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کروماتوگرافی مایع، فاز ساکن و کایرال

واژه های کلیدی

فازهای ساکن کایرال در 
کروماتوگرافی مایع با 

کارایی باال

فازهای ساکن کایرال بسياری وجود دارند، اما به طور متداول پنج نوع فاز ساکن کایرال در کروماتوگرافی مایع مورد استفاده 
از  به وجود می آیند.  به سيليکا  پروتئين های طبيعی  اتصال  از  که  پروتئينی هستند  فازهای ساکن  نوع،  اولين  قرار می گيرد. 
کایرالی  گزینش گری  که  کوچکی  مولکول های  با  می توانند  هستند،  کایرال  مراکز  زیادی  تعداد  دارای  پروتئين ها  که  آنجایی 

باالیی دارند، برهم کنش ایجاد نمایند. 
به  پایين که  با وزن مولکولی  از ترکيبات کایرال  فازهای ساکن کایرال که پيرکل4 پيشگام ساخت آن است،  نوع  دومين 
سيليکا اتصال یافته اند تشکيل شده است. هر گروه اتصال یافته تعداد محدودی مرکز کایرال در دسترس دارند اما به علت اندازه 
کوچک این مولکول ها، تعداد زیادی از آن ها را می توان به سيليکا متصل ساخت. به همين دليل نمونه مورد آناليز با احتمال 
باالتری با مراکز کایرال برهم کنش انجام می دهند. سومين نوع فازهای ساکن پليمری، فازهای ساکن پليمری بر پایه سلولز و 
آميلوز هستند که توسط اوکاماتو5 توسعه یافتند. در این نوع فاز ساکن، گروه های برهم کنش کننده موردنظر به سلولز اتصال 

یافته و سپس روی بستر سيليکا پوشش داده می شوند.
نوع  این  آرمسترانگ6 معرفی شدند.  وسيله  به  که  ماکروسيکليک هستند  گليکوپپتيدهای  ساکن،  فازهای  نوع  چهارمين   
فازهای ساکن هم دارای تعداد زیادی مراکز کایرال به همراه حفره های مولکولی هستند که مولکول های حل شونده می توانند 
وارد آن ها شده و با گروه های همسایه برهم کنش داشته باشند. ویژگی های فضایی مولکول حل شونده، درجه ورود مولکول ها 
و متعاقب آن ميزان برهم کنش را تعيين می کند که این عامل بر ميزان انرژی برهم کنش و بزرگی درجه بازداری تأثيرگذار 
است. در نهایت، پنجمين گروه فازهای ساکن، فازهای سيکلودکسترینی هستند که چگونگی بازداری آن ها مشابه بازداری در 
کروماتوگرافی گازی است. در کروماتوگرافی مایع، فازهای ساکن سيکلودکسترینی به بسترهایی چون سيليکا اتصال یافته و با 

روش مشابه ساخت فازهای معکوس ساخته می شوند.
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کایراليته نقش مهمي را در فرآیندهاي بيولوژیکی بازي مي کند و انانتيومرهاي یک مولکول بيواکتيو، اغلب اثرات بيولوژیکي 
مختلفی دارند. براي مثال، همه خواص دارویی یک دارو می تواند تنها ناشی از یک انانتيومر باشد و یا هر دو انانتيومر، فعاليت 
دارویي با کميت و کيفيت کامال مشابه داشته باشند. در بعضي موارد نيز، انانتيومرها فعاليت دارویي با کيفيت مشابه اما کميت 
متفاوت دارند. از آنجایی که سنتز داروها با روش های شيميایي، مخلوطي از انانتيومرها را ایجاد می نماید، ضروری است که 
ميزان ناخالصي ایزومري در ترکيب دارویي فعال به صورت دقيق و کمي تعيين گردد. بررسي دقيق خلوص انانتيومري بسيار 
مهم است زیرا ناخالصي ایزومري ممکن است اثرات سمي یا دارویي ناخواسته ای داشته باشد. تعيين ناخالصي انانتيومري ناچيز 
در نمونه از یک ترکيب دارویي تک انانتيومری در حضور یک دسته از ناخالصی هایی که ساختار مشابهی دارند و همچنين در 

حضور مقدار زیادی از انانتيومر اصلی مورد انتظار، چالشی اساسی است.
در سال 1966 یک گروه از موسسه علمي وایزمن7 برای نخستين بار، اولين جداسازي موفق انانتيومرها را با استفاده از 
کروماتوگرافي گازي گزارش دادند. پيشرفت هاي بعدي در کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال8 باعث پيشرفت بيشتري در این 
زمينه شد ]1[. امروزه بيش از 60 نوع ستون وجود دارد که توانایي جداسازي انانتيومرها را دارا هستند. چالش بزرگ پيش 

رو، روش آزمون و خطا براي انتخاب یک ستون خاص براي جداسازي کایرال است.
دیاسترومرهاي  تشکيل  اول،  روش  شود:  انجام  روش  دو  به  مي تواند  کروماتوگرافي  اهداف  براي  دیاسترومرها  تشکيل 
ناپایدارکه مابين انانتيومرها و فاز ثابت کایرال )CSP(9 در طول فرآیند کروماتوگرافي اتفاق مي افتد که جداسازي مستقيم 
انانتيومرهای مورد نظر و معرف  ناميده مي شود. روش دوم، توليد دیاسترومرهاي پایدار است که از واکنش شيميایي بين 
مشتق ساز کایرال پيش از کروماتوگرافي به وجود مي آید. چنين فرآیندي، جداسازي غيرمستقيم ناميده مي شود. جداسازي 

غيرمستقيم انانتيومرها تنها زماني که جداسازي مستقيم با شکست مواجه مي شود، روش مناسبی است.
مسير استرئوشيميایي واکنش دو ترکيب کایرال )راسميک A و راسميک B( براي ایجاد پيوند کوواالنسي بدون تاثير روي 

مرکز نامتقارن به صورت زیر خواهد بود ]2[.

[)±(-A] + [)±(-B] → [+A+B] + [+A-B] + [-A+B] + [-A-B]

اولين و آخرین ترکيب، یک جفت انانتيومر و دومين و سومين ترکيب، جفت انانتيومر دوم را تشکيل مي دهند. در مقابل، 
اولين و سومين محصول و دومين و چهارمين محصول هم با یکدیگرجفت هاي دیاسترومر هستند. در یک محيط کایرال هر 
چهار محصول باید قابل جداسازی باشند. هر چند، به دليل اینکه دیاسترومرها ویژگی های فيزیکی وشيميایي متفاوتی دارند، 

کروماتوگرافي غيرکایرال این مخلوط منجر به دو پيک می شود.
به منظور ایجاد یک محيط کایرال دو راه اصلی وجود دارد که یکی استفاده از فاز متحرک کایرال و دومی استفاده از فاز 
ساکن کایرال است. در ادامه به اجمال به مزایا و معایب راه نخست پرداخته و استفاده از فاز ساکن کایرال نيز که هدف اصلی 

این نوشتار است به تفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
فازهاي متحرک کایرال به صورت گسترده در کروماتوگرافي در سال هاي1980-1960 استفاده شدند. ترکيب هاي فعال که 
قادر به تشکيل کمپلکس های جفت یون فلزی و قفسی بودند به منظور ایجاد گزینش گری کایرال در کروماتوگرافي فاز معکوس 

متداول و همچنين کروماتوگرافي فاز نرمال به فاز متحرک در حضور ستون های غيرکایرال اضافه شدند.
استفاده از فازهاي متحرک کایرال معایب و همچنين مزایایی دارد. براي مثال، تعادل های چند گانه ای که در فاز متحرک 
و فاز ثابت اتفاق مي افتد، توضيح سازوکار جداسازي را پيچيده تر مي کند. حضور ماده افزوده شده به فاز متحرک آشکارسازی 
را دشوار می سازد. براي مثال، زماني که از شناساگر UV استفاده مي شود، افزاینده هایي با جذب UV نسبتا باال حد تشخيص 
انانتيومرهاي جدا شده را کاهش مي دهد. عالوه بر این، انانتيومرهاي تبدیل شده به فرم  کمپلکس با ليگاند کایرال وارد سل 
آشکارساز مي شود. این کمپلکس ها دیاسترومر هستند، بنابراین از نظر ميزان جذب و همچنين ویژگی های دیگر نيز ممکن 
است تفاوت داشته باشند. در نتيجه الزم است که براي هر انانتيومر یک منحني کاليبراسيون جداگانه وجود داشته باشد. از 
طرف دیگر، استفاده از فاز متحرک کایرال مزایایی نيز دارد که آن را بسيار جذاب مي کند. بسياری از افزاینده هاي کایرال به 
سادگي در دسترس هستند و یا به آساني سنتز مي شوند و همچنين می توان از فاز ثابت غيرکایرال که به صورت چشمگيري از 
فازهاي ثابت کایرال ارزانتر هستند، استفاده نمود. در این روش، فاز متحرک کایرال مي تواند به آساني از دستگاه کروماتوگرافي 
انعطاف پذیري  فاز متحرک کایرال  براي جداسازي هاي بعدي جایگزین شود.  افزاینده دیگر  با یک  شسته شود و همچنين 

بيشتري نسبت به جداسازي مستقيم در مقایسه با فازهاي ثابت کایرال ارائه مي کند.
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فاز های ساکن کایرال

 فازهای ساکن پروتئینی
برای  که  دارند  وجود  تجاری  پروتئينی  ساکن  فاز  تعدادی 
جداسازی دسته وسيعی از ترکيبات مورد استفاده قرار می گيرند. 
α1- اسيد گليکوپروتئين که با نام Chiral-AGP فروخته می شود، 
پروتئين بسيار پایداری است که به ذرات سيليکای دارای قطــر 
5µ اتصال یافته است. این فاز ساکن معموالً با مخلوط دوگانه   m
حالل ها که حاوی مقادیر کمی )10 – 1 درصد( از 2- پروپانول، 
ميزان حالل  برده می شوند.  کار  به  استونيتریل هستند،  یا  اتانول 
می تواند بازداری مطلق انانيتومرها و همچنين گزینش گری کایرال 

را کنترل نماید.
و  بازداری  بر  آلی  حالل  ميزان  اثر  از  مثالی   )1( شکل  در 
مترو  انانتيومرهای  جداسازی  که  کروماتوگرافی  در  گزینش پذیری 
آب  ميزان  که  قدر  هر  شده است.  آورده  می دهد،  نشان  را  پرولول 
قطبی  برهم کنش ها  بيشتر  باشد،  آلی کم تر  ميزان حالل  و  بيشتر 
می شود  دیده  همچنين  بود.  خواهند  هيدروفوبی  بلکه  نبوده 
مقدار  کاهش  از  ناشی  کایرال  ثابت  فاز  بيشتر  گزینش پذیری  که 
2-پروپانول بوده که با افزایش زمان بازداری نيز همراه است و این 
فاز ساکن  با  بيشتر  انانتيومري  قدر  هر  که  معناست  آن  به  پدیده 
به  نسبت  ساکن،  فاز  با  خاصی  به صورت  باشد  داشته  برهم کنش 

ایزومر دیگر خود پيوند برقرار می کند.

شکل 1: اثر میزان حالل آلی بر بازداری و تفکیک انانیتومرهای 
Chiral-AGP پرولول روی ستون

که  است  یونی  گروه های  دارای  همچنين  مذکور  ساکن  فاز 
آن  بر  مشروط  می کند،  برهم کنش  شونده  حل  با  یونی  روش  با 
تا  شود  تنظيم  یونی  گروه های   pKa معادل  متحرک  فاز   pH که 
بوده و زوج یون تشکيل ندهند. نقطه  یونيزه شدن  قابل  گروه ها، 
ایزوالکتریک AGP معادل 2/5 است و نشان دهنده آن است که تا 
pH 7، بار منفی خواهد داشت. مثالی از تأثير pH در جداسازی 
کروماتوگرام  در  را  اسيد  پروپيونيک  2-فنوکسی  انانيتومرهای 
شکل )2( می توان مشاهده نمود. همان گونه که در شکل مشاهده 
 pH که  قدر  هر  کایرال  گزینش گری  و  مطلق  بازداری  می شود، 
از   pH در  تغيير  واحد   2 تنها  و  می یابد  افزایش  می شود  کاسته 
جداسازی  فاکتور  با  جداسازی  به  نمونه  دو  هم زمان  شستشوی 

بسيار باال منجر می شود.
برای جداسازی  Chiral-AGP معموالً  به طور کلی ستون های 
انانيتومرهای دارای گروه های آمين نوع دوم و سوم و ترکيبات دارای 

اتم نيتروژن در حلقه به کار می روند.

شکل 2: تأثیر pH بر بازداری و تفکیک انانیتومرهای 2-فنوکسی 
Chiral-AGP پروپیونیک اسید روی ستون

از  که  است  اوالبومين10  مشابه،  عملکرد  با  دیگر  پروتئين 
سفيده تخم مرغ به دست می آید. به طور کلی شرایط کار با این نوع 
ستون ها مشابه AGP است، گرچه در برخی موارد تعویض ترتيب 
روی  سلوبيوهيدروالز11  شده است.  گزارش  انانيتومرها  شستشوی 
آن  از  موثری  بسيار  ساکن  فاز  به عنوان  و  شده  تثبيت  سيليکاژل 
 Chiral-CBH استفاده می شود. این ستون به صورت تجاری با نام
وجود دارد. این نوع ستون ها به ویژه برای جداسازی داروهای بازی، 
جداسازی انانيتومرهای حاوی گروه های آمين نوع اول و داروهایی 
این  می گيرد.  قرار  استفاده  مورد  اکتوپامين  و  متانفرین  نور  چون 
بافر  همراه  به  استونيتریل  یا  2-پروپانول  از  مخلوطی  با  ستون ها 
این  آنجایی که  از  استفاده می شوند.  فاز متحرک  به عنوان  فسفات 
از  به راحتی تخریب می شوند  با فلزات  آنزیمی هستند و  ستون ها 
برای  استات  تترا  آمين  دی  اتيلن  مانند  کننده  کيليت  عامل  یک 
حذف هرگونه آلودگی فلزی در سيستم باید استفاده نمود. به شيوه 
بازداری و گزینش گری کایرال را می توان با   Chiral-AGP مشابه

pH فاز متحرک و ميزان حالل آلی کنترل نمود.
به  انسانی  سرم  آلبومين  اتصال  از  ساکن،  پروتئينی  فاز  دیگر 
تجاری  نام  با  ستون ها  نوع  این  که  می  شود  ایجاد  سيليکا  بستر 

Chiral-HSA وجود دارند.
می کنند  عمل  مشابهی  به شيوه  مذکور  پروتئينی  فاز  هر سه 
با  بازداری  و  کایرال  گزینش گری  گفت  می توان  کلی  به طور  و 
می شود.  کنترل  متحرک  فاز  آلی  ميزان حالل  و   pH از  استفاده 
ساکنی  فاز  از  انانتيومر،  زوج  هر  برای  گزینش گری  وجود  این  با 
متفاوت  هستند،  پروتئينی  همه  که  آن  با  دیگر  ساکن  فاز  به 
بازداری  که  داده شده است  نشان   )3( در شکل  پدیده  این  است. 
انانيتومرهای تالينولول و آتنولول با افزایش ميزان 2-پروپانول در 
فاز متحرک کاهش می یابد که با در نظر داشتن آن که نيروهای 
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سوی  از  است.  انتظار  قابل  هستند،  بازداری  مسئول  پراکندگی 
با  انانيتومر  دو  به  نسبت  ساکن  فاز  کایرال  گزینش گری  دیگر، 
واضح  مورد  این  در  می یابد.  افزایش  2-پروپانول  ميزان  افزایش 
است که گزینش گری کایرال به علت افزایش نيروهای پراکندگی 
در برابر ایزومر بيشتر بازداری شده است و این پدیده مجدداً نشان 
ستون  یک  در  کایرال  گزینش گری  درجه  پيش بينی  که  می دهد 
باید  مجدداً  است.  مشکل  ناشناخته  نمونه های  با  خالص  کایرال 
تأکيد شود که توجيه علت رفتار جداسازی ویژه، نسبتاً آسان است 

اما پيش بينی آن قبل از جداسازی مشکل است.

شکل 3: اثر غلظت 2-پروپانول روی بازداری و تفکیک انانیتومرهای 
جداسازی شده با دو فاز ساکن پروتئینی مختلف Chiral-CBH و 

.Chiral-HSA

 فازهای ساکن نوع پیرکل
ترکيبات  آنها  در  که  هستند  فازهایی  پيرکل  ساکن  فازهای 
کایرال با وزن مولکولی پایين به سيليکا متصل شده اند، این فازها 
تعداد محدودی مراکز کایرال دارند اما به علت اندازه کوچک این 
متصل  سيليکا  به  می توان  را  آن ها  از  زیادی  تعداد  مولکول ها، 
از این فازها مورد مطالعه قرار گرفته  ساخت ]3[. تعداد بسياری 
شده اند.  استفاده  کایرال  ترکيبات  مختلف  انواع  جداسازی  در  و 
ناشی  دارندکه  نيز  فازهای ساکن مشکالت دیگری  نوع  این  البته 
از آرایش فضایی خاص مراکز کایرال و دیگر گروه های اطراف آن 
نزدیک  سيليکا،  با  کایرال  عامل  کوتاه  نسبتاً  پيوند  فاصله  است. 
مراکز  بنابراین،  می کند؛  محدود  را  مولکول ها  از  برخی  شدن 
کایرال مولکول های موردنظر نمی توانند با مراکز کایرال فاز ساکن 
مولکول های  برخی  برای  وجود  این  با  باشند.  داشته  برهم کنش 
  LC-I- مثال،  به عنوان  است.  مساعد  فضایی  آرایش  این  خاص، 
جداسازی  برای  گالیسين  فنيل  بنزویيل  نيترو  دی   )LC-)S- و 
در  که  شيوه ای  به  ایبوپروفن  آميد  متيل  1-نفتيل  انانيتومرهای 
زیر نمایش داده شده است، مناسب هستند. آرایش فضایی اطراف 
کنفيگوراسيون ها  از  یکی  که  است  آن  نشان دهنده  کایرال  مرکز 

مناسب تر از دیگری است.

 
به منظور گسترده نمودن توانـایی های فلزهای پيرکل، گروه های 
قطبی و گروه هایی که قابل قطبی شدن هستند به مولکول ها اضافه 

فازهــایو کایـرال،  ساکن  فازهای  نوع  این  متداول ترین  شدند. 
Whelk-01و (R,R) وWhelk-01و (S,S) هستند. ساختار این فازها 

در شکل زیر نشان داده شده است.
 

نسبت  وسيع تری  کاربرد  و  بوده  انعطاف پذیرتر  فازها  نوع  این 
به  کوواالنسی  به صورت  مولکول ها  این  دارند.  قبلی  ساکن  فاز  به 
سيليکا متصل شده اند و تقریباً با همه حالل ها قابل استفاده هستند. 
اما دیده شده است، زمانی که در روش فاز نرمال از آن ها استفاده 
می شود، عملکرد بهتری دارند. باید در اینجا خاطر نشان نمود که 
ساکن  فاز  این  عملکرد  در  آروماتيک  حلقه  قطبش پذیری  خصلت 

تأثير به سزایی دارد.
از آنجا که فازهای ساکن پيرکل در هر دو فرم )R( و )S( وجود 
دارند، معکوس کردن ترتيب شویش یک جفت انانيتومر امکان پذیر 
است. این فاز ساکن در اصل برای جداسازی انانيتومرهای ناپروکسن 
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طراحی شده اما به تدریج استفاده زیادی در جداسازی اپوکسيدها، 
الکل ها، دیول ها، آميدها، ایميدها و کاربامات ها پيدا کرده است.

دیگر فاز ساکن پيرکل که قطبيت بسيار باالیی دارد، با روش 
مشابهی سنتز شده و ساختار آن در زیر نشان داده شده است. این 
فاز ساکن هم بسيار متنوع و هم دارای گروه های برهم کنش کننده 
مورد  نمونه  کایرال  مراکز  مجاور  گروه های  با  که  است  متعددی 
آناليز برهم کنش می کنند. این فاز ساکن برهم کنش قطبی بسيار 
قوی از طریق گروه کربونيل، گروه آميد و حلقه آروماتيک نيترو 
دار خود ایجاد می کند. این نوع ستون ها را هم می توان در شرایط 
فاز نرمال و یا فاز معکوس به کار برد. در شکل )4( فاز متحرک 
می تواند شامل مخلوط )هگزان / اتانول( برای فاز نرمال و یا )آب / 

متانول( برای فاز معکوس باشد.

-)L-شکل 4: جداسازی ایزومرهای 2،2،2– تری فلورو -1-)9-آنتریل
اتانول روی ستون SUPER COSIL TM LC-I-Phenyl urea در 

شرایط فاز نرمال

 فازهای ساکن بر پایه مشتقات سلولز و آمیلوز
روی  که  هستند  دسترس  در  امروزه  سلولزی  ساکن  فازهای 
بسترهای سيليکایی تثبيت شده و عمدتاً به دو دسته کلی تقسيم بندی 
می شوند؛ دسته ای که از پليمرهای سلولزی و دسته ای که از پليمرهای 
آميلوزی مشتق شده اند. وزن مولکولی آن ها تا 40/000 دالتون گزارش 
شده است. تفاوت اساسی ميان این دو دسته آن است که نوع سلولزی، 
ساختار خطی دارند در حالی که نوع آميلوزی ساختار مارپيچی دارند. 
هر دو نوع سلولزی و آميلوزی حاوی پنج مرکز کایرال است؛ به همين 
دليل این پليمرها دارای تعداد زیادی از مراکز فعال کایرال هستند و 
احتمال برهم کنش نمونه موردنظر با مراکز کایرال بسيار باال است. 

ساختار نوع سلولزی به فرم زیر است:

 
این نوع فازهای ساکن به وسيله اوکاماتو توسعه یافته و امروزه 
دو مشتق اصلی آن )که در زیر ساختار آن ها نشان داده شده است( 

استفاده می شوند ]4[.

 

عالوه  به  هستند؛  قطبی  برهم کنش  به  قادر  ساختار  دو  هر 
هسته آروماتيک آنها می تواند خصلت قطبش پذیری را فراهم آورد 
و با هر گروه قطبی موجود در نمونه مورد آناليز، برهم کنش های 
قوی ایجاد نماید. ساختار آميلوزی تا حدی متفاوت است که در 

شکل زیر نشان داده شده است.
 

 
آميلوز نيز با تریس )3، 5-دی متيل فنيل کاربامات( و تریس 

](S)د— α متيل بنزیل کاربامات[ مشتق سازی می شود.

 
به دليل آن که این نوع فازها روی سيليکا پوشش دهی شده و 
به روش شيميایی به آن متصل نمی شوند محدودیت هایی از نظر 
نوع، سرعت فاز متحرک و دمای اعمال شده وجود دارد. مخلوط 
هپتان / الکل حاللی است که به عنوان فاز متحرک توصيه می شود 
بر  موثر  برهم کنش  نيروهای  عمده  که  است  آن  نشان دهنده  و 
بازداری و انتخاب گری، قطبی هستند. برای جلوگيری از دنباله دار 
شدن پيک ها که از حضور سایت هایی با فعاليت بسيار باال ناشی 
اسيد( و  استيک  فلورو  )تری  آلی  اسيد  از  اندک  مقادیر  می شود، 
اتيل آمين( معموالً 0/16 درصد به فاز متحرک  باز آلی )تری  یا 
بلوکه کردن سایت های فعال و بهبود تقارن  افزوده می شود و به 
پيک کمک می کند. در عمل دیده شده است که مشتقات خاص 
به عنوان مثال، تریس )3، 5 – دی متيل فنيل کربامات(، مقاومت 
را  این فازهای ساکن  نتيجه  انحالل دارند. در  به  بيشتری نسبت 
احتياط  با  آب   / استونيتریل  یا  آب   / متانول  مخلوط  با  می توان 
مختلف  شيوه های  با  کایرال  جداسازی  از  نمونه  یک  برد.  کار  به 

کروماتوگرافی در شکل )5( نشان داده شده است.
حالل استفاده شده در روش فاز معکوس، بافر آبی / متانول 
 95/5  v/v هگزان   / اتانول  نرمال،  فاز  روش  در  و   65/35  v/v
 )α( جداسازی  فاکتور  است،  پيش بينی  قابل  که  همان طور  بود. 
از  بزرگ تر  مالحظه ای  قابل  به طور   1/20 معکوس  فاز  روش  در 
ميزان آن در روش فاز نرمال α=1/13 است. این پدیده منعکس 
به  نسبت  مشتق  این  بيشتر  غيرقطبی  برهم کنش های  کننده 

برهم کنش های قطبی آن است.
در روش  تغيير  مدنظر داشت که  باید  را هم  نکته  این  البته 
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کروماتوگرافی امری برگشت پذیر نيست. برای مثال، اغلب امکان پذیر 
است که روش قطبی را به روش کروماتوگرافی معکوس تغيير داد 
نيست.  امکان پذیر  قطبی  روش  به  مجدد  روش  تبدیل  معموالً  اما 
که  است  ساکن  فاز  در  مورفولوژیکی  تغييرات  برخی  نيز  آن  دليل 

گزینش گری کایرال را از بين می برد.

شکل 5: جداسازی یک زوج انانیتومر روی ستونی با فاز ساکن سلولزی 
)مشتق سازی شده با کاربامات( در هر دو شیوه فاز نرمال و فاز معکوس

 فازهای ساکن ماکروسیکلی گلیکو پپتیدی
فازهای ساکن کایرال ماکروسيکلی در ابتدا به وسيله آرمسترانگ 
معرفی شدند ]5[. یکی از روش های ساخت این فازها اتصال کوواالنسی 
وانکومایسين به سطح ذرات سيليکاژل است. وانکومایسين دارای 18 
پنج  طریق  از  و  داده اند  تشکيل  حفره  سه  که  است  کایرال  مرکز 
قطبی مجاور  قویاً  به هم متصل هستند. گروه های  آروماتيک  حلقه 
آناليز  با ماده مورد  برهم کنش های قطبی قوی  ساختارهای حلقوی 
 0-100 حاوی  متحرک  فاز  با  ساکن  فاز  نوع  این  می کنند.  برقرار 
درصد از حالل آلی پایدار است. ساختار وانکومایسين در شکل زیر 
نشان داده شده است. A، B و C حفره های نگهداری ماده مورد آناليز 
هستند، pK های وانکو مایسين 2/9، 7/2، 8/6 9/6، 10/4 و 11/7 و 

نقطه ایزو الکتریک آن 7/2 است.

 

که  است  پایدار  بسيار  کایرال  ساکن  فاز  یک  وانکومایسين 
سيليکاژل  سطح  به  که  زمانی  دارد؛  باالیی  نسبتاً  نمونه  ظرفيت 
باالیی  آب  درصد  حاوی  که  متحرک  فازهای  با  می شود  متصل 
هستند و همچنين با فاز معکوس و یا با حالل های آلی که درصد 
است.  استفاده  قابل  قطبی  ساکن  فاز  یک  به عنوان  دارند،  باالیی 
می شود،  استفاده  معکوس  فاز  به صورت  که  زمانی  مثال،  به عنوان 
مخلوط قطبی آب / THF فاز متحرک بسيار موثری است. برعکس 
زمانی که از فاز ساکن قطبی استفاده می شود، مخلوط n-هگزان / 
اتانول مناسب است. وانکومایسين دارای تعدادی گروه قابل یونيزه 
 pH4( های مختلفیpH شدن است که باعث می شود در محدوده
تا pH7( گزینش گری کایرال داشته باشد. بافرهای آمونيوم نيترات، 
تری اتيل آمونيوم استات و سدیم سيترات همگی با این فاز عملکرد 
رضایت بخشی داشته  اند. به غير از کنترل pH، اثر نوع بافر تأثير کم 
یا بسيار ناچيزی بر گزینش گری کایرال دارد. این مسئله را می توان 
در کروماتوگرام نشان داده شده درشکل )6( مشاهده نمود که برای 
همه بافرها صرف نظر از ماهيت شيميایی بافر، گزینش گری کایرال 

یکسانی به دست می آید.

شکل 6: جداسازی ایزومرهای تربوتالین با استفاده از بافرهای مختلف

حفرهای  از  عمق تر  کم  حفره ها،  ساکن،  فازهای  نوع  این  در 
موجود در سيکلو دکسترین ها بوده بنابراین، برهم کنش ها ضعيف تر 
هستند. البته این امر باعث تبادل سریع تر نمونه ميان فازها و کارایی 

بهتر ستون می شود.
کایرال  کروماتوگرافی  در  که  ماکروليتيک  گليکوپپتيد  دیگر  از 
که  است  تئی کوپالنين12  آمفوتری  گليکوپپتيد  می شود  استفاده 
این  است.  موجود   CHIROBIOTIC T نام  با  تجاری  به صورت 
کوواالنسی  پيوند  با   5µ  m قطر  با  سيليکاژل  ذرات  به  نيز  ترکيب 
متصل می شود. تئی کوپالنين 20 مرکز کایرال و چهار حفره دارد. 
گروه های همسایه به شدت قطبی هستند و حلقه آروماتيک، قطبش 
فراهم می آورد. ساختار تئی کوپالنين در شکل زیر نشان  را  پذیری 

داده شده است.
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این فاز ساکن، مکمل فاز وانکومایسين است و با همان فازهای 
هم  احتمال  این  است.  استفاده  قابل  شد،  ذکر  قباًل  که  متحرکی 
گزینش گری  فاز  یک  خاص  ترکيب  یک  مورد  در  که  دارد  وجود 

کایرال فراهم آورد در حالی که دیگری غيرگزینشگر باشد.

 فاز هاي ساکن سیکلو دکستریني

یافته  اتصال  یا مشتقات  γ و  α، β و  سه نوع سيکلودکسترین 
آن ها به سيليکا در کروماتوگرافی مایع مورد استفاده قرار می گيرند. 

ساختار سيکلودکسترین در شکل زیر نمایش داده شده است.

 
را   )6 )موقعيت  اول  نوع  کربوکسيل  گروه های  دو  هر  یا  یک 
می توان برای اتصال سيکلودکسترین به سيليکا مورد استفاده قرار 
داد. گروه های هيدروکسيل نوع دوم )موقعيت های 2 و 3( را می توان 
به طور گزینشی مشتق سازی نمود، به طور معمول ابتدا موقعيت )2( 

و سپس موقعيت )3( مشتق سازی می شود.
انواع  ایجاد  برای  سيکلودکسترین  مشتقات  از  متنوعی  تعداد 
داده های  گردیده اند.  سنتز  کایرال  گزینش گری  افزایش  و  خاص 
X-ray نشان دهنده آن است که ساختارهای β و γ صلب هستند 
بنابراین،  است.  انعطاف پذیرتر  مقداری   α ساختار  که  حالی  در 
مولکول های حل شونده اگر از لحاظ فضایی ساختار مناسبی داشته 

با گروه های  یا یونی  نيروهای پراکندگی  از طریق  باشند می توانند 
یک  شدن  وارد  باشند.  داشته  برهم کنش  خود  نزدیک  همسایه 
 )7( شماره  شکل  در  سيکلودکسترین  ساختار  درون  شونده  حل 
به  منجر  ایزومر  دو  فضایی  ساختار  تفاوت  شده است.  داده  نشان 

گزینش گری متفاوت می شود.

شکل 7: دیاگرامی که چگونگی ورود مولکول حل شونده درون ساختار 
سیکلودکسترین را نشان می دهد.

تحمل  را  بافر  باالی  غلظت  می توانند  سيکلودکسترین ها 
که  آنجایی  از  اما  باشند.  پایدار   14 تا   3  pH ناحيه  در  و  نموده 
ماتریکس  پایداری  است  محلول   ،8 از  باالتر  pHهای  در  سيليکا 
 7 تا   3 محدوده  به  را  سيکلودکسترینی  فازهای  پایداری  سيليکا، 
محدود می سازد. فازهای ساکن سيکلودکسترینی در هر دو روش 
کروماتوگرافی فاز نرمال و یا معکوس مورد استفاده قرار می گيرند. 
با  غيرقطبی  برهم کنش های  دیگر،  کایرال  ساکن  فازهای  همانند 
حالل های  از  استفاده  با  می توان  را  سيکلودکسترینی  ساختارهای 
کنترل  غيرقطبی  حالل های  با  را  قطبی  برهم کنش های  و  قطبی 
نمود. درصورت حضور برهم کنش های یونی نيز می توان مقدار آن ها 
را با pH و نوع بافر کنترل نمود. تغييرات اندک در pH و تغيير نوع 
بافر می تواند بسيار تعيين کننده باشد. مثالی از اثر تغييرات pH و 
فنيل   -D، L از مشتقات  یکی  انانتيومرهای  بر جداسازی  بافر  نوع 

آالنين در شکل )8( آورده شده  است.

شکل 8: اثر pH و نوع بافر برگزینش گری کایرال

باعث   4 به   5 از   pH تغيير  می شود  مشاهده  که  همان گونه 
نوع  تغيير  با  قابل مالحظه گزینش گری کایرال شده است.  افزایش 
بافر از اسيد استيک که pH آن با سود تنظيم شده به بافر تری اتيل 
آمينی که با استيک اسيد تنظيم شده است، تغيير قابل مالحظه ای 
در تفکيک دو انانتيومر رخ می دهد و این تغيير منجر به تفکيک 
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نظر  در  را هم  مسئله  این  باید  البته  دوانانتيومر می شود.  کامل 
داشت که زمان بازداری از 18 دقيقه به 32 دقيقه افزایش یافته 
است که نشان دهنده آن است که برهم کنش ميان حل شونده و 
متحرک  فاز  و  شونده  ميان حل  برهم کنش  و  قوی تر  ساکن  فاز 

ضعيف تر شده است.

کروماتوگرافی،  های  زمينه  ترین  تخصصی  از  یکی 
کایرال  فازهای ساکن  امروزه  انانتيومرهاست.  جداسازی 
متنوعی در اختيار پژوهشگران است که بنا به نوع ترکيب 
خواهد  ساکن  فاز  با  که  هایی  برهمکنش  و  آناليز  مورد 
کایرال  ساکن  فاز  نوع  پنج  گردند.  می  انتخاب  داشت 
قرار  استفاده  مورد  کروماتوگرافی  در  متداول  به صورت 
می گيرند که عبارتند از فازهای پروتئينی، پيرکل، پلی 

ساکاریدی، گليکوپپتيدی و سيکلودکسترینی.
فازهای ساکن پروتئينی گزینش گری باالیی داشته و 
دسته وسيعی از مواد را جداسازی می کنند و از آنجا که 

با فازهای متحرک آبی قابل استفاده هستند برای نمونه 
های بيولوژیکی استفاده می شوند اما بسيار حساس بوده، 
مورد  باالیی  دقت  با  باید  و  داشته  کمی  نمونه  ظرفيت 
استفاده قرار گيرند تا طول عمر مناسبی داشته باشند. 
فازهای  با  اغلب  پيرکل  نوع  های  ستون  در  جداسازی 
اصالح  برای  قطبی  حالل  یک  و  غيرقطبی  متحرک 
نوع، قطبيت و غلظت  انجام می شـود. ساختار،  قطبيت 
حالل اصالح کننده قطبيت اثر بسيار زیادي بر جداسازي 
برهمکنش های  فازهــا  این  در  جداسازی  اساس  دارد. 
دو  برهمکنش های  و  هيدروژنی  پيوندهــای   ،π-π
قطبی-دو قطبی است. ستون های پلی ساکاریدی کاربرد 
وسيع، کارآیی بسيار خوب و ظرفيت نمونه باالیی دارند 
و در جداسازی های تهيه ای نيز می توان از آن ها استفاده 
نمود. ستون های گليکوپپتيدی از اتصال یک گليکوپپتيد 
به ذرات سيليکاژل ساخته شده و ظرفيت نمونه نسبتاً 
باالیی نيز دارند. ستون های سيکلودکسترینی را می-توان 
با همه انواع حالل ها مورد استفاده قرار داد و همچنين 
آنجا  از  کاربرد هستند.  قابل  نيز  تهيه ای  کاربردهای  در 
که با حالل هـای آبی نيز سازگــار هستند برای آنــاليز 

نمونه های بيولوژیکی مناسب هستند.

ری
گی

جه 
نتی

مراجع

[1] E. Gil-Av, B. Feibush, and R. Tetrahedron Lett. 7 (1966), 1009.

[2] J. Gal, Indirect methods for the chromatographic resolution of drug enantiomers, in I.W.Wainer (ed.), Drug Ste-
reochemistry Analytical Methods and Pharmacology, Marcel Dekker, New York, 1993, pp. 65–106.

[3] W. H. Pirkle and D. W. House, J. Org. Chem., 44(1979)1957.

[4] Y. Okamato, Chem. Lett., (1986)1237.

[5] D. W. Armstrong, Y. Tang, S. Chen, Y. Zhou, C. Bagwill, and J. R. Chen, Anal. Chem., 66(9) (1994)1473.

پی نوشت

زیستی،  فناوری  ریز  تحقيقات  مرکز  آلی،  شيمی  دکتری   .1
دانشگاهی  جهاد  پزشکی  علوم  نوین  فناوری های  پژوهشکده 

ابن سينا

دارویی،  گياهان  تحقيقات  بخش  آلی،  ارشد شيمی  کارشناس   .2
موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور

آزمایشگاهی  شبکه  کروماتوگرافی  تخصصی  کارگروه  عضو   .3
فناوری نانو

4. Pirkle

5. Okamato

6. Armstrong 

7. Weizmann

8. High-performance liquid chromatography (HPLC)

9. Chiral stationary phase

10. Ovalbumin

11. Cellobiohydrolose

12. Teicoplanin


