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یافته  بهبود  فرم  باال،  عملکرد  با  نازک  الیه  كروماتوگرافی 
مراحل  خودكار  انجام  با  كه  است  نازک4  الیه  كروماتوگرافی 
كیفی  اندازه گیری  و  تفکیک پذیری  افزایش  باعث  كروماتوگرافی 
جایگزین  روش،  این  می شود.  باالتری  و صحت  دقت  با  كمی  و 
دیگر روش های كروماتوگرافی نیست. در مقایسه با سایر روش های 
كروماتوگرافی، زمان و هزینه آنالیز با این روش بسیار پایین است و 

در جای خود توانایی های منحصر به فردی را نیز دارا است.

چکیده

مه
قد

در میان روش های جداسازی، روش كروماتوگرافی الیه نازک با عملکرد باال توانایی و كاربرد گسترده ای دارد زیرا روشی م
حساس و به نسبت ساده برای شناسایی و تعیین مقدار بیشتر مواد حتی با مقادیر كم است. همچنین در این روش، 
آنالیز در زمان كوتاهی انجام پذیر است و با كاربرد و نگهداری مناسب از آن، می توان نتایجی با دقت و صحت خوب 

بدست آورد.
اصول فرآیند كروماتوگرافی الیه نازک در طول 50 سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است و شامل استفاده از یک 
الیه نازک از ماده ای جاذب به ضخامت 0/1 تا 0/25 میلی متر است كه روی صفحاتی از جنس پالستیک، آلومینیوم و 

یا شیشه به عنوان نگهدارنده این الیه جاذب استفاده می شود.
نمونه در یک حالل مناسب حل شده و به صورت لکه یا باند در فاصله یک سانتی متری لبه پایینی جاذب روی صفحات 
كروماتوگرافی الیه نازک گذاشته می شود. حالل شوینده6 )یک حالل یا مخلوطی از حالل ها( با ویژگی مویینگی7  از 
طریق جاذب و پایین تر از محل نمونه گذاری روی الیه جاذب حركت می كند. این كار با استفاده از تانک شیششه ای 
مستطیل شکل انجام می گیردكه حالل شوینده به عمق 5 میلی متر درون آن ریخته می شود و پس از قرار گرفتن صفحه 
در آن، درب تانک گذاشته می شود. زمانی كه حالل شوینده رو به باال و از میان جاذب عبور می كند، اجزای نمونه نیز 
با سرعت های متفاوت مهاجرت می كنند و در نتیجه از یکدیگر جدا می شوند. هنگامی كه حالل شوینده به نقطه ای 

نزدیک انتهای صفحه جاذب رسید، صفحه از درون تانک خارج و خشک می شود.
از ویژگی های این روش كه آن را از سایر روش های جداسازی فیزیکی و شیمیایی متمایز نموده این است كه دو فاز 
غیرقابل اختالط، یکی ثابت و دیگری متحرک در تماس با یکدیگر قرار دارند. هنگامی كه نمونه روی فاز ساكن قرار 
می گیرد با عبور فاز متحرک از میان نمونه و در طول فاز ثابت، اجزا نمونه، پیوسته تحت تعامل فیزیکی و شیمیایی 
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تعریف کروماتوگرافی

كروماتوگرافی یکی از روش های جداسازی اجزای مخلوط است 
)فاز  متحرک  و  ساكن  فاز  بین  اجزا،  توزیع  اختالف  از  آن  در  كه 
ساكن به طور معمول، سیلیس یا آلومین( استفاده می شود. تصویر 
)1( قیاسی ساده برای كروماتوگرافی است بدین ترتیب كه زنبورها 
مانند اجزاء نمونه، جذب گل ها می شوند و در نتیجه با سرعت و در 

زمان های متفاوت عبور می كنند ]2[.

شکل 1: قیاسی ساده برای کروماتوگرافی ]2[.

روش های کروماتوگرافی

ابتدا بر حسب ماهیت فاز  روش های كروماتوگرافی را می توان 
متحرک و سپس بر حسب ماهیت فاز ساكن طبقه بندی كرد. فاز 
متحرک ممکن است گاز یا مایع و فاز ساكن ممکن است جامد یا 
مایع باشد. اگر فاز ساكن جامد باشد كروماتوگرافی را كروماتوگرافی 
كروماتوگرافی  را  آن  باشد  مایع  ساكن،  فاز  اگر  و  سطحی  جذب 

تقسیمی می نامند ]5[.

تعریف کروماتوگرافی

جدول 1: طبقه بندی روش های کروماتوگرافی ) بر حسب ماهیت فازها( ]5[.

براساس شکل یا جنس فاز براساس ماهیت فاز متحرک
ساکن

کروماتوگرافی 
ستونی 13

کروماتوگرافی 
الیه نازک

کروماتوگرافی 

کاغذی11 

کروماتوگرافی 
مایع 10

کروماتوگرافی 
گازی9

کروماتوگرافی الیه نازک

 - جامد  جذبی  كروماتوگرافی  نوعی  نازک  الیه  كروماتوگرافی 
مایع بوده كه اصول آن همانند كروماتوگرافی ستونی است. اما در 
این مورد، جسم جاذب جامد را به صورت یک الیه نازک روی یک 
قطعه شیشه، پالستیک یا فلز پخش می كنند. یک قطره از محلول 
نمونه یا مجهول را در نزدیکی لبه صفحه می گذارند و صفحه را به 
همراه مقدار كافی از حالل استخراج كننده در ظرفی قرار می دهند. 
حالل  برسد.  لکه  زیر  به  فقط  كه  باشد  آنقدر  باید  حالل  سطح 
براساس ویژگی مویینگی به سمت باالی صفحه حركت می كند و 
با خود می برد. تصویر )2(  با سرعت های متفاوت  اجزاء مخلوط را 
چگونگی جداسازی اجزای نمونه روی صفحات كروماتوگرافی الیه 

نازک را نشان می دهد ]6[.

شکل 2: چگونگی جداسازی اجزای نمونه روی صفحات کروماتوگرافی الیه 

نازک ]4[.

كروماتوگرافـی الیـه نـازک بسـیار آسـان اسـت و بـه سـرعت 
هـم انجـام می شـود. ایـن روش برای تفکیـک اجزاء مخلوط بسـیار 
كارآمـد بـوده و همچنیـن می تـوان از آن بـرای تعییـن بهتریـن 
حـالل اسـتخراج كننـده به منظوركروماتوگرافـی سـتونی اسـتفاده 

. د كر
در كروماتوگرافـی الیـه نـازک می تـوان از همان مـواد جامدی 
فـاز  به عنـوان  اسـتفاده می شـود،  كـه در كروماتوگرافـی سـتونی 
سـاكن اسـتفاده كـرد و در ایـن میـان سـیلیکا و آلومینـا بیشـتر 
بـه كار مـی رود. به طـور معمـول، جسـم جـاذب را بـا مقـدار كمی 
از مـاده چسـباننده ماننـد گـچ، كلسـیم سـولفات و یـا نشاسـته 
مخلـوط می كننـد تـا جسـم جـاذب چسـبندگی الزم را پیـدا كند 
و بـه صفحـه بچسـبد. صفحه هـا را می تـوان قبـل از مصـرف تهیـه 
كـرد و یـا از ورقه های پالسـتیکی آماده كـه در بازار موجود اسـت، 

اسـتفاده نمـود ]6[.

گذرا با فاز ثابت و متحرک هستند و به تدریج در طول فاز ثابت از یکدیگر فاصله گرفته و به صورت باند یا مناطقی 
مشخص جداسازی می شوند.

لکه ها یا نوارهای جداسازی شده، با استفاده از نور فرابنفش و درصورت لزوم با معرف های شیمیایی مشتق سازی شده 
قابل رویت می شوند. برای اندازه گیری كمی، می توان ناحیه حاوی لکه را از روی صفحه جدا نمود و یا شستشو داد و 
یا با طول موج از پیش تعیین شده، بدون تخریب صفحه آن را اسکن نمود. روش های جدید كروماتوگرافی الیه نازک، 
حركت رو به رشدی را در جهت اسکن و تصویربرداری از صفحات، به منظور حساسیت بیشتر و ثبت دقیق تر و ماندگارتر 
كروماتوگرام8، آغاز نموده است كه در آن عالوه بر كاهش نیروی كار، كاهش مواد شیمیایی )كاهش آالیندگی( نیز 

مورد توجه است ]6[.



w
w

w
.I

JL
K

.i
r

7

ت 
اال

مق سال چهارم  شماره  4 زمستان  1395 شماره پیاپی 16 دانش آزمایشگاهی ایران
تخصصی

فصلنامه 
اال

د ب
کر

مل
ا ع

ک ب
ناز

یه 
 ال

فی
گرا

اتو
وم

کر

کروماتوگرافی الیه نازک با عملکرد باال

دستگاه كروماتوگرافی الیه نازک با عملکرد باال، برتری هایی بر 
كروماتوگرافی الیه نازک دارد كه شامل موارد زیر است ]7[:

  انجام خودكار؛
  قابلیت اسکن؛

  بهینه سازی شرایط كروماتوگرافی؛
  تشخیص انتخابی؛

  حداقل آماده سازی؛
  قابلیت اتصال به دیگر دستگاه های آنالیز.

همچنین این دستگاه قادر به بررسی و تحقیق در مورد اطالعات 
حاصل از تركیبات پیچیده آلی، معدنی و مولکول های زیستی است. 
در تصاویر )3( و )4( كیفیت نتایج حاصل از جداسازی نمونه ها به 
با  نازک  الیه  كروماتوگرافی  و  نازک  الیه  كروماتوگرافی  روش  دو 

عملکرد باال، در مورد نمونه های یکسان، قابل مشاهده است.

شکل 3: نمونه گذاری به صورت لکه روی صفحه کروماتوگرافی الیه نازک ]3[.

شکل 4: نمونه گذاری به صورت باند روی صفحه کروماتوگرافی الیه نازک با 
عملکرد باال ]3[.

مزایا و قابلیت های دستگاه کروماتوگرافی الیه نازک با 
عملکرد باال

كروماتوگرافی الیه نازک با عملکرد باال دارای مزایایی است كه 
از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود ]7[:

  آموزش و كاربری آسان؛
  استفاده هم زمان چندین كاربر از دستگاه؛

  كاهش زمان آنالیز و كمترین هزینه برای هر آنالیز؛
  كمترین هزینه نگهداری؛

  امکان شناسایی با چشم )در یک سیستم باز(؛
  قابلیت كاربرد گستره وسیعی از فاز ساكن با انتخاب پذیری اختصاصی؛

  توانایی انتخاب حالل برای فاز متحرک بدون محدودیت UV و 
خلوص باالی حالل؛

  كاربرد حالل بدون نیاز به فیلتركردن و گاز زدایی؛
  عدم امکان تداخل با نمونه آنالیز قبلی؛

  امکان تکرار آنالیز در شرایط گوناگون روی نمونه های آنالیز شده؛
  عدم نیاز به تصفیه و خالص سازی نمونه ها در بیشترموارد؛

  آنالیز هم زمان تعداد زیاد نمونه؛
  كمترین هزینه خرید حالل و مصرف كم فاز متحرک برای آنالیز 

هر نمونه؛
شرایط  در  استاندارد ها  و  )نمونه ها  باال  كمی  صحت  و  دقت    

یکسان و هم زمان آنالیز می شوند.(؛
  حساسیت در حد نانو و پیکوگرم؛

  قابلیت كاربرد روش های شناسایی عمومی و اختصاصی.

مقایسه روش های کروماتوگرافی

  15GC 14 وHPLC ،13HPTLC بیـن سـه روش كروماتوگرافـی
مقایسـه ای صـورت گرفته اسـت كـه مزایا و معایب هر كـدام از آنها 

در جـدول ذیل آمده اسـت:
جدول 2: مقایسه روش های کروماتوگرافی ]7[

عوامل
روش های کروماتوگرافی

HPTLCHPLCGC

دمای باالفشار باالدما و فشار اتاقدما و فشار

ویژهویژهعادیآماده سازی نمونه

25-255-1005>آنالیز روزانه )تعداد نمونه(

90-5 دقیقه90-5 دقیقه5-1 دقیقهزمان آنالیز )برای هر نمونه(

یکبار مصرففاز ساکن کروماتوگرافی
قابل 

استفاده 
مجدد

قابل 
استفاده 

مجدد

ارزیابی توسط چندین 
ضعیفمتوسطخوبآشکارساز

جداسازی ترکیبات برای 
ضعیفمتوسطخوبآنالیز بعدی

طیف جذبی نمونه
آشکارساز 
 16

PDA


متوسطباالکمهزینه تعمیر و نگهداری

متوسطباالکمهزینه هر آزمون

مشتق سازی بعد از 
سختسختآسانجداسازی

آنالیز هم زمان )نمونه و 
متوالیمتوالیهم زماناستاندارد(

خوبخوبمتوسطحد تشخیص کمی

نمونه فرارمحدودیت
تداخل 

طیفی فاز 
متحرک

نمونه 
تجزیه پذیر
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فرآیند کروماتوگرافی الیه نازک با عملکرد باال

یافته  بهبود  فرم  باال،  عملکرد  با  نازک  الیه  كروماتوگرافی 
كروماتوگرافی الیه نازک است كه با انجام خودكار مراحل كروماتوگرافی 
باعث افزایش تفکیک پذیری و اندازه گیری كیفی و كمی با دقت و 
فرایند  انجام  مراحل  از  نمایی   )5( تصویر  می شود.  باالتری  صحت 

كروماتوگرافی الیه نازک با عملکرد باال را نشان می دهد ]1[.

فرآیند نمونه گذاری

نمونه گذاری اولین گام در فرآیند كروماتوگرافی الیه نازک است 
و تأثیر قابل توجهی بر كیفیت نتایج پایانی دارد. در كروماتوگرافی 
الیه نازک، نمونه گذاری به صورت دستی و توسط لوله موئین برای 
آنالیزهای ساده انجام می شود. به وسیله لوله موئین می توان حجمی 
لکه،  به صورت  معمولی  روی صفحات  را  میکرولیتر   0/5 تا   5 بین 

نمونه گذاری كرد.
تفکیک  قدرت  افزایش  به منظور  كمی  و  كیفی  آنالیزهای  در 
دستگاه  از  استفاده  با  باند  به صورت  نمونه گذاری  تکرارپذیری،  و 

نمونه گذار خودكار انجام می پذیرد ]1[.
نمونه گذاری در حالت اسپری كردن، به صورت نوار باریک، این 
امکان را فراهم می سازد تا بتوان حجم بیشتری را در گستره وسیع تر 
روی صفحات قرار داد؛ به ویژه هنگامی كه به منظور ردیابی آنالیت، 
ماتریکس  كه  هنگامی  یا  و  شود  نمونه گذاری  بیشتری  باید حجم 
وسعت  در  باید  بهتر،  تفکیک  قدرت  برای  است،  پیچیده  نمونه 
به صورت  نمونه گذاری   )6( تصویر  در  نمود.  نمونه گذاری  زیادتری 
لکه و باند روی صفحات كروماتوگرافی الیه نازک و نتایج جداسازی 
حاصل از چگونگی نمونه گذاری به خوبی نشان داده شده است ]1[.

انواع دستگاه های نمونه گذاری در کروماتوگرافی الیه 
نازک با عملکرد باال

 نمونه گذار دستی:
با استفاده از نمونه گذار دستی )تصویر 7(، نمونه گذاری به آسانی 
و با دقت باال و بدون صدمه به الیه به وسیله این دستگاه به صورت 
همچنین  می شود.  انجام   TLC و   HPTLC صفحات  روی  لکه 
حجم نمونه گذاری نیز به مقدار یکسان مطابق ظرفیت لوله موئین 

استاندارد، با استفاده از نگهدارنده لوله موئین، انجام می شود ]1[.

 نمونه گذار نیمه خودکار
این دستگاه نمونه گذاری، نیمه خودكار بوده و برای آنالیز كیفی 
و كمی و نیز در جداسازی تهیه ای مورد استفاده قرار می گیرد و ابزار 
مناسبی برای كاربردهای عمومی در نمونه گذاری است و در مقایسه 

با نمونه گذاری خودكار نیاز به حضور كاربر دارد ]1[.
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تصویر 5: نمایی از مراحل فرایند کروماتوگرافی الیه نازک با عملکرد باال

شکل 6: نمونه گذاری به صورت لکه و باند ]1[.

شکل 7: نمونه گذار دستی ]1[.
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نمونه گذاری به صورت باندهای باریک است و برای نمونه گذاری 
با حجم بیشتر و تفکیک پذیری بهتر، از روش اسپری كردن استفاده 
می شود. این دستگاه تحت كنترل نرم افزار است. تصویر )8( نمایی 

از نمونه گذار نیمه خودكار را نشان می دهد ]1[.

 نمونه گذار خودکار:
استفاده از دستگاه نمونه گذار خودكار )تصویر 9(، عاملی كلیدی 
مانند  مزایایی  است.   HPTLC آزمایشگاه  در  بهره وری  افزایش  در 
را می توان در  استفاده طوالنی مدت  انجام كار در  توانایی  دقت و 

دستگاه نمونه گذاری خودكار مشاهده نمود ]1[.
از توانایی های این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 نمونه گذاری كاماًل خودكار؛
 نمونه گذاری به هر دو صورت لکه و باند؛

 ورود داده ها و نظارت به وسیله سیستم نرم افزاری؛
 حجم نمونه گذاری لکه بین μl 5-1/0 به صورت تماسی؛

 حجم نمونه گذاری باند بین μl 50-5/0 به صورت اسپری.

سیستم های توسعه فرآیند کروماتوگرافی

دركروماتوگرافی الیه نازک بر خالف روش های كروماتوگرافی، 
عالوه بر فاز ساكن و متحرک، فاز گازی هم می تواند به میزان قابل 
توجهی جداسازی را تحت تأثیر قرار دهد، كه این فاز گازی همان 

بخار حالل درون تانک است ]1[.

 انواع تانک های کروماتوگرافی:
 تانک شیشه ای دوقلو

تانک شیشه ای دوقلو )تصویر 10( با توجه به دالیل زیر اثری 
ویژه بر بهبود جداسازی در HPTLC دارد ]1[:

 مصرف كم حالل: صفحات )20×20(20 میلی لیتر، صفحه ها 
)10×20( 10 میلی لیتر و صفحات )10×10( 5 میلی لیتر؛

 تکرارپذیری از طریق پیش تعادل با فاز بخار؛
 توسعه سریع فرآیند كروماتوگرافی هم زمان با عبور حالل از 

روی فاز ساكن.

 تانک توسعه كروماتوگرافی افقی
انجام فرآیند كروماتوگرافی در تانک افقی )تصویر 11( مقرون 
به صرفه، انعطاف پذیر و مناسب برای نمونه گذاری از هر دو طرف 

صفحات الیه نازک است.
در تانک های افقی با امکان نمونه گذاری روی دو سمت صفحات 
در  جداسازی  به  نسبت  نمونه گذاری  ظرفیت  كروماتوگرافی، 

تانک های عمودی دو برابر می شود ]1[.

 دستگاه توسعه کروماتوگرافی خودکار17
در  بی نظیر  دستگاهی  خودكار،  كروماتوگرافی  توسعه  دستگاه 
این  است.  نازک  الیه  كروماتوگرافی  توسعه  فرآیند  تکرارپذیری 
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شکل 8: نمونه گذار نیمه خودکار ]1[.

شکل 9: نمونه گذار خودکار ]1[.

تصویر 10: تانک شیشه ای دوقلو ]1[.

شکل 11: تانک شیشه ای افقی ]1[.
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دستگاه عالوه بر بی اثر كردن خطای اپراتور، با تنظیم محیط اشباع و 
فعال سازی صفحات، فرآیند را قبل از شروع كروماتوگرافی دركنترل 
خود دارد و با كنترل خروجی حالل، از آلودگی محیط آزمایشگاه 

جلوگیری می كند ]1[.
و  ایمنی  با  كروماتوگرافی  فرآیند  توسعه  خودكار  دستگاه 
 TLC/HPTLC ایزوكراتیک صفحات  توسعه  برای  باال  تکرارپذیری 

در ابعاد 10×10 و 20×10 مناسب است.
ADC2 )تصویر 12( قلب دستگاه HPTLC است و قابلیت انجام 
محیطی(،  اثرات  از  )مستقل  خودكار  كاماًل  به طور  توسعه  مرحله 
)اشباع(  الیه  آماده سازی  پیش  كردن(،  )خشک  الیه  كردن  فعال 
رطوبت  محیطی  عوامل  كنترل  نهایی،  كردن  نهایت، خشک  در  و 
و دما )امکان تجدیدپذیری و تنظیم فعالیت الیه(، ثبت اطالعات و 

گزارش گیری لحظه به لحظه فرآیند را دارا است ]1[.
از ویژگی های كلیدی این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره كرد:

 توسعه فرآیند كامال خودكار؛
 كنترل و ثبت اطالعات نرم افزاری؛

 كنترل عوامل محیطی رطوبت و دما؛
 قابلیت نظارت و ردیابی لحظه به لحظه عملیات كاربر؛

 دارای سیستم كنترل رطوبت، امکان تجدیدپذیر بودن و 
تنظیم فعالیت الیه را می دهد.

 دستگاه توسعه کروماتوگرافی خودکار چند حالله
حاوی  نمونه های  مخصوص   )13 )تصویر    AMD2 دستگاه18 

اجزای قطبی و غیرقطبی است.
كروماتوگرافی براساس یک شیب حالل از قطبی به غیرقطبی در 
چندین مرحله با خشک شدن نسبی بین هر مرحله انجام می شود. 
در این دستگاه از حالت گرادیانی با قابلیت تکرارپذیری و سیلیکاژل 

به عنوان فاز ساكن استفاده می شود.
در دستگاه كروماتوگرافی مایع، در حالت گرادیانی، از ستون فاز 
معکوس استفاده می شود؛ زیرا ستون سیلیکاژل برای استفاده بعدی 
 HPTLC تخریب پذیر بوده و قابل برگشت نیست در حالی كه در

چون صفحات یکبار مصرفند، این مشکل بی اهمیت است ]1[.
از ویژگی های كلیدی این دستگاه باید به توسعه فرآیند كروماتوگرافی 

گرادیانی و بهبود توان جداسازی تا 3 برابر اشاره نمود ]1[.

 فرآیندهای بعد از کروماتوگرافی الیه نازک با عملکرد باال
 سیستم مشتق سازی

با توجه به مواردی كه در زیر به آن اشاره می شود، مشتق سازی 
را باید به عنوان یکی از مراحل TLC در نظر گرفت ]1[:

بازتابش  و  فرابنفش  )تابش  به  نسبت  غیرجاذب  مواد  تغییر   
فلورسنت( به مشتقات قابل تشخیص؛

 بهبود شناسایی )كاهش حد تشخیص(؛
 تشخیص تمام اجزاء نمونه؛

 انتخابی كردن شناسایی تركیب خاص؛
 اتصال تركیبات فلورسنت به آنالیت.

TLC روش های انتقال معرف روی سطح صفحات 
 تماس سطح صفحات با معرف در حالت گازی؛

 اسپری كردن )تصویر 14( معرف روی سطح صفحات؛
 غوطه وری صفحات در محلول معرف ]1[.
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شکل 12: دستگاه توسعه کروماتوگرافی خودکار ]1[.

شکل 13: دستگاه توسعه کروماتوگرافی خودکار چند حالله ]1[.

شکل 14: اسپری پاشش معرف مشتق سازی ]1[.
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 دستگاه غوطه وری
غوطــه وری  دستگاه  غوطه وری،  روش  مناسب  انجام  برای 
)تصویر 15( با كنترل سرعت غوطه وری صفحات كروماتوگرافی الیه 
نازک باعث می شود مشتق سازی به گونه ای یکنواخت در تمام سطح 

صفحه انجام شود ]1[.
 ویژگی های كلیدی:

برای  مناسب  نامحدود،  و  ثانیه   1-8 بین  غوطه وری  زمان   
صفحات با ارتفاع cm 20 و cm 10؛

.50 mm/s 30 و mm/s سرعت یکنواخت عمودی بین 

دستگاه های ارزیابی و سنجش

 ،)16 )تصویر  نازک  الیه  كروماتوگرافــی  صفحات  اسکنر 
پیشرفته ترین ابزار برای سنجش كمی اجزاء جدا شده نمونه روی 
نشر  و  تراكم جذب  طریق سنجش  از   HPTLC و   TLC صفحات 
امکان  ابزار  این  همچنین  است.  صفحات  روی  شده  جدا  اجزاء 
شناسایی تركیبات را از روی طیف جذبی آن ها فراهم می كند ]1[.

امکان  آن  كمک  به  كه  است  نرم افزاری  دارای  دستگاه  این 
گزارش گیری ارزیابی كمی و ترسیم منحنی كالیبراسیون غلظت و 
محاسبات آماری و نمایش گرافیکی داده های اجزای تشخیص داده 

شده را فراهم می سازد ]1[.
ویژگی ها:

 اندازه گیری تابش و بازتابش فرابنفش و فلورسنت؛
 اسکن صفحات تا ابعاد 20×20؛

 گستره طیفی 900-190 نانومتر؛
 مجهز به المپ های دوتریوم، هالوژن - تنگستن، المپ بخار 

جیوه؛
 سرعت اسکنmm/s 1-100 ؛

 تشخیص و اندازه گیری تا 100 ماده روی هر باند نمونه گذاری 
و 36 باند روی هر صفحه؛

 اندازه گیری و تصحیح خط پایه به صورت خودكار؛
 گزارش و نمایش داده های طیفی تمام پیک ها به صورت داده 

گرافیکی توسط نرم افزار ]1[.
19 TLC-MS دستگاه پیشرفته 

تا  می شود  باعث   Mass و   TLC دستگاهی  روش  دو  اتصال 
دسترس  در  دستگاه  دو  هر  توانایی  به  توجه  با  جدیدی  امکانات 
پایین  تشخیص  حد  آنالیز،  دستگاه  این  محدودیت  باشد.  كاربران 
عدم  و  ماتریکس  پیچیدگی  و  فرابنفش  محدوده  در  ناخالصی  و 
سازگاری MS با حالل است. دستگاه HPTLC به سادگی توانایی 

جداسازی نمونه ها را از هم دارد.
 TLC در دستگاه های قدیمی تر، نمونه بعد از جداسازی توسط
 MS دستگاه  به  و  شده  حل  حالل  در  خراشیده،  صفحه  روی  از 
حد  بخش  از  استفاده  با  دستگاه های جدید  در  اما  می شد،  تزریق 
واسط TLC-MS )تصویر 17(، امکان نمونه برداری مستقیم از سطح 
طیف سنج  به  آن  انتقال  و  دقیقه  یک  از  كمتر  در   TLC صفحات 

جرمی فراهم شده است ]1[.
:TLC-MS ویژگی های

 سریع و بدون تداخل با نمونه های مجاور روی صفحه TLC؛

شکل 15: دستگاه غوطه وری در معرف مشتق سازی ]1[.

شکل 16: اسکنر صفحات کروماتوگرافی الیه نازک ]1[ 

.]1[ TLC-MS شکل 17: دستگاه
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 انتقال تركیبات جداسازی شده به طیف سنج جرمی؛
دیگر  در  پایین  تشخیص  حد  كه  را  موادی  شناسایی   

دستگاه های آنالیز دارند؛
 مصرف بسیار كم حالل ]1[.

TLC-MS سازوکار دستگاه 
 HPLC حالل قطبی متانول به عنوان شوینده با استفاده از پمپ 
پانچ  قسمت  به  موئین  لوله های  هدایت  با  و  می شود  دستگاه  وارد 
شده صفحه TLC وارد و بعد انحالل تركیب مورد نظر طی فرایند 
كروماتوگرافی الیه نازک جداسازی شده، به قسمت خروجی سیستم 
هدایت و وارد بخش طیف سنج جرمی می شود. تصویر )18( نمایی از 
مراحل عملکرد دستگاه حد واسط TLC-MS را نشان می دهد ]1[.

TLC Visualizer مستندسازی و ارزیابی با دستگاه 
TLC/ از صفحـــات  )تصویر 19(،   TLC Visualizer دستگاه 

HPTLC تحت تابش نور سفید مستقیم و فرابنفش 254 نانومتر و 
فلورسنت 366 نانومتر تصویربرداری می كند ]1[.

:TLC Visualizer ویژگی های دستگاه
 بهینه سازی منابع نوری، بهبود و نوردهی همگن؛

و  نوری  حالت های  تمام  در  تصاویر  خودكار  بهینه سازی   
اطمینان از تکرارپذیری كه مبنای مقایسه تصاویر قرار می گیرد؛

و  متفاوت  موج  طول  تابش  تحت  صفحات  از  تصاویر  ثبت   
ذخیره آن در یک فایل؛

 امکان تنظیمات روشنایی و تصحیح رنگ به صورت دستی با 
استفاده از نرم افزار؛

كمی  ارزیابی  برای  دیگر  تصویر  با  تصاویر  مقایسه  امکان   
نمونه ای گیاهی با نرم افزار Video Scan؛

 مقایسه تصویری باندهای منتخب از صفحات مختلف با هم.
نرم افزاری،  برنامه  همراه  به  اسکنر  یک  به عنوان  دستگاه  این 
از  نمونه  ردیف های  همه  گروه بندی  و  تصاویر  مقایسه  امکان 
با  آن  مقایسه  با  و  فراهم می كند  كنار هم  در  را  صفحات مختلف 
كمی  اندازه گیری  برای  مختلف  صفحات  روی  از  استاندارد  ردیف 
در نمونه های گیاهی استفاده می شود. در تصویر )20(، نمونه های 
جداسازی شده با استفاده از نور سفید، ماورا بنفش و فلورسنت با 

استفاده از TLC Visualizer نشان داده شده است ]1[.

 دستگاه تشخیص لومینسانس زیستی20
دستگاه تشخیص لومینسانس زیستی )تصویر 21(، دستگاهی 
نوین به منظور تحقیق در زمینه های تعیین سریع پروفایل سمیت و 

آنالیز سریع فاضالب صنایع غذایی است.
روش كار این دستگاه به این صورت است كه مخلوط پیچیده 
 HPTLC دستگاه  از  استفاده  با  سازنده  اجزاء  به  ابتدا  زیستی، 
لومینسانس  سوسپانسیون  مایع  در  سپس  و  می شود  جداسازی 
انجام  كوتاهی  زمان  مدت  در  واكنش  و  شده  غوطه ور  باكتریایی 
لکه های  به صورت  سمیت  یا  مهاركنندگی  اثر  با  مناطق  می شود. 

از  باكتری و در نتیجه  نمایان می شود كه نشان دهنده مرگ  سیاه 
بین رفتن ویژگی لومینسانس زیستی است )تصویر 22( ]1[.

در جدول )3( به كاربردهای دستگاه HPTLC اشاره شده است 
.]1[

.]1[ TLC-MS شکل 18: نمایی از چگونگی عملکرد

.]1[ TLC Visualizer شکل 19: دستگاه

نمونه های  تصاویر   :20 شکل 
استفاده  با  شده  جداسازی 
بن ماورا  سفید،  نور   از 

فش و فلورسنت با استفاده از 
.]1[ TLC Visualizer
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مق سال چهارم  شماره  4 زمستان  1395 شماره پیاپی 16 دانش آزمایشگاهی ایران
تخصصی

فصلنامه 

گیاهی )فیتوشیمی(
 شناسایی و تعیین مقدار ترکیبات گیاهی

 بررسی پایداری فرآورده ای گیاهی
 کنترل تقلب در فرآورده های گیاهی

دارویی
 کنترل کیفی و کمی فرآیند در صنایع دارویی

 کنترل کیفی و کمی محتویات محصوالت دارویی
 بررسی پایداری محصوالت دارویی

مواد غذایی

 کنترل درستی محتویات مواد غذایی
 کنترل مواد افزودنی در مواد غذایی

 کنترل سموم در مواد غذایی

آرایشی و بهداشتی

 کنترل مواد اولیه در صنایع آرایشی و بهداشتی
 کنترل مواد افزودنی در محصوالت آرایشی و بهداشتی

 کنترل تقلب در محصوالت آرایشی و بهداشتی

بالینی )کلینیکال(

 مطالعات متابولیسم داروها
 کنترل و شناسایی مواد مخدر
 کنترل و شناسایی مواد نیروزا

پزشکی قانونی

 تشخیص اسناد جعلی
 بررسی مسمومیت ها

 تجزیه و تحلیل مواد غیرمجاز

صنایع شیمیایی

 نظارت بر روند فرآیندهای شیمیایی
 بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی

 کنترل و سنجش تمیز کردن تجهیزات فرآیندهای شیمیایی

شکل 22: بررسی فرآیند تخریب مواد فعال زیستی در نمونه های 
تصفیه فاضالب با استفاده از دستگاه تشخیص لومینسانس زیستی ]1[.

شکل 21: دستگاه تشخیص لومینسانس زیستی ]1[.

جدول 1: طبقه بندی روش های کروماتوگرافی ) بر حسب ماهیت فازها( ]5[.
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تخصصیدانش آزمایشگاهی ایرانسال چهارم  شماره  4 زمستان  1395 شماره پیاپی 16مق فصلنامه 

روش كروماتوگرافی الیه نازک با عملکرد باال، با موفقیت به كروماتوگرافی مایع با عملکرد باال، طیف سنجی 
داده های  كسب  امکان  تا  شده است  داده  پیوند  رامان  و  فرابنفش  فوریه،  انتقال  قرمز  مادون  طیف بینی  جرمی، 
دقیق تر، از تركیبات جدا شده را فراهم سازد. كروماتوگرافی الیه نازک با عملکرد باال در مقایسه با سایر روش های 

كروماتوگرافی به ویژه در آنالیز اولیه مواد و تعیین پروفایل محتویاتشان قابل دسترس تر و ارزان تر است.
بی شک كروماتوگرافی الیه نازک با عملکرد باال به عنوان یک روش جداسازی مدرن با گستره ی كاربرد وسیع، 

هنوز هم پتانسیل زیادی برای پیشرفت های آینده در زمینه پژوهش دارا بوده و این فقط سر آغاز راه است.

ری
گی

جه 
نتی

پی نوشت
1. كارشناس شیمی كاربردی، آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2. كارشناس ارشد شیمی تجزیه، دانشگاه الزهرا )س(
3. عضو كارگروه تخصصی كروماتوگرافی شبکه آزمایشگاهی

4.Thin Layer Chromatography

5. Mass Spectrometry

6. Eluent

7. Capillary Action

8. Chromatogram

9. Gas Chromatography

10. Liquid Chromatography

11. Paper Chromatography

12. Column Chromatography

13. High Performance Thin Layer Chromatography

14. High Performance Liquid Chromatography

15. Gas Chromatography

16. Photo Diode Array (PDA)

17. Automatic Developing Chamber 2 (ADC 2)

18. Automated Multiple Development 2

19. Thin Layer Chromatography –Mass Spectrometry

20. Bioluminescence
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