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ანოტაცია 

 

შრომაში წარმოდგენილია ქირალურ ბლოკატორების ენანტიომერების სითხურ 

ქრომატოგრაფიულ  დაყოფებზე მჟავე და ფუძე დანამატების გავლენა, პოლისაქარიდული 

ქირალური სტაციონარული ფაზებისა და პოლარული ორგანული მოძრავი ფაზების 

გამოყენებით. მიუხედავად იმისა, რომ ცნობილია ფუძე დანამატები აუმჯობესებენ ფუძე 

ნივთიერებების ენანტიომერების დაყოფას, ელუენტში მჟავა დანამატის გამოყენებამ გვიჩვენა 

ძლიერი ურთიერთგავლენა ფუძე ნივთიერებების ენანტიომერების დაყოფაზე, მაგ.: 

სელექტივობის ზრდა,  შემცირება და ზოგიერთ შემთხვევაში დაყოფის არ ქონა. აღნიშნული 

ეფექტები შესწავლილ იქნა 6 სტაციონარულ ფაზაზე,  მოძრავ ფაზად 

გამოიყენებოდამეთანოლი, ეთანოლი, 2-პროპანოლი და აცეტონიტრილი, ხოლო  ფუძე 

დანამატად -  დიეთილამინი. მჟავა დანამატებიდან ჭიანჭველმჟავა სისტემატიურად 

გამოიყენებოდა, ხოლო ძმარმჟავას და ტრიფტორძმარმჟავას ვამატებდით  შესადარებელად. 

მიღებულმა შედეგებმა აჩვენა, რომ მოძრავ ფაზაში მცირე რაოდენობით მჟავა დანამატები  

შესაძლებლია გამოყენებულ იქნას დაყოფის სელექტიურობის გასაუმჯობესებლად,  ფუძე 

ნივთიერებების ელუირების რიგის შესაცვლელად, აგრეთვე პოლისაქარიდულ ქირალურ 

სტაციონალურ ფაზებზე ქირალური გამოცნობის მექანიზმების შესასწავლად. 

 

Study of the effect of the stationary nad the mobile phases on the elution order 

of selected ß-blockers on polysaccharide-based chiral columns in HPLC 

 

This work reports the systematic study of the effect of basic and acidic additives on HPLC 

separation of enantiomers of some blocker drugs on polysaccharide-based chiral columns under 

polar organic mobile-phase conditions. In contrary to generally accepted opinion that the basic 

additives improve the separation of enantiomers of basic compounds, the multiple scenario was 

observed including the increase, decrease, disappearance and of studied basic compounds induced by 

the acidic additives. These effects were observed on most of the studied 6 chiral columns inmethanol, 

ethanol, 2-propanol and acetonitrile as mobile phase and diethylamine as a basic additive. From 

acidic additives formic acid was used systematically and acetic acid and triflouroacetic acid were 

applied for comparative purposes. This study illustrates that the minor acidic additives to the mobile 

phase can be used as for the adjustment of separation selectivity and the enantiomer elution order of 

basic compounds, as well as for study of chiral recognition mechanisms with polysaccharide-based 

chiral stationary phases. 

Levan Mosiashvili 
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1. შესავალი 

 

ქირალური ქიმიური ნივთიერებების ენანტიომერული ნარევების დაყოფა და 

ენანტიომერული სისუფთავის კონტროლი მნიშვნელოვანია ქიმიის სხვადასხვა 

დარგებისათვის,  განსაკუთრებით კი ფარმაცევტული სფეროსთვის. ენანტიომერული 

ნარევების ანალიზური დაყოფის ძირითად მეთოდს წარმოადგენს მაღალეფექტური სთხური 

ქრომატოგრაფია.  

ენანტიომერების დაყოფა აქრირალურ გარემოში შეუძლებელია მათი ერთმანეთის 

იდენტური ფიზიკური და ქიმიური თვისებების გამო. მათი ერთადერთი განმასხვავებელი 

ფიზიკური ფაქტორი არის სინათლის პოლარიზაციის სიბრტყის ბრუნვის უნარი 

განსხვავებული ნიშნით. ენანტიომერების ერთმანეთისგან განსხვავება შესაძლებელია 

მხოლოდ ატომთა ან რადიკალთა განსხვავებული ორიენტაციით სივრცეში. მათი ერთნაირი 

შედგენილობის მიუხედავად მათი ბიოლოგიური მოქმედება მკვეთრად განსხვავებულია, 

ამიტომ მნიშვნელოვანია მათი ანალიზი სამკურნალო საშუალებებში, საკვებ დანამატებში, 

სასოფლო-სამეურნეო შხამქიმიკატებში და სხვა ობიექტებში. 

პოლისაქარიდების საფუძველზე მომზადებული ქირალური სორბენტები ფართოდ 

გამოიყენება ენანტიომერული ნარევების დასაყოფად, მაღალეფექტურ სითხურ 

ქრომატოგრაფიაში, როგორც ნორმალურ/პირდაპირ ფაზიან ასევე შებრუნებულ ფაზიან და 

პოლარულ ორგანული მოძრავი ფაზების გამოყენებით. 

დღესდღეობით ბოლომდე არ არის გარკვეული საკითხი იმ მოლეკულათაშორისი 

ძალების შესახებ, რომლებიც განაპირობებს ენანტიომერული ნარევების შეკავებას ქირალურ 

სელექტორზე და მათ ქირალურ გამოცნობას სხვადასხვა გარემოში. ენანტიომერების 

ელუირების რიგის ცვლილება ქირალურ გარემოში ნიშნავს ქირალური სელექტორის 

გამოცნობის შებრუნებას და ქირალური გამოცნობის თვისობრივ ცვლილებას. რადგანაც 

ქირალურ სელექტორსა და სელექტანდს შორის მოქმედი მოლეკულათაშორისი ძალები 

დამოკიდებულია გარემო პირობებზე, შესაბამისად ქირალური გამოცნობის მექანიზმიც 

განსხვავებულია მოძრავ ფაზაში სხვადასხვა მჟავა ან ფუძე დანამატების არსებობისას. 



5 
 

წინამდებარე ნაშრომში შესწავლილ იქნამჟავა (ჭიანჭველმჟავა, ძმარმჟავა, 

ტრიფტორძმარმჟავა) და ფუძე (დიეთილამინი) დანამატების გავლენა პოლარულ ორგანულ 

ელუენტებში ხუთი ქირალური ბეტა-ბლოკატორის ენანტიომერების დაყოფაზე. 

 

 

 

2. ლიტერატურული ნაწილი 

2.1 სტერეოიზომერები და მათი კლასიფიკაცია 

 

სტერეოიზომერია იზომერიის ფორმაა, რომლის დროსაც მოლეკულებს გააჩნიათ 

ატომთა ქიმიური ბმების ერთნაირი თანმიმდევრობა და ამ ატომთა განსხვავებული 

განლაგება სივრცეში, სტერეოიზომერია შეიძლება იყოს ორი სახის: ოპტიკური და 

გეომეტრიული. 

სტერეოიზომერების რაოდენობა ქირალურ ნაერთში განისაზღვრება შემდეგი 

ფორმულით: A=2n, სადაც n არის ასისმეტრიულ ანუ ქირალურ ატომთა (ან ელემენტთა) 

რაოდენობა. 

ტერმინი ქირალობა ნიშნავს, რომ ორი მოლეკულა ერთმანეთის მიმართ ისეთ 

მდგომარეობაშია, როგორც მარჯვენა და მარცხენა ხელის მტევნები. ანუ ისინი წარმოადგენენ 

ერთმანეთის სარკისებულ გამოსახულებას, რომელთა შეთავსებაც სივრცეში არ ხერხდება. 

მოლეკულის ქირალობა ხშირად განპირობებულია მასში ქირალური ცენტრის არსებობით. ამ 

როლს ასრულებს მაგალითად sp3- ჰიბრიდიზებულ მდგომარეობაში მყოფი ნახშირბადის 

ატომი, რომელიც დაკავშირებულია ოთხ სხვადასხვა ჩამნაცვლებელთან. ასეთ ატომს 

ასიმეტრიულს უწოდებენ, რადგან არ გააჩნია სიმეტრიის ელემენტები. 

სტერეოიზომერებს ყოფენ ენანტიომერებად და დიასტერეომერებად. ენანტიომერები 

ისეთი სტერეოიზომერებია, რომელთა მოლეკულებიც ისე შეესაბამება ერთმანეთს როგორც 

საგანი და მასთან შეუთავდებადი მისი სარკული გამოსახულება. სტერეოიზომერებს 

რომელთა მოლეკულებიც არ შეესაბამება ერთმანეთს როგორც საგანი და მისი სარკული 

ფამოსახულება და მათ აქვთ განსხვავებული ფიზიკური და ქიმიური თვისებები 

დიასტერეომერებს უწოდებენ. 
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ენანტიომერებს გააჩნია სინათლის პოლარიზაციის სიბრტყის ბრუნვის უნარი, ანუ 

ოპტიკური აქტივობა. აქედან წარმოსდგება მათი მეორე (მოძველებული) სახელწოდება 

ოპტიკური იზომერები. 

ენანტიომერებს გააჩნიათ იდენტური შიგამოლეკულური ურთიერთქმედება რაც 

გამოწვეულია ატომთაშორის მანძილების იდენტურობით, მათი ენერგიები არის ერთი და 

იგივე,  შესაბამისად მათ გააჩნიათ მსგავსი ფიზიკური და ქიმიური თვისებები აქირალურ 

გარემოში. ეს თვისება მათ განსახვავებთ დიასტერეომერებისგან. დიასტერეომერებს შორის 

ძალიან მცირე განსხვავება მაინც არსებობს, რაც აუცილებლად აისახება მათ ქიმიურ და 

ფიზიკო-ქიმიურ თვისებებში. 

მეორე კრიტერიუმი, რითაც შეიძლება სტერეოიზომერები შევაფასოთ ეს არის 

ენერგეტიკული ფაქტორი. ენერგეტიკული ბარიერი,ანუ აქტივაციის ენერგია, რაც 

განაცალკევებს ორ იზომერს, რომელიც დაძლეულ უნდა იქნას ურთიერთ გადასვლის დროს. 

აქ შესაძლებელია ორი შემთხვევა: პირველი, როდესაც ბარიერი არის შედარებით დიდი და 

ურთიერთგარდაქმნა მიმდინარეობს ძალიან ნელა. ასეთ იზომერებს კონფიგურაციულ 

იზომერებს უწოდებენ, ხოლო მეორე, როდესაც ურთიერთგარდაქმნა მიმდინარეობს ძალიან 

სწრაფად, ასეთ იზომერებს კონფორმაციულ იზოსმერებს უწოდებენ. ენერგეტიკული 

კრიტერიუმი არის ძალიან მკაცრი და შედარებით რთულია ზღვარის პოვნა 

კონფიგურაციულ და კონფორმაციულ იზომერებს შორის. 

 

 

2.2 ენანტიომერები 

 

ენანტიომერები ერთმანეთისგან გასნსხვავდებიან ატომთა ჯგუფების განლაგებით 

სივრცეში. ენანტიომერები ერთნაირი კუთხით, მაგრამ განსხვავებული მიმართულებით 

აბრუნებენ სინათლის პოლარიზაციის სიბრტყეს: ერთი მარცხნივ მბრუნავია, ხოლო მეორე 

მარჯვნივ მბრუნავი. ამიტომ მათ ოპტიკურ ადნტიპოდებსაც უწოდებენ. მარჯვნივ ბრუნვას 

აღნიშნავენ (+) ნიშნით, ხოლო მარცხნივ ბრუნვას (-) ნიშნით. ენანტიომერების თანაბარი 

რაოდენობის ნარევს რაცემატი ეწოდება. მას ოპტიკურ აქტივობა არ გააჩნია და აღნიშნავენ (±) 

ნიშნით [7-8]. 
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სხვადასხვა  ნაერთის მიერ სინათლის პოლარიზაციის სიბრტყის ბრუნვის ხარისხის 

აღსანიშნავად შემოღებულია ხვედრითი ბრუნვის ცნება [α]D=
LC

 ; სადაც α - ბრუნვის კუთხეა 

(გრადუსებში), C - ნიმუშის კონცენტრაცია (ნივთიერების გრამების რაოდენობა 100 მლ 

გამხსნელში) ხოლო L - პოლარიმეტრის კიუეტის სიგრძე (დეციმეტრბში). 

კონფიგურაციის სტანდარტად, მიღებულ იქნა (1906 წ.) გლიცერინის ალდეჰიდი, 

რომლის მარცხნივ და მარჯვნივ მბრუნავ ენანტიომერებს, მიაწერეს განსაზღვრული 

კონფიგურაცია და აღნიშნეს, როგორც D - (+) და L -  (-)გლიცერინის ალდეჰიდები. 

 

სტერეოქიმიურ ნომენკლატურაში D,L-სისტემა უფრო ხშირად იცვლება ახალი R,S- 

სისტემით, სადაც პირველ რიგში მიმდევრობით განისაზღვრება ქირალურ ცენტრთან 

დაკავშირებული ჩამნაცვლებლების უფროსობა შემდეგი კრიტერიუმებით: 

1. ორი ჩამნაცვლებლიდან ის არის უფროსი, რომელიც შეიცავს ქირალურ 

ცენტრთან უშუალოდ დაკაშირებულ ელემენტის ატომს უფრო მაღალი ატომური ნომრით. 

მაგალითად: I>Br>Cl>SH>F>OH>NH2>CH3>H 

2. თუ უშუალოდ ქირალსურ ცენტრთან ბმული ორი ან მეტი ატომი ერთანაირია, 

მაშინ ჩამნაცვლებლის უფროსობა განისაზღვრება უკვე მათთან დაკავშირებულ ატომთა 

ატომური ნომრით. მაგალითად: 

CH2SH>CH2OH>CH2NH2>CH2CH3>CH2CH2 

CH2SH>CH2CH2OH>CH2CH2NH2>CH2CH2CH3>CH2CH3 

3. თუ მეორე ან შემდგომი შრის ატომები ერთნაირია, მაშინ ასეთ ატომთა რიცხვი 

განსხვავებულია, მაშინ ის ჯგუფია უფროსი, რომელიც შეიცავს მეტ ჩამნაცვლებელს უფრო 

მაღალი ატომური ნომრით. მაგალითად: CHCl>CH2CL 
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4. როდესაც ქირალურ ცენტრთან მდგარი ატომები ჯერადი ბმებით უკავშირდება 

სხვა ატომებს, მაშინ ამ უკანასკნელთა რიცხვი ორკეცდება (ორმაგი ბმების შემთხვევაში) ან 

სამკეცდება (სამმაგი ბმების შემთხვევაში). აქედან გამომდინარე: COOH>CN>COH>CH2OH. 

ჩამნაცვლებელთა უფროსობის დადგენის შემდეგ მოლეკულას უყურებენ ყველაზე 

უმცირესი ჩამნაცვლებლის საპირისპირო მხრიდან. თუ ამ შემთხვევაში დარჩენილი სამი 

ჩამნაცვლებელი დამკვირვებლისკენ მიბრუნებულ ტეტრაედრის ფუძეზე უფროსობის 

შემცირების მიხედვით განლაგდა საათის ისრის მოძრაობის მიმართულებით, მაშინ ნაერთის 

ქირალური ცენტრის კონფიგურაციას აღნიშნავენ - R ასოთი (ლათინურად rectus ნიშნავს 

მარჯვენას), ხოლო თუ ისინი განლაგებულია საათის ისრის მოძრაობის საწინააღმდეგო 

მიმართულებით - S ასოთი (ლათინურად sinister ნიშნავს მარცხენას). 

ენანტიომერები იდეალურ ნაერთებს წარმოადგენენ არაკოვალენტური 

მოლეკულათაშორისი ურთიერთქმედების ნატიფი მექანიზმების კვლევისათვის. 

ენანტიომერების თვისებების იდენტურობის გამო მათ აქირალურ გარემოში გამოცნობა 

პრინციპულად შეუძლებელია. არა მხოლოდ აქირალურ გარემოში არამედ ქირალურ 

გარემოშიც კი. ენანტიომერების დაყოფა წლების მანძილზე ურთულეს პრობლემას 

წარმოადგენდა. მხოლოდ გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან მოხერხდა ენანტიომერების 

პირველი ინსტრუმენტული დაყოფა გაზური ქრომატოგრაფიის მეთოდის გამოყენებით, 

ხოლო 70-იანი წლებიდან უკვე დაიწყო სითხური ქრომატოგრაფიული მეთოდების 

გამოყენება [9]. 

 

 

2.3 ენანტიმერულად სუფთა ქირალურ ნივთიერებათა მიღების გზები და 

მათი გამოყოფა რაცემატიდან 

 

ენანტიომერულად სუფთა ქირალურ ნივთიერებათა მიღების სამი ძირითადი წყაროა 

ცნობილი: 

ა.  რაცემატი 

ბ.  ბუნებაში არსებული ქირალური ნივთიერებები 

გ.  პროქირალური ნივთიერებები 
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ენანტიომერულად სუთა ქირალურ ნივთიერებათა მიღებისა ყველაზე 

გავრცელებული და კლასიკური მეთოდი არის რაცემული ნარევების დაყოფა. სუფთა 

ენანტიომერის მიღება რაცემატიდან შესაძლებელია: დიასტერეომერული კრისტალიზაციით, 

კინეტიკური დაყოფით, სპონტანური კრისტალიზაციით ან მემბრანული ტექნოლგიით. 

1. დიასტერეომერული კრისტალიზაციის ჩასატარებლად აუცილებელია 

ენანტიომერული ნარევი გადავიყვანოთ დიასტერეომერულ ნარევში. ამისთვის რაცემატს 

შეგვიძლია დავამატოთ ქირალური რეაგენტის ენანტიომერულად სუფთა ფორმით, რის 

შედეგადაც რაცემატს გადავიყვანთ დიასტერეომერულ ნაწარმში და მიიღება ნარევი. 

მიღებული დიასტერეომერები წარმოადგენენ არაკოვალენტურად დაკავშირებულ 

კომპლექსებს და მათი ისევ ენანტიომერში გადაყვანა დაყოფის შემდეგ მარტივი პროცესია. 

დიასტერეომერული კრისტალიზაცია წარმატებით გამოიყენება, მაგრამ ამ მეთოდის 

გამოყენებისას სუფთა ენანტიომერის გამოსავალი 50%-ზე მეტი არ არის. 

2. კინეტიკური დაყოფის პროცესის დროს მიმდინარეობს ქიმიური რეაქცია, 

უშუალოდ რაცემატში შემავალი ენანტიომერების ენანტიოსელექტიური კატალიზური 

გარდაქმნის მიზნით. კატალიზატორი შეიძლება იყოს ბიოლოგიური (მაგალითად, ენზიმი) ან 

ქიმიური. თუ კატალიზატორი სპეციფიურია, მაშინ მისი საშუალებით ხდება ერთ-ერთი 

ენანტიომერის გარდაქმნა. თუ კატალიზატორისელექტიურია, მაშინ იგი ახდენს ერთი 

ენანტიომერის უპირატეს გარდაქმნას მეორესთან შედარებით. ბიოლოგიურ 

კატალიზატორებს (ენზიმებს) გააჩნიათ რიგი უპირატესობები ქიმიურ კატალიზატორებთან 

შედარებით. ბიოლოგიური კატალიზატორები მოქმედებენ ზომიერ პირობებში, არ 

მოითხოვენ ორგანულ გამხსნელებს. მათთვის დამახასითებელია მაღალი ეფექტურობა, 

მაღალი სელექტივობა და ენანტიოსელექტივობა. 

კინეტიკური დაყოფის ნაკლიდიასტერეომერული კრისტალიზაციის მსგავსად არის 

სუფთა ენანტიომერის მცირე გამოსავალი, რომელიც არ აღემატება 50%-ს. აღსანიშნავია, რომ 

ენზიმური დაყოფა ტარდება როგორც წყალხსნარებში, ასევე ზოგიერთ ორგანულ 

გამხსნელებშიც. 

3. ზოგიერთ შემთხვევაში ენანტიომერების ნარევი ან რაცემატი, აგენტის 

დამატების გარეშეც,რაც სპონტანურად (ანუ რეაგენტის დამატების გარეშე)თავისით 

გამოკრისტალდება სუფთა ენანტიომერის სახით. ასეთ კრისტალიზაციას უწოდებენ 
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სპონტანურ კრისტალიზაციას, რომელიც დამახასიათებელია მხოლოდ 

კონგლომერატებისთვის. 

4. მემბრანული ტექნოლოგიით ენანტიომერების დაყოფა შედარებით ახალი 

ტექნოლოგიაა და დაფუძნებულია მემბრანების გამოყენებაზე, შესაძლებელია: 

ა)    პირდაპირი დაყოფა ენანტიოსელექტიურ (ქირალურ) მემბრანაზე. 

პირდაპირი დაყოფის დროს ერთ-ერთ ენანტიომერს სელექტიური აფინობა გააჩნია 

მემბრანას მიმართ და ხდება ამ ენანტიომერის მოლეკულების (უპირატესი) შეკავებამემბრანას 

ზედაპირზე. 

ბ)    ან დაყოფა, რომლის დროსაც მემბრანა არაქირალურია, მაგრამ ხელს შეუწყობს 

ენანტიოსელექტიურ პროცესს. 

ამ შემთხვევაში მემბრანა ასრულებს სარჩულის როლს, სადაც ხდება ქირალური 

სელექტორის დაფენვა ან ქიმიური დამაგრება[7]. 

 

 

2.4 ქრომატოგრაფიული მეთოდები 

 

სითხური ქრომატოგრაფია XX საუკუნის 50-იანი წლებიდან ვითარდება. მოკლე 

დროში იგი გახდა ორგანულ ნივთიერებათა დაყოფისა და ანალიზის საყოველთაოდ 

აღიარებული მეთოდი. უფრო მოგვიანებით, განვითარება დაიწყო მაღალეფექტურმა 

სითხურმა ქრომატოგრაფიამ, რომელმაც გამოყენების ტემპით არა მხოლოდ შეცვალა 

კლასიკური სვეტური, თხელფენოვანი და ქაღალდზე ქრომატოგრაფია, არამედ 

საგრძნობლად ჩამოიტოვა უკან  გაზური ქრომატოგრაფიაც. მაღალეფექტური სითხური 

ქრომატოგრაფიის სწრაფი განვითარება განაპირობა საკვლევი ნივთიერებების მოლეკულური 

მასების ფართო სპექტრმა. თუ გაზური ქრომატოგრაფიის გამოყენება შეიძლება 500-600 ნ.ე. 

მასის მქონე ნივთიერებების ნარევების დასაყოფად, სითხური ქრომატოგრაფიის 

გამოყენებისას ეს რიცხვი იზრდება რამდენიმე ასეულიდან მილიონამდე. მათ შორისაა 

პოლიმერების საკმაოდ რთული მაკრომოლეკულები, ცილები, ნუკლეინის მჟავები და სხვა 

რთული ნაერთები. ამასთანავე თითქმის ყველა დაყოფა შეიძლება ჩატარდეს ოთახის 

ტემპერატურასთან ახლოს, ჰაერთან კონტაქტის გარეშე, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია 
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ლაბილური ნაერთების, კერძოდ, ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების და 

ბიოპოლიმერების კვლევისას. 

აპარატურული გაფორმებისა და გამოყენებული უძრავი ფაზების ბუნების მიხედვით, 

თხევადი ქრომატოგრაფიული პროცესების კლასიფიკაცია შეიძლება შემდეგნაირად 

მოვახდინოთ: ერთისმხრივ პლანარული რომელიც მოიცავს თხელფენოვან ქრომატოგრაფიას 

და ქრომატოგრაფიას ქაღალდზე, ხოლო მეორეს მხრივ სვეტური ქრომატოგრაფია, რომელიც 

მოიცავს ადსორბციულ, აფინურს, თხევად-თხევად, იონმიმოცვლით და გელ-

ქრომატოგრაფიას. 

სითხური ქრომატოგრაფია წარმოადგენს ენანტიომერული ანალიზის ერთ-ერთ 

უძლიერეს მეთოდს, როგორც მათი ანალიზური ასევე პრეპარატული დაყოფის მიზნით. 

ენანტიომერული ანალიზი ასევე შესაძლებელია გაზურ ქრომატოგრაფიაშიც, მაგრამ 

სითხურ ქრომატოგრაფიას, გაზურ ქრომატოგრაფიასთან შედარებით გააჩნია უპირატესობა, 

გაზური ქრომატოგრაფიისგან განსხვავებით მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფია 

არააქროლადი და თერმოლაბილური ნივთიერებების ანალიზის საშუალებას იძლევა. 

ენანტიომერულ ანალიზში გამოიყენება როგორც ნორმალური/პირდაპირი, ისე 

შებრუნებულფაზიანი ქრომატოგრაფია და პოლარულ ორგანული მოძრავი ფაზები. 

დღეისათვის ქირალური უძრავი ფაზების დიდი არჩევანი არსებობს. ლიტერატურაში 

200-მდე ასეთი ფაზაა აღწერილი, ამის მიუხედავად ოპტიმალური სტაციონარული ფაზა არ 

არსებობს და ამა თუ იმ ქირალური ნივთიერების ენანტიომერების ქრომატოგრაფიული 

დაყოფა მოითხოვს უშუალოდ საკლვლევ კომპონენტზე სელექტორისა და მოძრავი ფაზის 

„მორგებას“ [7]. 

 

 

2.5 შრომაში გამოყენებული ქრომატოგრაფიული პარამეტრები 

 

შრომაში მიღებული ექსპერიმენტული შედეგების დამუშავებისა და ანალიზისათვის 

გამოყენებული იყო ოთხი ძირითადი ქრომატოგრაფიული პარამეტრი: შეკავების ფაქტორი, 

სელექტივობა, სვეტის ეფექტურობა და გარჩევითობა. 

შეკავების ფაქტორი (k) - გამოითვლება ფორმულით: 
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სადაც tR და tM არის ქრომატოგრამიდან მიღებული პარამეტრები tR არის შეკავების 

დრო მოცემული ნივთიერებისათვის, ხოლო tM არის მკვდარი მოცულობის შეკავების დრო, 

ანუ იმ ნივთიერების ელუირების დრო, რომელიც არ შეკავდება მოცემულ სვეტზე. 

 

სელექტივობა (α) - არის რაოდენობრივი მახასიათებელი და წარმოადგენს ორი 

საანალიზო ნივთიერების (მოცემულ შემთხვევაში ენანტიომერის) შეკავების ფაქტორთა 

ფარდობას: 

 

α დამოკიდებულია მხოლოდ საანალიზო კომპონენტის ბუნებაზე, ელუენტის ტიპზე, 

მის შედგენილობაზე, ადსორბენტის ბუნებაზე და მისი ზედაპირის ქიმიაზე. 

 

სვეტის ეფექტურობა (N) - მისი საზომი ერთეული არის თეორიული თეფშების 

რიცხვი, სადაც tR მოცემული პიკის შეკავების დროა, ხოლოWპიკის სიგანე 

 

 

ან თუ მოცემული პიკი არის გართხმულ მდგომარეობაში უფრო მეტი სიზუსტისთვის 

მართებული იქნება მეორე ფორმულის გამოყენება: 
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სადაც tR არის მოცემული პიკის შეკავების დრო, ხოლოW1/2 პიკის შუაწელის სიგანე. 

 

გარჩევითობა (Rs) - წარმოადგენს ტევადობის ფაქტორის (k), სელექტივობის (α) 

და სვეტის ეფექტურობის (N) გაერთიანებულ გამოსახულებას: 

 

ექსპერიმენტულად გარჩევითობა (Rs) -ის გამოთვლა შესაძლებელია შემდეგი 

ფორმულით: 

 

 

(tr)A და (tr)B – A დაB ნიმუშის (ენანტიომერების) შეკავების დროებია, ხოლო 

WA და WB პიკის სიგანეებია დროის ერთეულში. 
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2.6 ენანტიომერების დაყოფა მაღალეფექტურ სითხურ ქრომატოგრაფიაში 

 

მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფია ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი მეთოდია 

ენანტიომერების კვლევაში. ენანტიომერების ელუირების რიგი ქირალური 

ქრომატოგრაფიული ანალიზის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს, როგორც 

თეორიული, ისე პრაქტიკული თვალსაზრისით. ქირალური ნივთიერებების 

ენანტიომერული სისუფთავის დადგენის დროს სასურველია მინარევის სახით არსებული 

ენანტიომერი ელუირდეს ძირითად პიკზე ადრე, რათა არ მოხდეს მცირე მინარევის პიკის 

გადაფარვა ძირითადი პიკით. ენანტიომერული ნარევების პრეპარატული დაყოფების დროს 

სასურველი ენანტიომერი უნდა ელუირდეს როგორც პირველი პიკი, რათა მოხდეს დაყოფის 

ციკლის უმოკლესი დროის მიღწევა. იმ ფაქტორების დადგენა, რომლებიც აკონტროლებენ 

ენანტიომერების ელუირების რიგს საანალიზო სისტემაში, მნიშვნელოვანია აგრეთვე 

ქირალური გამოცნობის მექანიზმების კვლევის თვალსაზრისით [12]. 

ფარმაცევტულ მრეწველობაში ქირალური მაღალეფექტური სითხური 

ქრომატოგრაფია აღიარებულია, როგორც ძირითადი მეთოდი ქირალური სამკურნალწამლო 

საშუალებების კვლევასა და განვითარებაში: ფარმაკოკინეტიკის, ფიზიოლოგიური, 

ტოქსიკოლოგიური და მეტაბოლიტური აქტივობის დეტალური გამოკვლევაა საჭირო 

წამლის გამოყენებამდე. ამ ტენდენციის გამო ფარმაცევტულ ბაზარზე გაიზარდა წამლების 

რიცხვი, რომლებიც შეიცავენ მხოლოდ ერთ ენანტიომერს. ჯერ კიდევ 1998 წლისთვის ერთი 

ოპტიკური იზომერის შემცველი სამკურნალო პრეპარატების წლიური გაყიდვები  96,4 

მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენდა და მისი რაოდენობა დღემდე განუწყვეტლივ იზრდება და 

გააგრძელებს ზრდას მომავალშიც. დაყოფის ეფექტური და ენანტიომერთა დიდი 

რაოდენობის მომცველი ქირალური სტაციონარული ფაზების შემუშავება არის ქირალური 

მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფიის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანა. ქირალური 

სტაციონალური ფაზა ძირითადად შედგება ან მცირე ზომის ქირალური მოლეკულების, ან 

ქირალური პოლიმერებისაგან, რომლებიც მოთავსებულია შემავსებლებზე, როგორც წესი ეს 

არის მაღალი სისუფთავის სილიკაგელი. პოლიმერები შეიძლება ასევე გამოყენებულ იქნას, 

როგორც ფორებიანი გელი. პოლისაქარიდ–ბენზოატისა და ფენილკარბამატის ნაწარმებზე 
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დამზადებული ქირალური  სტაციონარული ფაზები ყველაზე ფართოდგამოყენებულია 

ორგანულ, ბიოორგანულ და ფარმაცევტულ ქიმიაში[4-5]. 

 

 

2.7 β-ბლოკატორები და მათი ფარმაკოლოგიური აქტივობა 

 

პირველი ცნობები β-ბლოკატორების შესახებ ვრცელდებოდა მე-XX საუკუნის 

შუახანებში. 1958 წელს სინთეზირებულ იქნა პირველი β-ბლოკატორი 

დიქლოროიზოპროტერენოლი (ელაილის ლაბორატორიაში). 1962 წელს ჯეიმს ბლექი იყო 

პირველი, ვინც β-ბლოკატორები კლინიკური მნიშვნელობით გამოიყენა. მან შექმნა 

პროპრანოლოლი და პრონეტალოლი, რამაც რევოლუცია მოახდინა სტენოკარდიის 

მკურნალობაში. სწორედ პროპრანოლოლის გამოგონებისთვის 1988 წელს ჯეიმს ბლექს 

მიენიჭა ნობელის პრემია.  

β-ბლოკატორების კლინიკური თვალსაზრისით გამოყენებამ მნიშვნელოვანი წვლილი 

შეიტანა მე-XX ს-ის კლინიკურ მედიცინასა და ფარმაკოლოგიაში. 

β-ბლოკატორებს აქვთ არილოქსი-ამინო-სპირტების ჩონჩხი, რომელიც ძირითადად 

განაპირობებს მათ ფარმაკოლოგიურ მოქმედებას. ცნობილია, რომ β-ბლოკატორების 

უმეტესობის S ენანტიომერი ფარმაკოლოგიურად უფრო აქტიურია, ვიდრე R ენანტიომერი. 

 

 

 

β-ბლოკატორები ცნობილია ასევე, როგორც ბეტა-ადრენერგული მაბლოკირებელი 

აგენტები. ისინი არიან წამლები, რომლებიც ურთიერთქმედებენ ადრენალინისა და 

ნორადრენალინისადმი მგრძნობიარე β-რეცეპტორებთან [6]. 
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2.8 პოლისაქარიდების ნაწარმების გამოყენება სითხურ ქრომატოგრაფიაში 

 

სითხურ ქრომატოგრაფიაში გამოსაყენებლად პოლისაქარიდული ქირალური ფაზები 

პირველად დასინთეზებულ იყო ჰესესა და ჰაგელის მიერ 1973 წელს მიკროკრისტალური 

ცელულოზის ტრიაცეტატის სახით. (ცელულოზის ტრიაცეტატი), თუმცა ლიტერატურაში 

მოხსენიებულია ადრეული მცდელობები ენანტიომერული ნარევების დასაყოფად სვეტური 

და პლანარული/ქაღალდის მეთოდების გამოყენებით სხვადასხვა ტიპის ბუნებრივ 

პოლისაქარიდებზე.  

 

აღნიშნულმა ქირალურმა სტაციონალურმა ფაზამ აჩვენა ენანტიომერების დაყოფის 

საინტერესო თვისებები, რის გამოც ბევრი არომატული და ალიფატური ენანტიომერების 

დაყოფა გახდა შესაძლებელი. 

ენანტიომერების დასაყოფად პოლისაქარიდებზე დაფუძნებული ქირალური 

სელექტორების ოპტიმიზაცია, მაღალეფექტურ სითხურ ქრომატოგრაფიაში პირველად  

ჩატარდა 1980-იან წლებში. ძირითადი კვლევები მიმდინარეობდა იაპონიაში, ოკამოტოს 

(Y.Okamoto) ჯგუფის მიერ ოსაკას უნივერსიტეტში და კომპანია დაიჩელის მიერ. 

 

პოლისაქარიდების ოპტიმიზაცია: 

პირველი შეფასებები ქირალურ პოლისაქარიდულ სელექტორებზე გაკეთდა 

მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფიის გამოყენებით. კერძოდ მოხდა 

პოლისაქარიდების ფენილკარბამატების, როგორიცაა: ცელულოზა, ამილოზა, ინულინი, 

კურდლანი, ქიტოზანი, ქსილანი და დექსტრანის შეფასება. ამათგან პოლისაქარიდებს 

ცელულოზას და ამილოზას აღმოაჩნდათ ყველაზე დიდი ქირალური დაყოფის უნარი. 

ქიტინის ფენილკარბამატს აღმოაჩნდა კარგი დაყოფის უნარი ნივთიერებათა გარკვეული 
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ჯგუფების მიმართ, მაგრამ ამ პოლისაქარიდებიდან კომერციალიზაცია და ფართო 

გამოყენება, მხოლოდ ამილოზას და ცელულოზას შემთხვევაში მოხდა. 

ბუნებრივი პოლისაქარიდების ქირალური გამოცნობის უნარი დიდად არის 

დამოკიდებული მის წარმომავლობაზე. კერძოდ თუ საიდან არის მიღებული ის. იგი 

შეიძლება იყოს კარტოფილის, სიმინდის, ბრინჯის, სხვადასხვა სახის ლობიოს ან სხვა 

მცენარიდან მიღებული სახამებლით წარმოებული. პოლისაქარიდების როგორც 

ადსორბენტად გამოყენება ყველაზე კარგია, სილიკაგელზე და კვარცზე დაფენვის 

შემთხვევაში. 

პოლისაქარიდული ფაზების მნიშვნელოვანი უპირატესობა, გარდა იმისა რომ მათ 

მოსამზადებლად საჭირო პოლისაქარიდები, ხელმისაწვდომი არიან ბუნებაში, არის ის 

თვისება, რომ ადვილადაა შესაძლებელი გლუკოზის ბირთვში ჰიდროქსილის ჯგუფების სხვა 

ფუნქციური ჯგუფებით შეცვლა და ასევე შესაძლებლობა იმისა, რომ პოლისაქარიდული 

ფაზები გამოყენებულ იქნას ენანტიომერთა ფართო სპექტრის დასაყოფად. 

ნახაზზე წარმოდგენილია ტრიფენილკარბამატის ნაწარმების სტრუქტურები 

ცელულოზასა და ამილოზასთვის (ნახ.1). 
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მეორე ნახაზზე მოცემულია ტრი-ჰალოგენმეთილფენილკარბამატის ნაწარმების 

სტრუქტურები ცელულოზასა და ამილოზასთვის (ნახ.2) [2]. 
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3. ექსპერიმენტული ნაწილი 

3.1 გამოყენებული მასალები 

 

ა) ექსპერიმენტში გამოყენებული იყო ოთხი პოლარულ ორგანული ელუენტი: 

მეთანოლი, ეთანოლი, 2-პროპანოლი და აცეტონიტრილი. 

ოთხივე ელუენტზე გამოყენებული იყო ფუძე და მჟავე დანამატები და მათი 

კონბინაციები ექვივალენტურ მოცულობით ერთეულში: 

1. სუფთა ელუენტი 

2. დიეთილამინის დანამატი  0,1% (DEA) 

3. ჭიანჭველმჟავას დანამატი  0,1% (FA) 

4. დიეთილამინ/ჭიანჭველმჟავას  0,1%/0,1% დანამატის კომბინაცია(DEA/FA) 

5. ძმარმჟავას დანამატი  0,1% (ACA) 

6. დიეთილამინ/ძმარმჟავას  0,1%/0,1% დანამატის კომბინაცია(DEA/ACA) 

7. ტრიფტორძმამჟავას დანამატი 0,1% (TFA) 

8. დიეთილამინ/ტრიფტორძმამჟავას  0,1%/0,1% დანამატის კომბინაცია(DEA/TFA) 

 

თითოეულ ელუენტში გამოყენებული დანამატი და დანამატის ექვიპროცენტული 

ნარევების სქემა მოცემულია ქვემოთ: 

 

 



 

ბ)

 

ც

 

ც

 

ც

) ექსპერიმენ

ელულოზა–

ელულოზა-

ელულოზა-

ნტში გამოყე

–1 ცელულო

-2 ცელულო

-3 ცელულო

ენებული ქი

ოზა ტრის (3

ოზა ტრის (3 

ოზა ტრის (4 

ირალური სე

3.5 – დიმეთი

- ქლორ- 4 –

–მეთილბენ

ელექტორებ

ილფენილკა

 

–მეთილფენ

ნზოატი) 

ბი: 

 

არბამატი) 

ნილკარბამატტი) 
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ც

 

ამ

 

სპ

ელულოზა-

მილოზა-2 ა

პ-6 ამილოზ

-4 ცელულო

ამილოზა ტრ

ზა ტრის (3,5

ოზა ტრის (4 

რის (2-ქლორ

-დიმეთილფ

- ქლორ- 3–

რ - 5-მეთილ

ფენილკარბა

–მეთილფენი

ლფენილკარ

 

ამატი) 

ილკარბამატ

ბამატი) 

ტი) 
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გ)

კარვედი

რაცემატ

ქვ

 

            

 

კა

 

 

პრ

  

 

ც

) ექსპერი

ილოლი, კა

ები შეძენილ

ვემოთ მოცე

არვედილო

როპრანოლ

ცის-ტრამად

იმენტში გ

არაზოლოლ

ლ იქნა კომპა

ემულია აღნ

ოლი            

ლოლი         

 

დოლი 

გამოყენებულ

ლი, პროპრა

ანია Sigma A

იშნული ბეტ

                  

           

                  

ლი იყო 

ანოლოლი, 

Aldrich (შტაი

ტა-ბლოკატ

           

         კარაზ

                   

         პინდო

5 ქირალ

პინდოლო

ინჰამი, გერმ

ორების სტრ

 

ზოლოლი 

 

ოლოლი 

ლური ბეტ

ლი და ც

მანია)-დან. 

რუქტურები

ტა-ბლოკატ

ის-ტრამადო

ი: 
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ტორი: 

ოლი. 
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3.2 გამოყენებული აპარატურა 

 

ექსპერიმენტში გამოყენებული იყო Agilent 1200 სერიის მაღალეფექტური სთუხური 

ქრომატოგრაფიული სისტემა, რომელიც შედგება: 

 G1312A  ბინარული ტუმბო 

 G1367C  ნიმუშების მიწოდების ავტომატური სისტემა 

 G1316B სვეტის თერმოსტატი 

 G1314D ულტრაიისფერი დეტექტორი 

 ხელსაწყოს მართვისა და შედეგების დამუშავების  

კომპიუტერული სისტემა Agilent LC Chemstation B.03.02 SP2 

ექსპერიმენტში გამოყენებული იყო სტანდარტული 25 სმ-ის სიგრძის სვეტები 4,6 მმ 

შიგა დიამეტრით. ნაწილაკების ზომა 5 მკმ ცალკეულ შემთხვევაში ოპტიმიზაციის მიზნით 

გამოიყენებოდა 3 მკმ-იანი ნაწილაკებიც. ქირალური სელექტორის დაფენვის ხარისხი 25%, 

ფორების ზომა 1000 ანგსტრემი. 

აღნიშნული სვეტების ნაწილი მოწოდებულ იქნა კომპანია Phenomenex-ის მიერ 

(ტორანსი, კალიფორნია, აშშ), ხოლო ნაწილი Enantiosep GmbH (მიუნსტერი, გერმანია) მიერ. 

 

 

3.3 ექსპერიმენტის გეგმა 

 

ექსპერიმენტის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა, შეგვესწავლა ენანტიომერების 

დაყოფის თავისებურებები, ელუენტზე ფუძე დანამატის შემთხვევაში, ამ მიზნით ელუენტში 

ძირითად დანამატად გამოვიყენეთ დიეთილამინი. ასევე გვინდოდა შეგვესწავლა ფუძე 

ბუნების ენანტიომერების ანალიზში მჟავა დანამატის როლი, ამისთვის გამოყენებულ იქნა 

ჭიანჭველმჟავა, ასევე ჭიანჭველმჟავას და დიეთილამინის ექვიპროცენტული ნარევის 

კომბინაცია. გარდა ამისა აღნიშნული მეთოდით ჭიანჭველმჟავას პარალელურად შესწავლილ 

იქნა ძმარმჟავა და ტრიფტორძმარმჟავა. 

კვლევაში მნიშვნელოვანი იყო ენანტიომერების დაყოფის ოპტიმიზაცია და დაყოფის 

პარამეტრების შედარება ელუენტებისა და ელუენტში დანამატების ბუნების მიხედვით. 
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ანალიზის მსვლელობისას ხდებოდა მეთოდის ოპტომიზაცია. 

ელუენტის მოცულობითი სიჩქარე, ექსპერიმენტისას მეთანოლში, ეთანოლსა და 

აცეტონიტრილში იყო: 1 მლ/წთ, ხოლო 2-პროპანოლში მოძრავი ფაზის მაღალი სიბლანტის 

გამო, ელუენტის მოცულობითი სიჩქარე იყო 0,5 მლ/წთ. 

დეტექტორის ტალღის სიგრძები, ანალიზის მსვლელობისას იყო: 220ნმ ან 254ნმ. 

 

 

3.4      ენანტიომერული ნარევის მონიშვნის ტექნიკა 

 

ექსპერიმენტში მონაწილე ნიმუშში, ენანტიომერების იდენტიფიკაციის მიზნით, 

ხდება ენანტიომერების მონიშვნა 2/1-თან თანაფარდობით. ამ მიზნით ენანტიომერული 

ნარევის მონიშნული ნიმუშის დასამზადებლად ვიყენებთ რაცემატზე ერთ-ერთი ცნობილი 

სუფთა ენანტიომერის დამატებას. მაგალითად თუ გვაქვს რაცემატი და მისი R ენანტიომერი, 

2 მგ რაცემატზე ვამატებთ 1მგ R ენანტიომერს, სადაც მიღებული ენანტიომერული ნარევი R/S 

იქნება 2/1 -თან თანაფარდობით.  ამის გამო მიღებულ ქრომატოგრამებზე ერთი ენანტიომერი 

მეორესთან შედარებით, პიკის ფართობით ორჯერ მეტია. 

ექსპერიმენტში ყოველთვის არ არის საშუალება გამოყენებულ იქნას ზემოთ 

აღნიშნული ენანტიომერების მონიშვნის მეთოდი, რამდენადაც რაცემატთან შედარებით, 

სუფთა ენანტიომერი ძვირია და ყოველთვის არ არის ხელმისაწვდომი. ამ მიზეზის 

გათვალისწინებით ხდება ენანტიომერების ცალცალკე მიკროპრეპარატული შეგროვება 

სითხურ ქრომატოგრაფზე. თითოეული ენანტიომერის გარკვეული რაოდენობით 

შეგროვების შემგომ ხდება თითოეული კომპონენტის ანალიზი, სადაც ხდება მათი 

კონცენტრაციების განსაზღვრა. კონკრეტულ ტოლ მოცულობებში მიღებული 

კონცენტრაციების გათვალისწინებით ვახდენთ ნიმუშის მონიშვნას, სადაც ენანტიომერების 

თანაფარდობა იქნება 2/1 -თან. ამის შემდგომ უკვე გამოქვეყნებულ შრომებში, სადაც 

მიღებულია ზემოთ აღნიშნულ პოლისაქარიდებზე, ამ ენანტიომერების მონიშნული ნიმუშით 

დაყოფა, ვახდენთ ჩვენი მიკროპრეპარატული მეთოდით შეგროვებულ და მონიშნულ 

ნიმუშთან შედარებით, ენანტიომერების იდენტიფიკაციას. 
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4. შედეგები და მათი განსჯა 

 

ჩატარებული კვლევების შედეგად მოძრავი ფაზებიდან ეთანოლსა და მეთანოლთან 

შედარებით, კარგი შედეგი აჩვენა 2-პროპანოლმა და აცეტონიტრილმა. 

 

 

4.1 სელექტივობის შემცირება მჟავა ბუნების დანამატისას ელუენტში 

 

ბეტა ბლოკატორები ფუძე ბუნების რაცემატები არიან, ამოტომ საყოველთაოდ 

აღიარებული აზრის მიხედვით, მათი დაყოფა მაღალი შეკავებით და გარჩევითობით 

შესაძლებელია ელუენტში ფუძე დანამატის შემთხვევაში. ამიტომაც ელუენტის ძირითად 

დანამატად აღებული იყო დიეთილამინი. 

როგორც ეს მოსალოდნელი იყო, ძირითად დანამატთან დიეთილამინთან შედარებით,  

ფუძე/მჟავური დიეთილამინ/ჭიანჭველმჟავას დანამატის კომბინაციამ არ მოგვცა დაყოფა, 

მაგრამ ენანტიომერული ნარევის შეკავება მკვეთრად გაიზარდა, ცელულოზა-2 სვეტზე, 

აცეტონიტრილში პინდოლოლის შემთხვევაში (ნახ.1). 
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ელუენტში ძირითადმა დანამატმა დიეთილამინმა,  ფუძე/მჟავური დიეთილამინ/ 

ჭიანჭველმჟავას დანამატის კომბინაციასთან შედარებით, აჩვენა უფრო მაღალი შეკავება და 

გარჩევითობა, ვიდრე ფუძე/მჟავური დანამატის კომბინაციის შემთხვევაში გვაქვს. 

კარვედილოლის ენანტიომერების დაყოფისას, ცელულოზა-1 (ნახ.2) და სპ-6 (ნახ.3) სვეტებზე, 

აცეტონიტრილსა (ნახ.2) და 2-პროპანოლში (ნახ.3). 
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4.2 სელექტივობის გაზრდა მჟავა ბუნების დანამატისას ელუენტში 

 

წინა თავში განხილული შედეგების საპირისპიროდ, ელუენტში ძირითად 

დანამატთან დიეთილამინთან შედარებით, ფუძე/მჟავურმა დიეთილამინ/ჭიანჭველმჟავას 

დანამატმა აჩვენა საპირისპირო შედეგები, სადაც მკვეთრად გაზრდილი სელექტივობა 

მივიღეთ, პროპრანოლილისა (ნახ.4) და პინდოლოლის (ნახ.5) შემთხვევაში ცელულოზა-1 

სვეტზე 2-პროპანოლში. 
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4.3 ენანტიომერების დაყოფა მჟავე დანამატისას ელუენტში 

 

ჭიანჭველმჟავას დანამატმა ელუენტში შეიძლება არა მარტო შეამციროს ან გაზარდოს 

დაყოფის სელექტივობა, არამედ ძირითადი დიეთილამინის დანამატთან შედარებით 

შეიძლება ენანტიომერების დაყოფაც გამოიწვიოს. ასე მოხდა პროპრანოლოლის (ნახ.6) და 

კარაზოლოლის (ნახ.7) შემთხვევაში ცელულოზა-4 სვეტზე, 2-პროპანოლისა (ნახ.6) და 

აცეტონიტრილის (ნახ.7) შემთხვევაში. 
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გარდა ამისა, პროპრანოლოლი ამილოზა-2 სვეტზე მოიქცა ცელულოზა-4 სვეტის 

მსგავსად, მაგრამ წინა შემთხვევისგან განსხვავებით ელუენტში მხოლოდ ჭიანჭველმჟავას 

დანამატმა, დიეთილამინისგან განსხვავებით მოგვცა დაყოფა, ხოლო 

დიეთილამინ/ჭიანჭველმჟავას კომბინაციის დროს დაყოფის სელექტივობა კიდევ უფრო 

გაიზარდა(ნახ.8). 

 

 

 

 

4.4 ენანტიომერების ელუირების რიგის ცვლილება მჟავა ბუნების 

დანამატისას ელუენტში 

 

წინა შემთხვევებისგან განსხვავებით, სადაც მჟავა დანამატი იწვევდა სელექტივობის 

შემცირებას, გაზრდას თუ ენანტიომერების დაყოფას, ამ შემთხვევაში ჭიანჭველმჟავას 

დანამატმა ელუენტში ძირითად დანამატთან შედარებით ენანტიომერების ელუირების 

რიგის ცვლილება გამოიწვია, ხოლო შემდგომ დიეთილამინ/ჭიანჭველმჟავას კომბინაციის 

დამატებამ დაყოფის სელექტივობა კიდევ უფრო გაზარდა. კარვედილოლის შემთხვევაში, 

აცეტონიტრილში ცელულოზა-4 სვეტზე (ნახ.9). 
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გვაქვს სხვადასხვა მაგალითები თუ როგორ მოხდა დიეთილამინის დანამატიდან 

დიეთილამინ/ჭიანჭველმჟავას კომბინაციის დანამატზე გადსვლისას ენანტიომერების 

ელუირების რიგის ცვლილება: კარვედილოლი ცელულოზა-4 სვეტზე 2-პროპანოლში 

(ნახ.10), პინდოლოლი ცელულოზა-4 სვეტზე 2-პროპანოლში (ნახ.11), კარაზოლოლი 

ცელულოზა-1 სვეტზე აცეტონიტრილში (ნახ.12), კარვედილოლი ცელულოზა-2 სვეტზე 

აცეტონიტრილში (ნახ.13), ცის-ტრამადოლი ცელულოზა-4 სვეტზე აცეტონიტრილში (ნახ.14), 

კარვედილოლი ამილოზა-2 სვეტზე აცეტონიტრილში (ნახ.15). 
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ფუძედან მჟავა დანამატზე გადასვლისას, ელუირების რიგის ცვლილება კარგად ჩანს 

კარვედილოლის შემთხვევაში ცელულოზა-2 სვეტზე 2-პროპანოლში (ნახ.16), სადაც სუფთა 

ელუენტში რაცემატი არ იყოფა, მხოლოდ დიეთილამინის დანამატით ხდება რაცემატის 

დაყოფა, ხოლო დიეთილამინის შეცვლა ჭიანჭველმჟავას დანამატით ახდენს ენანტიომერების 

ელუირების რიგის ცვლილებას, ხოლო დიეთილამინ/ჭიანჭველმჟავას კომბინაციის 

დანამატისას ხდება კიდევ უფრო მაღალი გარჩევითობის მიღება. 
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4.5 სხვადასხვა ეფექტები ძმარმჟავას და ტრიფტორძმამჟავას დამატებისას 

ელუენტში 

 

იმის გასარკვევად, რომ ის ეფექტები, რომლებიც აღწერილია ჭიანჭველმჟავას 

დანამატით ელუენტში, ზოგადად მჟავა დანამტის არსებობით აიხსნება, თუ ამ თვისებას 

მხოლოდ ჭიანჭველმჟავა ავლენს, გამოყენებულ იქნა ძმარმჟავა და ტრიფტორძმარმჟავა. ამ 

დანამატის გამოყენებით მიღებულ იქნა პრინციპულად ისეთივე, თუმცა ნაკლებად 

მრავალფეროვანი შედეგები. 

ძმარმჟავასა და ტრიფტორძმარმჟავას საინტერესო ეფექტი ჩანს, პროპრანოლოლის 

(ნახ.17) და პინდოლოლის (ნახ.18) შემთხვევაში. დიეთილამინთან შედარებით 

დიეთილამინ/ძმარმჟავას კომბინაციის დამატებისას ელუირების დრო დიდია,  სელექტივობა 

კი იგივე რჩება, ხოლო დიეთილამინ/ტრიფტორძმამჟავას კომბინაციის დანამატისას 

ელუირების დრო მცირდება და სელექტივობა კვლავ იგივე რჩება. 

 



34 
 

 

 

 

გვაქვს შემთხვევა პროპრანოლოლი აცეტონიტრილში ცელულოზა-1 სვეტზე, სადაც 

სუფთა ელუენტში და დიეთილამინის დანამატით ენანტიმერული ნარევი არ დაიყო, ხოლო 

ელუენტზე მხოლოდ ძმარმჟავას დანამატმა დაყო (ნახ.19). 
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ძმარმჟავას არსებობამ ელუენტში გამოიწვია განსხვავაებული ეფექტი, კერძოდ კი 

სუფთა ელუენტთან შედარებით, დიეთილამინის დანამატმა გააუარესა გარჩევითობა, ხოლო 

მხოლოდ ძმარმჟავას დანამატმა გააუმჯობესა პროპრანოლოლის (ნახ.20), კარაზოლოლის 

(ნახ.21) და პინდოლოლის (ნახ.22) გარჩევითობა ამილოზა-2 სვეტზე აცეტონიტრილში. 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

5. დასკვნები 

 

წინამდებარე გამოკვლევაში ნაჩვენებია, თუ როგორ შეიძლება მოძრავ ფაზაში მცირე 

დანამატმა, გამოიწვიოს ძირეული ცვლილებები, ენანტიომერების დაყოფისას 

პოლისაქარიდულ ქირალურ სტაციონარულ ფაზებზე, მაღალეფექტურ სითხურ 

ქრომატოგრაფიაში.  

მჟავა დანამატის გავლენით ადგილი ჰქონდა: სელექტივობის გაზრდას, შემცირებას, 

გაქრობას, გაჩენას და ელუირების რიგის ცვლილება. 

პოლარულ ორგანულ ელუენტებში ხუთივე ბეტა-ბლოკატორის ენანტიომერების 

ელუირების რიგის ცვლილება მოხდა, რაც ქირალური სელექტორის გამოცნობის შებრუნების 

საფუძველს წარმოადგენს და საშუალებას გვაძლევს ვაკონტროლოთ ენანტიომერების 

ელუირების რიგი. 
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