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ამინომჟავების FMOC-ნაწარმების ენანტიომერების დაყოფა სითხურ

ქრომატოგრაფიაში პოლისაქარიდული ქირალური სტაციონალური ფაზების

გამოყენებით.

წინამდებარე სამაგისტრო ნაშრომში შესწავლილი იქნა 19 ამინომჟავას FMOC ნაწარმის

ენანტიომერების დაყოფა სითხურ ქრომატოგრაფიაში პოლისაქარიდული ქირალური სვეტებისა და

ნორმალური და პოლარულ-ორგანული მოძრავი ფაზების გამოყენებით.ქირალური სვეტები

ხასიათდება განსაკუთრებით მაღალი ქირალური გამოცნობის უნარით შესწავლილი ნაერთების

ენანტიომერების მიმართ და დაყო 19 საკვლევი ნივთიერებიდან 18 ენანტიომერები.დადგენილი

იქნა ენანტიომერების ელუირების რიგის შებრუნების შემთხვევები ქირალური სელექტორისა და

მოძრავი ფაზის მიხედვით.

.

Summary

Separation of enantiomers of FMOC-amino acids using high-performance liquid

chromatography on polysaccharide-based chiral columns

In the present thesis a separation of enantiomers of 19 FMOC –amino acids has been studied in high-

performance liquid chromatographz using polysaccharide-based chiral columns and normal- and polar

organic mobile phases. Chiral column Lux Cellulose-1 exhibited the most universal chiral recognition ability

towards the studied analytes and provided at least baseline enantioseparation for 18 of 19 derivatives. The

reversal of the enantiomer elution order was observed based on the chemistry of the chiral selector,

composition of the mobile phase.
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შესავალი

ქირალურ ქიმიურ ნივთიერებათა ცალკეულ ენანტიომერებს, ხშირ შემთხვევაში, განსხვავებული

ფარმაკოლოგიური და ბიოლოგიური აქტივობა , ფარმაკოკინეტიკური ქცევა გააჩნია. ამიტომ მათი

დაყოფა თანამედროვე ქიმიის ერთ-ერთ აქტუალურ საკითხია, როგორც პრაქტიკული, ასევე

თეორიული თვალსაზრისით.

ქირალურ გარემოში, როგორიცაა მაგალითად ადამიანის სხეული,ქირალურ ნივთიერებათა

ენანტიომერული ფორმები ამჟღავნებენ განსხვავებულ ფიზიოლოგიურ მოქმედებას. ეს ეხება

როგორც ქირალურ სამკურნალო საშუალებებს, აგრეთვე საკვები პროდუქტების

დანამატებს,(მაგალითად ამინომჟავები) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების შხამქიმიკატებს

(ჰერბიციდები, პესტიციდები) და ა.შ. მაგალითად, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ფართოდ

გავრცელებული პრეპარატის, თალიდომიდის ერთ–ერთი ენანტიომერი ფლობდა უნიკალურ

დამაწყნარებელ ეფექტს, როდესაც მეორე ენანტიომერი აღმოჩნდა ათასობით დაავადებული

ბავშვის დაბადების მიზეზი.

ზოგიერთმა ორგანიზაციებმა, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან სამკურნალო საშუალებების

რეგისტრაციაზე, როგორიცაა ა.შ.შ–ს საკვებისა და წამლების სააგენტო (FDA) და ევროპული

მედიკამენტების შეფასების სააგენტო (EMEA), გამოაქვეყნეს მოთხოვნები ქირალური სამკურნალო

საშუალებების რეგისტრაციისათვის. ამ მოთხოვნების შესაბამისად, ახალი ქირალური წამლის

ორივე ენანტიომერი უნდა შემოწმდეს წამლის დამუშავების სხვადასხვა ეტაპზე. ამიტომ საჭიროა

არსებობდეს ენანტიომერების დაყოფის მაღალეფექტური და დაბალი ღირებულების მეთოდები.

მხოლოდ მე-20 საუკუნის 60-იანი წლებიდან მოხერხდა ენანტიომერების პირველი

ინსტრუმენტული დაყოფა გაზური ქრომატოგრაფით. 70-იანი წლებიდან ამ მიზნით გამოყენებული

იქნა აგრეთვე სითხური ქრომატოგრაფიის მეთოდებიც.

ენანტიომერები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან მხოლოდ ატომთა ჯგუფების განლაგებით

სივრცეში, რის გამოც ისინი აქირალურ გარემოში იდენტურები არიან ქიმიური და ფიზიკური

თვისებებით. გამონაკლისს წარმოადგენს ბრტყლად პოლარიზებული სინათლის ბრუნვის კუთხის

ნიშანი.

ენანტიომერული ნარევების განსხვავებული შეკავება ქრომატოგრაფიული სვეტზე, რომელიც

შევსებულია ქირალური სტაციონარული ფაზით მათი დაყოფის ძირითად საშუალებას

წარმოადგენს. ქირალური სტაციონარული ფაზა თავის მხრივ შესდგება ინერტული სარჩულისაგან

(როგორც წესი სილიკაგელი), რომელზეც დამაგრებულია ქირალური სელექტორი. ახალი ტიპის
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ქირალური სელექტორების ძიება და მათ მიერ ენანტიომერების დაყოფის უნარის შეფასება

ქირალური ანალიზის ერთ-ერთ აქტუალურ სფეროს განეკუთვნება.

ქირალური ნივთიერებების ენანტიომერებად დაყოფისთვის სითხურ ქრომატოგრაფიაში (LC)

პოლისაქარიდების ნაწარმები წარმოადგენენ ყველაზე ფართოდ გამოყენებულ ქირალურ

სტაციონარულ ფაზებს (CSP). მათი ენანტიომერული გარჩევითობის ხარისხი დამოკიდებულია

ქირალური პოლიმერის სტრუქტურაზე, ასევე ფენილის ჯგუფის ქვესტრუქტურაზე

ფენილკარბამატების ნაწარმების შემთხვევაში. ელექტრონდონორული ბუნების ჩამნაცვლებლები,

როგორიცაა მეთილის ჯგუფი, ფენილის ფუნქციურ ჯგუფში 3 ან 4-5 მდგომარეობაში,ხასიათდებიან

მაღალ ქირალური გამოცნობის უნარით, რაც ოკომატომ და მისმა თანამშრომლებმა დაამტკიცეს.

ბოლო წლებში ქირალური გამოცნობის გასაუმჯობესებლად, პროფ. ბ. ჭანკვეტაძის სამეცნიერო

ჯგუფში შეიმუშავეს ახალი პოლისაქარიდული ქირალური სტაციონარული ფაზები, რომლებიც

ფენილის ფუნქციურ ჯგუფში ჩამნაცვლებლების სახით შეიცავს როგორც მეთილის ჯგუფს ასევე

ჰალოგენებს.

თავდაპირველად ყველა პოლისაქარიდული ტიპის ქირალური სტაციონარული ფაზისთვის

გამოიყენებოდა ნორმალურფაზიანი ქრომატოგრაფია . თუმცა, შემდეგში აღმოჩნდა, რომ NPLC

გარდა, შესაძლებელია შებრუნებულ ფაზიანი ქრომატოგრაფიისა (RPLC) (წყალ–ორგანული

ფაზები) და პოლარულ-ორგანულ ფაზიანი ქრომატოგრაფიის (POLC) გამოყენება სხვადასხვა

ქირალური სელექტორისათვის.

ჩვენი ექსპერიმენტის ფარგლებში შესწავლილ იქნა FMOC -ამინომჟავების ენანტიომერების

დაყოფა და ენანტიომერების ელუირების რიგი, როგორც განსხვავებული ქირალური

სტაციონარული ფაზების, ასევე სხვადასხვა მოძრავი ფაზების გავლენით.
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2. ლიტერატურული ნაწილი

2.1. სტერეოიზომერია ანუ სივრცითი იზომერია

სტერეოიზომერია–იზომერიის ფორმაა,რომლის დროსაც ნივთიერებათა მოლეკულებს გააჩნია

ატომთა ქიმიური ბმების ერთნაირი მიმდევრობა, მაგრამ ამ ატომთა განსხვავებული

ურთიერთმდებარეობა სივრცეში. არსებობს მოლეკულები, რომელთაც არ გააჩნია სიმეტრიის

სიბრტყე. ასეთი ორგანული მოლეკულები შეუთავსებადია თავის სარკულ გამოსახულებასთან. ამ

თვისებას ეწოდება ქირალობა, ხოლო თვით მოლეკულებს-ქირალური.

“ქირალობა” ძველ ბერძნული სიტყვაა და ხელს ნიშნავს. „ქირალობა“ ნიშნავს რომ ნებისმიერი ორი

საგანი ერთმანეთის მიმართ ისეთ მდგომარეობაშია როგორც მარჯვენა და მარცხენა ხელი.ისინი

ერთმანეთის სარკისებური გამოსახულებებია,რომელთა შეთავსება სივრცეში ვერ ხერხდება.

მოლეკულის ქირალობა განპირობებულია მასში ქირალობის ცენტრის არსებობით.თუმცა შეიძლება

მოლეკულაში არსებობდეს ქირალობის ორი ცენტრიც კი მაგრამ მას გააჩნდეს სიმეტრიის

სიბრტყე,ე.ი იყოს აქილარული.
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სტერეოიზომერების განმასხვავებელი კრიტერიუმი არის, ენერგეტიკული ბარიერი (ე.წ.

აქტივაციის ენერგია) რაც განაცალკავებს ორ იზომერს და რომელიც დაძლეულ უნდა იქნას მათი

ურთიერთგადასვლის დროს. აქ შესაძლებელია გვქონდეს ორი შემთხვევა:

1) კონფიგურაციული იზომერია, ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ორ იზომერს შორის

ურთიერთგარდაქმნის ენერგეტიკული ბარიერი მაღალია, შესაბამისად იზომერები სტაბილურია

დროში.

2) კონფორმაციულის შემთხვევაში, კი ენერგეტიკული ბარიერი დაბალია, შესაბამისად ამ ტიპის

იზომერები არიან ლაბილურები დროში.

ენერგეტიკული კრიტერიუმის შემთხვევაში შედარებით რთულია ზღვარის პოვნა

კონფიგურაციულ და კონფორმაციულ იზომერებს შორის.

სტერეოიზომერებს აგრეთვე ყოფენ ენანტიომერებად და დიასტერეომერებად.

სტერეიზომერებს-რომელთა მოლეკულები ისე შეესაბამება ერთმანეთს როგორც საგანი და მისი

სარკული გამოსახულება და აქვთ განსხვავებული ფიზიკური და ქიმიური თვისებები

დიასტერეომერებს უწოდებენ.
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2.2. ენანტიომერები

ენანტიომერები ისეთი სტერეოიზომერებია,რომელთა მოლეკულები ისე შეესაბამება ერთმანეთს

როგორც საგანი და შეუთავსებელი მისი სარკული გამოსახულება.ენანტიომერები ერთმანეთისგან

განსხვავდებიან მხოლოდ ატომთა გარკვეული ჯგუფების განლაგებით სივრცეში. მიუხედავად

ამისა, ხშირ შემთხვევაში, მკვეთრადაა განსხვავებული მათი ბიოლოგიური მოქმედება. ამიტომ

ძალზე მნიშვნელოვანია მათი ანალიზი სამკურნალო საშუალებებში, საკვებ პროდუქტებში,

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების შხამქიმიკატებში და ა.შ.

ენანტიომერების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები იდენტურია აქირალურ გარემოში,გარდა

ბრტყლად პოლარიზებული სინათლის ბრუნვის კუთხის ნიშნისა.მათი გარჩევა შეიძლება

მხოლოდ კვლევის „ქირალური“მეთოდების გამოყენებით. ენანტიომერების დაყოფა წლების

მანძილზე ურთულეს პრობლემად რჩებოდა.

2.3. ენანტიომერულად სუფთა ქირალური ნივთიერებათა მიღების ხერხები

ძირითადად არსებობს სუფთა ენანტიომერების მიღების სამი წყარო:

 რაცემატი;

 ბუნებაში არსებული ქირალური ნივთიერებები;

 პროქილარული ნივთიერებები.

2.3.1 ენანტიომერულად სუფთა ქირალური ნივთიერებების მიღება რაცემატიდან

საწარმოო მასშტაბით ყველაზე უფრო ძველი და გავრცელებული მეთოდია ენანტიომერულად

სუფთა, ბიოლოგიურად აქტიური მოლეკულების რაცემატიდან მიღება. სუფთა ენანტიომერის ან

ენანტიომერულად გამდიდრებული ნაერთის რაცემატიდან მიღება შეიძლება სპონტანური

კრისტალიზაციით, დიასტერეომერული კრისტალიზაციით, კინეტიკური დაყოფით ან მემბრანული

ტექნოლოგიებით.

დიასტერეომერული კრისტალიზაციის ჩასატარებლად აუცილებელია ენანტიომერული

ნარევების გადაყვანა დიასტერეომერულ ნარევში. ამ მიზნით რაცემატს უმატებენ

ენანტიომერულად სუფთა აგენტს, რის შედეგადაც ხდება დიასტერეომერული ნარევის მიღება.

წარმოქმნილი დიასტერეომერები წარმოადგენს არაკოვალენტურად ბმულ კომპლექსურ ნაერთებს.

ამიტომ მათი დაყოფის შემდეგ კვლავ ენანტიომერში გადაყვანა შედარებით მარტივი პროცესია.
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დიასტერეომერული კრისტალიზაცია წარმატებით გამოიყენება სუფთა ენანტიომერების

მისაღებად, თუმცა ამ მეთოდის ნაკლს წარმოადგენს ის რომ სუფთა ენანტიომერის გამოსავალი 50

%-ს არ აღემატება.

კინეტიკური დაყოფა არის პროცესი, რომლის დროსაც მიმდინარეობს ქიმიური რეაქცია

რაცემატში შემავალი ენაენტიომერების ენანტიოსელექტიური კატალიზური გარდაქმნის გზით.

კატალიზატორი შეიძლება იყოს ბიოლოგიური ან ქიმიური.თუ კატალიზატორი

ენანტიოსპეციფიურია,მაშინ მისი საშუალებით მხოლოდ ხდება ერთ-ერთი ენანტიომერის

გარდაქმნა.თუ კატალიზატორი ენანტიოსელექტიურია,მაშინ იგი ახდენს ერთი ენანტიომერის

უპირატეს გარდაქმნას მეორესთან შედარებით.ბიოლოგიურ კატალიზატორებს (ენზიმებს) გააჩნიათ

რიგი უპირატესობანი ქიმიურ კატალიზატორებთან შედარებით.ბიოლოგიური კატალიზატორები

მოქმედებს ზომიერ პირობებში,არ მოითხოვს ორგანულ გამხსნელებს, მათთვის დამახასიათებელია

მაღალი ეფექტურობა,მაღალი ქიმიური სელექტივობა და ენანტიოსელექტივობა.

კინეტიკური დაყოფის ნაკლს წარმოადგენს ის,რომ დიასტერეომული კრისტალიზაციის

მსგავსად,სუფთა ენანტიომერის გამოსავალი ამ მეთოდშიც არ წარმოადგენს 50 %-ზე მეტს.გარდა

ამისა,ენზიმური დაყოფა ტარდება უმეტესად წყალხნარებში.თუმცა უკანასკნელ ხანებში

შესაძლებელი გახდა ენზიმების გამოყენება ცალკეულ ორგანულ გამხსნელებშიც.

აღსანიშნავია,რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ენანტიომერების ნარევი (იშვიათად რაცემატიც)

ყოველგვარი აგენტის დამატების გარეშე თავისთავად გამოკრისტალდება სუფთა ენანტიომერების

სახით.ასეთ კრისტალიზაციას უწოდებენ სპონტანურ კრისტალიზაციას.სპონტანური

კრისტალიზაცია დამახასიათებელია მხოლოდ კონგლომერატებისთვის.რაც შეეხება მემბრანულ

ტექნოლოგიას,იგი შედარებით ახალი მეთოდია და დაფუძნებულია მემბრანების გამოყენებაზე.

მემბრანული პროცესი შეიძლება გავყოთ ორ ჯგუფად: 1.პირდაპირი დაყოფა ენანტიოსელექტიურ

მემბრანაზე (ენანტიოსელექტიური პოლიმერი ან სითხე);2.დაყოფა, რომლის დროსაც მემბრანა ხელს

უწყობს ენანტიოსელექტიურ პროცეს.

პირველ შემთხვევაში ერთ-ერთ ენანტიომერს სელექტიური აფინობა გააჩნია მემბრანას

მიმართ,რის გამოც ამ ენანტიომერის მოლეკულებს საკუთარ ზედაპირზე შეაკავებს. ხოლო მეორე

შემთხვევაში მემბრანა ასრულებს სარჩულის როლს.მის ზედაპირზე ხდება ქირალური სელექტორის

დაფენა ან ქიმიური დამაგრება.
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2.3.2. ქირალური ბუნებრივი ნივთიერებები

ბუნებაში ქირალური ნივთიერებები უმრავლეს შემთხვევაში არსებობენ სუფთა ენანტიომერების

სახით. ქიმიური გარდაქმნის შედეგად ბევრი მათგანი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სასურველი

ენანტიომერული მოლეკულის მისაღებად.რაც ხშირ შემთხვევაში ზომიერ პირობებში

მიმდინარეობს, თუმცა ზოგიერთი ენანტიომერისათვის იგი არახელსაყრელია.ისეთი ბუნებრივი

ქირალური ნივთიერებები, როგორიცაა ამინომჟავები, ტერპენები, ნახშირწყლები, ალკალოიდები

და ა.შ. ფართოდ გამოიყენება სუფთა ენანტიომერების მისაღებად ფარმაცევტულ მრეწველობასა და

ნატიფ ქიმიურ სინთეზში.

2.3.3. კატალიზური ასიმეტრიული სინთეზი

კატალიზური ასიმეტრიული სინთეზის მეთოდით სუფთა ენანტიომერების მისაღებად

ბუნებრივი კატალიზატორების გარდა შეიძლება გამოყენებულ იქნას აგრეთვე ქიმიური

კატალიზატორებიც. ასეთ ნივთიერებებად გამოიყენება კვარცი, აბრეშუმი, ცელულოზა და ა. შ. მათი

კომბინაცია უზრუნვერლყოფს ასიმეტრიული კატალიზის მიმდინარეობას, რომლის შედეგადაც

ხდება სუფთა ენანტიომერის ან ერთ-ერთი ენანტიომერით გამდიდრებული ნარევის წარმოქმნა.

2.3.4. ქრომატოგრაფიული მეთოდები

ქიმიურ ანალიზში გამოყენებული ინსტრუმენტულ ანალიზის მეთოდებიდან აღსანიშნავია

ქრომატოგრაფიული დაყოფის მეთოდები,რომელიც ძირითადად დამყარებულია ნარევის

შემადგენელი კომპონენტების განსხვავებულ განაწილების უნარზე მოძრავ და უძრავ ფაზებს

შორის.უძრავ ფაზას უწოდებენ სტაციონარულ ფაზას.ნიმუშის კომპონენტები მოძრაობენ

ქრომატოგრაფიულ სისტემაში მხოლოდ მაშინ, როდესაც ისინი არიან მოძრავ ფაზაში.

ქრომატოგრაფიული ნიმუში ჯერ იხსნება მოძრავ ფაზაში, რომელიც შეიძლება იყოს აირი, სითხე,

ან ზეკრიტიკული წნევის მქონე სითხე. შემდეგ კი ხდება მობილური ფაზის გატარება უძრავ,

შეურევად სტაციონალურ ფაზაზე. ფაზების შერჩევა ხდება ისე, რომ საანალიზო კომპონენტებს

ჰქონდეთ განსხვავებული სწრაფვა სხვადასხვა ფაზის მიმართ.
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გაზური და სითხური ქრომატოგრაფიის შემთხვევაში, გამოიყენება სვეტები, რომლებშიც

მოთავსებულია სტაციონალური ფაზა, მათში საანალიზო ნიმუშის გატარება ხდება მობილური ფაზის

მუდმივი მიწოდებით. ამ პროცესს ელუირება ეწოდება.

სითხური ქრომატოგრაფიის შემთხვევაში, მობილური ფაზა წარმოადგენს სითხეს, ხოლო

სტაციონალური ფაზა ჩატვირთულია მცირე დიამეტრის მქონე სვეტში.

ფაზების ბუნების მიხედვით, არჩევენ ნორმალურფაზიან, შებრუნებულფაზიან და

პოლარორგანულფაზიან ქრომატოგრაფიას.

x

a

b

c

a b c

c b a

0

0

T im e

T im e

N o r m a l P h a s e (S iO 2 )

R e v e r s e P h a s e (C 1 8 )

N o r m a l P h a s e (S iO 2 ) T L C
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ნორმალურფაზიანი ქრომატოგრაფიის შემთხვევაში, სტაციონალური ფაზა პოლარულია,

მაგალითად სილიკაგელი, ხოლო მოძრავი ფაზა არაპოლარულია, ან მცირედ პოლარული, მაგალითად

ჰექსანი, ან ჰეპტანი ქლოროფორმის, ტეტრაჰიდროფურანის, იზოპროპანოლის მცირე დანამატებით.

შებრუნებულფაზიან ქრომატოგრაფიაში სტაციონალური ფაზა არაპოლარულია, როგორიცაა

სილიკაგელი მოდიფიცირებული სხვადასხვა სიგრძის ალკილური ჯგუფებით, ფართოდ

გავრცელებულია C8H17 (C8) და C18H37 (C18), ხოლო მოძრავი ფაზა პოლარული და წარმოადგენს

წყლისა და ორგანული გამხსნელების ნარევს.პოლარორგანულ ფაზიანი ქრომატოგრაფიის დროს

გამოიყენება პოლარული ორგანული მოძრავი ფაზები, მაგალითად, ეთანოლი, მეთანოლი და ა.შ.

სვეტში დაყოფილი კომპონენტები, შემდეგ ხვდებიან დეტექტორში, რომლის საშუალებით ხდება

კომპონენტების თვისებითი და რაოდენობრივი იდენტიფიკაცია. სიგნალი იწერება გაუსის მრუდის

სახით, ამ მრუდს პიკი ეწოდება, ხოლო ქრომატოგრაფიული ანალიზის შედეგად მიღებულ მთლიან

სურათს, ქრომატოგრამას უწოდებენ. ქრომატოგრამა წარმოადგენს დეტექტორის სიგნალის დროზე

დამოკიდებულების გრაფიკს.

მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მეთოდია

ენანტიოსელექტიურ ანალიზში. მას გააჩნია მთელი რიგი უპირატესობები: 1. ქირალური უძრავი

ფაზები და ქირალური სვეტები, რომლებიც გამოიყენება ამ მეთოდში კომერციულად

ხელმისაწვდომია;2. დეტექტორები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მეთოდის მგრძნობიარობას, ასევე
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ხელმისაწვდომია; 3. გაზური ქრომატოგრაფიისაგან განსხვავებით, მაღალეფექტური სითხური

ქრომატოგრაფია არააქროლადი და თერმოლაბილური ნივთიერებების ანალიზის საშუალებას

იძლევა.

maRalefeqturi siTxuri qromatografi sqematurad

2.4 ქრომატოგრაფიული დაყოფის მახასიათებელი პარამეტრები:

შეკავების ფაქტორი k- განისაზღვრება იმ დროის მიხედვით რომელიც ჭირდება ნიმუშს

ინჯექტორიდან დეტექტორამდე მანძილის გასავლელად და გამოითვება ფორმულით:

k’ = (t
R1

-t
o
)/t

o

სადაც t
R1

არის შეკავების დრო მოცემული ნივთიერებისათვის, ხოლო t
o

მკვდარი მოცულობის

შეკავების დრო, ანუ იმ ნივთიერების ელუირების დრო,რომელიც მოცემულ ქრომატოგრაფიულ

სვეტზე არ შეკავდება.
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სელექტიურობა(), - ორი კომპონენტის გამოსვლის დროებისა და ნულოვანი შეკავების მქონე

ნივთიერებების გამოსვლის დროების სხვაობათა ფარდობა.

სვეტის ეფექტურობა, თეორიული თეფშების რიცხვი N.

თეორიული თეფშების მოდელი გულისხმობს, რომ სვეტი შედგება წარმოსახვითი დამყოფი

შრეების დიდი რიცხვისაგან, ამ შრეებს თეორიული თეფშები ეწოდებათ.

თეორიული თეფშების მოდელი

სვეტის ეფექტურობა ხასიათდება თეორიული თეფშების რიცხვით N da H-თეორიული თეფშების

სიმაღლiT. (რაც მეტია თეორიული თეფშების რიცხვი, მით ეფექტურია სვეტი, ანუ, რაც ნაკლებია

თეორიული თეფშების სიმაღლე, მით მეტია ქრომატოგრაფიული სვეტის ეფექტურობა)

Response

Retention Time

5 10 15 20 25

A

B

C

D

X 2 - X 0

X 1 X 0-

R e s p o n s e

R e t e n t i o n  T i m e

X

X

X

1 3 6

2

1

0

X

Y
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tR-X მოცემული ნიუშის შეკავების დროა, ხოლო WY-პიკის სიგანე.

ხოლო თეორიული თეფშების სიმაღლე გამოითვლება:

H = L / N

ვან–დეემტერის განტოლება გამოიყენება მოძრავი ფაზის ხაზოვანი სიჩქარის ოპტიმიზაციის

მიზნით და მას აქვს შემდეგი სახე:

H = A + B / u + C u

A – გრიგალისებური დიფუზია. მოძრავი ფაზა მიედინება სვეტში რომელიც შევსებულია

სტაციონარული ფაზით. ნიმუშის ზოგიერთი მოლეკულა სვეტს გაივლის შედარებით სწორხაზოვნად,

ზოგი კი სხვადასხვა გადახვევას განიცდის. სვეტში გასწვრივი დინების არაერთგვაროვნების გამო

საკვლევი ნივთიერების მოლეკულები სხვადასხვა მანძილებს გადიან. გრიგალისებური დიფუზიის და

დინების არაერთგვაროვნების ეფექტი მნიშვნელოვანია, როცა სვეტი არ არის თანაბრად შევსებული

მცირე დიამეტრის მქონე ნაწილაკებით.

B - გასწვრივი დიფუზია.

C - მასის გადატანის წინააღმდეგობა.
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ვან დეემტერის ტიპიური მრუდი

გარჩევითობა (R) გგაამმოოსსაახხაავვსს სსვვეეტტიისს უუნნაარრსს გგაააარრჩჩიიოოსს ოორრიი სსხხვვაადდაასსხხვვაა სსაააანნაალლიიზზოო კკოომმპპოონნეენნტტიი..

((წარმოადგენს ტევადობის ფაქტორის, სელექტიურობის და სვეტის ეფექტურობის გაერთიანებულ

გამოსახულებას).

ფუძისეული დაყოფა მიიღწევა, როდესაც R≥1.5

პიკის სიმეტრია

As = W 0.05 / 2 f

2.5 მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფია ქირალურ ანალიზში

ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში ენანტიომერების ქრომატოგრაფიული დაყოფა, კერძოდ

ენანტიომერების პირდაპირი დაყოფა მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფიის საშუალებით
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მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. დაყოფის ეს მეთოდი გახდა ერთ–ერთი ფართოდ გამოყენებული

ისეთ სფეროებში, რომლებიც მოიცავენ წამლების, ბუნებრივი პროდუქტების, აგროქიმიური

საშუალებების და ა.შ. ანალიზს. აღნიშნული მეთოდი გამოიყენება საკვლევი ნიმუშის არა მარტო

ენანტიომერული სისუფთავის გასარკვევად, არამედ მრავალი ქირალური ნივთიერების

საწარმოებლად ენანტიომერულად სუფთა ფორმით.

ფარმაცევტულ მრეწველობაში ქირალური მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფია

აღიარებულია როგორც ძირითადი მეთოდი ქირალური სამკურნალწამლო საშუალებების კვლევისა

და განვითარებისათვის. წამლის პრაქტიკაში გამოყენებამდე აუცილებელია: მათი

ფარმაკოდინამიკის, ფიზიოლოგიური, ტოქსიკოლოგიური და მეტაბოლიტური აქტივობის

დეტალური გამოკვლევა. აღნიშნულის გამო ფარმაცევტულ ბაზარზე გაიზარდა იმ წამალთა

რიცხვი, რომლებიც შეიცავენ მხოლოდ ერთ ენანტიომერს. საგულისხმოა, რომ ჯერ კიდევ 2000

წლისათვის ენანტიომერულად სუფთა სამკურნალო პრეპარატების წლიური გაყიდვების

მოცულობა 133 მილიარდ ა.შ.შ. დოლარს შეადგენდა და ეს რიცხვი დღითი - დღე განუწყვეტლივ

იზრდება.

დაყოფის ეფექტური და ენანტიომერთა დიდი რაოდენობის მომცველი ქირალური

სტაციონალური ფაზების შემუშავება არის ქირალური მაღალეფექტური სითხური

ქრომატოგრაფიის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანა. ქირალური სტაციონალური ფაზები ძირითადად

შედგება მცირე ზომის ქირალური მოლეკულების, ან ქირალური პოლიმერებისაგან, რომლებიც

იმობილიზებულია სარჩულზე. როგორც წესი, ეს არის მაღალი სისუფთავის სილიკაგელი.

2.5.1 პოლისაქარიდების ნაწარმები სითხურ ქრომატოგრაფიაში

ქირალური სტაციონალური ფაზების სახით

პოლისაქარიდების ნაწარმები წარმოადგენენ ყველაზე ფართოდ გამოყენებულ ქირალურ

სტაციონალურ ფაზებს ენანტიომერების დასაყოფად მაღალეფექტური სითხური

ქრომატოგრაფიის მეთოდში. პოლისაქარიდული ქირალური სტაციონალური ფაზები

გამოიყენება არა მხოლოდ ჩვულებრივი ზომის მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფიის

სვატებში, არამედ მინიატურულ მეთოდებშიც, როგორიცაა კაპილარული სითხური

ქრომატოგრაფია და კაპილარული ელექტროქომატოგრაფია.

პოლისაქარიდები, როგორიცაა ცელულოზა (1) და ამილოზა (2) წარმოადგენენ ბუნებაში
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ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ ქირალურ პოლიმერებს, რომელთაც გააჩნიათ კარგად

შესწავლილი სტრუქტურები და შეუძლიათ დაყონ ამინომჟავების ნაწარმების

ენანტიომერები. მათი ქირალური გამოცნობის უნარი ნაწარმებში გადაყვანის გარეშე არ

არის მაღალი. პრაქტიკაში პირველად გამოყენებული მაღალეფექტური პოლისაქარიდული

ქირალური ფაზები დასინთეზებული იქნა ჰესეს და ჰაგელის მიერ 1973 წელს [15].

იგი წარმოადგენდა მიკროკრისტალურ ცელულოზის ტრიაცეტატს (CTA-1)

ცელულოზას ტრიაცეტატზე მოხდა მრავალი არომატული და ალიფატური ქირალური

ნივთიერების ენანტიომერების დაყოფა. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს გამოწვეულია

ცელულოზას ტრიაცეტატის მატრიცაში ქირალური ღრმულების არსებობით.

მოგვიანებით ოკამოტოსა და თანამშრომლების მიერ შემუშავებული იქნა

პოლისაქარიდების ტრისბენზოატები და ტრისფენილკარბამატები, რომელთა სრტუქტურები

ნაჩვენებია ნახაზი 2.3-ზე და ნახაზი 2.4–ზე:

ნახ.2.3 ცელულოზას ტრის-ბენზოატების სტრუქტურა
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ნახ:2.4 ცელულოზა ტრის-ფენილკარბამატების სტრუქტურა

ამ ტიპის ქირალურ სტაციონალურ ფაზებზე მოხერხდა სხვადასხვა ფუნქციონლური ჯგუფების

შემცველი რაცემატების ფართო ჯგუფის დაყოფა, რომელიც ძლიერად იყო დამოკიდებული

ფენილის ჯგუფებში არსებულ ჩამნაცვლებლებზე. ჰეტეროატომების შემცველმა

ჩამნაცვლებლებმა, როგორებიცაა მეთოქსი- და ნიტროჯგუფები აჩვენეს ქირალური

დაყოფების დაბალი უნარი, თვითონ ჩამნაცვლებელი ჯგუფების მაღალი პოლარობის გამო .

პოლისაქარიდების ფენილკარბამატების მიერ ენანტიომერების დაყოფის უნივერსალობის

გაზრდის მიზნით ჭანკვეტაძისა და თანამშრომლების მიერ შემუშავებული იქნა

პოლისაქარიდების ისეთი ფენილკარბამატები, რომლებიც ერთდროულად შეიცავს როგორ

ელექტროდონორულ, ასევე ელექტროაქცეპტორულ ჩამნაცვლებლებს.პოლისაქარიდების ასეთ

ახალ ნაწარმებს ენანტიომერული ნარევების დაყოფის განსაკუთრებით მაღალი უნარი

გააჩნიათ და ისინი დღეისათვის იწარმოება ამერიკული კომპანია Phenomenex-ისა და

იაპონური კომპანია Daicel-ის მიერ.

2.5.2. ქირალური დაყოფის მექანიზმი პოლისაქარიდების ფენილკარბამატებზე

პოლისაქარიდებზე დაფუძვნებული ქირალურ სტაციონალური ფაზებზე ქირალური

დაყოფების მექანიზმები შეისწავლებოდა ძირითადად ქრომატოგრაფიული ანალიზის

საშუალებით. ამ მიდგომას შეუძლია მოგვცეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია,თუმცა

ურთიერთქმედებების მოლეკულურ დონეზე შესასწავლად საჭიროა ასევე ბირთვულ მაგნიტური

რეზონანსის, სხვა სპექტრალური მეთოდების და კომპიუტერული მოდელირების გამოყენებაც.

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, ქირალური გამოცნობა დამოკიდებულია ფენილის

ჯგუფში ჩამნაცვლებლებზე, რამდენადაც ისინი მოქმედებენ კარბამატის ჯგუფის

პოლარობაზე. ეს კი აჩვენებს, რომ ადსორბციის ყველაზე მნიშვნელოვანი ცენტრები

ქირალური დისკრიმინაციისთვის ფენილკარბამატის ნაწარმებში არის კარბამატის ჯგუფები.



21

2.5.3 საანალიზო ნივთიერებათა ზოგადი აღწერა.

ამინომჟავა (Amino Acid) - ორგანული ნაერთია, რომელიც ცილების და კუნთოვანი

ქსოვილების სამშენებლო მასალას შეადგეს.ამინომჟავა შედგება ამინო ჯგუფის(-NH2, ფუძე),

კარბოქსილის ჯგუფის (-COOH, მჟავური), წყალბადატომის (-H) და ნახშირბადის (Cα-ატომი)

ატომზე მიბმული გვერდითი ჯაჭვისაგან (ჩამნაცვლებელი R).

ადამიანის ორგანიზმში ამინომჟავებს ბევრი მნიშვნელოვანი ფუნქცია ეკისრებათ - ისინი

გამოიყენებიან ორგანიზმის ზრდის, აღდგენის, გაძლიერებისათვის, ისევე როგორც ჰორმონების,

ანტისხეულების და ფერმენტების გამომუშავებისათვის. გარდა ამისა, ამინომჟავები სასარგებლოა

ვარჯიშის შემდგომ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ტონუსის ასამაღლებლად, კანქვეშა ცხიმის

კატაბოლიზმისათვის და ტვინის ინტელექტუალური მოქმედებისათვისაც კი. სულ 21 სახის

ამინომჟავა არსებობს, მათ შორის 9 ე.წ. შეუცვლელს უწოდებენ, რადგან ორგანიზმს მათი

დამოუკიდებლად სინთეზირება არ შეუძლიათ, დანარჩენი ამინომჟავები კი შეცვლადს

წარმოადგენენ. .

ამინომჟავების დახასიათება: შეუცვლელი ამინომჟავები (Essential Amino Acids):

ვალინი(Valine),ჰისტიდინი(Histidine),იზოლეიცინი(Isoleucine),ლეიცინი(Leucine),ლიზინი(Lysine),მე

ტიონინი(Methionine),თრეონინი(Threonine),ტრიპტოფანი(Tryptophan),ფენილალანინი(Phenylalanin)

.შეცვლადი ამინომჟავები(Nonessentia Amino Acids)

ალანინი(Alanine)

არგინინი,(Arginine),ასპარაგინი(Asparagine),გლუტამინი(Glutamine),გლიცინი(Glycine),კარნიტინი(Ca

rnitine),ორნიტინი(Ornithine),პროლინი(Proline),სერინი(Serine),ტაურინი(Taurine),ტიროზინი(Tyrosn

e),ცისტეინი (Cysteine) .
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3. ექსპერიმენტული ნაწილი

3.1. ექსპერიმენტში გამოყენებული ქირალური ნივთიერებები

ექსპერიმენტისთვის გამოვიყენეთ 19 ამინომჟავას FMOC ნაწარმი.გამოყენებული ამინომჟავების

სტუქტურული ფორმულები მოცემული მოცემილია ქვემოთ. .
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3.2 მასალები და რეაგენტები

ყველა გამხსნელი და რეაგენტი გამოყენებული იყო ანალიზური ან ქრომატოგრაფიული

სისუფთავის. მეთანოლი და ჭიანჭველმჟაა შეძენილი იყო Carl Roth-დან, (karlsrue, გერმანია).

ეთანოლი და აცეტონიტრილი შეძენილ იქნს ფირმა Sigma- Aldrich (შტაინჰეიმი, გერმანია).

19 FMOC ამინომჟავის D და L ენანტიომერები მომზადებულია შვეიცარული კომპანია Bechem-ის

მიერ. ცელულოზას საფუძველზე მომზადებული ქრომატოგრაფიული სვეტები ლაბორატორიას

საჩუქრად გადმოეცა კომპანია Sepaserve-ს (გერმანია) და კომპანია Phenomenex-ის (აშშ) მიერ.

ექსპერიმენტისათვის მომზადებულ იქნა FMOC -ამინომჟავების ენანტიომერულად მონიშნული

ნარევების ხსნარები მეთანოლში, კონცენტრაციით 1/0,5 მგ/მლ, სადაც D ენანტიომერის

შემცველობის ფარდობა L-ენანტიომერის შემცველობასთან არის 2/1.

ქრომატოგრაფია. ქრომატოგრაფიული ანალიზი ჩატარებულ იქნა Agilent 1260 და Agilent

1290-ის ქრომატოგრაფიული სისტემების გამოყენებით, რომელიც შედგებოდა ოთხარხიანი ტუმბოს

(კომბინირებული დეგაზატორით), ავტოსემპლერის, სვეტების თერმოსტატისა და ულტრაიისფერი

დეტექტორისაგან. გამოყენებული სვეტების ზომები შეადგენდა 250 მმX 4,6მმ

3.3 ექსპერიმენტის პირობები:

 ელუენტის მოცულობითი სიჩქარე: 1 მლ/წთ

 დეტექტირების ტალღის სიგრძე: 220 ნმ.

 ინიცირებული ნიმუშის მოცულობა იყო 1 მკლ.

 ანალიზები ტარდებოდა ორ ტემპერატურაზე 20 °C და 60 °C

3.4 ექსპერიმენტში გამოყენებული ქირალური სტაციონარული ფაზები:

ექსპერიმენტში გამოყენებული იქნა შემდეგი ქირალური სტაციონალური ფაზები:ცელულოზა

ტრის (3,5-დიმეთილფენილკარბამატი)- Lux Cellulose-1, ცელულოზა ტრის(4–ქლორ–3–

მეთილფენილკარბამატი)- Lux Cellulose-4, ცელულოზა ტრის-(3-ქლორო- eთილფენილკარბამატი)-

Lux Cellulose-2; ცელულოზა ტრის(4-მეთილბენზოატი)- Lux Cellulose-3; ამილოზა ტრის (5-ქლორო-

2-მეთილფენილკარბამატი)- Lux Amylose- 2 და ამილოზა ტრის (3,5 –დიმეთილფენილკარბამიტი)

SP-6
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4. ექსპერიმენტის შედეგები და განსჯა

4. 1. ქირალური სელექტორის გავლენა ენანტიომერების ელუირების რიგზე.

შესწავლილ იქნა 19 FMOC -ამინომჟავას ენანტიომერების დაყოფა 6 ქირალურ სტაციონალურ

ფაზაზე, მოძრავ ფაზად პოლარულ-ორგანული გამხსნელების (ACN-აცეტონიტრილი, MEOH-

მეთანოლი, ETOH-ეთანოლი) გამოყენებით.

შესწავლილი ამინომჟავების FMOC ნაწარმების ენანტიომერების მიმართ მოძრავ ფაზად

MEOH+0.1%FA გამოყენებისას ყველაზე მაღალი სელექტიურობით გამოირჩევა Lux Cellulose-1

ქრომატოგრაფიული სვეტი. 200 C-ზე მხოლოდ ერთი, FMOC -ცისტეინის ენანტიომერების დაყოფა

ვერ მოხერხდა აღნიშნული სვეტის გამოყენებით. ენანტიომერების ელუირების რიგი

შენარჩუნებულ იქნა ცხრამეტივე FMOC–ამინომჟავის შემთხვევაში და პირველი ელუირდებოდა D

ენანტიომერი. 600C-ზე სვეტის გარჩევითობა გაუარესდა ყველა ენანტიომერული ნარევის მიმართ.

იგივე ელუენტში Lux Cellulose-2 სვეტზე იყოფა მხოლოდ შვიდი FMOC–ამინომჟავა. ელუირების

რიგი არის განსხვავებული Lux Cellulose-1 სვეტთან შედარებით ალანინის,ლეიცინის,ლიზინისა და

ტრიფტოფანის FMOC -ნაწარმების შემთხვევაში.მათ შემთხვევაში პირველად ელუირდება L

ენანტიომერი,ხოლო პროლინის,ვალინის და თიროზინის FMOC -ნაწარმების შემთხვევაში D

ენანტიომერი.დანარჩენი FMOC - ამინომჟავების დაყოფა Lux Cellulose-2სვეტზე ვერ მოხერხდა

მოძრავ ფაზად MEOH+0.1%FA გამოყენებისას, ანუ Lux Cellulose-2-ზე Lux Cellulose-1-თან

შედარებით მოხდა 4 ამინომჟავის: FMOC-ალანინის, FMOC -ლეიცინის, FMOC -ლიზინის და FMOC -

სერინის ენანტიომერების ელუირების რიგის შებრუნება.

Lux Cellulose-3-ზე 19 ტესტ FMOC- ამინომჟავიდან 13 ამინომჟავა დაიყო, რაც აღნიშნულია

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში. Lux Cellulose-3-ის გამოყენების შემთხვევაში ენანტიომერების

ელუირების რიგი ასევე მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა Lux Cellulose-1-ზე ენანტიომერების

ელუირების რიგთან შედარებით, როგორც ჩანს ფენილკარბამატი და ბენზოატი განსხვავებული

მექანიზმებით ურთიერთქმედებს საკვლევი ამინომჟავების ენანტიომერებთან, მიუხედავად იმისა,

რომ ორივე შემთხვევაში ჩამნაცვლებელი გვაქვს ელექტრონების დონორი მეთილის ჯგუფი. Lux

Cellulose-4-ზე დაიყო 10 ამინომჟავას FMOC -ნაწარმის ენანტიომერები. ცხრილში აგრეთვე

მოცემულია ამ ამინომჟავების ელუირების რიგიც.
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დასახელება Lux Cellulose-1 Lux Cellulose-2 Lux Cellulose-3 Lux Cellulose-4
El.
Ord

tı t2 Rs El.
Ord

tı t2 Rs El.
Ord

tı t2 Rs El.
Ord

tı t2 Rs

1 FMOC-ALA
D/L 5,72 7.25 5,41 L/D 7.05 7,21 0,59 L/D 5,16 5,58 2,21 D/L 5.15 6.01 1.2

1

2 FMOC-Arg
D/L 7,71 9,39 3,40 - 11,87 - - - 6,53 - - D/L 11.1 12.7 2.3

9

3 FMOC-Asn
D/L 9,03 9,62 1,12 - 15,34 - - D/L 8,69 9,62 1,12 D/L 12.5 12.9 0.5

7

4 Fmoc-Asp
D/L 6,31 6,78 1,52 - 8,65 - - D/L 5,90 6,78 1,52 D/L 7.11 7.12 0.8

3

5 Fmoc-Cys - 10,19 - - - 13,33 15,06 1,00 D/L 9,46 13,92 2,01 D/L 1069 11.2 98

6 Fmoc-Gln
D/L 7,17 7,87 1,77 - 10.48 - - D/L 6,69 7,25 0,75 D/L 5.99 6.31 1.3

4

7 Fmoc-Glu
D/L 5,79 6,37 2,04 - 7,07 - - D/L 5,25 5,63 1,75 D/L 9.04 9.11 1.9

4

8 Fmoc- His D/L 2,75 2,88 0,59 - 7,65 - - - 2,79 - - - 6.92 - -

9 Fmoc-Ile D/L 5.21 5,97 3,03 - 5,6 - - - 4,65 - - - 5.81 - -

10 Leu Fmoc
D/L 5,08 5.36 1,16 L/D 5.32 5,50 0,72 L/D 4,38 4,65 1,54 - 4.6 - -

11 Fmoc-Lys
D/L 4,95 5,71 3,01 L/D 5.7 1,30 1,59 L/D 4,62 5,99 3,40 - 4.69 - -

12 Fmoc-Met
D/L 6,41 6,92 1.7 - 6.94 - - L/D 5,90 6,09 0,78 D/L 6.3 6.6 0.

8

13 Fmoc-Phe
D/L 7,30 8,14 2.2 - 9 - - L/D 6,62 6,82 0,75

14 Fmoc-Pro
D/L 13,85 16,05 1.2 D/L 8.42 9,04 1,36 - 5,58 - - L/D 8.1 8.4 0.

6

15 Fmoc-Ser
D/L 6,08 6.84 2.6 - 7.2 - - - 5,08 - - D/L 6.26 6.96 2.

44

16 Fmoc-Trp
D/L 7.66 9,04 3.4 L/D 9.8 11,04 1,21 D/L 7.2 10,07 2,53 - 5.3 - -

17 Fmoc-Thr
D/L 36 10 2.9 - 5.8 - - 7.2 - 8.3 - -

18 Fmoc-Tyr
D/L 6.72 7.99 3.4 D/L 8.89 9,32 1,14 D/L 7,07 8,64 3.1 - 7.1 - -

19 FmocVal
D/L 5,30 6,12 3.2 D/L 6 - - L/D 4,79 4,96 0,91 - 4.99 - -

ნახ. 4.1 Lux Cellulose-1-ზე, Lux Cellulose-2-ზე, Lux Cellulose-3-ზე და Lux Cellulose-4-ზე მიღებული

შედეგები, 200C-ზე. მოძრავი ფაზა მეთანოლი+0,1% ჭიანჭველამჟავა (v/v).
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ნახ. 4.2 Lux Cellulose-3-სა (ა) და Lux Cellulose-1-ზე (ბ) FMOC-ალანინის ენანტიომერების

ელუირების რიგის ცვლილება, 20 C-ზე. მოძრავი ფაზა მეთანოლი+0,1% ჭიანჭველამჟავა.
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ნახ.4. 3 Lux Cellulose-3-სა (ა) და Lux Cellulose-1-ზე (ბ) FMOC-მეთიონინის ენანტიომერების

ელუირების რიგის ცვლილება, 20 C-ზე. მოძრავი ფაზა მეთანოლი+0,1% ჭიანჭველამჟავა (v/v).

ნახ. 4.4 Lux Cellulose-4-სა და Sp-6-ზე FMOC-გლუტამინის ენანტიომერების ელუირების

რიგის ცვლილება, 20 C-ზე. მოძრავი ფაზა მეთანოლი+0,1% ჭიანჭველამჟავა
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Lux Cellulose-1-ზე , -Lux Cellulose-2-ზე Lux Cellulose-3-ზე, Lux Cellulose-4,Amylose -2-ზე და

Sp-6 ზე მიღებული შედეგები, 200C-ზე. მოძრავი ფაზა აცეტონიტრილი+0,1%

ჭიანჭველამჟავა (v/v).

როგორც ცხრილიდან ჩანს ,მაშინ როდესაც მოძრავი ფაზა გვაქვს აცეტონიტრილი+0,1%

ჭიანჭველამჟავა 19 FMOC-ამინომჟავისთვის ყველაზე ეფექტური აღმოჩნდა Cell-4 სვეტი,რომელზეც

დაიყო 18 FMOC-ამინომჟავა. Sp-6 ზე აღნიშნულ ფაზაზე დაყოფა საერთოდ არ

გვქონდა.ტემპერატურის ცვლილებით დაყოფა გაუარესდა.

მოძრავ ფაზად ACN+0.1%FA გამოყენებისას Cell-2 და Amylose-2-ის სტაციონალურ ფაზაზე

ლეიცინის ნიმუშის ანალიზისას მოხდა ელუირების რიგის შებრუნება და Rs-ის გაზრდა, Cell-1 და

Cell-4 თირიზინის ელუირების რიგის შებრუნება და Rs-ის უმნიშვნელო გაზრდა.
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ნახ. 4.5. ნიმუში – FMOC -ლეიცინის ენანტიომერების დაყოფა Cell–1 , და Amylose -2 სვეტზე

მოძრავ ფაზად ACN+ 0.1% FA გამოყენებით.

ნახ. 4.6. ნიმუში – FMOC -ტიროზინის ენანტიომერების დაყოფა Cell–1 და Cell–4 სვეტზე

მოძრავ ფაზად ACN+ 0.1% FA გამოყენებით.
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 VWD1 A, Wavelength=220 nm (AMAC_AMYLL...141212\AMINO ACIDS_GENERAL LIST_1 2012-12-17 16-38-04\1EA-1001.D)

 5
.8

0
0

 8
.1

6
3

Rs=3.34

Column Amylose-2, Phase ACN+0,1%FA 20 degr

FMOC-Leu D/L mixture 2/1

min2 4 6 8 10 12 14 16 18

mAU

0

100

200
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 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL1_ ACN_211212\AMINO ACIDS_GENERAL LIST 2012-12-21 17-50-54\1EH-1901.D)

 1
0.

59
5

 1
0.

99
3

FMOC-Tyr D/L mixture 2/1

Column Cell 1, Phase ACN +0,1%FA 20 degr.
Rs=0.62

min0 5 10 15 20 25
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0
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 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL4_ACN_140113\AMINO ACIDS_GENERAL LIST 2013-01-14 18-09-21\1EH-1701.D)

 1
4.

02
1

 1
4.

99
8

Column CELL-4, Phase ACN+0,1%FA 20 degr

FMOC-Tyr D/L mixture 2/1

Rs=0.81
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ნახ. 4.7. ნიმუში – FMOC -ფენილალანინის ენანტიომერების დაყოფა Sp-6 და Cell–1

სვეტზე მოძრავ ფაზად ACN+ 0.1% FA გამოყენებით.

ნახ. 4.8. ნიმუში – FMOC -ალანინის ენანტიომერების დაყოფა Cell–1, და Cell–3 სვეტზე

მოძრავ ფაზად ETOH+ 0.1% FA გამოყენებით.

min0 10 20 30 40 50 60 70

mAU

0

50

100

150

200

250

 VWD1 A, Wavelength=220 nm (SP6_ACN_271212\AMINO ACIDS_GENERAL LIST 2012-12-27 13-41-51\1ED-1301.D)

 1
5
.5

4
7  1
6
.1

1
5

FMOC-Phe D/L mixture 2/1

Column SP6, Phase ACN +0,1%FA 20 degr.

min2 4 6 8 10 12 14 16 18

mAU

0
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250

 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL1_ ACN_211212\AMINO ACIDS_GENERAL LIST 2012-12-21 17-50-54\1ED-1501.D)

 1
1
.0

7
6

 1
1
.4

5
4

FMOC-Phe D/L mixture 2/1

Column Cell 1, Phase ACN +0,1%FA 20 degr.

Rs=0.59

min2 4 6 8 10 12 14 16 18

mAU
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 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL1_ETOH_24113\AMINO ACIDS_GENERAL LIST 2013-01-24 19-25-18\1DA-2001.D)

 6
.3

0
4

 1
2
.6

6
3

FMOC-Ala D/L mixture 2/1

Column Cell 1, Phase ETOH+0,1%FA 20 degr.

Rs=2.01

min2 4 6 8 10 12 14 16 18

mAU
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 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL3_ETOH_28113\AMINO ACIDS_GENERAL LIST 2013-01-28 14-37-04\1DA-0101.D)

  A
rea

: 1
39

7.2
3

 4
.0

53

  A
rea

: 2
34

7.2
5

 4
.4

98

Rs=1.87

FMOC-Ala -D/L mixture 2/1

Column Cell 3, Phase ETOH+0,1%FA 20 degr.
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ნახ. 4.9. ნიმუში – FMOC -ვალინის ენანტიომერების დაყოფა Cell–1 და Cell–3 ვეტზე

მოძრავ ფაზად MEOH+ 0.1% FA გამოყენებით.

4,2 მოძრავი ფაზის გავლენა ენანტიომერების ელუირების რიგზე.

სტაციონალურ ფაზაზე Lux Cellulose-1 ზე FMOC - ლეიცინის ნიმუშის ანალიზისას, მოძრავ

ფაზად MEOH+ 0.1% FA და ACN + 0.1%FA გამოყენებისას მოხდა ელუირების რიგის შებრუნება.

min2 4 6 8 10 12 14

mAU

0

50

100

150

200

250

 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL1_MEOH_201112\AMINO ACIDS_GENERAL LIST 2012-11-20 19-21-25\1FA-1901.D)

 5
.3

0
0

 6
.1

2
0 FMOC-Val D/L mixture 2/1

Column Cell 1, Phase MeOH+0,1%FA

Rs=3.23
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mAU
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 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL3_60_221112\AMINO ACIDS_GENERAL LIST 2012-11-22 13-50-42\1FA-2001.D)

 4
.7

8
9

 4
.9

5
6

FMOC-Val D/L mixture 2/1

Column Cell 3, Phase MeOH+0,1%FA 20 degr.

Rs=0.91
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ნახ. 4.10. ნიმუში – FMOC -ლეიცინის ენანტიომერების დაყოფა Cell–1 მოძრავ ფაზად

MEOH+ 0.1% FA და ACN + 0.1%FA გამოყენებით.

min0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5
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0
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 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL2_ACN_241212\AMINO ACIDS_GENERAL LIST 2012-12-25 10-42-57\1ED-2001.D)

 1
3
.5

5
3

 1
4
.1

9
6

FMOC-Phe D/L mixture 2/1
Column CELL-2, Phase ACN+0,1%FA 20 degr.

Rs=0.82

min2 4 6 8 10 12 14 16 18

mAU

0
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200

 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL2_ETOH_25113\AMINO ACIDS_GENERAL LIST 2013-01-25 18-24-19\1ED-1301.D)

 4
.6

00

 4
.8

98 FMOC-Phe- D/L mixture 2/1

Column Cell 2, Phase ETOH+0,1%FA 20 degr.

Rs=0.91
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ნახ. 4.11. ნიმუში - FMOC - ფენილალანის ენანტიომერების დაყოფა Cell–2 მოძრავ ფაზად ETOH+

0.1% FA და ACN + 0.1%FA გამოყენებით.

ნახ. 4.12. ნიმუში - FMOC- სერინის ენანტიომერების დაყოფა Cell–2 მოძრავ ფაზად ETOH+ 0.1%

FA და ACN + 0.1%FA გამოყენებით.

min0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
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 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL2_ACN_241212\AMINO ACIDS_GENERAL LIST 2012-12-25 10-42-57\1EF-2201.D)

 1
0
.4

1
5

FMOC-Ser D/L mixture 2/1

Column CELL-2, Phase ACN+0,1%FA 20 degr.
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 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL2_ETOH_25113\AMINO ACIDS_GENERAL LIST 2013-01-25 18-24-19\1EF-1501.D)

 4
.5

3
7

 4
.7

7
4

Rs=0.78

FMOC-Ser -D/L mixture 2/1

Column Cell 2, Phase ETOH+0,1%FA 20 degr.
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ნახ. 4.13. ნიმუში - FMOC-თიროზინის ენანტიომერების დაყოფა Cell–2 მოძრავ ფაზად ETOH+

0.1% FA და MEOH + 0.1%FA გამოყენებით.

min2 4 6 8 10 12 14 16 18

mAU

0
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 VWD1 A, Wavelength=220 nm (AMAC_CELLU...051212\AMINO ACIDS_GENERAL LIST_1 2012-12-05 20-08-46\1EH-1701.D)

 8
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FMOC-Tyr D/L mixture 2/1

Column Cellulose2, Phase MeOH+0,1%FA 20 degr.

Rs=1.14
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mAU

0
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 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL2_ETOH_25113\AMINO ACIDS_GENERAL LIST 2013-01-25 18-24-19\1EH-1701.D)
 4

.4
9
4

 4
.8

0
6

FMOC-Tyr-D/L mixture 2/1

Column Cell 2, Phase ETOH+0,1%FA 20 degr

Rs=0.73
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mAU

0

10

20

30

40

50

 VWD1 A, Wavelength=220 nm (AMAC_CELL4...271112\AMINO ACIDS_GENERAL LIST_1 2012-11-27 12-16-09\1EE-1501.D)

 8
.1

1
0

 8
.3

6
9

FMOC-Pro D/L mixture 2/1

Column Cell 4, Phase MeOH+0,1%FA 20 degr.
Rs=0.56
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ნახ. 4.14. ნიმუში - FMOC- პროლინის ენანტიომერების დაყოფა Cell–4 მოძრავ ფაზად ETOH+

0.1% FA და MEOH + 0.1%FA გამოყენებით.

ნახ. 4.15. ნიმუში - FMOC -ვალინის ენანტიომერების დაყოფა Cell–4 მოძრავ ფაზად ETOH+ 0.1%

FA და ACN+ 0.1%FA გამოყენებით

min1 2 3 4 5 6 7 8 9

mAU

0

20

40
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 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL4_ETOH_020213\AMINO ACIDS_GENERAL LIST 2013-02-04 13-55-48\1EE-1401.D)

 5
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.5

6
1 Column Cell 4, Phase ETOH+0,1%FA 20 degr.

FMOC-Pro-D/L mixture 2/1

Rs=1.09
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 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL4_ACN_140113\AMINO ACIDS_GENERAL LIST 2013-01-14 18-09-21\1FA-1901.D)
 8
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Rs=1.38

FMOC-Val D/L mixture 2/1
Column CELL-4, Phase ACN+0,1%FA 20 degr
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 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL4_ETOH_020213\AMINO ACIDS_GENERAL LIST 2013-02-04 13-55-48\1FA-1901.D)

  A
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: 7
39
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9
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.8

23   A
rea

: 1
14

9.3
3

 3
.9

45

Column Cell 4, Phase ETOH+0,1%FA 20 degr.

FMOC-Val -D/L mixture 2/1

Rs=0.56
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4,3 ტემპერატურისა და სტაციონალური ფაზის ნაწილაკის ზომის გავლენა

ენანტიომერების დაყოფაზე.

ჩვენს მიერ ნორმალურ ფაზაში Hex+IPA (80-20+0.1%FA) შესწავლილ იქნა ნაწილაკების ზომისა

და ტემპერატურის გავლენა ენანტიომერების ელურებაზე.

FMOC -თრეონინოს შემთხვევაში სტაცინალურ ფაზა Cell-1-ზე და მოძრავ ფაზად Hex+IPA

(80-20+0.1%FA) გამოყენებით 5 მკმ -იან სვეტებზე არ მოხდა დაყოფა,მაშინ როცა დაყოფა გვაქვს 3

მკმ-იან ნაწილაკებზე .იგივე პირობებში ლეიცინის ენანტიომერების დაყოფაც მოხდა არა 5 მკმ-იან

სვეტებზე, არამედ მარტო 3 მკმ-იან სვეტზე. ზოგ შემთხვევაში დაყოფა გაუმჯობესდა

ტემპერატურის ცვლილებით .

ნახ. 4.16 ნიმუში – FMOC -თრეონინის ენანტიომერების დაყოფა Cell–1 სვეტზე მოძრავ

ფაზად Hex+IPA (80-20+0.1%FA) გამოყენებით.
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 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL1_HEX-IPA-8-2-130313\AMINO ACIDS_130313 2013-03-13 15-24-43\1EI-0601.D)

 8
.2

26 FMOC-Thr -D/L mixture 2/1

Cell- 1, n-Hex-IPA (80-20+0,1%FA ), 20degr
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 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL1 (3 U...IPA-8-2-180313\AMINO ACIDS_130313 2013-03-18 18-16-50\1EI-0801.D)

 1
0.

20
0  1

3.
50

1

FMOC-Thr -D/L mixture 2/1

Rs=4.86
Cell- 1 (3u), n-Hex-IPA (80-20+0,1%FA ), 5degr
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ნახ.

4.17 ნიმუში – FMOC -ლეიცინის ენანტიომერების დაყოფა Cell–1 სვეტზე მოძრავ ფაზად Hex+IPA

(80-20+0.1%FA) გამოყენებით.

ნახ.

4.18 ნიმუში – FMOC -ლეიცინის ენანტიომერების დაყოფა Cell–1 სვეტზე მოძრავ ფაზად Hex+IPA

(80-20+0.1%FA) გამოყენებით.

min0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5

mAU

0
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300

 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL1_HEX-IPA-8-2-130313\AMINO ACIDS_130313 2013-03-13 15-24-43\1EA-0501.D)

 9
.9

13 FMOC-Leu -D/L mixture 2/1

Cell- 1, n-Hex-IPA (80-20+0,1%FA ),20degr

min0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5

mAU

0

25

50

75

100

125

150

175

 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL1 (3 U...IPA-8-2-180313\AMINO ACIDS_130313 2013-03-18 18-16-50\1EA-0501.D)

 1
1.

01
5

 1
2.

33
8

Rs=2.24

FMOC-Leu -D/L mixture 2/1
Cell- 1 (3u), n-Hex-IPA (80-20+0,1%FA ),20degr
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 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL1_HEX-IPA-8-2-130313\AMINO ACIDS_130313 2013-03-13 15-24-43\1EA-0101.D)

 6
.2

35

FMOC-Leu -D/L mixture 2/1

Cell- 1, n-Hex-IPA (80-20+0,1%FA ), 75 degr

min0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5

mAU
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 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL1 (3 U...IPA-8-2-180313\AMINO ACIDS_130313 2013-03-19 16-25-02\1EA-0101.D)

 6
.8

77

 7
.3

04

Rs=1.45

FMOC-Leu -D/L mixture 2/1

Cell- 1 (3u), n-Hex-IPA (80-20+0,1%FA ), 75degr
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ნახ. 4.19. ნიმუში – FMOC -თრეონინის ენანტიომერების დაყოფა Cell–1 სვეტზე მოძრავ

ფაზად Hex+IPA (80-20+0.1%FA) გამოყენებით.

ნახ. 4.20. ნიმუში – FMOC -თრეონინის ენანტიომერების დაყოფა Cell–1 სვეტზე მოძრავ

ფაზად Hex+IPA (80-20+0.1%FA) გამოყენებით.

min0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5

mAU

0
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80

 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL1_HEX-IPA-8-2-130313\AMINO ACIDS_130313 2013-03-13 15-24-43\1EI-0401.D)

 5
.4

76
 5

.8
12 Cell- 1, n-Hex-IPA (80-20+0,1%FA ), 60degr

FMOC-Thr -D/L mixture 2/1

Rs=0.81
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 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL1 (3 U...IPA-8-2-180313\AMINO ACIDS_130313 2013-03-18 18-16-50\1EI-0401.D)

 5
.7
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 6
.5

58
FMOC-Thr -D/L mixture 2/1

Rs=3.11

Cell- 1 (3u), n-Hex-IPA (80-20+0,1%FA ), 60degr
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 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL1_HEX-IPA-8-2-130313\AMINO ACIDS_130313 2013-03-13 15-24-43\1EI-0201.D)

 5.
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3
 5.
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7

Rs=0.74

FMOC-Thr -D/L mixture 2/1
Cell- 1, n-Hex-IPA (80-20+0,1%FA ), 75degr
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 VWD1 A, Wavelength=220 nm (CELL1 (3 U...IPA-8-2-180313\AMINO ACIDS_130313 2013-03-18 18-16-50\1EI-0201.D)

 5
.4

34

 6
.0

20 Cell- 1 (3u), n-Hex-IPA (80-20+0,1%FA ), 75degr

FMOC-Thr -D/L mixture 2/1

Rs=2.43
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დ ა ს კ ვ ნ ები

 შემუშავებული იქნა 19 ამინომჟავას FMOC ნაწარმების ენანტიომერების სითხურ

ქრომატოგრაფიული დაყოფის ახალი მეთოდები პოლარულ-ორგანულის მოძრავი

ფაზებისა და ახალი ქირალური სტაციონალური ფაზების გამოყენებით.

 ჩატარებული ექსპერიმენტის შედეგად შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ ჩვენს მიერ

შერჩეული 19 ტესტ ამინომჟავის FMOC ნაწარმებისათვის ყველაზე მაღალი სელექტივობით

და გარჩევითობით ხასიათდება ცელულოზა-ტრის-(3,5-დიმეთილფენილკარბამატი)-ს

საფუძველზე მომზადებული ქირალური სტაციონარული ფაზა,მაშინ როდესაც მოძრავ

ფაზად გამოყენებულია MEOH+0.1%FA,როდესაც მოძრავი ფაზად გამოვიყენეთ

ACN+0.1%FA ყველაზე ეფექტური აღმოჩნდა ცელულოზა ტრის(4–ქლორ–3–

მეთილფენილკარბამატი) -ის საფუძველზე მომზადებული ქირალური სტაციონალური

ფაზა.

 ადგილი ჰქონდა რამდენიმე ამინომჟავის FMOC ნაწარმის ენანტიომერების ელუირების

რიგის შებრუნებას ქირალური სტაციონარული ფაზის ბუნებიდან გამომდინარე.

 ადგილი ჰქონდა ერთსა და იმავე ქირალურ სტაციონარულ ფაზაზე, ტემპერატურის

გაზრდით დაყოფის გაუარესებას.
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