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از  یکی  آبدوستی  مایع  کروماتوگرافی 
ترکيبات  جداسازی  برای  کارآمد  روش های 
است.  قطبی  ساکن  فاز  روی  کوچک  قطبی 
ساکن  فازهای  انواع  مرور  مقاله،  این  هدف 
در  آنها  کاربرد  و  جداسازی  در  رفته  کار  به 
جداسازی ترکيبات قطبی در مخلوط هایی با 
ترکيبات پيچيده است. ویژگی های فاز ساکن 
عامل  جز  به  عواملی  که  آنجا  )از  آبدوست 
باشند(  داشته  دخالت  می توانند  آبدوستی 
روی انتخاب ترکيب فاز متحرک، قدرت یونی 
آن یا ميزان pH بافر اثر گذاشته و در مواردی 
آن را محدود می کند. گسترش دانش عملکرد 
مایع  کروماتوگرافی  در  ترکيبات  بازداری 
کاربردهای  افزایش گستره  امکان  آبدوستی، 

کروماتوگرافی مایع را فراهم می آورد.

چکیده

مه
قد

توضيح نظری بازداری آناليت در کروماتوگرافی مایع با کارایی باال5 موضوع مقاالت علمی بسياری بوده است. سازوکار م
جداسازی را براساس برهم کنش های ویژه و غيرویژه به چندین دسته می توان تقسيم بندی نمود: توزیعی، جذب سطحی، 
برای جداسازی  را  معکوس  فاز  کروماتوگرافی  و  نرمال  فاز  کروماتوگرافی  کلی  دو روش  اندازه طردی.  و  یونی  تبادل 
بازداری  ميزان  و  است  متحرک  فاز  از  قطبی تر  فاز ساکن،  نرمال،  فاز  مایع  کروماتوگرافی  در  گرفت.  کار  به  می توان 
می شود.  دیده  معکوس  فاز  کروماتوگرافی  در  متضاد  کامال  وضعيتی  می یابد.  افزایش  متحرک،  فاز  قطبيت  کاهش  با 
کروماتوگرافی فاز نرمال به طور گسترده ای برای جداسازی طيف وسيعی از ترکيبات از غيرقطبی تا بسيار قطبی کاربرد 
دارد، اگر چه در گذشته کروماتوگرافی فاز معکوس بسيار متداول بود اما امروزه کروماتوگرافی فاز نرمال دستخوش 

تغييرات بسياری گردیده است.
کروماتوگرافی مایع با برهم کنش آبدوستی6 مانند کروماتوگرافي مایع فاز نرمال7 یک روش جداسازی برای ترکيبات 
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قطبی است، با این تفاوت که جداسازی در روش کروماتوگرافی مایع با برهم کنش آبدوستی پيچيده تر است. این روش 
برای نخستين بار توسط آلپرت در سال 1990 معرفی شد ]1[ و تعداد مقاالت منتشر شده تا سال 2003 رشد قابل 
مالحظه ای داشت. کروماتوگرافی مایع با برهم کنش آبدوستی مزایای بيشتری نسبت به کروماتوگرافی مایع فاز نرمال 
و فاز معکوس دارد. به عنوان مثال، این روش برای ترکيبات موجود در مخلوط های پيچيده که در کروماتوگرافی فاز 
معکوس در معرض شسته شدن هستند، مناسب است. نمونه های قطبی هميشه برهم کنش خوبی در فاز متحرک 
در  با مشکل حالليت ضعيف  ترکيبات  این  که  حالی  در  دارند،  آبدوستی  برهم کنش  با  مایع  کروماتوگرافی  در  آبی 
کروماتوگرافی فاز نرمال روبرو هستند. در این روش به استفاده از محلول های گران قيمت تبادل یونی نياز نيست و 
می توان آن را به راحتی با طيف سنج جرمی به روش یونيزاسيون الکترواسپری همراه کرد. در کروماتوگرافی مایع با 
برهم کنش آبدوستی در مقایسه با کروماتوگرافی فاز معکوس، شویش با حالل آلی با قطبيت کم آغاز شده و به روش 

گرادیانی شویش آناليت با افزایش محتوای قطبيت حالل ادامه می یابد ]2[.
این روش از کروماتوگرافی در واقع به منظور جداسازی نمونه های قطبی و یونی استفاده می شود که از این جهت مشابه 
کروماتوگرافی یونی است. فاز ساکن ستون در این روش از کروماتوگرافی، مانند کروماتوگرافی نرمال است و همچنين 
فاز متحرک به کار برده شده در این روش مانند فاز متحرک استفاده شده درکروماتوگرافی فاز معکوس است. شکل 

)1( نمایشی از تلفيق این سه روش را به خوبی نشان می دهد.

شکل 1: نموداری از تلفیق روش های مختلف در کروماتوگرافی مایع با برهم کنش آبدوستی ]3[

HILIC مزایای ویژه ای بر کروماتوگرافی فاز نرمال و معکوس متداول دارد. برای نمونه، این روش برای آناليز ترکيبات 
در سيستم های پيچيده که در کروماتوگرافی فاز معکوس جداسازی نمی شوند، کارامد است. نمونه های قطبی حالليت 
خوبی در حالل های آبی دستگاه HILIC دارندکه در این حالت بر حالليت پایين آنها در حالل های فاز نرمال غلبه 
با دستگاه  را  می توان سيستم  و  نيست  نيازی  قيمت  گران  یون  زوج  واکنشگرهای  به   HILIC در دستگاه  می شود. 
معکوس،  فاز  کروماتوگرافی  برخالف  نمود.  هم جفت  الکترواسپری  یونيزاسيون  روش  در  ویژه  به  جرمی  طيف سنج 
از  آب  ميزان  افزایش  با  قطبی  آناليت های  و سپس  قطبيت کم شروع می شود  با  آلی  با حالل  گرادیانی  شستشوی 
ستون خارج می شوند ]4[. یک فاز متحرک مطلوب درصد باالیی از حالل آلی دارد تا حساسيت باالتری فراهم کند و 
همچنين بازداری مناسبی برای ترکيبات یونی قطبی فراهم آورد. امروزه HILIC به یک روش جداسازی مناسب برای 
ترکيبات غيرباردار به شدت هيدروفيل و ترکيبات آمفی فيليک که در فاز معکوس بسيار قطبی تر از آن هستند که 
بازداری شوند و بار کافی هم ندارند که در کروماتوگرافی تبادل یونی به روش موثری بازداری شوند، تبدیل شده است. 
HILIC مشکالتی که پيشتر در زمينه جداسازی اسيدهای آلی کوچک، داروهای بازی و بسياری دیگر از ترکيبات 
خنثی یا باردار وجود داشته است را حل کرده است. این روش برای آناليز کربوهيدرات ها، پپتيدها و ترکيبات دارویی 

تاکنون استفاده شده است.
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  فازهای ساکن در کروماتوگرافی مایع با برهم کنش 
آبدوستی

از هر سطح قطبی می توان برای جداسازی با روش کروماتوگرافی 
در  معمول  ساکن  فاز  کرد.  استفاده  آبدوستی  برهم کنش  با  مایع 
این روش، سيليکا یا سيليکای بدون پوشش است که با گروه های 
عاملی قطبی اصالح شده است. اولين نسل از این حالت جداسازی 
توسط ليندن و همکاران ]5[ آغاز شد که جداسازی کربوهيدرات ها 
روی فاز ساکن آمينو - سيليکا با مخلوطی از استونيتریل و آب با 

نسبت های حجمی 75 به 25 بود.
نسل بعدی از جداسازی با استفاده از فاز ساکن با پایه دی 
ال و آميد – سيليکا بود. ستون های با پایه دی ال - سيليکا در 
جداسازی پروتئين ها استفاده شده اند ]6و7[. پس از آن سيليکای 
همچنان  ولی  شد  بازار  وارد  ميکرون   2 ذرات  قطر  با  متخلخل 
سيليکای بدون پوشش با 35 درصد کاربرد، باالترین مورد مصرف 
را داشته است. در شکل )2( انواع فازهای ساکن براساس درصد 

کاربرد نشان داده شده است.

شکل 2: انواع فازهای ساکن براساس درصد کاربرد ]8[.

به  فاز ساکن  پانزده سال گذشته، نسل دوم و سوم  در طی 
بازار راه پيدا کرده اند که بيشتر این فازهای ساکن فازهای جامد 
با برهم کنش های چندگانه و پيچيده هستند. تنوع فازهای ساکن 
در HILIC بسيار بيشتر از سيستم های فاز معکوس است. فازهای 
ساکن به کار گرفته شده در HILIC را می توان به فازهای ساکن 
قطبی و یونی تقسيم بندی نمود. جدول )1( ساختارهای متفاوت 
می شوند،  استفاده  کروماتوگرافی  روش  این  در  که  را  ساکن  فاز 
نشان می دهد. با این که تعداد و تنوع فازهای ساکن زیاد است اما 
هنوز فاز ساکنی مانند C18 درHILIC  وجود ندارد که به اندازه 
آن پرکاربرد باشد. فازهای دی الی، آمينو، آميد و سایر فازها با 
اصالح شيميایی سطح سيليکا ژل مشابه آن چه در فاز معکوس 

برای C18 انجام می شود، تهيه می شوند.

HILIC جدول 1: فازهای ساکن در جداسازی به روش

ساختار فاز ساکنماده پر کننده

سیلیکای مشتق سازی نشده 
که دارای گروه های عاملی مانند 
سیلوکسان و سیالنول است به 
همراه )و یا بدون( مقادیر اندک 

فلزات

 

فاز ساکن دی الی
 

 فاز ساکن سیانو

 فاز ساکن آمینو

 آلکیل آمید

فاز ساکن آمید
 

فاز مخلوط
 

ساختارهای پلیمری مشتقات 
پلی )سوکسین ایمید(

 

 پلی اتیلن گالیکول/سیلیکا

بتا - سیکلودکسترین

 

ساکارید )مالتوز(
 

دی پپتید
 

 زوج یون سولفو بتایین
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  فازهای متحرک در کروماتوگرافی مایع با برهم کنش 
آبدوستی

قطبی  آلی  حالل های  روش،  این  در  معمولی  متحرک  فاز 
حال،  این  با   .]1[ است  آب  و  استونيتریل  مانند  امتزاج پذیر 
دی اکسان  و  تتراهيدروفوران  مانند  دهنده8  غيرپروتون  حالل های 
که قابليت اختالط با آب را دارند نيز می توانند مورد استفاده قرار 
گيرند. الکل ها نيز به عنوان فاز متحرک به کار گرفته می شوند، اگر 
چه برای رسيدن به همان درجه بازداری نسبت به مخلوط حالل 
غيرپروتون دهنده و آب درصد باالتری از الکل باید استفاده شود. 
زیر  ليست  در  به صورت خالصه  در شویش  نسبی حالل ها  توانایی 

نشان داده شده است:

آب< متانول~ دی متيل فرماميد < دی اکسان< اتانول< 
استونيتریل< پروپانول ~ ایزوپروپانول< استون

در  آبدوستی  برهم کنش  با  مایع  کروماتوگرافی  در  جداسازی 
دو حالت ایزوکراتيک9 با درصد باالیی از حالل آلی و یا گرادیان10  
از  با درصد باالیی  با شویش  انجام می شود که در حالت گرادیان 
و  آلی کاهش  به تدریج درصد حالل  و  آغاز شده  آلی  یک حالل 
درصد  نيز  پایان شویش  در  می شود.  افزوده  آبی  درصد حالل  به 
باالیی از حالل آبی وارد دستگاه می شود ]1[. چنين تصور می شود 
متحرک  فاز  آبدوستی  برهم کنش  با  مایع  کروماتوگرافی  در  که 
یک  برابر  در  آب  از  غنی  الیه  یک  قطبی،  ساکن  فاز  روی سطح 
منجر  حالت  این  می شود.  تشکيل  کم  آب  درصد  با  متحرک  فاز 
نتيجه  در  و  می شود  مایع/مایع  استخراج  سيستم  یک  ایجاد  به 
ساکن  فاز  و  مایع  متحرک  فاز  دو  بين  نمونه  توزیع  با  جداسازی 

مایع شده، انجام می شود ]9[.

  افزودنی های فاز متحرک
فرمات  آمونيوم  و  استات  آمونيوم  مانند  یونی  افزودنی های 
به طور معمول برای کنترل pH و قدرت یونی فاز متحرک استفاده 
می شوند. در HILIC این افزودنی ها در قطبيت آناليت سهيم شده 
و منجر به تغيير در بازداری آناليت می شوند. برای آناليت های قابل 
یونيزه شدن مانند آنتی بيوتيک های آمينوگليکوزیدی، pH را باید 
به گونه ای تنظيم نمود که اطمينان حاصل شود تنها یک فرم یونی از 
آن وجود دارد. هيچ بافری برای جداسازی آناليت های قطبی خنثی 
)مانند  نمک ها  سایر  از  استفاده  نيست.  الزم  کربوهيدرات ها  مانند 
افزایش  برای  را می توان  پرکلرات 300 - 100 ميلی موالر(  سدیم 

قطبيت فاز متحرک استفاده نمود ]10[.

  سازوکار کروماتوگرافی مایع با برهم کنش آبدوستی
می تواند  آبدوستی  برهم کنش  با  مایع  کروماتوگرافی  سازوکار 
مانند روش کروماتوگرافی فاز معکوس شرح داده شود با این تفاوت 
که فاز ساکن، قطبی است. در این روش فاز متحرک با درصد باالیی 
از حالل آلی )معموال بيشتر از 60 درصد استونيتریل( به همراه درصد 

کمی از حالل آبی )بافر یا دیگر حالل های قطبی( است. از مهم ترین 
عوامل دخيل در این نوع کروماتوگرافی می توان به برهم کنش های 
الکترواستاتيک ضعيف و پروتون دهندگی بين نمونه های قطبی خنثی 
اصل  بنابراین،   .))3( )شکل  نمود  اشاره  آلی  شدیدا  متحرک  فاز  و 
اساسی جداسازی در کروماتوگرافی مایع با برهم کنش آبدوستی بر 
ميزان قطبيت نمونه و حالليت آن بنا نهاده شده است. همين امر وجه 
تمایز آن با کروماتوگرافی یونی است که در آن جداسازی براساس 
ميزان یونيزاسيون نمونه صورت می گيرد. بنابراین، نمونه های قطبی تر 
به  از آب نسبت  بازداری بيشتری روی سطح فاز ساکن غنی شده 
نمونه های کمتر قطبی، خواهند داشت. در مقابل، نمونه های با قطبيت 

کمتر، بازداری کمتری داشته و زودتر از ستون خارج می شوند.

شکل 3: سازوکار کروماتوگرافی مایع با برهم کنش آبدوستی ]8[.

برهم کنش های  مختلف  انواع  به   HPLC در  بازداری  پدیده 
هم زمان بين مولکولی ميان حل شونده و فاز ساکن، حل شونده و فاز 
متحرک، فاز ساکن و فاز متحرک بستگی دارد. انواع برهم کنش های 

بين مولکولی در جدول )2( نشان داده شده است.
فرضيه های موجود پيشنهاد می کند که بازداری، از تفاوت توزیع 
آناليت ناشی می شود. البته این فرضيه فاقد توضيح کامل و جامع 
است. در این روش سازوکار جداسازی بر پایه تفاوت توزیع آناليت 
تزریق شده ميان فاز متحرک غنی از استونيتریل و الیه غنی از آب 
جذب سطحی شده روی سطح فاز ساکن هيدروفيلی است )شکل 
)3((. هر قدر آناليت هيدروفيل تر باشد تعادل توزیع به سمت الیه 
آبی تثبيت شده روی فاز ساکن حرکت می کند و بنابراین آناليت 

بيشتر بازداری می شود.
آلی(  حالل های  سایر  )یا  استونيتریل  غلظت  که  زمانی 
نمونه  )برای  قطبی  فاز ساکن  با سطح  بيشتر  آب  می یابد  افزایش 
مورد،  این  در  می کند.  برهم کنش  پوشش(  بدون  سيليکای  سطح 
فاز  سطح  روی  باقی مانده  سيالنول های  با  نمی تواند  استونيتریل 
بدون  سيالنول ها  این  بنابراین،  و  باشد  داشته  برهم کنشی  ساکن 

پوشش باقی مانده و مولکول های آب می توانند به آنها اتصال یابند.
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 جدول 2: انواع برهم کنش ها ميان آناليت، فاز ساکن و فاز متحرک ]11[

مثال
انرژی

[kJmol-1]نوع برهم کنشویژگی ها

-)4-17(
میان هیدروژن یک گروه پروتون دهنده و 

اتم گیرنده هیدروژن، در درون یک مولکول 
و یا بین دو مولکول مختلف تشکیل می شود.

پیوند هیدروژنی

برهم کنش شیمیایی

-)4-17(
میان زوج الکترون دهنده )باز لوییس( و 
گیرنده الکترون )اسید لوییس( تشکیل 

می شود.
برهم کنش دهنده-گیرنده

یون ها روی یک مولکول خنثی قرار )4-17(-
یون-دوقطبیمی گیرند.

برهم کنش فیزیکی

میان دو جزء خنثی از نظر بار الکتریکی اما )4-17(-
دوقطبی-دوقطبیدارای دوقطبی لحظه ای به وجود می آید.

میان مولکول های دارای دوقطبی لحظه ای و )4-17(-
دوقطبی-دوقطبی القاییمولکول های غیرقطبی ایجاد می شود.

-)4-17(
اگر دو ذره خنثی به هم نزدیک شوند به 
روش الکتروستاتیکی یکدیگر را جذب 

می کنند.
دوقطبی موقت-دوقطبی القابی

-)2-4(
نیروی ضعیف جاذبه میان اجزای 

مولکول های منفرد که با افزایش فاصله به 
سرعت کاهش می یابد.

برهم کنش های بین مولکولی )واندروالس(

نیروهایی که در محیط آبی میان مولکول های 4-
برهم کنش های هیدروفوبیآب گریز به وجود می آید.
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   مزایای کروماتوگرافی مایع با برهم کنش آبدوستی

برهم کنش  با  مایع  کروماتوگرافی  از  استفاده  اصلی  مزایای 
آبدوستی به شرح زیر است:

  نگهداری ترکيبات آبدوست که بدون استفاده از یک عامل جفت 
یونی در کروماتوگرافی معکوس مشکل است؛

  ترتيب شویش در درجه اول به درجه آبدوستی نمونه بستگی 
دارد، بنابراین انتخاب و ترتيب خروج از ستون در کروماتوگرافی 
معکوس  کروماتوگرافی  برعکس  آبدوستی  برهم کنش  با  مایع 

است؛

  به طور کلی، محتوای باالی حالل آلی در فاز متحرک باعث باال 
رفتن درصد سيگنال به نویز )S/N( می شود؛

فاز  در  آلی  حالل های  پایين  ویسکوزیته  دليل  به  کم،  فشار    
باالتری  از شدت جریان  به ما اجازه می دهد که  امر  این  متحرک. 
آناليز سریعتر استفاده کنيم، به ویژه در مواقعی که از ستون  برای 
با قطر ذرات 2 ميکرون استفاده می شود ]12[. به طور کلی، فشار 
از  برابر کمتر  آبدوستی 2-3  برهم کنش  با  مایع  کروماتوگرافی  در 

کروماتوگرافی معکوس است؛

  کاهش دنباله دار شدن شدن پيک  ها. این پدیده زمانی مشاهده 
شده است که نمونه روی فاز ساکن قطبی در روش کروماتوگرافی 

مایع با برهم کنش آبدوستی قرار می گيرد ]13[؛

  قابليت استخراج با فاز جامد، در صورتی که در حالل 100 درصد 
اپروتيک حل شود، می توان به صورت مستقيم و بدون نياز به خشک 

کردن یا بازسازی در فاز متحرک به دستگاه تزریق کرد ]14[.

با  مایع  کروماتوگرافی  از  استفاده  محدودیت های     
برهم کنش آبدوستی

برهم کنش  با  کروماتوگرافي  در  رایج  محدودیت هاي  از  یکي 
آبدوستي، در شکل پيک ها است که از عدم تطابق حالل نمونه و 
)با قدرت  آبي  از حالل هاي  استفاده  فاز متحرک حاصل مي شود. 
شویش باال( براي آماده سازي نمونه، باعث اختالل در تقسيم ذرات 
نمونه با فاز ساکن شده و در شکل پيک اختالل ایجاد مي کنند. از 
دیگر اثرات منفي که در استفاده از حالل هاي کامال آبي به وجود 
مي آید، مي توان به سرریز شدن از ستون، کاهش زمان بازداري و 
وضوح پيک اشاره کرد. براي عملکرد خوب کروماتوگرافي توصيه 
باشد  آلي  حالل  درصد   50 از  بيش  حاوي  متحرک  فاز  مي شود 
براي  حالليت  سبب  مي تواند  موضوع  این  حال،  این  با   .]14[
نمونه هاي بسيار قطبي شود. جانسون و همکاران به این مشکل با 
استفاده از یک لوپ حلقوي تزریق نمونه که با حالل آلي احاطه 

شده است، اشاره کرده اند.
با  کروماتوگرافي  دستگاه  از  استفاده  محدودیت هاي  دیگر  از 

برهم کنش آبدوستي مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
  سازوکار جنبشي در کروماتوگرافي با برهم کنش آبدوستي 
به طور  نتيجه  این  که  است،  معکوس  فاز  کروماتوگرافي  از  کندتر 

معمول 2 تا 4 برابر طوالني تر از فاز معکوس است؛

از نسبت باالي حالل هاي آلي استفاده مي شود    زماني که 
اندازه گيري دقيق pH نمي تواند انجام شود؛

  تصوری رایج اما اشتباه در رابطه با ستون هاي کروماتوگرافي 
به  را  ترکيبات  این ستون ها  این است که،  آبدوستي  برهم کنش  با 
در  مکرر  ابهامات  از  یکي  واقع  در  مي کنند.  حفظ  مشابهي  روش 
توسعه روش کروماتوگرافي با برهم کنش آبدوستي، انتخاب ستون 

مناسب براي استفاده است.

روز  رشد   HILIC اخير  سالهای  در 
فازهای  است.  بوده  شاهد  را  افزونی 
شده اند  ساخته  متعددی  و  متنوع  ساکن 
به ویژه در زمينه  که در محدوده وسيعی 
بسيار  که  آنها  متابوليت های  و  داروها 
کرده اند.  پيدا  کاربرد  هستند،  قطبی 
فرد  به  منحصر  جداسازی  توانایی 
در  آن  بودن  مکمل  خصلت  و   HILIC
برابر کروماتوگرافی فاز معکوس، آن را به 
چند  کروماتوگرافی  برای  ایده آلی  روش 
قدرت  که  است  ساخته  تبدیل  بعدی 
افزایش  به گونه ای چشمگير  را  جداسازی 
می دهد. این روش برای جداسازی بيشتر 
باردار گرفته  ترکيبات  از  ترکيبات قطبی 
مخلوط های  در  غيرباردار  ترکيبات  تا 
دیگر،  دليل  است.  مناسب  پيچيده 
توانایی جفت  روش،  این  یافتن  عموميت 
است   HILIC با  جرمی  طيف سنج  شدن 
چرا که فاز متحرک HILIC با طيف سنج 
جرمی سازگار است و حساسيت باالیی را 

نيز فراهم می آورد.

ری
گی

جه 
نتی

زی
سا

دا
 ج

ای
 بر

مد
ارآ

ی ک
وش

: ر
تی

وس
بد

ش آ
کن

هم 
 بر

ع با
مای

ی 
راف

وگ
مات

رو
ک



w
w

w
.I

JL
K

.i
r

1 3

ت 
اال

مق سال چهارم  شماره  3 پاییز  1395 شماره پیاپی 15 دانش آزمایشگاهی ایران
تخصصی

فصلنامه 

پی نوشت
1. دکتری شيمی آلی، مرکز تحقيقات ریز فناوری زیستی، پژوهشکده فناوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ابن سينا

2. کارشناس ارشد کشاورزي، آزمایشگاه مرکزي دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
3. کارشناس ارشد شيمی آلی، بخش تحقيقات گياهان دارویی، موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور

4. عضو کارگروه تخصصی کروماتوگرافی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

5.  High performance liquid chromatography (HPLC)

6. Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC)

7. Normal phase liquid chromatography

8. Aprotic

9. isocratic

10. gradients
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