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چکیده
بـا پیشـرفت سـریع ابزارهـای کروماتوگرافـی چند کاناله ،آنالیـز دادههای چنـد متغیره و کالیبراسـیون آنها در حال
توسـعه گسـترده اسـت .بـا ترکیـب روشهـای کروماتوگرافـی بـا کمومتـری مبتنی براسـاس روشهـای کالیبراسـیون
مرتبـه بـاال ،میتـوان از برخـی مشـکالت قبلـی در آنالیـز همچـون مراحـل پیچیـده پیـش پـردازش ،زمـان شـویش
طوالنـی و یـا حتـی نتایـج آنالیـز بدتـر جلوگیـری کرد .در ایـن مقاله ،یک مـرور کلی از دادههـای مرتبه دوم تـا مرتبه
سـوم کـه نظریههـا و برنامههـای کاربـردی را بـه همـراه پـردازش دادههـای مربوطـه در کروماتوگرافی ارائـه میدهند،
بررسـی میشود.

کمومتریکس ،روشهای آماری ،کروماتوگرافی ،آنالیز چند
متغیره ،مزایای آنالیز مرتبه دوم ،مدل سهگانه.
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کروماتوگرافی که برای اولین بار در سال  1900توسط دانشمند ایتالیایی در روسیه به کار گرفته شد ،یک روش آزمایشگاهی
برای جداسازی مخلوط است .انواع مختلف کروماتوگرافی در دهههای  1930و  1940به وجود آمدند که برای بسیاری از
فرآیندهای جداسازی مفید هستند .تاکنون بسیاری از روشهای کروماتوگرافی توسعه یافتهاند و میتوان آنها را با توجه به خواص
مختلف طبقهبندی کرد.
امروزه به دلیل ویژگیهای برجسته جداسازی ،روشهای کروماتوگرافی به ابزاری ضروری برای آنالیز و تحقیقات رایج در
صنایع داروسازی ،زیست پزشکی ،مواد غذایی و محیطزیست تبدیل شدهاند .با این حال ،دو اشکال اصلی وجود دارد که باید حل
شود و یا بهبود یابد .مورد اول مربوط به خود نمونه است .هنگامی که نمونههایی با ماتریس پیچیده مورد آنالیز قرار میگیرند،
برخی از روشهای آمادهسازی خسته کننده مناسب ،مانند استخراج و خالصسازی ،برای حذف تداخالت احتمالی موجود در
ماتریسهای پیچیده ضروری است .بهینهسازی این روشها بسیار خسته کننده و مصرف مقدار زیادی از حاللها اجتنابناپذیر
هستند و این ،روشی غیراقتصادی و غیردوستار محیطزیست است .نکته دیگر در آنالیز کروماتوگرافی سنتی ،وقتی نمونهای
پیچیده مورد آنالیز قرار میگیرد ،همپوشانی بین آنالیتها و اجزای ماتریس بیشتر مشاهده میشود .در نتیجه ،زمانی طوالنی یا
شرایط کروماتوگرافی بسیار پیچیدهتر برای جداسازی الزم است .بهطور کلی ،زمان شویش برای هر نمونه  30تا  50دقیقه بوده
که بسیار وقتگیر و ناکارآمد است .همچنین ،برخی دیگر از مشکالت مانند انحراف از خط پایه ،تغییر در شکل قلهها ،استخراج
ناقص آنالیتها و تغییر در زمان شویش نیز ممکن است باعث کاهش کیفیت نتیجه نهایی آنالیز شوند .مشکل دیگر کروماتوگرافی
به دلیل جنبه جهانی آن است .اکنون صدها ستون مختلف کروماتوگرافی وجود دارد که میتوان از بازار بدست آورد و ستونهای
جدید بهطور دائم در حال توسعه هستند.
با این حال ،هنگامی که با تعداد زیادی از ستونهای ممکن روبرو هستید ،انتخاب تحلیلگران دشوار است که برای یک شرایط
معین کدامیک مناسبترین باشد .در هر حال ،بسیاری از آزمایشگاهها و موسسات عمومی ممکن است تمام فازهای ساکن موجود
را نداشته باشند و عملکرد ستون ممکن است در طول ذخیرهسازی طوالنی مدت و یا استفاده در آنالیز کروماتوگرافی بدتر شود.
بنابراین ،تحلیلگران بیشتر ،وقت زیادی را در جستجوی مناسبترین مورد از چندین فاز ثابت مختلف برای آنالیز تلف میکنند.
تمام کاستیهای فوق ممکن است مانع از توسعه بیشتر برنامههای کروماتوگرافی شود.
روند کنونی در آنالیز کمی ،برای جلوگیری از مراحل پیشپردازش نمونه خستهکننده و شستشوی طوالنی کروماتوگرافی،
سوء استفاده از توانایی ابزارهای جدید پردازش داده برای حل ریاضی اجزای سازنده است .ترکیبی از ابزارهای شیمیایی مناسب به
همراه دادههای کروماتوگرافی طیفی یا دادههای جرم کروماتوگرافی ممکن است مشکل را حل کند  /بهبودبخشد.
روند کنونی در آنالیز کمی برای جلوگیری از مراحل آمادهسازی نمونه خسته کننده و شویش طوالنی کروماتوگرافی ،استفاده
از توانایی ابزارهای جدید پردازش داده برای حل ریاضی اجزای سازنده است .ترکیبی از ابزارهای شیمیایی مناسب به همراه
دادههای طیفی  -کروماتوگرافی یا دادههای جرمی  -کروماتوگرافی ممکن است مشکل را حل کند  /بهبود بخشد.
با صرف زمان محدودتر و مصرف حالل کمتر ،میتوان نتایج کمی بهتری بهدست آورد .کالیبراسیون چند متغیره (مرتبه دوم
و سوم) براساس «جداسازی ریاضی» روشی فوقالعاده در زمینه آنالیز شیمیایی است و میتواند تداخلهای بالقوه را کالیبره کند
و مشکل پیکهای دارای همپوشانی را با موفقیت در نمونههای واقعی با حداقل مراحل آمادهسازی نمونه برطرف کند .همچنین
میتوان پروفایل غلظتی دقیق تک تک اجزای مورد نظر را بدست آورد .بهطور کلی ،این ویژگی به «مزیت برجسته مرتبه دوم»
اشاره میکند که پتانسیل عظیمی در آنالیز چند متغیره دارد و کانون اخیر تحقیقات نظری و کاربردهای عملی است .ترکیب
کروماتوگرافی با کالیبراسیون چند متغیره دارای برخی مزایای بارز است زیرا میتواند آمادهسازیهای چند مرحلهای خسته کننده
و بررسی جداسازیهای پیچیده کروماتوگرافی را ساده کند و قابلیتهای بالقوه را برای آنالیز نمونههای مختلف با تداخلهای
مختلف در یک زمان نشان میدهد .روشهای آمادهسازی و خالصسازی خسته کننده با استفاده از «جداسازی ریاضی» به جای
«جداسازی فیزیکی/شیمیایی» قدیمی قابل کنار گذاشتن هستند .کروماتوگرافی همراه با روشهای کالیبراسیون مرتبه دوم به
این دلیل محبوب هستند که میتوانند ترکیبات چندتایی را در پس زمینههای پیچیده با تداخلهای ناشناخته شناسایی کنند،
پیکهای دارای همپوشانی را مورد آنالیز قرار داده و انحرافات خط زمینه را برطرف کنند [.]1
تاکنون ،الگوریتمهای زیادی برای تجزیه آرایههای دادههای چند متغیره ارائه شدهاست و بهطور واقعی ابزارهای جایگزین برای
شیمیدانان تجزیه بهمنظور مطالعه ساده آرایههای دادههای چند متغیره ارائه شدهاست .روشهای مختلفی نیز در «دائرهالمعارف
شیمی تجزیه» [ ]2و «آنالیز فاکتور در شیمی» [ ]3ارائه شدهاست .برای کمک به خوانندگان بهطور منظم و فشرده در مورد
درک الگوریتمهای مربوطه ،شرح مفصلی از جمله مدلهای چند خطی ،خاصیت تقارن چرخهای چند متغیره ،الگوریتمهای
کالیبراسیون چند متغیره ،تخمین مرتبه شیمیایی ،جعبه ابزار کالیبراسیون چند متغیره و دیگر موضوعات اساسی و کاربردهای
آنها در کروماتوگرافی در این مقاله ارائه شدهاست.
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معرفی کمومتریکس (بخش دوم)

همانطور که در شکل ( )1نشان داده شدهاست ،مرتبه صفر
برای ابزارهایی استفاده میشود که در هر نمونه دارای یک پاسخ
واحد هستند .دادههای مرتبه اول بهعنوان یک بردار برای یک
نمونه واحد مرتب میشوند .دادههای مرتبه دوم میتوانند دادههای
ماتریس را برای یک نمونه واحد بدست آورند.
دو روش برای دستیابی به دادههای مرتبه دوم وجود دارد:
 .1با استفاده از یک ابزار واحد مانند اسپکترو فلوریمتر تهییج
 نشر 4یا اسپکتروفتومتر آرایه دیودی برای کنترل سینتیک یکواکنش شیمیایی؛
 .2استفاده از ابزارهای چندگانه مانند کروماتوگرافی مایع
با کارایی باال 5و آشکارساز آرایه دیودی ( )HPLC-DADیا
کروماتوگرافی مایع  -طیفسنجی جرمی 6و یا کروماتوگرافی گازی
 طیفسنجی جرمی.7هنگامی که دادههای مرتبه دوم یک سری از نمونهها (نمونههای
کالیبراسیون و پیشبینی) در یک جهت جمع میشوند ،آرایه سه
بعدی که بهعنوان آرایه سه متغیره نیز خوانده میشود ،ایجاد شده
که معموالً دادههای مربوطه بهعنوان دادههای سه طرفه شناخته
میشوند .از این رو ،هنگامی که یک سری از نمونهها بهصورت
تک ،مرتبه صفر (یک عدد) ،مرتبه اول (یک بردار) ،مرتبه دوم
(یک ماتریس) ،مرتبه سوم (یک آرایه سه متغیره) و مرتبههای
باالتر جمع میشوند دادههای یک متغیره ،دو متغیره ،سه متغیره،
چهار متغیره و  -Nمتغیره را بهدست میآورند .به این ترتیب
کالیبراسیون مرتبه صفر نیز بهعنوان کالیبراسیون تک متغیره
نامیده میشود .این روش به دلیل نیاز به گزینشپذیری کامل
برای سیگنالهای آنالیتهای هدف ،محدودیت باالیی در کاربرد آن
وجود دارد .به جز کالیبراسیون تک متغیره برای آنالیز دادهها ،بقیه
بهعنوان کالیبراسیون چند متغیره شناخته میشوند ،آنالیز مرتبه
دوم و مرتبه باالتر بهعنوان کالیبراسیون چند متغیره یا چند مولفه
مشخص میشود.

میتـوان بـه کالیبراسـیون ،پیشبینـی و مجموعههـای واقعـی
تقسـیم کـرد .مجموعههـای واقعـی شـامل نمونههـای پیشبینـی
شـده (آنالیتهـای هـدف) (بهصـورت مجهـول) و یـا نمونههـای
واقعـی (چـه شـامل آنالیتهـای هـدف باشـد یا ناشـناخته باشـد)
هسـتند .مواد تشـکیل دهنده موجـود در نمونههای مورد اسـتفاده
بـرای کالیبراسـیون و اعتبارسـنجی ،بـه ترتیـب «شـناخته شـده»
یـا «انتظـار مـیرود» نامیـده میشـوند کـه انتظـار مـیرود در این
مجموعههـا نیـز همانطـور که بـرای نمونههـای واقعـی پیشبینی
میشـود ،وجـود داشـته باشـد.
ایتالیکهای کوچک نشان دهنده اعداد هستند .ماتریسهای
دو متغیره با حروف پررنگ مشخص میشوند .حروف پررنگ با
خطکشی زیر آن آرایههای سه متغیره را تعیین میکنند ،عبارت T
8
نشان دهنده ماتریس انتقال است ،و عبارت  +معکوس مور-پنروز
یک ماتریس است F || || .نورم ماتریس فرابنیوس 9را تعیین میکند.
برای درک بهتر در مورد کالیبراسیون چند متغیره ،به خوانندگان
توصیه میشود که یک خاصیت تقارن چرخهای داخلی از تجزیه سه
خطی ارائه شده در سال  1996که بهعنوان تقارن چرخه سه متغیره
نامیده میشود ،استفاده کنند .همانطور که در شکل ( )2نشان
داده شدهاست ،عناصر ،بردارها ،عالئمها و حالتهای فیزیکی در
ماتریسها به همراه فرمولها ،همه از اصل خاصیت تقارن چرخهای
داخلی پیروی میکنند.
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شکل ( :)2نمایی از ویژگی تقارن چرخهای سه متغیره [.]1

مدلهای چند گانه

شده اسـت [.]1

در ضمـن ،توضیحـات مفصلـی بـرای انـواع مختلـف نمونـه
نیـز ارائـه شدهاسـت .براسـاس عملگرهـای مختلـف ،نمونههـا را

ر

www.IJLK.ir

شـکل ( :)1روابـط و تفـاوت بیـن مفاهیـم مرتبـه داده و متغیرهـا شـرح داده

هرشمان 10به همراه کارول و چانگ 11ابتدا مدل آنالیز فاکتور
مشابه 12را در سال  1970پیشنهاد دادند .در این مدل سهگانه ،هر
عنصر  xijkاز یک آرایه سه متغیره ( X)I*J* Kمیتواند با معادله
زیر مناسب باشد:

21
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که در آن N :تعداد کل مؤلفههای قابل شناسایی شامل مؤلفههای
مورد نظر ،پسزمینههای غیرکالیبره و تداخالت ناشناخته را نشان
میدهد.
شکل ( )3نمایش گرافیکی یک مدل سهگانه از آرایه دادههای
سه متغیره  Xاست A، B .و  Cبه ترتیب سه ماتریس پروفایل X
با  I* N ، J* Nو  K* Nاست I .آرایه هسته قطری سه متغیره با
اندازه  N* N* Nکه در قسمتهای چند ضلعی و صفر قرار دارند
و  Eمجموعهای از دادههای باقیمانده سه متغیره با اندازه *I* J
 Kاست .برای درک بیشتر مفهوم ریاضی مدل سهگانه بهصورت
گرافیکی در شکل ( )4توضیح داده شدهاست.
شکل (:)5نمایی از راهبرد آنالیزی  LC-MSبا استفاده از کمومتریکس [.]2

برخی از موضوعات اساسی مرتبط
شکل ( :)3نمایی از مدل سهگانه [.]2

پردازش اطالعات
برای تامین صحت تجزیه یک مدل چندگانه نیاز است که مدل
چندگانه ،چندگانگی را حفظ کند .با این حال ،برخی از عوامل
غیر چندگانه وجود دارد که میتواند باعث انحراف یک مدل
چندگانه شود .بهعنوان مثال ،در مدل چندگانه در کروماتوگرافی
مانند دادههای  HPLC-DADو  ،LC-MSمشکل انحراف زمان
بازداری و پس زمینه در بین خوانشهای مختلف باعث میشود که
مدل سهگانه از سهگانگی انحراف یابد .بنابراین ،آرایههای دادهها در
کالیبراسیون چند متغیره نیازمند مراحل پیش پردازش دادههای
مناسب قبل از تجزیه چندگانه است .نمایی از راهبرد آنالیزی 13و
 LC-MSبه کمک کمومتریکس به ترتیب در شکلهای ( )4و ()5
نشان داده شدهاست.
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 روش همترازی پیک 14کروماتوگرافی
روش همتـرازی پیـک کروماتوگرافـی چالشـی در زمینـه آنالیز
سیسـتمهای پیچیـده بـا روشهـای کالیبراسـیون چنـد متغیـره
اسـت .برخـی از روشهـا بـرای همتـرازی پیـک براسـاس ابزارهای
مرتبـه دوم تهیـه شدهاسـت کـه بـرای هـر نمونـه ،داده ماتریسـی
ایجـاد میکننـد .ایـن روشهـا [ ،]4بهعنـوان مثـال ،آنالیـز فاکتور
هـدف مـوازی ،به حداقل رسـاندن مرتبه ،15همتـرازی آنالیز فاکتور
مـوازی و دیگـر روشهای اخیر ارائه شـده براسـاس حداقل مربعات
متنـاوب بـا تفکیک منحنی چند متغیره ،سـیگنالهای سـاختار دو
متغیـره بـرای همتـراز کـردن انحرافـات پیکهـای کروماتوگرافـی
از لحـاظ تئـوری نشـان میدهـد .ایـن روشهـا بهمنظـور همتـراز
کـردن نواحـی کروماتوگرافـی انجـام شـده و بنابرایـن میتـوان
بـرای جابجاییهـای زمـان موجـود در کل کروماتوگـرام نتایـج
رضایتبخـش بدسـت آورد .آنهـا میتواننـد بـدون توجه بـه حضور
تداخلات ناشـناخته ،بـه همتـرازی زمانـی دقیـق برسـند .چندی
پیـش ،یـو 16و همکارانـش الگوریتـم جدیـدی بـرای همتـرازی
پیـک کروماتوگرافـی توسـعه دادند کـه از روش معـروف به حداقل
رسـاندن مرتبـه بدسـت آمـده اسـت کـه جابجایـی زمـان را بیـن
نمونههـا همتـراز میکنـد و سـپس از الگوریتـم تجزیـه سـهگانه
بـرای تفسـیر همپوشـانی پیکهـای کروماتوگرافـی اسـتفاده
میکنـد تـا آنالیتهـای هـدف را تعییـن مقـدار کنـد [.]4
17

 انحراف پس زمینه

شـکل ( :)4نمایـی از راهبـرد آنالیـزی  LC-DADبـا اسـتفاده از
کمومتریکـس

[.]2

گاهـی اوقـات ،عوامـل غیر سـهگانه ماننـد انحراف پـس زمینه
در آنالیـز کروماتوگرافـی بـه دلیـل ترکیـب شـویش گرادیانـی و یا
ماهیـت ماتریسهـای پیچیـده ،اجتنابناپذیـر بـوده کـه ممکـن
اسـت منجر بـه نتایج آنالیز نادرسـت توسـط الگوریتمهـای ریاضی
شـود .آمیگـو 18و همکارانشـان الگوهـای گرافیکـی و مدلهـای

ف

ریاضـی را بـرای دادههـای کروماتوگرافـی بـه کار بردنـد [.]5
روشهـای تفکیـک منحنـی چنـد متغیـره 19مثالهـای متـداول
هسـتند .راهبـرد تصحیـح انحـراف پـس زمینـه کروماتوگرافی []6
در سـال  2007برای دادههای  LC LC DADتوسـعه یافته اسـت.
 کاربردها

 .2ماتریس زیستی
نمونههای زیسـتی بیشـتر حاوی مواد مختلـف درونزا مانند
34

 .3غذاها
کاربردهــای ایــن زمینــه آنالیــز آالیندههــا ،ترکیبــات اساســی
و مــواد افزودنــی را پوشــش میدهــد .آنتــی اکســیدانهای
فنلــی ســنتزی بهعنــوان مــواد افزودنــی غذایــی بــا اســتفاده
از  HPLC-DADو  APTLDبــا موفقیــت در روغــن خوراکــی
اندازهگیــری شــدند .برخــی از روشهــای اســتخراج کــه در آن
آنتــی اکســیدانهای مــورد نظــر از هــم جــدا میشــوند ،غیــر
ضــروری اســت و  10آنتــی اکســیدان را میتــوان در عــرض 6
دقیقــه شــویش داد.
ییـن 46و همکاران ،یک راهبرد هوشـمند کـه  HPLC-DADرا
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 .1داروها
در ایـن زمینـه ،دو یـا سـه دارو بهطـور همزمـان در محلـول
آبـی یـا طـب سـنتی چینـی شناسـایی شدهاسـت .دادههـای مورد
بررسـی ،مرتبـه دوم هسـتند که بـا اسـتفاده از کروماتوگرافی مایع
بـا کارایـی باال و آشکارسـاز آرایـه دیودی ( )HPLC-DADبدسـت
میآینـد .سـو 20و همـکاران روشـی را بـرای اندازهگیـری کمـی
همزمـان ترکیبـات اصلـی مؤثـر ماننـد پوراریـن ،21دیادزیـن22و
دیادزئیـن 23در ریشـه کودزویـن 24در طـب سـنتی چینـی بـا
اسـتفاده از  HPLC-DADبـا الگوریتـم  ATLDپیشـنهاد کرد [.]6
امـروزه ،طـب سـنتی چینـی نقـش مهمـی در سیسـتم
مراقبتهـای بهداشـتی ایفـا میکنـد .بنابرایـن ،توجـه زیـادی بـه
داروهـای ثبـت اختـراع چینـی 25شدهاسـت کـه بهطـور عمومی از
چندیـن  TCMو دیگـر مـواد تشـکیل دهنده ،تشـکیل شدهاسـت.
تعییـن مقـدار ترکیبات  CPMو پالسـما برای آنالیز دارویی بسـیار
مهم اسـت .لیـو 26و همـکاران بـا اسـتفاده از  HPLC-DADهمراه
بـا الگوریتـم متنـاوب تجزیـه سـهگانه ( ،)ATLDدو مـاده مؤثـر،
کاسـتونولید 27و دهیدروکاوستوسلاکتون ،28در نمونـه پالسـما و
داروی ثبـت اختـراع چینـی ،کپسـول شـیانگ شـا یانـگ وی 29بـا
اسـتفاده از  HPLC-DADتعییـن شـد.
32
31
عالوهبـر این ،دینگ 30و همـکاران ،ایزونیازید و پیرازینامید
را بـا اسـتفاده از  HPLC-DADهمـراه بـا سـه الگوریتـم
کالیبراسـیون مرتبـه دوم از جملـه  ،ATLDباقیمانـده اتصـاالت
متنـاوب و تجزیـه سـهگانه متناوب خود وزنـه بـردار 33اندازهگیری
کردنـد .نتایـج نشـان داد کـه هـر سـه الگوریتـم میتواننـد بـرای
حـل کروماتوگرامهـای دارای همپوشـانی و تداخلات ناشـناخته با
موفقیـت مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد و نتایـج آنالیز بهدسـت آمده
از  AFRدر ایـن شـرایط اندکـی بهتـر بـود.

معرفی کمومتریکس (بخش دوم)

براسـاس «مزایـای مرتبـه دوم یـا مرتبـه باال» کـه از روشهای
کمومتریکـس ارائـه شدهاسـت ،برخـی از کاربردهـای واقعـی
بـرای آنالیـز داروهـا ،ماتریسهـای زیسـتی ،غذاهـا ،آرایشـی،
ماتریسهـای محیطـی و دیگـر مـوارد ارائـه شدهاسـت .بـرای
افزایـش گزینشپذیـری ،از الگوریتمهـای کالیبراسـیون چنـد
متغیـره اسـتفاده شدهاسـت کـه میتوانـد غلظـت پیشبینی شـده
دقیـق آنالیتهـای مـورد نظـر را عـاری از تداخـل ماتریـس مزاحم
احتمالـی بدسـت آورد .ایـن کاربردهـا در جـدول ( )2خالصـه و در
شـش جنبـه زیـر بررسـی شدهاسـت.

اسـیدهای آمینـه ،هورمونها و انتقـال دهندههای عصبی هسـتند.
تعییـن غلظـت ایـن مولکولها یـا متابولیتها بخشـی جداییناپذیر
از تحقیقـات بالینـی اسـت و همچنین بـرای درک پاتوفیزیولوژی و
سـازوکار بیماریهـا مفید اسـت .بهطـور معمول ،ادرار و پالسـمای
انسـان سیسـتمهای تحقیقاتـی اولیه هسـتند .فشـار خـون باال که
بهطـور گسـتردهای به آن فشـار خون گفته میشـود ،یـک بیماری
مزمـن قلبـی بـا نشـانه افزایـش پایـدار در فشـار خـون شـریانی
سیسـتمی اسـت .ژائو 35و همکاران با اسـتفاده از  HPLC-DADبا
کمـک کالیبراسـیون مرتبـه دوم براسـاس الگوریتـم  ،ATLDمقدار
 11فشـار خـون باال ،سـرم انسـانی ،محصـول بهداشـتی و داروهای
ثبـت اختـراع چینـی را بهصورت همزمـان تعییـن کردند.
تیروزین کیناز 36تنظیم کنندههای مهم رشـد سـلول هسـتند.
اندازهگیـری غلظـت  TKIهـا در سـیالهای زیسـتی مختلـف،
نقـش بهسـزایی در بهینهسـازی رژیـم دوز فـردی و کاهـش خطـر
دوزهـای ناپایـدار ایفـا میکنـد .بـرای آنالیـز چهـار مهـار کننـده
تیروزیـن کینـاز در نمونههـای مختلـف پالسـما ،از HPLC-DAD
بـدون جداسـازی کامـل بـا توسـل بـه الگوریتـم  ATLDاسـتفاده
شـد .محتویـات چهـار مهـار کننـده تیروزیـن کینـاز در نمونههای
مختلـف پالسـمای پیچیـده را میتـوان بـا دقـت مشـخص کـرد.
39
لیـو 37و همـکاران ،همزمـان وینکروسـتین ،38وینبلسـتین ،
ویندولیـن ،40کاتارانتیـن 41و یوهیمبیـن 42در نمونههـای سـرم
کاتارانتـوس رزوس 43و سـرم انسـانی بـا اسـتفاده از الگوریتـم
 ATLDبـرای آنالیـز دادههـای سـهگانه توسـط HPLC-DAD
اندازهگیـری کردنـد -β .مسـدود کنندههـا اولیـن روش درمانـی
بـرای درمـان بیماریهـای قلبـی عروقـی و همچنیـن یـک کالس
از مواد ممنوعه در مسـابقات ورزشـی هسـتند .بنابرایـن ،غربالگری
سـریع بـرای چندین مسـدودکننده  βدر یک آنالیـز واحد ،تقاضای
فزاینـدهای در سمشناسـی بالینـی ،علوم پزشـکی قانونـی و کنترل
پادزهـر داشـته اسـت .گـو44و همـکاران ،راهبـردی هوشـمند کـه
ترکیبـی از دادههـای طیفسـنجی کروماتوگرافـی  -مایع سـه گانه
( )LC-MSبـا روش کالیبراسـیون مرتبـه دوم مبتنـی بـر الگوریتم
متنـاوب تجزیـه سـهگانه ( )ATLDبـرای اندازهگیـری همزمـان
 -β10مسـدود کننـده در ادرار و نمونههـای پالسـما اسـت ،ارائـه
داد .نتایـج کمـی بـا  LC-MS / MSکـه در حالـت ارزیابی واکنش
چندگانـه 45عمـل میشـود ،تأییـد شـد.
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بـا الگوریتـم  ATLDترکیـب کردهاند .بـرای حل الگوهـای مختلف
تداخـل از سـتونهای مختلـف کروماتوگرافـی و ماتریـس نمونـه
بـرای اندازهگیـری سـریع و همزمـان شـش رنگدانـه سـنتزی در
نوشـیدنیها بـا آمادهسـازی محـدود نمونـه پیشـنهاد کردند.
چــای یکــی از نوشــیدنیهای پــر مصــرف جهــان اســت.
عملکردهــای زیســتی چــای طــی مطالعــات بیشــماری از جملــه
ضدالتهــاب ،ضداســکلروتیک ،آنتــی اکســیدان ،ضدســرطان،
ضدچربــی و ویژگــی ضدویروســی گــزارش شدهاســت .ایــن اثــرات
مفیــد مربــوط بــه وجــود آلکالوئیدهــای پوریــن و پلــی فنولهــا
در چــای اســت .راهبــرد جــذاب  HPLC-DADبــا اســتفاده از
کمومتریکــس توســط ییــن و همــکاران بــرای اندازهگیــری
همزمــان و ســریع هشــت ترکیــب هــم شویشــی شــامل اســید
گالیــک ،کافئیــن و شــش کاتچیــن 47در  10نــوع چــای چینــی
بــا اســتفاده از روش کالیبراســیون مرتبــه دوم براســاس الگوریتــم
 ATLDارائــه شدهاســت .پــس از آن ،براســاس نتایــج کمــی ،از
آنالیــز مؤلفههــای اصلــی 48بــرای انجــام آنالیــز خوشـهای 49بــرای
ایــن چایهــای چینــی اســتفاده شــد.
بـره مـوم 50محصولـی اسـت كـه بهطـور طبیعـی از كنـدو
جمـع شدهاسـت و توسـط زنبورهـا و پوسـت درختـان گیاهـان
مختلـف جمـعآوری شدهاسـت (شـکل ( .))6سـان 51و همـکاران
یـک راهبـرد تحلیلـی سـریع از طریـق ترکیـب  HPLC-DADبـا
الگوریتـم  ATLDبـرای اندازهگیـری همزمـان هشـت فالونوئید در
نمونههـای کپسـول بـره مـوم توسـعه دادنـد.

شکل ( :)6پروفایل ترکیبات فنولی در موم عسل [.]2

عسـل یـک محصـول غذایـی طبیعی سـالم اسـت که بـه دلیل
داشـتن مـواد مغـذی زیـاد ،شـناخته شدهاسـت .توانایـی آنتـی
اکسـیدانی تعـدادی از عسـلها مشـخص شدهاسـت و بهطـور قابل
توجهـی بـا محتـوای پلـی فنولهـا ارتبـاط دارد کـه میتوانـد بـر
کیفیـت عسـلها و محصـوالت آنهـا بـرای بهبـود سلامتی کلـی و
جلوگیـری از برخـی بیماریهـا تأثیـر بگـذارد .ژانـگ 52و همکاران
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با اسـتفاده از کالیبراسـیون مرتبه دوم برای توسـعه روش HPLC-

 ،DADنـه پلـی فنـول در پنـج نـوع نمونـه عسـل بـا موفقیـت
اندازهگیـری کردنـد .کوینولونهـا 53نوعـی ضـد باکتـری اسـت که
بـه دلیـل فعالیـت ضد میکروبـی زیاد در کشـاورزی مورد اسـتفاده
قـرار میگیرد که با اسـتفاده از  HPLC-DADبـا الگوریتم ATLD
در نمونههـای عسـل نیز کشـف شـد.
مایکوتوکسـینها نوعـی از مـواد بسـیار سـرطانزا هسـتند کـه
بیشـتر بهطـور طبیعـی در غذاهـای کپـک زده بـه ویـژه غلات
مشـاهده میشـوند .لیـو و همـکاران راهبـرد هوشـمندانهای ارائـه
دادهانـد کـه ترکیبـی از دادههـای سـهگانه  LC-MSبـا روش
کالیبراسـیون مرتبـه دوم براسـاس الگوریتـم  ATLDبـرای تعییـن
مسـتقیم ،سـریع و بـدون دخالت مایکوتوکسـینهای تنظیم شـده
چند کالسـی در نمونههای پیچیده غالت اسـت .ده مایکوتوکسـین
بـا ویژگیهـای مختلـف میتوانـد سـریع شـویش شـده و با اسـکن
کامـل  MSبـا یـک برنامـه قطعه شـده 54بـرای افزایش حساسـیت
شناسـایی شوند.
جــو 55و همــکاران بــا اســتفاده از  LC-MSدر ترکیــب بــا
روش کالیبراســیون مرتبــه دوم براســاس الگوریتــم ،ATLD
بهطــور همزمــان شــش مــاده ضــد باکتــری خوراکــی
ســولفونیل اوره از نــوع خوراکــی ســالم را در چایهــای
گیاهــی ســالم و نمونههــای پالســمائی انســانی اندازهگیــری
کردنــد .ایــن راهبــرد اثبــات کــرد کــه ایــن ،روشــی امیــدوار
کننــده بــرای تفکیــک و اندازهگیــری چنــد آنالیــت مــورد
نظــر در نمونههــای پیچیــده اســت در حالــی کــه از مراحــل
آمادهســازی نمونــه دقیــق و شــرایط آزمایشــگاهی پیچیــده و
همچنیــن ابــزار دقیــق و پــر هزینــه اجتنــاب میشــود.
 .4ماتریسهای محیطی
در ایـن زمینـه ،آنالیتهـا را در محلـول آبـی ،خاک ،آب شـیر،
رودخانـه و آب پسـاب کـه بهطـور عمده حـاوی آالیندههـای آلی و
سـموم دفـع آفات اسـت ،مـورد آنالیز قـرار گرفتند.
علفکشهـا کـه بیشـتر مواد شـیمیایی هسـتند ،برای کشـتن
علفهـای هـرز بـدون ایجـاد صدمـه بـه پوشـش گیاهـی مطلوب،
مـورد اسـتفاده گسـترده قـرار گرفتهانـد کـه ممکـن اسـت منجـر
بـه تجمـع آنهـا در محیـط و ایجـاد آلودگـی مـداوم و جـدی و یـا
حتـی سـمیت بـرای محصوالت زراعـی و انسـان شـود .چینگ 56و
همـکاران راهبـرد جدیـدی برای آنالیز سـه علفکش قبـل از ظهور
در نمونههـای محیطـی بـا اسـتفاده از  HPLC-DADبـا الگوریتـم
 SWATLDتوسـعه دادند.
راهبــرد  HPLC-DADبــا کمــک کمومتــری از پتانســیل
باالیــی در آنالیــز آنالیتهــای هــدف در ماتریسهــای پیچیــده
محیطــی برخــوردار اســت .تاکنــون از ایــن راهبــرد بــرای تعییــن
اســیدهای -1کلرو-2،4-دینیتروبنــزن 57و  3،5دینیتروبنزوئیــک
اســید ،58کاتچــول ،رزورســینول ،59هیدروکینــون 60و همچنیــن
پنــج ایزومــر دی متیــل فنــول در محیــط بــا موفقیــت اســتفاده
شد هاســت.
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آنالیتها

HPLC-DAD

ATLD

پورارین ،دیادزین و دیازئین

HPLC-DAD

ATLD

کاستونولید و دهیدروکاستوسالکتون

HPLC-DAD

ATLD, SWATLD, AFR

ایزونیازید و پیرازینامید

دارویی

ماتریس زیستی
HPLC-DAD

ATLD

 11ضد فشار خون

HPLC-DAD

ATLD

 4ضد تیروزین کیناز

LC-MS

ATLD

 β 10مسدود کننده

LC-MS

ATLD

 6معرف ضد دیابت

HPLC-DAD

ATLD

 6رنگدانه سنتزی

HPLC-DAD

ATLD

آنتی اکسیدانهای فنولی سنتزی

HPLC-DAD

ATLD,PCA

 8ترکیب هم شویشی در چای

HPLC-DAD

ATLD

 8فالونوئید

HPLC-DAD

ATLD

 9پلی فنول

HPLC-DAD

ATLD

 12کوینولن

HPLC-DAD

ATLD, PCA-LDA

 13ترکیب فنولی

HPLC-DAD

ATLD

 12پلی فنول

LC-MS

ATLD

 10مایکوتوکسین

HPLC

ATLD

-1کلرو-2،4-دی نیتروبنزین و -3،5دی نیتروبنزوئیک اسید

HPLC

ATLD

کاتچول ،رزورسینول و هیدروکوینون
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در ایــن مقالــه روشهــا و کاربردهــای مختلــف کمومتریکــس چندگانــه در کروماتوگرافــی توضیــح داده
شــد .ویژگــی تقــارن چرخـهای ریاضــی بــرای تجزیــه چندگانــه و الگوریتــم کالیبراســیون چندگانــه را معرفــی
کردیــم و بســیاری از سیســتمهای واقعــی بــا روشهــای مذکــور بررســی شــد .برخــی از موضوعــات اساســی
مربــوط بــه آنالیــز کروماتوگرافــی ماننــد همتــرازی پیــک و انحــراف پــس زمینــه نیــز مــورد بحــث و بررســی
قــرار گرفــت .بــا ترکیــب روشهــای کروماتوگرافــی بــا کمومتــری براســاس روشهــای کالیبراســیون چندگانــه،
آمادهســازی نمونــه پیچیــده و خســته کننــده میتوانــد بســیار ســاده شــده و از شــویش کروماتوگرافــی
طوالنــی جلوگیــری شــود .تمامــی برنامههــای ذکــر شــده ،جهانــی ،ســریع و حســاس بــوده و یــا اندازهگیــری
انــواع آنالیتهــا در ماتریسهــای پیچیــده اســت.
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The analysis of multivariate data and their calibration is rapidly expanding with the
development of multichannel chromatographic instruments. By combining chromatographic techniques with a chemometrics based on high-order calibration methods,
some previous analysis problems such as complex pre-processing steps, long elution times, or even worse analysis results can be prevented. This paper examines an
overview of second- to third-order data that provide theories and applications along
with the processing of relevant data in chromatography.
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