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در طی سی سال گذشته تا به امروز، کروماتوگرافی مایع با کارایی باال از عمده ترین فناوری های کروماتوگرافی به کار رفته در 
آزمایشگاه های سراسر جهان است و یکی از دالیل گسترش این روش، پيشرفت ساخت مواد پرکننده ستون های کروماتوگرافی 
است که تأثير عمده ای بر جداسازی دارد. از عمده ترین محدودیت های HPLC، کارایی نداشتن در مقایسه با کروماتوگرافی 
گازی یا الکتروفورز مویين به علت ضریب توزیع پایين در فاز مایع است که نفوذ آناليت در فاز ساکن را آهسته می سازد. 
اساس UPLC استفاده از فاز ساکن با اندازه ذراتی کمتر از µm 2 است در برابر HPLC که اندازه ذرات آن بين µm 5-3 است.

را  اصول کروماتوگرافی  تمام کسانی که  برای  داد که  توضيح  وان دیمتر7  معادله  با  را می توان  پرکننده ستون  تأثير ذرات 
می دانند آشناست ]1[. معادله وان دیمتر فرمولی تجربی است که رابطه ميان سرعت خطی )سرعت جریان( و ارتفاع بشقابک 
)کارایی ستون( را نشان می دهد. از آنجایی که اندازه ذرات یکی از متغيرهاست، منحنی وان دیمتر را می توان برای بررسی 
کارایی کروماتوگرافی به کار برد )شکل 1(. معادله وان دیمتر با سه جزء، نشان می دهد که محدوده سرعت جریان برای کارایی 

خوب با قطر ذرات کوچکتر بسيار بيشتر از این محدوده برای ذرات بزرگتر است ]2 و 3[.

H=A+B/U+CU

که در این معادله B ،A و C ثابت هستند و U: سرعت خطی است. ثابت A، مستقل از سرعت و بيانگر نفوذ گردابی است. 

فوق العاده،  کارايی  با  مايع  کروماتوگرافی 
کروماتوگرافی مايع با کارايی باال، جداسازی

واژه های کليدی

مقدمه ای بر 
کروماتوگرافی مایع 
با کارایی فوق العاده

پيشرفت های اخيری که در فناوری ساخت ستون های کروماتوگرافی، 
است،  داده  رخ  داده ها  آناليز  و  آشکارساز  طراحی  دستگاه،  بهينه سازی 

توسعه چشمگيری را در زمينه کروماتوگرافی به همراه داشته است.
علم  در  جدید  زمينه ای  فوق العاده5  کارایی  با  مایع  کروماتوگرافی 
کارایی  با  مایع  کروماتوگرافی  اصول  حفظ  عالوه بر  که  است  جداسازی 
باال6، سه قابليت سرعت، حساسيت و تفکيک را به ميزان قابل توجهی 
بهبود داده است. در دستگاهی که از این فناوری استفاده می کند، از ذرات 
ریزتری نسبت به HPLC )کمتر از 2/5µm( استفاده می شود؛ بنابراین 
طول ستون کاهش پيدا کرده، آناليز در زمان کوتاه تری انجام می شود و 

مصرف حالل نيز کاهش می یابد.
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این عبارت زمانی که مواد پرکننده ستون کوچک و یکنواخت هستند در حداقل مقدار خود است. ثابت B، تمایل نفوذ طبيعی 
مولکول های نمونه را نشان می دهد. این اثر در سرعت های باال حذف می شود و به همين دليل بر سرعت جریان )U( تقسيم 
می گردد. منشأ ثابت C، مقاومت سينتيکی در برابر تعادل در فرآیندهای جداسازی است. مقاومت سينتيکی، تأخير در حرکت 
از فاز متحرک به فاز ساکن و برعکس است. هرچه سرعت جریان فاز متحرک بيشتر باشد، مولکول روی فاز ساکن تمایل 
 )U( بيشتری به تأخير نسبت به مولکولی دارد که در فاز متحرک است و به همين دليل این ثابت متناسب با سرعت جریان
است. معادله وان دیمتر نشان می دهد که با ذرات کوچک تر، کارایی بهبود می یابد اما در عين حال، ذرات کوچک تر منجر به 
فشار برگشتی باالتر هم می شوند و این در حالی است که اغلب دستگاه های HPLC تنها تا فشار 400bar کار می کنند. به همين 
دليل می توان دریافت که چرا با ذراتی کوچکتر از 2µm، ستون های کوتاه تری به کار می رود؛ زیرا تنها در این صورت است که 
سرعت آناليز بدون از دست دادن کارایی افزایش می یابد. بنابراین امکان افزایش ظرفيت و سرعت آناليز بدون تأثير بر کارایی 
کروماتوگرافی وجود دارد. ظهور UPLC به توسعه دستگاه کروماتوگرافی مایع که در آن حجم مرده باید کاهش یابد و مقاومت 
در برابر فشاری معادل psi 15000 تا 8000 وجود داشته باشد، منجر شده است. کارایی، متناسب با اندازه ذره و به طور معکوس 

متناسب با طول ستون است. به همين 
دليل ستون به همان نسبتی که اندازه 

ذره کاهش می یابد کوتاه تر می شود.
اندازه  هرچه   ،HPLC تئوری  پایه  بر 
یابد،  کاهش  ستون  پرکننده  مواد 
افزایش  دو  هر  تفکيک  و  کارایی 
می دهد  نشان   )1( شکل  می یابد. 
 µm از  به کمتر  اندازه ذره  زمانی که 
بسيار  کارایی  تنها  نه  می رسد   3/5
این  بلکه  می آید،  به دست  باالیی 
باال  جریان های  سرعت  در  کارایی 
با به کار بردن  از دست نمی رود.  هم 
ظرفيت  و  سرعت  کوچک تر،  ذرات 
جداسازی  پيک های  )تعداد  پيک8 
شده در واحد زمان( را می توان به مرز 
جدیدی رساند که کروماتوگرافی مایع 
با کارایی فوق العاده یا UPLC ناميده 
اکنون   UPLC از  استفاده  با  می شود. 
استفاده  با  که  دارد  وجود  امکان  این 
سرعت  یا  و  کوتاه تر  ستون های  از 
جریان های باالتر - به منظور دستيابی 
و  تفکيک  با  باالتر  سرعت های  به 
تمامی  از   - بيشتر  بسيار  حساسيت 
جداسازی  برای  کروماتوگرافی،  توان 
به صورت  را   UPLC مفهوم  برد.  بهره 
 )2( شکل  در  می توان  ملموس تری 
پنج  جداسازی  که  نمود  مشاهده 
ترکيب در یک مخلوط را با HPLC و 
UPLC مقایسه می کند. کروماتوگرام 
ابتدایی  دقيقه   0/6 گسترده  پایين، 
که  باالست  همپوشان  کروماتوگرام 
 UPLC افزایش سرعت جداسازی در 

را نشان می دهد.

شکل 1: منحنی وان ديمتر که سير تکاملی اندازه ذره را در طی سه دهه 
گذشته نشان می دهد.

شکل 2: کروماتوگرام بااليی، کروماتوگرام همپوشان HPLC معمولی 
)3µm( و UPLCر)µm 1/7( است.
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        شيمی ذرات پُر کننده ستون

طراحی و توسعه ذرات کوچک تر از 2µm چالشی اساسی است 
و تحقيقات وسيعی به وسيله محققين در این زمينه انجام می شود 
]4[. اگر چه ذرات غيرمتخلخل کارآمدی با اندازه 1/5µm به صورت 
تجاری وجود دارند ولی این ذرات دارای مساحت سطح کمی هستند 
که این امر منجر به ظرفيت بارگذاری و بازداری کمتری می شود. 
برای حفظ ظرفيت و بازداری مشابه HPLC، روش UPLC باید از 
ذرات جدید متخلخلی استفاده کند که قادر به تحمل فشارهای باال 
باشد. ذرات بر پایه سيليکا، قدرت مکانيکی خوبی دارند اما دارای 
معایبی نيز هستند. از جمله این معایب می توان به دنباله دار شدن 
آناليت های بازی و قابليت کاربرد در محدوده کوچکی از pH اشاره 
pHهای  در  که  پليمری هستند  دیگر، ستون های  جایگزین  نمود. 
وسيع تری عمل می کنند اما آن ها نيز معایبی چون کارایی پایين و 

ظرفيت های محدود دارند.
هيبریدی  ستون  نسل  اولين  واترز9  کمپانی   2000 سال  در 
ستون های  دو  هر  مزایای  که  نمود  معرفی  ایکس ترا10  نام  به  را 
قدرت  ستون ها  نوع  این  بود.  دارا  را  پليمری  و  سيليکایی 
از  وسيع تری  محدوده  در  عملکرد،  همچنين  و  باالتر  مکانيکی 
به کمک سنتز کالسيک  ایکس ترا  بودند. ستون های  دارا  را   pH
ساختار  وارد  متيل  فرم  به  را  کربن  که  می شوند  سل ژل11سنتز 
نياز  آوردن قدرت مکانيکی مورد  فراهم  به منظور  البته  می کنند. 
شد  معرفی  هيبریدی  فناوری  دوم  نسل   UPLC دستگاه  برای 
ذرات   .]5[ کردند  نام گذاری   ACQUITY UPLC را  آن  که 
1/7µm، گروه های متيل را در ماتریکس  اندازه  با   ACQUITY
سيليکا همان طور که در شکل )3( مشاهده می شود، از طریق پل 
به هم متصل می کند که این امر باعث افزایش پایداری مکانيکی 

ذرات می شود.

1/7µm با اندازه ACQUITY شکل 3: شيمی و سنتز ستون های

چهار فاز ساکن ACQUITY برای جداسازی های UPLC وجود دارد که عبارتند از:
1. )ستون های با زنجير آلکيل مستقيم( ACQUITY UPLCTM BEH C18؛
2. )ستون های با زنجير آلکيل مستقيم( ACQUITY UPLCTM BEH C8؛
3.)ستون های با گروه های قطبی( ACQUITY UPLC BEH Shield RP18؛

.ACQUITY UPLC BEH Phenyl 4. گروه فنيل از طریق یک زنجير 6 کربنی به گروه سيليل وصل شده است
هر ستون، تلفيقی از فاکتورهای متفاوتی چون آبگریزی، فعاليت سيالنول، پایداری هيدروليتيکی و برهم کنش شيميایی با آناليت به دست 

می دهد )شکل 4(.
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 pH محدوده  که  هستند   UPLC با  جداسازی  مقاصد  اغلب  برای 
وسيعی را نيز فراهم می آورند. در این نوع ستون ها، شيمی پيوندهای 
ليگاندهای سه عاملی باعث پایداری اندک در pHهای پایين می شود. 
باالی  pHهای  در  پایداری  با  پایين  pHهای  در  کم  پایداری  این 
ذرات 1/7 ميکرومتری BEH ادغام می شود و ستون هایی با پایداری 
 )3( نوع  به دست می دهند. ستون های  را  باالتری   pH در محدوده 
نوع  ستون های  مکمل  که  می آورند  فراهم  را  پذیری هایی  گزینش 
)1( و )2( است. ستون های نوع )4( مذکور، از گروه آلکيل 6 کربنه 
سه عاملی ميان حلقه فنيل و گروه عاملی سيليل بهره می گيرند. این 
ليگاند طول عمر ستون را افزایش داده، شکل پيک های بسيار عالی 
ميلی متر   1/2 معمول  به طور  ستون  داخلی  قطر  می دهد.  به دست 
و   100mm تفکيک، طول ستون  ماکزیمم  به  برای رسيدن  است. 

برای آناليز سریع تر، طول ستون 50mm مناسب تر است.
پر کردن ستون با ذراتی با اندازه 1/7µm  به شيوه ای تکرارپذیر 
نيز چالشی است که باید بر آن فائق آمد. ستون های ساخته شده باید 
سطح داخلی هموارتری داشته باشند و کليه اجزای آن به گونه ای 
طراحی شوند که از مسدود شدن ستون جلوگيری شود. یکنواختی 
ستون هم به ویژه برای ستون های کوتاه تر برای حفظ تفکيک در 

عين جداسازی سریع تر، شایان اهميت است.

        دستگاهوری

فناوری های های  با   UPLC دستگاه های  برای  کلی  به طور 
پيشرفته، پمپ، تزریق کننده خودکار، آشکارساز و سيستم داده نيز 
کوچک تر  ستون  پرکننده  ذرات  که  آنجایی  از  شود.  طراحی  باید 
هستند، برای رسيدن به جداسازی با ظرفيت پيک باالتر نسبت به 
HPLC های متداول امروزی، محدوده فشار بيشتری نيز باید اعمال 
شود. افت فشار محاسبه شده در سرعت جریان بهينه و ماکزیمم 
معادل    1/7µm ذرات  با  سانتی متری   15 ستون  یک  در  کارایی 
حالل  باشد  قادر  که  است  الزم  پمپی  بنابراین  است.   psi15000

را به صورت یکنواخت و تکرارپذیر، در این فشار از ستون بگذراند.

وارد کردن نمونه به درون ستون نيز یک عامل مهم و اساسی 
عمل  برای  کنونی  اتوماتيک  یا  و  دستی  تزریق کننده های  است. 
از  ستون  برای حفظ  نشده اند.  طراحی  باالیی  فشارهای  در چنين 
نوسان های فشار، تزریق باید حتی االمکان بدون پالس باشد. حجم 
حالل شوینده نيز باید در حداقل مقدار خود باشد تا از پهن شدن 
باند جلوگيری شود. زمان تزریق سریع در دستگاه UPLC برای قرار 
گرفتن در مقياس سرعت فراهم آمده از مواردی است که باید مورد 
توجه قرار گيرد. حجم تزریق کم و حجم حالل کم از عوامل ایجاد 

کننده حساسيت باال در UPLC است.
با ذراتی به قطر 1/7µm عرض پيک در نيمه ارتفاع آن کمتر از 
یک ثانيه خواهد بود و این مسئله برای آشکارساز نيز چالش مهمی 
است. برای داشتن پيک های استاندارد با تکرارپذیری باال، آشکارساز 
باید سرعت کافی داشته باشد تا در هر لحظه تعداد داده بيشتری 
قدرت  به  بسته   UPLC نتيجه حساسيت روش  در  نماید.  ثبت  را 
HPLC جداسازی  از  بيشتر  برابر  سه  تا  دو  آشکارسازها  تفکيک 
های متداول خواهد بود. جدول )1( مقایسه ای ميان مشخصات دو 

دستگاه HPLC و UPLC را نشان می دهد.

HPLC و UPLC جدول 1: مقايسه دستگاه های

HPLCUPLCمشخصات

کمتر از µm2µm 5-3اندازه ذره

ماکزيمم فشار 
40MPa103/5MPa-35برگشتی

Alltima C18Acquity UPLC BEH C18ستون تجزيه ای

3/2mm 150 × 2/1mm × 150ستون

C65˚C˚30دمای ستون

5lµ2lµحجم تزريق

ACQUITY UPLC BEH شکل 4: شيمی ستون های
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کاربردهای کروماتوگرافی مايع با کارايی فوق العاده

 افزايش سرعت آناليز و تفکيک پيک ها

افرادی که از روش کروماتوگرافی استفاده می کنند اغلب تفکيک 
را قربانی سرعت می کنند. UPLC بر این مشکالت غلبه می کند. در 
به ترتيب پيک ها، استازوالميد،  شکل )5( جداسازی هشت ترکيب 
تری  کلوپاميد،  هيدروفلومتيازید،  ناخالصی،  هيدروکلروتيازید، 
کلرمتيازید، اینداپاميد، بندرو فلومتيازید و اسپيرونوالکتون )هر کدام 
غلظت 0/1mg/ml در آب( با UPLC در کمتر از 1/6 دقيقه نشان 
داده شده است در حالی که جداسازی مشابهی در ستون با قطر 2/1 
و طول 100 ميلی متر با ستون C18 و قطر ذرات 5µm با تفکيک 

مشابه در مدت ده دقيقه انجام شده است.

اما برای برخی آناليزها، سرعت در درجه دوم اهميت قرار دارد و 
ظرفيت پيک و تفکيک است که اولویت دارد. شکل )6( جداسازی پپتيدها 
را نشان می دهد که هدف اصلی، به حداکثر رساندن تعداد پيک ها است. 
در این کاربرد ظرفيت پيک )تعداد پيک های تفکيک شده در هر دقيقه( 
در UPLC به طور چشمگيری افزایش می یابد. در شکل )6(، جداسازی 
پپتيدها با استفاده از HPLC و ستون C18 و ذرات 5µm را نشان می دهد 
که هفتاد پيک با ظرفيت پيک 143 را به دست می دهد، در حالی که در 
طيف پایين که جداسازی پپتيدها با UPLC انجام شده است، نتيجه 168 

پيک با ظرفيت پيک 360 )2/5 برابر افزیش( را به دست می دهد.

  آناليز ترکيبات طبيعی و داروهای گياهی

و  طبيعی  ترکيبات  آناليز  برای  گسترده ای  به طور   UPLC
ارائه  برای  تجزیه ای  آزمایشگاه های  کار می رود.  به  گياهی  داروهای 

شکل 5: جداسازی هشت ترکيب با  UPLC با شرايط آناليز زير:
ستون: قطر 2/1 ميلی متر، طول 30 ميلی متر ذرات پرکننده ACQUITY UPLC C18 با قطر 1/7µm در دمای 
35 درجه سانتی گــراد. گـراديان 45-9درصد در گراديــان خطـی در طی 0/8 دقيقه در سـرعت جريـان 

273nm در UV استونيتريل(. آشکارسازی( B ،)0/1 درصد فرميک اسيد( A 0/86 فاز متحرک ml/min

شکل 6: ظرفيت پيک HPLC )تصوير پايين( در مقابل UPLC )تصوير باال(
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آوردن  فراهم  همچنين  و  دارو  یک  بخشی  اثر  بر  مبتنی  شواهد 
در  خود  دانش  افزایش  به  نياز  محصوالت،  برای  ایمنی  عوامل 
زمينه داروسازی دارند. هدف عمده در این زمينه، آناليز نمونه های 
امکان جداسازی   UPLC ماتریکس پيچيده است.  دارویی در یک 
از  حاصل  پيچيده  بسيار  نمونه های  در  فعال  ترکيبات  شناسایی  و 

ترکيبات طبيعی و داروهای گياهی را فراهم می آورد.

 مطالعه های آناليز زيستی

تعيين  فارماکوکنيتيکی،  و  سم شناسی  مطالعات  به منظور 
مقدار یک دارو در نمونه های بيولوژیکی بخش مهمی از مطالعه ها 
با وزن مولکولی پایين  را تشکيل می دهد. بيشتر داروها ترکيباتی 
آزمایش  هستند و در مطالعه های پيش کلينيکی و کلينيکی مورد 
آناليزهای  برای  بيولوژیکی  متعدد  ماتریس های  می گيرند.  قرار 
زیستی مقدارسنجی مورد استفاده قرار می گيرند که از جمله آن ها 
کمــی  زیستی  آناليز  در  اوليه  روش  است.  ادرار  و  پالسما  خون، 
 UPLC/MS/MS است. حساسيت و گزینش پذیری LC/MS/MS
را  اعتمادی  قابل  و  دقيق  داده های  پایين،  آشکارسازی  در سطوح 
فراهم می آورد که برای مقاصد مختلفی از جمله آناليزهای آماری 

فارماکوکينتيکی قابل استفاده هستند.

  تشخيص ميزان ناخالصی ها

و  جداسازی  فرموالسيون،  فرآیندهای  و  داروسازی  صنایع  در 
تعيين مقدار ترکيبات دارویی و ناخالصی های موجود در مواد خام 
را تشکيل می دهد.  تحقيقات  از  نهایی، بخش عمده ای  و محصول 
شناسایی مواد ناخالص با استفاده از کروماتوگرافی با تفکيک باال، به 
جداسازی های قابل اعتماد، تکرارپذیر و تشخيص همه ناخالصی های 

شناخته شده در ترکيب فعال دارویی نياز دارد.
باالی  غلظت های  در  ناخالصی  اندک  مقادیر  تعيين  همچنين 
در  امر  این  چه  اگر  است.  مهم  بسيار  نيز  دارویی  فعال  ترکيب 
حضور افزودنی ها در نمونه به ویژه در آناليز با HPLCهای معمولی 
پيچيده تر می شود، اما UPLC تفکيک باالتری را فراهم می آورد تا 

جداسازی و آشکارسازی مقادیر اندک ناخالصی امکان پذیر شود.

UHPLC معايب

قيمت دستگاه و تجهيزات در این شيوه از کروماتوگرافی باالتر 
است. به علت افزایش فشار، نگهداری دقيق تری از اجزای دستگاه 
این روش کوتاه تر است.  بوده، همچنين طول عمر ستون در  الزم 
و  نيستند  بازیابی  قابل   2µm از  کمتر  فازهای ساکن  آن،  عالوه بر 
به صرفه نيست ]6 و 7[. در  این لحاظ مقرون  از  به همين دليل 
UPLC تنها از دو پمپ )و نه 3 یا 4 پمپ( می توان استفاده نمود. 
بوده،  محدود  دستگاه  این  در  استفاده  مورد  ساکن  فازهای  تعداد 
گرچه سرعت ساخت فازهای ساکن جدید در حال پيشرفت است. 
از دیگر جنبه های منفی UPLC می توان به فشار برگشتی باالتر از 
بردن  باال  با  را  برگشتی  فشار  این  اشاره کرد که  HPLC معمولی 

دمای ستون می توان کاهش داد.

UPLC در دو زمينه شيمی و دستگاهوری پيشرفت های 
چشمگيری داشته و منجر به تفکيک، سرعت و حساسيت 
باال در کروماتوگرافی مایع گردیده است. زمانی که بسياری 
از محققان با موانعی در جداسازی با HPLC متداول روبرو 
می شوند، UPLC با توسعه و افزایش کارایی کروماتوگرافی 
 UPLC امکان غلبه بر موانع را فراهم می کند. مزیت مهم
کاهش زمان آناليز است که متعاقباً مصرف حالل را کاهش 
می دهد. در کروماتوگرافی مایع، زمان آناليز، مصرف حالل 
و قيمت تمام شده آناليز در هر آزمایشگاه تجزیه ای حائز 
اهميت است، لذا بهينه سازی روش، منجر به کاهش زمان 
برای به تعادل رسيدن ستون می شود. حساسيت را می توان 
که  کرد  مقایسه  ارتفاع  نيمه  در  پيک  عرض  مطالعه  با 
حساسيت در UPLC بسيار باالتر از HPLC معمولی است. 
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