
Laboratorium Analiz Strukturalnych

i Obrazowania Metodami Spektrometrii Mas 

Katedra Genetyki i Mikrobiologii

Koordynator: 

prof. dr hab. Adam Choma

pokój 202A, tel. 81 537 5972, e-mail: adam.choma@poczta.umcs.lublin.pl 

INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

www.umcs.pl



Wyposażenie

• Wysokorozdzielczy spektrometr SYNAPT G2-Si

HDMS firmy Waters z jonizacją próbek w trybie ESI,

MALDI i APCI

• System wysokosprawnej chromatografii cieczowej

ACQUITY UPLC, wraz z detektorami TUV i RI, firmy

Waters
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• Oprogramowanie umożliwiające obrazowanie metodą

MALDI Mass Spectrometry Imaging (MALDI MSI)

• Kriostat z wbudowanym mikrotomem (Leica

CM1950) służący do przygotowywania ultracienkich

skrawków z zamrożonych preparatów (tkanki roślinne

i zwierzęce) do analiz techniką MALDI MSI
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• Spektrometr mas SYNAPT G2-Si HDMS to instrument hybrydowy zawierający analizatory:

kwadrupolowy i czasu przelotu (TOF).

• Jest to narzędzie badawcze, służące do pomiaru bardzo dokładnych mas

cząsteczkowych, co pozwala na jednoznaczne określenie wzoru sumarycznego badanych

związków.

• Instrument jest wyposażony w różne źródła jonizacji próbek:

• elektro-rozpraszanie (ESI, z opcją nano-ESI),

• jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym (API, APCI),

• jonizacja laserem w obecności matrycy (MALDI).
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Laboratorium Analiz Strukturalnych

• Spektrometr mas SYNAPT G2-Si HDMS jest dostosowany do współpracy z chromatografem

cieczowym (system ACQUITY UPLC, wraz z detektorami TUV i RI z możliwością wytworzenia

gradientu solwentów oraz z automatycznym dozowaniem i podajnikiem próbek).

• Urządzenie umożliwia fragmentację wybranych jonów (tryb pracy MS-MS).

• Instrument jest wyposażony w opcję analizy mobilności jonów o takiej samej wartości m/z (ion

mobility spectrometry).

• Dodatkowe oprogramowanie umożliwia użycie techniki MALDI do obrazowania tkanek

roślinnych i zwierzęcych (MALDI Mass Spectrometry Imaging).
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Spektrometr mas SYNAPT G2-Si HDMS ma szerokie zastosowanie do analiz zarówno związków

niskocząsteczkowych jak i makromolekuł (białka, lipidy, polisacharydy).

Przy użyciu tego instrumentu możliwe są analizy:

• lipidomiczne - analiza lipidów izobarycznych, glikolipidów, fosfolipidów, sfingolipidów; analizy

strukturalne tych związków przez fragmentację (MS-MS),

• glikomiczne - analiza polisacharydów, oligosacharydów i lipopolisacharydów, w tym określanie

wielkości powtarzających się podjednostek w lipopolisacharydach, analiza fragmentacyjna lipidów A

oraz badanie dystrybucji kwasów tłuszczowych w lipidzie A, analizy strukturalne poli- i oligosacharydów,

• proteomiczne - identyfikacja białek metodą fingerprinting, sekwencjonowanie peptydów i białek

(Top-Down, Bottom-Up),

• wyznaczanie mas cząsteczkowych z dokładnością pozwalającą na jednoznaczne określenie wzoru

sumarycznego możliwie największych molekuł,
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• obrazowanie metodą MALDI Mass Spectrometry Imaging - dystrybucja składników w badanej próbce

na poziomie tkanek,

• analiza posttranslacyjnej modyfikacji białek: określenie struktury komponenty glikanowej, wyznaczenie

miejsca glikozylacji oraz fosforylacji białek,

• badanie oddziaływań niekowalencyjnych białek, tzw. non-denaturing mass spectrometry, w tym:

analiza mas kompleksów białkowych w formie białko-białko, białko(enzym)-substrat, białko-środowisko

(woda sole cukry betainy), białko-ligand. Badanie dysocjacji (denaturacja MS) kompleksów białkowych

z wykorzystaniem zmiennych warunków jonizacji wraz z możliwością określania trwałości kompleksów;

zakres analizowanych mas obejmuje masy od kilku do kilkuset kDa; system pozwala również na rozdziały

kompleksów białkowych w warunkach natywnych,

• metabolomika oparta na analizach spektrometrycznych: profilowanie porównawcze metabolitów,

fingerprinting mikroorganizmów i roślin, identyfikacja w oparciu o HR-MS, analiza porównawcza profili

białkowych organizmów.
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Osoby wykonujące analizy na spektrometrze SYNAPT (wykonywane analizy):

• dr hab. Iwona Komaniecka (ESI-MS, MALDI-MS, MS-MS; lipidy błonowe, lipopolisacharydy,

lipid A, oligosacharydy bakteryjne i grzybowe, inne związki nisko- cząsteczkowe), Katedra

Genetyki i Mikrobiologii, e-mail: ikoma@hektor.umcs.lublin.pl

• dr Przemysław Grela (ESI-MS, nanoESI-MS, analiza białek w warunkach natywnych

i denaturujących), Katedra Biologii Molekularnej, e-mail: przemek@hektor.umcs.lublin.pl

• dr hab. Anna Sroka-Bartnicka, prof. UMCS (MALDI-MSI, MALDI-MS, MS-MS; obrazowanie

tkanek roślinnych i zwierzęcych przy użyciu techniki MSI), Katedra Genetyki

i Mikrobiologii, e-mail: asrokaba@poczta.umcs.lublin.pl

• mgr Katarzyna Suśniak (MALDI-MSI, MALDI-MS, MS-MS, przygotowanie i obrazowanie tkanek

roślinnych przy użyciu techniki MALDI MSI), Katedra Genetyki i Mikrobiologii, pok. 217A.
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Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas

(GC-MS) firmy Agilent Technologies, z jonizacją elektronową

(EI) oraz chemiczną (CI) przy użyciu metanu.

• aparat służy do analizy związków przekształconych

w lotne pochodne

• wykonywane analizy: analiza jakościowa i ilościowa

kwasów tłuszczowych, cukrów oraz ich pochodnych

• oprogramowanie do analizy danych (Data Analysis) jest

wyposażone w wewnętrzną bazę NIST.08 oraz

w bibliotekę własną, utworzoną przez pracowników KGiM
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Chromatograf cieczowy (HPLC) firmy Shimadzu

(Kyoto, Japan). Aparat jest wyposażony w kolumny:

• Rezex RCM Monosaccharide Pb2+,

• Rezex RSO Oligosaccharide Ag+,

• Rezex PolySep™-SEC GFC-P 5000

(Phenomenex, Torrence, USA),

• wykonywane analizy: analiza jakościowa

i ilościowa mono-, oligo- oraz polisacharydów.
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• Chromatograf gazowy CP-3380 z detektorem

płomieniowo-jonizacyjnym (Varian)

• Chromatograf gazowy GC-17A sprzężony

ze spektrometrem mas MS-QP500 (Shimadzu)

• wykonywane analizy: analiza jakościowa i ilościowa

niskocząsteczkowych związków polarnych i niepolarnych.
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