کروماتوگرافیگازی
دکتر ساالر معصوم زاده ،1دکتر فرناز منجم زاده

2

 .1دستیار فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 .2مرکز تحقیقات ایمنی غذا و دارو دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

خالصه

زمینه و هدف

هــدف اصلــی از نــگارش ایــن مقاله جمـعآوری
و تســهیل دسترســی بــه دادههــای اصلــی و مــورد
نیــاز در کار بــا سیســتم کروماتوگرافــی گازی بــوده
اســت تــا فــرد یــا افــرادی کــه قصــد اســتفاده
ازیــن روش را در مقــاالت ،پایاننامههــا و یــا
حت��ی فرآینده��ای تولی��د داروی خ��ود دارن��د،
بتواننــد بــه ســادگی بــه مجمــوع ایــن دادههــا
دسترســی داشــته و شــرایط و سیســتم مناســب را
بــرای کار خــود انتخــاب کننــد.
نتیجهگیری

از اهــداف مهــم تنــوع در روشهــا و
سیس��تمهای شناســایی و مقــدار ســنجی
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همچـ�ون  HPLC ،GCو  ...ایــن بــوده تــا بتــوان
بــا انتخــاب روش ارجــح و اصلــح در شناســایی
و سـ�نجش ک ّمـ�ی مـ�اده ،بهتریـ�ن نتیجـ�ه را از
ایــن روشهــا گرفــت ،حــال آنکــه در هریــک
از ای��ن سیس��تمها نیــز تنــوع در انتخــاب مــوارد
متفاوتــی چــون دتکتــور ،گاز حامــل ،ســتون
و  ...میتوانن�دـ در نتیجــه تاثیرگ��ذار باش��ند .از
ایــن رو ،بررســی بخشه��ای سیســتم قبــل از
شــروع کار و انتخ��اب بهتریــن زی��ر مجموعههــا
میتوانــد بــه گرفتــن نتایــج عالــی از سیســتم
بس��یار کم��ک کن��د.
واژگان کلیدی

دتکتــور ،ســتون،کروماتوگرافی گازی،گاز حامل،
مخــزن تزریق

مقدمه
ســرعت گســترش علــوم طبــی ،شــیمیایی،
مهندســی و بســیاری دیگــر از علــوم روزافزون بــوده و
روز بــه روز نیــز نقایــص و نیازهــای جدیــدی در آنهــا
ظاهرــ میشــوند کـ�ه نش�اـنگر وج��ود زمینههــای
بیش��تر ب��رای ای��ن گس��ترشها و تکامله��ا هس��تند.
یک��ی از ایـ�ن نیازهــا کــه س��الها پیــش رخ نمــود،
نیــاز بــه کشــف و شناســایی محتــوای ترکیبــات برای
کشــف چیســتی و یاــ صح�تـ س��ازهای مــاده بــود که
بــرای رفــع آن نیــز روشهــای مختلفــی کشــف و
پیش��نهاد شــدهاند ک��ه یک��ی از بهتری��ن و دقیقتریــن
آنهـ�ا ،روش کروماتوگراف��ی گازی اس��ت (.)1
شــروع تولــد ایــن روش بــه ســال  1903بــاز
میگــردد کــه دانشــمند روســی میکاییــل تســوت
( )Mikhail Tsvetرباطهــای گیاهــی را بــا
اســتفاده از کروماتوگرافــی مایــع از یکدیگــر جــدا
میک��رد ،در زمانهــای مختل��ف تکاملهــای
زیـ�ادی بـ�ر روش وی صـ�ورت گرفـ�ت تـ�ا ایـ�ن
کــه در نهایــت و بــه ســال ،1952دو دانشــمند
(آرچــر مارتیــن و ریچــارد ســینژ) سیســتم را بــه
ش�کـل کنون��ی آن ارایــه داده و بابــت آن موفــق
ب�هـ دریافـ�ت جای��زه نوب��ل نی��ز ش��دند (.)1،3
بررسیساختارسیستمکروماتوگرافیگازی

شکل-1شمایفرضیسیستمکروماتوگرافیگازی
 -1مخزن گاز حامل -2 ،گرم کن -3 ،مخزن
تزریق -4 ،ستون -5 ،دتکتور (ردیاب)

در شـ�کل ( )1بخـ�ش شـ�ماره ( )1نشــانگر
کپســول گاز حامــل ( )Carrier gasمیباشــد ،گاز
حامــل گازی خنثــی یــا ( Inertفاقــد تــوان واکنش
بــا محتــوای نمونــه مــورد آزمایــش) اســت کــه
وظیف��ه اصلــی آن هدایــت و حمــل تمــام محتــوای
وارد شــده بــه سیســتم بــه ســمت دتکتور و ســپس
خ��ارج از سیس��تم اس��ت (.)2،4
بــرای انتخــاب گاز حامــل مــوارد مختلفــی از
جملــه اثــر در ســرعت و دقــت آنالیــز ،انتخابــی
ب��ودن و در کن��ار آن حساس��یت در عم��ل و
همچنی��ن ت�وـان ظاه��ر ک��ردن پیکهــای
یاالمــکان جــدا از هــم در نمــودار نتایــج
حت 
( )Resolutionو امنیــت بــرای ســامت کاربــر
اهمیــت داشــته و تاثیرگــذار هســتند امــا بهطــور
کلــی ،هیــدروژن ،نیتــروژن و هلیــم بیشــترین
اســتفاده را بهعنــوان گاز حامــل در سیســتم
کروماتوگرافــی گازی دارنــد کــه البتــه ،بــا توجــه
ب��ه ایـ�ن کــه کــدام ویژگــی گاز در آزمایــش از
اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت ،بیــن ایــن
ســه نیــز مــوارد مختلفــی بــرای تعییــن گاز مــورد
اســتفاده وجــود دارد (ازجملــه تغییــرات ســرعت و
ویســکوزیته گاز بــه موجــب تغییــرات دمــا کــه
ش��رح آنه��ا از حوصل��ه ای��ن بح�ثـ خ��ارج اس��ت).
 Ovenیــاهمــانبخشگــرمکن(شــکل  -1بخش)2
وظیفــه داغ کــردن نمونــه تزریــق شــده تــا مــرز
گازی شــدن را دارا اســت کــه ایــن تزریــق از
طریــق قســمت ( Injectorمخــزن تزریــق) انجــام
میشوــد ،مکانیسـ�م عمـ�ل ایـ�ن قسـ�مت بـ�ه ایـ�ن
گونــه اســت کــه نمونــه در حجــم بســیار کــم
(چنــد میکرولیتــر) بــه آن تزریــق شــده و بــه موجب
پی در پی  383
34375
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کروماتوگرافی گازی

دریافــت حــرارت از گــرم کــن بــه فــرم گازی تبدیل
شــده و پــس از گــذر از فیلتــر موجــود در سیســتم
تزریـ�ق (ب��رای جلوگی��ری از ورود آلودگیهــای
جام��د احتمال��ی بــه چرخهــ تعبیهــ میش��ود) وارد
مس��یر گاز حام��ل ش��ده و ادامــه رون��د را داخــل
ســتون (شــکل  -1بخــش )4کــه خــود نیــز در گرم
ک��ن تعبی��ه شــده ،طــی میکنــد.
یکیــ  از مهمتری��ن قسـ�متهای مربــوط
بــه فرآینــد کروماتوگرافــی گازی بخــش ســتون
میباشـ�د .در ای��ن مرحل��ه ،ترکی��ب تزریقــ ش��دهای
کــه بــه بخــار تبدیــل شــده و بــا جریــان گاز حامــل
وارد ســتون شــده اســت ،بــه دلیــل مــواردی
همچــون اختــاف وزنــی و تمایــل جــذب یــا عــدم
جــذب مــواد تشــکیل دهنــده نمونه بهــ س��تون و ...از
یکدیگــر جداشــده و بــا اختــاف زمانــی بــه دســتگاه
دتکتــور میرسـ�ند .ان��واع ســتونهای اســتفاده شــده
در  GCبــه دو دســته کلــی  Packedو Capillary
تقســیم میشــوند کــه در نــوع اول بــه دلیــل پــر
شـ�دن طــول مسـ�یر ب��ا دانههــای جاذبــی همچــون
دانههـ�ای گرانولــی جــاذب جامــد ،طــول ســتون
نســبت بــه نــوع دوم کــه در آن طــول مســیر خالــی
ب��وده و در ع��وض الی��های از مــاده جــاذب عمدت ـ ًا
مایـ�ع (گاهـ�ی بـ�ر پایـ�ه مایـ�ع دی��واره ،دانههــای
جــاذب جام�دـ پیوستــ میگردن��د ).بــه دیــواره
س��تون پیوس��ت ش��ده ،کمتــر بــوده و همچنیــن
دقــت و حساســیت عمــل نی��ز در آن کمتر میباش��د.
PLOT (Porous Layer Open Tubular column),WCOT (Wall Coated
Open Tubular column) & SCOT (Sup)port-Coated Open Tubular column
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از ان�وـاع س��تونهای مویرگ�یـ  و س��تونهای
اســتیل پــر شــده بــا مــواد جــاذب از نــوع
س��تونهای فشردهس��ازی ش��ده هس��تند.
آخریــن قســمت ایــن مجموعــه کــه اجــزای
نمونــه پــس از جــدا شــدن در ســتون و بــرای
تشــحیص بــه آن تحویــل داده میشــوند ،همــان
ردیــاب یــا  Detectorاســت کــه بــا توجــه بــه
مکانیســم عمــل آن انــواع مختلفــی دارد کــه در
بخــش بعــد دقیق ـ ًا بــه آنهــا اشــاره شــده اســت.
انــواع ردیــاب یــا  Detectorدر سیســتم
کروماتوگرافــی گازی
Flame Ionization Detector )FID( .1
ا

در ایــن روش ترکیــب وارد شــده بــه ردیــاب
در ش��علهای از جنــس هیــدروژن -هــوا ســوزانده
میشــود ،ترکیباتــی کــه دارای کربــن بــوده و
وارد ای��ن ش��عله میش��وند ،یونهایـ�ی را ایجــاد
میکننــد کــه در برخــورد بــا  Collectorایجــاد
ســیگنال کــرده و بــه صــورت پیــک گــزارش
میشــوند .نکتــه اینجــا اســت کــه ایــن نــوع
ردیــاب بــرای ترکیبــات دارای کربــن و خصوص ـ ًا
هیدروکربــن مناســب بــوده و بــرای ترکیبــات فاقــد
کربــن ،فاقــد تــوان شناســایی و در ترکیبــات دارای
کربنــی کــه در ســاختار خــود هیــدروژن ندارنــد،
فاق��د قدــرت پاس�خـ و حساســیت کاف��ی اس��ت (.)5
Photoionization Detector )PID( .2
ا

در ایــن نــوع از  Detectorترکیبــات پــس از
خ��روج از ســتون ب��ه درون جعب��های وارد میشــوند
ک�هـ در آنج��ا بمبارانــی از فوتونهـ�ای پــر انــرژی

دکتر ساالر معصومزاده ،دکتر فرناز منجمزاده

ســاطع شــده از المــپ  UVروی آنهــا صــورت
میگیــرد ،حــال مــواد بــا مــرز دامنــه یونیزاســیون
کمتــر و مس��اوی ان��رژی فوتونهــای تابیــده
شــده بهــ موجبــ برخوــرد بــا ای��ن فوتونهــا
یونیــزه شــده و توســط سیســتم ،ثبــت و گــزارش
میشـ�وند .حساســیت ایــن روش بــه انــرژی
فوتونه��ای ســاطع شــده و ســطح انــرژی الزم
بــرای یونیزاســیون مــواد وارد شــده ،وابســتگی
مس��تقیم دارد (.)6،7
Nitrogen Phosphorus Detector )NPD( .3
ا

روش عملکـ�رد در ای��ن ن��وع از ردیابهــا بــه
ایـ�ن گونــه اســت کــه مــاده حمــل شــونده توســط
گاز حامــل نیترــوژن بـ�ا رســیدن ب��ه ش��علهای از
جنـ�س ترکیبـ�ی نیت�رـوژن -هیــدروژن ســوخته و بــا
وارد شــدن بــه ابــر اطــراف بســتری از روبیدیــوم
یــا ســزیوم بــارور شــده و ســپس بــه ســمت ابــر
مغناطیسیــ هدایتــ میشــوند ک�هـ یونهــای
تشـ�کیل شـ�ده را شناسـ�ایی و روی نرمافـ�زار
گـ�زارش میکنـ�د .نیتـ�روژن بـ�ودن گاز حامـ�ل در
ای��ن روش اجب��اری اس��ت (.)8
Electron Capture Detector )ECD( .4
ا

در ایــن روش ،ابتــدا پرتــو بتــا جــدا شــده از
پوشــش نیــکل 63تعبیــه شــده در دتکتــور بــه
مولکولهــای گاز نیتــروژن تابانــده و ســبب
تهیی��ج مولکولهـ�ای ایــن گاز میشــود.
ســپس ،گاز تهییــج شــده بــه دتکتــور تحویــل
داده شــده و جریانــی مــداوم و ثابــت از رودخانــه
الکترونــی توســط دتکتــور بهطــور مــداوم ثبــت

میگــردد .حــال بــا ورود آنالیــت بــه مســیر
جریــان الکترونــی توســط گاز حامــل بخشــی
از بــار موجــود در گاز نیتــروژن توســط ایــن
آنالیتهـ�ا جــذب شــده و تغییراتــی در مقــدار
جریــان محســوس توســط دتکتــور گــزارش
میگــردد ،بــا بررســی ســطح کاهــش میتــوان
مق��دار آنالی��ت را شناس��ایی ک��رد.
Thermal Conductivity Detector )TCD( .5
ا

درون ردیــاب یــک جفــت رشــته گــرم حــاوی
جریــان دایمــی بــرق کــه منجــر بــه ایجاد حــرارت
در ایــن رشــتهها میشــود وجــود دارد کــه جریــان
یکـ�ی از رشـ�تهها مــداوم و ثابــت بهعنــوان جریــان
مرجــع بــوده و تغییــرات جریــان رشــته مقابــل بــا
گــذر گاز حامــل حــاوی ســاختار (نمونــه) از میــان
آن در مقایســه بــا ایــن رشــته مرجــع گــزارش
میگــردد ،نتایــج حاصــل از مقایســه بــه صــورت
دادههــای نرماف��زاری (مث��ل نموــدار و ) ...گـ�زارش
میش��وند (.)9،10
Electrolytic Conductivity Detector )ELCD( .6
ا

بــرای تشـ�خیص مولکوله��ا توســط ردیــاب،
مولکولهاــی خــارج شــده از ســتون بــه موجــب
ترکیبــ ب��ا یـ�ک گاز فعالکنندــه و گــذر از یــک
ســتون بســیار داغ فعــال شــده و در ترکیــب
بــا محلولــی هــادی از درون ســلول هدایــت
الکترولیــت ( )conductivity cellگــذر میکننــد.
تغیی��رات هدایتپذیــری محلــول هــادی مرجــع
نمایانگــر نــوع و مقــدار مــاده بــوده و بــه اپراتــور
سیســتم گــزارش میشــود (.)11، 12،13
پی در پی  383
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Flame Photometric Detector )FPD( .7
ا

ترکی��ب در ش��عله هیدــروژن -هوا ســوخته و در
صـ�ورت دارا ب��ودن گوگ��رد و هیــدروژن فســفروس
اکســید (* )HPOدر ط��ول موجهایــی معیــن
ایجــاد نــوری میکننــد کــه ایــن طــول مــوج
توس��ط سـ�لول گذردهنــده تــک طــول موجــی
جــدا شــده ،توســط شناســاگر شناســایی گردیــد و
گ��زارش میش��ود (.)14

مــاده ب�اـردار شـ�ده بــه موجـ�ب نسـ�بت بــار /جــرم
آنهــا در مســیر متفــاوت بــوده و همیــن موضــوع
موجــب جداســازی اجــزا از یکدیگــر و تفــاوت در
زمــان رســیدن آنهــا بــه شناســاگر خواهــد شــد.
ب��ا اس��تفاده از یک��ی از ان��واع دتکتوره��ا و بــه
دستــ آوردن دادههــا و جمعبنــدی آنهــا میتــوان
ترکی��ب حاص�لـ را از لح��اظ کیفی قضاوت و نســبت
بــه مقــدار آن تصمیــم گیــری کــرد ()3،15،16

جدول -1مقایسه دتکتورها از لحاظ حساسیت و دمای الزم در عملکرد
ردیف

Detector

حساسیت (سطح تشخیص مقدار ماده)

1

FID

 0/1-10نانوگرم

مواد دارای پیوندهای C-H

250-450درجهسانتیگراد

2

PID

 25-50پیکوگرم در آروماتیکها
 50-200پیکوگرم در خطیها

بسته به انرژی المپ

 200درجه سانتیگراد

3

NPD

 1-10پیکوگرم

ترکیبات دارای نیتروژن و فسفر

 250-300درجهسانتیگراد

4

ECD

 0/1-10پیکوگرم برای هالوژنها
 1-100پیکوگرم برای نیتراتها
 0/1-10نانوگرم برای هالوژنها

5

TCD

 5-20نانوگرم

تمام مواد به جز گازهای حامل (گازهای خنثی)  150-250درجهسانتیگراد

6

ELCD

 5-10پیکوگرم در هالوژنها
 10-20پیکو گرم در گوگرد و نیتروژن

هالوژنهـ�ا و ترکیبــات حــاوی گوگــرد
و نیتــروژن (نــه بــه صــورت همزمــان)

 250-450درجهسانتیگراد

7

FPD

 10-100پیکوگرم برای سولفور
 1-10پیکوگرم برای فسفر

ترکیبــات شــامل ســولفور و فســفر
(نه به صورت همزمان)

 250-300درجهسانتیگراد

8

MS

 0/1-10نانوگرم

ا

مولکــول ابتــدا بــه موجــب بمبــاران بــا
یونهــای بــا انــرژی بــاال و یــا گاز ،یونیــزه شــده و
سپــس ب��ا شــتابدهی بــه موجــب القــای پتانســیل
در مســیر یــون ایجــاد شــده بــه ســمت شناســاگر
پرت��اب میشوــد .ش�دـت پرت�اـب و ش��تابگیری
سال سی و دوم شماره11

نیتراتها ،کربونیلهای مزدوج و هالوژنها

300-400درجهسانتیگراد

 250-450درجهسانتیگراد

Mass Spectrometer )MS( .8
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نتیجهگیری
روش کروماتوگرافــی گازی در علــوم مختلــف
مبتنــی بــر شــیمی و ترکیــب مــواد و حتــی
در برخــی زمینههــای علــوم مهندســی راه و
ســاختمان (ماننــد طراحــی پلیمرهــا و نانــوذرات
بــرای اســتحکام باالتــر ســازههای بتنــی) کاربــرد

 دکتر فرناز منجمزاده،دکتر ساالر معصومزاده

اشــاره کــرد کــه در عیــن دقــت بــاال و تــوان عالــی
 بــرای مــواد،آن بــرای جداســازی و شناســایی مــواد
بــا عــدم تــوان گازی شــدن (مثــل مــوادی کــه
در مســیر تبدیــل بــه فــرم بخــار و گاز تخریــب
میشــوند) انتخابــی نبــوده و نیازمنــد انتخــاب
. خواهی��م ب��ودGC روشــی جایگزیــن بــه جــای

ویــژه داشــته و در علــوم پزشــکی نیــز میتوانــد
در زمینههــای گوناگونــی از جداســازی مــواد
 خالصســازی مــواد در ترکیبــات،از پالســما
 کشــف و اســتخراج و ک ّمیســازی مــواد،دارویــی
 مــورد اســتفاده قــرار گیــرد،جدیــد شــناخته شــده
امــا در آخــر بایــد بــه ایــن نقطــه ضعــف ایــن روش
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