
Лекція (28.04.20) до дисципліни спеціалізації  

“Біофізичні методи дослідження” 

(3-й курс, дистанційна форма навчання) 



Хроматографія біомолекул 

 

 Лекція №3. Тема:  

“Іонообмінна хроматографія” 



1. Положення іонообмінної хроматографії в 
системі хроматографічних та гідродинамічних 
методів. 
2. Визначення, загальні положення, класифікація 
іонообмінної хроматографії. 
3. Класифікація іонітів: 
а) катіоніти; б) аніоніти. 
4. Характеристика та основні властивості іонітів. 
5. Елюювання на прикладі білків. 
6. Використання іонообмінної хроматографії. 
7. Перелік рекомендованої літератури. 
8. Завдання для самостійної роботи. 
 
Лекція – 2 год.  

Завдання для самостійної роботи – 4 год. 

План лекції: 



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 лежить 

зворотний стехіометричний обмін іонів, що 

містяться у хроматографічному розчині, на рухомі 

іони, які входять до складу речовин, що 

називаються іонітами, або іонообмінниками.  

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 

зумовлюється тим, що протиіони 

характеризуються рухливістю у межах каркаса.  



Рис. Зображення структури частинки іонообмінної смоли 
та приклад іонообмінної смоли (показано заряджені 
функціональні групи, ковалентно зв'язані з граткою та 
протилежно заряджені протиіони, які можуть вільно  
переміщуватись, електростатично зв'язані з часткою 
смоли, вони можуть обмінюватись на інші іони). 



Електростатичні взаємодії: 

W – енергія електростатичних взаємодій (в Дж/моль); 

q1 та q2 – електричні заряди молекул (груп);  

r – відстань між зарядженими молекулами (групами); 

ε – діелектрична проникність середовища;  

ε0 = 8,85·10-12 Кл/(В·м) – електрична стала. 
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Іонообмінна хроматографія дозволяє розділяти 

іони на основі зарядів молекул, що розділяються. 

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 

іонообмінну хроматографію: 

- при проведенні катіонної іонообмінної 

хроматографії затримуються додатньо заряджені 

катіони, так як нерухома фаза має від'ємно 

заряджені функціональні групи; 

- при проведенні аніонної іонообмінної 

хроматографії затримуються від'ємно заряджені  

аніони, так як нерухома фаза має додатньо 

заряджені функціональні групи. 



Іоніти – це, як правило, полімерні органічні сполуки, 

що містять функціональні групи, здатні до обміну 

іонів. За знаком зарядів іонів, що обмінюються, 

іоніти розділяються на  

1) катіоніти (катіонообмінники) та  

2) аніоніти (аніонообмінники).  

Існують іоніти, які здатні до одночасного обміну 

катіонів та аніонів –  3) амфоліти. 

Обмінна ємність (характеризує процес іонного 

обміну) визначається максимальною кількістю 

ммоль екв. іонів, яка може бути поглинена 1 г іоніту 

(розмірність ммоль/г). Розрізняють динамічну та 

статичну обмінну ємність. Статичну визначають 

шляхом настоювання іоніту з відомою кількістю 

кислоти або лугу. 



Катіоніти – полізарядні нерозчинні іоніти 

(багатоосновні кислоти, у яких іоногенні групи 

насичені катіонами, тобто протиіонами у них є 

катіони), здатні до обміну катіонів. Схема обміну: 

RА-H+ + Na+ + Cl-  RА-Na+ + H+ + Cl- . 

 

Аніоніти – полізарядні нерозчинні іоніти 

(багатоосновні іони, у яких іоногенні групи 

насичені нерозчинними аніонами, тобто 

протиіонами у них є аніони), здатні до обміну 

аніонів. Схема обміну: 

RК+OH- + Na+ + Cl-  RК+Cl- + Na+ + OH-. 

 



Залежно від хімічного складу та міри дисоціації іоніти 

поділяють на чотири групи:  

1. сильнокислі катіоніти, які характеризуються 

легкістю витіснення з них протионів водню іншими 

катіонами (фіксованими іонами кислих катіонітів є 

сульфо- або фосфогрупи);  

2. слабкокислі катіоніти, які характеризуються 

незначною обмінною здатністю за низьких значень рН 

(фіксованими іонами є карбоксильні групи);  

3. сильнолужні аніоніти, які характеризуються 

дисоціацією у кислому, нейтральному та лужному 

середовищах (вони містять фіксовані групи, 

наприклад, четвертинний амоній та ін.);  

4. слабколужні аніоніти, які характеризуються 

дисоціацією у кислому середовищі (вони містять 

вторинні або третинні аміни). 



Основні властивості іонітів:  

нерозчинність у воді та органічних розчинниках; 

механічна міцність;  

хімічна стійкість до кислот, лугів, окисно-

відновних речовин;  

висока іонообмінна ємність, яка визначається 

числом активних груп на одиницю маси іоніту (в г);  

здатність іонообмінників легко регенеруватись; 

кінетичні властивості – достатня швидкість іонного 

обміну. 

 



Отже, 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, механічну міцність.  

Мірою хімічної стійкості сорбента є ступінь 

втрати ємності та ступінь втрати маси.  

Сорбційна ємність сорбентів характеризується 

кількістю розчиненого електроліту, яка була 

поглинена одиницею маси або об’єму сорбенту. 



 Властивості матриць з синтетичних смол: 

 1. Полістирол-дівінілбензол / поліметакрилат 

 а) висока ємність для невеликих молекл; 

 б) низька проникність для макромолекул; 

 в) витримує високі швидкості потоків і тиск (частинки 
унірозмірні); 

 г) як недолік, можуть викликати денатурацію 
біомолекул.  

 Властивості матриць з полісахаридів: 

 2. Целюлоза / агароза / декстран 

 а) висока ємність для макромолекул; 

 б) як недолік: не витримують високого тиску; 

 в) частинки практично однакового розміру (крім 
целюлози); 

 г) не викликають денатурації біомолекул. 



1. Зрівноважування колонки (рН, 
іонна сила). 
Використовують рухому фазу такого 
складу, який би забезпечив необхідне 
значення рН та іонну силу всередині. 
Як правило, це сольові розчини  (за 
низьких концентрацій), наприклад, 
хлорид натрію, на рухливій фазі 
сорбуються протиіони, тобто на 
аніонообміннику – хлорид-іони, на 
катіонообміннику – іони натрію.  

2. Нанесення речовини на колонку. 
Розчин зразка проходить елюювання 
крізь колонку. Заряджені молекули 
досліджуваної суміші біомолекул 
витиснюють іони з активних груп 
сорбенту, самі при цьому сорбуючись. 
Залежно від заряду проявляється 
сорбційний ефект.  
 
позначення на рис. - іони солі 
фіолетового кольору, трикутниками и 
квадратами позначено досліджувану 
суміш, що складається з двох речовин.  



3. Градієнтне елюювання 

та десорбція компонентів, 

що слабко утримуються. 

4. Десорбція інших 
компонентів з колонки.  
При підвищенні іонної сили 
розчину (або при зміні рН) 
створюється конкуренція між 
молекулами – спочатку 
десорбуються молекули, що 
мають більш низьку 
спорідненість; з 
підвищенням концентрації солі 
десорбуються інші молекули.  



5. Регенерація сорбенту. 

 



При проведенні іонообмінної хроматографії слід 

враховувати деякі фактори: 

- природа, концентрація, рН та ємність буфера; 

- природа та концентрація іонів солі; 

- температура, в'язкість та діелектрична 

проникність розчинника (впливають на іонізацію 

розчинника); 

- наявність в елюєнті добавок, які забезпечують 

нативність біомолекул, покращують розчинність 

або перешкоджають агрегації біомолекул, або 

блокують неспецифічну сорбцію речовини на 

матриці.  



Приклади. Іонообмінна хроматографія мембранних білків. Для 

виділення мембранних білків можна використовувати класичні 

іонообмінні системи. Найбільш популярні 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 

урахуванням 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. 



Рис. Іонообмінна хроматографія суміші  дезокситимідин-
5'-моно- (1), ди-(2), три- (3), тетра-(4) и пента-(4) 
фосфатів на колонці з сорбентом (макропористий 
аніоніт розмір зерна 50 мкм). Колонка 14 см3, h/D 3:1 
Навантаження 0.5 ммоль, елюєнт 0.05 - 0.3 М NaBr, 
швидкість елюювання 300 мл/ч, температура 22 оС. 



 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, 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. Тому більш 

поширений спосіб елюювання – сольові градієнти 

(ступінчасті і лінійні).  



 

 Елюювання білків. 

 

 Ступінчасте елюювання проводиться 

послідовно різними розчинами, що 

відрізняються за величиною рН або за 

концентрацією солі, можливо двома 

параметрами одночасно.  

 

 Для проведення градієнтного елюювання 

використовується один розчин, у якому 

змінюється якийсь параметр, наприклад, 

збільшується концентрація.  



 

 Вибір іонообмінного сорбента (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). 



 Приклади використання методу іонообмінної хроматографії: 
 Інсулін 
 Технологічний процес  
 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 діаргінінінсуліну).  
 Хроматографічне очищення диаргінінінсуліну на іонообмінному 

сорбенті (SP-Sepharose FF).  
 Концентрування фракцій, що містять 90% діаргінінісуліну.  
 Трансформація ДАІ карбоксипептидазою В (одержання первинного 

інсуліну).  
 Очищення первинного інсуліну методом високоефективної рідинної 

хроматографії до чистоти >96%.  
 Хроматографічне очищення генно-інженерного інсуліну людини від 

високо- і низькомолекулярних домішок за допомогою гель-фільтрації.  
 Кристалізація й перекристалізація інсуліну в присутності іонів Zn2+.  
 Сушіння кристалів Zn-інсуліну.  
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Теми:  

1) “Будова іоніту (протиіони, коіони). 

Особливості роботи з іонообмінниками”.  

2) “Іонообмінна хроматографія вільних 

амінокислот” (розібрати самостійно). 

 




