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Liquid Chromatography High Resolu�on Mass 
Spectrometry (LC-HRMS) adalah salah satu 
instrumen yang ada di LPPT UGM. LC-HRMS 
merupakan kromatografi cair yang digabungkan 
dengan spektrometri massa resolusi �nggi. 

Thermo Scien�fic Q Exac�ve benchtop LC-HRMS 
menggabungkan high-performance quadrupole 
precursor dengan high-resolu�on (up to 140,000 
FWHM)  accurate-mass  (HR/AM)  Orbitrap 
detec�on untuk memberikan kinerja �nggi dan 
keserbagunaan yang menakjubkan. Menggunakan 
so�ware Quanfirma�on™ terbaru memungkinkan 
untuk melakukan karakterisasi, mengukur secara 
kuan�ta�f, dan mengonfirmasi dalam analisis 
tunggal dengan satu instrumen.

Data yang dihasilkan memberikan kualitas yang 
unggul dengan �ngkat kepercayaan yang �nggi 
untuk berbagai aplikasi kualita�f dan kuan�ta�f. 
Kecepatan scan yang �nggi dan kemampuan 
spectral mul�plexing membuat instrumen ini 
kompa�bel dengan UHPLC, nanoLC, PaperSpray, 
dan teknik  kromatografi cepat,  sehingga 
meningkatkan produk�vitas ke level yang baru.

Gambar. Instrumen LC-HRMS
Thermo Scientic Q Exacative benchtop

Gambar. Teknisi sedang memasukkan sampel 
LC-HRMS ke dalam auto sampler
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Peningkatan teknis analisis pada instrumen Q 
Exac�ve  memaks imalkan  k iner ja  dengan 
kehandalan yang �nggi untuk aplikasi molekul besar 
dan kecil. Advanced quadrupole technology (AQT) 
meningkatkan pemilihan prekursor dan transmisi 
untuk kuan�sasi yang lebih akurat pada analit 
dengan low abundance dalam matriks yang 
kompleks.

Teknologi canggih dari data-dependent acquisi�on 
(DDA) dan parallel reac�on monitoring (PRM) 
menghasilkan data kuan�ta�f dengan hasil 
kualita�f yang lengkap. An advanced ac�ve beam 
g u i d e  ( A A B G )  m e n g u r a n g i  n o i s e  d a n 
memperpanjang interval perawatan.

HR/AM serta kemampuannya dalam full scan 
mampu menangkap semua data sampel sepanjang 
waktu dan memungkinkan analisis data tanpa perlu 
mengulang kembali sampel. Kunci utama dari 
aplikasi Q Exac�ve dapat digunakan untuk analisis 
metabolisme yang �dak ditargetkan, proteomik, 
dan bioanalisis untuk biofarmasi, peneli�an klinis, 
analisis halal gela�n, penyalahgunaan obat-obatan, 
doping olahraga (kuan�sasi urin manusia dan kuda), 
analisis lingkungan (screening kontaminan dan 
kuan�ta�fnya, analisis keamanan pangan dan 
masih banyak lagi.
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Keunggulan 
Instrumen LC-HRMS di LPPTContoh hasil screening LC-HRMS

Gambar. Hasil screening detail 
senyawa triethyl phosphate dan 

senyawa Bis(3,5,5-trimethylhexyl) phthalate 

Gambar. Contoh hasil screening sampel LC-HRMS 

Gambar. Proster pelatihan 
Instrumen LC-HRMS tahun 2021

Thermo Scien�fic™ Q Exac�ve™ LC-HRMS adalah 
a l a t  ya n g  i d e a l  u n t u k  s c r e e n i n g  s e c a ra 
kuan�ta�f/kualita�f, dengan specifity yang jauh 
lebih baik dari level triple quadrupole, Q-TOF, atau 
Q-Trap. Alat ini mampu melakukan screening dan 
kuan�fikasi an�bio�k, pes�sida atau hormon, data-
dependent™, kemampuan full-scan MS/MS dengan 
resolusi superior mencapai 14.000 dan akurasi 
massa dengan �ngkat kepercayaan ter�nggi dalam 
se�ap ID. Thermo Scien�fic ™ Q Exac�ve ™ Plus LC-
HRMS membuat analisis kuan�ta�f ke �ngkatan 
yang berbeda, memberikan kekuatan PRM dengan 
�ngkat kepercayaan yang hanya mungkin dilakukan 
dengan resolusi �nggi, dengan menggunakan 
accurate-mass Orbitrap™ technology.
LC-HRMS dapat digunakan untuk mengiden�fikasi, 
mengukur, dan mengonfirmasi dalam analisis 
tunggal menggunakan satu spektrometer massa. 

Pela�han/webinar terakhir terkait Instrumen LC-
HRMS dilaksanakan pada bulan Desember 2021. 
Untuk pela�han/webinar Instrumen LC-HRMS 
tahun ini direncanakanakan akan diadakan pada 
bulan Agustus 2022. Informasi detail terkait 
pela�han akan disampaikan melalui web LPPT 
UGM.

Se�ap senyawa dari hasil screening LC-HRMS diatas, 
dapat dilihat secara detail. Berikut adalah contoh 
detail senyawa  dan senyawa triethyl phosphate Bis(3,5,5-

trimethylhexyl) phthalate:

Pelatihan/webinar LC-HRMS
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