
Лекція №2 (21.04.20). Тема: «Афінна хроматографія». 

1. Загальні положення, поняття та терміни.  

2. Вимоги до носіїв.  

3. Етапи проведення афінної хроматографії.  

4. Класифікація.  

5. Використання методу.  

 

Афінність – міцність зв'язування активних центрів однієї молекули з реакційно-

здатними групами іншої молекули. Залежить від взаємної просторової комплементарності 

активного центра певної молекули та ліганда.  

Комплементарність – просторова взаємодоповнюваність, взаємна відповідність 

поверхней взаємодіючих молекул або їх частин, що призводить як правило до утворення 

слабких зв'язків між ними (ван-дер-ваальсових, водневих, іонних). Унікальність та міцність 

комплементарних структур визначається високою вибірковістю та значної площею взаємодії.  

Афінна хроматографія (або біоспецифічна хроматографія) (хроматографія за 

спорідненістю) – ефективний метод виділення та очищення біополімерів, клітинних структур 

тощо, це процес біоселективної адсорбції (принцип вибіркової взаємодії) різноманітних 

речовин, зокрема біомолекул, на закріплених (іммобілізованих) на носіях специфічних 

речовинах – лігандах. На відміну від звичайних методів виділення та очищення біологічно 

активних сполук (ці методи базуються на фізико-хімічних відмінностях – розмір молекул, 

молекулярна маса, заряд та ін.) в афінній хроматографії використовується певна властивість 

біополімерів – здатність специфічно та оборотно взаємодіяти з певними речовинами, такими 

як субстрати, інгібітори, рецептори, коферменти антигени (або антитіла) та ін. Ці речовини, 

їх називають ліганди, ковалентно зв’язуються з твердим носієм, утворюють специфічний 

адсорбент, який може вибірково з суміші, що розділяється, зв’язувати та утримувати 

біополімер, який має до нього спорідненість.  

Отже, завдяки високій специфічності біомолекул до іммобілізованого ліганду, 

зв’язаного з носієм (яким заповнюють хроматографічну колонку), приєднується тільки один 

компонент з суміші, тому перевагою методу є можливість одноетапного виділення заданої 

біомакромолекули з високою мірою очищення.  

Зміна умов при елюції призводить до виділення адсорбованого на колонці 

біополімеру у чистому вигляді.  

Таким чином, афінна хроматографія використовує специфічну спорідненість між 

носієм та біомолекулами, що взаємодіють з ним. 

Використовують такі поняття: 

- іммобілізація – переведення речовин у нерозчинний стан зв’язуванням з твердим 

носієм, частіше за все це ковалентне зв’язування; 

- груповий ліганд – ліганд, який має спорідненість до цілої групи розчинених 

біополімерів; 

- вставка (спейсер) – сполука, що відокремлює ліганд від поверхні носія з метою 

зменшення впливу стеричних факторів на взаємодію ліганду з біополімером, що 

виділяється; 

- біоспецифічний адсорбент – адсорбент, що здатний вибірково взаємодіяти з 

біополімером; складається адсорбент, як правило з твердого носія, вставки та ліганду. 
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В афінній хроматографії функція носія полягає у створенні твердої матриці, до якої 

приєднується ліганд через вставку або без неї. До носіїв в цілому висуваються певні вимоги: 

1) він повинний бути інертним, що виключає неспецифічні взаємодії з біополімерами;  

2) характеризуватись механічною та хімічною міцністю, що визначає стійкість носія як в 

умовах елюції біополімеру, так і при більш жорстких умовах регенерації адсорбенту; 

3) бути достатньо пористим, що збільшує ємність адсорбенту; 

4) характеризуватись легкістю хімічної активації (модифікації) для приєднання ліганду або 

вставки. 

На підставі цього висуваються вимоги до афінної адсорбції: 

1) ліганд має бути приєднаний до матриці таким чином, щоб при зв’язуванні його з 

біомолекулою, наприклад, білком? не виникало утруднень; 

2) місток між матрицею та лігандом має полегшувати доступ білка до ліганду; 

3) зв’язок ліганду з матрицею повинний бути стабільним в умовах хроматографії та в процесі 

регенерації адсорбенту.  

Вимоги до матриці хроматографічного сорбенту: 

1) максимальна інертність матриці; 

2) можливість ковалентно модифікувати лігандом активні групи; 

3) висока пористість для повної дифузії макромолекул; 

4) співрозмірність частинок для значних швидкостей елюції; 

5) стійкість до складу рухливої фази (рН, детергенти тощо).  

Вимоги до ліганду: 

1) повинен зберігати специфічність зв’язування компонентів, що виділяються, в умовах 

елюції та зберігання сорбенту; 

2) має забезпечувати зворотність зв’язування, що гарантує десорбцію біомолекули в активній 

формі; 

3) ковалентна пришивка ліганду до сорбенту має витримувати багатократне використання; 

4) прививання має відбуватися з максимальною густиною.  

Вимоги до спейсеру: 

1) відсутність власної адсорбції речовини; 

2) стійкість до складу рухливої фази (рН, детергенти тощо).  

 

Конформація приєднаного афінанта: ліганд приєднується тією частиною молекули, 

яка не бере участі у зв'язуванні зі зразком, таким чином, іммобілізація афінанта не повинна 

призводити до зміни його конформації або впливати на його зв'язуючі ділянки. Для 

успішного проведення хроматографії має значення стерична доступність (вимога до носія 

(3) – для взаємодії повинно бути достатньо простору). 

Як носії широко застосовують агарозу, поліакриламід та пористе скло. Сефароза 4В 

містить 4% агарози. У біотехнологічних лабораторіях при виготовленні та використанні 

афінних носіїв здійснюється іммобілізація біологічного матеріалу на сефарозі (4В, 6В) або 

Toyopearl для одержання афінного сорбенту заданої специфічності та високої ємності.  

Хоча і існують деякі готові нерозчинні матеріали, які імітують субстрат або справжні 

субстрати (крохмаль для амілаз, хітин для хітиназ тощо), частіше за все афінні адсорбенти 

необхідно синтезувати. Насправді, лігандів може бути багато, тому фірми-виробники йдуть 

шляхом виготовлення носія з реакційними групами, до яких потім приєднується необхідний 
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ліганд. Таким носієм є, наприклад, сефароза, оброблена бромціаном (він вступає у реакцію з 

гідроксильною групою агарозної матриці).  

Афінні носії, що найбільш широко використовуються в біотехнології: тіофільний гель 

(Т-гель) – для очистки імуноглобулінів (IgG, IgA, IgM, IgY) тварин в м’яких умовах (рН 8.0, 

низька іонна сила, елюція за фізіологічних значень рН). Т-гель – це поперечно зшита 

агарозна матриця, яка містить тіоефірні групи, взаємодія з якими призводить до утворення 

псевдо S-S–зв’язків, аналогічних S-S–зв’язкам в Fs–фрагменті імуноглобулінів, чим і 

пояснюється специфічне зв’язування імуноглобулінів з матрицею. Ємність Т-геля по 

імуноглобулінам становить 10-22 мг/мл геля.  

Носії для металхелатної хроматографії: IDA-сефароза або NTA-сефароза (як матриця 

може бути використаний Toyopearl) – поперечно зшита матриця з іммобілізованою 

імінодиоцтовою (IDA) або нітрилотриоцтовою (NTA) кислотою. Іммобілізована IDA – це 

тридентатний ліганд, який за умов фізіологічних значень рН та в присутності донора 

електронів формує октаедральні комплекси з полівалентними іонами металів Cu
2+

, Zn
2+

, Ni
2+

, 

Co
2+

. Іммобілізована NTA – це тридентатний ліганд, який формує аналогічні комплекси за 

умов лужних рН. Хелатні носії, з іонами Ме
2+

, селективно зв’язують білки за рахунок 

утворення комплексів з амінокислотними залишками гістидину, що експонуються на 

поверхні білків. Білки злиті з гістидинами можуть легко зв’язуватись з носієм, а потім 

елююватись буферами, які містять імідазол. Зв’язуюча здатність носіїв: 45-100 мкмоль 

Ме
2+

/мл гелю (залежить від типу вихідної матриці та імобілізованого ліганду). Гелі стабільні 

у широкому інтервалі рН 2-11, після проведення 20 циклів хроматографії не спостерігається 

зниження зв’язуючої ємності.  

Ліганд повинен мати здатність взаємодіяти з біополімером специфічно та зворотно. 

Взаємодія ліганду та біополімеру характеризується константою дисоціації Kd.  

Для реакції ліганд+біополімеркомплекс: Kd=[ліганд][біополімер]/[комплекс]. Або 

для утворення специфічного комплексу EL між ферментом Е, який виділяється, та афінним 

лігандом L, який зв'язується з нерозчинним носієм: KL=([E][L])/[EL]. Використовується для 

розгляду рівноважної моделі для сорбції з постійною константою зв'язування.  

Для зменшення стеричних перешкод, частина ліганду, що відповідає за взаємодію з 

біополімером, повинна знаходитись на деякій відстані від поверхні твердого носія. Тому 

використовуються вставки, частіше за все це вуглеводневі ланцюги, які відокремлюють 

ліганд від поверхні носія. Як правило, вставка підвищує ефективність виділення та очищення 

біополімерів.  

Елюція адсорбованого у колонці біополімеру може бути неспецифічною або 

специфічною. Зняття з колонки здійснюють елююванням неспецифічно, наприклад, 

буферними сумішами з змінним рН або змінною іонною силою, а також введенням до складу 

елюєнта детергентів, що послаблюють взаємодії між біомолекулами та лігандами, або 

специфічним чином у результаті заміщення білка лігандом з розчину. Більш м’якою є елюція 

біоспецифічного типу, коли розчин містить речовини, які мають спорідненість до 

адсорбованого біополімеру (субстрат, інгібітор та ін.). Можливо використання для елюції 

специфічних іонів, що змінюють конформацію білка. Значить, іншими словами афінна 

хроматографія включає дві стадії – «афінну адсорбцію» та «афінну елюцію».  

Практичне застосування: методом афінної хроматографії можна виділяти токсини, 

рецептори, інгібітори, транспортні білки. Високою вибірковістю відрізняється так звана 
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імуносорбція, при якій як ліганд використовують антитіла, що мають специфічність до 

білків, які виділяються, особливо ефективні моноклональні антитіла.  

Використання: для виділення та очищення ферментів (1), антитіл (2), транспортних 

білків (3), а також полісахаридів і мембран. 

1. Субстрат можна зв’язати з матрицею, якщо суміш білків або неочищений екстракт клітин 

пропустити через таку колонку, то в ній залишиться речовина, яка здатна зв’язуватися. У 

деяких випадках можна отримати ферменти у достатньо чистому вигляді прямо зі складних 

сумішей. 

2. Проводиться за допомогою сефарози, активованої бромистим ціаном, до якої приєднані 

різні антигени, метод є оптимальним для отримання чистих антитіл. 

3. Як правило, проводиться на сефарозі, що зв’язана з речовиною, яка повинна 

транспортуватись. 

Таким чином, афінна хроматографія заснована на встановленні зворотних 

молекулярних взаємодій, які характерні для біологічно активних речовин. Афінна 

хроматографія – різновид адсорбційної, при якій зв'язування відбувається у відповідності до 

специфічних властивостей двох молекул.  

Взаємодії: іонні, водневі, гідрофобні та ін. залежно від конформації та розміру 

молекули. 

До методів афінної хроматографії відносяться:  

1. гідрофобну хроматографію; 2. ковалентну хроматографію;  

3. афінне елюювання; 4. афінний електрофорез. 

Отже, особливість, що зумовлює високу ефективність афінної хроматографії, полягає 

у тому, що розділення засноване на різниці не фізико-хімічних параметрів біомакромолекули 

(заряд, форма, розмір), а специфічних функціональних властивостях, що відрізняє даний 

досліджуваний об’єкт від багатьох інших біополімерів.  

Розділення в методі афінної хроматографії проводять на хроматографічних колонках; 

іноді суміш, що розділяється, розміщують в посуд  з сорбентом та витримують до повного 

зв’язування досліджуваного компонента. Потім сорбент промивають буферним розчином 

для видалення речовин, що не зв’язались, після чого десорбують досліджуваний компонент. 

Десорбція (елюція) досягається підвищенням іонної сили, зміною рН буферного розчину або 

додаванням до нього органічного розчинника, що послаблює взаємодію ліганд–білок. 

Очищення білків і нуклеїнових кислот на афінних сорбентах проводять іноді не на колонках, 

а в об’ємі – методами центрифугування та декантації.  

Таким чином, проведення афінної хроматографії (схема 2) складається з таких етапів: 

1. одноразова сорбція; 2. промивка; 3. елюювання – звільнення сорбованої речовини 

(дисоціація комплексу).  

Елюювання: можливе проведення при зміні рН, іонної сили, температури, 

використанні специфічних агентів. Елюювання називається специфічним – розрив зв'язків 

може відбуватися за рахунок дії агента, що зв'язується з молекулою замість ліганда, або 

агента, що здатний зв'язуватись з лігандом замість молекули.  

Одним з різновидів афінної хроматографії є металхелатна хроматографія, заснована 

на утворенні комплексів між нанесеним на сорбент іоном метала, наприклад, кадмію або 

нікелю (так звана нікель-хелатна хроматографія), та специфічним лінкером, як правило, 6-10 

залишків гістидину, зв’язаного с білком, що виділяється. Часто цей різновид методу 

використовується при очищенні генно-інженерних білків, генетичний код яких записаний у 
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спеціально сконструйовані плазміди. Внаслідок цього молекула білка експресується з 

приєднаним полігістидиновим кінцем, за рахунок якого вона специфічно зв’язується іоном 

метала при нанесенні на колонку, домішки при цьому не затримуються, що дозволяє досягти 

високого очищення цільового продукту при мінімальних затратах.  

Також можливий дещо інший варіант афінної хроматографії, у якому неправильно 

згорнутий білок за допомогою шаперонів згортається правильним чином та елююється 

буферним розчином.  

Таким чином, підсумовуючи вище наведений матеріал, зазначимо, що афінна 

хроматографія основана на виключній здатності біологічно активних речовин зв’язувати 

специфічно та оборотно інші речовини, які в загальному випадку називаються лігандами (або 

афінними лігандами, або афінантами). Якщо розчин, що містить біологічно активні 

речовини, які необхідно виділити, пропускати через колонку, то всі сполуки, що мають 

спорідненість до носія, будуть сорбуватись на колонці, а ті речовини, що не мають 

спорідненості, будуть проходити через колонку не затримуючись. Звільнення сорбованої 

речовини (дисоціація комплекса) може досягатись зміною рН, іонної сили, температури або 

за допомогою специфічних агентів. Отже, афінна хроматографія – це високоспецифічний 

метод, що дозволяє ефективно проводити очищення багатьох біомакромолекул та інших 

речовин.  
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Завдання на самостійну роботу: 

1. Перед дослідником є завдання – дослідити зв’язування білків з внутрішньою поверхнею 

плазматичної мембрани культувуємих клітин нейробластоми. Дослідник застосовує метод, 

який дозволяє отримати з плазматичної мембрани вивернуті навиворіт пухирці (обернені 

везикули). Але в препаратах везикул є у невеликих кількостях домішки правильно замкнених 

везикул. Якщо до отриманих везикул застосувати метод афінної хроматографії, 

пропустивши їх через колонку, приготовлену з гранул, до яких приєднані лектини, то у чому 

буде зміст такого досліду?  

2. Деякі лікарські речовини, такі як, наприклад, морфін, зв’язуються з специфічними 

рецепторами у нервових тканинах. Запропонуйте методику очищення цих рецепторів.  
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Типи взаємодій в афінній хроматографії: 

1) фермент ↔ субстрат;  

2) антитіло ↔ антиген, вірус, клітина;  

3) аглютинін (лектин) ↔ аглютиногени (полісахарид, глікопротеїн, рецептор клітини);  

4) нуклеїнова кислота ↔ послідовність комплементарних основ, гістони, НК-

полімерази, НК-зв’язуючі білки);  

5) гормон, вітамін ↔ рецептор, білок-носій;  

6) іон метала ↔ полігістидинова ділянка гібридного білка.  

 

Приклади застосування методу афінної хроматографії:  

За допомогою методу афінної хроматографії вдалося порівняно легко виділити очищені 

препарати аміноацил-тРНК-синтетаз на поліакрилгідразидагаровому гелі, до якого як ліганди 

були приєднані певні тРНК.  

1. Виділення рекомбінантного продукту безпосередньо з культуральної рідини. 

Культуральна рідина наноситься на колонку, заповнену афінним до білка-об’єкту сорбентом. 

Тільки цільовий білок сорбується, а домішкові (баластні) білки проходять елюювання без 

сорбції.  

2. Високовиробниче очищення ферментів. 

Афінна хроматографія не призводить до денатурації ферментів або втрати ними активності, 

тому представляє собою ефективний метод для специфічної очистки. Спорідненість 

сорбенту до ферменту як правило засновується на специфічному зв’язуванні активного 

центру.  

3. Очищення гібридних білків.  

Гібридний білок – це рекомбінантний посередник цільового білка, який має у складі 

особливу ДНК-кодуєму послідовність амінокислот (так званий лідерний фрагмент), виконує 

роль маркера експресії. Гібридний білок = цільовий білок + лідерний фрагмент. 

Послідовність гібридного білка, біосинтезується штамом продуцентом, визначається на 

генетичному рівні. Конструюється лідерний фрагмент, який може полегшити афінне 

очищення, – ТАГ. Основні види: 1) глутатіон–S–трансферазний (GST-ГБ) (афінний до 

сорбенту за рахунок глутатіонного залишку, який взаємодіє з таким же залишком сорбента, 

утворюючи дисульфідне похідне); 2) полігістидиновий (ПоліГіс-ГБ) (здатний до координації 

навколо нікелю, яким іммобілізований сорбент, утворюється метал-хелатний комплекс – 

різновид афінної хроматографії – метал-хелатна хроматографія).  

4. Видалення з гідролізату ферментів серинових протеаз (тромбін, трипсин, зимоген).  

Виділення гібридних білків супроводжується вивільненням протеолітичних ферментів, які 

можуть гідролізувати ГБ. Серинові протеази, які мають специфічність до амінокислот 

(аргінін та лізин), передбачають застосування інгібіторів протеаз, що інколи не дуже зручно. 

Альтернативний підхід – використовування афінної хроматографії. Переваги афінної 

хроматографії – захист гібридних білків від протеолізу, очищення протеаз. Основні ліганди 

афінної хроматографії, які використовуються з цією метою: а) синтетичний інгібітор 

параамінобензамідин; б) залишок аргініну.  

5. Виділення ДНК-зв’язуючих білків.  

ДНК-зв’язуючі білки – клас білків, які завдяки спорідненості до НК здатні (1) до реплікації 

та орієнтації молекул ДНК (гістони, нуклеосоми, реплікази), (2) до участі в транскрипції 

ДНК (ДНК-полімерази, активатори транскрипції, репресори, рестриктази).  

Ліганд сорбентів – гепарин (гексуронова кислота + D-глюкозамін).  

6. Очищення глікопротеїнів, гліколіпідів, полісахаридів.  

Гліколіпіди, глікопротеїни та полісахариди здатні зворотно зв’язуватись з лектинами, тобто 

лектини можна використовувати як ліганди для іммобілізації на сорбентах.  

 


