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În ultimii ani au fost înregistrate progrese semnificative în dezvoltarea tehnologiilor 

analitice bazate pe microfluidice pentru aplicații proteomice și glicomice. În dezvoltarea 

sistemelor microfluidice un progres semnificativ a fost realizat datorită numeroaselor 

avantaje ale analizei prin microchip-uri, incluzând abilitatea de realizare a analizelor într-un 

timp foarte scurt, reducerea consumului de probă, sensibilitate, calitate și performanță 

crescută, cât și costuri scăzute. Cuplajul acestor dispozitive cu spectrometria de masă bazată 

pe ionizarea prin electropulverizare (ESI), a fost intens studiat datorită capacității acestora de 

a elucida din punct de vedere structural o serie de molecule slab abundente în amestecuri 

complexe, molecule care, în unele cazuri pot fi considerate biomarkeri valoroși pentru o serie 

de boli de o gravitate extremă. Înțelegerea interacțiunilor fundamentale în sistemele biologice 

este crucială pentru caracterizarea unor probleme complexe, întrucât acestea pot determina ce 

fel de molecule joacă roluri critice în sistemele biologice, fie ele proteine, acizi nucleici, 

lipide sau carbohidrați. Deoarece foarte multe procese celulare sunt dependente și guvernate 

de către interacțiunile la nivel molecular, tehnologiile bazate pe chimia analitică au dobândit 

o aplicare la scară largă, în special în domeniile genomicii, proteomicii, lipidomicii sau 

glicomicii. Studierea problemelor biologice complexe multiple necesită înțelegerea și 

integrarea atât a biologiei, fizicii cât și a chimiei analitice. Spectrometria de masă este un 

instrument foarte puternic și precis pentru determinarea masei moleculare a unui analit, o 

proprietate fizică intrinsecă care poate fi utilizată pentru a deduce o gamă largă de informații 

biologice în raport cu analitul și condițiile biologice la care este supus. Spectrometria de masă 

este foarte potrivită pentru studiile bioanalitice datorită multor caracteristici de performanță, 

ca de exemplu ciclul de funcționare, limita de detecție, rezoluția, sensibilitatea, factori care 

permit o caracterizare de înaltă performanță a probelor biologice. 

 Prezenta teză de doctorat, a avut drept scop principal elaborarea unor metode 

ultraperformante și sensibile bazate pe spectrometria de masă de înaltă rezoluție cu ionizare 

prin electropulverizare, pentru identificarea și caracterizarea structurală a unor molecule, în 

unele cazuri cu rol de biomarkeri, pentru analiza oligozaharidelor, glicanilor, gangliozidelor, 

proteinelor și interacțiunile funcționale dintre acestea, având relevanță biologică și clinică. 
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Primul capitol, intitulat „Generalități în dezvoltarea metodelor spectrometrice de 

masă cu ionizare prin nano-electropulverizare”, este dedicat trecerii în revistă a proceselor și 

teoriilor ionizării prin electropulverizare, pornind de la definițiile și evoluția istorică a ceea ce 

reprezintă în prezent spectrometria de masă, dar și a metodelor moderne de analiză 

spectrometrică de masă cu ionizare prin electropulverizare, cu accent pe sistemele micro- și 

nanofluidice și cuplajul acestora cu nanoESI MS. 

Capitolul II, denumit „Parte experimentală. Echipamente și proceduri în 

spectrometria de masă” ilustreză date referitoare la întreaga aparatură, probele și reactanții 

utilizați în studiile efectuate în această teză de doctorat, cât și la nomenclatura de fragmentare 

a ionilor și metoda de calcul a maselor moleculare și a maselor fragmentelor ionice obținute 

din date brute. 

Capitolul III, „Rezultate experimentale originale. Interpretări și discuții”, include 

rezultate originale legate de optimizarea și dezvoltarea metodelor spectrometrice de masă de 

înaltă rezoluție cu ajutorul nanoESI și analizor cuadrupolar hibrid cu timp de zbor (QTOF 

MS), pentru studiul diferitelor clase de molecule standard, a unor zaharide simple, în vederea 

identificării parametrilor optimi de analiză ai fiecărei clase de compuși biomoleculari. În 

urma acestei analize, s-a realizat optimizarea platformei ca pas premergător analizelor 

moleculelor biologice care au în compoziție unități glucidice. 

O altă etapă a cercetării s-a bazat pe spectrometria de masă cu analizor cu capcană 

orbitală, Orbitrap MS, echipat cu modulul tip capcană ionică cu dublă presiune liniară, 

procesul de ionizare fiind realizat prin nanoESI și fragmentare prin CID MSn, pentru 

caracterizarea compozițională și structurală a domenilor bogate în GlcA și IdoA în lanțuri 

hibride de condroitin/dermatan sulfat (CS/DS) extrase din țesutul cerebral al unor șoareci de 

4 și 14 săptămâni. Comparația dintre cele două țesuturi a arătat, pentru prima dată prin 

spectrometria de masă, o relație clară în funcție de vârstă a domeniilor bogate în CS și DS în 

creier, în mod deosebit al conținutului de grupări sulfat. Evaluarea sulfatării sugerează că, 

față de materia cerebrală a șoarecelui mai tânăr, materia cerebrală a șoarecelui mai în vârstă 

conține domenii bogate în DS cu un conținut de SO3 mai mare, pe când domeniile bogate CS 

prezintă o mai mare sulfatare în creierul mai puțin dezvoltat. Prin spectrometria de masă în 

stagii multiple de fragmentare, folosind disocieri induse prin ciocnire (CID) până la MS4, am 

emis ipoteza apariției în țesutul cerebral a unei structuri rare, [4,5-∆-

GlcAGalNAc(IdoAGalNAc)2] ce prezintă sulfatare la 4,5-∆-GlcA în poziția 3 și respectiv în 

poziția 6 a primei unităţi GalNAc de la capătul nereducător. Postularea acestei structuri a fost 

posibilă pe baza mai multor ioni diagnostic obținuți în experimente de spectrometrie de masă 
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în stagii multiple și datorită acurateței în determinarea masei ionilor fragment, oferită de 

instrumentul de înaltă rezoluție implicat în analiză. 

O a treia etapă de cercetare a constat în aplicarea cu succes, pentru prima dată, a unei 

tehnici moderne de analiză, bazată pe spectrometria de masă cu analizor QTOF MS, ionizare 

prin nanoESI și chip-nanoESI cât și fragmentarea prin CID MS/MS, pentru determinarea 

interacției necovalente dintre dizaharidele CS extrase și purificate din linile celulare HEK 293 

și proteina FGF-2. În acest studiu pentru interacția necovalentă CS-FGF-2 am optimizat două 

metode de ionizare: metoda cu infuzie nanoESI prin capilar și metoda cu infuzie prin sistem 

chip-nanoESI cu ajutorul robotului NanoMate. Prioritar etapei de analiză și caracterizare a 

partenerilor de reacție, testarea diferitelor tipuri de solvenți a fost o etapă crucială, având în 

vedere modul de ionizare în care FGF-2 și GAG pot fi caracterizate. În acest scop am efectuat 

o evaluare extensivă a diferitelor sisteme de solvenți pentru a dezvolta un solvent tampon 

capabil să reproducă atât condițiile in vivo cât și să îndeplinească concomitent cerințele 

privitoare la electropulverizarea prin nanoESI și chip-nanoESI și cele legate de formarea unui 

complex necovalent de tip glicozaminoglican-proteină. Astfel, experimentele de testare au 

demonstrat că cel mai eficient sovent tampon este soluția apoasă de acetat de amoniu, 10 

mM, pH 6,8, ce a oferit un compromis echilibrat între o ionizare eficientă a FGF-2 și 

complexului format, cât și de asemenea condițiile de interacțiune necesare. Folosind sistemul 

automat de infuzie a probei am obținut un randament ridicat al analizelor, precum și 

eliminarea completă a contaminării încrucișate. Astfel că în cadrul acestui studiu am realizat 

caracterizarea separată a partenerilor de reacție CS și proteina FGF-2 în solventul tampon 

pentru a determina masele lor moleculare monoizotopice, structura detaliată a dizaharidei și a 

proteinei, dar și eficiența ionizării ambilor reactanți în solvent tampon prin 

nanoelectropulverizare.  

În acest sens (-) chip-nanoESI MS și CID MS/MS ale CS au indicat prezența nu doar a 

motivelor dizaharidelor sulfatate, dar și a legăturii GlcA-GalNAc, și de asemenea a formei lor 

dimerizate. Totodată, s-a determinat că dizaharidele CS sunt atașate grupării sulfat la 

monozaharida GalNAc în poziția C4. În funcție de poziție, grupul sulfat poate juca un un rol 

semnificativ biologic, biochimic și biomedical, influențând funcțiile și interacțiile 

glicozaminoglicanilor. Din acest motiv, identificarea poziției grupului sulfat de-a lungul 

lanțului este extrem de importantă, deoarece experimentele top-down au arătat că legarea 

partenerilor de interacție are loc prin intermediul grupării SO3. Prin (+) chip-nanoESI QTOF 

MS, a fost posibilă caracterizarea FGF-2 în solventul tampon și determinarea cu precizie 

ridicată a masei sale moleculare. De asemenea, aplicațiile realizate au dus la dezvoltarea unui 
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protocol inovator de interacție necovalentă CS-proteină și de analiză a produșilor de prin 

screening chip-nanoESI MS și fragmentare top-down CID MS/MS. 

În urma experimentelor vizând interacția dintre GAG-FGF-2, pe lângă forma 

specifică proteinei FGF-2 cu stări de încărcare a ionilor moleculari de la 8+ la 10+, au fost 

identificați patru complecși necovalenți. Au fost, de asemenea, identificate două semnale care 

corespund maselor moleculare a complexului necovalent dintre FGF-2 și Δ-4,5-GlcA-

GalNAc(SO3), cu 9 și respectiv 8 sarcini pozitive prin protonare multiplă. Fragmentarea prin 

procedeul top-down optimizat a ionilor corespunzători complexului necovalent a condus la 

generarea ionilor diagnostic pentru un complex CS-proteină în care specia Δ-4,5- [GlcA-

GalNAc] este legată la FGF-2 prin gruparea SO3, lucru confirmat pentru prima dată prin MS. 

Rezultatele obținute demonstrează că din punct de vedere tehnic metodele bazate pe 

spectrometrie de masă și în special cele utilizând tehnici avansate de tip chip-nanoESI, pot 

genera, cu o sensibilitate și viteză de analiză de neegalat, nu numai date fiabile asupra 

formării complexelor GAG-proteice ci și asupra partenerilor de interacție și al complexului 

format. Nici o altă metodă analitică implicată până acum în interactomica 

glicozaminoglicanilor nu a fost capabilă să furnizeze astfel de informații detaliate. Din punct 

de vedere biologic, am arătat pentru prima dată că o dizaharidă GAG se leagă necovalent de 

un FGF, fapt ce oferă informații precise și în timp real cu privire la interacțiunile necovalente 

ale moleculelor cu rol vital în matricea extracelulară și pot reprezenta o bază pentru studii 

viitoare legate de complecși ai proteinelor cu lanțuri mai lungi de glicozaminoglicani (tetra, 

hexa, octa, decazaharide). 

Ultima etapă a cercetării a constat în demonstrarea fezabilității metodei 

spectrometrice cu ajutorul spectrometrului de masă de mare capacitate cu capcană ionică 

(HTC) cuplat cu un sistem complet automatizat, robotul NanoMate, pe bază de chip-nanoESI, 

sistem ce incorporează tehnologia chip-ESI 400, pentru studiul interacțiunii dintre 

gangliozidele extrase și purificate din materia cenușie a cerebelului uman adult și o probă 

proteică, reprezentată de subunitatea monomerică B a toxinei holerice, proteină secretată de 

bacteria gram-negativă Vibrio Cholerae. 

Inovația în acest studiu preliminar este reprezentată de: i) optimizarea condițiilor de 

lucru în vederea depistării, detecției și analizei structurale a produșilor de reacție la un 

randament ridicat, ii) reducerea timpului de preparare a probei, iii) introducerea confirmării 

structurale prin MS/MS. 

Folosind acest sistem automat de infuzie a probei a fost obținut un randament ridicat 

al analizelor, precum și eliminarea completă a contaminării încrucișate. Am dezvoltat un nou 
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protocol bazat pe chip-nanoESI cu ajutorul unui robot NanoMate cuplat cu HCT MS, 

disociere indusă prin transfer de electroni (ETD) și CID MSn pentru identificarea 

interacțiunilor necovalente și a complexelor formate între monomerul Ctb și un amestec de 

gangliozide native extrase din cerebelul uman adult. Rezultatul interacțiunii necovalente 

urmată de rezultatele prin chip-nanoESI MS, a sugerat pentru prima dată că, expus la un 

amestec foarte complex de gangliozide, în condiții care facilitează interacțiunea 

monomerului, Ctb se leagă preferențial de clasa G1, indiferent de numărul de resturi de acid 

sialic sau de alte modificări. Fragmentarea în stagii multiple prin ETD, urmată de datele 

furnizate de CID, susțin că Fuc-GT1 (d18:1/18:0) se leagă la histidina 14 (H14). Conform 

studiilor anterioare privind aceste tipuri de substraturi, posibilele interacțiuni ale specilor 

gangliozidice GM1 sunt la G34, H14 și Y13 prin Neu5Ac și N15, W89, N91, K92, E52, Q57 

și Q62 prin galactoza externă.  

Un alt rezultat interesant al acestui test de interacțiune este acela că anumite specii cu 

grad ridicat de sialilare sau modificate prin fucozilare au fost descoperite pentru prima dată în 

cerebelul uman. Evident, astfel de specii minore, dintre care Fuc-GT1 (d18:1/18:0), care ar 

putea juca un rol biologic foarte important, au putut fi detectate numai prin complexul format 

cu monomerul Ctb.  

Având în vedere aceste caracteristici, chip-naoESI MS, poate fi considerată ca o 

metodă de avangardă cu largi aplicații. Mai mult, rezultatele din prezenta teză de doctorat 

deschid noi perspective pentru implementarea acestor platforme analitice nou dezvoltate în 

laboratoarele moderne din domeniul biofizic, biochimic, medical și farmaceutic, pentru 

analiza structurală a amestecurilor de glicoconjugate biologice provenite fie din fluide sau 

țesuturi fie ca produși farmaceutici.  

Eficiența ridicată a secvențierii oferită de ESI QTOF MS/MS, a făcut posibilă 

elucidarea prezenței izomerilor structurali sau izobari ca specii distincte. În numeroase cazuri 

aceste specii au roluri patologice sau/și fiziologice, deci pot fi de relevanță diagnostică 

specifică. 

 

 

 


