
Лекція №1 (14.04.2020). Тема: «Основи метода мас-спектрометрії». 

Метод мас-спектрометрії (Mass Spectrometry) є важливою аналітичною 

методикою для ідентифікації молекул шляхом вимірювання відношення їх маси до 

заряду m/z в іонізованому стані. Метод чутливий, особливо корисний для виявлення та 

аналізу макромолекул у слідових кількостях менше 1 пг (10
-12

 г). Також мас-

спектрометрія є важливою аналітичною технікою для визначення структури молекул, у 

тому числі і біомолекул.  

Основні етапи проведення експерименту: 

1) підготовка, введення та іонізація проби; 

2) прискорення іонів;  

3) розділення іонів;  

4) детектування іонів;  

5) обробка сигналів.  

Принципова схема приладу: мас-спектрометр складається з інжектора (дозатора) 

проб, іонізатора, аналізатора мас та детектора іонів, тобто схема приладу мас-

спектрометра включає послідовно такі блоки: дозатор проб → іонізатор → аналізатор 

мас → детектор іонів. Спочатку проби зразка надходять до іонізатору, де молекули 

зразка іонізуються, тобто в основі методу лежить явище іонізації речовини, потім іони 

зразка аналізуються та реєструються. Іонізація речовини викликається 

бомбардуванням електронами (вплив електричного поля, опромінення 

ультрафіолетовим світлом та ін.). Після іонізації речовини розділення іонів 

проводиться за зміною їх траєкторії в прискорюючому електричному полі при зміні 

напруженості магнітного поля. Як детектор мас-спектрометрів як правило 

використовують електронний помножувач. Щоб попередити зіткнення з молекулами 

газу, іонізатор, аналізатор мас та детектор іонів як правило функціонують у вакуумі.  

Основний вузол – мас-аналізатор, де під дією електромагнітного поля 

відбувається процес розділення потоку іонів на фракції з однаковим відношенням маси 

до заряду. Мас-спектрометр може мати два мас-аналізатор (тандемна мас-

спектрометрія). Аналізувати можна заряджені частинки, тому необхідно перетворити 

їх на іони. Для цього слугує іонне джерело, в якому нейтральні частинки іонізуються.  

Методи іонізації:  

1. Метод електронного удару (іонізація відбувається при зіткненні пучка 

електронів з молекулами досліджуваної речовини). 

2. Метод фотонного удару, ефективність іонізації менше.  

3. Метод поверхневої іонізації дозволяє отримувати іони при термічній іонізації 

речовин на поверхні металів.  

Відбувається фрагментація, утворюються продукти розпаду – фрагментарні 

іони.  

Використовують методи м’якої іонізації (без фрагментації):  

а) хімічна іонізація (утворення іонів проходить за рахунок іон-молекулярних 

газових реакцій);  
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б) польова десорбція (утворення іонів у сильному електростатичному полі 

(відбувається за низької температури));  

в) бомбардування швидкими атомами;  

г) матриксна лазерно-десорбційна іонізація;  

д) електророзпилення (електродинамічний метод).  

Ще один обов’язковий вузол – реєстуючий пристрій. Це може бути 

фотопластинка (мас-спектрограф), електронний помножувач (мас-спектрометр). 

Здатність мас-спектрометра розділяти іони визначається величиною роздільної 

здатності R (розділення) як:  R=m/Δm, де m – маса іона, Δm – різниця мас між двома 

різними піками. 

Роздільна здатність мас-спектрометра залежить від конструкції.  

Відповідно до конструкції аналізатора мас існує п’ять основних типів мас-

спектрометрів (МС):  

1. секторні магнітні та/або електричні; 

2. квадрупольні МС; 

3. МС з іонним вловлювачем; 

4. час-прольотні МС; 

5. МС з перетворенням Фур’є. 

1. Іони, що залишають джерело іонів, прискорюються та проходять через сектор, 

в якому магнітне або електричне поле прикладається перпендикулярно до напряму їх 

руху. Поле змінює траєкторію руху іонів, тому іони, що мають різне співвідношення 

m/z, розділяються. У скануючому аналізаторі мас при зміні сили поля кожний раз 

реєструється тільки одна маса. У нескануючому аналізаторі всі маси реєструються 

одночасно (в певному діапазоні мас) за допомогою багатоканального детектора.  

2. У квадрупольному мас-спектрометрі потік іонів розганяється до значної 

швидкості, потім іони проходять через аналізатор мас, що складається з чотирьох 

металевих стрижнів. Сканують різні відношення m/z – кожний момент часу крізь 

аналізатор пролітають іони тільки з одним співвідношенням маси до заряду.  

3. Аналізатор мас з іонним вловлювачем. Спочатку всі іони вловлюються у 

порожнину, потім послідовно вилітають і реєструються відповідно до величини їх 

відношень m/z.  

4. Час-прольотні мас-спектрометри відрізняються тим, що в них за допомогою, 

наприклад, імпульсу іонізуючого лазера (метод лазерної десорбційної іонізації) іони 

стартують одночасно. За конструкцією менш дорогі, ніж інші, досягається висока 

чутливість реєстрації. Діапазон мас 0-100 кДа, роздільна здатність R складає 200-300.  

5. Для методу іон-циклотрон-резонансної мас-спектроскопії характерно високе 

розділення при реєстрації R≥10
5
. Іони розкручуються та обертаються на низьких 

орбітах, потім прискорюються та обертаються на більш високих орбітах, сигнал 

вимірюється, потім аналізується за допомогою перетворення Фур’є.  

Четвертий тип найменш дорогий за вартістю з усіх. У порівнянні з 

квадрупольним МС та деякими секторними МС 4-й тип характеризується тим, що 
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реєструють маси всіх іонів без сканування, що сприяє значній чутливості МС цього 

типу. Однак у приладів менша роздільна здатність та менший інтервал мас, що 

реєструються, ніж МС з перетворенням Фур’є. 

При дослідженні біосистем мас-спектрометрія комбінується з 

хроматографічними методами, наприклад, з високоефективною рідинною 

хроматографією або газовою хроматографією. Покращується роздільна здатність при 

аналізі складних сумішей з великою кількістю компонентів.  

Практичне застосування: виявлення токсичних та нетоксичних біологічних 

матеріалів, виявлення мутацій ДНК, ідентифікація білків, діагностика хвороб, 

контроль якості препаратів, дослідження конформації макромолекул (ідентифікація 

зразків речовин), дослідження структури молекул та ін.  

Представники мас-спектрометричного обладнання – www.alt-europe.com.ua 

(Thermo Electron) або https://novations.ua (Novations).  
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