
Лекція №3 (28.04.20). Тема: «Іонообмінна хроматографія».  

План.  

1. Положення іонообмінної хроматографії в системі хроматографічних та гідродинамічних 

методів.  

2. Визначення, загальні положення, класифікація іонообмінної хроматографії.  

3. Характеристика та основні властивості іонітів.  

4. Класифікація іонітів: а) катіоніти; б) аніоніти.  

5. Елюювання на прикладі білків.  

6. Використання методу іонообмінної хроматографії.  

 

Методи виділення і очистки білків. 

Класифікація гідродинамічних методів за характерним параметром макромолекули: 

1. заряд: іонообмінна хроматографія, електрофорез, ізоелектричне фокусування, 

висолювання;  

2. полярність: адсорбційна хроматографія, гідрофобна хроматографія;  

3. розмір макромолекул: діаліз та ультрафільтрація, гель-електрофорез, гель-хроматографія, 

ультрацентрифугування;  

4. біоспецифічність: афінна хроматографія. 

 

В основі іонообмінної хроматографії (Ion-exchange сhromatography) лежить зворотний 

стехіометричний обмін іонів, що містяться у хроматографічному розчині, на рухомі іони, які 

входять до складу речовин, що називаються іонітами, або іонообмінниками. Розділення 

суміші іонів, що містяться у розчині, засновано на неоднаковій здатності їх до обміну з 

іонами іоніту. Важко провести чітку межу між адсорбційною та іонообмінною 

хроматографією, так як звичайні адсорбенти діють як і іоніти, а на іонітах має місце фізична 

адсорбція.  

Ознаки хроматографії та послідовність етапів проведення хроматографічного 

аналізу. Нерухома тверда фаза, як правило, складається з сорбенту (смоли) з ковалентно 

зв’язаними аніонами або катіонами. Протилежно заряджені іони розчиненої речовини у 

рідкій, рухомій фазі електростатичними силами притягуються до іонів сорбенту. Для 

адсорбованих компонентів зразка потім проводять елюювання, з використанням сольового 

градієнту, що поступово десорбує молекули зразка. Внаслідок своєї роздільної здатності 

іонообмінна хроматографія є одним з найбільш важливих типів хроматографічних методів 

виділення і очищення білкових препаратів.  

Фаза, що не рухається, має заряджені функціональні групи, які взаємодіють з 

іонізованими молекулами протилежного заряду, що аналізуються.  

Виділяють два типи – (1) катіонну та (2) аніонну іонообмінні хроматографії:  

- при проведенні катіонної іонообмінної хроматографії затримуються додатньо 

заряджені катіони, так як нерухлива фаза має від'ємно заряджені функціональні групи;  

- при проведенні аніонної іонообмінної хроматографії затримуються від'ємно 

заряджені аніони, так як нерухлива фаза має додатньо заряджені функціональні групи.  

Як вже зазначалось, сорбент для іонного обміну представляє собою тверду 

нерозчинну речовину, що містить у своїй структурі іоногенні групи, здатні до реакції іонного 

обміну. Наприклад, для здійснення катіонного обміну сорбент має містити у своїй структурі 

кислотні групи, іон водню яких здатний обмінюватись на катіон електроліту, що знаходиться 

у розчині (катіонообмінний сорбент або катіоніт). У випадку аніонообмінної сорбції сорбент 
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містить у своїй структурі групи, що характеризуються властивостями основ, тобто 

гідроксиду, іон цих груп повинен обмінюватись на аніони електроліту, що знаходиться у 

розчині (аніонообмінний сорбент або аніоніт). Отже, іонообмінні сорбенти представляють 

собою групу носіїв-електролітів, які повинні містити у своїй структурі іони, здатні до 

дисоціації, і у той же час вони мають бути нерозчинними. Одночасність таких властивостей 

досягається поєднанням іонних груп або атомів ковалентними зв’язками, у результаті чого 

утворюється високомолекулярна сполука просторової або сітчастої структури.  

За знаком зарядів іонів, що обмінюються, іоніти розділяються на катіоніти 

(катіонообмінники) та аніоніти (аніонообмінники). Існують іоніти, які здатні на одночасний 

обмін катіонів та аніонів, – амфоліти.  

Катіоніти – полізарядні нерозчинні іоніти (багатоосновні кислоти, у яких іоногенні 

групи насичені катіонами, тобто протиіонами у них є катіони).  

Схема обміну:  RA
-
H

+
 + Na

+
 + Cl

-
  RA

-
Na

+
 + H

+
 + Cl

-
.  

Аніоніти – полізарядні нерозчинні катіони (багатоосновні іони, у яких іоногенні 

групи насичені нерозчинними аніонами, тобто протиіонами, у них є аніони).  

Схема обміну:  RK
+
OH

-
 + Na

+
 + Cl

-
  RK

+
Cl

-
 +Na

+
 + OH

-
.  

Якщо протиіоном катіоніту є Н
+
, то катіоніт знаходиться у водневій формі, якщо який-

то катіон - то в сольовій формі. Аніоніт, для якого протиіоном є хлорид, знаходиться у 

хлоридній формі. Таким чином, шляхом іонного обміну можна практично повністю видалити 

будь який іон з розчину.  

Отже, іонітами, або іонообмінними сорбентами, називаються тверді, нерозчинні у 

воді та органічних розчинниках, природні або штучні матеріали, здатні до іонного обміну.  

За хімічним складом іоніти поділяють на мінеральні та органічні, іншими словами їх 

можна розділити на дві групи:  

1) іонообмінні сорбенти мінерального походження;  

2) іонообмінні сорбенти органічного походження.  

(Самостійно розглянути властивості та навести приклади таких іонітів).  

Сорбенти мінерального походження представляють собою слабкокислі катіоніти або 

слабкоосновні аніоніти. До них належать для катіонообмінної адсорбції: оксид алюмінію, 

силікагель, фосфат цирконію, інші природні алюмосилікати та ін. Для аніонообмінної сорбції 

можна використовувати гідрат оксиду цирконію.  

Іонообмінні сорбенти органічного походження є продуктами хімічної переробки 

вугілля або лігніну. Їх отримують синтетичним шляхом методом поліконденсації або 

полімеризації органічних речовин. Іонообмінні смоли, що є полімерними органічними 

сполуками, містять функціональні групи, здатні до обміну. Розрізняють додатньо заряджені 

аніонообмінники, представлені органічними основами та амінами, та від’ємно заряджені 

катіонообмінники, що містять фенольні, сульфо- та карбоксильні групи.  

З сильно- та слабкоосновних аніонообмінників частіше використовують похідні 

полістирола та целюлози (наприклад, триетиламіноетил (ТЕАЕ)– та аміноетил (АЕ)–

целюлози).  

Катіонообмінники представлені сульфонованими полістиролами (похідні 

вінілбензолу або дивінілбензолу) та карбоксиметил (КМ)–целюлозою.  

Сорбційні властивості іонообмінних смол можуть бути задані в процесі їх 

виготовлення. Іоногенні групи або вводяться у вихідну речовину до початку процесу 
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смолоутворення, або приєднується до макромолекул смоли. Розповсюджені смоли: 

фенолформальдегід, полістирольні катіоніти, аміноформальдегідні, поліамінові та 

полістирольні аніоніти.  

Іонообмінна сорбція визначається характером іоногенних груп, що присутні у 

сорбенті, та структурою сорбента.  

Смоли, що містять аміногрупи (–NH2, –N(CH3)2, ін.), – проходить обмін аніонів.  

Склад смоли [R – NH2]
+
Cl

-
.  

Частіше використовують синтетичні іонообмінні смоли, які представляють собою 

типові гелі. Їхній каркас-матриця складається з неправильної високополімерної просторової 

сітки вуглеводневих ланцюгів. У матриці закріплені групи, які несуть заряд, так звані 

фіксовані іони. У катіонітів це частіше за все групи –SO3
-
, –COO

-
, –PO3

2-
, –AsO3

2-
; у аніонітів 

–  –NH3
+
, >NH2

+
, N

+
– , S

+
.  

Властивості синтетичних іонітів в основному визначаються числом та типом 

фіксованих іонів, а також будовою матриць, особливо кількістю поперечних зв’язків у ній. 

Кількість гідрофобних груп та кількість поперечних зв’язків у матриці визначають ступінь 

набухання, рухливість та ін. Синтетичні іонообмінні смоли на основі полістирола частіше 

використовуються в аналітичній хімії.  

Іоніти на целюлозній основі гідрофільні, це дає можливість розділяти лабільні 

високополімерні сполуки. Так, для розділення білків використовують іонообмінники, що 

характеризуються гідрофільними властивостями. Використовують іоніти на целюлозній 

основі: ДЕАЕ-целюлоза – диетиламіноетилцелюлоза, ТЕАЕ-целюлоза – 

триетиламіноетилцелюлоза, КМ-целюлоза – карбоксиметилцелюлоза.  

ДЕАЕ-целюлоза – при синтезі набуває властивостей аніонообмінника, КМ-целюлоза – 

властивостей катіонообмінника. Крім целюлози як матрицю використовують декстран, 

поліакриламід, сополімер стиролу та дивінілбензолу.  

Таким чином, залежно від хімічного складу та міри дисоціації іоніти поділяють на дві 

групи, а саме:  (1) сильні та (2) слабкі:  

(1) а) сильнокислі катіоніти, які характеризуються легкістю витіснення з них протионів 

водню іншими катіонами – фіксованими іонами кислих катіонітів є сульфогрупи (–SO3
-
) або 

фосфогрупи (–PO3
2-

);  

б) сильноосновні аніоніти, які характеризуються дисоціацією у кислому, нейтральному та 

лужному середовищах – вони містять фіксовані групи, наприклад, четвертинного амонію 

(N
+
–) та ін.;  

(2) а) слабкокислі катіоніти, які характеризуються незначною обмінною здатністю при 

низьких значеннях рН – фіксованими іонами є карбоксильні групи (–COO
-
);  

б) слабкоосновні аніоніти, які характеризуються дисоціацією у кислому середовищі – вони 

містять вторинні (–NH3
+
) або третинні (>NH2

+
) аміни (це ДЕАЕ-целюлоза).  

Основні властивості іонітів: нерозчинність у воді та органічних розчинниках; 

механічна міцність; хімічна стійкість до кислот, лугів, окисно-відновних речовин; висока 

іонообмінна ємність; здатність іонообмінників легко регенеруватись; кінетичні властивості – 

достатня швидкість іонного обміну.  

Якості іоніта визначаються сорбційною ємністю, хімічною стійкістю та фізичними 

властивостями. До показників фізичних властивостей іонообмінних сорбентів відносять 

вологовміст в сухому стані, стійкість до розчинників, здатність до набухання, теплостійкість, 
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механічну міцність. Мірою хімічної стійкості сорбенту є ступінь втрати ємності та ступінь 

втрати маси. Сорбційна ємність сорбентів характеризується кількістю розчиненого 

електроліту, яка була поглинена одиницею маси або об’єму сорбенту.  

Основною характеристикою іонітів є їх обмінна ємність. Повна обмінна ємність 

іоніту визначається кількістю фіксованих іонів, залежить від деяких факторів, зокрема рН 

розчину. Ця характеристика має важливе значення, так як при перевантаженні колонки іони 

зразка, який аналізується, будуть проходити через колонку без зв’язування. Обмінна ємність 

виражається максимальною кількістю ммоль екв. іонів, яка може бути поглинена одиницею 

маси (1 г) іоніту (розмірність ммоль/г). Розрізняють динамічну та статичну обмінну ємність. 

Статичну визначають шляхом настоювання іоніту з відомою кількістю кислоти або лугу.  

Таким чином, можливість розділення білків в іонообмінній колонці визначається 

головним чином різницею в їх заряді. Розділення основане на тому, що при зміні рН або 

іонної сили проходить диференційне елюювання компонентів суміші, адсорбованої на 

колонці. Переважне поглинання іоном протионів одного виду визначає селективність іоніту. 

Ця властивість залежить від природи іоніту та умов проведення експерименту (температури, 

рН середовища та ін.).  

Вибір іонообмінного сорбенту (іоніту) для очищення білків в значній мірі залежить 

від ізоелектричної точки білка – рІ.  

1. При значеннях рН, що перевищують рІ білка, його молекули набувають в цілому 

від’ємного заряду, і тому здатні адсорбуватись аніонним обмінником.  

2. При рН, що нижче за рІ білка, макромолекули будуть адсорбуватись катіонним 

обмінником.  

1) Наприклад, якщо рІ=4, то у більшості випадків доцільно підбирати сорбент, який 

здатний зв’язувати білок при рН>4. Оскільки при рН>4 такий білок заряджений від’ємно, то 

сорбент має бути аніонообмінником (наприклад, з диетиламіноетильною функціональною 

групою (ДЕАЕ)).  

2) Якщо білок, який ми очищуємо, має рІ=10, то він буде заряджений позитивно в 

умовах, що придатні для іонообмінної хроматографії, тобто при рН близько 7. Таким чином 

для білка такого типу ми маємо обрати катіонообмінний сорбент (наприклад, з 

карбоксильною функціональною групою (КМ), яка за нейтральних рН заряджена від’ємно).  

Елюювання адсорбованого білка. 2 способи для білків:  

1) зміна рН буфера до величини, при якій зв’язування білка з адсорбентом 

послаблюється (для аніонообмінників використовують більш низькі значення рН, а для 

катіонообмінників – більш високі);  

2) підвищення іонної сили, що викликає послаблення електростатичної взаємодії між 

білком та адсорбентом.  

Для першого способу недолік у тому, що білки теж мають буферні властивості, а у 

деяких випадках і адсорбент. Більш поширений спосіб елюювання – сольові градієнти 

(ступінчасті і лінійні). Як правило використовують хлориди калію або натрію.  

Для адсорбційної хроматографії характерне проведення вимивання речовин з колонки 

чистим розчинником, а в іонообмінній хроматографії – розчинами електролітів.  

Елюювання можна здійснювати за допомогою градієнту або поступовою зміною 

розчинів. Ступінчате елюювання проводиться послідовно різними розчинами, що 

відрізняються за величиною рН або за концентрацією солі, можливо двома параметрами 
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одночасно. Для проведення градієнтного елюювання використовується один розчин, у якому 

змінюється якийсь параметр, наприклад, збільшується концентрація.  

Приклади. Іонообмінна хроматографія мембранних білків. Для виділення мембранних 

білків можна використовувати класичні іонообмінні системи. Найбільш популярні – це 

слабкозаряджені ДЕАЕ- та КМ-іоніти (на основі целюлози та декстрана). Якщо їх 

використовують у присутності детергенту, то треба впевнитись, що він не перешкоджає 

взаємодії білка з адсорбентом. Ефективність очищення залежить від властивостей білка: 

якщо білок гідрофільний, можна підібрати умови, за яких він буде міцно зв’язуватись з 

іонітом. Білки, які занурені у бішар, після солюбілізації щільно оточені детергентною 

оболонкою, тому менш ймовірна взаємодія з зарядженим адсорбентом.  

З врахуванням цього ДЕАЕ-колонки, як правило, зрівноважують буфером низької 

іонної сили (наприклад, 0,1 М трис-НСl або фосфатним буфером), що містить детергент 

(0,1%) при рН 6,5–8,0. Елюювання проводять сольовими розчинами зростаючої концентрації 

(0-1 М NaCl або КCl), які також містять детергент. КМ-сорбенти як правило зрівноважують 

при слабкокислих рН (5,5–7,0), а для елюювання частіше за все використовують розчини з 

градієнтом рН, а не солі.  

Використання: іонообмінна хроматографія широко використовується в промисловості 

для очищення різних речовин, наприклад, для знесолювання води, при отриманні 

антибіотиків, в біології метод використовують для одержання та очищення білків 

(ферментів), нуклеїнових кислот, у фармакології – для очищення цільових продуктів 

терапевтичного призначення та ін. Іонообмінна хроматографія використовується для 

кількісного та якісного визначення амінокислот за допомогою аналізатора амінокислот. 

(Принцип його роботи розглянути самостійно). 

 

Приклад використання методу іонообмінної хроматографії.  

Технологічний процес (інсулін) 

Культивування штаму-продуцента Е.coli JM109/pPINS07.  

Руйнування клітин.  

Відділення осаду ГБ(гібридний білок)-сирцю центрифугуванням.  

Розчинення ГБ з одночасним відновленням нерегулярних S-S-зв'язків.  

Ренатурація ГБ з утворенням правильних S-S-зв'язків.  

Хроматографічне очищення ГБ на іонообмінному сорбенті (КМ-сефароза).  

Гідроліз ГБ трипсином (одержання диаргінінінсуліну (ДАІ)).  

Хроматографічне очищення ДАІ на іонообмінному сорбенті (SP-Sepharose FF).  

Концентрування фракцій, що містять 90% диаргінінісуліну.  

Трансформація ДАІ карбоксипептидазою В (одержання первинного інсуліну).  

Очищення первинного інсуліну методом фазової високоефективної рідинної хроматографії 

до чистоти >96%.  

Хроматографічне очищення ГЕННО-ІНЖЕНЕРНОГО ІНСУЛІНУ ЛЮДИНИ від високо- і 

низькомолекулярних домішок за допомогою методу гель-фільтрації.  

Кристалізація та перекристалізація інсуліну в присутності іонів Zn
2+

.  

Сушіння кристалів Zn-інсуліну.  

 

Задачі (самостійно): №3.4 (стор. 22-23); №3.9 а), б), в) (стор. 23); №3.35 (стор. 26).  

Літ.: Зима В.Л. Біофізика. Збірник задач: навч. посіб. – К.: Вища школа, 2001. – 124 с. 
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Матеріал на самостійну роботу.  

Будова іоніту (протиіони, коіони). Іоніт можна представити у вигляді каркаса, що 

зв’язаний силами міжмолекулярного притягання. Каркас має позитивний та негативний 

заряди, які компенсуються зарядами іонів протилежного знаку, так що в цілому іоніт є 

електронейтральним. Іони, що компенсують заряд каркаса, називаються протиіонами. 

Здатність іоніту до обміну обумовлюється тим, що протиіони характеризуються рухливістю 

у межах каркаса. Якщо іоніт, що містить протиіони тільки одного виду А, розмістити у 

розчин з іонами іншого виду В, то іони А з іоніту будуть переходити у розчин, а іони В у 

еквівалентній кількості переходити з розчину в іоніт. При досягненні рівноваги іоніт і 

розчин будуть містити іони А і В у певному кількісному співвідношенні. У порах іоніту 

містяться також розчинник та розчинені речовини. Тому при обміні іонів в іоніті також 

проходить набухання, яке викликається поглинанням розчинника, та адсорбція розчинених 

речовин, при якій разом з протиіонами до іоніту може проникнути еквівалентна кількість 

рухливих іонів того ж знаку, що і заряд каркаса. Такі іони називаються коіонами. Отже, вміст 

протиіонів в іоніті визначається не тільки величиною заряду каркаса, а й вмістом коіонів. 

Описана модель відображує основні властивості іонітів, показує, що іонний обмін базується 

на стратегічному розподілі протиіонів між іонітом та розчином, в якому не беруть участь ні 

речовина каркаса, ні коіони.  
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Статистичний розподіл протиіонів різних видів між іонітом та розчином повинен був 

би обумовлювати однакові співвідношення між концентраціями цих іонів в обох фазах після 

встановлення рівноваги. Практично ця умова не виконується через деякі причини:  

а) сили електростатичної взаємодії між зарядженим каркасом та різними іонами не 

однакові, а залежать від заряду іонів;  

б) крім електростатичних сил, проявляються й інші типи взаємодій між іонами та 

оточуючим середовищем, в іоніті та розчині ці сили можуть значно відрізнятись;  

в) іони значні за розміром за стеричними причинами не можуть проникати у 

дрібнопористі іоніти.  

 

Особливості роботи з іонообмінниками. Перш за все, вибирають, який іонообмінник 

необхідно використати – аніоніт чи катіоніт. Особливості при дослідженні білків: вони 

можуть мати як від’ємний, так і додатній заряди одночасно, їхній загальний заряд залежить 

від рН, тому при дослідженні має значення стабільність речовин при різних значеннях рН. 

Якщо білок стабільний при значенні рН вище ізоелектричної точки, використовують аніоніт, 

якщо він стабільний при рН нижче ізоелектричної точки, потрібно використовувати катіоніт. 

Вибір між сильним та слабким іонообмінником також оснований на впливі рН на заряд та 

стабільність. Наприклад, якщо речовина слабкоіонізована та потребує при іонізації низьких 

або високих значень рН, для хроматографування необхідно вибирати сильний іонообмінник. 

Якщо величина лабільна, то перевагу віддають слабкому іонообміннику. Слабкі 

іонообмінники ефективні для розділення молекул з високим зарядом, від молекул з низьким 

зарядом, оскільки слабко заряджені іони як правило не зв’язуються за таких умов. 

Адсорбуюча здатність сорбенту залежить від рН та рІ білків, що розділяються, також 

від якості сорбенту, тиску, що прикладається, та від числа прогонів колонки. Щоб збільшити 

час користування сорбентом, його треба промивати, зберігати в розчиннику, не 

використовувати рН та тиск поза допустимими межами.  

Іонообмінники типу сефадекс та біогель використовують для молекул, що нестабільні 

при низькій іонній силі. Поперечні зв’язки в цих матеріалах збільшують нерозчинність 

матриці, можна досягти більшої густини груп, які іонізуються, порівняно з іонообмінниками 

на основі целюлози. Збільшення густини заряду означає збільшення спорідненості, тобто 

зв’язування може проходити при більш високій іонній силі. Оскільки буферні системи 

складаються з іонів, вони також беруть участь в іонному обміні, у результаті чого значення 

рН може змінюватись. З врахуванням цього, катіонні буферні розчини використовуються з 

аніонітами, а аніонні – з катіонітами. Спорідненість речовини до іонообмінника залежить від 

властивостей її самої та спорідненості інших заряджених речовин, що знаходяться у 

розчиннику. Отже, зв’язану речовину можна елюювати за допомогою зміни рН до значення, 

що змінює заряд речовини, або додаванням конкуруючої речовини. При хроматографуванні 

на аніонітах постійно підвищують рН та іонну силу або тільки іонну силу елюєнта. 

Хроматографію на катіонітах проводять як у градієнті рН, так і в градієнті іонної сили 

буферного розчину елюату. 

 


