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در دهههای اخیر پیشرفتهای زیادی
در زمینه مواد پرکنندهی ستونهای
کروماتوگرافی مایع با کارایی باال 4بدست
آمده است .از جمله این پیشرفتها
میتوان به استفاده از ذرات بسیار کوچک
متخلخل (قطر کمتر از  ،)0/2μmنوع
جدید ذرات الیهدار و یا متخلخل سطحی
و نسل دوم ستونهای مونولیتیک سیلیکا
با کارایی باال اشاره نمود .در این مقاله به
برخی از این پیشرفتها به همراه کاربرد
آنها در آنالیز مولکولهای کوچک اشاره
شدهاست.
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پیشرفتهای اخیر در
مواد پر کنندهی ستون
در کروماتوگرافی مایع
با کارایی باال

واژههای کلیدی
کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ،پر کنندههای ستون ،ذرات هسته-
پوسته ،ستونهای مونولیتیک.

www.IJLK.ir

(قسمت اول)

اگر چه به نظر میرسد روش
کروماتوگرافی مایع با کارایی باال به
تکامل رسیده است ،اما پیشرفتهای
جدید همچنان ادامه دارند .توسعه
انواع مختلف مواد پر کننده ،شیمی
فاز ساکن و ساخت ستون و تغییر
شکل آنها همچنان انجام میشود.
امروزه کاربران دستگاه درک بهتری
از مزایا و محدودیتهای مواد بر
پایه سیلیکا دارند و از این ستونها
در شرایطی که منجر به کاهش
طول عمر و یا کاهش کارایی آنها
نمیکنند.عالوهبر
میشود،استفاده
این ،با پیشرفتهای به وجود آمده
در فازهای جدید ،محدوده استفاده
از  ،pHهم در مقدار باال و هم در
مقدار پایین ،بیشتر شدهاست و
تنوع بیشتری در نوع ستونها فراهم
آمده و طول عمر ستون نیز افزایش
یافته است .در قسمت اول این مقاله
به جای پرداختن به همه زمینهها،
پیشرفتهای پرکنندهها در چند
محدوده کلیدی (ذرات بسیار کوچک،
ذرات هسته-پوسته و ستونهای
مونولیتیک) مورد بررسی قرار گرفته
است .در قسمت دوم مقاله به دیگر
موارد پرداخته خواهد شد.
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مقاالت
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پیشرفتهای پرکنندههای متخلخل
 ذرات بسیار کوچک

پیشرفتهای اخیر در مواد پر کنندهی ستون در کروماتوگرافی مایع با کارایی باال (قسمت اول)

اولین مواد پرکنند ه کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ذراتی
بودند که در آنها روی یک ذر ه غیرقابل نفوذ ،الیه متخلخلی با
قطر  40-50μmپوشش داده شده بود (شکل -1د) .پرکنندههای
کام ً
ال متخلخل (شکل -1ب) در میان دیگر اشکال متداولتر بودند.
ذراتی که سطح آنها متخلخل بود از ذرات کام ً
ال متخلخل بزرگ (با
قطر  )100μmکارآمدتر بودند اما به دلیل مساحت سطح پایینتر
آنها ،ظرفیت نمون ه کمتری داشتند .در اوایل دهه  1970همزمان
با عرضه سیلیکاهای با قطر کمتر از  10 μmبه بازار ،ذرات متخلخل
کوچک نیز ساخته شد و به تدریج جایگزین ذرات متخلخل بزرگتر
و ذرات با سطح متخلخل شد [ .]1ذرات بیشکل در طی ده ه هفتاد
تا زمانی که ذرات کروی ساخته شوند ،متداولتر بودند .ذرات کروی
بسیار هموژنتر از ذرات بیشکل درون ستون پر میشوند و کارایی
باالتری را فراهم میکنند .ذرات سیلیکای نوع  Bکه مقدار فلزات
در آنها بسیار اندک بود در اوایل دهه  1990بر بقی ه ذرات غلبه
پیدا کردند و امروزه هم متداولترین ذرات پرکننده ،سیلیکاهایی
با خلوص بسیار باال هستند .وجود فلزات در ذرات سیلیکای نوع A
باعث برهمکنش با برخی مواد شده و روی اسیدیته و سیالنولهای
باقیمانده تأثیر میگذارند [.]2
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متخلخل ،مواد حل شونده از فاز متحرک بیرونی به فاز متحرک درون
حفرات انتقال مییابند تا با فاز ساکن برهمکنش کنند .به دنبال این
برهمکنش ،مولکولهای حل شونده باید از ذرات خارج شوند و به سفر
خود درون ستون ادامه دهند .چنین انتقال جرمی هزاران یا حتی
میلیونها بار رخ میدهد تا زمانی که جداسازی انجام و حل شونده از
ستون خارج شود .از آنجا که حل شونده زمان خود را درون حفرات
میگذراند ،فاز متحرکی که حل شونده را در خود دارد رو به پایین
ستون و جلوتر از حل شونده حرکت میکند .سرعت آهست ه انتقال
جرم به درون و بیرون حفرات ،منبع عمد ه پهن شدن باند در HPLC
است .استفاده از ذرات کوچکتر طول مسیر را برای فرایند نفوذ به
درون و بیرون حفرات کوتاهتر میکند و انتقال جرم را بهبود بخشیده
و کارایی را افزایش میدهد .امروزه ،سازندگان ستونها ،قطر ذرات را
کاهش داده و توزیع انداز ه ذره را هم به قطر متوسط  1/5 μmکاهش
دادهاند .البته همچنان ذرات  3-3/5 μmو  5 μmمتداول هستند .البته
این کاهش انداز ه ذرات باعث کاهش نفوذپذیری در ستون و افزایش
فشار برگشتی نیز میشود .پمپهای مدرن موجب افزایش فشار شده
و میتوانند سرعت جریانهای متداول (بهعنوان مثال)1-3mL/min ،
برای حاللهای معمولی چون آب ،متانول ،استونیتریل ،هگزان و غیره
را ایجاد کنند.
5
کارآمدی ستون و ارتفاع بشقابک تئوری متناسب با قطره ذره و
جداسازی هم متناسب با  N1/2است .بنابراین ،اگر از ذرات کوچکتر
در ستونهای کوتاهتر با قطر یکسان استفاده شود ،جداسازی به
حدی که کارایی افزایش مییابد ،افت نمیکند .رویکردی که امروزه
در  HPLCبرای جداسازی استفاده میشود ،استفاده از ستونهای
کوتاهتر با اندازههای کوچکتر (قطر ذرات  1/5-1/9 μmو
 3-3/5 μmو طول  20-50 mmو قطر درونی ستون )4/6 mm
به جای ستونهای بلندتر با ذرات بزرگتر (قطر ذره  ،5 μmدر
ستونهایی به طول  150-250 mmو قطر داخلی ستون )4/6 mm
است .از آنجایی که زمان جداسازی متناسب با طول است ،کوتاه
کردن ستون منجر به جداسازیهای سریعتر میشود [.]3
 ذرات هسته -پوسته

5

شکل  :1نمایی از انواع مختلف ذره شامل (الف) پرفیوژن( ،ب) کام ً
ال متخلخل،
(ج) غیرمتخلخل و (د) بهطور سطحی متخلخل [.]1
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برای درک بهتر راههای مختلف بهبود کارایی ستون ،ابتدا بحث
مختصری در مورد مورفولوژی مواد پرکنند ه متخلخل مانند سیلیکا یا
آلومینا خواهیم داشت .حفرههای پراکنده در ذرات پرکنند ه متخلخل
بسیار زیاد هستند (شکل -1ب) و در قسمت عمده مساحت سطح
ذرات ،این حفرات وجود دارند.کاهش انداز ه ذره هم انتقال جرم درون
ذرات و هم انتقال جرم بین ذرات را افزایش میدهد .در یک ذره

تولید این نوع ذرات ،امروزه در میان سازندگان ذرات با وجود
تفاوت در جزئیات روشهای تهیه ،متداول شدهاست .دو روش کلی
در شکل ( )2نشان داده شدهاست [.]4
فرایند الیه به الیه شامل افزودن یک پلیمر کاتیونی به هسته
سیلیکای جامد (فرایند استوبر) در  pHباال است بهگونهای که
سیالنولها دارای بار منفی شدهاند.پس از حذف مواد اضافی ،یک
سوسپانسیون از نانوذرات سیلیکا با اندازه  10-16 nmافزوده و
فرایند چندین بار تکرار میشود تا ضخامت مورد نظر حاصل شود.
روش جایگزین ،استفاده از یک پلیمر بهعنوان هسته است که در
آن الیههای مختلفی از ذرات  7So1را جذب میکند ،به صورتی
که در هر بار  5-10الیه ،به الیههای متخلخل اضافه شود .این
فرایند همانطور که در شکل ( )2دیده میشود به یک فرایند یک
مرحلهای تبدیل شدهاست.

در هر روش ،پلیمر در انتها با سوزاندن حذف و ذرات برای بهبود
خواص مکانیکیشان سخت میشوند .شکل ( )3ابعاد این ذرات
متخلل سطحی را نشان میدهد.

پیشرفتهای اخیر در مواد پر کنندهی ستون در کروماتوگرافی مایع با کارایی باال (قسمت اول)

شکل ( :2باال) فرایند الیه به الیه و (پایین) فرایند  Coacervationکه
تجمعات کروی قطرات کلوئیدی با نیروهای هیدروفوبیک در کنار هم نگه
داشته میشوند [.]2

سطح این مواد ،حفرات بسیار کوچکی با قطر کمتر از 2nm
دارد ،اما تخلخل باالی آنها ،امکان جداسازی پروتئینهای بزرگ
را به علت فضای میان سطوح نانوسفرها میدهد .یک ستون
هسته – پوسته که  2/7 μmقطر دارد ،کارایی معادل یک ستون
متخلخل زیر  2 μmداشته و نصف فشار برگشتی آن را داراست.
این مسئله ممکن است کمی مبهم به نظر برسد؛ اما دلیل این
امر آن است که تخلخل ستون روی فشار برگشتی اثر ندارد.
به دلیل اینکه حفرات به قدری کوچک هستند که امکان عبور
حالل از میان آنها وجود ندارد و جریان حالل اصوالً فقط
در اطراف ذرات انجام میشود .بنابراین ستونهای الیهای و
متخلخل با قطر یکسان ،فشار برگشتی یکسانی تولید میکنند.
فشار برگشتی پایینتر ذرات الیهای  2/7μmصرفاً به علت قطر
ذرات بزرگتر آن است .در ستونهای الیهای ،ارتفاع بشقابک
تئوری ( )1/2 – 1/5در مقایسه با ستونهای با ذرات متخلخل
( )1/9 – 2/1کمتر است.
این کارایی باالتر به چند دلیل رخ میدهد:
9
 .1توزیع اندازه ذرهکوچکتر ذرات الیهای ( 5درصد  rsdدر
برابر  20درصد  rsdبرای ذرات متخلخل)
 .2پرشدگی بهتر ستونهای ذرات الیهای (کاهش عبارت  Aدر
معادله ون دیمتر)
 .3ستونهای الیهای مشکالت کمتری در رابطه با گرمای ایجاد
شده به علت اصطکاک دارند .زیرا هسته جامد ،رسانایی گرمایی
بیشتری در مقایسه با فاز متحرک که وارد حفرات ستونهای
متخلخل میشود ،دارد.
تمامی موارد ذکر شده امکان استفاده از ستونهایی با قطر
داخلی  4/6 mmو ذرات الیهای  2/5 μmبه جای ستونهای با قطر
داخلی  2/1 mmو ذرات کوچکتر از  2میکرون را میدهد.
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 ستونهای مونولیتیک
شکل  :3ابعاد ذرات متخلخل سطحی [.]2

روش دیگر برای سنتز تک ظرف ،روش کره روی کره 8است که
در آن میکروسفرهای سیلیکا با یک تک الیه از نانوسفرها پوشانده
میشوند (شکل .)4
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شکل  :4میکروگراف اسکن الکترونی ذرات کره روی کره [.]2

طی سالهای گذشته کارخانههای دارویی زیادی در بخش
شیمی ترکیبی 10تحقیق میکنند و در روند تحقیقاتی برای یافتن
موثرترین داروها ،باید طیف بسیار وسیعی از آنالیزها با سرعت انجام
شوند .در بسیاری موارد ،نتایج منجر به تولید و سنتز هزاران ترکیب
در ماه میشود .هر کدام از مخلوط این ترکیبات باید برای پیدا
کردن ترکیب مورد نظر جداسازی و بررسی شوند .برای هر آنالیز،
زمان استاندارد  15-20دقیقه بوده وهنگامی که تعداد نمونهها
بسیار زیاد باشد ،بسیار وقتگیر است .به همین دلیل ،ستونها باید
مقاوم باشند چرا که بسیاری از آزمایشگاهها  24ساعته برای آنالیز
این ترکیبات کار میکنند.
ظهور دستگاههای  HPLCجدید و کارآمد و طیفسنجهای
جرمی برای آشکارسازی ،باعث تحقیق در مورد فازهای ساکن
مناسب برای این دستگاهها شدهاست .یکی از ستونهای مناسب
برای جداسازی ،ستونهای مونولیتیک هستند.
منحنی ون دیمتر که ارتفاع بشقابک تئوری ( )Hبر حسب سرعت
خطی فاز متحرک ( )uاست ،بیشتر برای ارزیابی کارایی ستون مورد

29
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استفاده قرار میگیرد؛ بنابراین ،منحنی مذکور نشان میدهد که
ستونهای مونولیتیک ،کارایی بسیار بیشتری از ستونهای معمول
با قطر  5 μmدارند .کارایی آنها معادل ستونهایی با مواد پرکننده
با قطر  3/5 μmاست و مزیت آشکار آنها این است که سرعت
جریانهایی به بزرگی  9 mL/minبرای آنها قابل استفاده است
(شکل .)5

شکل  :5منحنی  Hبر  uبرای ستونهای مونولیتیک سیلیکایی
( )Chromolithو ستونهای  HPLCذرهای [.]3

در شکل ( )6نمایی از ساختار ستون مونولیتیک سیلیکایی با
حفرات مزوپور (قطر حدود  )3 nmدیده میشود.
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هر دو نوع ستونهای مونولیتیک سیلیکایی و ستونهای
ذرهای بر پایه سیلیکا و بر پای ه پلیمر مورد بررسی قرار گرفتهاند.
ایده این ستونها برای نخستین بار 30 ،سال گذشته معرفی شدند
[ .]5این ستونها بهصورت یک فوم صلب که حفرات به هم پیوسته
آن یک شبکه را تشکیل میدهد ،درون ستون هستند و فاز متحرک
از میان آنها عبور میکند.
در این بخش بیشتر بر ستونهای مونولیتیک بر پایه
سیلیکا تأکید میشود .مونولیتهای آلی بهصورت عمده در
آنالیز مولکولهای زیستی بزرگ موفقیت داشتهاند تا جداسازی
مولکولهای کوچک .سیلیکاهای مونولیتیک در دهه  1990توسعه
یافته و در سال  2000تولید آنها تجاریسازیشد .اولین ستون
سیلیکای مونولیتیک با  11PEEKو کرومولیت( 12قطر داخلی
 4/6 mmو طول  )10 cmپر شد و کارایی معادل یک ستون با اندازه
ذره  3/5-4 μmرا داشت .اما افت فشار (یا نفوذپذیری آن) معادل یک
ستون پر شده با ذراتی با اندازه  7-8 μmبود .این ستونها از طریق
پلیمریزاسیون هیدرولیتیکی ،تترامتوکسی سیالن در استیک اسید
آبی در حضور پلی اتیلن گالیکول 13تهیه شدند .حفرههای مزوپور در
ساختار ستون از طریق افزودن آمونیاک آبی ایجاد میشوند .اولین
نسل ستون سیلیکای مونولیتیک (میلهای و موئین) ،حفرههای
 2-8 μmداشتند که برای ایجاد کارایی بسیار بزرگ بود.
بهطور کلی میتوان دو ویژگی عمده برای ستونهای سیلیکای
مونولیتیک ذکر نمود:
 .1ستونهای سیلیکای مونولیتیک کارایی معادل ذرات
سیلیکای  3-5 μmرا دارند و افت فشار آنها  40-50درصد کمتر
از ذرات سیلیکای با اندازه 5 μmاست .به همین علت این ستونها
را میتوان به روش سریالی به هم متصل نمود تا تعداد صفحات
بیشتری برای جداسازیهای دشوار بهدست آورد.
 .2برای بهدست آوردن جداسازیهایی با راندمان باال ،این
ستونها با سرعت جریان بسیار آهستهتر از ستونهای متناظر خود
(در حدود  )3-5 mL/minکار میکنند.
ستونهای مونولیت پلیمری ،پلیمرهای مونولیتی متخلخل
اتصال عرضی شده هستند که میتوان آنها را بهصورت دیسک و
یا تیوبی شکل در آورد و به دستگاه  HPLCوصل نمود .در شکل
( )7میتوان جداسازی سریع چندین پروتئین را در سرعتهای
باال مشاهده نمود .ساختار متخلخل پروتئین ،امکان نفود سریع
پروتئینها را میدهد.
HPLC

شکل  :6میکروگراف الکترونی ساختار (الف) ماکرو پوروس و (ب) مفرو
پوروس ستونهای مونولیتیک سیلیکایی میلهای [.]3

ستونهای مونولیتیک ،ستونهایی هستند که به جای آن
که ذرات منفرد و مجزا درون ستون پر شوند ،در یک فاز هموژن
به شکلی پیوسته قالبریزی میشوند (درست مانند بتونریزی).
ستونهای مونولیتیک ،پتانسیل باالیی از لحاظ پایداری دارند و به
آسانی با هر دو جداسازیهای آنالیتیکی و تهیهای سازگار میشوند.

شکل  :7جداسازی سریع پروتئینها روی ستون مونولیتیک پلیمری .ستون
.]1[ 50 × 4/6 mm

شکل  :9جداسازی داروهای مسدود کننده –( βالف) بدون و (ب) با فلوی
گرادیانی .ستون .]3[ 100 × 4/6 mm chromolith

همانطور که گفته شد ،از آنجایی که جداسازی سریع مدنظر
است ،ستونهای کوتاهتر با ذرات کوچکتر امکان جداسازی
سریعتر را ایجاد میکنند .درمورد نمونههای ترکیبات طبیعی،
مانند داروهای گیاهی و نمونههای غذایی و نوشیدنی ،با استفاده
از ستونهای مونولیتیک سریالی ،میتوان طول بیشتر و بشقابک
بیشتر بهدست آورد .شکل ( )10به وضوح نشان میدهد که
ستونهای سیلیکای مونولیتیک بزرگتر از یک متر را میتوان با
نتایج قابل قبول بهدست آورد [ .]6این طول بیشتر به دلیل فشار
برگشتی کمتر در این ستونها قابل دستیابی است.
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شکل  :8جداسازی پنج ترکیب مسدود کننده – βدر سرعت جریانهای
(الف) ( ،1ب) ( ،3ج) ( ،5د)  7و (ه)  9میلیلیتر بر دقیقه.
ستون .]3[ 50 × 4/6 mm chromolith

برعکس ستونهای ذرهای ،نیازی به تعادل رساندن مجدد
ستون در شستشوی گرادیانی نیست ،ترکیب فلو را میتوان در

پیشرفتهای اخیر در مواد پر کنندهی ستون در کروماتوگرافی مایع با کارایی باال (قسمت اول)

پلیمرهای مونولیتیک تجاری موجود به شکلهای تبادل یونی
برهمکنش هیدروفوبی ،فاز معکوس و کروماتوگرافی میل ترکیبی
وجود دارند .البته باید در نظر داشت که غشاهای عاملدار شده
که مدتها برای جداسازی مولکولهای زیستی استفاده میشدند،
شکلی متفاوت از ستونهای مونولیت هستند .بهصورت کلی،
مونولیتهای پلیمری برای جداسازی بیومولکولهای بزرگ
مناسب بوده و در واقع مکمل مونولیتهای سیلیکا هستند و نه
رقیب آنها.
ستون مونولیتیک که دارای دنباله  C18بوده و انتهای
آن نیز بسته شدهاست ،از لحاظ گزینشپذیری قابل مقایسه
با ستونهای فاز معکوس هستند .مقایسهای نشان میدهد که
اگر گزینشپذیری ستون مونولیتیکی و ستون ذرهای مشابه هم
است ،زمان بازداری بهدست آمده در ستون مونولیتیک بسیار
کوتاهتر است؛ بنابراین ،جداسازی سریعتری را فراهم میآورد
و دلیل این امر هم ،انتقال جرم بهتر در ستونهای مونولیتیک
است.
بهعنوان نمونه ،پنج ترکیب در ستون معمولی با سرعت جریان
 1 mL/minدر عرض  5دقیقه جداسازی شد و فشار برگشتی کل
دستگاه  13 barبود اما همین پنج ترکیب در یک ستون مونولیتیک
در عرض  0/5دقیقه با فشار برگشتی  72 barو سرعت جریان
 9 mL/minجدا شدند (شکل .)8

انتهای هر آزمایش به سادگی به ترکیب اولیه برگرداند (شکل .)9
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پیشرفتهای اخیر در مواد پر کنندهی ستون در کروماتوگرافی مایع با کارایی باال (قسمت اول)

ستونهای دارای ذرات کوچک که در
فشارهای باال کار میکنند ،میتوانند کارایی
مشابه ستونهای  HPLCمتداول داشته
باشند و در عین حال زمان و حالل مصرفی
نیز در آنها کاهش مییابد .این دستگاهها به
دستگاهوری پیچیدهتر نیاز دارند که بتوانند
فشارهای باال را هم تحمل کنند .ذرات الیهای
کارایی بیشتری را باعث میشوند و حتی
میتوان ذرات باالتر از 2/5 μmرا در فشارهای
پایینتر به جای ذرات  2μmکه همان کارایی
را دارند ،استفاده نمود .از سوی دیگر ،ذارت
کوچکتر از  2μmالیهای،کارایی بیشتری
نسبت به ذرات کام ً
ال متخلخل با همان اندازه
در فشار یکسان دارند .نسل اولیه ستونهای
مونولیتیک نویدبخش کارآمدی بیشتر و فشار
برگشتی کمتر در مقایسه با ذرات 5μmبود

که بسیار متداول هستند .اما از نظر سرعت
جداسازی و کارایی ،قابل رقابت با ستونهای
هسته-پوسته نیستند.

 .1دکتری شیمی آلی ،مرکز تحقیقات ریزفناوری زیستی،
پژوهشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی
ابنسینا
 .2کارشناسا رشد شیمی آلی ،بخش تحقیقات گیاهان دارویی،
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 .3عضوکارگروه تخصصی کروماتوگرافی شبکه آزمایشگاهی
4. High performance liquid chromatography
)(HPLC
)5. Height Equivalent to a Theoretical Plate (HETP
6. Core-Shell
7. Sol Particles
8. Sphere on sphere
9. relative standard deviation
10. Combinatorial Chemistry
11. Polyether ether ketone
12. Chromolith
)13. Polyethylene glycol (PEG
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A number of advances have taken place in the last
decade in the area of support materials for high performance liquid chromatography (HPLC). These developments have included the use of very small porous
particles (< 2.0 μm diameter), new types of superficially porous or ‘shell’ particles and the development
of a second generation of silica monolithic columns
with increased efficiency compared with earlier versions. This article will consider these developments
mostly with regard to their use in the analysis of small
molecules.
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