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  حسین پیري: کنندهتهیه      
  

  (Chromatography) اصول روشهاي کروماتوگرافی
فـاز  . در سیسـتم اسـت   فاز متحـرك و دیگري  فاز ثابتیکی , وجود دو بخش روماتوگرافیاصل حاکم بر انواع متفاوت روشهاي ک
, یـک مـایع باشـد    ر فـاز ثابـت  اگـ . تواند جامد یا مایع باشدفاز ثابت نیز می. تواند مایع یا گاز باشدمتحرك تقریبا همواره یک سیال بوده و می

مایع ممکن است به صـورت شـیمیایی بـا ذرات     فاز ثابت. بر روي سطح ذرات جامد توزیع شود و در فرایند جداسازي سهیم شودممکن است 
هـا بـا میـل    دهکنـد حـل شـون   به موازات اینکه فاز متحرك نمونه گذشته از فاز ثابت را حمل مـی . پیوند ایجاد نماید یا بر روي آنها تثبیت شود

کنند و از آنهایی که داراي میل ترکیبـی بیشـتر هسـتند جـدا     مانند و سریعتر حرکت میترکیبی کمتر براي فاز ساکن در فاز متحرك باقی می
  . شوندمی

  
  :روشهاي کروماتوگرافی

روش بـراي جداسـازي    وي از ایـن . شناس روسی گزارش شدگیاه (Tsweet)توسط تسوت  1903در سال  روماتوگرافیاولین روش ک
بر حسب ماهیت فاز متحرك و  روماتوگرافیروشهاي ک. را براي آن انتخاب نمود روماتوگرافیمواد رنگی استفاده کرد و به همین لحاظ نام ک

ـ   جـذب سـطحی  را  روماتوگرافیفاز ساکن جامد باشد کچنانچه . شود که در باال به آن اشاره شدبندي میسپس فاز ساکن طبقه از و اگـر ف
گیرد و بـه کمـک فـاز    نمونه بر روي ستون قرار می, در کروماتوگرافی جذب سطحی. گویندمیتقسیمی ساکن مایع باشد کروماتوگرافی را 

جذب سطحی آن بر روي فاز سـاکن بسـتگی    سرعت حرکت هر جزء در نمونه به میزان. کندمتحرك بر روي فاز ساکن شروع به حرکت می
  . گیردر اختالف جذب سطحی بیشتر باشد جداسازي بهتر صورت میبدیهی است که هرقد. دارد

  
  

  :کروماتوگرافی
 فاز ثابت جامد )1

A.  کروماتوگرافی الیه نازك, کروماتوگرافی تعویض یونی(فاز متحرك مایع( 

B.  جامد -کروماتوگرافی گاز(فاز متحرك گاز( 

 مایع فاز ثابت )2
A.  قسیمیکروماتوگرافی کاغذي و کروماتوگرافی ت(فاز متحرك مایع( 

B.  مایع -کروماتوگرافی گاز(فاز متحرك گاز(  
  
  

تقسـیمی  در کرومـاتوگرافی  . هاي واندروالس و یا الکترواستاتیک انجـام شـود  تواند با برهم کنشجذب سطحی اجزا بر روي ستون می
و در   پوشـاند ماده پرکننده را مـی یک مایع به عنوان فاز ساکن روي . گیردیک جزء متخلخل ساکن به عنوان ماده پر کننده در ستون قرار می

  . کندگاه استفاده میاصل از آن به عنوان تکیه
فاز متحرك مایع اجزاي نمونه را به روي ستون بـه حرکـت   . گیردنمونه بر ستون حاوي فاز ساکن مایع بر روي نگهدارنده جامد قرار می

کنند و ایـن  می   در طول ستون حرکت این اجزاء با سرعتی متفاوت , مایع فاز 2بر اساس اختالف انحالل پذیري اجزاء نمونه در . آورددر می
اساس جداسازي اختالف بین جذب سطحی اجـزاء  , در کروماتوگرافی جذب سطحی. شودامر سبب جدا شدن اجزاء مخلوط از یکدیگر می

از روشـهاي  در یـک مقایسـه سـاده    . باشـد مـی  اختالف میان ضرایب تقسیم اجـزاء , باشد ولی در کروماتوگرافی تقسیمی اساس جداسازيمی
ک ماننـد اعضـاي مشـابه یـ    , تقسیمی و جذب سطحی باید گفت بطور کلی روشهاي تقسیمی براي جداسازي ترکیبات شیمیایی نزدیک به هم
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روشـهاي  مزیـت اصـلی   . ولی روشهاي جذب سطحی براي جداسازي انواع مختلف ترکیبـات شـیمیایی بهتـر هسـتند    , تر استخانواده مناسب
  . علت وجود دنباله نسبتا باریک و در نتیجه استفاده از ستونها کارآمدتر استتقسیمی این است که نوارهاي کروماتوگرافی به 

  
  

  : کروماتوگرافی کاغذي
ه و پیشـروي کـرد  ) فاز ثابت(همانند فتیله در طول ستون کاغذ جاذب , حالل بر طبق خاصیت مویینگی خود, در کروماتوگرافی کاغذي

  . دهداز نمونه مورد نظر را با سرعتهاي مختلف حرکت می اجزاي مختلف
در ایـن روش  . پـذیرد صورت مـی پالریته و چسبندگی نسبی آنها و همچنین پالریته حالل , تحرك اجزاي نمونه بر حسب سرعت انتشار

اجزاي نمونه بر حسب تحـرك  . دهندحلول قرار مینمونه مورد نظر را به صورت کانونی خشک شده در سطح کاغذ و قدري باالتر از سطح م
یابنـد کـه امکـان تفکیـک و     کنند و در کانونهاي مختلفی نسبت به مبـداء تمرکـز مـی   پیشروي می, ملکولی و جذب متفاوت آنها در فاز ثابت

-آمیزي مـی ت شیمیایی       رنگکاغذ مربوطه را پس از خاتمه جداسازي خشک کرده و با افزودن ترکیبا. سازدجداسازي آنها را فراهم می

و در قیاس با مواد اسـتاندارد بـا حرکـت مشـابه     , پذیري آنو شدت رنگگیري سطح لکه ارزیابی کمی کانونهاي رنگی از طریق اندازه. کنند
  . گیردصورت می

پـذیر  طیف نور ماوراء بـنفش امکـان  پس از اسپري با معرفهاي خاص و واکنش رنگی آنها و یا با استفاده از , شناسایی برخی از ترکیبات
  . خواهد بود

  

  :  (Thin Layer Chromatography)الیه نازك کروماتوگرافی 
با این تفـاوت  . استکروماتوگرافی کاغذي در اساس مشابه , شودنیز نامیده می TLCکه به نامهاي مسطح و  کروماتوگرافی الیه نازك

اي یـا یـک برگـه آلـومینیمی یـا      متر که به سطح صـفحات شیشـه  میلی 1/0-5/0به ضخامت استه آکریالمید یا ژل نشکه بجاي کاغذ از ژل پلی
گیـرد و حـالل از   صفحه در یک ظرف یا مخزن دربسته حاوي حجم کم از فاز متحرك قرار می .شوداستفاده می, اندپالستیکی گسترده شده

پیشـروي کـرده و اجـزاي    , حی فاز متحرك و نیروي بازدارنده اسـت طریق الیه نازك و بر اساس ضخامت مویینگی که تعادل بین کشش سط
صـفحه را از مخـزن   ) دقیقـه  90تا  30در عرض (پس از اینکه فاز متحرك به ارتفاع مطلوب رسید . کندمختلف از مخلوط را با خود حمل می

  . اجراستنیز قابل ) μL 5در حدود (در این روش با مقادیر کم از نمونه . کنیمبرداشته و خشک می
پـس از اینکـه الیـه نـازك     . افتـد جداسازي دیگري نیز اتفـاق مـی  , اگر صفحه در بعد دوم یا در معرض فاز متحرك متفاوتی قرار گیرد

, آلودگی و یا رطوبت, الزم به توضیح است که هر گونه خراش. خشک شد اجزاء جدا شده توسط روندهاي متفاوتی قابل تعیین محل هستند
سربسـته کـه توسـط بخـار     از محیطهـاي  , براي جلوگیري از تبخیر. کاهدتاتیک صفحه را تقلیل داده و از حساسیت روش میظرفیت الکترواس

شود که عبارت است از نسبت تحـرك آنهـا در مقایسـه بـا     بیان می Rfمیزان حرکت مواد در ستون با مقادیر . گردداستفاده می, انداشباع شده
  . گیردا استفاده از مواد شناخته شده صورت میمواد حالل و استاندارد روش ب

الزم به توضیح است که اگر آنالیت مجهول و جـزء  
بـا  . یکسـان نباشـند اجـزاء مشـابه نخواهـد بـود       Rfمرجع 

به خاطر اینکه ماده مرجـع و مـاده مـورد نظـر     , وجود این
تـوان گفـت کـه آنهـا     هستند نمـی  Rfداراي مقدار مشابه 

به اثبات رسیده اسـت کـه بـیش از    . یکسان و مشابه هستند
  . یک ماده میتوانند داراي مهاجرت مشابه در یک سیستم کروماتوگرافی ویژه باشند
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معمـوال جسـم جـاذب را بـا مقـدار کمـی از مـاده        . کننـد از مواد جاذب نظیر سیلیکا و آلومینا استفاده مـی  کروماتوگرافی الیه نازكدر 
چسبندگی الزم را پیـدا کنـد و بـه صـفحه     , کنند تا جسم جاذبولفات کلسیم و یا نشاسته مخلوط میس, بندياي مانند گچ شکستهنگهدارنده

  . مورد نظر بچسبد
باشـد و بـه همـین    در تشخیص کیفی مواد به ویژه در مخلوطهاي پیچیده مـی  (TLC) کروماتوگرافی الیه نازكمهمترین مورد استفاده 

گردد کـه در ایـن روش   یادآوري می. گرددداروها و متابولیتهاي آنها در ادرار استفاده فراوان می اي براي تشخیصدلیل از آن به عنوان وسیله
براي یکدیگر ممکن است جوابهاي نادرست زیـادي عایـد گـردد و بـه همـین      به علت مزاحمت مواد مختلف موجود در یک مخلوط پیچیده 

  .برندجهت معموال این تکنیک را به همراه سایر تکنیکها بکار می
  

  : (HPTLC)الیه نازك با کارایی باال کروماتوگرافی 
ارائـه گردیـده    HPTLCتـري یعنـی روش   به صورت روش پیشـرفته  TLCروش , و نیاز به سرعت و دقت بیشتربا پیشرفت تکنولوژي 

 2( ه خیلی ریزتر در این روش ذرات سیلیکا ژل مورد استفاد. است TLCخیلی بیشتر از صفحات  HPTLCقدرت تفکیک صفحات . است
ایـن   HPTLCتنها اشـکال  . و همین مساله موجب تکرارپذیري بیشتر و امکان تعیین مقدار دقیق تر شده است است TLCاز ) میکرومتر 7تا 

  .توان براي ماده جداشده روشهاي شناسایی دیگري انجام دادنمی است که مقدار ماده جداشده در این روش کم است و
  

  : (Column Chromatography)نی ستو کروماتوگرافی
کـه مقـدار نمونـه     TLCبرخالف . باشدیکی از روشهاي بسیار مفید براي جداکردن مخلوط مواد از یکدیگر می کروماتوگرافی ستونی

  . تواند بر روي مقدار زیادي از نمونه انجام گیردعمل تفکیک مواد می کروماتوگرافی ستونیدر , باشدمورد استفاده کم می
. گـردد می   طول آن تا حدودي طویل انتخاب معموال از جنس شیشه ساخته شده و به منظور حصول نتایج بهتر ي کروماتوگرافی هاونست

در داخـل  . گـردد ز ترکیبات جداشدنی اسـتفاده مـی  از ستونهاي دیگر که کوتاهتر و عرض زیادتري دارند به منظور جداسازي مقادیر زیادي ا
بطوریکـه هیچگونـه حبـاب هـوا نداشـته      , ریزنـد سازي میآگارز یا سفادکس را پس از شستشو و آماده, هایی مانند دکستراناین ستونها رزین

شود بایـد مـدتی   داخل ستون ریخته می هربار که رزین در. الزم به توضیح است که ستونها را باید تا سطح یک سوم آن از رزین پر کرد. باشد
توان بـا اسـتفاده از   این عمل را می. صبر کرد تا ژل در داخل ستون کامال رسوب کند و دوباره عمل ریختن رزین در داخل ستون را انجام داد

ابتـدا نمونـه را   , مونـه بـه سـتون   در این روش بـراي اضـافه کـردن ن   . انجام داد تا هیچگونه حبابی در داخل ستون قرار نگیرداي یک میله شیشه
اي نازك در باالي ستونی که از رزین پر شـده و آمـاده اسـتفاده اسـت     کنند و به صورت الیهدر یک حالل مناسب حل می) حدود یک گرم(

کننـد  حرکت میترکیبات موجود در این مخلوط نمونه با سرعتهاي متفاوتی به طرف پایین , سپس با اضافه کردن حالل مناسب. دهندقرار می
  . شوندو به تدریج از طرف دیگر ستون همراه حالل خارج می

شـوند تـا ذراتـی کـه     ترکیباتی که اندازه بزرگتر و وزن ملکولی بیشـتري دارنـد زودتـر از سـتون خـارج مـی      , کروماتوگرافی ستونیدر 
  . اکنش شیمیایی با اجزاء مخلوط مورد مطالعه ندارندهایی که نام برده شدند هیچگونه ورزین. کوچکتر هستند و وزن ملکولی کمتري دارند

کند و اگـر رزیـن داراي   که داراي بار منفی است جذب میاجزایی از مخلوط را , باشد مثبتاگر رزین داراي گروههاي شیمیایی با بار 
-تعـویض و            منفیکننده یضتعوکند که به ترتیب رزین را اجزایی از مخلوط را که داراي بار مثبت است جذب می باشد منفیبار 

که بـار  ) ترکیباتی(در این مرحله اجزایی , اول ؛ بافرشوددر این نوع جداسازي دو نوع بافر از باالي ستون اضافه می. گویندمی کننده مثبت
قـدرت   شـود ن بـافر اضـافه مـی   در مرحله دوم کـه دومـی  . شوندکند و بقیه از ستون خارج میالکتریکی مخالف با بار رزین دارند را جذب می

. شـوند شود لذا ترکیبات مختلف که با قدرت مختلفی به رزین متصل هستند به تـدریج از سـتون خـارج مـی    این بار به تدریج اضافه می, یونی
و پس از حذف کنند می  قسمتهاي حالل خارج شده از انتهاي ستون را که حاوي مواد مختلف موجود در نمونه است به طور جداگانه بررسی 
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. باشـد مـی ... بنزن و , اتر, هاي مورد استفاده در این روش معموال هپتانحالل. کنندرا شناسایی و تعیین مقدار میحالل اضافی مواد باقی مانده 
  .انتخاب رزین داخل ستون و حالل بستگی به نوع مواد موجود در نمونه دارد

  
  : (Gel Chromatography)ژل کروماتوگرافی 

. باشـد هایی بـا ابعـاد مشـخص مـی    ایست که حاوي روزنهژل ماده .اي براي جداسازي ماکروملکولها استروش ساده کروماتوگرافیژل 
بنـابراین  , شـوند هـا وارد نمـی  شوند ملکولهاي درشت بـه داخـل روزنـه   با ابعاد مختلف به باالي ستون حاوي ژل اضافه میوقتی که ملکولهایی 

ها وارد شده و دیرتر از ستون کنند در حالیکه ملکولهاي ریز به داخل روزنهسریعتر از ستون عبور می (Elution) توسط محلول شستشودهنده
  .شوندخارج می

نیمـه سـخت و یـا    , این مواد ممکـن اسـت نـرم   . گیرندمورد استفاده قرار می کروماتوگرافیتعداد زیادي از مواد براي پرکردن ستون ژل 
-از جمله مـوادي کـه اسـتفاده مـی    , هایی با ابعاد یکسان باشندداراي روزنه, این مواد باید از نظر مکانیکی بسیار پایداربه هرحال . سخت باشند

  .بردسفارز نام  و بیوژل, توان از سفادکسشوند می
  

  :فاکتورهاي موثر بر روي جداسازي مواد در ژل کروماتوگرافی 
اي کـه الزم  هاي ژل نیز باتوجه به نـوع مـاده  همچنین روزنه. مختلف نقش اساسی داردانتخاب نوع ژل براي جداسازي مخلوط ترکیبات 

  .هاي ژل آورده شده استهاي روزنهدر جدول زیر اندازه. شوندانتخاب می, است جدا شوند
حجم نمونه بـه مشخصـات    .ها انتخاب شودقطر نمونه باید براساس اندازه نمونه. ثر استؤطول ستون و قطر ستون نیز در جداسازي مواد م

سرعت جریان بافر از ستون نیز فاکتور دیگري است که بر . درصد کل حجم ظاهري است 5تا  1معموال حجم نمونه . و نوع نمونه بستگی دارد
عترین درحالیکـه سـری  , آیـد حداکثر جداسازي معموال با ستون بلند و سرعت جریان کم بدسـت مـی  . گذاردجداسازي مواد در ستون تاثیر می

  . آیدباال بدست میجداسازي با ستونهاي کوتاه و سرعت جریان 
  

  
  : (Ion exchange chromatography) تعویض یونی کروماتوگرافی

پروتئینهـا و اسـیدهاي   , یک روش بسیار مناسب براي جداسازي ترکیبات باردار مانند اسیدهاي نوکلئیـک  کروماتوگرافی تعویض یونی
جداسـازي  . شـوند ملکولهاي باردار بر روي سطح محیط پایه جامد بطور قابل برگشت جذب می  گرافی تعویض یونیکروماتودر . آمینه است

و   pHتوسط بافر بـا   سپس این مواد. شوندکننده متصل میدر مرحله اول مواد برروي یون تعویض ؛توسط تعویض یون شامل دو مرحله است
تعویض یـون براسـاس   کروماتوگرافی بطور کلی . کندکننده رقابت میصال به ماده یون تعویضبطوریکه بافر ات, شوندقدرت مختلف جدا می

  :شوندنحوه کار به دو دسته اصلی تقسیم می
 کننده کاتیونی تعویض .1

 کننده آنیونیتعویض .2

   SP-سفادکس,  CM-براي مثال؛ سلولز. گروه عملی ثابت در این مورد حاوي بار منفی است: تعویض کاتیونی
   DEAE-سفادکس,  PAB-سلولز,  EAE-براي مثال؛ سلولز. گروه عملی ثابت در این مورد حاوي بار مثبت است: عویض آنیونیت
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۵

  :انتخاب شرایط کروماتوگرافی تعویض یونی
  

  :انتخاب نوع تعویض یون) 1
, خاص فعالیت دارند pHت بیلوژیک در بسیاري از ترکیبا. اي که باید جداسازي شود بستگی داردبه نوع ماده انتخاب نوع تعویض یون

تـر  پایدار باشد یک تعـویض کـاتیونی مناسـب   ,  pIدر صورتی که ترکیبی در زیر . لذا در انتخاب نوع تعویض یون محدودیتهایی وجود دارد
  .تر استیونی مناسبآنپایدار باشد یک تعویض ,  pI بااليدر صورتی که ترکیبی در  است

  

  : انتخاب نوع بافر) 2
بنـابراین بـافر کـاتیونی در تعـویض     . کنندرصورتی که یونهاي بافر مخالف بار تعویض را داشته باشند در مراحل جداسازي شرکت مید

گیرند از قدرت بافرهایی که براي تعویض یونی مورد استفاده قرار می. شودیون آنیونی و بافر آنیونی در تعویض یون کاتیونی ترجیح داده می
  .قدرت یونی پایین برخوردارندبافري باال و 

  

  : pHانتخاب ) 3
pH در تعویض آنیونی . بستگی دارد, اي که باید جدا شودبافر به نوع مادهpH  باید یک واحد باالتر ازpI    و در تعویض کـاتیونی بایـد

  . باشد pIتر از یک واحد پایین
  

  :قدرت یونی) 4
درحالیکـه بـافر انتهـایی بایـد قـدرت      . شودترکیباتی باشد که به محیط پایه متصل می تر از قدرت یونیقدرت یونی بافر شروع باید پایین

  .گردد, اي که باید جدا شودباالیی داشته باشد که جایگزین ماده
  

  :غلظت نمونه) 5
  .شود  به ظرفیت ستون بستگی دارداي که توسط ستون جدا میمقدار نمونه

  : (Gas chromatography)گاز کروماتوگرافی 
شود اش جدا میفرایندي است که توسط آن مخلوطی با وارد کردن نیرو بر حالت گازي آن به اجزاء سازنده (GC)گاز کروماتوگرافی

هـا در مخلـوط بـر مبنـاي تفاوتهـاي      شوندهجداسازي حل. کندیک ستون حاوي ذرات فاز ساکن عبور میاز میان ) گاز حامل(و فاز متحرك 
تر دارنـد شسـته   یک جزء با فشار بخار باال سریعتر از ذراتی که فشار بخار پایین. باشدشان با فاز ساکن میکنشا و برهمنسبی در فشار بخار آنه

کـنش کمتـري   اي کـه داراي بـرهم  اگر یک جزء به صورت انتخابی با فاز ساکن واکنش نشان دهد بازداشته خواهد شد و بعد از ماده. شودمی
-آشکارساز سیگنالی تولیـد مـی  . رودمی) دتکتور(خروجی که حاوي اجزاي نمونه جدا شده است به آشکارساز  سیال. است شسته خواهد شد

شود را براي شناسایی شونده از یک ستون شسته مییک حل, حجم و زمانی که در آن. شودکند که به صورت یک سري پیک نشان داده می
هـا  بلکـه داده , که حتما جسم مورد نظر وجود داردکند ان بازداري مورد انتظار ثابت نمیدر زمظهور یک پیک . کنندماده مجهول استفاده می

توانـد بـراي توصـیف    متناسب با مقدار ماده آشکار شده اسـت و مـی  ) مساحت یا ارتفاع(اندازه پیک . باشدتا حدي مطابق با ظهور آن ماده می
  . مقدار آنالیت در نمونه به کار برده شود

  


