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Το Τμήμα Βιοχημικής Γενετικής 
προσφέρει  από την 1η Μαρτί-
ου 2012 την ανάλυση των ακυ-

λοκαρνιτινών στο αίμα. Πρόκειται 
για μια νέα διαγνωστική υπηρεσία η 
οποία πραγματοποιείται με τη μέθο-
δο της διαδοχικής  φασματομετρίας 
μάζας (tandem mass spectrometry), 
με σημαντική διαγνωστική αξία 
στον τομέα των κληρονομικών με-
ταβολικών νοσημάτων, κυρίως αυτών 
που οφείλονται σε διαταραχές στη 
β-οξείδωση των λιπαρών οξέων.

Ο μηχανισμός της β-οξείδωσης 
στα μιτοχόνδρια αποτελεί σημαντικό 
μεταβολικό μονοπάτι για την κάλυψη 
των ενεργειακών αναγκών των ιστών 
στις περιόδους κατά τις οποίες τα 
ηπατικά αποθέματα γλυκογόνου εξα-
ντλούνται. Η καρνιτίνη (β-υδροξυ-γ-
τριμεθυλαμινοβουτυρικό οξύ) δια-
δραματίζει εξέχοντα ρόλο στη με-
ταφορά των λιπαρών οξέων μακράς 
αλυσίδας στο εσωτερικό των μιτο-
χονδρίων. Για τη διαδικασία αυτή, η 
ανθρακική αλυσίδα των ενεργοποι-
ημένων λιπαρών οξέων, σε μορφή 
Acyl-CoA, προσδένεται στην καρνι-
τίνη και οι ακυλεστέρες που προκύ-
πτουν (ακυλοκαρνιτίνες) μεταφέρο-
νται δια μέσου της εσωτερικής μεμ-
βράνης των μιτοχονδρίων.

Ασθένειες που προκαλούνται λόγω 
ανεπάρκειας ή δυσλειτουργίας ενζύ-
μων του μεταβολισμού των λιπαρών 
οξέων οδηγούν στη συσσώρευση συ-
γκεκριμένων ακυλοκαρνιτινών στο 
αίμα. Το «προφίλ» που προκύπτει 
από τον ποσοτικό προσδιορισμό 
των, ως προς το μήκος της ανθρακι-
κής αλυσίδας, διαφορετικών ακυλο-
καρνιτινών είναι χαρακτηριστικό για 
την κάθε ασθένεια (Εικ. Β, Γ). 

Ο ποσοτικός προσδιορισμός των 
ακυλοκαρνιτινών επιτυγχάνεται με 
διαδοχική φασματομετρία μάζας. 

Πρόκειται για μια αναλυτική μέθο-
δο ανίχνευσης μορίων σε μορφή ιό-
ντων με κριτήριο το λόγο της μά-
ζας προς το φορτίο (m/z). Το όργα-
νο ανάλυσης αποτελείται από: α) 
πηγή ιοντισμού, β) δύο τετραπολι-
κούς αναλυτές μαζών (MS1, MS2), 
γ) κυψελίδα σύγκρουσης (collision 
cell) η οποία παρεμβάλλεται μετα-
ξύ των δύο τετραπόλων και δ) ανι-
χνευτή (Εικ. Α). Τα πρόδρομα ιό-
ντα δημιουργούνται με ηλεκτρο-
ψεκασμό (electrospray ionization) 
και επιλέγονται στο πρώτο τετρά-
πολο (MS1). Ακολούθως, οδηγού-
νται στην κυψελίδα σύγκρουσης 
όπου συγκρούονται με μόρια αδρα-
νούς αερίου (Αργό) παράγοντας θυ-
γατρικά ιόντα. Αυτά επιλέγονται 
στο δεύτερο τετραπολικό αναλυ-
τή (MS2) και μετρούνται στον ανι-
χνευτή. Η ταυτότητα του κάθε μο-
ρίου καθορίζεται από το συνδυασμό 
των μαζών του πρόδρομου και των 
θυγατρικών ιόντων. Από τα πρόδρο-
μα ιόντα όλων των ακυλοκαρνιτινών 
προκύπτει ένα κοινό θυγατρικό ιόν 
με m/z=85, επομένως ο προσδιορι-
σμός τους μπορεί να επιτευχθεί με 
σάρωση μιας συγκεκριμένης πε-
ριοχής μαζών για την ανίχνευση 
όλων των πρόδρομων ιόντων από 
τα οποία προκύπτει θυγατρικό ιόν 
με m/z=85. Για την ποσοτικοποίη-
ση της κάθε μάζας χρησιμοποιού-
νται σταθερά δευτεριωμένα ισότο-
πα ακυλοκαρνιτινών γνωστής συ-
γκέντρωσης τα οποία προστίθενται 
στο κάθε δείγμα. Η εισαγωγή των 
δειγμάτων στον αναλυτή μάζας επι-
τυγχάνεται με την τεχνική έγχυσης 
σε ροή (flow injection analysis) χω-
ρίς να είναι αναγκαίος ο χρωματο-
γραφικός διαχωρισμός των μορίων. 
Ο χρόνος ανάλυσης του κάθε δείγ-
ματος είναι περίπου δύο λεπτά.
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(Α) Σχηματική απεικόνιση της διάταξης των επί μέρους 
στοιχείων του διαδοχικού φασματογράφου μαζών. (Β) 
Φυσιολογικό φάσμα ακυλοκαρνιτινών. (Γ) Προφίλ ασθε-
νούς με ανεπάρκεια του ενζύμου MCAD με χαρακτηρι-
στική συσσώρευση των ακυλοκαρνιτινών C6 (α), C8 (β) 
και C10:1 (γ). Τα σταθερά ισότοπα γνωστής συγκέντρω-
σης υποδεικνύονται με αστερίσκο.


