δύο ανιχνευτές 13δ και 15δ µπορούν να 
θεωρηθούν ετερόλογοι. Όµως η ιδιαιτερότητα του CCD1-K(F)-OH (13δ) στον τρόπο και στη 
χηµεία πρόσδεσης του CCD1 πάνω στην λυσίνη όπως έχει ήδη αναλυθεί στο 3ο κεφάλαιο 
προσέφερε επιπλέον ετερολογία που οδήγησε στην περαιτέρω µείωση του Ι50 κατά περίπου 3 
φορές.    

Η Ινδοµεθακίνη επιλέχθηκε γιατί αφ’ ενός δεν έχουν αναπτυχθεί ανοσοδιαγνωστικά 
συστήµατα για τον προσδιορισµό της ο οποίος κυρίως αναφέρεται στη βιβλιογραφία µε τις 
συµβατικές χρωµατογραφικές µεθόδους και αφ’ ετέρου λόγω συµβατότητας της δοµής της σαν 
παράγωγο του οξικού οξέος για την εύκολη σύνθεση ανιχνευτών και ανοσογόνων.  

Η λεπτοµερής αποτίµηση των ιδιοτήτων της FPIA του ενδοδουλφάν και της 
ινδοµεθακίνης δεν είναι στους σκοπούς αυτού του κεφαλαίου. Εστιαστήκαµε κυρίως στην 
εφαρµογή την νέων ανιχνευτών και την αποτελεσµατικότητα τους στην FPIA όταν 
χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικά αντιγόνα και αντισώµατα. Σε όλες τις περιπτώσεις υπήρχε 
βελτίωση στην ευαισθησία µε την χρήση των ανιχνευτών της L-λυσίνης 13α, 13β, 13δ, 13ε. Η 
βελτίωση αυτή κυµαίνονταν από τρείς έως σχεδόν 10 φορές ανάλογα µε την περίπτωση. Η 
σταθερότητα των αποτελεσµάτων που είχαµε και η καλή χηµική και φασµατοσκοπική 
συµπεριφορά των νέων ανιχνευτών σε όλες τις περιπτώσεις που εφαρµόστηκαν µας κάνει να 
πιστεύοµε ότι η γενίκευση της χρήσης τους σε όλα τα µόρια αντιγόνα, θα οδηγήσει στην 
περαιτέρω βελτίωση των χαρακτηριστικών των FPIA. ∆ηλαδή προτείνεται ένα «εργαλείο» που 
µπορεί να αντικαταστήσει τους ανιχνευτές που ήδη χρησιµοποιούνται στην FPIA και να 
βελτιώσει τα χαρακτηριστικά τους αφού όπως έχει ήδη επισηµανθεί η FPIA µειονεκτεί σε 
σχέση µε τις άλλες ανοσοδιαγνωστικές µεθόδους κυρίως ως προς την ευαισθησία.  
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6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ FPIA ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΥ (SR-FPIA) ΓΙΑ ΤΟ 2,4D 

6.1 Εισαγωγή 
 

Η FPIA παρότι είναι πολύ απλή και γρήγορη µέθοδος στην εκτέλεση της µπορεί να 
απλοποιηθεί ακόµη περισσότερο σε µέθοδο ενός σταδίου (one step), την αποκαλούµενη 
«FPIA ενιαίου αντιδραστηρίου» (Single reagent FPIA ή SR-FPIA) [103, 106, 107]. Η FPIA 
ενιαίου αντιδραστηρίου είναι η απλούστερη και γρηγορότερη ανοσοδιαγνωστική µέθοδος, 
µπορεί να χαρακτηριστεί σαν one step µέθοδος, ισοδύναµη των “dip stick ELISA” ή των 
βιοαισθητήρων. Το ενιαίο αντιδραστήριο είναι ένα µίγµα σε κατάλληλη αναλογία αντιορρού και 
ανιχνευτή είτε έτοιµο προς χρήση είτε σε συµπυκνωµένη µορφή. Απ’ το αντιδραστήριο αυτό 
προστίθεται στις  γυάλινες κυψελίδες συγκεκριµένη ποσότητα και αµέσως µετά προστίθενται 
τα πρότυπα διαλύµατα ή τα άγνωστα δείγµατα. Η µέτρηση της πόλωσης γίνεται µετά από10 
λεπτά αφού έχει σίγουρα επέλθει ισορροπία.  

Το πιο ευαίσθητο συστατικό σε µια FPIA είναι το αντίσωµα και ως εκ τούτου η 
σταθερότητα η όχι του ενιαίου αντιδραστηρίου αναµένεται να εξαρτηθεί από την σταθερότητα 
του αντισώµατος. Σε πρόσφατη δηµοσίευση [106] που αφορά τη ανάπτυξη SR-FPIA για την 
ατραζίνη  αναφέρθηκε ότι το ενιαίο αντιδραστήριο σε αραίωση εργασίας ήταν σταθερό για 
τουλάχιστον ένα µήνα στους 40C ενώ µόνο του το αραιωµένο αντίσωµα δεν διατηρείται για 
τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα και συνιστάται η παρασκευή φρέσκου διαλύµατος κάθε φορά. 

Η µικρή ή µεγάλη µείωση του mP0 που θεωρητικά αναµένεται µε την πάροδο του χρόνου 

λόγω απώλειας ενεργότητας του αντισώµατος και τα προκύπτοντα Ι50s από τις πρότυπες 
καµπύλες  θα είναι τα κριτήρια για την σταθερότητα και την καταλληλότητα χρήσης των ενιαίων 
αντιδραστηρίων. Η µέθοδος αυτή πλεονεκτεί έναντι της συµβατικής FPIA ως προς την 
απλότητα της και κυρίως ως προς την σταθερότητα του ενιαίου αντιδραστηρίου όπως θα φανεί 
από τα αποτελέσµατα και είναι η πρώτη εφαρµογή της SR-FPIA για τον προσδιορισµό του 
2,4D.  
 
6.2 Υλικά 

 
Τα υλικά ήταν ίδια µε αυτά που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των FPIA 

(κεφάλαιο 3). 
 

6.3 Μέθοδοι 
 
6.3.1 Παρασκευή του ενιαίου αντιδραστηρίου σε αραίωση εργασίας (ΕΑ-AΕ) µε τον 

ανιχνευτή 2,4D-K(F)-OH και το αντίσωµα E2/G2. 
 
Παρασκευάστηκαν διαλύµατα, του ανιχνευτή 13α και του αντιορρού E2/G2 µε 

αραίωση των αντίστοιχων συµπυκνωµένων διαλυµάτων τους, σε TDx ρυθµιστικό διάλυµα. 
Πυκνό µεθανολικό διάλυµα του 13α συγκέντρωσης 4.6 mM αραιώθηκε 34500 φορές και 
δηµιουργήθηκε διάλυµα όγκου 2 ml και συγκέντρωσης 133 nM. Ο αντιορρός E2/G2 
αραιώθηκε 50 φορές και δηµιουργήθηκε διάλυµα όγκου 2 ml. Τα δύο αυτά διαλύµατα 
αναµίχθηκαν και το µίγµα αραιώθηκε µε 116 ml TDx ρυθµιστικού διαλύµατος. 
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Παρασκευάστηκαν 120 ml του ενιαίου αντιδραστηρίου σε αραίωση εργασίας (ΕΑ-AΕ). Η 
συγκέντρωση του ανιχνευτή στο ενιαίο αντιδραστήριο ήταν 2.2 nM ενώ κατά την εκτέλεση της 
FPIA µε την προσθήκη των σταθερών διαλυµάτων ήταν 1.9 nM. Η αραίωση του αντιορρού 
στο ενιαίο αντιδραστήριο ήταν 1:3000 ενώ µετά την προσθήκη των σταθερών διαλυµάτων 
ήταν 1:3500. 
 
6.3.2 Παρασκευή του συµπυκνωµένου ενιαίου αντιδραστηρίου (ΕΑ-Σ) µε τον ανιχνευτή 

2,4D-K(F)-OH και το αντίσωµα E2/G2 
 
Το συµπυκνωµένο ενιαίο αντιδραστήριο ήταν 30 φορές πιο πυκνό από το ΕΑ-AΕ το 

οποίο παρασκευάστηκε ως εξής: Πυκνό µεθανολικό διάλυµα του 13α συγκέντρωσης 4.6 mM 
αραιώθηκε 34500 φορές και δηµιουργήθηκε διάλυµα όγκου 2 ml και συγκέντρωσης 133 nM. Ο 
αντιορρός E2/G2 αραιώθηκε 50 φορές και δηµιουργήθηκε διάλυµα όγκου 2 ml. Τα δύο αυτά 
διαλύµατα αναµίχθηκαν και το µίγµα των 4 ml αποτέλεσε το συµπυκνωµένο ενιαίο 
αντιδραστήριο (ΕΑ-Σ). Η συγκέντρωση του ανιχνευτή στο συµπυκνωµένο ενιαίο 
αντιδραστήριο ήταν 66,5 nM η οποία κατά την εκτέλεση της FPIA και την αραίωση γινόταν 1.9 
nM. Η αραίωση του αντιορρού στο ενιαίο αντιδραστήριο ήταν 1:100 ενώ κατά την εκτέλεση της 
FPIA ήταν 1:3500. 
 
6.3.3 Συνθήκες διατήρησης του ενιαίου αντιδραστηρίου και κριτήρια σταθερότητας. 

 
Το ενιαίο αντιδραστήριο σε αραίωση εργασίας (ΕΑ-ΑΕ) χωρίστηκε σε δύο µέρη ΕΑ-

ΑΕ1, ΕΑ-ΑΕ2 και κάθε µέρος διατηρήθηκε σε διαφορετικές συνθήκες. Τo ΕΑ-ΑΕ1 διατηρήθηκε 
στους 4 oC και το ΕΑ-ΑΕ2 σε θερµοκρασία δωµατίου και στο σκοτάδι.  

Το συµπυκνωµένο ενιαίο αντιδραστήριο χωρίστηκε σε τρία µέρη ΕΑ-Σ1, ΕΑ-Σ2, ΕΑ-
Σ3 και διατηρήθηκαν: το ΕΑ-Σ1 στους 4 oC, το ΕΑ-Σ2 σε θερµοκρασία δωµατίου και στο 
σκοτάδι, ενώ το ΕΑ-Σ3 διατηρήθηκε στην κατάψυξη (-20οC). 

Τα ενιαία αντιδραστήρια χρησιµοποιήθηκαν για την εκτέλεση της SR-FPIA και 
ελέγχονταν σε τακτά χρονικά διαστήµατα  για την σταθερότητα τους. Τα κριτήρια 

σταθερότητας ήταν η τιµή  mP0,  η τιµή Ι50  και η τυπική απόκλιση (SD) του πρώτου 

πρότυπου διαλύµατος. Η τιµή mP0 ήταν ένας δείκτης της σταθερότητας των αντιδραστηρίων 

και κυρίως του αντισώµατος. Ενδεχόµενη µείωση της mP0  σήµαινε ότι το αντίσωµα είχε 

χάσει ενεργότητα. Η τιµή Ι50  ήταν µια σηµαντική παράµετρος  και ελέγχθηκε ως προς την 
σταθερότητα της ενώ συγκρίθηκε και µε τις αντίστοιχες τιµές από την συµβατική FPIA. Η 
σταθερότητα της τιµής  Ι50  αντικατόπτριζε την σταθερότητα της κανονικοποιηµένης πρότυπης 
καµπύλης και σε συνδυασµό µε την τυπική απόκλιση του πρώτου σταθερού διαλύµατος 
έδειχνε την σταθερότητα στην ευαισθησία και στα όρια ανίχνευσης. 
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6.3.4 Εκτέλεση της SR-FPIA. 
 
Η εκτέλεση της FPIA ενιαίου αντιδραστηρίου σε αραίωση εργασίας έγινε ως εξής:  Σε 

µια σειρά από δέκα κυψελίδες προστέθηκαν 600 µl ενιαίου αντιδραστηρίου ανά κυψελίδα. 
Ακολούθησε η προσθήκη 100 µl του κατάλληλου πρότυπου διαλύµατος σύµφωνα µε τον 
πίνακα 3.1 της παραγράφου 3.3.2. Επωάσθηκαν για 10 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου και 
µετρήθηκε η πόλωση και η ένταση φθορισµού.  

Η εκτέλεση της FPIA µε το συµπυκνωµένο ενιαίο αντιδραστήριο περιελάµβανε, την 
προσθήκη σε κάθε κυψελίδα 20 µl αντιδραστηρίου, την προσθήκη 100 µl του κατάλληλου 
πρότυπου διαλύµατος σε κάθε κυψελίδα (πίνακας 3.1) και την προσθήκη 580 µl TDx 
ρυθµιστικού διαλύµατος. Η  επώαση και οι µετρήσεις έγιναν όπως περιγράφηκε πιο πάνω. 

 
6.4 Αποτελέσµατα 
 
6.4.1 Από τη εφαρµογή του ενιαίου αντιδραστηρίου σε αραίωση εργασίας (ΕΑ-ΑΕ). 
 
6.4.1.1 Πρότυπες καµπύλες και σταθερότητα του ενιαίου αντιδραστηρίου που διατηρήθηκε 

στους 40C (ΕΑ-ΑΕ1) 
Τα αποτελέσµατα από την χρήση του ενιαίου αντιδραστηρίου ΕΑ-ΑΕ1 σε µια περίοδο 

110 ηµερών,  συνοψίζονται στο σχήµα 6.1.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Σχήµα 6.1 Πρότυπες καµπύλες που προέκυψαν από το ΕΑ-ΑΕ1, στα αναγραφόµενα χρονικά 

διαστήµατα. (α): από δεδοµένα πόλωσης (mPn) και (β):  κανονικοποιηµένες στην 
µονάδα (mPn/mP0). 

 
Όπως είναι φανερό, µε την πάροδο του χρόνου, υπάρχει µια συνεχής µείωση της 

αρχικής τιµής mP0 του σταθερού διαλύµατος Α0 (0 ng/ml). Αυτή δεν είναι σηµαντική κατά την 
διάρκεια του πρώτου µήνα αφού είναι µικρότερη από 10% όµως σταδιακά αυξάνεται 
σηµαντικά µέχρι το 28% περίπου τον τέταρτο µήνα (πίνακας 6.1). Αυτή προφανώς οφείλεται 
σε αντίστοιχη σταδιακή µείωση της ενεργότητας του αντισώµατος γεγονός που οδηγεί σε 
µείωση της συγκέντρωσης του ενεργού αντισώµατος και κατά συνέπεια αύξηση της 
συγκέντρωσης του ελεύθερου ανιχνευτή στο διάλυµα. Η µικρή αλλαγή στον συσχετισµό των 
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συγκεντρώσεων αρχικά δεν επηρεάζει τις κανονικοποιηµένες πρότυπες καµπύλες, τα I50s, και 
τα όρια ανίχνευσης όπως επίσης προκύπτει και από τον πίνακα 6.1. Αργότερα, κατά τον 
τέταρτο µήνα, η περαιτέρω µείωση της συγκέντρωσης του ενεργού αντισώµατος προκαλεί την 
µικρή αύξηση του I50, και την σηµαντική αύξηση του ορίου ανίχνευσης δεδοµένου ότι η τυπική 
απόκλιση δεν διαφέρει σηµαντικά.  
 
Πίνακας 6.1   Μέσοι όροι (Μ.Ο.), τυπικές αποκλίσεις (SD) και  %CV των 
τιµών mP0 από όλες τις ηµέρες ελέγχου του ΕΑ-ΑΕ1. Υπολογιζόµενα όρια 

ανίχνευσης (LOD) κατά το σχήµα “mP0-3SD” και τιµές  I50 που προέκυψαν 
από τις πρότυπες καµπύλες του σχήµατος 6.1 

 

Μ.Ο mP0, ν=4 
(% µείωση) 

SD %CV LOD (ng/ml) I50 (ng/ml) 

0 ηµέρα 141.66 1.11 0.8 0.3 9.4 

15 ηµέρα 
136.65 
(3.5%) 

3.22 2.3 0.8 10.3 

30 ηµέρα 
129.2 
(9%) 

2 1.54 0.8 10.6 

66 ηµέρα 
124.5 

(12.1%) 
2.1 1.68 0.5 10.9 

110 ηµέρα 
101.12 
(28.6%) 

2.8 2.8 1.9 12.5 

Στις παρενθέσεις της δεύτερης στήλης αναγράφεται η % µείωση της αρχικής τιµής  mP0 σε σχέση µε 
την αντίστοιχη τιµή της ηµέρας 0. 

 
6.4.1.2 Πρότυπες καµπύλες και σταθερότητα του ενιαίου αντιδραστηρίου που διατηρήθηκε σε 

θερµοκρασία δωµατίου (ΕΑ-ΑΕ2).  
Παρόµοια συµπεριφορά παρατηρήθηκε για το αντιδραστήριο ΕΑ-ΑΕ2. Η µείωση του 

mP0 κατά τον τέταρτο µήνα ήταν 29.7% σε σχέση µε την αρχική. Υπήρχε µια µικρή αυξητική 

τάση στα I50s τα οποία παρέµειναν περίπου ίδια µέχρι τον δεύτερο µήνα. Τον τέταρτο µήνα το 

I50  αυξήθηκε σηµαντικά, ενώ η αύξηση στο όριο ανίχνευσης δεν φαίνεται καθαρά λόγω της 
µικρής τυπικής απόκλισης που παρατηρήθηκε στη τελευταία µέτρηση. Ακολουθούν το σχήµα 
6.2 και ο πίνακας 6.2 .  
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Σχήµα 6.2 Πρότυπες καµπύλες που προέκυψαν από το ΕΑ-ΑΕ2, στα αναγραφόµενα χρονικά 

διαστήµατα. (α): από δεδοµένα πόλωσης (mPn) και (β):  κανονικοποιηµένες στην 
µονάδα (mPn/mP0). 

 
 
Πίνακας 6.2   Μέσοι όροι (Μ.Ο.), τυπικές αποκλίσεις (SD) και  %CV των 
τιµών mP0 από όλες τις ηµέρες ελέγχου του ΕΑ-ΑΕ2. Υπολογιζόµενα όρια 

ανίχνευσης (LOD) κατά το σχήµα “mP0-3SD” και τιµές  I50 που προέκυψαν 
από τις πρότυπες καµπύλες του σχήµατος 6.2 

 

Μ.Ο mP0, ν=4 
(% µείωση) 

SD %CV LOD (ng/ml) I50 (ng/ml) 

0 ηµέρα 141.66 1.11 0.8 0.3 9.4 

15 ηµέρα 
125.91 
(11.1%) 

1.51 1.2 0.35 10 

30 ηµέρα 
121.27 
(14.4%) 

2.22 1.8 0.85 11.5 

66 ηµέρα 
119.84 
(15.4%) 

2.15 1.8 0.74 12 

110 ηµέρα 
99.54 

(29.7%) 
1.16 1.17 0.65 16.1 

 
Κατά την 15η και την 110η ηµέρα παρατηρήθηκαν σχεδόν ίδιοι συντελεστές 

µεταβλητότητας, όµως τα όρια ανίχνευσης διέφεραν σηµαντικά. Αυτό οφείλεται στην µη 
σταθερότητα της κανονικοποιηµένης καµπύλης και την αύξηση του I50  σε 16.1 ng/ml λόγω 
αλλαγής στο συσχετισµό συγκεντρώσεων ενεργού αντισώµατος – ανιχνευτή όπως 
περιγράφηκε στις 5.4.3 και 5.4.4 παραγράφους και συζητήθηκε στην 5.5.2 .   
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6.4.2 Από τη εφαρµογή του ενιαίου αντιδραστηρίου σε συµπυκνωµένη µορφή (ΕΑ-Σ). 
 
6.4.2.1 Πρότυπες καµπύλες και σταθερότητα του ενιαίου αντιδραστηρίου που διατηρήθηκε 

στους 40C (ΕΑ-Σ1).  
Τα αποτελέσµατα από την χρήση του ενιαίου αντιδραστηρίου ΕΑ-Σ1 συνοψίζονται 

στο σχήµα 6.3 και τον πίνακα 6.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Σχήµα 6.3 Πρότυπες καµπύλες που προέκυψαν από το ΕΑ-Σ1, στα αναγραφόµενα χρονικά 

διαστήµατα. (α): κανονικοποιηµένες στην µονάδα (mPn/mP0) και (β): από δεδοµένα 
πόλωσης (mPn). 

 
 

Πίνακας 6.3   Μέσοι όροι (Μ.Ο.), τυπικές αποκλίσεις (SD) και  %CV των 
τιµών mP0 από όλες τις ηµέρες ελέγχου του ΕΑ-Σ1. Υπολογιζόµενα όρια 

ανίχνευσης (LOD) κατά το σχήµα “mP0-3SD” και τιµές  I50 που προέκυψαν 
από τις πρότυπες καµπύλες του σχήµατος 6.3 

 

Μ.Ο mP0, ν=4 
(% µείωση) 

SD %CV LOD (ng/ml) I50 (ng/ml) 

0 ηµέρα 136.83 1.4 1.02 0.2 9 

15 ηµέρα 
137.03 
(0%) 

2.5 1.85 0.5 9.6 

30 ηµέρα 
135.4 
(1%) 

2.06 1.52 0.5 9 

66 ηµέρα 
128.87 
(5.8%) 

0.83 0.64 0.2 10.3 

110 ηµέρα 
123.08 
(10%) 

2.6 2.11 0.8 10 

 

Η µέγιστη µείωση στην τιµή mP0 που παρατηρήθηκε ήταν 10% κατά τον τέταρτο 
µήνα διατήρησης του αντιδραστηρίου. Μέχρι την τριακοστή ηµέρα η αντίστοιχη µείωση ήταν 
ασήµαντη, γεγονός που αντικατοπτρίστηκε µε την σταθερότητα των κανονικοποιηµένων στην 
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µονάδα πρότυπων καµπυλών και των I50s τα οποία παρέµειναν περίπου ίδια µέχρι και τον 
τέταρτο µήνα. Η σταθερότητα του συµπυκνωµένου αντιδραστηρίου ΕΑ-Σ1 είναι αξιοσηµείωτη 
ενώ σε καµία περίπτωση το όριο ανίχνευσης δεν ξεπερνά τα 0.8 ng/ml, τιµή που είχε 
υπολογιστεί σαν όριο ανίχνευσης για την συµβατική FPIA (3ο κεφάλαιο).  

 
6.4.2.2 Πρότυπες καµπύλες και σταθερότητα του ενιαίου αντιδραστηρίου που διατηρήθηκε σε 

θερµοκρασία δωµατίου (ΕΑ-Σ2).  
Η διατήρηση του αντιδραστηρίου σε θερµοκρασία δωµατίου (ΕΑ-Σ2) δεν επηρέασε 

σηµαντικά τα χαρακτηριστικά του, αφού τα αποτελέσµατα ήταν παρόµοια µε αυτά της 

προηγούµενης παραγράφου και όσον αφορά τις τιµές mP0 αλλά και όσον αφορά τα Ι50  και τις 
κανονικοποιηµένες καµπύλες. Τα όρια ανίχνευσης είναι σε όλες τις περιπτώσεις χαµηλότερα 
από τα 0.8 ng/ml. Σχήµα 6.4, πίνακας 6.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 6.4 Πρότυπες καµπύλες που προέκυψαν από το ΕΑ-Σ2, στα αναγραφόµενα χρονικά 

διαστήµατα. (α): κανονικοποιηµένες στην µονάδα (mPn/mP0) και (β): από δεδοµένα 
πόλωσης (mPn). 

 
Πίνακας 6.4   Μέσοι όροι (Μ.Ο.), τυπικές αποκλίσεις (SD) και  %CV των 
τιµών mP0 από όλες τις ηµέρες ελέγχου του ΕΑ-Σ2. Υπολογιζόµενα όρια 

ανίχνευσης (LOD) κατά το σχήµα “mP0-3SD” και τιµές  I50 που προέκυψαν 
από τις πρότυπες καµπύλες του σχήµατος 6.4 

 

Μ.Ο mP0, ν=4 
(% µείωση) 

SD %CV LOD (ng/ml) I50 (ng/ml) 

0 ηµέρα 136.83 1.4 1.02 0.2 9 

15 ηµέρα 140.55 0.65 0.5 0.1 9.6 

30 ηµέρα 
130.75 
(4.4%) 

2.41 1.85 0.8 10.9 

66 ηµέρα 
129.52 
(5.3%) 

2.66 2.05 0.7 10.3 

110 ηµέρα 
125.32 
(8.4%) 

2.6 2.07 0.6 11.4 
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6.4.2.3 Πρότυπες καµπύλες και σταθερότητα του ενιαίου αντιδραστηρίου που διατηρήθηκε 
στην κατάψυξη (ΕΑ-Σ3).  
Το ενιαίο αντιδραστήριο χάνει σχεδόν πλήρως την ενεργότητα του από την πρώτη 

κιόλας εβδοµάδα παραµονής του στην κατάψυξη. Οι τιµές mP0 σχεδόν εκµηδενίστηκαν ενώ 
οι µετρήσεις σταµάτησαν την 18η ηµέρα. Κατά την διαδικασία πήξης και τήξης του διαλύµατος 
προκαλείται αποδιάταξη του αντισώµατος µε αποτέλεσµα την καταστροφή του 
αντιδραστηρίου.  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 6.5 Πρότυπες καµπύλες που προέκυψαν από το ΕΑ-Σ3, στα αναγραφόµενα χρονικά 

διαστήµατα. Οι καµπύλες είναι από δεδοµένα πόλωσης (mPn). 
 
6.4.3 Έλεγχος σταθερότητας του αντισώµατος σε ελεύθερη µορφή στην αραίωση εργασίας 

 
Για την καλύτερη κατανόηση των πιο πάνω αποτελεσµάτων, το ελεύθερο αντίσωµα 

ελέγχθηκε για την σταθερότητα του ως εξής: Παρασκευάστηκε διάλυµα του αντιορρού E2/G2 

στην αραίωση εργασίας του (1/500) σε διάλυµα TDx και µετρήθηκε η τιµή mP0 σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα χρησιµοποιώντας για κάθε µέτρηση το ίδιο διάλυµα ανιχνευτή (100 µl 
αντιορρού, 200 µl ανιχνευτή και 400µl TDX). Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στον πιο κάτω 

πίνακα 6.5 όπου φαίνεται ότι σε λιγότερο από δύο µήνες η µείωση στην τιµή mP0 πλησιάζει 
το 35%. 

Πίνακας 6.5   Μέσοι όροι (Μ.Ο.) των τιµών mP0 
από όλες τις ηµέρες ελέγχου του αντιορρού E2/G2 
σε αραίωση εργασίας. 

 Μ.Ο mP0, ν=2 % µείωση 
0 ηµέρα 132  
5 ηµέρα 114.7 13.1% 

15 ηµέρα 111.3 15.7% 
25 ηµέρα 93.7 29% 
50 ηµέρα 86.1 34.8% 
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Από την σύγκριση µε τους πίνακες 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 φαίνεται ότι το αντίσωµα όταν 
βρίσκεται στο ενιαίο αντιδραστήριο (δηλαδή όταν είναι δεσµευµένο στον ανιχνευτή) είναι πολύ 
σταθερότερο. Όταν το αντίσωµα ήταν ελεύθερο, σε 50 ηµέρες έχασε το 35% της 
δραστικότητας του. Όταν ήταν στο συµπυκνωµένο ενιαίο αντιδραστήριο (ΕΑ-Σ) το αντίστοιχο 
διάστηµα έχασε λιγότερο από 5%, ενώ όταν ήταν στο  ΕΑ-ΑΕ έχασε λιγότερο από 15%. Αυτή 
η παρατήρηση συµφωνεί µε προηγούµενα αποτελέσµατα για το ενιαίο αντιδραστήριο της 
ατραζίνης όπου επίσης είχε παρατηρηθεί σταθερότητα κατά την διάρκεια ενός µήνα σε σχέση 
µε το ελεύθερο αντίσωµα [106]. 
 
6.5 Συζήτηση 

 
Για την παρασκευή του ενιαίου αντιδραστηρίου λήφθηκαν υπ’ όψιν τα δεδοµένα από 

τα προηγούµενα κεφάλαια που αφορούσαν την συγκέντρωση εργασίας του ανιχνευτή, τον 
τίτλο του αντιορρού αλλά και τα αποτελέσµατα από την εκτέλεση της FPIA έτσι ώστε το µίγµα 
του ενιαίου αντιδραστηρίου να περιέχει τις σωστές αναλογίες συστατικών.  

Η SR-FPIA µε το ενιαίο αντιδραστήριο σε αραίωση εργασίας (EA-ΑE) ήταν πιο απλή 
αφού ουσιαστικά η εκτέλεση της περιελάµβανε δύο στάδια προσθήκης αντιδραστηρίων. Όµως 
λόγω του µεγάλου όγκου που καταλάµβανε το αντιδραστήριο αυτό, πιο εύχρηστη ήταν η SR-
FPIA µε το συµπυκνωµένο ενιαίο αντιδραστήριο (ΕΑ-Σ) παρά το γεγονός ότι η εκτέλεση της 
περιελάµβανε τρία βήµατα προσθήκης αντιδραστηρίων. 

 Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι η σταθερότητα του ενιαίου αντιδραστηρίου δεν 
επηρεάζεται ιδιαίτερα από την θερµοκρασία συντήρησης (ψυγείο ή θερµοκρασία δωµατίου) 
ενώ επηρεάζεται σηµαντικά από την συγκέντρωση των συστατικών του (ΕΑ-ΑΕ ή ΕΑ-Σ). Τα 
ΕΑ-ΑΕ1 και ΕΑ-ΑΕ2 µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν το πολύ για δύο µήνες. Η µείωση στις 

τιµές mP0 κατά το χρονικό αυτό διάστηµα ήταν της τάξης του 10-15%. Τα αντίστοιχα Ι50s 
παρέµεναν περίπου σταθερά ενώ τα όρια ανίχνευσης παρέµεναν σχεδόν σε όλες τις 
περιπτώσεις χαµηλότερα από τα 0.8 ng/ml. Μετά τους δύο µήνες υπήρξε σηµαντική απώλεια 

ενεργότητας του αντισώµατος που είχε σαν αποτέλεσµα την περαιτέρω µείωση του mP0 κατά 

περίπου 30% και την αύξηση των Ι50s και του ορίου ανίχνευσης της µεθόδου.  
∆ιαφορετική ήταν η εικόνα µε το συµπυκνωµένο αντιδραστήριο, το οποίο παρουσίασε 

αυξηµένη σταθερότητα και όταν διατηρήθηκε στο ψυγείο αλλά και σε θερµοκρασία δωµατίου 

(ΕΑ-Σ1, ΕΑ-Σ2). Η µείωση του mP0 κατά τους δύο πρώτους µήνες ήταν της τάξης του 5% 
ενώ στους τέσσερις µήνες δεν ξεπέρασε το 10%. Αντίστοιχα µεγάλη σταθερότητα 
παρατηρήθηκε, καθ’ όλη την διάρκεια των τεσσάρων µηνών, στα Ι50s και τα όρια ανίχνευσης 
τα οποία δεν ξεπέρασαν τα 0.8 ng/ml.   

Η µείωση της ενεργότητας του αντιδραστηρίου αποδίδεται αποκλειστικά στην µείωση 
της ενεργότητας του αντισώµατος αφού ο ανιχνευτής είναι πολύ σταθερός όπως έχει προκύψει 
από αντίστοιχα πειράµατα σταθερότητας του. ∆ιαλύµατα σε αραίωση εργασίας του ανιχνευτή, 
σε ρυθµιστικό διάλυµα TDx, που διατηρήθηκαν σε θερµοκρασία δωµατίου, ήταν σταθερά για 
τουλάχιστον ένα χρόνο αφού έδιναν ακριβώς τα ίδια αποτελέσµατα µε διαλύµατα που 
παρασκευάζονταν την ηµέρα της µέτρησης. Η σταθερότητα του ανιχνευτή είναι µια σηµαντική 
παράµετρος που ευνοεί την FPIA έναντι άλλων µεθόδων. ∆εδοµένης της σταθερότητας του και 
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στο ενιαίο αντιδραστήριο µπορούµε να εξάγουµε σηµαντικά συµπεράσµατα που αφορούν την 
αυξηµένη σταθερότητα του δεσµευµένου αντισώµατος στο ενιαίο αντιδραστήριο σε σχέση µε 
την µικρή σταθερότητα του ελεύθερου αντισώµατος σε διάλυµα στην αραίωση εργασίας του.  

Η αυξηµένη αυτή σταθερότητα του συµπλόκου αντισώµατος - ανιχνευτή στο 
συµπυκνωµένο ενιαίο αντιδραστήριο, έναντι του ελεύθερου αντισώµατος, είναι πολύ 
σηµαντικός παράγοντας αφού έτσι γίνεται δυνατή η συντήρηση του αντιορρού σε αραίωση 
εργασίας για µεγάλα χρονικά διαστήµατα.  Η ευκολία στην εκτέλεση της SR-FPIA, τα λιγότερα 
στάδια προσθήκης αντιδραστηρίων αλλά κυρίως η ταυτόχρονη προσθήκη αντιορρού και 
ανιχνευτή οδήγησαν σε µετρήσεις µε τιµές πόλωσης µε τις µικρότερες τυπικές αποκλίσεις και 
κατά συνέπεια σε χαµηλότερα όρια ανίχνευσης σε σχέση µε αυτά που είχαν παρατηρηθεί µε 
την συµβατική FPIA.  

Τέλος αξίζει να επισηµανθεί η έντονη αποδιάταξη (denaturation) και απώλεια 
ενεργότητας του αντισώµατος κατά την πήξη και τήξη του αντιδραστηρίου γεγονός που δεν 
ευνοεί την συντήρηση του στην κατάψυξη.  

Συµπερασµατικά, το ενιαίο αντιδραστήριο σε συµπυκνωµένη µορφή µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για τουλάχιστον τέσσερις µήνες ακόµα και σε θερµοκρασία δωµατίου χωρίς 
ουσιαστικές απώλειες των ιδιοτήτων του. Η χρήση του δεν επηρεάζει τα Ι50s ενώ βελτιώνονται 
τα όρια ανίχνευσης και κατά συνέπεια αυξάνεται η ευαισθησία σε σχέση µε την συµβατική 
FPIA.   

Η συνολική βελτίωση των ορίων ανίχνευσης που επιτεύχθηκε στην FPIA του 2,4D 
έχει ιδιαίτερη σηµασία αφού δίδει την δυνατότητα για γρήγορη και ευαίσθητη ανάλυση 
δειγµάτων νερού χωρίς προκατεργασία και συµπύκνωση του δείγµατος. Σε αρκετές 
περιπτώσεις ίχνη 2,4D βρέθηκαν σε ιστούς στο χώµα και στα επιφανειακά και υπόγεια νερά 
λόγω της εκτεταµένης χρήσης του σαν ζιζανιοκτόνο και της εισόδου του στην τροφική αλυσίδα. 
Μέχρι και σήµερα ανιχνεύεται στην βιόσφαιρα του Βιετνάµ, ανιχνεύσιµες ποσότητες (0.6 
ng/ml) µεγαλύτερες από τα MRLs της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν σε δείγµατα στον Ρήνο, 
σε ψάρια και σε φυτικούς ιστούς [142]. Η FPIA που αναπτύξαµε ανιχνεύει τις ποσότητες αυτές 
και θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί επικουρικά στις µεθόδους αναφοράς HPLC και GC.  
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
7.1. ΕΙ∆ΙΚΑ 
 

1ο και 2ο κεφάλαιο 
• Οι συνθετικές οδοί στερεής φάσης που χρησιµοποιήθηκαν µε βάση την ρητίνη CLTR, 

έδωσαν στις περισσότερες περιπτώσεις καθαρά παράγωγα και εύκολα αποµονώσιµα 
τελικά προϊόντα σε ικανοποιητικές αποδόσεις. 

• Η εισαγωγή, για πρώτη φορά, της L-λυσίνης σαν χηµικής γέφυρας σε φθορίζοντες 
ανιχνευτές επέτρεψε τη σύνθεση µεγάλης ποικιλίας ανιχνευτών (οµόλογων, 
ετερόλογων, µονοσηµασµένων, πολυσηµασµένων) και την απόλυτη προσοµοίωση της 
δοµής του ανοσογόνου. 

• Κατά την σύνδεση της φλουορεσκεΐνης µε το αντιγόνο µειώθηκε κατά περίπου 50% η 
ειδική ενεργότητα φθορισµού της, λόγω απόσβεσης από αλληλεπίδραση µε το 
αντιγόνο.  

• Από τον φθορισµό των δισηµασµένων µορίων συµπεραίνεται ότι η απόσβεση 
εξαρτάται από την δοµή και την στερεοχηµεία τους, αφού διαφορετικές δοµές 
οδηγούσαν σε διαφορετικές ειδικές ενεργότητες φθορισµού. Το φαινόµενο αυτό 
οφειλόταν κυρίως σε αυτοαπόσβεση (self quenching) λόγω δυνατότητας 
αλληλεπίδρασης των φθοριζόντων µορίων. 

• Στα πολυσηµασµένα µόρια ανιχνευτών η µείωση της ειδικής ενεργότητας τους, είναι 
ακόµα µεγαλύτερη λόγω αυτοαπόσβεσης από πολλαπλή αλληλεπίδραση και µεταφορά 
ενέργειας (energy transfer). 

• Κατά την δέσµευση του ανιχνευτή στο αντίσωµα υπάρχει αλληλεπίδραση του 
φθορίζοντος µορίου µε την περιοχή δέσµευσης του αντισώµατος. Ισχυρή 
αλληλεπίδραση οδηγεί σε µεγάλη απόσβεση φθορισµού και µείωση του χρόνου 
διέγερσης - εκποµπής. Επίσης ισχυρή αλληλεπίδραση σηµαίνει ελάχιστους βαθµούς 
ελευθερίας του φθορίζοντος µορίου. Ο συνδυασµός των δύο αυτών παραγόντων 
οδηγεί σε µεγάλη πόλωση φθορισµού του πλήρως δεσµευµένου στο αντίσωµα 
ανιχνευτή (mPmax). Ασθενής αλληλεπίδραση σηµαίνει µικρή απόσβεση και πολλούς 
βαθµούς ελευθερίας του φθορίζοντος µορίου. Συνέπεια είναι η µείωση των τιµών  
mPmax. 

• Όσο µικρότερη είναι η χηµική γέφυρα του ανιχνευτή τόσο µεγαλύτερη είναι η 
αλληλεπίδραση και η απόσβεση, λόγω δοµικής προσέγγισης του FITC µε το αντίσωµα. 
Όσο µεγαλύτερη είναι η χηµική γέφυρα και άρα και η απόσταση του FITC από το 
αντίσωµα, τόσο µικρότερη είναι η αλληλεπίδραση και η απόσβεση. Κατ’ αυτό τον τρόπο 
ο παράγοντας µήκος και δοµή γέφυρας καθορίζει την µέγιστη πόλωση φθορισµού η 
οποία είναι µια σηµαντική παράµετρος για την ευαισθησία της FPIA.  

• Στα πολυσηµασµένα δεσµευµένα στο αντίσωµα µόρια, σαν συνέπεια του µεγάλου 
µήκος τους, έχοµε πολλές δυνατότητες κινήσεων και περιστροφής που ευνοούν την 
αύξηση της έντασης του φαινοµένου προπέλας. Η µέγιστη πόλωση είναι πολύ χαµηλή 
και ως εκ τούτου αυτοί οι ανιχνευτές κρίνονται ακατάλληλοι για την FPIA. 
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Πολυσηµασµένοι ανιχνευτές θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε φθορισµοµετρικές 
µεθόδους που βασίζονται σε διαφορετική αρχή απ’ αυτή της πόλωσης. 

• Οι αντιορροί που προέκυψαν από ανοσοποίηση µε το 2,4,5Τ-βAla-BSA δηλαδή µε την 
β-αλανίνη σαν γέφυρα στο ανοσογόνο, είχαν υψηλότερους τίτλους σε σχέση µε τους 
άλλους αντιορρούς. Ειδικότερα τα ανοσογόνα µε µεγάλη χηµική γέφυρα (ε-
αµινοκαπροϊκό οξύ) απέδωσαν αντιορρούς µε ιδιαίτερα χαµηλούς τίτλους. Οι τίτλοι των 
αντιορρών που προήλθαν από ανοσογόνα χωρίς χηµική γέφυρα ήταν ενδιάµεσοι. 

 
3ο κεφάλαιο 

• Το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό που αφορά την ευαισθησία του ανιχνευτή για 
δοσµένο αντίσωµα αποδείχθηκε ότι είναι η ετερολογία του στο σηµείο πρόσδεσης της 
χηµικής γέφυρας µε το αντιγόνο. Η σύνδεση του 2,4D στον α-δευτεροταγή άνθρακα της 
λυσίνης απέφερε τον ανιχνευτή 2,4D-K(F)-OH (13α) µε σηµαντικά βελτιωµένες 
ιδιότητες και πιο ειδική αναγνώριση από το αντίσωµα.   

• Η εφαρµογή του 2,4D-K(F)-OH βελτίωσε την ευαισθησία της µεθόδου κατά τουλάχιστον 
πέντε φορές σε σχέση µε τον συµβατικό ανιχνευτή 2,4D-EDA-F. Η βελτίωση αυτή 
προκύπτει και πειραµατικά αλλά και µετά από σύγκριση µε βιβλιογραφικές τιµές. Τα 
όρια ανίχνευσης έφτασαν σε επίπεδα χαµηλότερα από τα 0.8 ng/ml.  

• Η ισοµερής δοµή F-K(2,4D)-OH (12α) διέφερε σηµαντικά αφού έδωσε επτά φορές 
υψηλότερα όρια ανίχνευσης, επαληθεύοντας τον χαρακτηρισµό «πλήρως οµόλογος 
ανιχνευτής µε το ανοσογόνο». 

• Η χρήση του ετερόλογου ως προς το αντιγόνο ανιχνευτή, 2,4DBr-EDA-F δεν επέφερε 
καµία βελτίωση στο σύστηµα παρά το γεγονός ότι το 2,4DBr αναγνωριζόταν από το 
αντίσωµα µόνο κατά 60%. Προφανώς η αναγνώριση χηµικής γέφυρας στο σηµείο 
πρόσδεσης είναι αρκετά σηµαντική ώστε να επικρατεί της ασθενέστερης αναγνώρισης 
του αντιγόνου και να µην επηρεάζεται σηµαντικά το τελικό αποτέλεσµα.  

• Παρόµοια συµπεράσµατα εξάγονται για την FPIA του 2,4,5T και τους αντίστοιχους 
ανιχνευτές µε πολυκλωνικούς αντιορρούς. Η εφαρµογή του ανιχνευτή 2,4,5Τ-K(F)-OH 
(13β) βελτιώνει επίσης την ευαισθησία από τέσσερις έως δέκα φορές σε σχέση µε 
άλλες δοµές.  

• Η µεγαλύτερη βελτίωση και η υψηλότερη ευαισθησία παρουσιάζεται από τον 
συνδυασµό του 2,4,5Τ-K(F)-OH µε τους αντιορρούς που προέρχονται από το 
ανοσογόνο µε την β-αλανίνη σαν χηµική γέφυρα (2,4,5Τ-βAla-BSA). 

• Ο υπολογισµός του λόγου δεσµευµένου προς ελεύθερο ανιχνευτή *Χn γίνεται εύκολα 
και χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά για την εξαγωγή πρότυπων καµπυλών µε 

τεταγµένη το *Χn. Τα Ι50s που λήφθηκαν ήταν χαµηλότερα από 2.5 έως 7 φορές σε 
σχέση µε τα αντίστοιχα από πρότυπες καµπύλες µε τεταγµένη πόλωση. Κατά τον 

υπολογισµό του *Χn αυξάνεται το σφάλµα και οι τυπικές αποκλίσεις, µε αποτέλεσµα 
να µην βελτιώνονται τα όρια ανίχνευσης. 

• Η χρήση τέτοιου είδους καµπυλών µπορεί να βρίσκει εφαρµογή σε περιπτώσεις 

οριακών δειγµάτων αφού οι κανονικοποιηµένες καµπύλες *Χn/*Χ0 που προκύπτουν 
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από τους µέσους όρους της πόλωσης έδωσαν ακόµα χαµηλότερα όρια ανίχνευσης 
στην FPIA του 2,4D (0.2 – 0.35 ng/ml). 

 
 4ο κεφάλαιο 

• Η σταθερά σύνδεσης του αντισώµατος µε τον ανιχνευτή 2,4D-EDA-F (15α) είναι µια 
τάξη µεγέθους µεγαλύτερη από αυτή του 2,4D-K(F)-OH (13α). Το γεγονός αυτό  
αποδεικνύει ότι το αντίσωµα συνδέεται ειδικά µε τον 13α χωρίς να αναγνωρίζεται τµήµα 
της χηµικής γέφυρας σε αντίθεση µε τον 15α όπου το αντίσωµα αναγνωρίζει σε 
σηµαντικό βαθµό την χηµική γέφυρα (EDA) στο σηµείο πρόσδεσης του αντιγόνου.  

• Η σταθερά σύνδεσης του 2,4D µε το αντίσωµα είναι σχεδόν 40 φορές µικρότερη από 
την αντίστοιχη του 15α µε αποτέλεσµα ο ανταγωνισµός για τις θέσεις πρόσδεσης στο 
αντίσωµα να ευνοεί τον 15α και η ευαισθησία να είναι χαµηλή.  

• Το 2,4D ανταγωνίζεται ευκολότερα τον 13α για τις θέσεις πρόσδεσης του αντισώµατος 
αφού η σταθερά σύνδεσης του µε το αντίσωµα είναι µόνο 4 φορές µικρότερη.  

• Η ιδιαιτερότητα της δοµής των 13α και 13β που οφείλεται στην σύνδεση του αντιγόνου 
µέσω του ασύµµετρου δευτεροταγούς  α-άνθρακα της L-λυσίνης, εξασφάλισε ειδικότητα 
στην αναγνώριση του αντιγόνου από το αντίσωµα, µε ελάχιστη αναγνώριση χηµικής 
γέφυρας. Στην ιδιαιτερότητα αυτή οφείλονται οι διαφορές στις σταθερές σύνδεσης και 
κατ’ επέκταση στην ευαισθησία. 

 
5ο κεφάλαιο 

• Οι διασταυρούµενες αντιδράσεις που λήφθηκαν για την FPIA του 2,4D ήταν σε 
φυσιολογικά επίπεδα δείχνοντας αφενός την µεγάλη ειδικότητα του µονοκλωνικού 
αντισώµατος και αφετέρου την διατήρηση της ειδικότητας κατά την χρήση του ανιχνευτή 
13α. Οι µεγαλύτερες διασταυρούµενες αντιδράσεις παρατηρήθηκαν µε το 2,4DBr και 
τον µεθυλεστέρα του 2,4D.  

• Στην FPIA του 2,4,5Τ, ο πολυκλωνικός αντιορρός έδειξε ικανοποιητική ειδικότητα, µε 
παρόµοια ποσοστά διασταυρούµενων αντιδράσεων για τους δύο ανιχνευτές 13β και 
15β. Σε µια µόνο περίπτωση (2,4,5TPAacac) υπήρξε σηµαντική διαφορά: 64% µε τον 
13β και 16% µε τον 15β. 

• Η επίτευξη χαµηλών ορίων ανίχνευσης και η καλή ειδικότητα, σε συνδυασµό µε τα 
αποτελέσµατα από τα πειράµατα ανάκτησης και ακρίβειας της µεθόδου για το 2,4D, 
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο συνδυασµός E2/G2 και 13α µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
στην ανάπτυξη συστήµατος FPIA για την απευθείας µέτρηση του 2,4D σε δείγµατα 
νερού.  

• Από τις πρότυπες καµπύλες µε τεταγµένη *Χn προσδιορίστηκαν θεωρητικά και 

πειραµατικά, οι τιµές XΙ50  οι οποίες έδειξαν µεγάλη σταθερότητα, ανεξάρτητα από την 

συγκέντρωση του αντιορρού και την καθαρότητα του ανιχνευτή.   

• Η σταθερότητα των τιµών XΙ50  απεικονίζει την σταθερότητα των πρότυπων 

κανονικοποιηµένων καµπυλών. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σηµαντικό αφού µικρές 
αλλαγές στις συγκεντρώσεις των συστατικών και στην καθαρότητα του ανιχνευτή, 
αφήνουν την µέθοδο ανεπηρέαστη.  Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι κατά την εφαρµογή και 
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αυτοµατοποίηση της µεθόδου, εξασφαλίζεται επιπλέον σταθερότητα στις πρότυπες 
καµπύλες µεταξύ των διαφορετικών παρτίδων αντιδραστηρίων. 

• Η εφαρµογή των νέων δοµών ανιχνευτών σε άλλα αντιγόνα όπως είναι το 
ενδοσουλφάν και η ινδοµεθακίνη απέδειξε ότι η δοµή που περιγράφεται από το γενικό 
σχήµα Ag-K(F)-OH βελτιώνει την ευαισθησία της FPIA κατά ένα συντελεστή από τρεις 
έως δέκα φορές αφού προσφέρει επιπλέον ετερολογία στο σηµείο πρόσδεσης του 
αντιγόνου. 

 
6ο κεφάλαιο 

• Η FPIA ενιαίου αντιδραστηρίου είναι µια σηµαντική βελτίωση της συµβατικής FPIA και 
περιγράφεται για πρώτη φορά για το 2,4D σε συνδυασµό µε τον ανιχνευτή 13α. 

• Η σταθερότητα του ενιαίου αντιδραστηρίου δεν επηρεάζεται σηµαντικά από την 
θερµοκρασία αφού τα αποτελέσµατα δεν διέφεραν σηµαντικά κατά την διατήρηση του 
στην θερµοκρασία δωµατίου ή σε θερµοκρασία 40C.  

• Η σταθερότητα του ενιαίου αντιδραστηρίου επηρεάζεται από την συγκέντρωση και ήταν 
σηµαντικά βελτιωµένη όταν το αντιδραστήριο διατηρήθηκε σε συµπυκνωµένη µορφή 
(30Χ). Αυτό ήταν σταθερό για τουλάχιστον 4 µήνες µε απώλεια ενεργότητας του 
αντισώµατος µικρότερη από 10%.  

• Η σταθερότητα του ενιαίου αντιδραστηρίου οφείλεται στην αυξηµένη σταθερότητα του 
συµπλόκου αντισώµατος – ανιχνευτή, έναντι της µικρότερης σταθερότητας του 
ελεύθερου αντισώµατος. 

• Η εκτέλεση της FPIA ενιαίου αντιδραστηρίου έχει λιγότερα στάδια προσθήκης 
αντιδραστηρίων µε αποτέλεσµα την σταθερή µείωση των τυπικών αποκλίσεων. Αυτή 
είχε σαν άµεσο αποτέλεσµα την µείωση των ορίων ανίχνευσης τα οποία σε όλες τις 
περιπτώσεις υπολογίστηκαν χαµηλότερα από τα 0.8 ng/ml που είχαν επιτευχθεί µε την 
συµβατική FPIA. 

 
Β. ΓΕΝΙΚΑ 
 
1. Στην παρούσα εργασία, η χηµεία στερεής φάσης, εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στην 

σύνθεση απτενίων και ανιχνευτών και απεδείχθη πολύτιµο εργαλείο στην ανάπτυξη 
ανοσοδιαγνωστικών µεθόδων. 

2. Σηµαντική συνεισφορά στην βελτίωση της ευαισθησίας των FPIA αποτελούν οι 
ανιχνευτές που έχουν την L-λυσίνη σαν χηµική γέφυρα, µε τον συγκεκριµένο 
προσανατολισµό: το αντιγόνο στην α-αµινοµάδα και το φθορίζον µόριο στην ε-
αµινοµάδα της. 

3. Η εφαρµογή για πρώτη φορά ανιχνευτών που περιγράφονται από την δοµή Ag-K(F)-
OH, βελτίωσε την ευαισθησία των FPIA από πέντε έως δέκα φορές σε σχέση µε τους 
συµβατικούς ανιχνευτές της αιθυλενοδιαµίνης Ag-EDA-F. Το σηµαντικό χαρακτηριστικό 
των ανιχνευτών Ag-K(F)-OH είναι η ειδικότητα αναγνώρισης του αντιγόνου από το 
αντίσωµα και η δυνατότητα εφαρµογής αυτής της δοµής σε πολλά άλλα αντιγόνα. 

4. Η αναγνώριση του ανιχνευτή από το αντίσωµα καθορίζεται από τη χηµεία και την 
ετερολογία στο σηµείο πρόσδεσης του αντιγόνου και όχι από το είδος της χηµικής 



 180

γέφυρας. Το µήκος της χηµικής γέφυρας έχει σχέση µε το φαινόµενο προπέλας και 
καθορίζει την µέγιστη τιµή της πόλωσης φθορισµού.  

5. Το µήκος της γέφυρας του ανοσογόνου επηρεάζει τις αντιγονικές του ιδιότητες. 
Υψηλότερο τίτλο και ευαισθησία παρουσίασαν οι αντιορροί που προέρχονταν από το 
ανοσογόνο µε χηµική γέφυρα την β-αλανίνη. 

6. Η µέτρηση των σταθερών σύνδεσης επιβεβαίωσε τα αποτελέσµατα και τα 
συµπεράσµατα που είχαν εξαχθεί για την ειδικότητα αναγνώρισης της δοµής Ag-K(F)-
OH από τα αντισώµατα. 

7. H εφαρµογή του λόγου *Χn για την κατασκευή πρότυπων καµπυλών δίνει σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα που αφορούν κυρίως την µείωση των Ι50s και την σταθερότητα των 
πρότυπων καµπυλών. 

8. Με την FPIA ενιαίου αντιδραστηρίου επιτυγχάνεται η απλοποίηση της µεθόδου, η 
αυξηµένη σταθερότητα των αντιδραστηρίων και η µείωση των ορίων ανίχνευσης. 

9. Η συνολική βελτίωση που επιτεύχθηκε στην FPIA ήταν πολύ σηµαντική. Τα όρια 
ανίχνευσης για το 2,4D κυµάνθηκαν από 0.2 – 0.8 ng/ml και η ελάχιστη ανιχνεύσιµη 
ποσότητα από 0.02 – 0.08 ng. Σύµφωνα µε τον πίνακα Γ.1 του Γενικού Μέρους η 
ελάχιστη ανιχνεύσιµη ποσότητα που είχε αναφερθεί στην βιβλιογραφία του 2,4D ήταν 1 
ng για την κλασσική FPIA, ενώ για την Stopped Flow FPIA το όριο ανίχνευσης ήταν 4 
ng/ml. 

10. Τα όρια ανίχνευσης που επιτεύχθηκαν στην FPIA του 2,4D ήταν συγκρίσιµα µε τα όρια 
ανίχνευσης των συστηµάτων ELISA που χρησιµοποιούσαν το ίδιο αντίσωµα (Ε2/G2) 
αλλά και µε τα όρια ανίχνευσης των εµπορικών kits ELISA (πίνακας Β1 Γενικού 
µέρους). Με την FPIA του 2,4D προσεγγίστηκαν τα Ευρωπαϊκά MRLs και η µέθοδος 
µπορεί να εφαρµοστεί για την απευθείας µέτρηση του 2,4D σε νερό χωρίς 
προκατεργασία του δείγµατος.  
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Use of L-Lysine Fluorescence Derivatives as
Tracers To Enhance the Performance of
Polarization Fluoroimmunoassays. A Study Using
Two Herbicides as Model Antigens
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Fluorescence polarization immunoassay (FPIA) is a con-
venient homogeneous assay, the use of which is restricted
in environmental analysis by low sensitivity and matrix
effects. We selected the herbicides 2,4D and 2,4,5T to
synthesize new L-lysine-based fluorescent tracers using
solid-phase chemistry. In addition, three different immu-
nogens of 2,4,5T were prepared for immunization and
antibody production. The new tracers and antibodies were
adapted to FPIA. Tracers with the hapten attached to the
r-aminogroup of L-lysine and fluorescein to the e-amino
group exhibited at least a 5-fold increased sensitivity when
compared to the previously reported ethylenediamine-
based tracer (2,4D-EDA-F). The isomeric structure (hap-
ten attached to the e-amino and fluorescein to the a-amino
group) appeared 7.6 times less sensitive, and all other
alternative structures exhibited even lower sensitivities.
This observation was confirmed against the monoclonal
anti-2,4D antibody E2/G2 and polyclonal anti-2,4,5T
antibodies. The affinity constant of 2,4D-EDA-F with E2/
G2 was 8.1 times higher when compared with the new
tracer, suggesting the more specific nature of the L-lysine-
based tracer, the use of which leads to a more sensitive
assay. This type of tracer could improve performance and
lower substantially the detection limits of FPIAs.

A large number of heterogeneous and homogeneous immu-
noassays have been developed for detection of biologically active
residual compounds responsible for food and environmental
contamination. They include ELISA with colorimetric, chemilu-
minescent, or electrochemical detection, biosensors and immu-
nosensors, flow-injection immunoassays, and fluorescence im-
munoassays.1-6 These are used for direct detection of the analyte

or for screening purposes.7 Among these, the homogeneous
methods are fast, simple, and inexpensive and they do not require
separation or washing steps.

The fluorescence polarization assay (FPIA) is the most widely
used homogeneous assay with applications mainly in therapeutic
and drug abuse monitoring.8-10 In recent years a lot of work has
been performed for FPIA development and application in envi-
ronmental analysis. Pesticides such as 2,4D, 2,4,5T, atrazine,
simazine, isoproturone, methabenzthiazurone, dichlorprop, and
propazine have been used as antigens.6,8,11,12 Despite the apparent
advantages, the relatively low sensitivity remains as the major
limitation of the assay.8 This is particularly important for residue
analysis where the limits of detection (LODs) are very low and
the sample matrixes are complex. Efforts for further FPIA
optimization are directed toward improvement in sensitivity with
the use of new more suitable materials and fluorescent dyes,13,14

new instruments,8 and new and alternative methodologies such
as 2-PEFA (2-photon excited fluorescence anisotropy)15 or stopped-
flow FPIA,16,17 where the matrix effect is minimized.
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The specific antibody used is one of the key components of
FPIA, like in any other immunoassay, that determines the quality
of the method.18-20 In FPIA, however, the tracer structure also
greatly affects the sensitivity. Tracers of 2,4D with different bridge
lengths (2, 4, or 6 carbon atoms) have been compared using the
same antibody. The most sensitive assay was obtained using the
ethylenediamine (2 carbon atom chemical bridge) based tracer.8,21

Similar findings have been reported for atrazine FPIA.6,22 Therefore
these kinds of tracers have been used for FPIA optimization.16,17,23

In this work, we used the herbicides (2,4-dichlorophenoxy)-
acetic acid (2,4D) and (2,4,5-trichlorophenoxy)acetic acid (2,4,-
5T) as model analytes and studied the influence of tracer structure
in FPIA characteristics, mainly sensitivity. 2,4D is a widely used
herbicide that could potentially contaminate the ground and water
and enter the food chain. The presence of dioxin traces in 2,4,5T
has led to its withdrawal from the market and its use forbidden.
The importance of this molecule remains high because monitoring
of 2,4,5T levels serves as a potential indicator of dioxin pollution.24

We introduced L-lysine as a spacer for preparation of monolabeled
and bilabeled fluorescent tracers of 2,4D and 2,4,5T by applying
solid-phase chemistry. In addition, three different bridge length
2,4,5T immunogens were synthesized. The monoclonal antibodies
clone E2/G2,25 specific for 2,4D and all polyclonal antibodies
produced against 2,4,5T immunogens, were adapted to FPIA in
combination with the new tracers. The corresponding ethylene-
diamine-based tracers were also used for comparison purposes.
The results of these assays are presented in this study, indicating
that a new particular L-lysine-based tracer structure is important
in improving further the FPIA sensitivity.

EXPERIMENTAL SECTION
Materials. 2-Chlorotrityl chloride resin (CLTR) (1.5 mmol of

reactive Cl/g of resin) and all Fmoc-protected amino acids, Fmoc-
K(Boc)-OH, Fmoc-K(Fmoc)-OH, Fmoc-K(Mtt)-OH, Fmoc-âAlR-
OH, and Fmoc-εAca-OH, were purchased from CBL, Patras,
Greece. Dicyclohexyl carbodiimide (DCC), hydroxybenzotriazole
(HOBt), N-hydroxysuccinimide (NHS), and all other chemicals
and organic solvents were purchased from Merck (Darmstadt,
Germany). (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid (2,4D) (UVmax ) 284
nm, ε1M ) 2100) and (2,4,5-trichlorophenoxy)acetic acid (2,4,5T)
(UVmax ) 289 nm, ε1M ) 2550)26 of analytical grade and fluorescein
5-isothiocyanate isomer I (FITC) were purchased from Sigma. (2,4-

Dibromophenoxy)acetic acid (2,4DBr) and other structurally
related compounds for cross-reaction studies were provided from
Riedel-de-Haen (Hannover, Germany). Monoclonal anti 2,4D
antibodies (E2/G2) were obtained at the VRI (Brno, Czech
republic) as elsewhere described25 and kindly provided by Dr.
Milan Franek. All reagents were of analytical grade. The water in
all experiments was double distilled water, and the buffer for FPIA
was the TDx buffer of Abbot Diagnostics. Stock solutions of
analytes and cross-reactants were prepared in methanol. TLC for
analysis and purification of products and ninhydrin tests was
executed as elsewhere described.27 The TLC solvent system in
all cases was 7:1.5:1.5 toluol-methanol-acetic acid.

Abbreviations: Fmoc, fluorenylmethyloxycarbonyl; Boc, butyl-
oxycarbonyl; Mtt, methoxytrityl; âAla, â-alanine; εAca, ε-amino-
caproic acid; K, L-lysine.

Synthetic Procedures. The synthetic process we followed
included (a) synthesis of L-lysine and ethylenediamine (EDA)
derivatives of the analytes, using 2-chlorotrityl chloride solid-phase
chemistry, (b) labeling of all derivatives with FITC for tracers
preparation, and (c) synthesis of 2,4,5T haptens with solid-phase
chemistry and preparation of immunogens.

One Lysine Molecule Resin, H2N-K(Boc)-CLTR (1), and Two
Lysine Molecule Resin, H2N-K2(Boc)2-CLTR (2). The very acidic
labile CLTR resin was used as the solid phase. Synthesis started
with 1 g of CLTR resin and 280 mg (0.6 mmol) of Fmoc-K(Boc)-
OH, and the well-established protocol for CLTR loading was
followed.28 The yielded resin had a substitution of 0.4 mmol of
Fmoc-K(Boc)-OH/g of CLTR. It was then treated with 25%
piperidine solution for 30 min to remove the Fmoc group and
washed successively with dimethyl formamide (DMF), 2-propanol,
and ether. The resulting resin H2N-K(Boc)-CLTR (1) was dried
in a nitrogen stream.

A 300 mg amount of resin 1 used for preparation of resin 2.
A 170 mg (0.36 mmol) amount of Fmoc-K(Boc)-OH in 3 mL of
DMF and DCC/HOBt (82 mg/82 mg) as the condensing agent
was used28 in a 2 h reaction with resin 1. The completion of the
reaction was checked with TLC.27 Resin wash and Fmoc removal
as above were followed. The resulting resin H2N-K2(Boc)2-CLTR
(2) was dried in a nitrogen stream.

2,4D-K(NH2)-OH (3a), 2,4,5T-K(NH2)-OH (3b), 2,4D-K2-
(NH2)2-OH (4a), and 2,4,5T-K2(NH2)2-OH (4b). A 100 mg
amount of each resin 1 and 2 with approximately 0.04 mmol of
amino groups each was used for reaction with 0.2 mmol of 2,4D
and 2,4,5T. The condensing agent NHS/DCC (26 mg/46 mg) was
used for a 1 h reaction of herbicides with resins 1 and 2. After
the usual washes, resins were treated for 30 min with 1 mL of
90% TFA to cleave haptens and simultaneous Boc deprotection.
The filtrates evaporated in nitrogen stream and the products 2,4D-
K(NH2)-OH (3a), 2,4,5T-K(NH2)-OH (3b), 2,4D-K2(NH2)2-OH
(4a), and 2,4,5T-K2(NH2)2-OH (4b) (Figure 1) were easily isolated
with diethyl ether precipitation, centrifugation, and drying. The
ninhydrin test on TLC plates in all cases was positive, Rf3a ) 0.2,
Rf3b ) 0.25, Rf4a ) 0.01, and Rf4b ) 0.02. UVmax of 3a and 4a
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was 284 nm, and the UV spectrum was identical to that of 2,4D,
UVmax of 3b and 4b was 289 nm, and UV spectrum was identical
to that of 2,4,5T. Derivatives 3a and 4a were further characterized
with NMR spectroscopy. 3a 1H NMR (MeOH-d4): δ ) 1.39 (m,
2H, CH2-γ), 1.65 (m, 2H, CH2-δ), 1.83 (td, 2H, CH2-â), 2.87 (t, 2H,
CH2-ε), 4.35 (t, 1H, CH-R), 4.59 (s, 2H, OCH2CO), 7.05 (d, 1H,
H-y), 7.25 (dd, 1H, H-z), 7.42 (d, 1H H-x). 4a 1H NMR (MeOH-
d4): δ ) 1.44 (m, 4H, CH2-γ,γ′), 1.64 (m, 4H, CH2-δ,δ′), 1.75 (td,
2H, CH2-â), 1.81 (td, 2H, CH2-â′), 2.86 (m, 4H, CH2-ε,ε′), 4.28 (m,
1H, CH-R), 4.43 (t, 1H, CH-R′) 4.61 (s, 2H, OCH2CO), 7.02 (d,
1H, H-y), 7.25 (dd, 1H, H-z), 7.42 (d, 1H H-x). The notation of the
protons is given in Figure 1.

2,4D-EDA-NH2 (5a), 2,4,5T-EDA-NH2 (5b), and 2,4DBr-EDA-
NH2 (5c). A 10 mL volume of DMF and 1 mL of EDA were added
in 1 g of CLTR under agitation and left 30 min for EDA
immobilization on resin. The resulting resin (H2N-EDA-CLTR)
washed as usually and dried. A 0.45 mmol amount of each analyte

(2,4D, 2,4,5T, and 2,4DBr) was used for reaction with 100 mg of
H2N-EDA-CLTR and the condensing agent NHS/DCC. Haptens
2,4D-EDA-NH2 (5a), 2,4,5T-EDA-NH2 (5b) (Figure 1), and 2,4DBr-
EDA-NH2 (5c) were isolated as above. All derivatives exhibited a
positive ninhydrin test with Rf5a ) 0.39 and Rf5b ) 0.42. The
UV spectra of 5a,b were identical to those of 2,4D and 2,4,5T,
respectively.

H2N-K(Mtt)-EDA-2,4D (6a) and H2N-K(Mtt)-EDA-2,4,5T (6b).
Equal molar quantities of Fmoc-K(Mtt)-OH and the derivatives
5a,b were used for a 24 h reaction using DCC/HOBt as the
condensing agent. The products were treated for 30 min with 25%
isopropylamine in dichloromethane (DCM) for the Fmoc removal,
and the derivatives H2N-K(Mtt)-EDA-2,4D (6a) and H2N-K(Mtt)-
EDA-2,4,5T (6b) were isolated with diethyl ether precipitation and
preparative TLC. Spots with Rf6a ) 0.43 and Rf6b ) 0.47 which
give a positive ninhydrin test were collected and products eluted
with methanol.

Figure 1. Chemical structures of synthesized derivatives, tracers, and immunogens. For each compound a code number (in parentheses)
and a short name (with boldface letters) are given. The short name has been chosen to describe the corresponding chemical structure. When
an R group is noted as 2,4D or 2,4,5T, it represents their acyl derivatives. When R is given as FITC, it represents the thiocarbamoyl fluorescein.
The notation with Greek characters in L-lysine and with Latin characters in 2,4D and FITC is used for the study of the 1H NMR chemical shifts
and for the study of the Figures S1-S4 of the Supporting Information. Replacing the two chlorine atoms from 15a with two bromine atoms can
confirm the structure of tracer 15c.
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H2N-K(NH2)-EDA-2,4D (7a) and H2N-K(NH2)-EDA-2,4,5T
(7b). Derivatives 7a,b were easily prepared as described in the
previous paragraph using the L-lysine derivative Fmoc-K(Fmoc)-
OH instead of Fmoc-K(Mtt)-OH. With this modification two amino
groups were incorporated in the same molecule. Spots with
Rf7a ) 0.04 and Rf7b ) 0.06 were collected from preparative TLC.
UV spectra of 7a,b were identical to those of 2,4D and 2,4,5T,
respectively.

F-K(2,4D)-OH (12a) and F-K(2,4,5T)-OH (12b). The pro-
tected L-lysine derivative Fmoc-K(Mtt)-OH (0.3 mmol) was loaded
on 500 mg of CLTR as described above. Fmoc was removed, and
the resulting resin washed and dried as usually. The free R-amino
group reacted with FITC. Briefly, 4.7 mg of FITC dissolved in 0.5
mL of DMF was mixed with 20 mg of resin (H2N-K(Mtt)-CLTR)
and allowed for react for 1 h . The usual washes followed, and
the fluorescent product was cleaved from resin and Mtt depro-
tected, with 1% TFA solution in DCM for 20 min. The filtrate
evaporated, and the fluorescent derivative F-K(NH2)-OH was
isolated with ether precipitation, ether wash, and drying (3.5 mg).
A 0.0065 mmol amount from each 2,4D and 2,4,5T was activated
with the condensing agent NHS/DCC (1 mg/1.5 mg) in 70 µL of
DMF and reacted in two separate reaction vessels with 0.004 mmol
of the F-K(NH2)-OH derivative for 24 h. DMF was evaporated
under vacuum, and 2 mL of diethyl ether was added in each tube
for precipitation of tracers. The tracers F-K(2,4D)-OH (12a) and
F-K(2,4,5T)-OH (12b) (Figure 1) were washed with ether and
dried. They were purified with preparative TLC (Rf12a ) 0.4 and
Rf12b ) 0.42) and stored in methanolic solution.

Preparation of Fluorescent Tracers 13a,b, 14a,b, 15a-c,
16a,b, and 17a,b. The derivatives 3a,b, 4a,b, 5a-c, 6a,b, and
7a,b were dissolved in MeOH and reacted with FITC.29 The molar
ratio used in reaction was FITC:amino groups ) 1.5:1. For 0.06
mmol of amino groups, 0.5 mL of MeOH and 5 µL of diisopropyl
ethylamine (DIPEA) were used. After the completion of reaction,
solvent was evaporated and tracers were easily precipitated with
diethyl ether. The precipitates were washed with ether and
purified with preparative TLC. In the case of the 6a,b derivatives,
the Mtt moiety was removed just after the reaction with FITC,
with 1% TFA in DCM for 20 min. Rf13a ) 0.35, Rf13b ) 0.38,
Rf15a ) 0.52, Rf15b ) 0.53, Rf16a ) 0.15, Rf16b ) 0.16,
Rf14a ) 0.18, Rf14b ) 0.2, Rf17a ) 0.23, and Rf17b ) 0.25. All
tracers exhibited UVmax ) 492 nm in a 0.1 M NaHCO3 solution,
and spectra were identical to that of fluorescein. The ninhydrin
test in all cases was negative except in tracers 16a,b. The
structure of tracers 13a and 14a was confirmed with NMR
spectroscopy. 13a 1H NMR (MeOH-d4): δ ) 1.40 (m, 2H,
CH2-γ), 1.64 (m, 2H, CH2-δ), 1.84 (td, 2H, CH2-â), 3.56 (b, 2H,
CH2ε), 4.34 (b, 1H, CH-R), 4.58 (s, 2H, OCH2CO), 6.51 (dd, 2H,
H-q), 6.64 (d, 2H, H-r), 6.71 (d, 2H, H-p), 7.02 (d, 1H, H-y), 7.08
(d, 1H, H-o), 7.23 (dd, 1H, H-z), 7.38 (d, 1H H-x), 7.70 (d, 1H,
H-m), 8.07 (s, 1H, H-n). 14a 1H NMR (MeOH-d4): δ ) 1.46 (m,
4H, CH2-γ,γ′), 1.62 (m, 4H, CH2-δ,δ′), 1.81 (m, 2H, CH2-â), 1.86
(m, 2H, CH2-â′), 3.59 (m, 4H, CH2-ε,ε′), 4.32 (t, 1H, CH-R), 4.48
(t, 1H, CH-R′) 4.62 (s, 2H, OCH2CO)), 6.53 (dd, 4H, H-q), 6.62
(d, 4H, H-r), 6.78 (m, 4H, H-p), 6.96 (d, 1H, H-y), 7.05 (m, 2H,
H-o), 7.19 (dd, 1H, H-z), 7.33 (d, 1H H-x), 7.70 (d, 2H, H-m), 8.07

(s, 2H, H-n). The structures of all tracers and notations of the
protons are given in Figure 1.

2,4,5T Haptens 2,4,5T-âAla-OH (20) and 2,4,5T-εAca-OH
(21). Two portions of 200 mg of CLTR each were loaded with
Fmoc-âAla-OH (0.2 mmol) and Fmoc-εAca-OH (0.2 mmol) and
treated as described above. Resins H2N-âAla-CLTR and H2N-εAca-
CLTR had a substitution of ∼0.5 mmol/g. Herbicide 2,4,5T reacted
in a 5 molar excess with both resins as already described. Haptens
were isolated after cleavage with 90% TFA in water. The TFA was
evaporated, and the products were precipitated with water, washed
two times, and dried under vacuum. Derivatives 20 and 21
(Figure 1) exhibited UVmax ) 289 nm and spectra identical to that
of 2,4,5T.

Synthesis and Molar Ratio Calculation of 2,4,5T Immunogens
2,4,5T-BSA (19b), 2,4,5T-âAla-BSA (20b), and 2,4,5T-εAca-BSA
(21b). Immunogen syntheses were performed with a modified
carbodiimide method. Briefly, 7.65 × 10-3 mmol of each hapten
was activated with 0.01 mmol of NHS and 0.01 mmol of DCC in
100 µL of DMSO. After DCU precipitation the supernatants were
added to a 1.2 mL solution of 14 mg of BSA in DMSO/carbonate
buffer (0.05 M; 1:1). After 24 h of reaction, the solutions were
dialyzed against water and stored at -20 °C. The molar ratio
calculation of the immunogens (Figure 1) was performed accord-
ing to Franek.18 The 2,4,5T-BSA (19b) molar ratio ) 20:1, 2,4,-
5T-âAla-BSA (20b) molar ratio ) 13.5:1, and 2,4,5T-εAca-BSA
(21b) molar ratio ) 24/1.

Immunization and Antiserum Production. Immunization
of six (two for each immunogen) New Zealand rabbits were
carried out by intradermal administration of immunogens with
Freund’s complete adjuvant as elsewhere described.30 Blood
samples were collected 10 days after the boosts. The antiserum
was fractionated with 40% saturated ammonium sulfate solution
and the pellet washed twice with 40% saturated ammonium sulfate
and stored as suspension at 4 °C until use.

FPIA Procedures. All dilutions of tracers and antibodies were
performed in TDx Abbot buffer. Tracer titer was chosen as the
tracer concentration with a fluorescence intensity of approximately
1000. Final concentrations of all 2,4D tracers used are listed in
Table 1.

Eight serial dilutions for each antibody were prepared, starting
from 1:200. Antibodies dilution curves were obtained by adding

(29) Pourfarzaneh, G. W.; White, J.; Landon, J.; Smith. D. S. Clin. Chem. 1980,
26 (6), 730-3.

(30) Hatzidakis, G.; Katrakili, K.; Krambovitis, E. J. Reprod. Fertil. 1993, 98,
235-40.

Table 1. Results from 2,4D FPIA, Obtained Using All
Synthesized Tracers and the E2/G2 Monoclonal
Antibody: Comparison of Sensitivities

tracer
concn
(nM)a

I50
(ng/mL)b ratioc

2,4DK(F)-OH (13a) 2 12.2 1
2,4D-EDA-F (15a) 2 65 5.3
2,4DBr-EDA-F (15c) 2 153.8 12.6
FK(2,4D)-OH (12a) 2 93.5 7.6
FK(NH2)-EDA-2,4D (16a) 2 111.9 9.17
2,4DK2(F)2OH (14a) 8 87.8 7.2
FK(F)-EDA-2,4D (17a) 4 102.7 8.4

a Final concentration in reaction mixture. b I50: concentration of 2,4D
that reduces the initial polarization (mP0) at 50%. c Ratio: I50 of a tracer/
I50 of 13a. This ratio is an index of the relative sensitivity between
tracers.
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250 µL of tracer (titer dilution), 150 µL of each of the antibody
dilutions, and 300 µL of TDx buffer. The polarization was
measured just after mixing of the reagents. The antibody dilution
with a polarization 30-40% below the maximum value was chosen
as the antibody titer.8

Standard solutions of 2,4D and 2,4,5T were prepared from
methanolic stock solutions (1 mg/mL) in bottled water with
concentrations 0.1, 1.0, 10, 100, 1000, and 10000 ng/mL.

Standard curves were obtained using 250 µL of tracer (titer
dilution), 150 µL of antibody (titer dilution), 100 µL of standard
solution of analyte, and 200 µL of TDx buffer. The polarization
measurements were performed after 5 min of incubation at RT
(room temperature).8 The I50 values were calculated using the
Microcal Origin software with sigmoidal fitting.

Cross- reactivity studies were performed with the most closely
structurally related compounds to evaluate the influence of new
tracers on the specificity of FPIA.

Dissociation constants were calculated with Schatchard plot
analysis according to Dadlinker31 using polarization data.

Apparatus. Fluorescence intensity and polarization measure-
ments were performed with the TDx Abbot fluorometer in
photocheck mode. 1D (1H, 13C) and 2D (gs-COSY, gs-HMQC, gs-
HMBC) NMR spectra were obtained on a Bruker AMX-500
spectrometer using MeOH-d4 as a solvent and at a temperature
of 25 °C. Chemical shifts reported are in ppm from internal TMS.

RESULTS AND DISCUSSION
Tracer Selection and Synthesis. For the preparation of

immunogen molecules and subsequent generation of antibodies,
the appropriate hapten molecules are usually attached onto the
surface of a carrier protein through a four-carbon aliphatic side
chain of L-lysine molecules. Antibodies against such immunogens
often recognize conjugated analytes better than free analytes due
to bridge recognition by the antibody.6,19 This leads to low
sensitivity, as competition between the free and conjugated analyte
(tracer) is favored for the tracer. To address this problem in terms
of FPIA, we prepared a series of 2,4D and 2,4,5T tracers (12a,b,
13a,b, 16a,b) using L-lysine-based derivatives which we consid-
ered as homologous or heterologous to immunogen structure
(Figures 1 and 2). Tracers with two fluorescent molecules
(bilabeled) were also prepared (14a,b, 17a,b) to examine the
potential use of multilabeled tracers and the structure dependency
of quenching in FPIA. Gerdes et al. have used closely related
cross-reactants instead of 2,4D in ELISA conjugates to enhance
competition.32,33 To address this, we prepared tracer 15c (2,4DBr-
EDA-F) on the basis of the cross-reactant 2,4DBr. In addition the
EDA-based tracers 2,4D-EDA-F (15a) and 2,4,5T-EDA-F (15b)
were prepared for comparison purposes, as these tracers were
considered by other researchers as the most appropriate for FPIA
development.8,16,21

In Figure 1 the chemical structures of synthesized derivatives
and FITC tracers are shown. The solid-phase synthetic strategy
was favored because it provided advantages in synthesis and

isolation of high-purity haptens, derivatives, and tracers with
satisfactory reaction efficiencies. The introduction of L-lysine
allowed us to synthesize a variety of monolabeled and bilabeled
tracers. All derivatives exhibited a single spot in the TLC, their
UV spectrum was identical with that of the corresponding analyte,
and the ninhydrin test was positive. The structures of 3a and 4a
that were considered as the most important derivatives were
confirmed with 1H NMR spectroscopy, the chemical shifts of
which are given in the Experimental Section. The assignment of
their 1H NMR spectra was performed using 1H-1H gs-COSY, 1H-
13C gs-HMQC, and 1H-13C gs-HMBC 2D NMR techniques
(Figures S1, S2, and S4 in the Supporting Information).

The very well known final reaction of all amino group
containing derivatives with FITC29 yielded, in all cases, crude
preparations with a main spot in the TLC corresponding to the
expected tracer as confirmed with polarization change measure-
ments using the appropriate antibody. All tracers were purified
with preparative TLC. The structure of tracers 13a and 14a was
confirmed with 1H and 13C 1D and 2D NMR spectroscopy. The
1H NMR chemical shifts of 13a and 14a are given in the
Experimental Section. In the Supporting Information (Figure S3)
the 1H-1H gs-COSY 2D NMR of 13a tracer is given.

Concentration of Tracers: Influence of Quenching. The
concentration of all fluorescent tracers was determined using
ε492 ) 68 mM-1 cm-1 for conjugated FITC.34 All monolabeled
tracers (12a, 13a, 15a, 16a) exhibited approximately 50% lower
fluorescence intensity (FI) when compared with the same con-
centration of free fluorescein, due to quenching caused by hapten-
to-dye interaction13 (Figure S5 in the Supporting Information). The
working concentration (titer) of these tracers in FPIA was set at
2 nM with fluorescence intensity about 1000. In bilabeled tracers
an additional quenching due to dye-to-dye interaction was ob-
served, further reducing the quantum yield. We assumed that this
quenching was structure dependent because tracer 14a exhibited
even lower FI than tracer 17a. This could be explained taking
into account the high flexibility of the two side chains of the
connected lysine moieties and the consequent high possibility of

(31) Dandliker, W. B.; Hsu, M.-L.; Levin, J.; Rao, B. R. Methods in Enzymol. 1981,
74, 2-28.

(32) Gerdes, M.; Meusel, M.; Spener, F. Anal. Biochem. 1997, 252 (1), 198-
204.

(33) Gerdes, M.; Meusel, M.; Spener, F. J. Immunol. Methods 1999, 223, 217-
26. (34) Van Dalen, J. P. R.; Haaijman, J. J. J. Immunol. Methods 1974, 5, 103.

Figure 2. Schematic representation of the structural homology
appearing between immunogen and tracers 12a,b and the structural
heterology between immunogen and tracers 13a,b. Immunogen and
tracers 12a,b have the antigen (2,4D or 2,4,5T) attached to the amino
group of the ε-primary aliphatic carbon atom of L-lysine. Tracers 13a,b
have the antigen attached to the aminogroup of the R-secondary
asymmetric carbon atom of L-lysine.
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interaction between the two fluorescein molecules, as compared
with the interaction between the R- and ε-fluoresceins found in
tracer 17a (Figure 1). The bilabeled tracers 14a and 17a were
used in FPIA with concentrations 8 and 4 nM, respectively. A
tracer with six fluorescein molecules (2,4D-K6(F)6-OH) was also
prepared, which exhibited negligible FI when compared with the
other tracers showing the high degree of dye-to-dye quenching
when the number of dyes/tracer molecule increases (Figure S5
in the Supporting Information).

2,4D Assay. Standard Curves and Determination of Sensitivi-
ties. For 2,4D FPIA, we used the monoclonal antibody E2/G2. It
has been also used previously in 2,4D immunoassays.1,24,33,35 In
combination with the 2,4D-EDA-F (15a) tracer, equilibrium and
kinetic FPIAs have been developed.8,16 The I50 was reported as
100 ng/mL for the equilibrium,8 and the LOD, as 4 ng/mL for
the kinetic FPIA.16 To compare tracers, the I50 values indicative
of sensitivity were calculated and presented in Table 1. The new
L-lysine-based tracer 2,4D-K(F)-OH (13a) exhibited I50 ) 12.2 ng/
mL and was far more sensitive than all other tracers. The isomeric
tracer F-K(2,4D)-OH (12a) exhibited I50 ) 93.5 ng/mL, 7.6 times
higher. Tracer 13a was also 5.3 times more sensitive than the
EDA-based one (15a), which exhibited I50 ) 65 ng/mL. The high
I50 obtained using tracer 12a can easily be explained by taking
into account its total homology with immunogen as Figure 2
shows. 2,4D is attached via the amino group to the ε-primary
aliphatic carbon of L-lysine, in both the immunogen and the tracer
12a. In tracer 15a, 2,4D has been also attached via the amino
group to the primary aliphatic carbon of EDA. This chemical
similarity in the site of attachment between the two tracers is
probably the reason the high I50 also obtained with tracer 15a.
In the case of tracer 13a, 2,4D is attached via the amino group
to the R-secondary carbon atom of L-lysine. This carbon is

additionally asymmetric and brings a carboxyl group. In our point
of view these structural differences in the site of attachment lead
to more specific recognition of the tracer by the antibody and
limited bridge recognition, and a significant improvement in 2,4D
FPIA sensitivity is reached (I50 ) 12.2 ng/mL). Tracer 13a was
also more sensitive than the bilabeled tracers 14a and 17a, the
sensitivities of which were limited by their high concentration in
reaction mixture due to quenching (Table 1). From comparison
of the bilabeled tracers 14a and 17a, we have found that 14a
exhibits better I50, while this is used in double concentration (8
nM) due to strong dye-to-dye quenching. Tracer 14a is a tether
structure bilabeled tracer, chemically similar to 13a (Figure 1).
This structural similarity is probably the reason for the better
sensitivity obtained when 14a compares to 17a, which is
chemically similar with 15a. Tracers such as 14a and generally
multilabeled tethers can be of great value in assays, which are
not affected by quenching, or in FPIAs with resistant to quenching
dyes. Antigen heterologous tracer 15c, with the 2,4DBr cross
reactant, exhibited surprisingly high I50 (∼154 ng/mL) suggesting
that important bridge recognition was responsible for the low
sensitivity. Additionally, the weaker recognition of 2,4DBr from
the antibody led to a reduced mPO value. The antibody concentra-
tion was increased 1.5 times in reaction mixture, and an adequate
mPO value (150) was reached. This critical increase in antibody
concentration could be partially responsible for the high I50 value
obtained. This finding also suggests that antigen heterologous
tracers are not probably suitable for FPIA development.

The standard curves with all tracers and antibody E2/G2 are
presented in Figure 3. The improvement in sensitivity obtained
with tracer 13a is clearly demonstrated. The dynamic range of
this curve was 1-100 ng/mL, almost 1 order magnitude better
than the other standard curves. The obtained detection limit was
0.8 ng/mL, calculated three SD below the mPO value.

Measurement of Dissociation Constant (Kd) Values. To explain
the difference in sensitivity, the Kd values of E2/G2 antibody with

(35) Bauer, C. G.; Eremenko, A. V.; Ehrentreich-Forster, E.; Bier, F. F.; Makower,
A.; Halsall, H. B.; Heineman, W. R.; Scheller, F. W. Anal. Chem. 1996, 68
(15), 2453-8.

Figure 3. Standard curves obtained using the monoclonal antibody E2/G2 and the 2,4D tracers 13a, 15a, 12a, 15c, 16a, 17a, and 14a. In all
cases, mPo was approximately 150. Each standard curve was the mean of four curves obtained from separate experiments. The error bars
presented in the graphs are (1 SD.
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tracers 15a and 13a and with 2,4D were determined in solution
according to Dadlinker et al.31 When 2,4D competes the tracer,
two parallel equilibrium reactions are taking place with different
antibody affinities toward the fluorescent ligand (L) and unlabeled
antigen (A):

R is antibody, L is tracer 15a or 13a, and A is 2,4D. From
Scatchard plots of BL/FL versus BL when unlabeled antigen (2,4D)
is not present in solution and BA/FA versus BT in the presence of
2,4D, Kd1 and Kd2 values were respectively calculated. B and F
are the bound and free fractions, respectively, and BT is the total
bound fraction (BT ) BL + BA). Kd2 should be independent of the
tracer used, because it represents the antibody-2,4D dissociation
constant. The difference in tracer structure, the degree of bridge
recognition by the antibody, and the homology or heterology
should lead in tracer-dependent Kd1. Usually the antibody has

higher affinity for the tracer than the free analyte. A sensitive assay
is obtained when the affinity between the tracer and the analyte
is comparable.6 For each tracer two independent experiments with
different antibody quantities each were executed in duplicate. A
and B experiments were performed with tracer 15a, and C and
D experiments with tracer 13a. The results from Scatchard plots
are summarized in Table 2. The Scatchard graphs from experi-
ments A (graphs 1 and 2) and C (graphs 3 and 4) are shown in
Figure 4. In all experiments, the Kd2 values were calculated and
found as expected practically stable, representing the affinity
between the antibody and the free analyte (2,4D). From Kd ratios,
we assumed that the antibody affinity for tracer 15a was much
higher (35 times) than that of free 2,4D. On the contrary, the
affinity for tracer 13a was only 4.3 times higher explaining the
difference in sensitivity (I50) observed between the two tracers.
The ratio in association constants [1/Kd1(15a):1/Kd1(13a)] of the
two tracers was 8.1. This difference in affinity can be explained
accepting that there is important bridge recognition in the case
of tracer 15a and negligible bridge recognition for tracer 13a,
explaining its specific nature. The competition of 2,4D was much

Figure 4. Scatchard plots from experiments “A” (graphs 1 and 2) and “C” (graphs 3 and 4). The equations given in graphs 1 and 3 correspond
to the scatchard equation BL/FL ) -(1/Kd1)BL + RO/Kd1 for determination of the Kd1 values, when 2,4D is not present in the reaction mixture
(y ) BL/FL, x ) BL, and RO ) total antibody concentration). The equations given in graphs 2 and 4 correspond to the scatchard equation
BA/FA ) -(1/Kd2)BT + RO/Kd2 for determination of the Kd2 value (y ) BA/FA, x ) BT, and RO ) total antibody concentration).

R + L a R-L Kd1

R + A a R-A Kd2

Analytical Chemistry, Vol. 74, No. 11, June 1, 2002 2519



more effective in the case of tracer 13a giving thus five times
better I50 and consequently better sensitivity in the assay. The Kd

value of 2,4D with E2/G2 has been measured using an immuno-
sensor24 with absolutely comparable results.

In Table 3 the percent cross-reactivities with the most structur-
ally related compounds are listed. As it can be seen, cross-
reactivities when using tracer 13a were generally similar and in
some cases lower when compared with the ones calculated with
15a tracer. The other characteristics of the assay like recovery,
reproducibility, and accuracy are not practically affected and
remain as previously reported8 using the 2,4D-EDA-F tracer.

With the use of the absolutely new L-lysine-based tracer 13a,
main characteristics of 2,4D assay have been significantly im-
proved (sensitivity, detection limit) or remained unaffected
(specificity, reproducibility), suggesting the use of this tracer for
enhancing the performance of 2,4D FPIA.

2,4,5T Assay. From the above results some questions were
raised having to do with structure 13 (Ag-K(F)-OH). (a) Is this a
universal structure that could be adapted and improve other
FPIAs? (b) Can the same results be obtained with polyclonal
antibodies also? (c) Which is the most compatible immunogen
for this structure?

The herbicide 2,4,5T was used to prepare haptens and
immunogens as already described in the Experimental Section.

Three haptens were synthesized, using solid-phase chemistry,
differing in bridge length: 2,4,5T-BSA (19b), 2,4,5T-âAla-BSA
(20b), and 2,4,5T-εAca-BSA (21b) (Figure 1). With these immu-
nogens six rabbits were immunized, rabbits 1 and 2 with 19b,
rabbits 3 and 4 with 20b, and rabbits 5 and 6 with 21b.
Antiserums after the third bleeding were collected and evaluated
for sensitivity with the corresponding 2,4,5T tracers.

The antiserum from rabbit 3, 3rd bleeding, which exhibited
high titer (1/3000), was initially used to evaluate all different 2,4,-
5T tracers. As expected from 2,4D experience, tracers 2,4,5T-K(F)-
OH (13b) and 2,4,5T-EDA-F (15b) gave better results, and
therefore, they were used to evaluate the ammonium sulfate
fractionated antiserums from all immunized rabbits. The resulting
I50 values and their ratio from 3rd and 4th bleedings are presented
in Table 4. Tracer 13b gives in all cases lower I50 values when
compared with 15b. Similar results in ratios were obtained using
another polyclonal antibody against 2,4,5T kindly provided by Dr.
Ramadan Abuknesha from King’s College University of London
with the short name a-2,4,5T(UK). The ratio I50(15b)/I50(13b)
varies from 4 to approximately 9. The antiserums from rabbits 3
and 4 corresponding to the 20b immunogen with â-alanine as
spacer exhibited the higher ratios. The most sensitive antiserums
were also obtained from rabbit 4, and this was further evaluated.
Antiserum from rabbit 4, 3rd bleeding, exhibited remarkable
sensitivity especially when used with the 13b tracer. Standard
curves from R4 3rd bleeding antiserum and tracers 13b, 15b,
and 12b are provided as Supporting Information (Figure S6). The
other tracers including the bilabeled 14b and 17b exhibited lower
sensitivities due to quenching. The dynamic range of the 13b
tracer curve was from 10 to 1000 ng/mL with I50 ) 85 ng/mL
and detection limit at 5 ng/mL. The standard curves correspond-
ing to the other 2,4,5T tracers appeared with a dynamic range at
least 1 order magnitude higher.

The detailed evaluation of the anti 2,4,5T antibodies is beyond
the aim of this paper. We were focused mainly on the new L-lysine-
based tracer structure performance when used with different
analytes (2,4D and 2,4,5T) and with monoclonal or polyclonal
antibodies derived from different immunogens. We found that,

Table 2. Dissociation Constants and Relative Affinities
of Tracers 15a and 13a (Kd1 Values) and Herbicide
2,4D (Kd2 values) with the E2/G2 Monoclonal Antibody

2,4D-EDA-F (15a) 2,4DK(F)-OH (13a)

constanta expt Ab expt Bb expt Cb expt Db

Kd1 (nM) 0.079 0.08 0.64 0.65
Kd2 (nM) 2.84 2.79 2.71 2.83
1/Kd1:1/Kd2 35c 4.3d

1/Kd1(15a):1/Kd1(13a)e 8.1

a 1/Kd is the affinity constant. b Results from two independent
experiments (A, B and C, D) for each tracer. c Ratio of the mean values
of the affinity constants from experiments A and B. d Ratio of the mean
values of the affinity constants from experiments C and D. e Ratio of
the affinity constants between the two tracers.

Table 3. % Cross-Reactivities (% CR) of E2/G2
Antibody with 2,4D Structurally Related Compounds,
Using the Tracers 2,4D-K(F)-OH (13a) and 2,4D-EDA-F
(15a)a

cross-reactant

% CR with
2,4D-

K(F)-OH

% CR with
2,4D-

EDA-F

2,4D 100 100
2,4,5T 3.2 3.8
(2,4-dibromophenoxy)acetic acid (2,4DBr) 59.8 60.3
2,4-dichlorophenol (2,4D-OH) 1.4 1.4
(2,4-dimethylphenoxy)acetic acid (2,4DMPA) 1.9 1.8
(2,5-dichlorophenoxy)acetic acid (2,5D) 1.7 2.5
(2-chlorophenoxy)acetic acid (2CPA) 1.0 1.2
(4-chlorophenoxy)acetic acid (4CPA) 0.5 0.6
(2-chloro-4-fluorophenoxy)acetic acid (2C 4F) 1.2 6.5
(2,4-dichlorophenoxy)butyric acid (2,4DB) 3.2 3.2
(2,4-dichlorophenoxy)propionic acid (2,4DP) <0.1 <0.1
2,4-D methyl ester (2,4D-OMe) 220.3 201.9

a Cross-reactivities have been calculated using the equation %
CR ) (I50 of 2,4D/I50 of cross-reactant) × 100.

Table 4. I50 Values and Their Ratio Obtained from the
3rd and 4th Bleeding of All Immunized Rabbits, Using
the Tracers 13b and 15b

antiserum

2,4,5T-K(F)-OH
(13b)

I50 (ng/mL)

2,4,5T-EDA-F
(15b)

I50 (ng/mL)

I50(15b)/
I50(13b)a

ratio

R1 3rd bleeding 226 1028 4.5
R2 3rd bleeding 133 701 5.3
R3 3rd bleeding 217 1180 5.4
R4 3rd bleeding 85 761 8.9
R5 3rd bleeding 674 2750 4.1
R6 3rd bleeding nd 4517
R1 4th bleeding 151 793 5.3
R2 4th bleeding 212 940 4.4
R3 4th bleeding 212 1710 8.1
R4 4th bleeding 91 845 9.3
R5 4th bleeding 385 1800 4.7
R6 4th bleeding nd 3786
a-2,4,5T(UK) 389 1877 4.8

a This is an index of relative sensitivity between the two tracers
indicating the constant improvement obtained with tracer 13b.
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in all cases, sensitivity (I50) was improved at least 5 times when
the new tracers 13a,b were used. The ratio in I50 values between
15b and 13b tracers was increased up to 9 times when antibodies
corresponding to immunogen with the three-carbon spacer â-ala-
nine were used.

CONCLUSION
With the use of L-lysine-based tracers 13a,b we have signifi-

cantly improved the sensitivity of 2,4D and 2,4,5T FPIAs because
the antibody recognition for tracer is specific and the antibody
affinity for tracer is comparable with the affinity for the free
analyte. From our point of view these tracers could be adapted
with success also in other analytes. A number of further improve-
ments including the use of new dyes resistant to quenching, new
instruments, and new technologies, as mentioned in the Introduc-
tion, combined with the tracers presented here could give FPIAs
comparable in sensitivity with that of ELISA. This is of great
importance taking into account the unrivalled simplicity of FPIA.
Our current and future efforts are (a) to apply these materials for
spiked and real sample measurements, like natural water, white
wine, and grape juice, (b) to apply to other FPIA types such as
stopped-flow FPIA, minimizing matrix effect, and further improving
analysis performance, and (c) to apply to a number of other
analytes, including pesticides mycotoxins, drugs, and others.
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SUPPORTING INFORMATION AVAILABLE
Figures S1-S6, showing the 1H-1H homonuclear gradient

double quantum filtered COSY-DQF 2D NMR spectrum of
derivative 3a, the 1H-1H homonuclear gradient double quantum
filtered COSY-DQF 2D NMR spectrum of derivative 4a, the 1H-
1H homonuclear gradient double quantum filtered COSY-DQF 2D
NMR spectrum of derivative 13a, the carbonyl region of the 1H-
13C heteronuclear gradient, multiple bond correlation HMBC 2D
NMR spectrum of derivative 4a, the influence of hapten-to-dye
and dye-to-dye quenching in 2,4D tracers, and standard curves
from R4 3rd bleeding antiserum and tracers 13b, 15b, and
12b. This material is available free of charge via the Internet at
http://pubs.acs.org.

Received for review October 1, 2001. Accepted February
19, 2002.

AC011051X

Analytical Chemistry, Vol. 74, No. 11, June 1, 2002 2521




