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 A dia az előadás fő céljait és témáit tekinti át. 

 Az élőlények életfolyamataiban a sejtek és ezeken belül a makromolekulák meghatározó szerepet 

játszanak.  

 Az alábbiakban tárgyalt módszerek is főként molekulák, makromolekulák, makromolekuláris 

komplexek (fehérjék, nukleinsavak, egyéb polimerek) szerkezetének feltárását szolgálják. 

Részecskék, makromolekulák efféle vizsgálatakor gyakran meghatározandó paraméter a 

részecsketömeg vagy az alak. Az előadás során szó lesz a szedimentációs módszerek, a 

gélelektroforézis és az izoelektromos fókuszálás elvi alapjairól, orvosi jelentőségükről. 

 A biológiai kutatásban és kisebb mértékben az orvosi diagnosztikában egyre nagyobb szerepet kap 

a tömegspektrometria, amely alkalmas nemcsak ionok tömegének, de makromolekulák 

összetételének meghatározására is. 

 Az előadás bemutatja a molekuláris biológiában széles körben használt fizikai és biológiai 

módszerek elvi alapjait, valamint azt, hogyan lehetséges a biológiailag releváns makromolekulák, 

így a fehérjék és a nukleinsavak elválasztása tömegük és töltésük alapján, továbbá összetételük 

meghatározása (például a fehérjék aminosav-sorrendjének meghatározása).  
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A biofizikában és a sejt-/molekuláris biológiában gyakran szükséges a molekulák méret szerinti 

elválasztása, továbbá a biológiai szempontból fontos molekulák jellemzése méretük és 

sűrűségük alapján. A szedimentációs módszerek ezt úgy érik el, hogy a molekulák ülepedését, 

azaz szedimentációját vizsgálják erős „gravitációs” térben centrifugálás közben. Miért van 

szükségünk erre erős gravitációs térre? Tömeg mérése lehetséges a szóban forgó tömegnek 

egy ismert erő hatására bekövetkező gyorsulásának mérésével. Oldatban lévő molekulák 

esetén – ha a ható erő a nehézségi erő – ez a módszer azonban nem célravezető. Ha például 

veszünk egy M tömegű részecskét, amely ülepedése során 10 cm-t tesz meg, akkor a 

gravitációs, vagy helyzeti energia nagyságrendileg hasonló lesz a hőmozgásból fakadó 

termikus energiához, így a molekulák nem ülepednek gravitációs térben. Ezért az eljárás során 

a gravitációs erő helyett nagyobb, mesterségesen előidézett erőket alkalmazzanak, melyek 

például gyors forgatással biztosíthatók. Ezáltal csak annyi változik, hogy a nehézségi 

gyorsulásnál sokkal nagyobb gyorsulások (rω2) érhetők el. Ha például a fordulatszám 1000 

1/perc, a centrifuga sugara pedig 10 cm, akkor a fenti egyenletnek megfelelően a centripetális 

gyorsulás a gravitációs gyorsulás 112-szerese lesz. 
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Alapvetően három különböző szedimentációs technikát különböztetünk meg, melyekkel a 

vizsgált részecskék eltérő tulajdonságai határozhatók meg. A szedimentációs sebesség 

módszer egy olyan analitikai ultracentrifugálási módszer, amely azt méri, hogy a részecskék 

mekkora sebességgel mozognak egy ultracentrifugában létrehozott centrifugális erő 

hatására. Tekintsünk egy függőleges tengely körül ω szögsebességgel forgó edényt, amelyben 

egy m tömegű molekulákat tartalmazó oldat van. Legyen az oldott anyag sűrűsége ρ, az 

oldószeré pedig ρ0. Ekkor az m tömegre három erő hat: az Fc centrifugális erő, az Ff felhajtóerő 

és az Fs súrlódási erő. Az egyes erők nagyságát az ábrán látható képletekkel lehet kifejezni. 

Egyensúlyban a részecskére ható három erő vektori eredője nulla, vagyis a részecske nem 

gyorsul, hanem állandó sebességgel ülepedik. Pontosabban csak azzal arányban nő a 

sebessége, amennyivel távolabbra kerül a forgástengelytől. 
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A centrifugális erő és a felhajtóerő különbsége addig mozgatja a részecskéket gyorsuló 

mozgással a tengelytől kifelé, amíg (a sebesség növekedésével) az ellenkező irányú súrlódási 

erővel egyensúlyba nem kerül. Az egyes erőkre vezessük be a klasszikus fizikából jól ismert 

összefüggéseket, majd rendezzük át az egyenletet úgy, hogy kifejezzük az egységnyi gyorsulás 

esetén tapasztalt ülepedési sebességet, azaz a szedimentációs állandót (S). A szedimentációs 

állandó nem-SI mértékegysége az analitikai ultracentrifuga feltalálójának tiszteletére a 

svedberg, 1 Sv = 10-13 s. Theodor Svedberg a kolloidokról és fehérjékről ultracentrifuga 

segítségével kapott kutatási eredményeiért 1926-ban elnyerte a kémiai Nobel-díjat is. Ha 

figyelembe vesszük, hogy egy egyszerű összefüggés van az alakfaktor (f) és a diffúziós állandó 

(D) között, és a szedimentációs kísérletet diffúzió méréssel kombinálva mind S-t, mind D-t 

kísérletileg meghatározzuk, meg lehet határozni egy molekula tömegét (M). A módszer a 

molekulatömegen kívül a molekula méreteinek meghatározását is lehetővé teszi, ha az alakra 

vonatkozóan meghatározott ismeretek rendelkezésre állnak. 
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A szedimentációs sebességi módszerrel tehát a molekulákat a szedimentációs állandójuk 

szerint különítjük el. A módszerrel nagyon erős, akár egymillió g nagyságú gravitációs teret is 

létre lehet hozni. Mivel a szedimentációs állandó a molekulatömegtől, illetve a 

molekulamérettől függ, a molekulákat ezen paramétereik alapján el lehet választani 

egymástól. Általában minél nagyobb egy részecske, annál nagyobb a szedimentációs 

állandója is. A módszer alkalmas például antitest monomerek és oligomerek elválasztására, 

mint ahogy azt a lenti grafikon is mutatja: az egyes részecskék centrifugálással szedimentációs 

állandójuk alapján elkülöníthetők, koncentrációjuk meghatározható. 
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A szedimentációs egyensúlyi módszer szintén lehetővé teszi, hogy meghatározzuk oldatbéli 

részecskék molekulatömegét. Általában alacsonyabb fordulatszámon és/vagy hosszú ideig 

(több óráig, vagy több mint egy napig) csinálják, mivel ezzel a módszerrel meg kell várni, amíg 

az ülepedés és a véletlen hőmozgás között beáll az egyensúly, vagyis amíg a molekulák 

átlagos ülepedési sebessége nulla lesz. Ha a molekulákra csak a centrifugális erő hatna, egy 

idő után minden molekula a lehető legkisebb energiájú helyen, vagyis a cső alján gyűlne össze. 

A hőmozgás termikus energiája, így a diffúzió azonban a molekulák egy részét nagyobb 

energiájú állapotba viszi. A lenti ábra két eltérő tömegű molekula elválasztását mutatja. Mivel 

az 1-essel jelzett molekula könnyebb, mint a 2-es számú, ezért diffúzióval messzebbre tud jutni 

a cső aljától. A molekulatömeget a görbe meredekségéből lehet meghatározni, ugyanis a 

meredekség arányos a molekulatömeggel. A módszernek nagy előnye a diffúziós mérésekkel 

nem kombinált sebességi módszerrel szemben, hogy az eredmények nem függnek az f 

alakfaktortól. A sebességi módszer esetén a kapott molekulatömeg nem megbízható, ha nincs 

elegendően pontos adat az alakra vonatkozóan. A sebességi módszerben további problémát 

jelent, hogy a molekulák általában ún. szolvatált állapotban ülepednek, így az alakfaktorban 

szereplő sugár már nem molekulasugár. Az alak és a szolvátburok miatt megváltozott 

részecskesugár ellenben befolyásolják az ülepedés sebességét, de az egyensúlyra nincsenek 

hatással. 
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A sűrűséggradiens centrifugálás során a centrifugacsőben létrehoznak egy olyan közeget, 

amelynek a sűrűsége a centrifugacső alja felé haladva meredeken növekszik. Ezt valamilyen 

nagy sűrűségű anyag, például cézium klorid (CsCl) használatával érik el. A csőbe úgy töltik a 

CsCl tartalmú oldatot, hogy a betöltést magas CsCl koncentrációjú oldattal kezdik, de a 

betöltött oldat CsCl koncentrációja a betöltött térfogat függvényében egyenletesen csökken. 

A mintát a legfelső, legalacsonyabb sűrűségű felszínre rétegezik. A centrifugálás során minden 

komponens csak addig a térrészig ülepedik, amelynek sűrűségével a saját sűrűsége éppen 

megegyezik. Ekkor az adott komponensre nem hat eredő erő (a centrifugális erő megegyezik 

a felhajtóerővel), így a részecske „lebegni” fog, azaz a részecskék a sűrűségüknek „megfelelő” 

rétegben halmozódnak fel. Ezen az elven tehát az egyes komponensek elválaszthatók a 

méretüktől függetlenül, kizárólag a sűrűségük alapján. Ha a részecske az egyensúlyi helyzete 

felett vagy alatt van, olyan eredő erő hat rá, ami az egyensúlyi helyzet felé gyorsítja. 

 

  



10 

 

 

A sűrűséggradiens centrifugálás alkalmazható például a vérben található alakos elemek és a 

vérplazma elválasztására. Vérsejtek szeparálására nagyon gyakran van szükség a klinikai 

diagnosztikában és a kutatásban egyaránt. A vérplazma körülbelül a vér térfogatának 56%-át, 

míg az alakos elemek a 44%-át teszik ki. A módszer a vérben található sejtek eltérő sűrűségén 

alapszik. A vérben található sejtféleségek sűrűsége különböző, legkisebb a mononukleáris 

sejtek, így a limfociták és a monociták sűrűsége, nagyobb a granulocitáké és a legnagyobb a 

vörösvértesteké. Ha olyan szeparáló oldatra rétegzük a vért, melynek sűrűsége a 

mononukeáris sejtek sűrűségénél nagyobb, de a granulociták sűrűségénél kisebb, és 

centrifuga segítségével a normál nehézségi gyorsulás sokszorosát alkalmazzuk, akkor a 

mononukleáris sejtek kisebb sűrűségük miatt a szeparáló oldat felett maradnak, míg a többi 

sejt átlép a két oldat határán és a cső alján ülepszik le. A jobb oldali képen egy ilyen 

sűrűséggradiens centrifugálás eredménye látható: a centrifugálás végén legfelül található a 

plazma, alatta a szeparáló oldaton úszó mononukleáris sejteket tartalmazó áttetsző, vékony 

réteg, és a szeparáló oldat alatt a leülepedett vörösvértesteket és granulocitákat tartalmazó 

réteg. A mononukleáris sejtek kinyerhetők az áttetsző vékony rétegből, míg a vörösvértesteket 

és granulocitákat tartalmazó rétegből mosás után dextrán szedimentációval a granulocitákat 

is szeparálhatjuk.  
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A biológiai szempontból jelentős makromolekulák túlnyomó részének élettani körülmények 

között általában nullától különböző nettó töltése van, ezért ezek a molekulák elektromos 

erőtérben töltésüknek megfelelő módon haladó (transzlációs) mozgást végeznek. A töltött 

részecskéknek, molekuláknak elektromos erőtér hatására bekövetkező transzlációs mozgását 

elektroforézisnek nevezzük. Egy ze töltésű molekulára egy E térerősséggel jellemezhető 

elektromos erőtérben F=zeE nagyságú Coulomb-erő hat. Ennek az erőnek a hatására a 

részecske sebessége addig növekszik, amíg a mozgási sebességével arányos közegellenállás, 

vagyis a súrlódási erő a Coulomb-erővel egyensúlyba nem kerül. Az egyenletek alapján 

bevezethetjük az elektroforetikus mozgékonyságot (mobilitás), amely az egységnyi 

térerősség hatására létrejövő mozgási sebesség. Mivel az elektroforetikus mobilitás függ a 

molekulák töltésétől (Q) és méretétől (molekulatömegétől), ezért az elektroforézist 

molekulák méret és töltés alapján történő szétválasztására használják. 
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A szabad áramlású elektroforézis egy folyamatosan működő elektroforézis eljárás, amely álló 

fázis, vagyis szilárd hordozóanyag, például gél nélkül dolgozik. A módszer igen érzékeny, 

segítségével molekulánként egy elektrontöltésnyi töltéskülönbség már kimutatható. A 

módszer hátránya azonban, hogy a közeg (vizes oldat) alacsony viszkozitása miatt a diffúzió 

nem elhanyagolható, amely megnehezíti a molekulák méret és töltés szerint szétválasztását. 

Továbbá preparatív célokra nem alkalmas, mert a vizsgált mintákból csak egy-egy kis 

mennyiség izolálható, ezért manapság ritkán használják. A gélelektroforézis egy olyan 

technika, amelynek segítségével DNS, RNS vagy fehérje molekulák választhatók szét 

egymástól oly módon, hogy elektromos feszültséget kapcsolnak egy gél mátrixra. Általában 

analitikai célokra használják, de a módszer preparatív módszerként is alkalmazható. Az 

alkalmazott gél egy szilárd, de mégis porózus mátrix, amely anti-diffúziós és szűrő funkciót 

lát el, az elválasztást így nem zavarja a diffúzió. Nukleinsavak elválasztása esetén a gélt 

általában agarózból, míg fehérjék elválasztása esetén általában poliakrilamidból készítik. A 

módszerhez igen kis mintamennyiség is elegendő, a komponensek szinte teljes mértékben 

elválaszthatók, a reprodukálhatóság igen nagy. Az elválasztott frakciók az elektroforézis 

befejezése után rögzíthetők, különböző módszerekkel festhetők vagy jelölhetők, majd számos 

mérési technikával kiértékelhetők. 
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Az agar tengeri vörösmoszatokból izolált poliszacharid, amelynek egyik komponense az 

agaróz. Az agaróz egy lineáris poliszacharid, agarobióz építőkövekből áll, amely egy 

diszacharid: D-galaktóz és 3,6-anhidro-L-galaktopiranóz kapcsolódik egymáshoz. Az agar gél 

másik komponense az agaropektin, amely oligoszacharidok heterogén keveréke. Az 

oligoszacharidok néhány monoszacharid egységből álló szénhidrátok. A képen egy 

elektroforetikus kád vagy gélfuttató kád látható. Ebbe helyezzük el a megszilárdult agaróz gélt, 

majd a kádat megfelelő ionerősségű futtató pufferrel töltjük, hogy az éppen ellepje a gélt. 

Ezután pipettázzuk az elválasztandó mintát a gélzsebekbe, ún. well-ekbe. Az agaróz 

gélelektroforézis során jellemzően nukleinsavakat választunk el egymástól. Mivel a 

nukleinsavak negatív töltésűek, ezért a mintát a negatív elektród felőli oldalon töltjük be az 

elektroforetikus kádba, melyek így áram hatására a pozitív elektród felé fognak vándorolni.  
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A nukleinsavak a foszfát csoportok jelenléte miatt negatív töltésűek, ezért egységesen a 

pozitív elektród felé vándorolnak. A vándorlás sebességét elsősorban a méretük határozza 

meg: a hosszú, így nagyobb molekulatömegű nukleinsavaknak alacsonyabb az 

elektroforetikus mobilitása, így lassabban vándorolnak, épp ezért az elektromos tér 

kikapcsolását követően a pozitív elektródától távolabb halmozódnak fel. A jelenség 

magyarázata, hogy a gél térhálós szerkezete által formált pórusokon a hosszú nukleinsavaknak 

a hosszúságukkal arányosan egyre nehezebb keresztülmenni, azaz a gél egyfajta molekuláris 

szűrőként funkcionál. 
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Az agaróz gélelektroforézis DNS-fragmentumok frakcionálásának rutinmódszere, amellyel 

mind egyszálú, mind pedig kétszálú DNS és RNS molekulák is szétválaszthatók a méretük 

alapján. Elektroforézis során a gél ugyanis szűrőhatást gyakorol: a pórusokon keresztül 

mozogva a nukleinsav-molekulák szétválnak, hiszen a kicsik gyorsabban, a nagyok lassabban 

vándorolnak. A futtatást követően a nukleinsavakat a gélben etídium-bromiddal vagy más 

fluoreszcens festékkel teszik láthatóvá, amely festékek a látható vagy az ultraibolya 

tartományban erősen fluoreszkálnak. A molekulatömeg meghatározása úgy történik, hogy a 

mintával egy időben egy ismert hosszúságú DNS molekulák keverékét tartalmazó kalibrációs 

mintát („marker”) is futtatnak párhuzamosan, így a vizsgált mintában levő DNS molekulák 

hosszát a markerben levő, ismert hosszúságú DNS-hez hasonlítják. Minden sáv egy adott 

méretű nukleinsavnak felel meg. A nukleinsavak méretét bázispárban (bp) adják meg. 
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Míg a nukleinsavaknak fiziológiás pH-n egyenletes negatív töltése van, addig a fehérjék töltése 

aminosav-összetételüktől függ, így a natív fehérjék elektroforetikus szeparálása nemcsak a 

méretüktől függ. Ezért első megközelítésben a hagyományos gélelektroforézis nem alkalmas 

fehérje molekulatömeg meghatározásra. Arra sem ad választ, hogy egy már tisztított mintában 

lévő fehérje több alegységes-e, hiszen natív körülmények között az alegységek együtt 

maradnak. Ezen kérdések megválaszolására az SDS poliakrilamid gélelektroforézis bizonyult 

alkalmasnak. Akrilamid és biszakrilamid polimerizációjával, kovalens kötésekkel térhálósított, 

kitűnő fizikai tulajdonságokkal rendelkező elektroforetikus mátrix készíthető. A monomerek 

koncentrációjával szabályozható a gél pórusnagysága. Az SDS (nátrium-dodecyl-szulfát) egy 

anionos detergens. Ha a fehérjemintát SDS-sel és diszulfid hidakat bontani képes 

redukálószerrel (pl. merkapto-etanollal) kezeljük magas hőmérsékleten, radikális 

konformáció-változások következnek be. Az SDS mintegy "kitekeri" a fehérjéket, apoláros 

részével azok belső, hidrofób magját fellazítja, így a fehérjék közötti kölcsönhatások 

megszűnnek, az alegység szerkezet felbomlik, a fehérjék denaturálódnak, ezáltal minden 

fehérjének hasonló alakja lesz. És mivel az SDS anionos detergens, a fehérjéket negatív 

töltésekkel látja el. Átlagosan minden második aminosavhoz egy SDS molekula kötődik.  
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Az egységesen negatív töltésű fehérjék az elektroforézis során méretüktől függő sebességgel 

vándorolnak. Az SDS által denaturált fehérjék mobilitása hozzávetőlegesen fordítottan 

arányos molekulatömegük logaritmusával, amit a bal oldali függvény mutat be. Így a fehérjék 

molekulatömegük szerint szeparálódnak. Ismert molekulatömegű kalibráló fehérjék (ún. 

molekulatömeg „létra”) segítségével a vizsgált fehérje molekulatömege meghatározható, 

ezért a mintát ismert molekulatömegű fehérjékkel azonos gélben futtatjuk, a standard 

fehérjék futása alapján készített kalibráló egyenesről a mintában lévő fehérjék 

molekulatömege leolvasható. Az SDS-poliakrilamid gélelektroforézis a legelterjedtebb, 

legolcsóbb módszer a fehérjék molekulasúly szerinti szétválasztásra, de molekulasúlyuk 

meghatározására is alkalmas. A fehérjék gélben történő megfestésével mennyiségi 

meghatározásra is lehetőség nyílik, így nem csak azt lehet megállapítani, hogy egy alaposan 

megtisztított, sokkomponensű komplex hányféle alegységből áll, de meg lehet határozni az 

egyes alegységek számának egymáshoz viszonyított arányát is. A fehérjék detektálása 

autoradiográfiával illetve kemilumineszcencia-mérésekkel történhet. 
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A fehérjék amfoter makromolekulák, amelyekben savas, ill. bázikus tulajdonságú csoportok 

találhatók, így a közeg pH-ja változásának hatására nettó töltésüket megváltoztathatják. 

Magas pH mellett negatív, alacsony pH mellett pozitív nettó töltéssel rendelkeznek. Azt a pH-

értéket, amelyen az adott fehérje nettó töltésének értéke nulla, izoelektromos pontnak 

nevezzük. Az izoelektromos fókuszálás tehát egy töltés alapján történő elektroforetikus 

elválasztási módszer, melynek célja megtalálni egy fehérje izoelektromos pontját. 
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Az izoelektromos fókuszálás során a fehérjék szétválasztása kizárólag eltérő töltésük, 

pontosabban izoelektromos pontjuk alapján történik. Ha az elektroforézis pH-gradiensben 

játszódik le, a fehérjék mindaddig mozognak, amíg nettó töltéssel rendelkeznek. Pályájuk 

mentén a pH úgy változik, hogy a fehérjék nettó töltése egyre csökken. A fehérjék mozgása 

megszűnik, amint az izoelektromos pontjuknak megfelelő pH-jú helyre érnek, mert ott 

elvesztik nettó töltésüket. A rendszer a folyamat eredményeképpen egy olyan állapotba ér, 

amelyben az elektroforézis és a diffúzió között egyensúly van. Amint egy makromolekula 

diffúzió révén kikerül az izoelektromos pontjának megfelelő pH-jú helyről, nullától különböző 

töltésre tesz szert, így elektroforézis folytán visszajut az egyensúlyi helyzetbe. Ennek 

eredményeképpen minden különböző izoelektromos ponttal rendelkező komponens 

egymástól jól elválasztható, vékony sávba „fókuszálódik”. Ezt a nagy érzékenységű módszert 

analitikai és preparatív célokra egyaránt széleskörűen alkalmazzák.  
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A hagyományos, egy irányban végzett elektroforetikus módszerek feloldóképessége 

korlátozott: optimális esetben 80–100 protein választható szét. A kétdimenziós poliakrilamid 

gélelektroforézis feloldása nagyságrenddel jobb ennél. A módszer lényege, hogy a 

fehérjekeveréket két, egymástól eltérő, egymásra merőleges irányú futtatással 

frakcionálják. Az 1. dimenzióban a szétválasztás izoelektromos fókuszálással, töltés szerint 

történik. A gélcsíkot ezután SDS-tartalmú géllemezbe építik be, és a 2. dimenzióban SDS-

poliakrilamid gélelektroforézissel molekulasúly szerinti szeparálást végeznek. A fehérjék 

vizualizálás (festés, autoradiográfia) után foltokként jelennek meg a gél képén. Specifikus 

fehérjéket immunológiai módszerekkel tesznek láthatóvá. 
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A tömegspektrometria célja egy molekula összetevőinek meghatározása, pl. hogy milyen 

aminosavak vannak jelen egy fehérjében. A módszer gáz fázisú ionok tömegének nagy 

pontosságú mérésére alkalmas. Segítségével akár 300 kDa nagyságú makromolekulák is 

vizsgálhatók pikomólos érzékenységgel, ezért mind az alapkutatásban, mind a 

diagnosztikában egyre nagyobb szerepet kap. Minden tömegspektrométer három részből áll: 

ionforrásból, amely a vizsgálni kívánt minta molekuláit gáz fázisba viszi és ionizálja, 

analizátorból, amely az ionokat gyorsítja majd elektromos és mágneses tér segítségével az 

m/z hányadosuknak megfelelően szétválasztja, illetve a detektorból, amely az ionokat 

érzékeli. A detektorok felépítésének jelentősége elhanyagolható az ionforráséhoz és az 

analizátoréhoz képest, de a becsapódó ionokat elektronsokszorozóval vagy szcintillációs 

számlálóval detektálják. Biológiai makromolekulák esetén a gáz fázisú ionok előállítására két 

hatékony módszer is létezik: az elektrospray-ionizáció (ESI), és a mátrixközvetített lézeres 

deszorpció/ionizáció (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization, MALDI). A 

tömegspektrométerekben vákuumot kell létrehozni, hogy a vizsgált ionok a forrástól a 

detektor felé haladva ne ütközzenek gázatomokkal. Az elektrospray- (ESI) módszer során 

ebbe a vákuumba apró töltött cseppekké porlasztva fecskendezik be a mintát. Az oldószer a 

vákuumban gyorsan párolog, és ahogy a cseppek egyre kisebbek lesznek, nő bennük a 

töltéssűrűség. A nagy elektromos taszítóerő végül kisebb cseppekre szakítja szét a cseppet. Ez 

a folyamat mindaddig ismétlődik, amíg az oldószer teljesen elpárolog, és csak a töltött 
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makromolekulák maradnak. A mátrixközvetített lézeres deszorpció/ionizáció (MALDI) egy 

rövid lézerimpulzust használ a minta gáz fázisba vitelére. A vizsgálni kívánt minta egy olyan 

kis molekulatömegű adalékanyagba (mátrix) van belekeverve, amely jól elnyeli a használt 

lézerfényt. A lézerimpulzus hatására a mátrix ionizálódik először, amely ionizálja a minta 

molekuláit. A makromolekula ionjai a mátrix elpárolgása után maradnak vissza. A módszer a 

minta ionjait rövid impulzusok formájában állítja elő. 
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Az analizátor választja el az ionforrásból nagy sebességgel érkező ionokat fajlagos tömegük 

(m/q hányados) szerint. Az elválasztás többféle elv alapján oldható meg. A legelterjedtebb és 

legegyszerűbb tömeganalizátorok a mágneses berendezések. Működésük azon alapszik, hogy 

az ionok mágneses térbe kerülve körpályára kényszerülnek, a körpálya sugarát, így a 

részecskék helyzetét a tömeg/töltés arány határozza meg. A mágneses eltérítés lényege, hogy 

az ionforrásból qU elektromos energiával "kilőtt" ionok v sebességgel egy B mágneses 

indukciójú térbe kerülve, a Lorenz-féle erő hatására r sugarú körpályára kényszerülnek, azaz: 

m rB

q v
 . A két egyenlet felhasználásával a tömeg/töltés hányados a következő összefüggéssel 

fejezhető ki: 
2 2

2

m B r

q U
 , vagyis a nagyobb tömegű (m), nagyobb sebességű (v) ionok nagyobb 

sugarú (r) körpályán mozognak. Az ion energiája az ion tömegétől, sebességétől, valamint az 

alkalmazott gyorsító feszültségtől (U) függ. A körpálya sugara a mágneses térrel (B) fordított 

arányban változik. Adott B vagy U értéknél a különböző m/z értékű ionok eltérő sugarú 

pályákon haladnak a készülékben. A mágneses tér változtatásával a különböző energiájú 

ionok azonos sugarú körpályára kerülnek, így az ionok azonos helyen, de eltérő időben – a 

mágneses tér nagyságának függvényében – detektálhatók.   
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A repülési idő analizátor (Time of flight –TOF) működése azon alapul, hogy az azonos kinetikus 

energiájú ionok sebessége – vákuumban, külső elektromos és mágneses teret nem tartalmazó 

közegben – tömegük négyzetgyökével fordítva arányos. Az ionforrásban keletkező pozitív 

töltésű ionokat az ionforrás egy negatív U gyorsító feszültség bekapcsolásával indítja az 

analizátorba. Ha minden töltéshordozó azonos kinetikus energiára tesz szert, akkor a 

különböző tömegű ionok különböző sebességgel „repülnek” és időben külön-külön érik el a 

detektort. A repülési idő (t) a következőképpen adható meg: 
2

L m
t L

v qU
  , melyből az m/q 

hányados meghatározható. A repülési idő (TOF) módszernek rövid ionimpulzusokra van 

szüksége, ezért MALDI ionforrással használják.  
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