
МАСЕНА 
СПЕКТРОМЕТРИЈА
ПРИМЕНА У БИОЛОГИЈИ И МЕДИЦИНИ



Основе - подсећање

𝐸𝑘=
1
2
m𝑣2=𝑞𝑉

 

𝐹𝐸=𝑞𝑈 

У електричном пољу

У магнетном пољу 𝐹𝑀=𝑞𝑣𝐵 

(1)

(2)

(3)



• У магнетном пољу   



Масени спектрометри
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Јонизација узорка

• Бомбардовањем сноповима
• електрона
• атома

• MALDI

• ESI



Matrix Assisted Laser 
Desorption and Ionization
Хемијска јонизација

𝐴𝐻+𝑃→ 𝐴−+𝑃 𝐻+¿



ElectroSpray Ionization

Вишеструко наелектрисани 
јони

Као растварачи могу се 
користити системи:

вода-метанол (1:1)
вода-ацетонитрил (1:1)

Улаз у ESI може да буде 
излаз из HPLC уређаја



Анализатори
• Секторски

• Електростатички
• Магнетни

• Базирани на времену прелета (Time Of 
Flight)

• Квадруполни

• Јонске замке

• Базирани на јон-циклотронској резонанцији



Time Of Flight анализатор



Квадруполни анализатор



Јонска замка (ion trap analyzer)



Анализатори базирани на јон-
циколтронској резонанцији



Тандем системи
                             K1                                  Mx    
                  K2



Одређивање структуре 
пептида/протеина помоћу 

МС

• Одређивање масе протеина
• Фрагментација
• Одређивање масе фрагмената
• Анализа резултата
• Одређивање секвнеције протеина



MALDI vs ESI у одређивању 
структуре протеина
MALDI ESI

Интактни 
протеини/полипептиди

Интактни и фрагментисани

Ниско наелектрисање Високо наелекрисање

Резолуција <1000 Добра резолуција

Може радити у спрези са 
осталим инструментима



MALDI-TOF IgG



ESI MS ноцицептина



ESI MS бета казеина (24000 D)

 



Изотопи?

• 13C : 12C ≈ 1:100
• 17O:16O ≈ 0,36:100



Фрагментација/секвенционирање протеина

• Тандем МС

МС2

МС2

МС1

МС1



Фрагментација пептида



Резолуција, сензитивност и прецизност МС

 



Резолуција (2)



Резолуција и прецизност 



Несигурност при идентификацији и 
резолуција
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