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Загальні теоретичні положення 

 

Коротка характеристика методу 

Хроматографія – фізико-хімічний метод розділення речовин біоматеріалу, 

що базується на різниці їх коефіцієнтів розподілу між рухомою (мобільною) і 

нерухомою (стаціонарною) фазами хроматографічної системи. Основний 

принцип хроматографічного методу полягає у розділенні речовин на основі 

різниці їх фізичної або хімічної спорідненості до певних сполук, які є основою 

хроматографічної системи. Розподіл відбувається у процесі переміщення 

рухомої фази шляхом спонтанної або примусової дифузії вздовж нерухомої у 

певному напрямку та з певною швидкістю. Метод хроматографії 

використовується для вирішення трьох основних завдань: 

1. Ідентифікація - якісне та кількісне визначення сполук у 

біоматеріалі як аналітичний метод, 

2. Виділення - одержання  відносно великих  кількостей  чистих  

речовин, як препаративний метод, 

3. Очистка - розділення окремих компонентів суміші або 

позбавлення від домішок. 

Використання хроматографічного методу дає цілу низку переваг.                 

По-перше, речовини під час розділення, в основному, не змінюються, що є дуже 

важливим для подальших біохімічних досліджень. По-друге, цей метод цілком 

придатний для розділення рідких та газоподібних сполук. По-третє, він може 

бути використаний для фракціонування сумішей речовин, які близькі за 

біохімічним складом, властивостями та будовою. По-четверте, хроматографія 

має високу точність розділення речовин, є відносно простою у використанні 

та доступною для будь-якої лабораторії. 

Типова хроматографічна система базується на розподілі компонентів між 

двома фазами, одна з них є нерухомою - стаціонарна з великою поверхнею, 

а інша переміщується відносно першої – рухома фаза. Як нерухома фаза 

використовується тверда речовина або рідина, яка наноситься на спеціальний 

твердий носій. Компоненти, що розділяються, разом з рухомою фазою, яка 

являє собою рідину або газ, проходять крізь нерухому. Розділення речовин 

пов'язано з сорбційно-десорбційним процесами і можливе тільке у випадку, 

якщо нерухома фаза, або так званий сорбент, характеризується різною 

абсорбційною здатністю щодо кожної з речовин, що піддаються 

розділенню. При цьому під абсорбцією розуміють будь-який процес, що 

пов'язаний з накопиченням того чи іншого компонента в нерухомій фазі або на 

межі розподілу фаз. 
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Класифікація методів хроматографії на сьогодні значно розширилася і може 

базуватися на декількох основних принципах. За апаратним забезпеченням 

виділяють колоночну та площинну (планарну) хроматографію, остання, у свою 

чергу поділяється на паперову та тонкошарову. В той же час, за агрегатним 

станом рухомої фази, хроматографія може бути рідинною або газовою. 

Нарешті, за видом і механізмом розподілу речовин, що розділяються, методи 

хроматографії діляться на адсорбційну, куди відносяться йонообмінна, 

гідрофобна, афінна хроматографії,  та неадсорбційну хроматографію, до якої 

відноситься хроматографія, що поділяє за розміром. Спеціальними методиками 

хроматографічного розділення вважаються хроматографія оберненої фази, 

хроматографія високого та низького тисків, швидка хроматографія білків, 

двовимірна, піролітична, протиточна та хіральна хроматографії. 

 

Загальні поняття і термінологія 

Аналіт (analyte) – речовина-компонент дослідної суміші, яка піддається 

хроматографічному розділенню.  

Аналітична хроматографія – вид хроматографії, який використовується 

для визначення присутності аналітів у дослідній суміші, а також їх 

вмісту/концентрації. 

Елюат  (eluate) – розчинник з аналітами, який вже пройшов через 

хроматографічну систему і збирається на її виході для їх детекції. 

Елюент (eluent) – розчинник, за допомогою якого відбувається «вимивання» 

аналітів з хроматографічної системи. 

Елюотропна серія (eluotropic series) -  список розчинників у порядку 

збільшення/зменшення їх сили елюції. 

Зв’язана фаза (bonded phase)– компонент нерухомої фази, який ковалентно 

приєднаний до поверхні хроматографічної матриці на площині або всередині 

колонки. 

Зворотня фаза (reverse phase) – нерухома фаза, основою якої є неполярні 

компоненти, наприклад, насичені алкільні ланцюги вуглеводнів.  

Коефіцієнт розподілу – характеристичний коефіцієнт, що є основною 

хроматографічного розділення і залежить від спорідненості певного аналіту до 

обох фаз.  

Нерухома фаза (immobilized phase) – стаціонарна фаза хрматографічної 

системи, певним чином імобілізована на поверхні хроматографічної матриці. 

Препаративна хроматографія – використовується для очищення значних 

кількостей певних речовин з метою їх подальшого використання. 

Пряма фаза (forward phase) – нерухома фаза, яка у своїй основі містить 

полярні компоненти, такі як силікагель, сефадекс, тощо.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Eluotropic_series
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Рухома фаза (mobile phase) – фаза, яка у процесі хроматографічного 

розділення рухається з певною швидкістю і у певному напрямку вздовж 

нерухомої. Рухома фаза може бути рідиною, як у випадку рідинної хроматографії 

(Liquid Chromatography – LC) або капілярної електрохроматографії  (Capillary 

Electrochromatography - CEC), газом – у газовій хроматографії (Gas 

Chromatography - GC), або ж суперкритичною рідиною, як у суперкритично-

рідиннй хроматографії (Supercritical-fluid Chromatography - SFC). Типова рухома 

фаза складається з дослідного зразку з певною кількістю аналітів та розчинника, 

який переміщує аналіти відносно нерухомої фази хроматографічної системи. 

Хроматограма – будь-яка візуальна репрезентація ходу хроматографічного 

розділення, як правило, у вигляді графіку, який складається з певної кількості 

піків. У випадку ідеального розділення кількість піків відповідає кількості 

аналітів, а площа – їх концентраціям (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Типова хроматограма дослідної суміші, що складається з двох 

аналітів. Вісь абсцис - час або об’єм утримання, вісь ординат – рівень сигналу 

детектора (спектрофотометричного, мас-спектрометричного, тощо). Зміни 

сигналу оптимальної хроматографічної системи відповідають часу виходу 

аналітів з неї і є прямо пропорційними їх концентрації. 

 

Хроматограф – прилад, що дозволяє проводити хроматографічне 

розділення, контролювати і реєструвати його хід у часі. 

Хроматографічна матриця (носій) – компонент хроматографічної системи, 

на поверхні якого імобілізують нерухому фазу. Приклад – сорбенти для 

адсорбційної хроматографії (сефароза, сефадекс, тощо).  

Хроматографічний зразок – речовина або суміш речовин, отримані з 

біоматеріалу, які аналізуються хроматографічно. До зразку відносяться лише 
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речовини, які безпосередньо цікавлять дослідників, все інше сприймається як  

хроматографічний непотріб.  

Хроматографічний розчинник – будь-яка суміш речовин визначеного 

складу, яка здатна розчинити компоненти зразку. Відповідає рухомій фазі у 

рідинній хроматографії.  

Хроматографія – фізико-хімічний метод розділення речовин біоматеріалу, 

що базується на різниці їх коефіцієнтів розподілу між рухомою (мобільною) і 

нерухомою (стаціонарною) фазами хроматографічної системи. Розподіл 

відбувається у процесі переміщення рухомої фази шляхом спонтанної або 

примусової дифузії вздовж нерухомої у певному напрямку та з певною 

швидкістю.  

Час утримання (retention time)  – характеристичний час, потрібний для 

повного проходження певного аналіту через хроматографічну систему за певних 

умов.  

 

Параметри розділення та пов’язані з ними терміни  

Нульова (базова) лінія хроматограми – лінія, що відповідає нульовій 

концентрації аналітів у елюаті. 

Шум – статистичні флуктуації нульової лінії хроматограми. Рівень шуму 

залежить від статистичних коливань усіх параметрів сигналу детектора.  

 

Рис. 2. Хроматографічні параметри та терміни (пояснення у тексті). 

 

Дрейф нульової лінії – поступове зміщення нульової лініїна хроматограмі. 

Ширина піку  

біля основи 10% висоти піку 

Тангенціальні лінії 

для визначення 

ширини піку біля 

основи  

 

Ширина піку на 

половині висоти 

Точка внесення 

зразку 

  Час утримання 

-несорбованого 

компоненту 

Асиметрія піку 

-першого піку 

(1-ий аналіт) 
-другого піку 

(2-ий аналіт) 
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Хроматографічний пік – ділянка хроматограми, що відповідає площі, яка 

обмежена функцією хроматограми в момент виходу аналіту  з колонки, та 

нульовою лінією. 

Основа піку – продовження нульової лінії, що з’єднує початок і кінець 

хроматографічного піку. 

Висота піку (h) – відстань від максимуму піку до його основи, яка виміряна 

вздовж осі відгуку детектора. 

Ширина піку біля основи (Wb) – відрізок основи піку, що відсікається 

двома дотичними, які проведені в точках перегинів висхідної та низхідної гілок 

хроматографічного піку (рис. 2). 

Ширина піку на половині висоти (Wh) – відрізок лінії, що відсікається 

піком на середині його висоти, проведений паралельно основі піку (рис. 2). 

Площа піку (S) – площа хроматограми між піком та його основою: 

 

𝑺 = 𝒉 × 𝑾𝒉 

 

Геометричний об’єм колонки (Vc) – увесь внутрішній простір пустої 

колонки. 

Вільний об’єм колонки (V0) – частина об’єму, що не зайнята сорбентом. 

Об’єм утримання речовини (VR) – об’єм рухомої фази, що витрачається на 

елюцію компонентів зразку. Визначається між точками внесення зразку та 

реєстрації максимуму сигналу відповіді детектора. 

Абсолютний об’єм утримання речовини (VN) – об’єм рухомої фази, що 

визначається від точки внесення зразку у хроматографічну систему до точки 

реєстрації максимуму хроматографічного піку, який відповідає певному аналіту.  

 «Мертвий» об’єм (VM) – об’єм рухомої фази між точками внесення зразку 

та його першої появи у елюаті. Включає в себе вільний об’єми колонки, дозатора, 

в якому вноситься зразок, детектора, а також комунікацій між усіма частинами 

хроматографічної системи. 

Приведений об’єм утримання (VR’) – об’єм утримання аналіту без 

«мертвого об’єму»: 

𝑽𝑹’ =  𝑽𝑹 − 𝑽𝑴 

 

Абсолютний час утримання речовини (tR) – час перебування аналіту в 

хроматографі. Визначається від моменту внесення зразку у хроматографічну 

систему до моменту реєстрації максимуму хроматографічного піку, який 

відповідає даному аналіту (рис. 2).  

«Мертвий» час утримання (tM) – час перебування несорбованої речовини 

у хроматографі. Визначається від моменту внесення несорбованої речовини у 
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хроматографічну систему до момента реєстрації максимуму сигнала детектора, 

що відповідає цій речовині. 

Приведений час утримання (tR’) – абсолютний час утримання без 

врахування «мертвого часу»: 

𝒕𝑹’ =  𝒕𝑹 − 𝒕𝑴 

 

Ефективність хроматографічної системи – кількість ступенів 

встановлення рівноваги між рухомою і нерухомою фазами за обраних умов, 

здатність до утворення вузької концентраційної зони індивідуального аналіту 

дослідної суміші, що піддається розділенню. У чисельному вираженні 

визначається значеннями числа теоретичних тарілок (N) і висотою, яка є 

еквівалентною теоретичній тарілці (Н). Як правило, більш ефективною для 

розділення певних аналітів є та колонка, в якій ширина піку є вужчою за 

однакового часу утримання. Також, чим більшою є величина N, тим 

ефективнішою вважається колонка, оскільки N прямо впливає на розширення 

концентраційної зони дослідної речовини у процесі хроматографічного 

розділення  зразку, а, отже, і на ширину піку після виходу аналітів з колонки. 

Число теоретичних тарілок (N) – величина, яка характеризує ефективність 

колонки і розраховується за параметрами утримання обраного аналіту: 

𝑵 = 𝟏𝟔 × (
𝒕𝑹

𝑾𝒃
)

𝟐

= 𝟓, 𝟓𝟒𝟓 ×  (
𝒕𝑹

𝑾𝒉
)

𝟐

 

Висота, еквівалентна теоретичній тарілці (H) – величина, яка 

характеризує ефективність колонки і розраховується як відношення довжини 

колонки (L) до числа теоретичних тарілок (N): 

𝑯 =  
𝑳

𝑵
 

Приведене число теоретичних тарілок (N’) – відношення розрахованого 

числа теоретичних тарілок на реальній колонці певної довжини (L, см) до умовної 

колонки довжиною 1 метр: 

𝑵 = 𝟏𝟎𝟎 ×  
𝑵

𝑳
  

Приведена висота, еквівалентна теоретичній тарілці (H’) – відношення 

розрахованої висоти теоретичної тарілки (Н) до середнього ефективного діаметру 

частинок сорбенту (d, мкм), також є характеристикою ефективності колонки. 
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Значення, що дорівнює 3-3,5d прийнято вважати задовільним, а 2d – дуже 

хорошим. 

Фактор утримання/коефіцієнт ємності (k’) – безрозмірна величина, що 

характеризує процес утримання речовини і дорівнює відношенню абсолютного 

об’єму утримання до вільного об’єму колонки: 

𝒌’ =  
𝑽𝑵

𝑽𝑶
 

або відношенню приведеного часу утримання до «мертвого» часу: 

𝒌’ =  
𝒕𝑹

𝒕𝑴
 

Фактор селективності/відносного утримання (αR/cm) та фактор 

розділення (α) – параметри, що є мірою вибірковості хроматографічної системи, 

здатності до формування специфічних взаємодій рухомої та нерухомої фаз з 

молекулами аналіту з певними структурними ознаками, що призводить до різної 

швидкості переміщення концентраційних зон індивідуальних компонентів 

суміші. Кількісно селективність виражається трьома способами: 

 

1) Як безрозмірна величина, що дорівнює відношенню приведених об’ємів 

або часу утримання речовини-стандарту та аналіту, що піддаються 

хроматографічному розділенню у ідентичних умовах: 

𝛂𝐑/𝐜𝐦 =    
𝒌𝑹

𝒌𝒄𝒎
 =  

𝒕𝑹’

𝒕𝒄𝒎’
 =  

𝑽𝑹’

𝑽𝒄𝒎’
 

2) Як величина, що пропорційна відношенню приведеного часу утримання 

двох піків: 

𝜶 ~ 
𝒕𝑹𝟐 −  𝒕𝑴

𝒕𝑹𝟏 −  𝒕𝑴
 

3) Як безрозмірна величина, що характеризує роздільну здатність колонки 

по відношенню до аналітів А та Б. Чисельно дорівнює відношенню 

факторів утримання або приведених об’ємів/часу утримання цих аналітів: 

𝛂А/Б =    
𝒌А’

𝒌Б’
 =  

𝒕А’

𝒕Б’
 =  

𝑽А’

𝑽Б’
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На селективність впливають вид сорбенту, геометрія колонки, умови 

розділення, в тому числі, й термодинамічні – температура, тиск у колонці. Все це 

здатне змінити коефіцієнти розподілу речовин між рухомою та нерухомою 

фазами. 

Коефіцієнт асиметрії (AS) – відношення двох відрізків, що утворені на 

горизонтальній лінії, проведеній на 1/10 висоти піку від його основи, під час 

перетинання цією лінією з вертикаллю, опущеною з вершини піку (рис. 2): 

𝑨𝑺  =  
𝑨

𝑩
 

Роздільна здатність піків (RS) – параметр, що характеризує ступінь 

розділення піків і визначається як відношення відстані між максимумами двох 

сусідніх піків до напівсуми їх ширини у основи (в одних і тих же одиницях 

виміру): 

𝑹𝑺  =  
𝟐 (𝒕𝑹𝟐 −  𝒕𝑹𝟏)

(𝑾𝒃𝟏 +  𝑾𝒃𝟐)
 

Роздільна здатність, як правило, збільшується по мірі зростання 

селективності (оскільки значення чисельника зростає), а також внаслідок росту 

ефективності (у цьому випадку значення знаменнику падає через зменшення 

ширині піків).  

Екстраколоночне розширення піку – розмивання хроматографічної зони, 

що відбувається у інжекторі, з’єднувальних капілярах, комірці детектора, тощо. 

 

Хроматографія, що поділяє за розміром  

Хроматографія, що поділяє за розміром (size-exclusion chromatography - 

SEC)  - направлена на розподіл речовин згідно розмірів їх молекул, або, якщо 

точніше, згідно різниці гідродинамічних діаметрів та/або об’ємів останніх. У 

даному випадку сорбент являє собою пористу полімерну гідрофільну речовину. 

Таким чином, у ході розділення, менші молекули дослідної суміші можуть 

входити у пори, і, таким чином, виключаються з рухомої фази. Середній час 

перебування молекул у порах сорбенту залежить від розмірів перших. Одначе, ті 

з молекул дослідної суміші, які є більшими за розміри пор, майже не 

затримуються на сорбенті і вимиваються із системи у перших фракціях. Оскільки 

даний метод хроматографії не володіє високою роздільною здатністю, він часто 

використовується на фінальній стадії очистки речовин, як правило, білків. Також 

він є придатним для визначення третинної та четвертинної структур очищених 

білкових молекул, оскільки може проходити в умовах збереження нативності 

остаанніх. 



11 

 

Сорбентами для даного типу хроматографії, є, як правило, або пористі 

натуральні полімери - агароза чи декстран, або синтетичні високомолекулярні 

сполуки - поліакриламід, сефадекс, сефакрил, сефароза, тощо. Завдяки 

полімерній будові ці сполуки формують жорстке молекулярне сито, що 

складається з перехрещених поздовжніх та поперечних ланцюгів (агароза, 

сефакрил, поліакриламід), або ж гранул з мікроскопічними виїмками 

(сефадекс). У якості сорбенту можна використати і неорганічну пористу 

речовину, наприклад,  оксид алюмінію чи кремнію. В даному випадку для 

запобігання денатурації білків оксид кремнію вкритий гідрофільним 

шаром. Взагалі, у випадку молекулярно-ситової хроматографії сорбент не 

повинен хімічно впливати на молекули, що піддаються розділенню . Тому 

вирішальним фактором розподілу є розмір та густина пор. Однак поверхневі 

взаємодії не виключені, і, як правило, визначають відмінність між типами 

сорбентів. 

 

Йонообмінна хроматографія  

В основі йонообмінної хроматографії (ion-exchange chromatography - 

IEC) лежить нетривала електростатична взаємодія між зарядженими групами 

дослідних речовин у рухомій фазі та протийонами, експонованими на поверхні 

сорбенту у якості нерухомої фази (катіоніту або аніоніту). За  умови введення 

у таку хроматографічну систему буферного розчину достатньо високої йонної 

сили відбувається конкуренція йонів буфера з йонами дослідних сполук за 

місця зв’язування з функціональними групами йонообмінного сорбенту, таким 

чином, розділення у цьому випадку можливе лише для заряджених речовин і 

залежить від сили їх йонних взаємодій з розміщеними на поверхні сорбенту 

групами катіоно- або аніонообмінників. Сорбентом може бути сіткоподібний 

полімер, до якого за допомогою спейсерних молекул і «пришиваються» 

відповідні заряджені катіонні (в аніонітах), або аніонні (у катіонітах) хімічні 

групи. Елюція у даному випадку проводиться шляхом збільшення йонної 

сили буферного розчину, молекули якого витісняють дослідні речовини 

шляхом конкурентного зв’язування із зарядженими ділянками, “пришитими” до 

сорбенту-носія. Зміна йонної сили може бути лінійною –градієнтна елюція, або 

ступінчастою - ступінчата елюція. За умов ізокритичної елюції йонна сила 

хроматографічної систему підтримується на постійному рівні. Різне значення 

рН буферних розчинів забезпечує отримання фракцій на основі сили заряду груп 

у складі дослідних речовин.  

В йонообмінній хроматографії використовують два принципово різних види 

сорбентів. Частіше застосовується аніонообмінні (аніоніти), які мають 

позитивно заряджені групи (наприклад, амінні), «пришиті» до 

хроматографічної матриці. Цей тип хроматографічного сорбенту 
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використовується, наприклад, для розділення сумішей полінуклеотидів 

(завдяки негативно зарядженим фосфатним групам останніх), а також білків і 

невеликих пептидів за значення рН, що перевищує ізоелектричну точку, коли 

дані речовини є негативно зарядженими. За залежністю від рН у певному 

діапазоні значень та йонною силою груп аніоніти поділяються на «слабкі», 

наприклад, діетиламіноетилсефароза (ДЕАЕ-сефароза), та «сильні», 

наприклад, сорбенти з четвертинними аміноетильними групами                    

(ЧАЕ-сефароза). Функціональні групи катіонообмінників (катіонітів) 

заряджені негативно, тому притягують позитивно заряджені радикали 

амінокислот, пептидів, білків та інших речовин за рН буферного розчину нижче 

ізоелектричної точки дослідних речовин. В катіонітах зарядженими групами є, 

наприклад, карбоксиметильна (КМ-сефароза) або сульфопропільна (СП-

сефароза), причому перша з них належить «слабкому», а остання  - сильному 

катіонообміннику. Для йонного обміну з участю великих макромолекул 

заряджена група зазвичай «пришивається» до сорбенту (матриці) через 

спейсер. 

 

Афінна хроматографія  

Афінна хроматографія (affinity chromatography - AC) у своїй основі 

має найвищий ступінь специфічності та спорідненості взаємодії дослідних 

речовин з нерухомою фазою. Така спорідненість досягається не тільки 

наявністю поверхневих властивостей хроматографічного сорбенту, а також 

високою специфічністю та чітко визначеною структурною відповідністю 

приєднання лігандів, наприклад, фермент-субстрат, антитіло-антиген, 

рецептор-ліганд, тощо. Таким чином, не існує універсальних афінних 

середовищ, кожне з них розроблене для певної речовини чи класу речовин. 

Елюція у даному випадку може проводитись або шляхом конкуренції з 

молекулами дослідної речовини, або через варіабельність складу рухомої 

фази, наприклад, використання буферних розчинів з різними значеннями 

рН з метою  змін властивостей дослідних молекул та/або високоспецифічних 

лігандів на матриці.  

Афінні сорбенти складаються з пористої хроматографічної матриці, до якої 

певним чином приєднуються високоспецифічні ліганди. Розмір пор матриці повинен 

бути достатньо великим, щоб забезпечити місце приєднання для високомолекулярних 

лігандів та полегшити доступ до них. За специфічністю взаємодії функціональні групи 

сорбенту можна розділити на дві групи - групоспецифічні і моноспецифічні. До 

групоспецифічних відносяться, наприклад, білки А та G для імуноглобулінів, 

лектини для глікопротеїнів, барвники для НАД- та НАДФ-залежних ферментів, 

полінуклеотиди з комплементарними послідовностями для нуклеїнових кислот, тощо. 

Сюди також відносяться комплексоутворюючі та хелатуючі групи, наприклад, 



13 

 

імінооцтова кислота, що використовуються для специфічної сорбції йонів металів. 

Самі йони металів також можуть використовуватись для сорбції певних речовин, 

наприклад, амінокислот (гістидину, цистеїну) у методі афінної хроматографії з 

імобілізованими металами. Такий метод зручно застосовувати, наприклад, для  

очистки рекомбінантних білків, мічених полігістидиновим «хвостом». 

Моноспецифічні ліганди є найбільш селективною групою і зв'язуються з дуже 

обмеженою кількістю дослідних речовин у рухомій фазі. Прикладами є амінокислота 

лізин, яка зв'язує плазміноген, а також вітамін біотин для специфічного приєднання 

авідину.  

Високоспецифічні зв'язки, як правило, є доволі міцними, тому потребують 

жорстких умов елюції розчиненої у рухомій фазі речовини. Класичним прикладом 

лігандів такої високої специфічності зв'язування є антитіла або антигени, тому 

вони набули досить великої популярності у методі афінної хроматографії. Тип 

афінного сорбенту з іммобілізованими на ньому антитілами або антигенами 

отримав назву імуноадсорбенту. На сьогоднішній день виконуються спроби 

максимально зменшити ліганди імуноадсорбентів і вводити лише активний 

фрагмент молекули для підвищення щільності розміщення на матриці, а, отже, і 

роздільної здатності методу.  

 

Хроматографія гідрофобних взаємодій  

У основі хроматографії гідрофобних взаємодій (hydrophobic 

chromatography - HC) лежить розділення молекул з експонованими 

гідрофобними ділянками на поверхні за допомогою взаємодії з неполярним 

лігандом у складі нерухомої фази. Така взаємодія опосередковується полярним 

розчинником і підсилюється високою іонною силою рухомої фази. Елюція 

найчастіше проводиться шляхом зниження йонної сили, а отже, і полярності 

рухомої фази для збільшення розчинності дослідних молекул в ній. Основний 

принцип розділення подібний до хроматографії оберненої фази, однак умови є 

м'якшими і забезпечують збереження четвертинної структури і активності 

білків, хоча сильні гідрофобні взаємодії, в принципі, можуть викликати зміни 

конформації. 

Сорбенти для хроматографі гідрофобних взаємодій – це сорбенти гель-

фільтрації з експонованими на поверхні гідрофобними групами, наприклад, 

аліфатичних насичених вуглеводнів або циклічних ароматичних сполук. 

Дані групи розміщуються в порядку зростання сили взаємодій у порядку бутил 

< октил < феніл. Сила зростає лінійно зі збільшенням щільності розміщення 

груп, а ступінь їх заміщення є на один-два порядка меншою, ніж у випадку 

хроматографії оберненої фази. Концентрації функціональних груп, як правило, 

знаходяться в інтервалі від 10 до 50 мкмоль на 1 мл хроматографічного 
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сорбенту, причому забезпечується білок-зв'язуюча ємність хроматографічної 

системи до 60 мг/мл. 

 

Хроматографія оберненої фази  

Під час проведення хроматографії оберненої фази (reverse phase 

chromatography - RPC) гідрофобні речовини, що розчинені в полярному 

розчиннику, вибірково взаємодіють з нерухомою фазою. Рідка фаза 

складається із водного буферу, який містить органічний модифікатор, 

розчинений у воді, і цей модифікатор формує рідку межу розподілу між двома 

фазами, причому рухома є полярною, а нерухома – гідрофобною. 

Хроматографія на оберненій фазі використовується головним чином для 

розділення пептидів, оскільки високе значення коефіцієнту поверхневого 

тяжіння нерухомої фази у цьому випадку обумовлює значну взаємоді. з 

розчиненою речовиною. А така взаємодія, як правило, порушує третинну 

структуру складних білків, що призводить до денатурації, і, отже, втрати 

активності. Тому використання хроматографії на оберненій фазі для 

препаративної очистки білка зазвичай обмежується стабільними розчиненими 

речовинами або речовинами, які денатурують обернено. Необхідність 

використання органічних модифікаторів у буферному розчині іноді до 

концентрації 60-70% і навіть вище обмежує застосування методу через 

значну вартість розчинника. 

Сорбенти для даного виду хроматографії складаються з базової матриці 

до якої «пришиваються» органічні ліганди, що, як правило, являють собою 

алкіловані ланцюги вуглеводнів. У деяких випадках базова матриця є 

достатньо неполярною для того, щоб забезпечити ліпофільне середовище, 

тому спеціальне прикріплення лігандів до неї не потрібне. Базові матриці 

включають оксид кремнію або цирконію, а також полістирол чи 

дивінілбензол або інші типи органічних полімерів. Обраний тип базової 

матриці не повинен впливати на процес розділення. Оксид кремнію найбільш 

ефективно використовується в ролі базової матриці для аналітичної 

хроматографії, оскільки його невелика стійкість за лужних значень рН є 

недостатньою, щоб застосовувати цей метод для очистки речовин у 

промислових масштабах.  

Ліпофільне середовище (покриття) нерухомої частини хроматографічної 

системи підбирається таким чином, щоб притягувати молекули органічного 

модифікатора для утворення рідкої адсорбційної фази. У якості покриття 

матриці оксиду кремнію використовують різні групи, найчастіше - бутилові, 

октилові і октадецилові, що позначаються як С4, С8 і С18. Для великих 

дослідних молекул довжина ланцюжка на матриці не є критичною, оскільки 

міцність утримання молекул визначається, в основному, щільністю розміщення 
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груп на поверхні сорбенту. Коротші групи зазвичай використовуються для 

розділення білків, довші – для пептидів.  

 

 

Протоколи лабораторних занять 

1. Приготування зразка сироватки щура 

З білого щура масою 150-300 г отримують кров через декапітацію або 

внутрішньовенну екстракцію. Пробірку з кров’ю ставлять у термостат за 370 С 

на 30 хв, потім центрифугують за 1500 g протягом 40 хв. Осад відкидають, а до 

отриманої сироватки додають рівний об’єм насиченого розчину (NH4)2SO4 для 

осадження глобулінів. Отриману суміш ставлять у холодильник на 60 хв, потім 

центрифугують за 1500 g протягом 40 хв. Осад глобулінів відкидають, а 

супернатант можна використовувати для хроматографії гідрофобних взаємодій 

(див. розд. 2) 

Для йонообмінної, афінної та молекулярно-ситової хроматографії (див. 

розділи 3, 4 та 5 відповідно) отриманий супернатант потрібно перевести у 0,05 

М Трис-НCl буферний розчин, рН = 8,0 без вмісту NaCl (робочий буферний 

розчин). Для цього отриманий зразок піддають хроматографії, що поділяє за 

розміром на колонках PD 10 (виробництва GE Health Care) з використанням 

сефадексу G25 у якості сорбенту. На колонці працюють відповідно до 

інструкції, що додається, зразок наносять у об’ємі до 5% об’єму колонки. 

Зібраний у об’ємах по 1 мл елюат у загальному об’ємі 10 мл перевіряють 

спектрофотометрично за довжинах хвиль 280 та 320 нм на присутність білків, та 

вимірюють кондуктивність проб на кондуктометрі. Результати оформлюють у 

вигляді хроматограми і порівнюють зі стандартним профілем елюції, 

вказаним у інструкції до колонки. У випадку позитивного результату зразок 

готовий для подальшого використання. 

 

2. Хроматографія гідрофобних взаємодій 

Використовують запаковану колонку, аналогічну PD 10. Колонку 

врівноважують розчином 2М (NH4)2SO4, пропускаючи через неї 5 об’ємів. Після 

цього наносять 2 мл зразку альбумінів (див. розд. 1). Неспецифічно зв’язані 

білки вимивають, пропускаючи через колонку розчин 2М (NH4)2SO4 та 

перевіряючи при цьому оптичну щільність за довжини хвилі 280 нм. Зразок 

вважається відмитим, коли значення ектинції буде нижчим 0,1. Далі проводять 

ступінчасту елюцію специфічно зв’язаних білків, для чого послідовно 

пропускаємо через колонку два розчини - 1,3 М (NH4)2SO4 та 0,05 М Трис-HCl, 

рН 8,0. Кожен ступінь – елюція зразку пропуском через колонку 5-10 об’ємів 

розчину, фракції збирають по 2 мл, оцінюючи присутність білків 
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спектрофотометрично за довжини хвилі 280 нм.  Фракції, що мають значення 

оптичної щільності більше 0,1, об’єднують по пікам для подальшої роботи. 

Після елюції специфічно-зв’язаних білків сорбент регенерують, по черзі 

пропускаючи через колонку 5 об’ємів 0,05 М Трис-HCl (рН 8), 5 об’ємів  0,5 М 

NaOH, 5 об’ємів 0,05 М Трис-HCl (рН 8,0) та 3 об’єми 20% етанолу для 

консервації. Після цього носій випаковують з колонки, переносять у ємність 

типу «фалькон» і зберігають за +40 С. 

 

3. Афінна хроматографія 

У якості сорбента використовують блакитну сефарозу. Колонку 

запаковують носієм, підключають до перистальтичного насосу та виставляють 

робочу швидкість потоку 1 мл/хв. Далі колонку врівноважують, пропускаючи 

через неї 5-10 об’ємів 0,05 М Трис-HCl буферного розчину, рН 8,0. Після цього 

наносять 2 мл зразка альбумінів, попередньо переведеного у робочий буферний 

розчин (див. розд. 1), зі швидкістю потоку 1 мл/хв. Неспецифічно-зв’язані 

білки вимивають, пропускаючи через колонку робочий буферний розчин зі 

швидкістю 1 мл/хв, збираючи фракції по 1 мл, контролюючи оптичне 

поглинання елюату за довжини хвилі 280 та 320 нм. Фракцію з найвищим 

значенням оптичної щільності відбирають для подальшого аналізу. Після 

досягнення значень екстинції нижче 0,05 (приблизно через 5-10 об’ємів 

колонки), проводять елюцію специфічно-зв’язаних білків, використовуючи у 

якості елюенту робочий буферний розчин з 2 М NaCl. Збирають фракції по 2 

мл, аналізуючи їх оптичну щільність за довжини хвилі 280 нм. Фракції з 

екстинцією, що дорівнює 0,1 і вище, об’єднують по пікам для подальшого 

використання. За результатами розділення будують хроматограму, починаючи 

з моменту нанесення зразку. 

Носій регенерують та зберігають, як описано в розділі 2.  

 

4. Йонообмінна хроматографія 

У якості сорбенту використовують Q-сефарозу. Колонку запаковують 

носієм, підключають до перистальтичного насосу і виставляють робочу 

швидкість потоку 1 мл/хв. Далі колонку врівноважують 0,05 М Трис-HCl 

буферним розчином, рН 8,0, пропускаючи через колонку 5-10 об’ємів. Після 

цього наносять 2 мл зразка альбумінів, попередньо переведеного у робочий 

буферний розчин (див. розд. 1), зі швидкістю потоку 1 мл/хв. Неспецифічно-

зв’язані білки вимивають, пропускаючи через колонку робочий буферний 

розчин зі швидкістю 1 мл/хв, збираючи фракції по 1 мл і контролюючи оптичне 

поглинання елюату за довжини хвилі 280 нм. Фракцію з найвищим значенням 

оптичної щільності відбирають для подальшого аналізу. Після досягнення 
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значень екстинції нижче 0,05 (приблизно через 5-10 об’ємів колонки), 

проводять елюцію специфічно-зв’язаних білків, використовуючи 

ступінчастий градієнт за збільшенням кондуктивності буферного розчину. 

Ступені включають в себе робочий буферний розчин з додаванням 0,2 М NaCl, 

0,5 М NaCl та 1 М NaCl. За допомогою кожного з буферних розчинів проводять 

елюцію, пропускаючи через колонку 5-20 об’ємів, збираючи фракції по 2 мл та 

контролюючи оптичну щільність за довжин хвиль 280 та 320 нм. За результатами 

будують хроматограму. Отримані фракції, які мають значення екстинції більше 

0,1, об’єднують по пікам для подальшої роботи. 

Носій регенерують та зберігають, як описано в розділі 2. 

  

5.  Хроматографія, що поділяє за розміром 

У якості сорбенту використовують сефадекс G75, G150 або G200. Колонку 

запаковують носієм на максимальній швидкості потоку перистальтичного 

насосу. Після пакування колонку тестують на ефективність. Для цього на 

швидкості потоку 1 мл/хв в колонку запускають розчин 0,8 М NaCl у 

розрахунку 0,5-1% її ємності. Фракції збирають по 2 мл впродовж виходу 1,3 

об’єму, у якості елюенту використовують 0,05 М Трис-HCl буферний розчин, 

рН 8,0. Отримані проби перевіряють на кондуктометрі і будують хроматограму, 

використовуючи її дані для розрахунку ефективності колонки за формулою: 

𝑵 = 𝟏𝟔 × (
𝒕𝑹

𝑾𝒃
) = 𝟓, 𝟓𝟒𝟓 ×  (

𝒕𝑹

𝑾𝒉
) 

Якщо колонка запакована вірно, використовують її для розділення зразка, 

попередньо переведеного в робочий буферний розчин (див. розд. 1). Для цього 

дослідний зразок наносять у об’ємі до 5% об’єму колонки і проводять елюцію 

0,05 М Трис-HCl буферним розчином, рН 8,0, за швидкості потоку 1 мл/хв. 

Фракції по 2 мл збирають для спектофотометричного визначення за довжини 

хвилі 280 нм. Ті з фракцій, що характеризуються значенням екстинції, вищим 

за 0,1, об’єднують для подальшої роботи. Хроматографію проводять до 

моменту виходу об’єму елюату, що дорівнює об’єму NaCl з тесту 

ефективності – повного об’єму колонки. 

 

6. Підготовка зразків для електрофоретичного аналізу  

У ході будь-якого досліду з фракцій, що містять білок, відбирається по 1 

мл у мікропробірку на 1,5 мл з додаванням 0,5 мл розчину 50% трихлороцтової 

кислоти. Пробірки підписуються і зберігаються у холодильнику за +40 С, у 

подальшому використовуються для електрофорезу. 
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Контрольні запитання та завдання 

1. Що таке хроматографічний метод? Цілі, переваги, недоліки. 

2. Основні хроматографічні терміни. 

3. Хроматографічні параметри та їх використання. 

4. За якими основними принципами класифікують методи хроматографії? 

5. Що таке хроматографія гідрофобних взаємодій та хроматографія на 

оберненій фазі? Подайте коротку характеристику. 

6. Охарактеризуйте метод молекулярно-ситової хроматографії. 

7. Йонообмінна хроматографія – принцип та особливості методу. 

8. Газово-рідинна та газово-адсорбційна хроматографія – принцип дії та 

цілі використання. 

9. Якими перевагами у порівнянні з іншими хроматографічними методами 

відрізняється метод афінної хроматографії?  

10. Метод високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) – принцип, 

переваги, цілі застосування, особливості, недоліки. 

11. Колоночна хроматографія – принцип та цілі використання, сорбенти, 

методи набивання колонок, особливості застосування. 

12. Подайте коротку характеристику основних параметрів, які 

розраховуються під час аналізу хроматографічних результатів. 

13. Опишіть положення теорії хроматографічного розділення, висунутої 

Мартіном та Сінджем. 

14. Що таке ефективність колонки? Як проводиться її тестування? 

15. Які параметри хроматографічного розділення прямо впливають на 

ефективність хроматографічної системи?  

16. Які методи хроматографічного розділення Ви опанували упродовж 

практичного лабораторного курсу «Хроматографія»? В чому основні 

переваги та недоліки даних методів? 

17. Розрахуйте молярну концентрацію розчину сироватки крові щура з 

доданим рівним об’ємом розчину (NH4)2SO4, приймаючи концентрацію 

вихідного насиченого розчину сульфату амонію за 100%. 

18. Розрахуйте обраний хроматографічний параметр з вихідних даних. 
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