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Szelén specieszek vizsgálata
csiperkegombában

Stefánka Zsolt" - Fodor Péter"

Mióta az első publikáció megjelent a szelénről, mint esszenciális
mikroelemről, számos cikk foglalkozik meghatározásának lehetséges
eljárásaival. A szelén többek közt az emlősök és az ember számára is
jelentős nyomelem, fontos szerepe van pl. bizonyos rákbetegségek
leküzdésében, de csak egy igen szűk tartományon belül kedvező
hatású. Túl nagy mennyiség erős toxikus hatást fejt ki, melynek tünete
hajhullás lehet, de szelénhiány esetén fiatal kérődzőknél megfigyelték
májnekrózis kialakulását és a májrákra való nagyobb hajlamot is (1; 2].
A különböző szelén specieszek toxicitási értékeit az 7. táblázat mutatja.
Jól látható a táblázatból, hogy a különböző módosulatok toxikus mennyiségei jelentősen eltérnek egymástól. A szervetlen formák jóval kisebb
mennyiségben is mérgezőek, míg a szerves szelénvegyületek toxicitási
határértékei nagyobbak. Az emlősök szöveteiben leggyakrabban előforduló szelénvegyület a szelenocisztein (SeCys), amely a gluthationperoxidáz enzimbe beépülve antioxidáns hatású (3]. Egy másik fontos
szeléntartalmú aminosav a szelenomethionin (SeMet), amelyből konverzióval képződik az előbb említett SeCys [4]. Tudományosan elfogadott tény, hogy
szelenoaminosav formájában a szervezetbe került
szelén könnyebben felszívódik, mint szervetlen formában [5], és ez,
ismerve az igen szűk tolerancia intervallumot, nagyon fontos tényező
lehet pl. a gyógytáplálás esetén használt szelénnel dúsított élelmiszerek
szempontjából.
1, táblázat
(L- LD;g, Mz minimáli halálos mennyiség)
szelén specieszek

mg Se/ kg testtömeg

szervetlen
Na, 5003

2-3 (L; nyúl, oral.)
2-6 (L; ember, oral)

Na. 5004
elemi Se

5,2-5,75 (M; patkány, ip.)
6700 (L; patkány, oral)

szerves
DL-SeCys
DL-SeMet
(CH;)Se
(CH;)3SeCI

4 (M;
4,25
1600
499

patkány, ip.)
(M; patkány, ip.)
(L; patkány, ip.)
(L; patkány, ip.)

A fent említett okokból látszik, mennyire fontos a szelénvegyületek
szelektív meghatározására szolgáló módszerek kifejlesztése. Ezeknek
az ún. speciációs technikáknak mintegy tizenöt évre tekint vissza az irodalmuk, tehát viszonylag új módszernek számítanak. A speciációs módszerek alkalmasak a különböző szerves és szervetlen elemmódosulatok
sára,
A speciációs analízis egyik kritikus lépése a minta-előkészítés,
hiszen a különböző szerves vegyületek a hagyományos feltárási módszerekkel könnyen egymásba alakulhatnak, vagy akár szervetlen formává oxidálódhatnak.

Nincs ez másként a szelén esetén sem, ezért

alkalmaztunk egy a hagyományostól eltérő, de irodalmi előzményekkel
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bíró, tetrametil-ammónium-hidroxidos minta-előkészítési eljárást, melyet

később részletesen ismertetünk.
A speciációs analízis másik kritikus lépése a megfelelő elválasztási
technika és a detektálás kiválasztása. Erre ún. csatolt technikákat
használnak, ahol az elválasztás történhet HPLC-vel, melyhez

kapcsol-

ható UV [6], ICP-MS [7; 8], ICP-AES [9], vagy AFS [10] detektor is.
Illékony szelén-komponensek, úgymint dimetilszelén (DMSe) vagy
dimetildiszelén (DMDSe) esetén gázkromatográfia lehet az elválasztó
eljárás. Problémát okozhat az elválasztó rendszer és a detektor
összekapcsolása, erre megoldást kínálhat egy hidrid generátor egység
beiktatása a rendszerbe pl. HG-AAS technika [11] alkalmazása, vagy a
minta közvetlenül a lángba történő porlasztása. Munkánkban ez utóbbit
alkalmaztuk egy nagynyomású porlasztó segítségével. Ez a módszer
viszonylag új az atomspektrometriában, leírását többek közt Lefebvre
[12] adta meg. Előnye, hogy igen nagy a porlasztási hatásfoka (5096
körüli), viszont a lángba kerülő nagy folyadékmennyiség hideg láng
esetén elveheti a láng energiájának nagy részét, ezért ajánlatos a porlasztó után egy deszolvatáló rendszert kapcsolni.
Munkánk első lépéseként szerves SeCys,

SeMet,

szelenothionin

(SeEt), valamint szervetlen SelyvV, SevVI specieszek szelektív meghatározását dolgoztuk ki HPLC-HHPN-AFS rendszeren, majd a módszert
valódi minták szerves és szervetlen szeléntartalnának vizsgálatára
használtuk. Ezek után megpróbáltuk azonosítani a minta szerves szelénkomponensét egy, a tanszéken korábban már kidolgozott módszer
segítségével [13].

Kísérleti rész
Vegyszerek
Munkánk során a szerves modell-oldatok készítéséhez DL-szeleno-

cisztein, DL-szelenomethionin és DL-szelenoethionin (Sigma, St. Louis,

USA) standardokat használtunk, az oldatokat ioncserélt vizzel állítottuk
elő úgy, hogy 25-25 mg-ot oldottunk fel 100 ml vízben, majd a későbbiek
során ebből az oldatból higítottunk a kívánt koncentrációig. Erre azért
volt szükség, mert a töményebb oldatok tovább eltarthatóak jelentős
koncentrációváltozás nélkül. Az eluens készítéséhez trifluor-ecetsavat
(Merck,

Hohenbrunn,

Németország),

metanolt

(Reanal,

Budapest,

Magyarország) és didodecil-dimetil-ammónium-bromidot (DDAB)
használtunk. A DDAB oldathoz (0,01 mol/ml) 0,23 g DDAB-t (Fluka)
mértünk be 50 ml ioncserélt vízbe. A további munkánk során ezt az oldatot használtuk fel. A minta-előkészítéshez használt tetrametil-ammónium-hidroxid (TMAH) oldat a következőképpen készült: analitikai mérlegen bemértünk 12,5 g TMAH-t (Sigma, St. Louis, USA) és 50 mi ioncserélt vízben feloldottuk, így egy 12,5 m/v9e-os oldatot kaptunk, ennek
az oldatnak a segítségével végeztük el a minta-előkészítést a később
részletesen leírt módon.

Analitikai műszerek
Az eluens áramlását egy Merck-pumpa (Hitachi, L-7100) biztosította,
amely a minta-bejuttató egységgel (LMIM, Budapest, Magyarország)
összekapcsolva a mintát az oszlopra juttatta. Vizsgálataink során 250 ul
térfogatú minta-bejuttató hurkot (loop-ot) használtunk. A kromatográfiás
oszlop a szerves vegyületek esetében egy Bio Separation Technologies
(BST, Budapest, Magyarország) Nucleosil C-18 (150x4,6 mm, 5 um-es
szemcseméretű) oszlop volt. A szervetlen és szerves komponensek
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egymástól történő elválasztásához szintén BST gyártmányú Rutin C-18
(250x4,6 mm, 10 um-es szemcseméretű) oszlopot használtunk. A nagynyomású porlasztó házi készítésű volt, a mérések során végig 15 Hmes lyukat használtunk a porlasztóban. A kis térfogatú, hideg hidrogénargon diffúziós lángot a porlasztóban képződött nagy mennyiségű
aeroszol kioltotta volna, ezért a láng energiájának megőrzése
érdekében a porlasztó után egy deszolvatáló rendszert kapcsoltunk,
amely szintén házi készítésű volt (Falussy Csaba, Debrecen). A drain
elvezetésére perisztaltikus pumpát (Raimin Instruments Co., Wolburn,
MA) használtunk. A deszolvatáló rendszert egy AFS detektorhoz (PSA
Excalibur, PS Analytical, Sevenoaks, Kent, UK) kapcsoltuk, amelyben
egy emelt feszültségű szelénlámpát (Superlamp, Photron, Victoria,
Australia) helyeztünk el. A mérést a szelén jellemző rezonancia hullámhosszán (196 nm) egy multi-reflektancia szűrővel 420 nm-es tartományban végeztük. Vivőgázként argont használtunk, és hidrogénnel
keverve ez alkotta a lángot is. A gázáram mérése
Cole-Palmer
rotaméterrel (Niles, IL), az adatok feldolgozása és kiértékelése a Borwin
Chromatographic Software (JMBS, Grenoble, France) segítségével
történt. A rendszer sematikus rajza az 7. ábrán látható. Az eluens áram-

eluens

acgon

hidrogén

kalapú termőtestekből csak a kalapból történt bemérés, amit 105 "C-on

súlyállandóságig szárítottak, majd őröltek és 60 jum-es szitán átszitáltak
[14].
Minta-előkészítési eljárásunk metodikáját egy korábban közzétett,
gombaminták szerves szelénvegyületeinek meghatározásával foglalkozó munkából merítettük [15], és kis változtatással az ott leírt módszert
alkalmaztuk. Vizsgálatunk során mind a mintákat, mind a modellolda-

tokat az alábbi eljárással készítettük elő a mérésre: Az almintához,

amely valódi minta esetén 0,2 g gombaőrlemény, standard oldat esetén

pedig az adott méréshez szükséges szelénmennyiséget tartalmazó térfogatú oldat volt, 5 ml 12,5 m/v 99-os TMAH oldatot adtunk, majd 60 7Con 4 órán keresztül rázattuk. Ezután 25 ml-re töltöttük, és 15 percig centrifugáltuk (3000 rpm). A centrifugálás után a centrifugacső alján található összetömörödött gombaőrleményről dekantálással eltávolítottuk a
vizes fázist, és ezt használtuk fel további vizsgálatainkban. Ez az eljárás

a minták vizsgálatánál a szelénvegyületek sejtekből való kinyeréséhez
volt szükséges, a modelloldatok esetén pedig a valóság jobb megközelítése, ill. a minta-előkészítési eljárás során alkalmazott TMAH
oldat retenciós időre és jelintenzitásra gyakorolt hatásának vizsgálata
miatt alkalmaztuk.
A minta-előkészítés hatása a retenciós időre

Kisérleteink során felmerült az az elképzelés, hogy a mintaelőkészítéshez használt TMAH esetleg befolyásolja a mintákban lévő
szelénvegyület retenciós idejét. Ezt a lehetőséget szükséges volt
közelebbről megvizsgálni, ugyanis ez a hatás nagy bizonytalanságot
okoz a komponensek minőségi meghatározásában. A hatást vizsgá-

HPLC pumpa
injektor
oszlop

és 1 liter oldattérfogatban lévő sóoldatot adtak. A mintavétel során a zárt

nagy nyomású porlasztó

landó, elvégeztük a minta-előkészítést standard vizes oldatokkal mind a

perisztaltikus
pumpa

deszolvatáló rendszer

AFS detektor

PC

drain

1. ábra. HPLC-HHPN-ÁAES

rendszer felépítése

lását biztosító pumpát, a minta-bevivő egységet és az oszlopot a kromatográfiában használatos fémcsövek kötötték össze. Közvetlenül a
nagynyomású porlasztó előtt egy szűrőegységet kapcsoltunk a rendszerbe, megakadályozandó a kis átmérővel üzemelő porlasztó
esetleges eldugulását. A szűrőegységet a porlasztóval egy flexibilis
teflon vezetékkel kötöttük össze. A porlasztóban a folyadékot egy igen
kis méretű lyukon keresztül vezettük át, ahonnan nagy nyomással
kilépve egy üveggömbnek ütközött, így a porlasztó ködkamrájában nagy
mennyiségű aeroszol keletkezett, melyet az itt bejuttatott argon gáz
segítségével szállítottunk tovább a deszolvatáló rendszerbe. A deszolvatáló rendszer egy fűtő- és egy hűtőegységből állt. A fűtőegység
hűtésére vízhűtést használtunk, a hűtőegységben keletkezett kondenzátumot a porlasztóban lecsapódott drainnel együtt egy többcsatornás
perisztaltikus pumpával vezettük el. A hűtőegységből a minimális nedvességet tartalmazó gázt flexibilis polietilén csövön keresztül vezettük a
detektorhoz. Ezen a ponton lépett be a hidrogén gáz egy Y-csatlakozón
keresztül a rendszerbe (mintegy 25 cm-rel a láng előtt). A detektorból
kilépő digitális jelet a számítógépbe vezettük. Itt történt a kapott kromatogramok kiértékelése a fent említett Borwin kromatográfiás szoftver
segítségével.
Minta-előkészítés
A meghatározáshoz felhasznált valódi minták csiperke (Agaricus bisporus) őrlemények voltak. Ez a gombafajta hazánkban a legnagyobb
mennyiségben termesztett fajta, kis szénhidráttartalma, nagy fehérje és
ásványisó-tartalma és nemutolsó sorban széles spektrumú nyomelemtartalma miatt nagy jelentőséggel bír az egészséges táplálkozás szempontjából. A gombákat szelénnel dúsított táptalajon termesztették. A
dúsítást NazSe04 oldattal végezték úgy, hogy 20-20 kg komposztot tartalmazó termesztőzsákokba 150 ml búzaszemre , futtatott" micéliumot
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három vizsgált szelénvegyületre, kontrollként az eredeti vizes oldatokat
használtuk; a 2. táblázatban látható eredményeket kaptuk. A vizsgálatok
azt mutatják, hogy a TMAH-val végzett feltárásnak mindhárom szelénmódosulat esetében volt hatása a retenciós időre, de ez a hatás mind
nagyságában, mind előjelében különböző volt. A SeEt és SeMet esetén
a kezeletlen szelénvegyületek retenciós ideje nagyobb volt, mint a

TMAH-val történt minta-előkészítési eljáráson átesett módosulatoké, itt

tehát egy, a retenciós időt csökkentő hatásról beszélhetünk. A SeCys
vizsgálatánál viszont a kontroll retenciós ideje volt kisebb, mint a TMAH-

s szelénvegyületé. Ebben az esetben a minta-előkészítési eljárásnak
retenciót növelő hatása volt. A különböző szelénvegyületek visszatartásának változása nemcsak az előjelében, hanem a nagyságában is
eltérő volt egymástól. Míg a SeMet és SeCys kromatogramjában a kontroll és a TMAH-val kezelt módosulatok retenciója között nem volt nagymértékű az eltérés, addig a SeEt vizsgálatánál igen jelentős eltérést tapasztaltunk, A SeMet és SeCys esetében a minta-előkészítés retenciós
időre gyakorolt hatása nagy jelentőségű, mert a két speciesz közeli
retenciós ideje miaít a visszatartás kismértékű változása is számottevő
hibát okozhat a minőségi kiértékeléskor.
2. táblázat
A minta-előkészítés során használt TMAH hatása
az egyes szelénvegyületek retenciós idejére.
SeCys

vizes

átlag (min)
szórás (min)
rel. szórás (92)

SeMet

TMAH-s Í vizes

oldat — oldat

[Joldat

2,08
0,01
0,60

273
0,04
1,67

2,15
0,01
0,58

SeEt

TMAH-s [ vizes

oldat ! oldat
2.53
007
300

4.22
002
059

TMAH-s

oldat
340
0,01
0,38

A minta-előkészítés hatása a jelintenzitásra
A minták mérése kapcsán megvizsgáltuk, hogy a kiinduló ill. a
TMAHt-t tartalmazó oldatok között tapasztalható-e intenzitás különbség
a kapott jelben, vagyis van-e lényeges különbség a TMAH-tartalmú ill. a
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vizes oldatok felhasználásával felvett kalibrációs görbe között. Ennek a
ténynek a feltárása gyakorlati szempontból fontos, ugyanis ha nem áll
fenn számottevő különbség; akkor a kalibrációs görbe felvétéle vizes
oldat felhasználásával is történhet, ellenkező esetben viszont az időigé-

nyes eljárás nem helyettesíthető, ami jelentősen megnövelné az analízis
idejét. A kapott kalibrációs görbék a 2., 3. és 4. ábrán láthatók. A kétféle
kalibrációs görbét mind a három, általunk vizsgált vegyületre felvettük,
és arra az eredményre jutottunk, hogy az ioncserélt vízben oldott szelén
specieszek felhasználásával készített kalibrációs görbék kis mértékben
eltérnek ugyan a TMAH-val reagált standardokkal kapott egyenestől, de
ez az eltérés nem tekinthető lényeges hibát okozónak a gyakorlati felhasználás szempontjából,
S6Et

adtunk. A pH-t 6,0 értékre állítottuk olyan NaH;PO4 oldattal, amely
ugyanannyi foszfátot, metanolt és DDAB-t tartalmazott. Ehhez egy BST
gyártmányú Rutin C-18 oszlopot használtunk, melyet a következőképpen készítettünk elő az elválasztáshoz; 500 ml 0,01 mol/dm? töménységű 50 v/v9o metanolt tartalmazó DDAB oldatot vezettünk át az oszlopon
1 ml/min sebességgel, A fent említett foszfát eluenssel gradiens elúcióval végeztük el a szeparációt. A gradiens program a 3. táblázatban látható, a rendszer fontos működési paraméterei a 4. táblázatban szerepelnek. A program főbb lépései a következők: először ioncserélt vizet
alkalmaztunk eluensként, ezzel az oszlopra gyengén kötődő szerves
szelénvegyületek eluálhatók, de a szervetlen komponerisek nem. Ezután fokozatosan áttértünk a foszfát eluens rendszerbe juttatására, Így
az erősebben kötődő szervetlen szelén specieszek is eluálhatóvá váltak.
Az így kapott kromatogramon jól elkülöníthetők egymástól a szerves és
szervetlen komponensek csúcsai (5. ábra). A kromatogram elején a
szerves szelénvegyületek jelennek meg egy csúcsként. Az alapvonal
emelkedés után sorrendben előbb a SelV, majd a SeVI eluálódik. A kromatogramon látható alapvonal emelkedést a foszfát eluens a rendszerbe történő belépése okozza, de ez a kiértékelést nem zavarja. Az

$ vlzog oldet
Mm TMAH-s oldat

o

2

4

6

8

eljárást valódi minták analízisére is használtuk, az eredmények a 6.
ábrán láthatóak. A standard oldatok kromatogramjával összevetve
látható, hogy a gombák szeléntartalnának jelentős része valamilyen
szerves vegyület, és csak kis mennyisége van szervetlen formában.
3. táblázat
A gradiens elúciós program lépései, áramlási sebesség 2 ml/ min
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4. táblázat
HPLC-HHPN-AFS rendszer működési paraméterei
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3. ábra. A TMAH-s minta-előkészítés hatása
a SeCys kalibrációs görbéjére
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4. ábra. A TMAH-s minta-előkészítés hatása
a SeMet kalibrációs görbéjére

Kromatográfiás elválasztás
Munkánk első lépésében a szerves és szervetlen szelén specieszek
elválasztását végeztük. A mozgó fázis 50 mmol-os NazHPO, volt,

amelyhez 0,5 v/v9 metanolt és 0,1 v/v9o
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001 mol/ dm? DDAB oldatot
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BST C-18 nucleosil
(250x4.6 mm, 10 um) ] ( 150x4,6 mm, 5 um)
24

24

250

250

2
0,595 MeOH, 0.199
DDAB
foszfát pufferben oldva !

1
0,199 TFA, 299
metanol
ioncserélt vízben oldva

160

160

27,5

275

10

emelt áramerősség mA. ] 30
gázáramlási sebességek
argon ml min
390
hidrogén ml/min
280

10

30
390
280

Mivel ezzel a szeparációs eljárással nem lehetett a szerves módosulatokat elkülöníteni egymástól, a további analízishez egy más kromatográfiás elválasztást alkalmaztunk. Az eluens 98 v/V99 víz, 2 v/v"
metanol és 0.1 v/A9a TFA elegye volt. Az oszlop a fent leírt BST
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MŰSZERES ANALITIKA
Nucleosil C-18 oszlop volt. Az eljárást, a korábban a tanszéken kifejlesztett módon, az optimált paraméterekkel végeztük, a rendszer működési
paraméterei az említett 4. táblázatban szerepelnek. A standard oldatok
és a minta kromatogramja a 7. ábrán látható. A standard szelénmódosulatok eluálódási sorrendje a következő: elsőként a SeCys csúcsa
jelenik meg, ezt követi a SeMet , majd utoljára a SeEt jön le az oszlopról,
melyek közül a kromatogramon a gombaminta vizsgálata szempontjából
fontos első két komponenst mutatjuk be. Az ábrán látható, hogy a

Ax

5. ábra. SeMet, SeEt, SeCys, SelV, SeVI (72,5 mg liter) együttes
kromatogramja, BST Rutin 10 C-18 oszlopon (250x4,6 mm)
50 mmol-os Na:HPO4 eluenssel, melyhez 0,5 v/v9o metanolt
és 105 mol/liter DDAB-t adtunk (pH-6 NaH2PO4-tal), gradiens elúció,
áramlási sebesség 2 ml/ min, 250 Hl loop.
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Összefoglalás
Munkánkban azt vizsgáltuk, hogy a szelénnel dúsított táptalajon
növesztett csiperke (Agaricus bisporus) a szelént milyen formában akkumulálják. A minta előkészítése TMAH-s feltárással történt. A vizsgálatra
HPLC-HHPN-AES rendszert használtunk, és arra az eredményre jutottunk, hogy az élesztőből kinyert szelén nagy része szerves szelénvegyület. Mivel a szerves és szervetlen szelén specieszek elválasztására
használt kromatográfiás eljárás nem volt alkalmas egyidejüleg a szerves
szelénmódosulatok elkülönítésére, egy másik, a tanszéken korábban
kidolgozott és optimált módszert használtunk. Maga az eljárás csak a
használt oszlopban és eluensben különbözött az előzőtől, a rendszer
továbbra is az előszőr használt HPLC-HHPN-AFS rendszer maradt.
Megvizsgáltuk a minta-előkészítés hatását a jelintenzitásra és a retenciós időre. Arra az eredményre jutottunk, hogy a feltárás a kalibrációra
nincs jelentős hatással, tehát nem okoz gyakorlati hibát, ha a kalibrációs
görbét vizes standard oldatokkal készítjük. Ez a vizsgálatok idejét jelentősen csökkentette. A retenciós időt viszont befolyásolta a mintaelőkészítés, tehát a minőségi kiértékelésnél figyelembe kell venni ezt a
hatást, különben, különösen összetett minták esetén, előfordulhat, hogy

a keresett komponens helyett egy másik hozzá közel eluálódó vegyület
csúcsa alapján végezzük el a kiértékelést. Az általunk vizsgált csiperke
mintában található vegyület nem volt azonosnak tekinthető egyik
általunk használt standard szeleno-aminosavval sem. Az viszont
egyértelműen kiderült a vizsgálatokból, hogy a szervetlen formában
adagolt szelén egy részét a gomba valamilyen szerves szelénmódosu-

tát
a Eta
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mintában lévő szelénmódosulat nem azonos sem a SeMet-nal sem a
SeGys-nel, hiszen a csúcs éppen a-két standard között eluálódott, és
vizsgálatainkból az is kiderült, hogy ez-nem csupán valamilyen retenciós
időbeli eltolódás eredménye. Annyi azonban megállapítható, hogy a
keresett komponens kromatográfiás tulajdonságai közel állnak az
általunk használt két vegyület tulajdonságaihoz. A vegyület pontos azonosítása további kutatások tárgya lesz.

lattá alakította. Ez a tény, ismerve a szerves és szervetlen szelénmódo-
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sulatok eltérő toxicitási határértékeit és felszívódási arányát igen jelentős lehet a gomba esetleges későbbi gyógytáplálásban történő felhasználása szempontjából, A vegyület azonosítására jelenleg is kiterjedt kutatások folynak.
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Köszönetnyilvánítás
6.ábra. Szerves (SeMet, SeEt, SeCys) és szervetlen (SeIV, SevI)
szelénspecieszek elválasztása, BST Rutin 10 C-18 oszlopon,
50 mmol-os Na:HPO4 eluenssel, melyhez 0,5 v/v9o metanolt
és 105 mol/liter DDAB-t adtunk (pH-6 NaH,PO4-tal), gradiens elúció,
áramlási sebesség 2 ml/ min, 250 ul loop A felső kromatogram standard
oldatokkal készült (konc:"2,5 ug/ml), a második gombaminta futtatását
mutatja.
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7.ábra. Szerves szelénvegyületek elválasztása, eluens összetétele
0,199 TFA (trifluor-ecetsav) ioncserélt vízben oldva,

A felső kromatogram standard szelénmódosulatok (73 ug/ml)
az alsó a csiperke minta kromatogramja, BST Nucleosil 10 C-18
(150x4,6 mm) oszlop, eluens áramlási sebessége 1 ml/min
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