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ismerd meg!
 

 

Mi a kromatográfia? 

III. rész 
 
Az FIRKA 2011/12. 6. számában bemutattunk néhány kromatográfiás eljárást, 

kezdve a papírkromatográfiától, amely a legelső, legrégebben használt módszer, majd a 
vékonyréteg kromatográfián át eljutottunk a modern műszeres analízis első képviselőjé-
hez, a gázkromatográfiához. Ebben a számban tovább folytatjuk a sorozatot: beszélni 
fogunk a nagyteljesítményű kromatográfiáról, valamint szó esik a méretkizárásos, ion-
cserés, és affinitás kromatográfiáról is. 

A nagy teljesítményű folyadékkromatográfia (HPLC- High Performance Liquid Chromatog-
raphy), a folyadékkromatográfiák közül a legelterjedtebb. Bár a technikát elsősorban kis 
molekulatömegű komponensek elválasztására, azonosítására dolgozták ki, ma már elter-
jedten alkalmazzák makromolekulák analízisére, izolálására, pl. fehérje és DNS vizsgála-
tára, jellemzésére is. A módszer elve, hogy a mozgófázis által szállított minta kölcsönha-
tásba lép egy vele nem elegyedő állófázissal, amely a kromatográfiás oszlop belső falán 
rögzített. A minta és az állófázis közötti kölcsönhatások különböző mértéke miatt meg-
felelő idő után (retenciós idő) a minta alkotóelemei egymástól elkülönülnek. Egy, a 
HPLC oszlop kifolyó végére szerelt detektor képes megkülönböztetni egymástól az 
eluenst valamint a minta komponenseit, és az alkalmazott detektor fajtájától függően, 
detektorjelt ad. A detektorjelt az idő függvényében ábrázolva egy kromatogramot ka-
punk, amelyen minden csúcs a minta egy-egy komponensét mutatja. A nagy teljesítmé-
nyű kromatográfiás rendszer felépítése megfelel a hagyományos kromatográfiás rend-
szernek, lényeges különbség csupán az, hogy egyes moduláris elemeknek a magas nyo-
más és a gyors elúció miatt különleges követelményeknek kell megfelelniük. 

 
Az elúció módja többféle lehet. A legegyszerűbb megoldás az izokratikus elúció, 

melynél a teljes kromatográfiás elválasztás során ugyanazt az oldószert használják. 
Komplex rendszerek elválasztására már egyetlen oldószer rendszerint nem elegendő: 
legalább kettőt kell alkalmaznunk úgy, hogy az elúció során a két komponens arányát, 
az elválasztás celjának megfelelően, pumpák segítségével, számítógépes vezérléssel vál-
toztatjuk. Ez a gradiens elúció. Változtatható pl az oszlopra kerülő oldószer ionerőssége, a 
pH-ja vagy a polaritása. Az oldószer aktuális paramétereit két vagy esetleg több oldószer 
keverésével állítják be. A keverő funkciója az, hogy a viszonylag nagy sebességgel be-
áramló két –, fizikai tulajdonságában sokszor eltérő – eluenst homogenizálja és az osz-
lopra már homogén oldószerelegy kerüljön. A légköri gázok oldódnak az oldószerek-
ben, keveredésükkor gázbuborékok keletkeznek, ami az egyenletes folyadékadagolást 
akadályozza, ezért meg kell szüntetni. Erre használatos a gázmentesítő egység. A gáz-
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mentesítés több módon történhet: vákuumozással, ultrahangos kigázosítással, vagy pe-
dig héliumos kihajtással. A mintát pillanatszerűen kell az eluensbe juttatni. A mintaada-
goló mikroliter nagyságrendű minták adagolását teszi lehetővé, térfogata változtatható. 
A kromatográfiás oszlopok szerepe az elválasztás. Bármely készülék esetén ez a kulcs-
fontosságú komponens. Hiába jó a készülék, ha az oszlop rossz, akkor nem lesz megfe-
lelő az elválasztás. Az oszlop a nyomásnak és oldószernek megfelelően ellenálló, rozs-
damentes acél, üveg vagy műanyag alapú. Mérete a felhasználási módtól függ, lehet ana-
litikai vagy preparatív oszlop. A kromatográfiás rendszer fontos eleme a detektor. A 
vizsgált jel az esetek többségében optikai, sok esetben a törésmutatót vagy az igen érzé-
keny fluoreszcenciát méri. 

A fényelnyelést mérő detektorok kiválasztásánál döntő szempont a hullámhossz. 
Amennyiben fehérje vagy nukleinsavak szétválasztása a feladat, a szűrővel működő, 280 
nm, illetve 254 nm hullámhosszúságú fényt érzékelő detektorokra van szükség. De na-
gyobb érzékenység érhető el, ha a detektálást 210 nm körüli tartományban végezzük, 
mert ennél a hullámhossznál a kémiai kötések jelentős része erős optikai elnyelést mu-
tat. Mivel azonban 210 nm körül az oldószerek fényelnyelése is gyorsan növekszik, 
ezért fontos a hullámhossz megválasztása előtt az oldószerek spektrumát megvizsgálni. 
A korszerű pásztázó (scanning) detektorok – hasonlóan az ún. diódasoros detektorok-
hoz – az átfolyó eluens spektrumát is meghatározzák. A kromatográfiás értékelésnél 
fontos a jelfeldolgozás, amit a korszerű készülékekben számítógép vezérel. A megjelení-
tett jellemzők számát, pontosságát és a származtatott adatok számát a gyártó által szállí-
tott szoftver határolja be, A HPLC-nek két típusa ismeretes: 

A normál fázisú kromatográfia (Normal-Phase Liquid Chromatography, NPLC), a polaritás 
alapján választja el a vizsgált minta komponenseit. Poláros állófázist és apoláros mozgó-
fázist alkalmaz, viszonylag poláros anyagok elválasztására alkalmazható hatékonyan. A 
vizsgálni kívánt poláros anyag kapcsolatba lép a poláros állófázissal, s így visszamarad. 
Az kölcsönhatás erőssége nő a vizsgált anyag polaritásának növekedésével, ezáltal nő a 
retenciós idő. Ha a mozgófázisban polárisabb oldószereket használunk, csökken a vizs-
gálandó anyagok retenciós ideje, nagyon poláris oldószerek azonban megkötődhetnek 
az állófázis felszínén, így használatuk deaktiválhatja az oszlopot. 

Fordított fázisú kromatográfia (Reversed-Phase Liquid Chromatography, RPLC): a hidrofób 
kölcsönhatások elvén működik és a viszonylag apoláros anyagok vizsgálatára alkalmas. 
Ennél a megoldásnál a poláros adszorbensből (pl. szilikagél) készített szemcse felületét 
meghatározott hosszúságú (legalább 5 szénatomos, legfeljebb általában 18 szénatom-
nyi), apoláros oldallánc „erdővel” ültetik be. Az adszorbens felülete így módosul, a 
szilikagél eredeti, poláros karaktere már nem érvényesül, helyette az oldalláncok apolá-
ros tulajdonságai dominálnak. A fordított fázisú kromatográfiánál a leggyakrabban 
használt eluens általában az acetonitril, trifluor-ecetsav, metanol és víz különféle arányú 
elegye. Ilyen állófázisokat alkalmazva az apolárosabb molekulák retenciós ideje hosz-
szabb, míg a poláros molekulák gyorsabban eluálódnak. Apoláros oldószert adva a 
mozgófázishoz csökkenthetjük, míg polárosabb oldószer hozzáadásával növelhetjük a 
retenciós időt. A gyógyszeripar rendszeresen alkalmazza az RPLC-t a gyógyszerek mi-
nőségellenőrzése során. 

A vizsgált molekula szerkezeti tulajdonságai fontos szerepet töltenek be a retenciós 
tulajdonságok meghatározásában. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a nagyobb, hid-
rofób felülettel rendelkező vizsgálandó anyagok (C-H, C-C, ill. általában az apoláros kö-
tések, mint pl. az S-S) retenciós ideje hosszabb. Másrészt a poláros csoportok, mint pél-
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dául az -OH, -NH2, -COO- visszatartása kisebb. Ugyanakkor a nagyon nagy molekulák 
esetén az állófázis alkil láncai és a vizsgált anyag nagy felülete közötti kapcsolat hiányos 
lehet, valamint a molekuláknak gondot jelenthet az állófázis pórusaiba való belépés. 

A hidrofób felülettel arányosan nő a retenciós idő. Az elágazó szénláncú vegyületek 
gyorsabban eluálódnak mint az egyenes láncú izomerjük, mivel kisebb a felületük. Ha-
sonlóan, az egyszeres C-C kötésű vegyületek később eluálódnak mint a kettős vagy 
hármas kötésűek, mivel a kettős vagy hármas kötés rövidebb mint az egyszeres. Továb-
bi fontos tényező az elválasztás szempontjából a pH hatása, mivel megváltoztathatja a 
vizsgált anyag hidrofobicitását. Ezért a legtöbb módszer valamilyen pufferoldatot al-
kalmaz, például nátrium-foszfátot a pH szabályozására. A pufferek több szerepet is be-
töltenek: szabályozzák a pH-t, semlegesítik az állófázis felszínén maradt, aktív szilikát 
töltését, valamint ionpár képző reagensként semlegesítik a vizsgált anyag töltését. Az 
ammónium-formiátot gyakran használják tömegspektrometriás detektálás esetén a bi-
zonyos vizsgált molekulák detektálhatóságának növelésére ammónium komplex 
kepződése miatt. Tömegspektrometriás vizsgálatoknál az eluenshez gyakran adnak illé-
kony szerves savakat, például ecetsavat vagy még gyakrabban hangyasavat, viszont rit-
kán alkalmaznak trifluor-ecetsavat, mivel felhalmozódik a detektorban és az oldószer 
szállító rendszerben. A savak és pufferek hatása az alkalmazástól függ, de általában ja-
vítják a kromatográfiás meghatározás minőségét. A fordított fázisú oszlopok sokkal ke-
vésbé sérülékenyek, mint a normál fázisú szilikaoszlopok. 

A HPLC módszer előnyei: gyorsasága.  
Míg a klasszikus ioncserélő kromatográfiánál az elúciós sebesség 6-20 mL/óra, a 

nagynyomású rendszereknél ez 1-2 mL/perc, ami az analízis idejét legalább tizedére 
csökkenti. Egy fehérjekeverék ioncserés elválasztása HPLC-vel átlag 15-25 perc alatt el-
végezhető. 

A HPLC-technikának igen jó a felbontóképessége. Ez elsősorban a finom szemcseméret 
miatt megnövekedett fajlagos felületnek köszönhető. Nagy érzékenységével és hatékonyságá-
val lehetővé teszi az alacsony koncentrációban előforduló fehérjék, illetve fragmentumai 
preparálását és analízisét. 

A HPLC módszer hátrányai: A HPLC-s rendszerek – mint általában minden magas 
fokra fejlesztett technika – a környezeti hatásokra fokozottan érzékenyek és a hibák 
zömének kijavítása szakembert igényel. 

A finom szemcseméret miatt nagy nyomást és emiatt nagyteljesítményű, precízen 
vezérelt, pulzálásmentes szivattyúkat kell alkalmazni. 

Az alkalmazott oszlopokba speciális berendezésekkel lehet az álló fázist betölteni. A 
felhasználó így a kereskedelemben kapható, költséges oszlopokra van utalva, amelyek 
mindamellett csak korlátozott ideig (kb 400-500 alkalommal) használhatók. A HPLC 
további gondja, hogy az oldószernek igen jó minőségűnek kell lennie, mivel az oszloptöltetek 
érzékenyek a szennyeződésre. A nagynyomású rendszereknél gyakrabban kerülünk 
szembe az oszlopeltömődés problémájával, mivel az elválasztandó keverék egyes kompo-
nenseinek instabilitása kicsapódáshoz vezethet, az oszlopon keletkező csapadék pedig 
sokkal nehezebben távolítható el, mint a hagyományos kromatográfia alkalmazásánál. 
Utóbbi problémák azonban ún. előtét (guard) oszlopokkal megelőzhetők és ezáltal a 
kromatográfiás oszlopok élettartamát is meg lehet hosszabbítani. 
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Méretkizárásos kromatográfia (Size-exclusion chromatography SEC): a részecskéket az eltérő 
méretük alapján választja el. Gélszűréses kromatográfiaként is említik, mivel az állófázis 
gélszerkezetű. A gél és a vele érintkező külső folyadékfázis között az oldott anyagok első-
sorban részecskéik méretétől függően oszlanak meg. A kisebb molekulák képesek belépni 
az állófázis pórusaiba, így lassabban eluálódnak, míg a nagyobb molekulák ki vannak zárva 
a pórusokból, így haladásuk gyorsabb. Általában csak kis felbontás érhető el vele, ezért 
csak a tisztítás utolsó lépéseként használják. Hasznos még tisztított fehérjék harmadlagos 
vagy negyedleges szerkezetének meghatározásában. Ugyanakkor az eljárást széleskörűen 
alkalmazzák poliszacharidok molekulatömegének meghatározására. 

Ioncserés kromatográfia (Ion-exchange chromatography) esetén a retenció a töltéssel rendel-
kező ionok vagy molekulák és az állófázis töltéssel rendelkező részei között létrejövő 
kölcsönhatáson alapszik. Az ugyanolyan töltésű ionok nem kötődnek az oszlopon. Az 
elválasztást általában oszlopon végzik, de elképzelhető síkkromatográfiás megoldás is. 
Az ioncserés kromatográfiát általánosan használják fehérjék tisztítására. Az alábbi ion-
cserélő típusok ismeretesek: 

 Polisztirol gyanták: a lánc stabilitását növelő keresztkötések kialakítására al-
kalmasak. Ezáltal nő a szelektivitás. 

 Cellulóz és dextrán ioncserélők (gélek) – ezeket nagyobb lyukméretük és ala-
csonyabb töltéssűrűségük teszi alkalmassá fehérjék elválasztására. 

 Kontrollált lyukméretű üveg vagy porózus szilika. 
Az ioncserélők általában a nagyobb töltésű és kisebb átmérőjű ionokat kötik jobban. 

Az ellenion koncentráció növelése csökkenti a retenciós időt. Kationcsere esetén a pH 
növelése csökkenti a retenciós időt, míg anioncsere esetén a pH csökkentésével érhető 
el a retenciós idő csökkentése.  

Az ioncserés kromatográfiát a következő területeken használják széleskörűen: víz-
tisztítás, nyomokban jelenlévő komponensek elődúsítása, fehérjék ioncserés kromato-
gráfiája, szénhidrátok és oligoszacharidok magas pH-n végzett anioncserés kromatográ-
fiája, stb. 

Affinitás kromatográfia (Affinity chromatography) 
Az affinitás kromatográfia biokémiai elegyek nagymértékben specifikus biológiai 

kölcsönhatásán alapuló módszer. Ilyen biológiai kölcsönhatás például az antigén és anti-
test, enzim és szubsztrát, illetve receptor (molekulában a központi atom) és ligandum (a 
központi atomhoz kapcsolódó atom vagy atomcsoport) közötti kapcsolat. A keresett 
molekula egy jól ismert és meghatározott tulajdonságát használjuk ki az affinitásos tisz-
títás során. A célmolekulát megkötjük az állófázis felületén. Mivel a többi molekula nem 
képes erre a specifikus kölcsönhatásra, ezek nem kötődnek meg az állófázison. Az álló-
fázist ezután eltávolítjuk az elegyből, mossuk, majd a keresett molekulát eluáljuk az álló-
fázisról. 

 

Forrásanyag: 
[1] CRC Handbook of Chromatography Volume II. CRC Press, Cleveland, Ohio 1972  
[2] Erdey László, Mázor László: Analitikai kézikönyv. Műszaki kk. 1974. 
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