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1 UVOD 

 

Masa je osnovna lastnost snovi, ki je pogojena z množino in vrsto snovi. Maso lahko merimo 

na več načinov. Najnatančnejše tehtnice lahko merijo maso zgolj na 1 µg natančno. Kadar 

želimo izmeriti mase molekul, moramo za to izbrati druge naprave in postopke, ki temeljijo 

na meritvah učinkov električnih in magnetnih polj na telesa z maso in nabojem. To lahko 

storimo z masnim spektrometrom in plinskim kromatografom [1]. Skozi seminar bomo 

spoznali celoten potek meritve prostih maščobnih kislin v krvi človeka s plinsko 

kromatografijo in masno spektrometrijo. Najprej bomo predstavili vse korake, ki so potrebni 

za izvedbo takšne meritve. Priprava vzorca je ključna za merjenje mase z masnim 

spektrometrom in predstavlja začetek celotnega postopka meritve (poglavje 2.1). Injektor 

(poglavje 2.2) vzorec uvede na kapilarno kolono plinskega kromatografa, kjer se izvaja 

kromatografija. Kromatografija (poglavje 2.3) je analitična metoda za separacijo vzorcev na 

njihove kemijske komponente. Za določitev mase molekul je potrebna naelektritev molekul, 

ki poteka z elektronsko ionizacijo (poglavje 2.4). Nazadnje pa bomo spoznali še masni 

analizator (poglavje 2.5), ki vsebuje detektor povezan z računalnikom, s katerim nato podatke 

dodatno obdelamo. Rezultat meritve je masni spekter, napravo za določanje mase molekul pa 

imenujemo masni spektrometer (MS). V zadnjem poglavju bomo prikazali rezultat meritve 

prostih maščobnih kislin v krvi človeka. Poudarek bo na številu zaznanih maščobnih kislin in 

kaj to pomeni za zdravstveno stanje človeka, ki ima takšno kri. 

2 PLINSKA KROMATOGRAFIJA IN MASNA SPEKTROMETRIJA 

 

Plinska kromatografija in masna spektrometrija je merilni postopek, ki poteka po več fazah 

(slika 1). Plazmo (kri) je potrebno dodatno obdelati in pripraviti, da je vzorec primeren za 

meritev. Nato vzorec uvedemo na kapilarno kolono z avtomatsko vodenim injektorjem, kjer 

se izvaja plinska kromatografija. Vse nadaljnje faze se odvijajo v vakuumu, kjer najprej 

ločene molekule ioniziramo. V masnem analizatorju te molekule zaznamo in jih z 

računalnikom dodatno vrednotimo. 

 

 
Slika 1: Shematski prikaz poteka meritve s plinsko kromatografijo in masno spektrometrijo. 

2.1 Priprava vzorca 

 

Vzorec, ki ga želimo izmeriti, mora biti skrbno in precizno pripravljen. To je eden izmed 

najpomembnejših korakov celotne meritve. Če vzorec ni pravilno pripravljen, sploh ne bomo 

mogli analizirati želenih spojin. V primeru analize prostih maščobnih kislin v krvi človeka je 
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naša naloga, da iz krvne plazme pridobimo vzorec, ki ga bomo lahko uporabili za določanje 

vrste maščobnih kislin na podlagi plinske kromatografije in masnega spektrometra (GC/MS). 

Za pripravo vzorca potrebujemo 50 μL plazme [2, 3]. Plazmo smo dobili že ohlajeno iz 

Medicinske fakultete Maribor. Ves nadaljnji postopek priprave smo opravili sami. Plazmi smo 

dodajali n-heksan in žveplovo VI kislino. Po vsakem dodajanju smo vzorec zmešali v 

posebnem mešalniku. Da lahko meritev vzorca dobi nek pomen, potrebujemo še en vzorec 

(referenca), ki vsebuje enake molekule, ki jih bomo želeli pri meritvi zaznati. Za referenco 

smo vzeli že pripravljene maščobne kisline, ki pa so bile v obliki metilnih estrov maščobnih 

kislin. Zato je tudi priprava vzorcev iz plazme vsebovala postopke, ki so omogočili nastanek 

metilnih estrov maščobnih kislin. Postopek priprave vzorcev iz plazme je zahteven in 

dolgotrajen ter zahteva zbranost in mirnost izvajalca. 

2.2 Injektor 

 

Pred postopkom kromatografije je potrebno vzorec upariti – ga pretvoriti v plinasto stanje, da 

lahko z nosilnim plinom kasneje potuje po koloni. Injektorji se razlikujejo glede na metodo 

kromatografije, ki se uporablja. V nadaljevanju bo predstavljen injektor, ki ga potrebujemo pri 

plinski kromatografiji (slika 2) [4]. Injektor ima tri dovode oz. odvode za nosilni plin. To so 

dovodna linija, odvodna linija in razdelilna linija. Odvodna linija je namenjena odvodu 

uplinjenega vzorca, ki se ob prehodu iz tekočega v plinasto agregatno stanje morebiti preveč 

razširi. Razdelilna linija je namenjena temu, da se samo en majhen del uplinjenega vzorca 

uvede v kolono. Na ta način se podaljšuje življenjska doba kolone in masnega detektorja. V 

injektorju je tudi začetek kapilarne kolone. Ker mora biti agregatno stanje vzorca, ki potuje 

naprej po koloni plinasto, se mora v injektorju vzorec tako segreti, da preide v plinasto fazo. 

V injektorju se vzorec segreje tudi do 350 
0
C, odvisno od vzorca in njegovega vrelišča. Zelo 

spretni moramo biti pri uvajanju vzorca v injektor, saj je v njem visok pritisk in temperatura. 

Ta postopek mora biti hiter in učinkovit. Zato je najbolj primerno, da to stori računalniško 

voden injektorski sistem. Ker kolona lahko sprejme le omejen volumen vzorca, je injektor 

potrebno nastaviti tako, da bo prepustil v kolono delež od celotnega vzorca v injektorju, ostalo 

pa bo izločil skozi razdelilno linijo. Ta funkcija se imenuje "split" [4]. Težave, ki se pojavijo 

ob uporabi injektorja, so nečistoče. Posebej pogosto se to dogaja pri meritvah bioloških 

vzorcev. Vzorec se rad pritrdi na stene injektorja in na začetek kolone. Da težavo odpravimo, 

je potrebno injektor redno čistiti ter občasno odrezati začetek kolone. Injektor, ki je 

računalniško voden, se po vsakem vnosu vzorca sam avtomatsko sčisti. Pri uporabi injektorja 

je potrebno najbolj natančno izbrati temperaturo, saj je od tega močno odvisno, ali bo meritev 

uspešna. 

 

 
Slika 2: Tipični injektor za plinsko kromatografijo, ki vsebuje tri linije: dovodno, odvodno in 

razdelilno. V prostoru za raztezanje se vzorec uplini in se uvede na kapilarno kolono [4]. 
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2.3 Kromatografija 

 

Vzorci biološkega izvora so izredno kompleksni. Kromatografija je analitična metoda za 

separacijo takih vzorcev na njihove kemijske komponente. Obstaja več vrst kromatografov, a 

osnovna ideja delovanja je pri vseh enaka. Tok tekočine, v kateri je vzorec, se giblje mimo t.i. 

stacionarne faze, ki prekriva notranjo površino kapilarne kolone. Stacionarna faza določene 

spojine v vzorcu privlači bolj kot druge. Spojine, ki jih stacionarna faza bolj privlači, potujejo 

skozi kolono počasneje. Tiste spojine, na katere je privlak manjši, pa se gibljejo hitreje. Tako 

se spojine med seboj ločijo. S kromatografijo izvemo dva pomembna podatka o spojinah. Prvi 

je čas zadrževanja spojin v koloni, t.i. retenzijski čas. To je čas, ki je potreben, da spojina 

prepotuje kolono kromatografa in je značilen za posamezne molekularne strukture. Drugi 

podatek pa je količina posamezne spojine v vzorcu [1,2]. Tri glavne tehnike kromatografije 

so: plinska kromatografija, tekočinska kromatografija in elektroforezne tehnike. Razlike med 

njimi so v mobilnih fazah (plin ali kapljevina), načinu zadrževanja (različne stacionarne faze) 

in mehanizmu toka. Popolna separacija bioloških vzorcev je redko izvedljiva. Pogosto je 

namen kromatografije zmanjšati kompleksnost vzorca, obogatiti določeno komponento vzorca 

ali odstraniti motnje. Večinoma se kromatografija uporablja za analitične namene, uporabna 

pa je tudi v pripravljalni kemiji. Spojine se ločijo zaradi njihovih interakcij s stacionarno fazo, 

s katero je prevlečena notranjost kolone. Na primer: interakcija med nepolarno spojino in 

nepolarno stacionarno fazo je močna, zato se bo spojina zadržala dalj časa v kromatografu. 

Interakcija med polarno spojino in nepolarno stacionarno fazo pa je šibkejša, zato bo ta 

spojina prispela prej na konec kromatografa (do senzorja). Od mobilne faze in od dolžine 

kolone je odvisno, za koliko časa se bodo določene spojine zadržale. Na koncu kromatografa 

je senzor, ki meri količino prispele spojine. V našem primeru je to kar masni detektor sam, saj 

že pred masno spektrometrijo opravi meritev količine prispelih molekul. Graf, ki prikazuje 

signal senzorja v odvisnosti od časa se imenuje kromatogram (slika 3). Najbolj pomembni 

podatki, ki jih pridobimo iz kromatograma so čas zadrževanja, resolucija in intenziteta 

signala. Čas zadrževanja (tz) je čas, ki poteče od vnosa vzorca do maksimuma signala za 

določeno spojino. Odvisen je od fizikalnih in kemijskih lastnosti spojine in zato posreduje le 

kvalitativne informacije. V enostavnih primerih se uporablja tudi za identifikacijo spojin. 

Volumen zadrževanja (Vz) je volumen mobilne faze, ki je potreben, da zadnja molekula neke 

spojine prispe do detektorja. Izračuna se po enačbi , kjer je  prostorninski pretok 

mobilne faze. Koeficient zadrževanja ( ) je razmerje med množino spojine v stacionarni fazi 

(nS) in množino spojine v mobilni fazi (nM). Pove nam, kako dobro se spojina absorbira v 

stacionarno fazo, oziroma kako učinkovito je zadrževanje določene spojine. Večji kot je , 

večji je čas zadrževanja: 

 

, 

 

kjer je  t.i. mrtev čas, to je čas, ki je potreben, da spojina prepotuje kromatograf brez 

prisotnosti stacionarne faze. Resolucija (R) nam pove kvaliteto ločitve dveh spojin: 

 

, 

 

kjer je  širina spodnje stranice trikotnika, s katerim aproksimiramo signal prve spojine,  

širina spodnje stranice trikotnika, s katerim aproksimiramo signal druge spojine. Teoretično 

širina vrha pri kromatogramu (N) je merilo za širino signala [4]: 
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kjer je  polovična širina vrha na 0,6 višini signala. Večji kot je N, ožji je signal.  

 

 
Slika 3: Kromatogram intenzitete (I) dveh različnih spojin v odvisnosti od časa (t), kjer je tz1 

čas zadrževanje za prvo spojino, tz2 čas zadrževanja za drugo spojino. Širina spodnje stranice 

trikotnika, s katerim aproksimiramo signal za prvo spojino, je podana z ω1, za drugo pa ω2. σ1 

in σ2 sta polovični širini vrhov pri višini 0,6 intenzitete (I) [4]. 
 

Plinska kromatografija je metoda, ki za nosilni medij uporablja plin. V injektorju se vzorec 

uplini,  nato pa skupaj z nosilnim medijem potuje po kapilarni koloni (slika 4) [1], ki je glavna 

komponenta kromatografa. Ta je na notranji strani prevlečena s tekočo ali s trdno stacionarno 

fazo. Čas prehoda molekul skozi kolono je odvisen od interakcij molekul vzorca z nosilnim 

plinom in tekočo/trdno stacionarno fazo. Tiste molekule vzorca, ki se bodo močneje upirale 

prehodu skozi kolono, bodo skozi njo prišle najkasneje in obratno [4]. Izbira kolon je velika. 

Lastnosti, med katerimi se kolone med seboj razlikujejo so: dolžina, notranji premer ter 

debelina in vrsta stacionarne faze. Najbolj pogoste kolone v današnjih raziskavah so dolge od 

20 do 60 m, njihov notranji premer pa meri nekaj 100 μm. Debelina stacionarne faze je od 

0,01 do 5 μm za tekoče stacionarne faze ter od 5 do 50 μm za trdne stacionarne faze. Snov, iz 

katere je narejena stacionarna faza, je najbolj pogosto narejena na osnovi silicija. Obstaja pa 

še veliko drugih snovi, ki so uporabne za stacionarno fazo. Pomembna lastnost pri izbiri 

stacionarne faze je tudi vrelišče materiala, iz katerega je. Če je stacionarna faza tekočina, ki 

ima velik koeficient viskoznosti, lahko ob previsokih temperaturah prične izparevati in se 

taliti. Za ta pojav obstaja izraz "bleeding" (puščanje) [5]. "Bleeding" zmanjša kvaliteto in 

natančnost meritve, saj je kolona poškodovana. Molekule iz stacionarne faze kolone se 

pomešajo z vzorcem, kar pokvari meritev. Da omejimo puščanje kolone, se vzorec ne sme 

redčiti z vodo ali s kislinami in kot že rečeno, pozorni moramo biti na temperaturo kolone. 

Postopek prehoda mobilne faze skozi kolono opisuje Golayeva enačba [4]: 

 

 

, 

 

M S

B
H C u C u

u
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kjer je H količina, ki pove, kako dobra bo separacija, u pa je hitrost pretoka mobilne faze. 

Ostale količine so konstante, v katerih je zajeta longitudinalna difuzija v mobilni fazi in 

hitrost prenosa snovi v mobilni in stacionarni fazi. Konstanti CM in CS sta sorazmerni s 

kvadratom notranjega premera. Za bolj natančne meritve je primerna ožja kolona. Pomemben 

podatek o koloni je vrednost β, ki je definirana kot razmerje med notranjim premerom kolone 

(di) in debelino stacionarne faze (df): 

 

 . 

 

Glede na vrednost β izberemo kolono, ki je primerna za naš vzorec [4]. Izbira plina kot 

mobilnega medija je za meritev nepomembna. Najbolj primerni plini za mobilno fazo so helij, 

argon, dušik in vodik. Najpomembnejši dejavnik, s katerim spreminjamo čas prehoda skozi 

kolono, je temperatura. Če temperaturo povečamo, zmanjšamo zaviranje in s tem skrajšamo 

čas prehoda. Največkrat pa s termostatom ohranjamo konstantno temperaturo kolone, tako da 

je prehod izotermen. Proces prehoda lahko pospešimo s postopnim segrevanjem kolone. Tako 

je temperatura kolone najprej npr. 60 
0
C, po petih minutah pa npr. pričnemo s povečevanjem 

temperature za 5 
0
C/min. Naprava omogoča programiranje temperature v koloni. Po 

opravljenih meritvah je potrebno kolono za dve do tri ure segrevati še pri 20 
0
C več, kot je 

potekala meritev. Tako se kolono popolnoma očisti in je pripravljena za novo meritev, vendar 

je zopet potrebno paziti, da ne prekoračimo vrednosti vrelišča stacionarne faze [4]. 

 

 
Slika 4: Shematski prikaz plinske kromatografije. Nosilni medij (helij) je shranjen v zalogi, z 

injektorjem se vzorec uvede v kapilarno kolono. S termostatom kapilarno kolono ustrezno 

segrevamo. Na koncu kapilarne kolone preide vzorec v masni spektrometer [4]. 

2.4 Elektronska ionizacija 

 

Če želimo meriti maso molekul z merjenjem učinka elektromagnetne sile, je molekule 

potrebno naelektriti. Poznamo več vrst ionizacij: elektronska ionizacija, kemična ionizacija, 

hitro atomsko bombardiranje in ionizacija pršenja elektronov. V nadaljevanju se bomo 

posvetili zgolj elektronski ionizaciji, ki je najbolj poznana in tudi najbolj pogosta metoda 

ionizacije. Njena slabost je prevelika "agresivnost", saj zaradi trkov med molekulami in 

elektronskim curkom molekule lahko fragmentirajo. Slika 5 prikazuje ionizacijsko komoro, v 

katero prispejo molekule po prihodu skozi kapilarno kolono po zaključku kromatografije. 

Elektroni izhajajo iz segretega volframovega vlakna (katode) s termično emisijo. Na drugi 
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strani je anoda, katere potencial je za 70 V višji od potenciala katode. Elektroni izbiti iz 

volframovega vlakna imajo potemtakem energijo 70 eV in potujejo proti anodi zaradi 

delovanja električne sile. Nekateri izmed elektronov trčijo z nevtralnimi molekulami in jih 

ionizirajo. Ionizacijo dosežemo, če je energija elektronov v curku višja, kot je vrednost 

vezavne energije elektronov, ki so najšibkejše vezani v molekuli. V večini molekul so 

energije vezi med 8 in 12 eV. Glede na to, da imajo pospešeni elektroni energijo 70 eV, smo 

lahko prepričani, da je ionizacija uspešna. Da je pot elektronov v curku kar se da določena, 

poskrbijo dodatni magneti. Tlak v prostoru mora biti kar se da majhen, da je v prostoru čim 

manj molekul zraka, ki bi povzročile interakcije z molekulami iz vzorca, hkrati pa je 

povprečna pot med trki molekul mnogo večja od velikosti samih molekul [6].  

 

 
Slika 5: Elektronska ionizacija. Iz volframove niti izhajajo elektroni proti anodi zaradi 

električne sile. Usmerjeni so zaradi magnetov. Elektroni izbijajo elektrone iz molekul (M), ki 

pridejo iz konca kapilarne kolone in potujejo zaradi tega proti masnemu analizatorju pozitivno 

naelektrene (M
+
). Nastajajo tudi pozitivno naelektreni fragmenti (F

+
) [6].  

 

Po elektronski ionizaciji so molekule vzorca pozitivno naelektrene. Ker je energija elektronov 

v curku mnogo večja od energij šibkejših kemijskih vezi v molekulah, po ionizaciji navadno 

nastane tudi večje število ioniziranih fragmentov molekule. Masni detektor zazna tudi te 

fragmente. V masnem spektru (slika 6) je en vrh navadno najvišji. Ta vrh predstavlja delež 1 

oz (100 %), intenziteta ostalih vrhov pa je izražena v deležu glede nanj. Najvišji vrh lahko 

pripada celotni molekuli ali pa enemu izmed fragmentov molekule, ki se pojavlja v največjem 

deležu. Meritev je najuspešnejša, če najvišji vrh pripada celotni molekuli. V primeru, da 

pripada najvišji vrh delu molekule, je elektronsko ionizacijo smiselno nadomestiti z manj 

agresivno metodo. Navadno za takšne primere uporabimo kemijsko ionizacijo. Slika 6 

prikazuje masni spekter benzena [4]. Na njem je lepo razviden spekter fragmentov osnovne 

molekule (C6H6), ki so nastali po elektronski  ionizaciji. Na podlagi relativnih deležev 

fragmentov glede na osnovni vrh v masnem spektru, ki lahko pripada celotni molekuli ali pa 

enemu izmed fragmentov, računalniški program identificira osnovno molekulo. Identifikacija 

poteka na podlagi dveh kriterijev – časa zadrževanja v koloni (retenzijski čas) in primerjave 

izmerjenega spektra z referenčnim spektrom, ki smo ga pridobili z meritvijo vzorca čiste 

spojine. Ob primerjavi izmerjenega spektra z referenčnim, računalnik preverja mase vseh 

vrhov v masnem spektru nad določeno relativno vrednostjo (vse ostalo je šum) in razmerje 

med posameznimi vrhovi v spektru. 
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Slika 6: Masni spekter benzena, ki prikazuje prisotnost osnovne molekule C6H6 in njenih 

fragmentov po elektronski ionizaciji. Najvišji vrh ima vrednost deleža 100 % [4]. 

2.5 Tridimenzionalna kvadrupolna ionska past  

 

Po ionizaciji anoda (na vrhu ionizacijske komore na sliki 5) usmeri ionizirane molekule v 

masni analizator. V masnem analizatorju deluje na nabite molekule magnetna sila, ki ukrivi 

tire molekul. Poznana sta dva osnovna načina merjenja in določanja mas molekul: z 

merjenjem časa preleta in z interakcijo ioniziranih molekul z električno in/ali magnetno silo 

[6]. Oddelek za fiziko FNM ima masni analizator, ki meri maso z interakcijo ioniziranih 

molekul z električno in magnetno silo. Za lažje razumevanja tega principa bom najprej 

predstavil kvadrupolni analizator (Q), ki je sestavljen in štirih vzporednih elektrod (slika 7). 

Diagonalno nasprotni elektrodi imata vedno isti predznak napetosti, medtem ko imata 

sosednji elektrodi vedno nasproten predznak. Ker so elektrode priključene na izmenično 

napetost, se polarizacija elektrod izmenjuje. Izmenjaje so elektrode priklopljene na izmenično 

in enosmerno napetost. Tako niha napetost na dveh elektrodah okrog pozitivne ravnovesne 

vrednosti, pri drugih dveh pa okrog negativne. Zaradi spremenljivega elektromagnetnega 

polja med elektrodami lahko imajo ioni, ki vstopajo v masni analizator, manjšo kinetično 

energijo (nekaj eV), kot v primerih drugih analizatorjev [4]. Zato pred samo meritvijo ionov 

ni potrebno pospeševati z veliko napetostjo iz ionizacijske komore. Dve nasproti ležeči 

elektrodi imata negativen potencial, razen za kratek čas, ko je amplituda radiofrekvenčnega 

nihanja napetosti med elektrodami večja od negativnega konstantnega potenciala. Enako, 

vendar z nasprotnim predznakom velja za drugi dve nasproti ležeči si elektrodi. Zaradi te 

kratkotrajne spremembe v potencialih elektrod, so tiri pozitivno naelektrenih molekul 

ukrivljeni. Lažje molekule se bodo odklanjale bolj (nihale z večjo amplitudo) od težjih 

molekul, katerih tir bo bolj podoben premici. S spremenljivimi vrednostmi amplitude 

izmenične in konstantne napetosti med elektrodami se doseže prepustnost skozi celotno 

dolžino elektrod samo za ione z določenim razmerjem med maso (m) in nabojem (z). 

 



9 

 

 

 
a)                                              b)                                       c) 

Slika 7: Napetosti na elektrodah v kvadrupolnem analizatorju. a) Dve nasproti ležeči elektrodi 

imata enak potencial. Vijugasta črta ponazarja tir gibanja molekul; b) nihanje napetosti (U) 

okoli negativne ravnovesne vrednosti, kjer je pozitivna vrednost dosežena le za kratek čas; c) 

nihanje napetosti (U) okoli pozitivne vrednosti, kjer je negativna vrednost dosežena le za 

kratek čas [4]. 

 

Masni analizator tridimenzionalne kvadrupolne ionske pasti (3D QIT) vsebuje vhodno 

odprtino, skozi katero molekule vstopajo iz ionizacijske komore, izhodno odprtino, skozi 

katero vpadajo molekule na detektor in notranji obroč poimenovan "krof" (angl. doughnut) 

(slika 8). V notranjem obroču je spremenljivo radiofrekvenčno elektromagnetno polje, v 

katerem so ioni ujeti, saj se gibljejo po zaključenih tirnicah. Zato rečemo, da so v ionski pasti. 

V prostoru ionske pasti mora biti vakuum. Lahko pa se v ta prostor po prvotni masni analizi 

dovaja tudi helij, katerega funkcija je dodatna fragmentacija posameznih večjih molekul in 

vnovična masna analiza teh fragmentov, kar imenujemo MS/MS način merjenja. Meritev mas 

poteka tako, da z zveznim spreminjanjem napetosti med posameznimi elektrodami v 

notranjem obroču iz pasti postopoma izletijo molekule s točno določenim razmerjem m/z 

skozi izhodno odprtino na masni detektor. Pri meritvi se med prehajanjem na detektor izgubi 

velik del ionov. Slabost je odpravljena v  dvodimenzionalni linearni ionski pasti LTQ, ki pa je 

velika in zato manj primerna za meritev. 3D QIT merilniki so zaradi tega manj občutljivi, 

vendar vseeno izjemno dobri, saj so enostavni za uporabo, zelo trpežni in majhni. Naslednja 

prednost 3D QIT merilnikov pa je tudi ta, da omogočajo zelo enostavno zaporedno masno 

analizo (MS/MS). S tem načinom se poveča občutljivost merilnika, saj je posamezne 

molekule iz prve masne analize možno še enkrat analizirati. To poteka na način opisan zgoraj 

– z dovajanjem plina (helija) v ionsko past in dodatno fragmentacijo izbranih molekul, ki se 

zadržijo v ionski pasti. MS/MS metoda lahko poteka tudi v dveh zaporednih masnih 

analizatorjih. V prvem poteka osnovna masna analiza. Izleteli ioni nato skozi izhodno 

odprtino preidejo še v drugo ionsko past, kjer se dovaja helij. Molekule fragmentirajo, 

fragmente pa se zopet usmeri na masni detektor. Na ta način se lahko iz posameznih 

fragmentov bolj natančno določi vrsto osnovne molekule. 

 



10 

 

 

 
Slika 8: Glavne komponente 3D QIT masnega analizatorja in shematski prikaz poti molekul v 

pasti [4]. 

 

3 MERJENJE PROSTIH MAŠČOBNIH KISLIN V KRVI ČLOVEKA 

 

Na fakulteti smo izvedli primer meritve prostih maščobnih kislin v krvi človeka. Za vzorec 

smo potrebovali plazmo, ki smo jo dobili na Medicinski fakulteti Maribor. Plazmo smo 

dodatno obdelali. Dodali smo destilirano vodo, n-heksan in žveplovo VI kislino. Vzorec smo 

mešali s posebnim mešalnikom. Pripravo desetih vzorcev smo delali okoli šest ur. Vzorec je 

nato preko injektorja prišel v kolono, kjer se je izvajala plinska kromatografija (GC). Na 

koncu je sledila še masna spektrometrija (MS). Z računalniškim programom smo meritev 

dodatno obdelali in s tem dobili končen masni spekter (slika 10). S programom lahko 

primerjamo vrhove posameznega spektra in tako zaznamo in določimo posamezne maščobne 

kisline.  

 

 
Slika 9: Rezultat meritve prostih maščobnih kislin. a) Masni spekter reference; b) masni 

spekter krvne plazme. 
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Na sliki 9a je masni spekter reference, v katerem je zaznanih 23 različnih maščobnih kislin. 

Spekter reference primerjamo s spektrom, ki smo ga dobili iz meritve vzorca plazme (slika 

9b). Program poda rezultate s tabelo, v kateri so zavedena vsa ujemanja med referenco in 

vzorcem. Z našo metodo smo uspeli zaznati 6 različnih maščobnih kislin. Na Medicinski 

fakulteti Maribor bodo naše meritve dodatno analizirali, da ugotovijo ali ima pacient 

sladkorno bolezen, saj ob bolezni določenih maščobnih kislin ni v krvi človeka. 

4 ZAKLJUČEK 

 

Analiza sestave vzorca z meritvijo mase z masnim spektrometrom je z izumom in izdelavo 

sodobnih materialov in naprav postala preprostejša, vendar še vedno dokaj zapletena in 

dolgotrajna. Veliko dela namesto človeka opravijo naprave, tako da človek večino časa 

meritve čaka na rezultate. Za manjše količine je priprava vzorca izvedena ročno in je temu 

primerno to najzahtevnejši korak za izvedbo uspešne meritve. Vzorec vstavimo v 

računalniško voden injektor, ki vzorec upari in uvede na začetek kapilarne kolone preko 

nosilnega medija. V kapilarni koloni poteka plinska kromatografija (GC), ki glede na 

interakcijo vzorca s stacionarno fazo loči različne molekule vzorca. Nato masni spektrometer 

(MS) te molekule zazna. Računalniški program te podatke dodatno obdela in poda celoten 

seznam zaznanih spojin. V seminarju sem predstavil samo končni rezultat meritve, v diplomi 

pa bom podrobno opisal celoten postopek in izboljšavo meritve prostih maščobnih kislin v 

krvi človeka. Z merilnikom, ki ga fakulteta ima, je možno izvesti izjemno natančne meritve, 

vendar je potrebno mnogo natančnosti in časa za izbiro prave metode dela. S takšno meritvijo 

je možno z nadaljnjo zdravniško analizo oceniti morebitno obolelost človeka s sladkorno 

boleznijo. Iz tega lahko sklepamo, da je napredek znanosti na področju plinske kromatografije 

in masne spektrometrije pomemben tudi za zdravje človeka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

VIRI IN LITERATURA 

 

[1] S. Villas-Bôas, U. Roessner, M. Hansen, J. Smedsgaard in J. Nielsen, Metabolome 

analysis (Wiley-Interscience, New Jersey, 2007). 

 

[2] L. D. Han, J. F. Xia, Q. L. Liang, Y. Wang, Y. M. Wang, P. Hu, P. Li in G. H. Luo, 

Plasma esterified and non-esterified fatty acids metabolic profiling using gas 

chromatography–mass spectrometry and its application in the study of diabetic mellitus and 

diabetic nephropathy, Analytica Chimica Acta 689 (1), 85–91 (2011). 

 

[3] N. Sánchez-Ávila, J.M. Mata-Granados, J. Ruiz-Jiménez, M.D. Luque de Castro, Fast, 

sensitive and highly discriminant gas chromatography–mass spectrometry method for 

profiling analysis of fatty acids in serum, Journal of Chromatography A, 1216 (40), 6864–

6872 (2009). 

 

[4] K. Vékey, A, Telekes in A. Vertes, Medical applications of mass spectrometry (Elsevier, 

Amsterdam, 2008). 

 

[5] H. M. McNair in J. M. Miller, Basic Gas Chromatography (Wiley, New Jersey, 2009). 

 

[6] K. Downard, Mass Spectrometry (The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2004). 

 

 


