
Προσδιορισμός Σχετικής Μοριακής Μάζας (Mr) Πρωτεΐνης 

με την χρήση Φασματομετρίας Μάζας Ηλεκτροψεκασμού 

(ElectroSpray Ionization – Mass Spectrometry, ESI-MS) 

 

Σκοπός της άσκησης είναι ο 

προσδιορισμός της σχετικής 

μοριακής μάζας πρωτεΐνης με την 

χρήση φασματομετρίας μάζας 

ηλεκτροψεκασμού και η 

εξοικείωσης των φοιτητών με την 

τεχνική αυτή. 

 

 

Πρώτος ο John Fenn το 1984 ανέδειξε τη δυνατότητα χρησιμοποίησης της 

φασματομετρίας μάζας ηλεκτροψεκασμού (electrosprayionization - 

massspectrometry, ESI-MS) για την ανάλυση βιολογικών μορίων μεγάλης μοριακής 

μάζας. Για την τεχνική που ανέπτυξε τιμήθηκε με μέρος του βραβείου Nobel Χημείας 

το 2002. Ο ηλεκτροψεκασμός είναι μια τεχνική “ήπιου ιοντισμού” (δηλαδή δεν 

προκαλεί θραυσματοποίηση των μορίων που αναλύει), ο οποίος πραγματοποιείται 

υπό ατμοσφαιρική πίεση και υπερισχύει έναντι άλλων τεχνικών φασματομετρίας 

μάζας  όπως ο Χημικός Ιονισμός σε ατμοσφαιρική Πίεση (Atmospheric Pressure 

Chemical Ionisation, APCI) και ο φωτοϊονισμός σε Ατμοσφαιρική Πίεση (Atmospheric 

Pressure PhotoIonisation, APPI) που ενώ είναι ήπιες τεχνικές προκαλούν κάποια 

θραυματοποίηση. Η τεχνική του ESI μπορεί να εφαρμοστεί για την ανάλυση ενώσεων 

ισχυρά πολικών, μη-πτητικών και θερμικά ασταθών, μικρής και μεγάλης μοριακής 

μάζας, ενώ οι τεχνικές APCI, APPI εφαρμόζονται σε μικρότερα και πιο άπολα μόρια. 

Στον ESI το εύρος των μοριακών βαρών που μπορούν να αναλυθούν είναι μέχρι 

περίπου 100.000 Da, λόγω της πιθανής πολλαπλής φόρτισης, ενώ η APCI 

χρησιμοποιείται συνήθως για 

την ανάλυση μικρών μορίων με 

μοριακές μάζες έως περίπου 

2000 Da. Τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά έχουν 

καθιερώσει τη φασματομετρία 

μάζας ηλεκτροψεκασμού ως 

μια από τις κυριότερες και πιο 

ευαίσθητες μεθόδους 

ανάλυσης πρωτεϊνών, καθώς 

και άλλων μεγαλομορίων. 

 

LCQ Operation Course 



Ιοντισμός Μορίων με Ηλεκτροψεκασμό: 

Στην τεχνική του ηλεκτροψεκασμού, τα ιόντα του αναλύτη που προϋπάρχουν 

στο διάλυμα του δείγματος, μεταφέρονται στην αέρια φάση μέσω ψεκασμού του 

υγρού δείγματος υπό την επίδραση ηλεκτρικού ισχυρού πεδίου (ηλεκτροψεκασμός – 

electrospray) και με τη βοήθεια ενός αδρανούς αερίου. 

Αραιό διάλυμα αναλύτη με την βοήθεια αντλίας διέρχεται με ροή 3 – 10 

μl/min μέσω ενός τριχοειδή σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα, στο άκρο του οποίου 

εφαρμόζεται υψηλό δυναμικό, 2 – 5 kV. Το δυναμικό αυτό είναι θετικό ή αρνητικό 

ανάλογα με το είδος των ιόντων που θέλουμε να αναλύσουμε. Στην παρούσα άσκηση 

θα αναλυθούν θετικά ιόντα της 

πρωτεΐνης, οπότε θα εφαρμοστεί 

θετικό δυναμικό στην άκρη του 

τριχοειδούς σωλήνα και αρνητικό 

στην είσοδο του φασματόμετρου. 

Μεταξύ του τριχοειδούς σωλήνα και 

της εισόδου του φασματόμετρου 

δημιουργείται ένα βαθμιδωτό 

ηλεκτρικό πεδίο, το οποίο 

κατευθύνει τα θετικά ιόντα προς το 

εσωτερικό του οργάνου. 

Με την εφαρμογή του θετικού δυναμικού 

στην άκρη του τριχοειδούς σωλήνα, τα 

θετικά ιόντα του διαλύματος κινούνται 

προς την επιφάνεια του και την 

εμπλουτίζουν, ενώ τα αρνητικά 

απομακρύνονται από αυτή. Το τμήμα του 

διαλύματος που εξέρχεται από την άκρη 

του τριχοειδούς είναι θετικά φορτισμένο και σχηματίζει τον “κώνο Taylor”. 

Καθώς συγκεντρώνονται συνεχώς θετικά φορτία, κάποια στιγμή οι απωστικές 

δυνάμεις Coulomb που αναπτύσσονται μεταξύ τους, υπερβαίνουν το “όριο Rayleigh” 

και τότε ο “κώνος Taylor” υφίσταται σχάση 

αποσπώντας από αυτόν μικρές θετικά 

φορτισμένες σταγόνες που περιέχουν τον 

αναλύτη καθώς και διαλύτη. Το “όριο 

Rayleigh” είναι η στιγμή που οι απωστικές 

δυνάμεις Coulomb μεταξύ των φορτίων 

και η επιφανειακή τάση του υγρού 

εξισορροπούνται. 

https://nationalmaglab.org/user-

facilities/icr/techniques/esi 



Η διάμετρος των σταγόνων που δημιουργούνται εξαρτάται από: 

 το εφαρμοζόμενο δυναμικό 

 την ταχύτητα ροής του διαλύματος 

 η ροή του βοηθητικού αερίου 

 το είδος του διαλύτη 

 το είδος του ρυθμιστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 

Στη συνέχεια οι φορτισμένες σταγόνες κατευθύνονται προς την είσοδο του 

φασματόμετρου λόγω του διαβαθμισμένου δυναμικού, υπό το ρεύμα αδρανές 

αερίου (N2). Κατά την διαδρομή τους, οι σταγόνες απαλλάσσονται από τον διαλύτη 

με εξάτμιση, ώστε στο τέλος της πορείας μόνο τα φορτισμένα μόρια του αναλύτη που 

εισέρχονται στο φασματόμετρο. 

Η διαδικασία σχηματισμού ιόντων στην αέρια φάση επιτυγχάνεται με τρεις 

κυρίως μηχανισμούς: 

1. Με εξάτμιση του διαλύτη λόγω του ρεύματος του αδρανούς αερίου (N2). 

2. Με σχάση της σταγόνας σε μικρότερες. 

Αυτό γίνεται λόγω του ότι καθώς 

εξατμίζεται ο διαλύτης το μέγεθος της 

σταγόνας μειώνεται και έτσι τα θετικά 

φορτισμένα μόρια έρχονται πιο κοντά 

μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να 

αυξάνονται έτσι οι απωστικές δυνάμεις 

Coulomb. Όταν αυτές περάσουν το 

κρίσιμο σημείο που όπως αναφέρθηκε 

και προηγουμένως ορίζεται ως “όριο Rayleigh” θα σπάσουν σε μικρότερες 

σταγόνες. 

3. Με την απόσπαση κάποιου φορτισμένου μορίου του αναλυτή από την σταγόνα. 

Η τεχνική του ηλεκτροψεκασμού γίνεται σε ατμοσφαιρική πίεση και είναι μια 

ήπια τεχνική που δεν προκαλεί θραυσματοποίηση 

των μορίων του αναλυτή. Φορτισμένα μόρια της 

πρωτεΐνης, που προϋπάρχουν μέσα στο διάλυμα του 

δείγματος, μεταφέρονται στην αέρια φάση 

απαλλαγμένα από μόρια του διαλύτη. Στη συνέχεια, 

χωρίς να πραγματοποιείται θραυσματοποίηση 

διαχωρίζονται και καταγράφονται από το 

φασματόμετρο μάζας, ως 

προς τον λόγο της μάζας 

προς το φορτίο (m/z), 

δίνοντας ένα φάσμα της 

έντασης ή της σχετικής 

αφθονίας των ιόντων ως 

προς τον λόγο m/z. Markides and Graslund, (2002) 

Nguyen and Fenn (2007) 



Οργανολογία: 
 

Το φασματοφωτόμετρο μάζας που 

χρησιμοποιείται το Triple Quad 3500 της 

εταιρείας Sciex. 

 

Τα κύρια μέρη του φασματόμετρου είναι: 

1. Σύστημα εισαγωγής δείγματος (αντλία) 

2. Σύστημα ηλεκτροψεκασμού 

3. Σύστημα εστίαση δέσμης ιόντων (Qjet και Q0) 

4. Τετράπολα  

5. Ανιχνευτής 

6. Καταγραφικό 

 

1. Σύστημα εισαγωγής δείγματος: 

Το σύστημα εισαγωγής του δείγματος, είναι ένας 

μηχανισμός στον οποίο τοποθετείται μια απλή σύριγγα υγρών 

που συνδέεται με το σύστημα ηλεκροψεκασμού με ένα σωλήνα 

πολύ μικρής διαμέτρου. Από το λογισμικό του οργάνου ελέγχεται 

η ταχύτητα με την οποία πιέζεται το έμβολο της σύριγγας 

διοχετεύοντας το σύστημα με μια ελεγχόμενη ροή δείγματος 3 – 

10 μl/min.  

 

 

2. Σύστημα ηλεκτροψεκασμού: 

Το σύστημα ηλεκτροψεκασμού περιλαμβάνει τον 

τριχοειδή σωλήνα (ESI probe) από το οποίο εξέρχεται το 

δείγμα σε μορφή αερολύματος με την βοήθεια ηλεκτρικού 

πεδίου και ροή αερίου. Στον τριχοειδή εφαρμόζεται το θετικό 

φορτίο και το αρνητικό φορτίο (η γείωση δηλαδή) 

εφαρμόζεται στην είσοδο του 

φασματόμετρου. Στην 

πραγματικότητα, επειδή το υλικό 

του τριχοειδή σωλήνα είναι από 

πολυμερές, το θετικό φορτίο εφαρμόζεται στον 

ανοξείδωτο σωλήνα μέσα από τον οποίο βγαίνει ο 

τριχοειδής και λόγω την κοντινής απόστασης είναι σαν να 



εφαρμόζεται πάνω στο τριχοειδή σωλήνα. Η απόσταση του τριχοειδή από τον 

ανοξείδωτο σωλήνα παίζει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία του αερολύματος και 

ρυθμίζεται μέχρι να υπάρχει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Επίσης, γίνεται κάθετη και 

πλευρική (οριζόντια) ρύθμιση της θέσης του, ώστε να εστιάζεται καλύτερα με την 

είσοδο του οργάνου. 

Το αέριο εκνέφωσης (nebulizer gas) 

βοηθά τόσο στο σχηματισμό 

σταγονιδίων κατά την διάρκεια του 

ηλεκτροψεκασμού όσο και στη 

ξήρανση τους. Παράλληλα, στο 

σύστημα διοχετεύεται και δεύτερο 

αέριο από την πλάγια είσοδο του 

συστήματος, αέριο Θέρμανσης 

(heating gas) που βοηθά τη 

διαδικασία εξάτμισης του διαλύτη 

των  ιόντων συμπυκνώνοντας τη 

φορτισμένη αναλυόμενη ουσία, 

παράγοντας έτσι ιόντα αέριας 

φάσης. 

Η είσοδος του 

φασματόμετρου είναι σε κάθετη 

θέση ως προς τον τριχοειδή σωλήνα 

υποχρεώνοντάς έτσι τα θετικά φορτισμένα μόρια να κάνουν στροφή 90 μοιρών για 

να εισέρθουν μέσα σε αυτόν. Αυτό προστατεύει το όργανο από το να μην εισέρχονται 

τυχόν ακαθαρσίες ή μη φορτισμένα μόρια τα οποία λόγω αδράνειας θα πάνε ευθεία 

οδηγούμενα προς τα απόβλητα 

και στο φασματόμετρο θα 

εισέρθουν μόνο τα θετικά 

φορτισμένα μόρια. Στην είσοδο 

του οργάνου υπάρχει μια 

επιπλέον ροή αερίου (curtain gas: 

αέριο παραπέτασμα) με ροή 

αντίθετη από την πορεία των 

ιόντων. Το αέριο αυτό απωθεί τα 

σταγονίδια διαλύτη και τα 

ουδέτερα μόρια από την είσοδο 

του οργάνου προστατεύοντάς τον 

οδηγό ιόντων QJet και το τετράπλο 

εστίασης Q0 από μόλυνση. 

Και τα τρία αέρια, εκνέφωσης, θέρμανσης και παραπέτασμα είναι αέριο 

άζωτο που διοχετεύεται από μια γεννήτρια αζώτου την οποία τροφοδοτεί με 

ατμοσφαιρικό αέρα ειδικός αεροσυμπιεστής. 



Η ένταση του δυναμικού για τον ηλεκτροψεκασμό είναι 5.5 kV. Οι ροές των αερίων 

εκνέφωσης και θέρμανσης είναι 18 και το αέριο παραπέτασμα 35. Η θερμοκρασία 

θέρμανσης του  αερίου θέρμανσης και της πηγής ηλεκτροψεκασμού είναι 150οC. 

 

 

Η είσοδος του οργάνου γίνεται από ένα μικρό στόμιο (orifice), η δέσμη των ιόντων 

εισέρχεται αρχικά στο Qjet και μετά στο Q0 και στη συνέχεια στα τετράπολα Q1, Q2 και 

Q3 και τέλος στον ανιχνευτή. 

Το σύστημα του ηλεκτροψεκασμού βρίσκεται σε ατμοσφαιρική πίεση, κενό 

αρχίζει να δημιουργείται από την είσοδο του οργάνου από μερικά Τorr, αυξάνοντας 

σταδιακά σε μερικά 10-3 Τorr στη περιοχή των Qjet  και Q0 φτάνοντας στα ~ 0.6 x 10-5 

Torr στη περιοχή των τετράπολων και του ανιχνευτή. 

 

 Η διαδικασία του ηλεκτροψεκασμού είναι μια ήπια τεχνική κατά την οποία 

δεν γίνεται θραυσματοποίηση της πρωτεΐνης. 

  



3. Σύστημα εστίαση δέσμης ιόντων : 

Περιλαμβάνει δύο μέρη: τον οδηγό ιόντων Qjet και το τετράπολο εστίασης Q0. Και 

τα δύο μέρη σκοπό έχουν την εστίαση της δέσμης ιόντων. Καθώς τα ιόντα εισάγονται 

στο όργανο βρίσκονται σε συνθήκες κενού, για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η 

εστίαση τους, βελτιώνοντας έτσι την μεταφορά τους προς τα τετράπολα με 

αποτέλεσμα την αύξηση της ευαισθησίας. 

  

 

 

 

 

 

4. Τετράπολα: 

Τα τετράπολα αποτελούν την καρδιά του φασματοφωτόμετρου. Υπάρχουν 

δύο ειδών τετράπολα: τα κλασικά (Quadrupoles) και οι κυψέλες σύγκρουσης 

(Collision Cell).   

 

Α. Τα κλασικά τετράπολα (Quadrupoles) 

Αυτά μπορούν να κάνουν τρεις λειτουργίες: 

1. (RF) Απλή μεταφορά ιόντος, σε αυτή την λειτουργία απλά διατηρούν τα ιόντα 

σε πορεία. 

2. (Scan) Σάρωση ιόντων, στην λειτουργία αυτή επιλέγουν το κάθε ιόν ξεχωριστά 

με βάση τον λόγος τους m/z 

3. (Single Ion Monitoring, SIM) Επιλογή ιόντος, στην λειτουργία αυτή επιλέγεται 

ένα συγκεκριμένο ιόν με βάση τον λόγο του m/z 

 

Qjet 
Q0 



Β. Οι κυψέλες σύγκρουσης (Collision Cell) 

 

Οι κυψέλες σύγκρουσης έχουν δύο κυρίως λειτουργίες: 

1. (RF) Απλή μεταφορά ιόντος, σε αυτή την λειτουργία απλά διατηρούν τα ιόντα 

σε πορεία. 

2. (Fragmentation) Θραυσματισμό ιόντων, στην λειτουργία αυτή με την βοήθεια 

ενός αερίου σύγκρουσης (collision gas) που συνήθως είναι το άζωτο γίνεται 

κατακερματισμό των πρόδρομων ιόντων δημιουργώντας θραύσματά τους. 

Το όργανο έχει τρία τετράπολα το Q1 το Q2 και το Q3 δίνοντας την δυνατότητα 

λειτουργίας MS ή MS/MS. Τα τετράπολα Q1 και Q3 είναι τα κλασικά, ενώ το τετράπολο 

Q2 είναι τετράπολο κυψέλης σύγκρουσης. 

 

Το Triple Quad 3500 είναι ένα MS/MS ανιχνευτής με δυνατότητα σάρωσης 

από  5 έως 2000 (m/z) με βήμα 0.1 δίνοντας πολλές διαφορετικές δυνατότητες 

λειτουργίας ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας των τριών τετράπολων (Q1, Q2 και Q3).  

Q1 

Q2 

Q3 



Οι κύριες λειτουργίες είναι: 

 

 Σάρωση όλων των ιόντων: 

 

Το τετράπολο Q1 κάνει σάρωση των ιόντων με τον λόγο m/z, ενώ τα τετράπολα Q2 

και Q3 είναι σε λειτουργία απλά μεταφοράς ιόντων, έτσι φτάνουν σταδιακά όλα 

τα ιόντα στον ανιχνευτή. 

 

Τετράπολο επιλογή 

Q1 Scan 

Q2 RF 

Q3 RF 

 

 

 Παρακολούθηση ενός ιόντος: 

 

Το τετράπολο Q1 επιλέγει ένα συγκεκριμένο ιόν με βάση τον λόγο του m/z ενώ τα 

Q2 και Q3 είναι σε λειτουργία απλά μεταφοράς ιόντων, έτσι στον ανιχνευτή φτάνει 

μόνο το επιθυμητό ιόν. 

 

Τετράπολο επιλογή 

Q1 SIM 

Q2 RF 

Q3 RF 

 

 

 Σάρωση θραυσμάτων επιλεγμένου ιόντος: 

 

Το τετράπολο Q1 επιλέγει ένα συγκεκριμένο ιόν με βάση το λόγο του m/z, το Q2, 

που είναι κυψέλη σύγκρουσης, κάνει θραυσματοποίηση του ιόντος και το 

τετράπολο Q3 κάνει σάρωση σε όλα τα θραύσματα που δημιουργήθηκαν στο Q2, 

τα οποία καταλήγουν στον ανιχνευτή και καταγράφονται.  



 

Τετράπολο επιλογή 

Q1 SIM 

Q2 Fragmentation 

Q3 Scan 

 

 

 Επιλογή θραύσματος επιλεγμένου ιόντος: 

 

Το τετράπολο Q1 επιλέγει ένα συγκεκριμένο ιόν με βάση το λόγο του m/z, το Q2 που 

είναι κυψέλη σύγκρουσης κάνει θραυσματοποίηση του ιόντος και το τετράπολο Q3 

επιλέγει ένα συγκεκριμένο θραύσμα με βάση τον λόγο m/z, έτσι φτάνει στον 

ανιχνευτή μόνο το επιλεγμένο θραύσμα από ένα συγκεκριμένο ιόν. 

 

Τετράπολο επιλογή 

Q1 SIM 

Q2 Fragmentation 

Q3 SIM 

 

 

 Αναζήτηση ιόντων που δίνουν το ίδιο τελικό θραύσμα: 

 

Το τετράπολο Q1 κάνει σάρωση των ιόντων με το λόγο m/z, το Q2, που είναι κυψέλη 

σύγκρουσης, κάνει θραυσματοποίηση του κάθε ιόντος που περνάει και το τετράπολο 

Q3 επιλέγει ένα συγκεκριμένο θραύσμα με βάση τον λόγο m/z, έτσι φτάνει στον 

ανιχνευτή μόνο το επιλεγμένο θραύσμα από το κάθε ιόν που μπορεί να το δώσει. Με 

την τεχνική αυτή διακρίνονται τα ιόντα που έχουν την δυνατότητα να δώσουν το 

συγκεκριμένο θραύσμα. 



 

Τετράπολο επιλογή 

Q1 Scan 

Q2 Fragmentation 

Q3 SIM 

 

 

 

 

5. Ανιχνευτής: 

Ο ανιχνευτής είναι ένα ηλεκτρονιο-πολλαπλασιαστής που 

καταγράφει τα ιόντα που εξέρχονται από την παγίδα ιόντων δίνοντας 

το αντίστοιχο σήμα. 

 

6. Καταγραφικό: 

Το σήμα μετατρέπεται σε ψηφιακό, ενισχύεται και καταγράφεται από ένα 

ηλεκτρονικό υπολογιστή με το κατάλληλο λογισμικό, δίνοντας ένα φάσμα μάζας της 

σχετικής έντασης των φορτίων ως προς τον λόγο μάζα προς φορτίο (m/z). 

 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θεωρητικό υπόβαθρο της τεχνικής 

ESΙ-MS και τον τρόπο υπολογισμού της σχετικής μοριακής μάζας της πρωτεΐνης 

είναι απαραίτητο να διαβάσετε: 

 

το κεφ. 22 του Β' Τόμου του Daniel C. Harris «Ποσοτική Χημική Ανάλυση» 

(παράγραφος: Ηλεκτροψεκασμός και πρωτεΐνες) 

 

 Για περισσότερα σχετικά με το μηχανισμό και τις εφαρμογές του 

ηλεκτροψεκασμού διαβάστε: 

 

“Electrospray: Principles and Practice” Simon J. Gaskell, Journal of Mass 

Spectrometry, 32, 677-688 (1997)  



Ηλεκτροψεκασμός και Πρωτεΐνες: 

Οι πρωτεΐνες, ανάλογα με τα αμινοξέα που 

τις αποτελούν, περιέχουν ελεύθερες βασικές και 

όξινες ομάδες οι οποίες, ανάλογα με το pH του 

διαλύματος, μπορούν να δώσουν συνολικό θετικό 

ή αρνητικό φορτίο στην πρωτεΐνη. Για παράδειγμα, 

οι αμινομάδες της πρωτεΐνης συνήθως 

πρωτονιώνονται, ενώ τα καρβοξυλικά οξέα 

μπορούν να δράσουν ως δότες πρωτονίου της 

ομάδας –ΟΗ και να αποκτήσουν αρνητικό φορτίο. 

Ο ηλεκτροψεκασμός μεταφέρει στην αέρια φάση 

τα ιόντα που ήδη προϋπάρχουν στο διάλυμα, άρα στην περίπτωση των πρωτεϊνών 

εισάγει πολλαπλά φορτισμένα ιόντα πρωτεϊνών στην αέρια φάση, τα οποία στη 

συνέχεια αναλύονται με φασματομετρία μάζας, με βάση το m/z τους. 

Η πρωτεΐνη που χρησιμοποιείται στην 

άσκηση είναι η μυογλοβίνη ή αλλιώς 

μυοσφαιρίνη (myoglobin). Η μυογλοβίνη είναι 

μια σχετικά μικρή πρωτεΐνη που αποτελείται 

από 153 αμινοξέα, περιέχει σίδηρο και μια 

μονάδα αίμης παρόμοια με αυτή της 

αιμοσφαιρίνης. Είναι και αυτή μεταφορέας 

οξυγόνου στους σκελετικούς μύες, όπου και 

βρίσκεται σε αντίθεση με την αιμοσφαιρίνη που 

έχει 4 μονάδες αίμης και βρίσκεται στο αίμα. Η πρωτεΐνη που χρησιμοποιείται στην 

άσκηση είναι από καρδιακό μυ αλόγου, η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για να 

βρείτε από την βιβλιογραφία την σωστή σχετική μοριακή μάζα της πρωτεΐνης και να 

συγκρίνετε με αυτό που θα υπολογίσετε στην αναφορά σας. 

  



Πειραματικό μέρος 

Αρχικά ετοιμάζεται το διάλυμα της μυογλοβίνης: 

Ζυγίζονται 0.5 mg myoglobin , προστίθενται 5 ml μεθανόλης (MeOH), 0.5 ml 

οξικού οξέος (CH3COOH) και το διάλυμα αραιώνεται με απιοντισμένο νερό σε τελικό 

όγκο 50 ml. 

 

Ερώτηση: 

 Στο διάλυμα μυογλοβίνης που παρασκευάστηκε ποια  είναι η περιεκτικότητα 

του % (v/v) σε MeOH και οξικό οξύ; 

 Ποια είναι η συγκέντρωση του στην πρωτεΐνη σε μg/ml; 

 

Το διάλυμα παρασκευάζεται από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου μερικές ημέρες 

πριν ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος να μπορέσει να γίνει η πρωτονίωση της 

πρωτεΐνης. 

Η προσθήκη του οξικού οξέος έχει ως αποτέλεσμα αφενός να οξινιστεί το 

δείγμα και να δημιουργηθεί χαμηλό pH πρωτονιώνοντας έτσι την αλυσίδα της 

πρωτεΐνης και αφετέρου βοηθά στο να σπάσουν οι δεσμοί υδρογόνου της αλυσίδας 

(όχι οι ομοιοπολικοί δεσμοί της αλυσίδας) και να γίνει αναδιάταξη της  τριτοταγούς 

δομής της πρωτεΐνης. Αυτό δίνει την δυνατότητα στα πρωτόνια του διαλύματος να 

έχουν πρόσβαση και σε εσωτερικές ομάδες της αλυσίδας της και έτσι να μπορούν να 

τις πρωτονιώσουν. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται  πολλαπλή πρωτονίωση της 

πρωτεΐνης  κάτι που είναι απαραίτητο στη συγκεκριμένη τεχνική. Οι πρωτεΐνες έχουν 

μεγάλη μοριακή μάζα ακόμα και οι μικρές όπως η μυογλοβίνη η σχετική μοριακή 

μάζα της είναι κοντά στις 17000 Da. Το φασματόμετρο που χρησιμοποιείται στην 

συγκεκριμένη άσκηση μπορεί να ανιχνεύσει λόγο μάζα προς φορτίο (m/z) μέχρι 2000. 

Έτσι τα μόρια της πρωτεΐνης που θα πάρουν μόνο ένα πρωτόνιο θα έχουν λόγο m/z 

κοντά στα 17000 που είναι εκτός ορίων του οργάνου, τα μόρια που θα πάρουν 2 

πρωτόνια θα έχουν m/z περίπου 8500, πάλι εκτός ορίων.  Ενώ μόρια που θα έχουν 

προσλάβει πχ 10 πρωτόνια ο λόγος m/z θα είναι περίπου 1700 που είναι μέσα στα 

όρια λειτουργίας του. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η πολλαπλή πρωτονίωση 

της πρωτεΐνης. Στην πραγματικότητά υπάρχουν μόρια με διαφορετικές πρωτονιώσεις 

(ακόμα και με 1 και με 2 πρωτόνια) δίνοντας μια κατανομή φορτίων που σε κάποιες 

περιπτώσεις μοιάζει μα την κατανομή Gauss. Στο φάσμα όμως του οργάνου θα 

εμφανιστούν μόνο αυτά που έχουν λόγο m/z κάτω από 2000. 

Η προσθήκη της μεθανόλης βοηθάει αφενός στο να σπάσουν πιο εύκολα οι 

δεσμοί υδρογόνου στην τριτοταγή δομή της πρωτεΐνης και αφετέρου βοηθά στην 

διαδικασία του ηλεκτροψεκασμού να δημιουργούνται πιο μικρά σταγονίδια. 

Εισαγωγή δείγματος: 

Θα χρησιμοποιηθεί μια σύριγγα υγρών, αρχικά ξεπλένεται με διάλυμα MeOH 

– H2O 50%-50% το οποίο θεωρείται ως το τυφλό (blank) διάλυμα και στη συνέχεια η 

σύριγγα φορτώνεται με 300 μL από το διάλυμα μυογλοβίνης χωρίς φυσαλίδες. Τυχόν 

φυσαλίδες δεν δημιουργούν τα προβλήματα που δημιουργούνται στην υγρή 



χρωματογραφία απλά θα υπάρχει ένα κενό στην αλληλουχία των φασμάτων, το 

οποίο όμως είναι καλό να αποφεύγεται. 

Η σύριγγα συνδέεται με τον τριχοειδή σωλήνα μέσω ειδικού συνδέσμου και 

τοποθετείται στην θέση της αντλίας σύριγγας. Μέσω του λογισμικού προγράμματος 

ηλεκτρονικού υπολογιστή το έμβολο της σύριγγας τοποθετείται σε κίνηση βάζοντας 

ταυτόχρονα σε λειτουργία και το δυναμικό της πηγής ηλεκτροψεκασμού (5 kV). Στη 

συνέχεια, η πρωτεΐνη θα εισέρχεται στο φασματόμετρο με μια συνεχή ροή και μόλις 

φτάσει στον ανιχνευτή, το συνολικό σήμα του οργάνου θα ανέβει και θα αρχίσουν να 

εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή τα φάσματα της. Μόλις καταγραφεί ο 

απαιτούμενος αριθμός φασμάτων ολοκληρώνεται η διαδικασία. Ο μεγάλος αριθμός 

φασμάτων είναι επιθυμητός ώστε να μειωθεί αισθητά ο θόρυβος. 

Η σύριγγα ξεπλένεται με το blank διάλυμα (MeOH-H2O 50%-50%) και στη 

συνέχεια εισάγονται 300 μL από το blank διάλυμα και τοποθετείται στο όργανο όπως 

πριν, θέτοντας το ξανά σε λειτουργία. Με τον τρόπο αυτό ξεπλένεται το όργανο, ώστε 

να μην μείνουν υπολείμματα πρωτεΐνης μέσα σε αυτό. Το blank που χρησιμοποιείται 

δεν είναι καθαρό νερό, αλλά ένα διάλυμα που περιέχει και οργανικό φορτίο 

(μεθανόλη) και αυτό γίνεται επειδή η πρωτεΐνη είναι ένα μεγάλο οργανικό μόριο και 

ένας οργανικός διαλύτης θα βοηθούσε στον καθαρισμό της. Μετά από λίγο χρόνο θα 

παρατηρηθεί ότι δεν θα εμφανίζονται ευκρινή φάσματα (θα είναι κυρίως θόρυβος) 

και το συνολικό σήμα του οργάνου θα μειωθεί. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι έχει 

απομακρυνθεί ο πρωτεΐνη από το όργανο. 

Φάσματα: 

Το φάσμα της πρωτεΐνης θα έχει την παρακάτω μορφή: 

 

Στον άξονα τον X είναι ο λόγος m/z από 50 έως 2000 που είναι τα όρια 

λειτουργίας του οργάνου, με διακριτική ικανότητα 0.1 και στον άξονα των Y είναι 

ένταση του σήματος. Το φάσμα που καταγράφεται είναι ο μέσος όρος όλων των 

φασμάτων που έγιναν κατά την διάρκεια της μέτρησης, το συγκεκριμένο παράδειγμα 

είναι ο μέσος όρος 138 φασμάτων. Επιδιώκεται να παίρνεται μεγάλο αριθμό 



φασμάτων για τον μέσο όρο τους για να μειωθεί αισθητά ο θόρυβος και να είναι 

ευδιάκριτες έτσι οι κύριες κορυφές της πρωτεΐνης. Ο θόρυβος είναι τυχαίος μια θα 

είναι προς τα πάνω μια προς τα κάτω οπότε παίρνοντας  ένα μέσο όρο φασμάτων, 

αυτός θα εξουδετερώνεται. Αντίθετα μια κανονική κορυφή θα βγαίνει πάντα στο ίδιο 

σημείο και έτσι στον μέσο όρο των φασμάτων θα ενισχύεται. 

Παρατηρείται ένα πλήθος κορυφών που έχει την κατανομή Gauss που 

αναφέρθηκε πριν. Οι κορυφές που μας ενδιαφέρουν είναι οι μεγάλες που είναι οι 

κύριες και αποτελούν κορυφές της ίδιας πρωτεΐνης. Έχουν όμως πρωτονιωθεί με 

διαφορετικό αριθμό πρωτονίων και ενώ έχουν την ίδια μοριακή μάζα έχουν 

διαφορετικό λόγο m/z με αποτέλεσμα να οδηγούν στην εμφάνιση διαφορετικών 

κορυφών στο φάσμα της πρωτεΐνης. Ανάλογα με τον βαθμό πρωτονίωσης της η 

κατανομή αυτή θα είναι μετατοπισμένη δεξιά ή αριστερά. 

Κάθε κύρια κορυφή διαφέρει από την διπλανή της κατά φορτίο 1. Προς τα 

αριστερά κατά +1, οπότε το z μεγαλώνει και έτσι ο λόγος m/z μειώνεται, αντίθετα 

προς τα δεξιά κατά -1 οπότε το z μικραίνει και έτσι ο λόγος m/z μεγαλώνει. 

Αν γίνει μεγέθυνση σε μια κύρια κορυφή, θα παρατηρηθούν δίπλα σε αυτήν 

κάποιες μικρότερες κορυφές, οι οποίες:  

1. Δεν μπορεί να είναι: 

a. θόρυβος (λόγω των μεγάλου αριθμού 

φασμάτων στο μέσο όρο τους) ο 

θόρυβος είναι πολύ μικρότερος, 

b. θραύσματα της πρωτεΐνης, η τεχνική 

του ηλεκτροψεκασμού είναι μια ήπια 

τεχνική που δεν προκαλεί 

θραυσματοποίηση του μορίου. 

2. Μπορεί να είναι: 

a. Ισότοπα: 

Η πιθανότητα ύπαρξη ισοτόπων σε ένα μόριο πρωτεΐνης είναι πολύ μεγάλη, 

λόγο του μεγάλου αριθμού ατόμων που περιέχει η αλυσίδα της.  Η 

πιθανότητα αυτή είναι όσο είναι και η αφθονία τους στην φύση. πχ ο 13C σε 

σχέση με τον 12C βρίσκεται σε αναλογία 1.07% οπότε για κάθε 100 άτομα C 

αναμένεται να υπάρχει ένα άτομο 13C.Αντίστοιχα και τα άλλα άτομα. Έτσι οι 

κορυφές αυτές είναι μόρια της ίδιας πρωτεΐνης που όμως έχουν 

διαφορετικά ισότοπα, με αποτέλεσμα η μοριακής της μάζα να είναι 

διαφορετική. 

b. Τροποποίηση πρωτεΐνης: 

Υπάρχει η πιθανότητα της τροποποίησης κάποιων μορίων της πρωτεΐνης 

από ακαθαρσίες που πιθανόν να βρίσκονται μέσα στο διάλυμα της. 

Παράδειγμα: σε κάποιο καρβονύλιο ενός αμινοξέως θα μπορούσε να 

αντικατασταθεί ένα Η+ από ένα ιόν Na+. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να 

αλλάξει η μοριακή μάζας  της κατά 22 (-1 λόγο H+, +23 λόγο Na+, σύνολο +22), 



ή η πρωτεΐνη να είναι φωσφορυλιωμένη με προσθήκη φωσφορικής ομάδας 

με αποτέλεσμα την τροποποίηση της μοριακής της μάζας κατά +96. 

Όσο περισσότερο χρόνο έχει δημιουργηθεί το διάλυμα της πρωτεΐνης τόσο 

είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα να έχει τροποποιηθεί. Για τον λόγο αυτό το διάλυμα 

δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ παλιό αλλά και ούτε πολύ καινούργιο. Χρειάζεται 

κάποιος χρόνος ώστε να γίνει επαρκής πρωτονίωση της αλλά όχι πολύ μεγάλο 

διάστημα για να αποφευχθεί η τροποποίηση της. 

Από την διαφορά της μικρής κορυφής ως προς την κύρια γνωρίζοντας και 

πόσο είναι το φορτίο z του λόγου αυτού μπορεί να υπολογιστεί πόσο διαφέρει το 

τροποποιημένο μόριο της πρωτεΐνης από το αρχικό και από την διαφορά αυτή να 

γίνει αντιληπτό εάν οφείλεται στην παρουσία ισοτόπων και σε ποια ή αν οφείλεται 

στην τροποποίηση του μορίου και από τι ακριβώς. 

Υπολογισμός σχετικής μοριακής μάζας πρωτεΐνης: 

Αρχικά καταγράφονται οι τιμές του λόγου m/z των κύριων κορυφών. Στο 

παράδειγμα μας θα είναι: 

Κορυφή Λόγος m/z 
1 1541.9 

2 1413.3 

3 1304.8 

4 1211.7 

5 1131 

6 1060.4 

7 998.1 

8 942.8 

9 893.1 

Κάνοντας σωστά τους υπολογισμούς για κάθε κύρια κορυφή θα έχετε 

υπολογίσει σχετική μοριακή μάζα της πρωτεΐνης: 

Κορυφή Μοριακή Μάζα 

(Da) 

1 16949.8 

2 16947.5 

3 16949.3 

4 16949.7 

5 16949.9 

6 16950.3 

7 16950.6 

8 16952.3 

9 16949.7 

  

Υπολογίζεται της σχετικής μοριακής μάζας της 

πρωτεΐνης, όπως αναφέρεται στο κεφ. 22 του Β' Τόμου 

του Daniel C. Harris «Ποσοτική Χημική Ανάλυση» 

(παράγραφος: Ηλεκτροψεκασμός και πρωτεΐνες). 

 

Από αυτές τις τιμές θα υπολογίσετε την μέση 

τιμή και την τυπική τους απόκλιση: 

Μοριακή μάζα μυογλοβίνης: 

16949.9 ± 1.2 Da 

Αν για κάποιο λόγο η τυπική απόκλιση σας είναι 

μεγάλη, πιθανόν να έχετε κάνει κάποιο λάθος 

στους υπολογισμούς των μοριακών μαζών. 



Αναφορά: 

Για την σύνταξη της αναφορά σας θα κάνετε τα εξής: 

1. Μια μικρή εισαγωγή μέχρι μία σελίδα, για την τεχνική ESI-MS καθώς και για 

το όργανο που χρησιμοποιείται. 

2. Υπολογίσετε την σχετική μοριακή μάζα της πρωτεΐνης στο φάσμα που σας 

δόθηκε. Να φαίνονται αναλυτικά στο κείμενο σας όλοι οι υπολογισμοί που 

κάνατε, ώστε πάνω σε αυτό να είναι δυνατό να διορθωθούν τυχόν λάθη. 

3. Να υπολογίσετε την μέση τιμή και την τυπική απόκλιση των τιμών των 

μοριακών μαζών που υπολογίσατε. 

4. Να συγκρίνετε την μέση τιμή της σχετικής μοριακής μάζας της μυογλοβίνης 

που υπολογίσατε με τιμή από την βιβλιογραφία για μυογλοβίνη από καρδιά 

αλόγου και να προσδιορίσετε το επί της % το απόλυτο σφάλμα της μέτρηση 

σας. 

5. Στο διάλυμα της μυογλοβίνης που σας δόθηκε, να υπολογίσετε την 

συγκέντρωση της μυογλοβίνης σε μg/ml καθώς και τις συγκεντρώσεις σε 

MeOH και σε CH3COOH επί της % (v/v). 

6. Στο διάλυμα της μυογλοβίνης που σας δόθηκε, να υπολογίσετε την 

συγκέντρωση της μυογλοβίνης σε ppm, θεωρώντας ότι ο τελικός όγκος 

αραίωσης είναι 50 ml. Δίνονται οι πυκνότητες σε g/l: 

 για το H2O 1.000, την MeOH 0.792 και για το CH3COOH  1.049. 

7. Εκτός του αρχείο της αναφοράς σας (σε μορφή pdf ή word) θα πρέπει να 

στείλετε και το υπολογιστικό αρχείο (σε μορφή excel ή origin) όπου θα είναι 

όλοι οι υπολογισμοί σας. 

Ως αναφορά θεωρείται η αποστολή και των δύο αρχείων  

(κείμενο και υπολογιστικό αρχείο) 

αν ένα από τα δύο αρχεία δεν παραδοθεί η αναφορά δεν βαθμολογείται. 

Βίντεο: 

Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας παρουσιάζεται στο βίντεο της άσκησης στη 

ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-class: 

  
καθώς και στην παρακάτω διεύθυνση: 

https://www.youtube.com/channel/UCrrDd

UXUiTxyhezA140RIew  
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