Основи на масена спектрометрија
и типови масени спектрометри

Предавање 10а, Инструментални аналитички методи (А), M. Стефова, 2016
http://hemija.pmf.ukim.edu.mk/subjects/view/212

Што е масена спектрометрија?
• техника за брзо решавање на проблеми поврзани
со определување
р д у
на ф
формули
р у и структури
ру ур на
непознати молекули со минимални количества од
испитуваните супстанци
• масена спектрометрија ⇒ интеракција материјаелектромагнетно зрачење?
• НЕ!

масен спектрометар ↔ призма
разделување на јони ↔ дисперзија
маси на јони ↔ светлина
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Што е масена спектрометрија?
John B. Fenn, пронаоѓачот на електроспреј јонизацијата и добитник на
Нобелова награда за хемија во 2002 вели:
• Масената спектрометрија
р
р ј е ууметност на мерење
р
на атоми и молекули
у
за определување на нивната маса. Информацијата за масата е
некогаш доволна, често е потребна, а секогаш е корисна во
определувањето на идентитетот на еден вид.
• За изведување на оваа уметност се става полнеж на молекулите од
интерес, т.е. аналитот, потоа се мери како траекториите на добиените
ЈОНИ во вакуум реагираат на различни комбинации од електрични и
магнетни полиња.
•

Јасно е д
дека клучно
у
за оваа метода
д е претворањето
р
р
на неутрални
у р
молекули од аналитот во јони. За мали и едноставни молекули, јонизација
едноставно се изведува со судири во гасна фаза на неутралните молекули со
електрони, фотони или со други јони. Во последниве години, напорите на
многу истражувачи доведоа до нови техники за добивање јони од многу големи
и сложени молекули кои тешко може да се испарат без значително, дури и
целосно, разложување.
John Fenn: “Wings for molecular elephants”
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2002/fenn-lecture.html

Што прави-дава масениот спектрометар?
1. Мери маса подобро од било која друга техника:
- маса на јони!
2. Може да даде информација за структурата преку
податоци за структурните фрагменти: детектираните
јони = маси на целата молекула и нејзини делови!

За што е тоа корисно?
За идентификација, верификација и квантификација на:
синтетички органски супстанци, кандидати за лекови,
метаболити, пептиди, протеини, олигонуклеотиди,
полимери...
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Принцип на масената спектрометрија
Принципот на масената спектрометрија се
состои во:
•јонизација на испитуваниот образец,
•раздвојување на добиените јони под дејство
на магнетно поле,
•регистрирање според масата, т.е. според
односот маса/полнеж = m/z.

Принцип на масената спектрометрија
Аналогија со експериментот на J.J. Thompson (1897):
•определување на односот m/z на електронот (однесување
на катодни зраци=електрони во магнетно поле)

Основен експеримент на масената спектрометрија
• Wien 1898 г. проучувал сноп од јонизирани гасови и идентификувал
позитивна честичка со маса еднаква на онаа на водородниот атом.
р
ур
д на Wien ((вакуум)
уу ) и во 1913 р
д
• J.J. Thomson го уусовршил
уредот
разделил
позитивни јони на неон ⇒ откривање на изотопите 20Ne и 22Ne, потоа
поусовршен масен спектрометар во 1919 (F. Aston) и откривање на 35Cl
и 37Cl, 79Br и 81Br…
• A.J. Dempster во 1918 г. го развил првиот модерен масен спектрометар,
кој бил 100 пати поточен од претходните, и ги поставил основите на
теоријата и дизајнот на масените спектрометри кои се користат и денес.
http://www.asms.org/about/about-mass-spectrometry
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http://www.slideshare.net/chemiub08/mass-spectrometry-6303274
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Како работи масениот спектрометар?
П
Примерок

Јонски
извор:
создава јони

Масен
анализатор:
раздвојува
јони

Масен спектар:
дава
информации

Како работи масениот спектрометар?
магнетно поле (B)

забрзувачки
напон (V)
јонски извор

детектор

m B 2R 2
=
2V
z
B, V, z = const ⇒

каде:

R∝ m

m – маса на јонот
z – полнеж на јонот
B – густина на магнетен флукс
R – радиус на лачната патека
V –потенцијал за забрзување
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Basic equations of mass spectrometry
1 2
mv = zV
2
F = mv 2 / R

F = Bzv
mv / R = Bzv
2

Ion’s kinetic E function of accelerating voltage (V) and charge (z).

Centrifugal force
Applied magnetic field
balance as ion goes through flight tube

Combine equations to obtain:

m / z = B 2 R 2 / 2V

Fundamental equation of mass spectrometry
Change ‘mass-to-charge’ (m/z) ratio by
changing V or changing B.
NOTE: if B, V, z constant, then:

r∝ m

Блок дијаграм на масен спектрометар
Висок вакуум

Влез

Јонски
извор

Масен
анализатор

Детектор

Систем за
податоци
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Блок дијаграм на масен спектрометар
Висок вакуум

Влез

Јонски
извор

Масен
анализатор

Турбо
молекуларни
пумпи

Детектор

Систем за
податоци

Блок дијаграм на масен спектрометар
Висок вакуум

Влез

Јонски
извор

Масен
анализатор

Детектор

Систем за
податоци

Директно внесување
Infusion mode
HPLC
GC
Плочка со примерок/ци
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Блок дијаграм на масен спектрометар
Висок вакуум

Влез

Јонски
извор

Масен
анализатор

Детектор

Систем за
податоци

MALDI
ESI
APCI
FAB Јонските извори продуцираат јони од
SIMS молекулите од примерокот
EI
Се детектираат јони, не неутрални молекули!
CI

(подоцна повеќе за ова)

Блок дијаграм на масен спектрометар
Висок вакуум

Влез

Јонски
извор

Масен
анализатор

Детектор

Систем за
податоци

Time of flight (TOF)
Quadrupole
Ion Trap
Magnetic Sector
FTMS
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Масените анализатори ги разделуваат јоните врз
основа на нивниот однос маса/полнеж (m/z)
Различните типови масени спектрометри се разликуваат
помеѓу себе според начинот на кој ги одделуваат јоните!
¤ Работат при висок вакуум (за да се оневозможат
судири со молекули од гас)
¤ Всушност мерат однос маса/полнеж на јони (m/z)
¤ Клучни
у
својства:
ј
резолуција,
р
уц ј , точност на измерената
р
маса и осетливост.
¤ Постојат неколку типа масени анализатори со:
квадрупол (quadrupole), време на прелетување (timeof-flight) и со јонска стапица (ion trap) - најкористени.

Како се пресметува резолуција на масата?
ISO:CH3

M15.0229

100

100

90

R = M/ΔM

80

70

% Intensity

60

50

FWHM = ΔM

40

30

20

10

0
15.01500

15.01820

15.02140

15.02460

15.02780

15.03100

Mass (m/z)
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Точноста на мерењето на масата зависи од
резолуцијата
Повисока резолуција → подобра точност на мерење на масата

15 ppm грешка

8000

Counts

6000

24 ppm грешка

Резолуција =18100

Резолуција = 14200

4000

Резолуција = 4500

2000

55 ppm грешка
0
2840

2845

2850

2855

Mass (m/z)

Важни performance фактори
т.е. карактеристики на масениот спектрометар
Точност на масата: Колкуу точно е измерена
р
масата ((со
колку децимали)?
Резолуција: Колку се добро одвоени пиковите еден од
друг?
Осетливост: Колку (нај)мало количество може да се
анализира?
И уште: брзина на скенирање – обратно пропорционална
со резолуцијата, колку побрзо – толку полошо разделено
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Масени анализатори
• Мала резолуција
– квадрупол
– јонска стапица (ion trap)

• Висока резолуција
– време на прелетување (time of flight=TOF)
– секторски инструменти со:
еднократно фокусирање
ф
( i l ffocusing),
(single
i )
двојно фокусирање (double focusing)

• Многу висока резолуција
– ICR ion cyclotron resonance

Квадруполен масен анализатор
• 4 паралелни метални
стапчиња (10-30 cm) под
напон - квадрупол
дру
• Со комбинирање на RF и
DC напон, работи како
филтер за маси
• Една маса поминува низ
него во определено време
• Може да ги скенира сите
маси или само една или
неколку селектирани маси
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Значи: квадруполот има различни начини за
пропуштање на јони и тоа со
регулирање на еднонасочен и радиофреквентен напон
помеѓу спротивните стапчиња
m2

m1

m4

m4

m3

m2

m1

m3

Скенирање на сите маси

m2

m4

m1

m3

m2

m2

m2

m2

Пропуштање на една селектирана маса

Ion Trap - масен анализатор со јонска стапица
Одозгора

Пресек од страна

Како функционира?
(видео)
https://www.youtube.com/watch?v=3uUwa1DDoHQ
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Time-of-flight (TOF) масен анализатор
Drift област, без поле
(цевка за летање)

+

+

+

+

detector

Извор

V

• Јоните се образуваат во пулсови.
• Во drift областа нема поле.
• Се мери времето за кое јоните доаѓаат до детекторот.
• Кој попрв? Малите или големите?

Time-of-flight (TOF) масен анализатор

• Јоните се образуваат во пулсови.
• Во drift областа нема поле.
• Се мери времето за кое јоните доаѓаат до детекторот.
• Кој попрв? Малите или големите?
• https://www.youtube.com/watch?v=Hw0wlC1A87M
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Time-of-flight (TOF) масен анализатор
(врзан за HPLC)

• цевка за летање на TOF MS

Time-of-flight (TOF) масен анализатор
(врзан за GC)

• цевка за летање на TOF MS
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Секторски масен анализатор
- со еднократно фокусирање (single focusing)

m B 2R 2
=
z
2V
• само магнетно поле
• со негово менување –
скенирање на различни m/z
• во постари инструменти:
се менува V (напонот на
забрзување)

Секторски масен анализатор
- со двократно фокусирање (double focusing)

• и електрично и магнетно поле
• двојно фокусирање: еднаш
собирање на јоните со иста Ek во
електрично
р
поле, а потоа
разделување во магнетно поле
⇒ поголема резолуција, но
помала осетливост
• може да разликува:
C6H5− CH2− CH2−C6H5
Mr(C14H14)=182,1096

и

C6H5−N=N−C6H5
Mr(C12H10N2)=182,0844
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Блок дијаграм на масен спектрометар
Висок вакуум

Јонски
извор

Влез

Масен
анализатор

Систем за
податоци

Детектор

Микроканална плочка
Електронски мултипликатор

PC

Резиме: добивање на масен спектар
Јонизација
Јонски
Ј
извор

„Сортирање“ на маси
(филтрирање)

Детекција
Детектор
на јони

Масен анализатор

Формира јони
(наелектризирани м-ли)

Сортира, разделува
јони според масата т.е. m/z

Детектира јони

100
75

Влез

Цврст
• Течен
• Гасовит примерок
•

Мора да се преведе во гасна фаза!
- пред јонизацијата или
- истовремено со јонизацијата

50
25
0

1330

1340

1350

Масен спектар
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Како изгледа еден масен спектар?
основен пик

релативен
интензитет
на јони

молекулски јон

D

B

A
m/z

• bar chart т.е. вертикални линии пропорционални на релативниот интензитет
на јоните (y-оска) во однос на масата, т.е. m/z (x-оска)
• најголемата вредност за интензитетот (основниот пик) е нормализирана на
100 %
• висина на пик ↔ број на јони со определена маса кои доаѓаат во
анализаторот ⇒ најинтензивните сигнали во масениот спектар - од
фрагментите кои најлесно се добиваат (кинење на слаби врски, добивање
на стабилизирани фрагменти и сл.)
• испитување на поинтензивните пикови од фрагментите ⇒ претстава за
структурата на молекулата!

Како се именуваат масените спектрометри?
Според типот на масениот анализатор:
•Квадрупол (Quad, Q)
•Ion Trap (Trap, IT)
•Time-of-Flight
g ((TOF))

Според типот на јонскиот извор:
•Со јонизација со судир со електрони (EI = electron impact)
•Хемиска јонизација (CI - Chemical Ionization)
•Хемиска јонизација при атм. притисок (APCI – Atmospheric Pressure CI)
•Електроспреј (ESI)
•Matrix
Matrix Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI)

-Комбинации извор-анализатор: MALDI-TOF, ESI-Q, ESI-Trap
-Комбинација на анализатори = „хибридни“ инструменти:
Q-Тrap, QQQ, Q-TOF
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Зошто комбинација на анализатори?

⇒ ЗА ПОВЕЌЕ СТРУКТУРНИ ИНФОРМАЦИИ!
⇒Тандем масена спектрометрија (MS/MS или MSn)
• „Меките“ јонизациони техники (ESI) даваат само основни
(
(parent)
t) јони
ј
и не нудат многу структурни информации
ф
• „Тврдите“ јонизациони техники даваат фрагменти, но не
може да се поврзе даден фрагмент со специфичен
прекурсор
• Може да се направи изолација, а потоа фрагментација и
скенирање на m/z на добиените јони за да се добие
с р
структурна
р а информација
фор а ја
• Еден масен анализатор изолира, друг ги скенира
продуктите - тоа е ТАНДЕМ!
• Може да се и три анализатори:
1. изолира, 2. фрагментира, 3. скенира!

Инструменти за MS/MS (тандем)
• Инструменти каде анализаторите се поставени
во серија – MS/MS во простор
– Троен квадрупол (Triple Quadrupole)
– Квадрупол со “Time-of-Flight” (Q-TOF)
– TOF-TOF

• Инструменти со заробување – MS/MS во време
– Ion Trap
– Квадрупол со Ion Trap (QTrap)
– FT-ICR
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Тандем масена спектрометрија во простор
троен квадрупол QQQ

Влез на
примерок

Q2
келија за судири

Насочувач
на јони
Q1

Детектор
Q3

Тандем масена спектрометрија во простор
Q-TOF
Детектор
Влез на
примерок
Pusher
Насочувач
на јони
Q1

Q2
Келија за
судири

TOF
Рефлектрон

Хексапол

• Избери јон/и во Q1 (Product Scan)
• Скенирај Q1 (Precursor Scan)
• Q2 – судири ⇒ фрагментација
• Q3 – скенирање на продуктите
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Тандем масена спектрометрија во време
јонска стапица - ion trap (IT)
M+H

• MS/MS се прави во еден анализатор
Прекурсор јонот:
- се изолира со селективно отстранување на сите други
- му се дава определена кинетичка енергија
- се образуваат и се заробуваат фрагментите
- се скенираат заробените фрагменти за детекција на
продукт јоните
- и продукт јоните може да се изолираат, фрагментираат...

„Идеален“ масен спектрометар
• „Меки“ јонизациони техники (ESI, MALDI)
• LC/GC – хроматографско разделување
на сложени примероци
• Точност/резолуција (TOF, FTMS)
• Фрагментација: тандем МS/MS(n)
• Квантификација
• Универзална јонизација – нема!
• Неограничен динамички опсег – нема!
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Поврзување на хроматографија со
масена спектрометрија
Идеална комбинација!
• хроматографот разделува
• масениот спектрометар анализира
Кај гасна хроматографија
• поврзувањето е релативно лесно
• примерокот во гасна фаза
• мобилна
б
фаза – хелиум (лесно
(
се отстранува))
Кај течна хроматографија
• поврзувањето проблематично заради големо количество
течна мобилна фаза, но решливо и решено!
⇒ Нобелови награди за решенијата!

Пример:
Течна хроматографија поврзана со
масена спектрометрија
• Електроспреј!
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Што имаме ние, ИХ-ПМФ?
HPLC-MSn
• Влез – HPLC, direct infusion
• Јонски извор
р - ESI,, APCI
• Масен анализатор - ion trap со:
Опсег на маси: 10 – 2200 Da
Брзина на скенирање - резолуција: 13000 Da/s со ≤ 0,6 Da FWHM;
5500 Da/s со ≤0,45 Da FWHM; 1650 Da/s со ≤ 0,35 FWHM
Осетливост: 250 fg резерпин при S/N=25

• Тандем
MSn – n=5 ((автоматски)), n=11 (р
(рачно))
д

GC-MS (1)

GCxGC-MS (2)

• Влез – GC, direct inlet
• Јонски извор - EI, CI
• Масен анализатор – Q

• Влез – GC, direct inlet
• Јонски извор - EI, CI
• Масен анализатор – TOF
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