
Лекція (21.04.20) до дисципліни спеціалізації  

“Біофізичні методи дослідження” 

(3-й курс, дистанційна форма навчання) 



Хроматографія біомолекул 

Лекція  №2 . Тема :  

“Афінна хроматографія” 



1. Загальні положення, поняття та терміни. 

2. Вимоги до носія та ліганду. 

3. Етапи проведення афінної хроматографії. 

4. Фактори, що впливають на розділення.  

5. Класифікація. 

6. Приклади використання методу. 

7. Перелік рекомендованої літератури. 

8. Завдання для самостійної роботи. 

 

Лекція – 2 год.  

Завдання для самостійної роботи – 4 год.  

План лекції: 



 

Афінність  – міцність зв'язування активних 

центрів однієї молекули з реакційно-здатними 

групами іншої молекули. Залежить від взаємної 

просторової комплементарності активного центра 

певної молекули та ліганду.  

 

Комплементарність  – просторова взаємо-

доповнюваність, взаємна відповідність поверхонь 

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 і унікальною 

вибірковістю та значної площею взаємодії.  



 Афінна хроматографія (біоафінна хроматографія, 

біоспецифічна хроматографія, хроматографія за 

спорідненістю, хроматографія за біоспецифічною 

спорідненістю) – ефективний метод розділення, 

очищення та  вилучення біомолекул з суміші.  



 На відміну від звичайних методів виділення та 

очищення біологічних сполук (ці методи базуються на 

фізико-хімічних відмінностях – розмір молекули, 

молекулярна маса, заряд і т.п.) в афінній 

хроматографії використовується певна властивість 

біомолекул – здатність специфічно та оборотно 

взаємодіяти з речовинами, такими як субстрати, 

інгібітори, рецептори тощо. 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. 



Використовують такі поняття: 

 

іммобілізація – переведення речовин у 

нерозчинний стан зв’язуванням з твердим 

носієм, частіше за все це ковалентне 

зв’язування; 

груповий ліганд – ліганд (афінний ліганд, або 

афінант), який має спорідненість до цілої 

групи розчинених біополімерів (може бути і 

індивідуальний ліганд); 

 



 

вставка (лінкер, спейсер, “ніжка”) – 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, як правило, з трьох 

ковалентнозв'язаних компонентів: з 

нерозчинного твердого носія, вставки та 

специфічного ліганду. 



 Вимоги до матриці (носія) 
хроматографічного сорбенту: 
 

 1) максимальна інертність матриці (що виключає 
неспецифічні взаємодії з біополімерами);  
2) механічна та хімічна міцність, що визначає 
стійкість носія як в умовах елюції біополімеру, так 
і, якщо необхідно, в умовах регенерації 
адсорбенту; 

 3) легкість модифікації для приєднання ліганду або 
вставки;  

 4) достатня пористість для дифузії макромолекул 
(збільшується ємність адсорбенту); 
5) співрозмірність частинок для значних 
швидкостей елюції; 

 6) стійкістю до складу рухливої фази (рН, 
детергенти тощо). 



 Вимоги до спейсеру: 

 1) відсутність власної адсорбції речовини; 

 2) 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. 



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 (4) – для взаємодії повинно бути 

достатньо простору). 



 У методі афінної хроматографії як носії використовують 
полімерні частинки з різних, у тому числі і природних, 
матеріалів, зокрема, підготовлені полісахариди – агароза, 
целюлоза, декстран, а також поліакриламід (синтетичний 
полімер).  

 Класичним прикладом є агароза. На поверхні є хімічні 
групи, до яких можна "привити", тобто ковалентно 
приєднати функціонально активний ліганд. Для цього 
хроматографічні носії спочатку проходять так звану 
активацію. Наприклад, вже структуровану у вигляді 
мікросфер агарозу, обробляють агентом, який взаємодіє з 
групами агарози з утворенням реакційноздатної матриці. 
Використовують, зокрема, бромціан або хлороцтову 
кислоту, внаслідок чого на поверхні утворюється активна 
група, вона може ковалентно взаємодіяти з лігандами, 
безпосередньо або через вставку, – це біфункціональна 
молекула, одна ділянка якої ковалентно з'єднана з 
частинкою сорбенту, а інша з'єднується з функціональною  
групою, що дозволяє подолати стеричні утруднення при 
взаємодії біомолекула – ліганд.  



Схема. Приклад 

способу активації 

носія, що містить 

поверхневі 

гідроксильні групи, - 

оброблення 

бромціаном у 

лужному середовищі 

(рН ~ 11). 



Умова для проведення афінної хроматографії –  

утворення специфічного комплекса між 

біополімером (наприклад, фермент, який 

виділяється) та лігандом.  

Взаємодія ліганду та біополімеру характеризується 

константою дисоціації Kd.  

Для реакції ліганд + біополімер  комплекс 

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.  



 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 при підвищенні іонної сили, зміною рН 

буферного розчину, температури або додаванням 

специфічних агентів, що послаблює взаємодію ліганд–

білок.  

 Аналіз результатів сорбції або десорбції в 

одноразовому процесі легше проводити, тому основні 

закономірності виведені для простої моделі, що 

включає такі етапи. 



 

 Проведення афінної хроматографії 

складається з таких етапів: 

 

 1. одноразова сорбція (ізолювання – 

розділення – утримання (закріплення)); 

 

 2. промивка; 

 

 3. елюювання – звільнення сорбованої 

речовини (дисоціація комплексу).  
 



Загальна схема для 

основних етапів 

проведення афінної 

хроматографії:  

1 – приготування сорбенту 

для афінної хроматографії: 

іммобілізація ліганду на 

поверхні носія;  

2 – дозування в 

хроматографічну колонку 

суміші, що аналізується;  

3 – елюювання (нанесення 

рухливої фази);  

4 – заміна рухливої фази 

для руйнування комплексу 

та виділення зв'язаної 

біомолекули. 



 Етап №1.  

 Підготовка 
біоспецифічного 
адсорбенту, 
зрівноважування колонки 
(позначення: 1 – матриця; 
2 – спейсер; 3 – ліганд). 

 Етап №2.  

 Нанесення зразка в 
умовах, що забезпечують 
комплементарне 
зв'язування біомолекул з 
лігандом. 



 Етап №3.  

 Елюція цільового 
компонента – біомолекули – 
за допомогою зміни умов 
зв'язування  

 (перед цим через колонку 
пропускають буферний 
розчин, внаслідок чого 
молекули, у яких немає 
спорідненості до нерухомої 
фази, вимиваються з 
колонки, молекули з 
високою спорідненістю 
утримуються в колонці).  

 

 



 Порядок елюції:  

 

 1. Специфічна елюція 
(введення конкурентної 
речовини або 
конкурентне афінне 
елюювання). 

 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. 

 

 Метод: витиснювальний. 



 

 2. Неспецифічна 

елюція (зміна умов 

елюювання: рН,  

іонної сили або 

полярності).  

 

 Метод: елюєнтний.  

 



 Приклади: 

 специфічної (очищення гомогенату E.coli) та 

неспецифічної елюції (виділення IgG з культуральної 

рідини) у методі афінної хроматографії.  



 Основні фактори, що впливають на 

розділення:  

 

 1. Тип ліганду та щільність прививання. 

 Ліганд, яким модифікується сорбент, значно 

впливає на утримання та ємність адсорбенту. 

Чим вища щільність цієї модифікації, тим 

сильніше утримання. Від можливої довжини  

вуглеводневого ланцюга, наприклад, також 

залежить ємність сорбенту: більший за 

довжиною ліганд утримує компоненти сильніше. 

Необхідно зазначити, що селективність 

розділення не завжди залежить від довжини або 

типу ліганду.  
 



 Основні фактори, що впливають на 

розділення:  

 

 2. Тип матриці нерухомої фази.  

 Матриці сорбентів можуть бути різного походження 

– мати різну природу. Найбільш поширені 

полісахаридні матриці (такі як,  наприклад, 

сефароза) та синтетичні полімерні матриці (такі як, 

наприклад, полістирол). Полісахаридні матриці 

мають, як правило, крупніші пори, ніж синтетичні 

сорбенти. Але перевагою синтетичних сорбентів є 

те, що вони здатні витримувати значний тиск.  



 Основні фактори, що впливають на 

розділення:  

 

 3. Тип та концентрація солі рухливої фази. 

 Чим вище концентрація солі, тим вище 

поверхневий натяг, тим сильніше утримання 

компонентів сорбентом. Використовують ряд 

Гоффмайстера, за яким прослідковується, які солі 

характеризуються більш вираженою здатністю до 

висолювання білків (іншими словами сприяють 

збільшенню утримання білка на сорбенті) і, 

навпаки, які викликають “засолювання” 

компонентів, знижуючи тим самим поверхневий 

натяг рухливої фази.  
 

 



 Основні фактори, що впливають на 

розділення:  

  

4. рН системи рухливої фази.  

 рН рухливої фази також має суттєвий вплив на 

утримання, наприклад, білків, сорбентом. 

Підвищення значення рН теоретично призводить 

до зниження поверхневого натягу, що в свою чергу 

впливає на зниження сорбційної здатності 

сорбенту. Проте, висолювання білків доцільніше 

проводити при рН, що близьке за значенням до 

ізоелектричної точки. Крім того, добавки (спирти, 

детергенти) можуть знижувати поверхневий натяг 

рухливої фази, тим самим прискорюючи десорбцію 

компонентів.  



 

Таким чином, афінна хроматографія базується на 

встановленні зворотних молекулярних взаємодій, які 

характерні для біологічних речовин.  

Афінна хроматографія – різновид адсорбційної, при якій 

зв'язування відбувається у відповідності до специфічних 

властивостей двох молекул.  

 

 

До методів афінної хроматографії відносять: 

1. гідрофобну хроматографію; 

2. ковалентну хроматографію; 

3. афінне елюювання; 

4. афінний електрофорез. 

(розібрати самостійно) 



Використання афінної хроматографії: для виділення та 

очищення ферментів (1), антитіл та антигенів (2), транспортних 

білків (3), полісахаридів, інгібіторів, нуклеїнових кислот, 

гормонів і їхніх рецепторів та ін., для вивчення взаємодій у 

біохімічних реакціях, наприклад, дослідження механізмів 

ферментативних процесів, з'ясування структури молекул. 

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 із складних сумішей. 

2. Проводиться за допомогою сефарози, активованої бромистим 

ціаном, до якої приєднані різні антигени, метод є оптимальним 

для отримання очищених антитіл. 

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

яка повинна транспортуватись. 



 Типи взаємодій в афінній хроматографії: 

 

 фермент ↔ субстрат; 

 антитіло ↔ антиген, вірус, клітина; 

 аглютинін (лектин) ↔ аглютиногени (полісахарид, 

глікопротеїн, рецептор клітини); 

 нуклеїнова кислота ↔ послідовність 

комплементарних основ, гістони, НК-полімерази, 

НК-зв’язуючі білки); 

 гормон, вітамін ↔ рецептор, білок-носій; 

 іон метала ↔ полігістидинова ділянка гібридного 

білка. 



 Приклади застосування методу афінної хроматографії: 

 За допомогою метода 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 тощо).  

 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 
(специфічно взаємодіють з кінцевими моносахаридними 
ланцюгами вуглеводневих ланцюгів).  

 7. Високою вибірковістю відрізняється так звана 
імуносорбція, при якій як ліганд використовують антитіла, 
що мають специфічність до білків, які виділяються, особливо 
ефективні моноклональні антитіла. 

 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. 
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 У роботах продемонстрована можливість швидкого і 
високоефективного очищення GroEL на хроматографічному носії 
(сефарозі) з ковалентно пришитим ненативним пепсином. 
Представлені  умови дозволяють отримати високоочищений 
нативний GroEL (за даними SDS-електрофорезу в 
поліакриламідному гелі, флуоресцентної спектроскопії, АТФазної 
активності) із клітинного лізату в одну стадію очищення. Метод 
афінної хроматографії може бути використаний як для 
препаративного  виділення GroEL і подібних йому шаперонів із 
різних типів клітин, так і для експрес-аналізу вмісту шаперонів в 
клітинах після дії на них стресорних або патогенних факторів.  



 Рис. Виправлення 
згортання білків, які 
погано згортаються.   

 Шаперон 
прикріплюється до 
гранул, білок 
розгорнутий  або 
неправильно згорнутий 
пропускається крізь 
колонку.  

 Шаперон взаємодіє з 
білком та каталізує його 
згортання у правильній 
конформації.  

  



 Одним з різновидів афінної 
хроматографії є металхелатна 
хроматографія, заснована на утворенні 
комплексів між нанесеним на сорбент 
іоном метала, наприклад, 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 
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.  



 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 Cu2+, Zn2+, Ni2+, Co2+.  

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

 Хелатні носії, з іонами Ме2+, селективно зв’язують білки за 
рахунок утворення комплексів з амінокислотними залишками 
гістидину, що експонуються на поверхні білків.  

 Білки з гістидиновими “гачками” можуть легко зв’язуватись з 
носієм, а потім елююватись буферами, які містять імідазол. 
Зв’язуюча здатність носіїв: 45-100 мкмоль Ме2+/мл гелю 
(залежить від типу вихідної матриці та іммобілізованого 
ліганду). Гелі стабільні у широкому інтервалі рН 2-11, після 
проведення 20 циклів хроматографії не спостерігається 
зниження зв’язуючої ємності. Використовуються в 
біотехнології (науково-виробнича компанія “Вітротест”). 



  Завдання на самостійну роботу: 

 

 1. Для дослідника 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 зі специфічними рецепторами у нервових 

тканинах. Запропонуйте методику очищення цих рецепторів. 

 3. Теми: 1) «Різновиди афінної хроматографії»; 

 2)«Взаємодія біополімерів з лігандами». 



 Які процеси ілюструють представлені схеми 1 та 2? 

Опишіть етапи.  



Схема 2. 

матриця ліганд м + л 

м + л комплекс 

десорбція 




