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PODSTAWY TEORETYCZNE  

Antybiotyki peptydowe 

Sposoby definiowania antybiotyków zmieniały się wraz z rozwojem 

antybiotykoterapii. Według pierwszej definicji zaproponowanej w roku 1942 przez 

Waksmana terminem „antybiotyki” (słowo pochodzi przez połączenie dwóch wyrazów 

greckich: anti – przeciw oraz biotikos – związany z życiem) określane były wszystkie 

substancje chemiczne wytwarzane przez drobnoustroje, które w dużych rozcieńczeniach mają 

zdolność zabijania lub hamowania (inhibicji) wzrostu innych drobnoustrojów. Aktualna 

definicja zaproponowana przez Chmiela (1998) określa antybiotyki, jako substancje 

naturalne, najczęściej pochodzenia mikrobiologicznego oraz ich syntetyczne i półsyntetyczne 

analogi, które w małym stężeniu wybiórczo działają na struktury i procesy biologiczne, 

hamują wzrost lub procesy rozmnażania. 

Z powodu bardzo dużej liczby antybiotyków pochodzenia naturalnego oraz jeszcze 

większej liczby ich chemicznych modyfikacji oraz antybiotyków syntetycznych, brak jest 

jednorodnej i przejrzystej klasyfikacji. Z tego względu obecnie stosuje się kilka kryteriów 

grupowania antybiotyków. Głównym i najczęściej stosowanym sposobem klasyfikacji 

substancji chemicznych o aktywności antybiotycznej, jest ich budowa chemiczna [1].  

Antybiotyki są uszeregowane w pięciu grupach:  

• pochodne aminokwasów (penicyliny, cyklosporyna itp.),  

• pochodne cukrów (streptomycyna, teikoplanina, itp.),  

• antybiotyki makrocykliczne (erytromycyna, amfoterycyna B),  

• chinony (tetracyklina, naftochinony, itp.), 

•  inne antybiotyki (chloramfenikol, polioksyna, itp.). 

Do grupy pochodnych aminokwasowych, oprócz niektórych modyfikowanych 

aminokwasów, zalicza się również antybiotyki peptydowe (nizyna) oraz ich pochodne: 

glikopeptydy (wankomycyna), lipopeptydy (daptomycyna) oraz chromopeptydy 

(aktynomycyna). Związki chemiczne będące pochodnymi aminokwasów, w tym naturalne 

peptydy antydrobnoustrojowe (PAD) stanowią dużą grupę zróżnicowanych pod względem 

budowy chemicznej i struktury przestrzennej związków chemicznych o masie cząsteczkowej 

od kilkuset Da (Dalton) do kilkuset kDa. Część z nich, jak np. gramicydyna są syntetyzowane 

„klasycznie”, metodą rybosomalną, a część, jak wankomycyna, (będąca glikopeptydem) są 

otrzymywane na drodze syntezy nierybosomalnej. 



3 
 

Do dzisiaj powyżej 40 000 antybiotyków zostało odkrytych ze źródeł naturalnych,  

z tego, co najmniej 3 700, to peptydy wykazujące aktywność przeciwdrobnoustrojową 

(antybiotyki peptydowe), które wyizolowano z szerokiej grupy organizmów żywych, do 

której zaliczyć można: bakterie, grzyby, bezkręgowce (owady, pajęczaki), kręgowce (płazy, 

ryby, ssaki, w tym człowiek), ale również wirusy (np. wirus HIV) [2,3].  

Organizmy bakteryjne wytwarzają bardzo szeroką gamę związków chemicznych  

o działaniu bakteriobójczym lub bakteriostatycznym, do których należą: toksyny, enzymy 

proteolityczne oraz peptydy antydrobnoustrojowe (PDA) tym przypadku nazywane 

bakteriocynami. 

Według Klaenhammera (1993) 99% bakterii produkuje, co najmniej jedną 

bakteriocynę [4]. Bakteriocyny stanowią liczną grupę peptydów antydrobnoustrojowych 

syntetyzowanych rybosomalnie przez bakterie zarówno gram – dodatnie, jak i gram – ujemne.  

Najbardziej znaną grupą bakteriocyn są kolicyny, produkowane przez gram ujemne 

pałeczki E. coli. Sekwencja peptydu, sekwencja białka ochronnego oraz sekwencja białka 

odpowiadającego za uwolnienie peptydu z komórki są kodowane, jako klaster genów  

i przechowywane w plazmidzie Col. Kolicyny wykazują działanie nukleolityczne w stosunku 

do kwasów nukleinowych (DNA, rRNA i tRNA), powodują depolaryzację błony komórkowej 

(na zasadzie tworzenia kanałów jonowych), a także są inhibitorami syntetazy mureinowej. 

Peptyd wykazuje działanie toksyczne w stosunku zarówno do szczepu produkcyjnego, 

szczepów pokrewnych, ale również innych rodzajów bakterii gram ujemnych [5].  

Bakterie gram (+) również zdolne są do produkcji PAD, jednak ciężar cząsteczkowy 

tych peptydów jest mniejszy, niż 6kDa. W wielu przypadkach są to kationowe, amfifilowe 

peptydy transbłonowe, które w dużym stopniu przypominają peptydy 

przeciwdrobnoustrojowe produkowane przez komórki eukariotyczne. Jednakże peptydy 

wykazują znacznie wyższą aktywność w stosunku do specyficznych mikroorganizmów (na 

poziomie stężenia pikomolarnego oraz nanomolarnego).  

Bakteriocyny bakterii gram dodatnich ze względu na zróżnicowanych charakter 

fizykochemiczny zostały podzielone na cztery klasy:  

• lantybiotyki (klasa I),  

• niemodyfikowane / nielantybiotykowe bakteriocyny (klasa II),  

• wysokocząsteczkowe, termolabilne bakteriocyny (klasa III),  

• bakteriocyny modyfikowane podstawnikiem lipidowym lub węglowodanowym 

(klasa IV). 
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Rys. 1. Wzór strukturalny aminokwasu niebiałkowego, lantioniny.
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Wzór strukturalny aminokwasu niebiałkowego, lantioniny.

Niemodyfikowane bakteriocyny (klasa II) produkowane przez szczepy bakterii kwasu 

mlekowego (LAB) to w większości krótkie (30 – 70 AA), niskocząsteczkowe ła

aminokwasowe (< 5kDa), które zostały podzielone na dwie podklasy: pochodne pediocyny 

(A) oraz bakteriocyny dipeptydowe (B).  

podklasa bakteriocyn jest unikalna, ze względu na to, ż

z dwóch komplementarnych peptydów i najwyższą aktywność przeciwdrobnoustrojow

, kiedy oba peptydy są obecne w porównywalnej ilości. Peptydy wchodz

wysokocząsteczkowe, ulegające termicznej inaktywacji (60 

: laktocyny (G, M i F), termpofiliny (A i B) i wiele innych.  

z grupy IV do duże polipeptydy zawierające w strukturze pods

owy (np. laktocyna S). Ze względu na niskie znaczenie

w wielu przypadkach pomijana. 

Antybiotyki peptydowe pochodzenia bakteryjnego, jak już wspomniano wykazuj

ż w stosunku do szczepów bakterii wytwarzają

Z tego powodu mikroorganizmy opracowały sposoby ochrony przed toksycznym działaniem 

produkowanych przez siebie bakteriocyn. Pierwszym sposobem jest synteza peptydu 

ochronnego, którego sekwencja jest kodowana w klasterze genowym. Innym sposobem jest 
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zastosowanie białek transportowych ABC

bakteryjnej. 
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najczęściej stosowanym antybiotykiem peptydowym produkowanym przez wiele szczepów 
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aminokwasów (rys. 2), które tworz
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Rys. 2

Epidermina - jest produkowana przez szczepy 

Czteropierścieniowy peptyd 
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N-końcowy region epiderminy zawieraj

względem sekwencji nizyny, inaczej ni

pierścieniową strukturą S – aminowinylo 

Rys. 3

zastosowanie białek transportowych ABC, usuwają antybiotyk z wn

Nizyna (antybiotyk typu A) bezapelacyjnie jest najlepiej poznanym i komercyjnie 

ciej stosowanym antybiotykiem peptydowym produkowanym przez wiele szczepów 

. Peptyd został wyizolowany w roku 1928, jest zbudowany

, które tworzą układ 5 pierścieni (A, B, C, D, E) [8]. 

 A zawiera jedną cząsteczkę aminokwasu niebiałkowego lantoniny (Lan), 

ienie w strukturze zawierają 3 – metylolantoninę (MeLan) 

rodowisku wodnym nie wykazuje preferowanej konformacji. 

rodowisku liofilowym (DMSO, trifluoroetanol) peptyd przyjmuje konformacj

, w której fragmenty hydrofilowe są prezentowane naprzeciwko wzgl

fragmentów hydrofobowych i to właściwości amfifilowe są odpowiedzialne za wła

ustrojowe peptydu [10].  

Rys. 2. Wzór strukturalny bakteriocyny nizyny. 

jest produkowana przez szczepy Staphylococcus epidermidis

cieniowy peptyd (rys. 3) o ciężarze 2kDa, zbudowany z 22 aminokwasów 

stwie do nizyny zawiera dwie cząsteczki Lan i dwie czą

cowy region epiderminy zawierający dwa pierścienie A i B wykazuje du

dem sekwencji nizyny, inaczej niż region C-końcowy, który zako

aminowinylo – D – Cys (w nizynie jest Lys) [1

3. Wzór strukturalny bakteriocyny epiderminy. 
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11].  

 



6 
 

Stafylokokcyna T (StT) to produkowana przez gronkowce Staphylococcus cohni 

bakteriocyna o masie cząsteczkowej 2166 Da. Jest analogiem strukturalnym galiderminy, 

zbudowanym z 22 aminokwasów. Peptyd jest wrażliwy na działanie trypsyny, z kolei 

wykazuje aktywność w obecności innych enzymów proteolitycznych; działa bakteriobójczo w 

stosunku do bakterii gram (+) z rodzaju Bacillus, Clostridium, Micrococcus, Streptococcus 

oraz Staphylococcus (w tym szczepy gronkowca złocistego odporne na metycylinę - MRSA, z 

ang. Methicyllin Resistance Staphylococcus Aureus oraz bakterii gram (-) z rodzaju 

Acinetobacter i Neisseria. 

 

Rozdzielanie, oczyszczanie i izolacja antybiotyków, w tym zwłaszcza peptydów 
przeciwdrobnoustrojowych 

Metodyki izolacji antybiotyków z płynów pohodowlanych, następnie ich rozdzielania  

i oczyszczania, stanowią duże wyzwanie technologiczne. Ze względu na różnorodność składu 

„matryc” szczegółowe „protokoły” postępowania są bardzo zróżnicowane. W celu zbadania 

aktywności, określenia struktury molekularnej, a przede wszystkim w celu stosowania  

w formie leku, wymagane są czyste i niezdenaturowane związki chemiczne. Stąd opanowanie 

najpierw w skali laboratoryjnej, a kolejno w skali procesowej, metodyki izolacji, rozdzielania 

oraz otrzymywania czystych, niezdenatrurowanych antybiotyków, jest niezwykle ważne. 

Ze względu na sposób wydzielania antybiotyku przez drobnoustroje można je 

podzielić na sekrecję wewnątrzkomórkową oraz zewnątrzkomórkową. W pierwszym 

przypadku, w którym metabolit w całości gromadzony jest w komórce bakterii lub grzyba 

należy zdezintegrować błonę, lub ścianę komórkową, poprzez homogenizację mechaniczną, 

np. sonifikację z zastosowaniem dezintegratora ultradźwiękowego, trawienie enzymatyczne, 

lizę detergentami, czy rozpuszczalnikami organicznymi, albo bardzo skuteczne szybkie 

zamrażanie i rozmrażanie.  

Schemat procedury (tzw. „protokół”) rozdzielania, a następnie izolacji antybiotyków 

(w tym antybiotyków peptydowych), determinowany jest w dużym stopniu poprzez 

właściwości fizykochemiczne (wielkość cząsteczek, ich polarność, charakter jonowy, 

hydrofobowość, hydrofilowość, termolabilność oraz wrażliwość na pH). Źródło, z którego 

antybiotyk pochodzi, wymaga często indywidualnego podejścia. Jednak, wszystkie procedury 

można podzielić na kilka etapów. 

Etap pierwszy stanowi oddzielenie komórek (sekrecja zewnątrzkomórkowa)  

i organelli komórkowych (sekrecja wewnątrzkomórkowa lub pośrednia) od płynu 
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pohodowlanego wraz z rozpuszczonymi w nim metabolitami. W większości przypadków na 

ten proces składają się takie operacje jednostkowe, jak: filtracja, zwłaszcza ultrafiltracja (UF) 

lub wirowanie. Etapy procesu przygotowania próbki do analizy, czy wsadu do rozdzielania  

w skali preparatywnej, bądź procesowej, kolejno, rozdzielania (najczęściej 

kilkustopniowego), izolacji i otrzymywania czystej postaci antybiotyku peptydowego po 

biosyntezie, można podzielić następująco : 

1) Wysalanie, a więc, wytrącanie (precypitacja), następnie filtracja, kolejno, 

roztwarzanie i odsalanie. Wysalanie jest techniką szczególnie użyteczną w przypadku 

otrzymywania polipeptydów (antybiotyki peptydowe) i białek z mieszanin pohodowlanych. 

Generalnie, polega na zmniejszeniu rozpuszczalności peptydu w roztworze wodnym poprzez 

zakłócenie struktury otoczki hydratacyjne przez dodanie soli nieorganicznej, np. siarczan 

amonu, chlorek sodu i wiele innych. 

2) Rozdzielanie (najczęściej co najmniej dwu-stopniowe) technikami FPLC – Fast 

Protein Liquid Chromatography (średnio-ciśnieniowej kolumnowej elucyjnej chromatografii 

cieczowej, zwanej w skrócie – „chromatografią średniociśnieniową”) lub HPLC – High 

Performance Liquid Chromatography(wysokosprawnej, kolumnowej elucyjnej chromatografii 

cieczowej, zwanej często „chromatografią wysokosprawną”) , wydzielanie określonej frakcji 

eluatu, zawierającej, po pierwszym stopniu rozdzielania „podczyszczony” produkt, a po 

ostatnim – wysokiej czystości. Wykorzystuje się warunki chromatografii wykluczania 

(dawniej zwanej, żelową - SEC/GPC - Size Exclusion / Gel Permeation Chromatography), 

chromatografię w odwróconych układach faz (RP - Reverse - Phase), jonowymienną (IEC – 

Ion Exchange Chromatography), w tym, albo anionowymienną (częściej), albo  

kationowymienną (rzadziej). Do dyspozycji mamy także chromatografię oddziaływań 

hydrofilowych (HILIC - Hydrophilic Interaction Liquid Chromatograpy). W przypadku 

peptydów o wysokich masach molekularnych, użyteczna może być też chromatografia 

oddziaływań hydrofobowych (HIC – Hydrophobic Interaction Chromatography), realizowana 

w warunkach elucji gradientowej z malejącym stężeniem soli w eluencie, tzw. „gradient 

odwrócony”.  

3) Do wstępnego wydzielenia odpowiedniej frakcji może być też przydatna technika – 

ekstrakcji do fazy stałej (SPE – Solid Phase Extraction). 

Postępowanie preparatywne polega na kolekcji (zbieraniu) frakcji eluatu 

zawierających pożądane składniki, zmniejszając w każdym etapie rozdzielania złożoność 

składu rozdzielanej mieszaniny. Wykorzystuje się te same rodzaje wypełnienia kolumny, jak 

w chromatografii analitycznej, ale najczęściej o nieco większych ziarnach oraz jednorazowo 
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dozuje możliwie jak największą ilość mieszaniny komponentów do kolumny, w przeliczeniu 

na masę wypełnienia, tzn., dąży się do uzyskiwania maksymalnego, możliwego do 

zastosowania stopnia przeładowania kolumny (sorbentu). Przy czym, o ile to tylko możliwe – 

warunki przeładowania stężeniowego, a nie objętościowego. To warunkuje maksymalizację 

wydajności otrzymywania substancji. W korzystnych przypadkach (w przypadku dobrania 

układu rozdzielczego o bardzo dobrej selektywności, można uzyskać wartość przeładowania 

kolumny nawet 10 -2 g mieszaniny /g sorbentu. 

 

Rozdzielanie wielostopniowe i wielowymiarowe, w warunkach elucji izokratycznej lub 
elucji kilkustopniowej, albo gradientowej, bez, albo z wykorzystaniem przepływu 
zwrotnego eluentu w kolumnie 

Najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce wówczas, gdy uda się w ten sposób dobrać 

selektywność układu rozdzielczego, tzn. taki rodzaj powierzchni sorpcyjnej oraz skład 

eluentu, albo program elucji, że w jednostopniowym rozdzielaniu uzyskujemy frakcję 

eluatu, zawierającą interesujący nas składnik mieszaniny o wymaganej czystości. Wówczas, 

wystarczy rozdzielanie jednostopniowe, z zastosowaniem w końcowym etapie, skokowej 

zmiany siły elucyjnej, i kolejno – reaktywacji powierzchni sorpcyjnej kolumny,  

z zastosowaniem eluentu o początkowym składzie.  

Układ elementów systemu rozdzielczego, do elucyjnego rozdzielania  

z wykorzystaniem jednej kolumny, albo w jej miejsce układu kolumn, i zapewniający, 

możliwość wykorzystania przepływu zwrotnego eluentu w kolumnie przedstawiono na rys. 7. 

Eluent wprowadzany do układu, może być o stałym składzie, wówczas mówimy o elucji 

izokratycznej, albo o składzie (sile elucyjnej), zmieniającej się w sposób zaprogramowany  

w funkcji czasu, wtedy mówimy o elucji gradientowej.  

W praktyce, w przypadku rozdzielania mieszanin pochodzenia naturalnego, gdy 

zawierają one wiele składników, często o znacznym zakresie polarności i hydrofobowości, ze 

składnikami ulegającymi dysocjacji elektrolitycznej włącznie, rozdzielanie jednostopniowe 

okazuje się z reguły niewystarczające. Można, wówczas, stosować rozdzielanie 

kilkustopniowe, dokonując zatężenia / wzbogacenia frakcji eluatu między kolejnymi 

stopniami rozdzielania, albo rozdzielanie wielowymiarowe, w ten sposób aranżując układ 

kolumn rozdzielczych, aby frakcja zawierająca interesujący nas komponent mieszaniny 

dozowanej do układu, była bezpośrednio wprowadzana do kolejnej kolumny rozdzielczej  

i tam rozdzielana i oczyszczana w kolejnym stopniu rozdzielania. W drugim przypadku, 

trzeba dysponować odpowiednim układem kolumn i układem zaworów przełączania 
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kolumn. Jednak, nie tylko tym. Nie można, jak w przypadku chromatografii gazowej, 

dokonać zatężenia frakcji, na drodze wymrażania. Aby frakcja dozowana do kolejnej 

kolumny została na jej wlocie „zwężona”, i by - dzięki temu – piki chromatograficzne 

otrzymywane  

z zastosowaniem kolejnej kolumny były wąskie (nierozmyte), trzeba w kolejnym stopniu 

rozdzielania dobrać taką kolumnę, by eluent, stanowiący obecnie rozpuszczalnik roztworu 

dozowanego, posiadał niską siłę elucyjną wobec fazy stacjonarnej kolejnej kolumny.  

W praktyce można np. w pierwszym wymiarze rozdzielania zastosować warunki faz 

odwróconych (RP), a w drugim chromatografii jonowymiennej (IEC), albo odwrotnie. 

Natomiast, jeśli kolejnym etapem rozdzielania ma być HILIC, to pierwszym może być RP, 

natomiast nie może być chromatografia jonowymienna (IEC), natomiast pierwszym może być 

HILIC, a drugim IEC, jednak z dodatkiem bardzo niskich zawartości soli nieorganicznych 

(wyjaśnić dlaczego ?). 

Kolejny etap rozdzielania, w celu izolacji substancji, to całkowite odparowanie 

eluentu, z zastosowaniem wyparki próżniowej, lub odparowanie części eluentu i następnie 

zastosowanie liofilizacji, albo krystalizacji. Czasem po wstępnym odparowaniu organicznej 

części eluentu, można zastosować ekstrakcję ciecz – ciecz (nie w przypadku peptydów, białek, 

ani cukrów). 

Przed wydzielaniem produktu, albo dopiero po, wykonuje się testy aktywności 

antybiotycznej: badanie tzw. stopnia zahamowania strefy wzrostu kolonii bakteryjnej testem 

„krążkowym”, lub metodą rozcieńczeniowe. Ostatnio, wprowadza się znacznie szybsze 

metodyki spektrofotometryczne do badania szybkości zahamowania strefy wzrostu kolonii 

bakteryjnych. 

 

Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji do zajęć Techniki Rozdzielania 

Mieszanin (BT, III rok) – na stronie domowej Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej: 

http://www.chem.pg.gda.pl/Katedry/Inzynieria/images/data/mk/dydaktyka/trm/l/TRM 

 

Powiększanie skali rozdzielania i warunki przenoszenia skali (warunki braku 

przeładowania i przeładowania kolumny) 

W przypadku zastosowania chromatografii do analityki, wykorzystuje się warunki 

braku przeładowania kolumny (ilość dozowanej mieszaniny, w przeliczeniu na jednostkę 

masy wypełnienia kolumny – poniżej 10 -4 g mieszaniny / g sorbentu).   
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W celu opracowania korzystnych warunków preparatywnego zastosowania 

chromatografii, najkorzystniej jest, optymalne warunki rozdzielania dobierać najpierw w skali 

tzw. kolumny modelowej o małej średnicy (4-10 mm). Otrzymać ten sposób można 

najkorzystniejszą selektywność układu chromatograficznego – rodzaj fazy stacjonarnej oraz 

eluentu, lub program elucji, sprawność kolumny (N) - liczbę tzw. półek teoretycznych 

kolumny, zależną od średnicy ziaren wypełnienia (dp), długości warstwy wypełnienia (Lc), 

prędkości przepływu eluentu (u), a także możliwy do osiągnięcia stopień przeładowania 

kolumny, punkty zbierania frakcji, stężenie i objętość dozowania oraz rodzaj rozpuszczalnika 

do tworzenia roztworu wprowadzanego do kolumny. Następnie, dokonuje się powiększania 

skali rozdzielania, przechodząc do zastosowania kolumny o odpowiednio większej średnicy, 

nie zmieniając rodzaju sorbentu i eluentu, ani długości kolumny, czy stężenia dozowanego 

roztworu i rozpuszczalnika do jego przygotowania. Na podstawie produktywności kolumny 

(Pt), otrzymanej w skali modelowej można w prosty sposób obliczyć średnicę kolumny 

preparatywnej, konieczną do uzyskania potrzebnej wydajności rozdzielania, zakładając 

odpowiednie zwiększenie objętości dozowanej mieszaniny substancji rozdzielanych, 

proporcjonalne do stopnia zwiększenia pola przekroju poprzecznego wypełnienia kolumny. 

W praktyce, jednak, najczęściej jako kolumny modelowej stosuje się zwykłą kolumnę 

analityczną HPLC, wypełnioną sorbentem HPLC o średniej wielkości ziaren 5 µm. 

Natomiast, kolumnę preparatywną o znacznie często większej średnicy, wypełnia się 

sorbentem o większych ziarnach wypełnienia, 10, 15, 20, 25 µm. Wówczas nie można wprost 

wykorzystać zasad tzw. ”prostego przenoszenia skali”. Należy, jednak, dążyć do 

zastosowania kolumny preparatywnej o takiej samej sprawności (liczbie półek teoretycznych 

kolumny, jaką miała „kolumna modelowa”. To wiąże się z koniecznością zwiększenia 

długości kolumny preparatywnej w stosunku do modelowej. Orientacyjnie należy zachować 

stałą wartość „wskaźnika”:  Lc/dp1.33, a w przypadku stosowania do celów preparatywnych 

wypełnień o średniej wielkości ziaren, ponad 25 µm Lc/dp1.5.  

 

Dokładniejsze informacje, dotyczące chromatografii preparatywnej i procesowej wraz 

z opisem metodyki przenoszenia skali warunków rozdzielania oraz zasad optymalizacji 

wartości znajdują się w: „Chromatografia cieczowa” (ed. M. Kamiński), rozdział 13. - 

http://www.chem.pg.gda.pl/Katedry/Inzynieria/images/data/mk/kniga/13-

preparatywna%20i%20procesowa%20chromatografia%20cieczowa.pdf 
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Informacje dodatkowe, wraz z wyczerpującym opisem metodyki techniki SPE, można 

znaleźć w instrukcji „ABC ekstrakcji z wykorzystaniem techniki SPE” A. Kot-Wasik, na 

stronie domowej Katedry Chemii Analitycznej, pod adresem: 

http://www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Analityczna/images/stories/dydaktyka/Przygotowanie_probek_do

_analizy/ABC_techniki_SPE.pdf  

oraz w instrukcji 3A, Techniki Rozdzielania (TCh, IV rok): 

http://www.chem.pg.gda.pl/Katedry/Inzynieria/images/data/mk/dydaktyka/tr4/cwiczenie3A.pdf 

 

Mechanizmy retencji i selektywności w chromatografii cieczowej 

Ze względu na różny mechanizm oddziaływań rozdzielanych substancji z fazą 

stacjonarną i ruchomą oraz oddziaływań między powierzchnią fazy stacjonarnej kolumny  

i składnikami eluentu, układy chromatograficzne dzieli się na: 

a) Adsorpcyjne (ciecz - ciało stałe) w normalnych układach faz (NP), gdy 

wykorzystuje się interakcje polarnych grup funkcyjnych rozdzielanych składników  

z polarnymi centrami aktywnymi, obecnymi na powierzchni fazy stacjonarnej. W warunkach 

bezwodnych mamy rzeczywiście do czynienia z warunkami „klasycznej” adsorpcji. Warunki 

NP nie znajdują zastosowania do rozdzielania peptydów i białek, nawet w warunkach 

analityki, gdy denaturacja ma drugorzędne znaczenie. Są one nieprzydatne, wówczas, nie tyle 

z powodu denaturującego działania rozpuszczalników organicznych, co po prostu,  

z zupełnego braku rozpuszczalności peptydów w nisko i średnio polarnych rozpuszczalnikach 

organicznych, stosowanych jako składniki eluentu, w warunkach NP. 

 

b) W warunkach względnie wysokich zawartości wody w eluencie i stosowania polarnej 

fazy stacjonarnej, ma miejsce mechanizm oddziaływań hydrofilowych, o charakterze 

podziałowo – adsorpcyjnym (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje 

warstewka ciekłej fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała część eluentu  

w kolumnie. Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na 

powierzchni fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest 

skomplikowany, i dotychczas niecałkowicie poznany. Mimo to, tego rodzaju układy 

rozdzielcze są ostatnio bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, 

ponieważ mogą być bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając 

niekiedy zaskakująco korzystne selektywności, np., w przypadku rozdzielania cukrów, 

glikozydów, polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne 

do rozdzielania antybiotyków peptydowych, zwłaszcza wówczas, gdy warunki faz 
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odwróconych (RP) okazują się niekorzystne dla uzyskania rozdzielenia interesujących nas 

składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. Faza stacjonarna jest 

polarna, a nawet może być o charakterze jonowymiennym (żel krzemionkowy, albo 

alkilonitryl (CN), alkiloamina (NH2), alkilodiol (DIOL), alkloamid (AMID) itp. fazy 

stacjonarne związane chemicznie z powierzchnią żelu krzemionkowego, albo innego rodzaju 

„nośnika”, jak, ditlenek cyrkonu, tytanu, kopolimer styrenu i di-winylobenzenu itp.  

Eluent zawiera wodę, lub częściej bardzo rozcieńczony roztwór buforowy w wodzie,  

z dodatkiem rozpuszczalnego dodatku organicznego, najczęściej acetonitrylu, albo/i metanolu 

lub izopropanol. W zależności od polarności fazy stacjonarnej, proporcja zawartości wody / 

„buforu” i dodatku organicznego w eluencie może być zróżnicowana. W każdym razie, ze 

wzrostem zawartości wody / buforu w eluencie, jego siła elucyjna wzrasta, odwrotnie, jak ma 

to miejsce w warunkach odwróconych układów faz (RP). W przypadku faz stacjonarnych 

posiadających związane chemicznie z powierzchnią sorpcyjną „ligandy” organiczne, ta sama 

kolumna może służyć do rozdzielania polarnych substancji organicznych w warunkach 

HILIC, oraz w warunkach RP. Dobór optymalnego składu eluentu, czy programu elucji jest  

w warunkach chromatografii oddziaływań hydrofilowych z reguły trudniejszy, niż  

w warunkach RP. 

 

c) Przeciwnymi do układów opisanych pokrótce w p. a) i b) są powszechnie obecnie 

wykorzystywane w analitycznych zastosowaniach HPLC tzw. odwrócone układy faz - RP, 

gdy faza stacjonarna jest niepolarna, a faza ruchoma mieszaniną wody, albo „buforu”  

i rozpuszczalnego w nich – rozpuszczalnika organicznego (metanol, acetonitryl, etanol, 

propanol – 2, tetrahydrofuran, czy aceton), a retencja i rozdzielanie substancji jest zależne 

głównie od hydrofobowości i stopnia zróżnicowania hydrofobowości molekuł.  

 

d) Do tej grupy zalicza się też niekiedy tzw. chromatografię oddziaływań 

hydrofobowych (HIC), gdy do rozdzielania wykorzystuje się hydrofobowe oddziaływania 

makromolekuł z hydrofobową powierzchnią fazy stacjonarnej, wzmacniane w warunkach 

zbliżonych do warunków tzw. wysalania. Jednakże, mechanizmy oddziaływań 

międzycząsteczkowych są w warunkach HIC bardzo różne od oddziaływań w warunkach RP, 

za wyjątkiem występowania oddziaływań Van der Waalsa między powierzchnią fazy 

stacjonarnej i hydrofobowymi fragmentami powierzchni rozdzielanych cząsteczek. 

 

e) Układy podziałowe, typowe w chromatografii gazowej, są w HPLC, stosowane tylko  

z bogatą w wodę, ciekłą fazą stacjonarną, generowaną w sposób dynamiczny (NP-w),  
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w czasie przepływu eluentu przez kolumnę. Wykorzystuje się polarną na powierzchni, fazę 

stacjonarną, np. żel krzemionkowy, a jako eluent stosuje się średnio polarną ciecz organiczną, 

z niewielkim dodatkiem metanolu, albo acetonitrylu oraz bardzo małym dodatkiem wody, np. 

mieszaninę CH2Cl2/MeOH/H2O, w stosunku objętościowym, odpowiednio: 94 : 6 : 0.12. 

Układy NP-w mogą mieć ważne znaczenie do rozdzielania glikozydów, czy alkaloidów  

w skali preparatywnej, jednak dla rozdzielania peptydów, czy białek techniką HPLC, nie mają 

raczej znaczenia.  

 

f) Chromatografia jonowymienna, gdy rozdzielanie mieszaniny jest oparte na 

odwracalnej wymianie jonów (anionów, lub kationów, albo obu rodzajów jonów 

jednocześnie), z fazą stacjonarną, posiada bardzo ważne znaczenie w przypadku rozdzielania 

peptydów, czy białek, szczególnie z niezbyt „mocnymi” wymieniaczami jonowymi, 

stosowanymi jako fazy stacjonarne. Znaczenie ma szczególnie chromatografia aniono-

wymienna. Jednak wymieniacze kationów pozwalają czasem uzyskiwać zaskakująco 

korzystną selektywność rozdzielania peptydów. Warunki rozdzielania trzeba tak dobierać,  

w tym przede wszystkim pH eluentu, aby miała miejsce dysocjacja elektrolityczna wszystkich 

składników układu, rozdzielczego, tzn. fazy stacjonarnej związanej z „nośnikiem”, 

rozdzielanych substancji oraz tzw.” przeciw-jonów, stanowiących składniki eluentu.  

 

g) Do tej grupy zalicza się zupełnie niesłusznie tzw. chromatografię wykluczania 

jonowego (Ion Exclusion Cheomatography). Mechanizm rozdzielania nie jest jonowymienny, 

a wykorzystuje się zjawisko powstawania tzw. membran Donnana. Mocne kationity stosuje 

się tu do rozdzielania anionów, a mocne anionity do rozdzielania kationów, zupełnie 

odwrotnie, niż w chromatografii jonowymiennej. 

 

h) Chromatografia par jonowych (IPC - Ion Pair Chromatography) jest alternatywą 

dla chromatografii jonowymiennej. Może być wykorzystywana z fazami stacjonarnymi do 

odwróconych układów faz (RP), gdy jonowe, albo bardzo silnie polarne fragmenty cząsteczek 

substancji rozdzielanych są “maskowane” odpowiednim organicznym “przeciw-jonem”  

i powstaje kompleks, który zachowuje się w układzie chromatograficznym podobnie jak 

substancja neutralna, albo, gdy dzięki adsorpcji hydrofobowej części organicznego kationu, 

lub anionu do hydrofobowej powierzchni sorpcyjnej, tworzy się tam „dynamicznie 

generowana” jonowymienna faza stacjonarna. Technika ta ma ciekawe zastosowania 

analityczne, ale w chromatografii preparatywnej nie ma znaczenia.   
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i) W chromatografii wykluczania, nazywanej chromatografią „żelową” (GPC – Gel 

Permeation Chromatography), lub “wykluczania sterycznego”, albo „sitową” (Size Exclusion 

Chromatography), stosowanej, albo w warunkach lipofilowych, albo hydrofilowych - do 

rozdzielania substancji o różnych masach molowych (w zakresie do ok. 10 000 000 Da) - 

wykorzystuje się mechanizm tzw. “sita molekularnego”, zwany też “wykluczaniem 

sterycznym”, eliminując - na ile to możliwe - zjawiska sorpcji. Wówczas rozdzielanie ma 

miejsce w rezultacie zróżnicowania dróg dyfuzji substancji o różnych wielkościach 

cząsteczki, a więc, o różnych masach cząsteczkowych. Tę technikę stosuje się przede 

wszystkim do badania rozkładu masy cząsteczkowej polimerów i bio-polmerów, a także do 

odsalania peptydów i białek. Może też znaleźć ważne zastosowanie do wstępnego 

frakcjonowania peptydów i białek. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku rozdzielania 

substancji o wysokich masach molekularnych, nie tylko w warunkach GPC/SEC, należy 

zachować niskie wartości prędkości przepływu eluentu, ze względu na niskie wartości 

współczynników dyfuzji molekularnej makro-molekuł. Wówczas, wzrost wartości prędkości 

przepływu eluentu szybko pogarsza sprawność rozdzielania, nawet, gdy stosujemy 

wypełnienia typu HPLC, o wielkości ziaren 5, czy 3 µm.   

 

j)  Chromatografię powinowactwa (AC - Affinity Chromatography) - stosowaną 

wyłącznie w badaniach biomedycznych, w biochemii i w biotechnologii. Wykorzystuje się 

specyficzne reakcje chemiczne (np. oddziaływanie enzym - koenzym), albo innego typu 

specyficzne oddziaływania między - w specjalny sposób spreparowaną fazą stacjonarną  

a substancjami rozdzielanymi (np. tzw. chromatografia “metalo-powinowactwa” - 

oddziaływania Ni+2...S-S). Zwłaszcza w „opcji” chromatografii metalo-powinowactwa może 

mieć bardzo ważne znaczenie w rozdzielaniu peptydów i białek. Chromatografię 

powinowactwa można też stosować bez kolumny, wykonując rozdzielenie  

w naczyniu laboratoryjnym, albo bezpośrednio w bioreaktorze. 

Do rozdzielania antybiotyków po procesie biosyntezy (w tym antybiotyków 

peptydowych), w zastosowaniach analitycznych można stosować prawie wszystkie 

wymienione powyżej układy chromatograficzne. Część z nich nie ma zastosowania, bądź ma 

ograniczoną przydatność w zastosowaniach preparatywnych, szczególnie do rozdzielania 

makro-biomolekuł. Wówczas stosowanie eluentów zawierających znaczne zawartości 

metanolu, czy acetonitrylu, może powodować trwałą denaturację, i w konsekwencji, utratę 

aktywności biologicznej rozdzielanych składników mieszaniny.  
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W przypadku antybiotyków peptydowych o niskich względnie masach molekularnych 

ryzyko denaturacji jest małe, albo żadne, więc wówczas wysokosprawne odwrócone układy 

faz (RP-HPLC), czy układy oddziaływań hydrofilowych (HILIC), mogą znaleźć korzystne 

zastosowania. 

Należy też zwrócić uwagę, że ogólna zasada optymalnego wykorzystywania 

chromatografii w skali preparatywnej brzmi – o ile możliwe stosuj elucję izokratyczną!  

Nawet można często napisać inną regułę: jeśli jakaś mieszanina składników nie może zostać 

rozdzielona w danym układzie chromatograficznym w warunkach izokratycznych, to  

w warunkach elucji gradientowej na pewno nie da się jej rozdzielić. Jednak, w przypadku 

rozdzielania peptydów, czy białek, w warunkach faz odwróconych, czy HILIC ta zasada 

często nie jest słuszna, i gdy nie udaje się uzyskać zadowalającego rozdzielania w warunkach 

elucji izokratycznej, elucja gradientowa może prowadzić do korzystnych rezultatów.  
 

Proszę zastanowić się i wyjaśnić, dlaczego właśnie ta grupa związków chemicznych 

„stanowi wyjątek potwierdzający regułę”. Podpowiadam - ma tu znaczenie możliwość 

jednoczesnej dysocjacji kwaśnej oraz protonowania „N-końca” molekuł peptydów.   
 

W ćwiczeniu zostaną zastosowane odwrócone układy faz (RP), albo chromatografia 

oddziaływań hydrofilowych (HILIC) – w pierwszym etapie rozdzielania, a chromatografia 

jonowymienna (IEC) w drugim. W celu odsolenia zostanie też zastosowana wysokosprawna 

chromatografia wykluczania (SEC/GPC).  

W związku ze względnie niską masą molekularną rozdzielanych peptydów, nie jest 

celowe stosowanie chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC). Czy jest celowe 

stosowanie chromatografii metalo-powinowactwa do rozdzielania peptydów będących 

przedmiotem ćwiczenia dotychczas nie wyjaśniono, stąd w ramach ćwiczenia nie będzie ona 

wykorzystywana. 

Powyższy opis mechanizmów rozdzielania jest dość pobieżny. Bardziej wyczerpujące 

informacje można znaleźć w artykule monograficznym pt. „Preparatywna i procesowa 

chromatografia cieczowa”, M. Kamiński, którego wersja elektroniczna dostępna jest na 

stronie domowej Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej, pod adresem:  

http://www.chem.pg.gda.pl/Katedry/Inzynieria/images/data/mk/inne/PLC%20w%20postepy%20chro

m.pdf 

 

  



 

Techniki i metody określania aktywno

Zgodnie z zaleceniami NCCLS (

Standards), aktywność przeciwbakteryjn

na płytkach wielo-dołkowych lub przy pomocy metody dyfuzyjnej na kr

Aktywność substancji przeciwbakteryjnych jest wyra

wzrost mikroorganizmów - MIC (

(rys. 4).  
 

Rys. 4. Przykład wyznaczania parametru MIC metod

Oprócz standardowej miary MIC u

oznaczające stężenie minimalne potrzebne

odpowiednio 50% i 90% mikroorganizmów.

Niestety, w przypadku substancji nieotrzymanej jeszcze w formie stałej niemo

jest określenie MIC. Dlatego te

o podobieństwo do jednostek aktywno

przemianę 1 µmola substratu w czasie 1 minuty

W przypadku bakteriocyn 

bakteriocyny powodująca zahamowanie wzrostu bakterii (hodowla n

w przypadku naniesienia na podło

wykorzystywane w literaturze dotycz

 

Metoda krążków dyfuzyjnych 

Najczęściej stosowaną

przeciwdrobnoustrojowej, polegaj

substancją przeciwbakteryjną na płytce z podło

bakteria jest metoda krążków 

ślania aktywności przeciwbakteryjnej  

Zgodnie z zaleceniami NCCLS (National Committee for C

ść przeciwbakteryjną substancji należy wyznaczyć metod

dołkowych lub przy pomocy metody dyfuzyjnej na krąż

 substancji przeciwbakteryjnych jest wyrażana, jako minimalne stęż

MIC (ang. Minimal Inhibitory Concentration); wyra

 

Przykład wyznaczania parametru MIC metodą seryjnych rozcieńczeń

Oprócz standardowej miary MIC używane są też oznaczenia MIC

enie minimalne potrzebne do zahamowania (inhibicji) wzrostu 

odpowiednio 50% i 90% mikroorganizmów.  

w przypadku substancji nieotrzymanej jeszcze w formie stałej niemo

lenie MIC. Dlatego też często używana jest miara aktywno

dnostek aktywności enzymów (U): 1 U to ilość enzymu katalizuj

mola substratu w czasie 1 minuty. 

W przypadku bakteriocyn jedna jednostka aktywności definiowana jest, jako: 

ąca zahamowanie wzrostu bakterii (hodowla n

w przypadku naniesienia na podłoże stałe kropli 25 µl. Takie podej

wykorzystywane w literaturze dotyczącej bakteriocyn. 

ków dyfuzyjnych  

ciej stosowaną metodą wykorzystywaną do wyznaczenia aktywno

przeciwdrobnoustrojowej, polegającą na umieszczeniu krążka bibułowego nas

 przeciwbakteryjną na płytce z podłożem agarowym, na którym posiana jest 

ążków dyfuzyjnych (rys. 5). Jałowe podłoża rozlewa si
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ć metodą rozcieńczeń 

dołkowych lub przy pomocy metody dyfuzyjnej na krążkach agarowych. 

ana, jako minimalne stężenie hamujące 

); wyrażone w mg/L 

ńczeń [6]. 

 oznaczenia MIC50 oraz MIC90 

do zahamowania (inhibicji) wzrostu 

w przypadku substancji nieotrzymanej jeszcze w formie stałej niemożliwe 

ywana jest miara aktywności oparta  

ść enzymu katalizująca 

definiowana jest, jako: ilość 

ca zahamowanie wzrostu bakterii (hodowla nocna, 37°C)  

. Takie podejście jest 

 do wyznaczenia aktywności 

ka bibułowego nasączonego 

em agarowym, na którym posiana jest 

ża rozlewa się na płytki 



 

Petriego o średnicy 100 mm. Grubo

W razie potrzeby określenia wra

odżywczych opisane podłoże mo

też 0,5 g glukozy, 0,5% Bacto™ tryptose i 0,5% wyci

posianiem należy podsuszyć przez 30 minut w temp. 37°C. Nast

rozcieńczenia 18—24- godzinnej hodowli bulionowej badanego szczepu. Dobrze rosn

pałeczki Gram-ujemne i wię

paciorkowców, dwoinek zapalenia płuc, dro

przygotowanej zawiesiny przenosi si

nadmiar płynu pipetką. Jeżeli płyn z powierzchni podło

układa się po 4 lub 5 na każdej płytce i po 30 minutach wstawia do cieplarki o temp. 37°C. 

Wstępny okres 30 minut pr

substancji wolno dyfundujących. Dlatego

dyfundujące okres preinkubacji prowadzonej w temperaturze 4°C powinien trwa

Czas inkubacji w cieplarce zazwyczaj wynosi 18

drobnoustroje rosnące powoli, dla których konieczna jest dłu

inkubacji mierzy się średnic

w milimetrach. Na podstawie pr

miarę aktywności przeciwdrobnoustrojowej antybiotyku wobec szczepu wska

Pomimo prostoty oznaczania wra

wykonania i przestrzegania przepis

posiewu, pominięcie okresu preinkubacji, inne pH, pomini

wzorcowym są często przyczynami zmiany wielko

powodem fałszywego określenia wra

Rys. 5. Przykład testu dyfuzyjnego szczep

rednicy 100 mm. Grubość agaru na płytce powinna wynosić

ślenia wrażliwości drobnoustrojów o zwiększonych wymaganiach 

e można wzbogacić przez dodanie krwi baraniej lub ko

 0,5 g glukozy, 0,5% Bacto™ tryptose i 0,5% wyciągu drożdżowego (B

ć przez 30 minut w temp. 37°C. Następnie przygotowuje si

godzinnej hodowli bulionowej badanego szczepu. Dobrze rosn

ujemne i większość ziarniaków rozcieńcza się 1:1000. Hodowle 

paciorkowców, dwoinek zapalenia płuc, drożdżaków należy rozcieńczyć

przygotowanej zawiesiny przenosi się na powierzchnię podsuszonego podło

ą żeli płyn z powierzchni podłoża został dokładnie usuni

żdej płytce i po 30 minutach wstawia do cieplarki o temp. 37°C. 

pny okres 30 minut preinkubacji w temperaturze pokojowej jest zbyt krótki dla 

ących. Dlatego, przy oznaczaniu wrażliwości na substancje wolno 

ce okres preinkubacji prowadzonej w temperaturze 4°C powinien trwa

arce zazwyczaj wynosi 18—24 godziny. Wyj

ce powoli, dla których konieczna jest dłuższa inkubacja. Po zako

ę średnicę stref zahamowania (np. za pomocą cyrkla) i podaje 

milimetrach. Na podstawie promienia strefy zahamowania wzrostu moż

ci przeciwdrobnoustrojowej antybiotyku wobec szczepu wska

Pomimo prostoty oznaczania wrażliwości metodą krążkową wymaga ona bardzo starannego 

wykonania i przestrzegania przepisów. Użycie niewłaściwego podłoża, zmiana wielko

cie okresu preinkubacji, inne pH, pominięcie kontroli ze szczepem 

sto przyczynami zmiany wielkości strefy i tym samym mog

ślenia wrażliwości.  

 

Przykład testu dyfuzyjnego szczepu Staphylococcus aureus wobec zestawu szeregu antybiotyków 
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 agaru na płytce powinna wynosić 4 mm ± l mm.  

ększonych wymaganiach 

 przez dodanie krwi baraniej lub końskiej albo 

owego (B—13). Płytki przed 

ępnie przygotowuje się 

godzinnej hodowli bulionowej badanego szczepu. Dobrze rosnące 

ę 1:1000. Hodowle 

ńczyć 1:20. 1 mL tak 

 podsuszonego podłoża, zbierając 

a został dokładnie usunięty, krążki 

dej płytce i po 30 minutach wstawia do cieplarki o temp. 37°C. 

einkubacji w temperaturze pokojowej jest zbyt krótki dla 

ż ści na substancje wolno 

ce okres preinkubacji prowadzonej w temperaturze 4°C powinien trwać 18 godzin. 

24 godziny. Wyjątek stanowią 

sza inkubacja. Po zakończeniu 

ą cyrkla) i podaje  

można stosować, jako 

ci przeciwdrobnoustrojowej antybiotyku wobec szczepu wskaźnikowego. 

 wymaga ona bardzo starannego 

ża, zmiana wielkości 

ęcie kontroli ze szczepem 

ci strefy i tym samym mogą być 

wobec zestawu szeregu antybiotyków [6]. 



 

Metoda seryjnych rozcieńczeń

Jest to metoda opracowana w 1878 roku przez angielskiego chirurga, twórc

antyseptyki barona Józefa Listera, polegaj

roztworu substancji o właściwo

najczęściej stosowanych metod 

i płytkową. W metodzie probówkowej antybioty

podłożem płynnym. Wyrosłą hodowl

do każdej probówki lub posiewa na powierzchni serii płytek z agarem, zawieraj

malejące stężenia antybiotyku. Posiane próbki s

Zmętnienie lub osad w bulionie 

zahamowanie rozwoju drobnoustrojów. Najwy

wystąpił wzrost, przyjmujemy za warto

do rzeczywistej, im stosunek rozcie

ustalamy analogicznie na podstawie okre

drobnoustrojów na agarze. M

płytek, można oznaczyć jednocze

„rozcieńczeniowe” nie należą

pracochłonność, konieczność posiadani

[6]. 

Rys. 6. Przykład testu aktywności przeciwbakteryjnej wyznaczanego metod

 

  

ńczeń 

Jest to metoda opracowana w 1878 roku przez angielskiego chirurga, twórc

antyseptyki barona Józefa Listera, polegająca na sporządzeniu szeregu kolejnych rozcie

ściwościach bakteriobójczych/bakteriostatycznych (rys. 

ciej stosowanych metod seryjnych rozcieńczeń zaliczamy metod

. W metodzie probówkowej antybiotyk rozcieńcza się w dowolnym stosunku 

ą hodowlę rozcieńcza się 1:1000 i w określonych ilo

dej probówki lub posiewa na powierzchni serii płytek z agarem, zawieraj

enia antybiotyku. Posiane próbki są inkubowane, po czym dokonuje si

tnienie lub osad w bulionie świadczy o wzroście bakterii, bulion przejrzysty oznacza 

zahamowanie rozwoju drobnoustrojów. Najwyższe rozcieńczenie antybiotyku, w którym nie 

pił wzrost, przyjmujemy za wartość MIC. Określona wartość jest tym bardziej zbli

do rzeczywistej, im stosunek rozcieńczeń jest mniejszy. W metodzie płytkowej warto

ustalamy analogicznie na podstawie określenia najmniejszego stężenia hamuj

drobnoustrojów na agarze. Metoda płytkowa ma pewne zalety. Posługują

ć jednocześnie wrażliwość kilkunastu szczepów. Metody 

czeniowe” nie należą do metod najczęściej stosowanych. Przyczyn

ść posiadania dokładnych wag i sporej ilości szkła laboratoryjnego 

 

ści przeciwbakteryjnej wyznaczanego metodą seryjnych rozcie
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Jest to metoda opracowana w 1878 roku przez angielskiego chirurga, twórcę 

niu szeregu kolejnych rozcieńczeń 

ciach bakteriobójczych/bakteriostatycznych (rys. 6). Do 

zaliczamy metodę probówkową  

ę w dowolnym stosunku 

ślonych ilościach dodaje 

dej probówki lub posiewa na powierzchni serii płytek z agarem, zawierających 

 inkubowane, po czym dokonuje się odczytu. 

cie bakterii, bulion przejrzysty oznacza 

czenie antybiotyku, w którym nie 

ść jest tym bardziej zbliżona 

 jest mniejszy. W metodzie płytkowej wartości MIC 

ężenia hamującego rozwój 

etoda płytkowa ma pewne zalety. Posługując się tą samą serią 

 kilkunastu szczepów. Metody 

ciej stosowanych. Przyczyną jest duża 

ści szkła laboratoryjnego 

 seryjnych rozcieńczeń Listera [6]. 



 

APARATURA HPLC

Budowa podstawowego wysokosprawnego chromatografu cieczowego w opcji

„niskociśnieniowej” przedstawiona

aparatu z możliwością stosowania przepływu zwrotnego eluentu

umożliwia, w przypadku wykorzystywania elucji izokratycznej, nie stosowania

siły elucyjnej w celu elucji z kolumny składników o wysokim powinowactwie do powierzchni 

fazy stacjonarnej, i ich elucję w postaci jednego piku, po zmianie kierunku przepływu

w kolumnie, na przeciwny do tego, jaki był stosowany podcza

Tę frakcję można ewentualnie rozdziela

naczynia ściekowego.  
 

Rys. 7. Schemat aparatury HPLC z mo

Eluent ze zbiornika na faz

o składzie programowanym z zastosowaniem 3

umieszczonych po stronie ssącej pompy, 

równolegle pracujących pomp, z których ka

kontroluje objętościowe natęż

(opór przepływu eluentu). Eluent o okre

tłoczony jest przez zawór dozują

„autosampler”, który umożliwia

bez konieczności wyłączania pompy. 

Ważne, by czas przełą

przepływu zwrotnego, czy zaworów systemu przeł

0.15 sek.), ponieważ w położeniu po

a stąd, przy niewielkiej ściśliwo

pompy, i „system bezpieczeństwa” spowoduje wył

APARATURA HPLC  

Budowa podstawowego wysokosprawnego chromatografu cieczowego w opcji

nieniowej” przedstawiona jest na rys. 7 i na rys. 8. Na rys. 7 zamieszczono układ 

ą stosowania przepływu zwrotnego eluentu w kolumnie rozdzielczej, co 

liwia, w przypadku wykorzystywania elucji izokratycznej, nie stosowania

siły elucyjnej w celu elucji z kolumny składników o wysokim powinowactwie do powierzchni 

fazy stacjonarnej, i ich elucję w postaci jednego piku, po zmianie kierunku przepływu

na przeciwny do tego, jaki był stosowany podczas „właściwego” rozdzielania. 

na ewentualnie rozdzielać dalej w innych warunkach, albo skierowa

aparatury HPLC z możliwością stosowania zmiany kierunku przepływu eluentu

ent ze zbiornika na fazę ruchomą (1), albo mieszanina kilku składników

o składzie programowanym z zastosowaniem 3-ch lub 4-ech zaworów proporcjonuj

umieszczonych po stronie ssącej pompy, zostaje zasysana przez pompę (2)

p, z których każda zasysa i tłoczy inny składnik eluentu. Pompa

ciowe natężenie przepływu fazy ruchomej oraz mierzy 

(opór przepływu eluentu). Eluent o określonym, albo programowanym składzie jest d

dozujący (3), albo przez automatyczny dozownik repetycyjny, tzw. 

żliwia wprowadzenie do kolumny żądanej objętoś

pompy.  

ne, by czas przełączania dwu-stawnego zaworu dozującego, a tak

przepływu zwrotnego, czy zaworów systemu przełączania kolumn, był bardzo krótki

 w położeniu pośrednim zaworu ma miejsce odcięcie przepływu cieczy, 

ś śliwości cieczy, może gwałtownie wzrosnąć ciś

ństwa” spowoduje wyłączenie pompy!  
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Budowa podstawowego wysokosprawnego chromatografu cieczowego w opcji 

zamieszczono układ 

w kolumnie rozdzielczej, co 

liwia, w przypadku wykorzystywania elucji izokratycznej, nie stosowania tzw. „skoku” 

siły elucyjnej w celu elucji z kolumny składników o wysokim powinowactwie do powierzchni 

 w postaci jednego piku, po zmianie kierunku przepływu eluentu 

ściwego” rozdzielania. 

, albo skierować do 

 
 stosowania zmiany kierunku przepływu eluentu. 

, albo mieszanina kilku składników eluentu,  

ech zaworów proporcjonujących, 

(2), albo przez kilka 

da zasysa i tłoczy inny składnik eluentu. Pompa 

mierzy spadek ciśnienia 

lonym, albo programowanym składzie jest dalej 

albo przez automatyczny dozownik repetycyjny, tzw. 

ętości próbki /wsadu, 

ącego, a także zaworu 

był bardzo krótki – 0.1 -

ęcie przepływu cieczy,  

ąć ciśnienie na wylocie 
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Rys. 8. Schemat aparatu HPLC.  

Opis symboli: 1- zbiornik z eluentem; 2- pompa; 3- zawór dozujący; 4- „pre-kolumna” (kolumna ochronna);  

5 – kolumna, 6- termostat; 7 – detektor; 8- rejestrator; 9 – zbiornik na eluat, albo kolektor frakcji. 

Eluent jest kolejno wprowadzany do kolumny (5), która czasem jest wyposażona  

w kolumnę ochronną (4) - tzw. pre-kolumnę - nie jest ona potrzebna, a nawet jest 

niekorzystne jej stosowanie, w przypadku stosowania przepływu zwrotnego eluentu w 

kolumnie rozdzielczej, a także wówczas, gdy próbka / wsad zostały wstępnie oczyszczone, 

np., z zastosowaniem techniki SPE. W kolumnie następuje operacja rozdzielania składników 

mieszaniny. Czasami, aby zwiększyć żywotność kolumny (wówczas gdy nie wykorzystuje się 

przepływu zwrotnego eluentu w kolumnie rozdzielczej), a próbka /wsad może zawierać 

składniki bardzo silnie sorbowane do powierzchni sorpcyjnej, stosuje się tzw. pre-kolumnę, a 

w istocie, kolumnę ochronną, wypełnioną tym samym sorbentem, jak właściwa kolumna 

rozdzielcza.  

W kolumnie ochronnej sorbowane są składniki mogące silnie sorbować się do złoża kolumny 

rozdzielczej. Rozdzielone składniki, albo grupy składników rozdzielanej mieszaniny, 

eluowane są z kolumny do detektora (7) lub grupy detektorów połączonych szeregowo, albo 

korzystniej, równolegle, dalej do zbiornika na ścieki (9) lub kolektora frakcji. Często, by 

zachować stałe warunki rozdzielania, jest ono realizowane w stałej temperaturze, czasem też 

w warunkach programowanych zmian temperatury, co uzyskuje się za pomocą sterowanego 

termostatu (6), w którym znajduje się kolumna, albo układ kolumn rozdzielczych, a także 

pętla dozująca zaworu dozującego, przewody łączące, a czasem dodatkowy podgrzewacz 

eluentu. W przypadku rozdzielania substancji termo-labilnych, (zwłaszcza enzymów), stosuje 

się system chłodzenia termostatu do temperatury 4-5°C. W niektórych przypadkach 

rozdzielanie prowadzi się w podwyższonych temperaturach, co zmniejsza lepkość eluentu  

i opory przepływu eluentu przez kolumnę / układ kolumn, a także dzięki obniżeniu wartości 
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współczynników dyfuzji rozdzielanych molekuł oraz eluentu, poprawia sprawność 

rozdzielania (powoduje wzrost liczby półek teoretycznych kolumny). Należy jednocześnie 

dodać, że z reguły, wraz ze wzrostem temperatury rozdzielania, w warunkach elucyjnej 

chromatografii sorpcyjnej, spada wartość współczynnika retencji, dlatego, należy 

jednocześnie obniżyć siłę elucyjną eluentu w stosunku do warunków rozdzielania  

w temperaturze niższej. 

Detekcja, rejestracja i przetwarzanie danych pomiarowych 

Detektor / kilka jednocześnie stosowanych detektorów, reaguje na zmianę składu 

eluatu, poprzez zmianę sygnału wyjściowego (z reguły sygnał napięciowy w zakresie 0 do 1 

V). Te zmiany są przetwarzane na obraz graficzny zmian zawartości składnika / grup 

składników w eluacie wypływającym z kolumny w funkcji czasu (w przypadku stałej 

wartości natężenia przepływu eluentu w kolumnie), a w zasadzie - w funkcji objętości eluentu 

przepływającego przez kolumnę nazywane są chromatogramem. Obecnie, najczęściej 

analogowy sygnał detektora / detektorów, jest dzięki wykorzystywaniu szybkiego 

przetwornika analogowo – cyfrowego o wysokiej rozdzielczości i niskim poziomie szumów 

własnych, przekształcany w sygnał cyfrowy, rejestrowany w pamięci komputera, czy 

integratora cyfrowego, a następnie, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu komputera (8), 

przekształcany w odpowiedni „protokół” rozdzielania.  

Najczęściej stosowanym detektorem, szczególnie w chromatografii preparatywnej, jest 

pokazany schematycznie na rys. 9, w opcji spektrofotometru, detektor spektrofotometryczny 

UV-VIS, najkorzystniej typu DAD - z lampą deuterową, jako źródłem światła UV w zakresie 

180 do 560 nm, i lampą halogenową w zakresie 380 – 100- nm oraz tablicą 1024 / 2048 

fotoelementów (najczęściej fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego 

przetwornika A/C), zapewniający otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, 

tzn., zależności funkcyjnej: absorpcja światła przez eluat, w funkcji czasu i długości fali 

światła, mogący działać w zakresie od 180 do 1000 najczęściej od 200 do 800 nm, dając 

widma rozdzielanych składników w zakresie UV-VIS. 
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Schemat ideowy detektora UV-VIS / DAD 

Rys. 9. Schemat ideowy jednowiązkowego spektrofotometru typu UV-VIS/DAD ( z tablicą fotoelementów).  
W przypadku detektora chromatograficznego, zamiast kuwety kwarcowej znajduje się przepływowe naczyńko 
fotometryczne, zapewniające pomiar absorpcji światła w warunkach dynamicznych (w czasie przepływu przez 

kuwetę pomiarową eluatu, wypływającego z kolumny rozdzielczej) 

Zasada działania to wykorzystywanie prawa Lamberta Beera, jednak, w warunkach 

dynamicznych, tzn., przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 

optycznej, zaopatrzone w kwarcowe, albo szafirowe okienka. Dla zastosowań 

preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, zmieniając naczynko 

o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm, lub 0,5 mm. Chociaż korzystniejsze, w celu zapewnienia 

liniowości odpowiedzi detektora dla wysokich stężeń składników eluatu, jest stosowanie 

typowego naczyńka do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła 

(którą można programować) by detekcja miała charakter liniowy, także dla wysokich stężeń 

składników w eluacie, jak to często ma miejsce w warunkach preparatywnych.  

Wadą detektora UV-VIS jest silna zależność sygnału od wartości molowego 

współczynnika absorpcji światła rozdzielanych składników mieszaniny, a także brak sygnału 

pomiarowego w zakresie długości fali silnej absorpcji światła przez eluent. Zaletą, możliwość 

badania zależności absorpcji światła w czasie trwania rozdzielania w funkcji długości fali, co 

umożliwia otrzymywanie jednocześnie wielu chromatogramów, rozumianych jako wartość 

absorpcji światła, zależna od stężenia składników w eluacie, w funkcji czasu. Detektor ten jest 

też nieprzydatny, gdy składniki rozdzielanej mieszaniny nie absorbują światła w zakresie UV-

VIS, np. dla alkoholi, cukrów, węglowodorów nasyconych, amin, amino alkoholi. 

Drugim detektorem wykorzystywanym często w chromatografii preparatywnej jest 

różnicowy detektor refraktometryczny (Refractive Index Detector - RID), którego schemat 
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pokazano na rys. 10. Ten detektor nie należy do szczególnie czułych, ale ważną jego zaletą, 

jest proporcjonalność sygnału do stężenia oraz masy cząsteczkowej badanych substancji. 

Niestety, ten detektor nie może być stosowany w warunkach elucji gradientowej (dlaczego ?). 

 

Schemat budowy i 

działania 

różnicowego 

detektora 

refraktometrycznego 

RID

Rys. 10. Schemat detektora RID oraz zasada działania kuwety przepływowej. 

W chromatografii cieczowej nie ma detektora uniwersalnego, z wyjątkiem 

spektrometru mas. W zastosowaniach analitycznych wykorzystuje się z reguły detektory 

selektywne, np..: detektor spektrofotometryczny, czy detektor fluorescencyjny. W przypadku, 

jednak, chromatografii preparatywnej, ważne jest by detektor był czuły na wszystkie składniki 

rozdzielanej mieszaniny, tzn. by był, jednocześnie, czuły i uniwersalny, a dodatkowo niezbyt 

drogi. Do takich oprócz w/w (z ograniczeniem nieprzydatności dla substancji 

nieabsorbujących światła UV-VIS), czy bardzo kosztownego i niezbyt przydatnego dla 

wysokich zawartości rozdzielanych składników w eluencie, należą detektor laserowy światła 

rozproszonego (Laser Light Scattering Detector - LLSD), detektor „Corona” i detektor 

płomieniowo – jonizacyjny do HLPC, który jednak, ostatnio nie jest oferowany na rynku 

(Flame Ionization Detector - FID). 

W przypadku detektora LLSD, albo FID do LC, mogą one być stosowane w celach 

preparatywnych, tylko, jako przyłączone „na boczniku”, gdy przez detektor przepływa tylko 

mała część eluatu, a pozostała jest kierowana do kolektora frakcji. Także w przypadku 

detektora UV-VIS, jest często celowe umieszczanie go na boczniku w warunkach 

chromatografii preparatywnej, szczególnie wówczas, gdy rozdzielane substancje mogą być 
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aktywowane i ulegać przemianom fotochemicznym, po naświetlaniu światłem UV o długości 

fali 180 – 360 nm. 

Bardziej szczegółowe informacje o detektorach i detekcji w HPLC, można znaleźć  

w specjalistycznej literaturze przedmiotu. Jednak, te, które zostały podane powyżej są dla 

zastosowań preparatywnych chromatografii najważniejsze. 

 

ZASTOSOWANIE BIOTECHNOLOGICZNE 

Klasyczna metodyka rozdzielania i oczyszczanie peptydów w skali laboratoryjnej z 
kolumnami szklanymi 

Przykład „klasycznej” procedury izolacji oraz oczyszczania bakteriocyny (trwającej 

około 7 dni) jest ponizej przedstawiony na przykładzie otrzymywania StT [12]. 

30 ml hodowli szczepu Staphylococcus cohni (uprzednio pobranej z podłoża LA) 

zaszczepiono 100 ml pożywki LB. Następnie prowadzono hodowlę przez okres 36h  

w temperaturze 37°C z napowietrzaniem. StT, jako bakteriocyna, jest wydzielana przez 

bakterie do supernatantu. 

 

I.  Etapy przygotowania wsadu i rozdzielania: 

1) Do zebranego supernatantu (1000 mL), uzyskanego po odwirowaniu (30 000 rpm,  

15 min.) hodowli bakteryjnej, dodano siarczanu amonu (do 80%-wego nasycenia) przez 60 

minut przy równoczesnym mieszaniu roztworu na mieszadle magnetycznym w temperaturze 

pokojowej. Następnie po 48h przechowywania w 4°C roztwór wirowano (10 000 rpm, 90 

min.). Osad został rozpuszczony w 10% roztworze etanolu (pH 7) i ponownie wirowany  

(30 000 rpm, 15 min.). 

2) Klarowny supernatant rozdzielano następnie z zastosowaniem filtracji żelowej. Na 

kolumnę wypełnioną złożem Sephadex G-100 (2,6 x 90cm) zrównoważoną eluentem A (10% 

etanol, pH 7) wprowadzono 20mL supernatantu z szybkością 0,3mL/min. Elucję prowadzono 

eluentem do kondycjonowania kolumny z prędkością przepływu 0,42mL/min. Zebrane 

frakcje (rys. 11) poddano hydrolizie przez dodanie HCl (do pH 3), w celu denaturacji białek 

obecnych w matrycy, co w znaczący sposób zwiększa stopień oczyszczenia StT. Zakwaszony 

roztwór po przechowywaniu w temperaturze 4°C przez 12h wirowano (30 000 rpm, 15 min.).  
 



 

Rys. 11. Chromatogram rozdzielania mieszaniny hodowlanej na kolumnie Sephadex G

Stężenie peptydu (

3) Klarowny eluat w kolejnym etapie rozdzielano z zastosowa

CM Sephadex C-50 (1,6 x 200 mm) uprzednio kondycjonowanej eluentem B (10% etanol, pH 

3). Złoże zostało przepłukane 100m

z wykorzystaniem liniowego gradientu eluentu C (1M KCl w 

wyglądał następująco: 0-400min, 0

kolejnemu etapowi oczyszczania z zastosowaniem FPLC.

 

. Chromatogram rozdzielania mieszaniny hodowlanej na kolumnie Sephadex G

ężenie peptydu (-O-) oraz aktywność peptydu (-●-) [13]. 

Klarowny eluat w kolejnym etapie rozdzielano z zastosowaniem kolumny ze zło

50 (1,6 x 200 mm) uprzednio kondycjonowanej eluentem B (10% etanol, pH 

e zostało przepłukane 100mL eluentu B. Zaadsorbowane białka zostały wyeluowane 

z wykorzystaniem liniowego gradientu eluentu C (1M KCl w eluencie B). Program elucji 

400min, 0-100% C. Zebrane frakcje nr 18-24 (rys.

kolejnemu etapowi oczyszczania z zastosowaniem FPLC. 
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. Chromatogram rozdzielania mieszaniny hodowlanej na kolumnie Sephadex G-100 (I etap).  

niem kolumny ze złożem 

50 (1,6 x 200 mm) uprzednio kondycjonowanej eluentem B (10% etanol, pH 

eluentu B. Zaadsorbowane białka zostały wyeluowane  

eluencie B). Program elucji 

24 (rys. 12) poddano 



 

Rys. 12. Chromatogram rozdzielania mieszaniny hodowlanej na kolumnie Sephadex C

Stężenie peptydu (

4) Do zrównoważonej eluentem C (10% etanol +0,1MKCl, pH 7) kolumny Superose 12 

(1,0 x 30 cm) wprowadzono wzbogacon

eluentem C z identyczną wartoś

dla których wykonano oznaczenie ich aktywno

testowego (rys. 13). 

Rys. 13. Chromatogram rozdzielania mieszaniny hodowlanej na kolumnie Superose 12 (III etap).  

Stężenie peptydu (

Chromatogram rozdzielania mieszaniny hodowlanej na kolumnie Sephadex C

ężenie peptydu (-O-) oraz aktywność peptydu (-●-) [13]. 

żonej eluentem C (10% etanol +0,1MKCl, pH 7) kolumny Superose 12 

(1,0 x 30 cm) wprowadzono wzbogaconą frakcje StT (0,5 mL/min.). Elucj

ą wartością objętościowego natężenia przepływu. Zebrano 30 frakcji, 

dla których wykonano oznaczenie ich aktywności przeciwbakteryjnej w stosunku do szczepu 

. Chromatogram rozdzielania mieszaniny hodowlanej na kolumnie Superose 12 (III etap).  

ężenie peptydu (-O-) oraz aktywność peptydu (-●-) [13]. 
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Chromatogram rozdzielania mieszaniny hodowlanej na kolumnie Sephadex C-50 (II etap).  

onej eluentem C (10% etanol +0,1MKCl, pH 7) kolumny Superose 12 

/min.). Elucję prowadzono 

enia przepływu. Zebrano 30 frakcji, 

ci przeciwbakteryjnej w stosunku do szczepu 

 
. Chromatogram rozdzielania mieszaniny hodowlanej na kolumnie Superose 12 (III etap).   



 

II.  Oznaczanie aktywnoś

We wszystkich etapach zebrane frakcje były oznaczane w kierunku aktywno

przeciwbakteryjnej w stosunku do 

dyfuzyjnych (rys. 14). 

Rys. 14. Fotografia wyników testu kr

otrzymanych po drugim etapie procedury otrzymywania StT [13].

III.  Badanie „czystości chromatograficznej” produktu.

Ostatni etap przedstawionej procedury polegał na oznaczeniu czysto

otrzymanej w toku kilku-etapowej procedury izolacji z zastosowaniem techniki RP

Wzbogaconą frakcję peptydu rozdzielano z wykorzystaniem kolumny C18 (0,46 x 25cm) 

i eluentu D (acetonitryl: woda, 9:1 + 0,1% TFA 

w ilości 0,2mL eluowano z kolumny z zastosowaniem elucji izokratycznej, z obj

natężeniem przepływu na poziomie 1m

spektrofotometrycznego UV-VIS, przy monitorowanych długo

i 280nm. Obserwowany pik ch

oznaczenie aktywności przeciwbakteryjnej frakcji w identyczny

Oznaczanie aktywności antybiotycznej – metodyka klasyczna. 

We wszystkich etapach zebrane frakcje były oznaczane w kierunku aktywno

przeciwbakteryjnej w stosunku do Micrococccus luteus, z zastosowaniem metody kr

 

. Fotografia wyników testu krążków dyfuzyjnych sporządzonego dla poszczególnych frakcji eluatu 

otrzymanych po drugim etapie procedury otrzymywania StT [13]. 

ści chromatograficznej” produktu.  

Ostatni etap przedstawionej procedury polegał na oznaczeniu czysto

etapowej procedury izolacji z zastosowaniem techniki RP

ę peptydu rozdzielano z wykorzystaniem kolumny C18 (0,46 x 25cm) 

i eluentu D (acetonitryl: woda, 9:1 + 0,1% TFA – w stosunku objętoś

olumny z zastosowaniem elucji izokratycznej, z obj

eniem przepływu na poziomie 1mL/min. Detekcję prowadzono z uż

VIS, przy monitorowanych długościach fali odpowiednio 215nm 

i 280nm. Obserwowany pik chromatograficzny (rys. 15) został zebrany i nast

ści przeciwbakteryjnej frakcji w identyczny sposób, jak poprzednio
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We wszystkich etapach zebrane frakcje były oznaczane w kierunku aktywności 

, z zastosowaniem metody krążków 

poszczególnych frakcji eluatu 

 

Ostatni etap przedstawionej procedury polegał na oznaczeniu czystości StT 

etapowej procedury izolacji z zastosowaniem techniki RP-HPLC. 

 peptydu rozdzielano z wykorzystaniem kolumny C18 (0,46 x 25cm)  

ętościowym). Próbkę  

olumny z zastosowaniem elucji izokratycznej, z objętościowym 

 prowadzono z użyciem detektora 

ciach fali odpowiednio 215nm 

) został zebrany i następnie wykonano 

sposób, jak poprzednio. 



 

Rys. 15. Chromatogram oznaczenia czysto

techniką RP-HPLC.  Oznaczenia: linia ci

Przedstawiona kilku etapowa metodyka pozwala na izolacj

z 1 litra hodowli Staphylococcus

niewątpliwie jest jej duża pracochłonno

dni. 

IV.  Możliwość i zasady post

nowoczesnymi technikami rozdzielania

Biorąc po uwagę praco

bakteriocyny z pożywki pohodowlanej, celowe wydaje si

alternatywnej. Ze względu na mo

najkorzystniejsza do izolacji 

. Chromatogram oznaczenia czystości StT (otrzymanej w toku 5-cio etapowej procedury oczyszczania) 

HPLC.  Oznaczenia: linia ciągła - detekcja przy dł. fali 215nm, linia przerywana 

długości fali 280nm [13]. 

Przedstawiona kilku etapowa metodyka pozwala na izolację 2,7 mg 

Staphylococcus sp. T. Jednak główną wadą przedstawionej procedury 

ża pracochłonność oraz czasochłonność – proces izolacji trwa ok. 7 

 i zasady postępowania w celu zastąpienia procedury klasycznej 

nowoczesnymi technikami rozdzielania HPLC, NF/RO itp. 

ę praco- i czasochłonność klasycznej procedury otrzymywania 

żywki pohodowlanej, celowe wydaje się poszukiwanie metody 

ędu na możliwość znacznej redukcji czasu rozdzielania, 

ejsza do izolacji Stafylokokcyny T wydaje się być technika wysokosprawnej 
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cio etapowej procedury oczyszczania) 

detekcja przy dł. fali 215nm, linia przerywana - detekcja przy 

ę 2,7 mg Stafylokokcyny T 

ą przedstawionej procedury 

proces izolacji trwa ok. 7 

pienia procedury klasycznej 

 klasycznej procedury otrzymywania 

ę poszukiwanie metody 

 znacznej redukcji czasu rozdzielania, 

ć technika wysokosprawnej 
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chromatografii cieczowej. W tym celu można zastąpić wypełnienie Sephadex G20 sorbentem 

na bazie modyfikowanego żelu krzemionkowego typu DIOL 100 lub DIOL 250. Kolejna 

modyfikacja może polegać na zastąpieniu kolumny z sorbentem typu Superose (na bazie 

agarozy) kolumną wypełnioną anionitem, np. NHR2
+ lub NH2R

+, albo dokonania najpierw 

rozdzielania z zastosowaniem RP/HILIC, a dopiero następnie chromatografii jonowymiennej 

lub jonowej. W konsekwencji istnieje możliwość znacznego zredukowania czasu trwania 

operacji rozdzielania z 7 dni do 2-óch/3-ech godzin, pod warunkiem, jednak, że nie będzie 

konieczności „międzyoperacyjnego wzbogacania fazy”. 

 

Izolacja Stafylokokcyny T z zastosowaniem techniki RP-HPLC lub/i HILIC oraz 

badanie aktywności przeciwbakteryjnej  

RP-HPLC 

Metody RP-HPLC są powszechnie wykorzystywane do rozdzielania peptydów  

i białek (szczególnie do celów analitycznych). Mechanizm rozdzielania peptydów i białek  

w układach faz odwróconych opiera się na różnicy w sile oddziaływania hydrofobowych 

fragmentów molekuł, z hydrofobowymi łańcuchami alkilowymi lub pierścieniami arylowymi 

przyłączonymi trwale (w przypadku żelu krzemionkowego jako „nośnika” - najczęściej 

wiązaniami siloksanowymi) do powierzchni sorbentu. Ponieważ rozdzielane cząsteczki 

peptydów i białek złożone są z różnych aminokwasów (hydrofobowych lub hydrofilowych), 

ułożonych w zróżnicowanej kombinacji, retencja zależy od wynikowej hydrofobowości 

rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, tzn. zarówno od struktury i rozkładu 

hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości solwatów istniejących  

w równowadze ze składnikami eluentu. 

Wiązanie peptydu lub białka z powierzchnią fazy stacjonarnej przedstawiono na  

rys. 16.  



 

Rys. 16. Sposób wiązania peptydu (A) i białka (B) do sorbentu w odwróconych układach faz [1

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku ka

chromatografii cieczowej, moż

skład fazy ruchomej jest niezmienny (maj

nieznacznie różniących się hydrofobowo

ruchomej zmienia się w czasie trwania elucji, poprzez wzrost udziału składnika o wy

elucyjnej (mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakre

zróżnicowania hydrofobowości). Z 

w warunkach elucji gradientowej.

Ze względu na:  

• wysoką rozdzielczość

chromatograficznych (nawet dla molekuł o zbli

• selektywność uzyskiwan

procesu rozdzielania,  

• wysoką produktywność

ązania peptydu (A) i białka (B) do sorbentu w odwróconych układach faz [1

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku ka

chromatografii cieczowej, może być prowadzona dwojako. W sposób izokratyczny

skład fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników 

ę hydrofobowością) lub w sposób gradientowy

ę w czasie trwania elucji, poprzez wzrost udziału składnika o wy

cy zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakre

nicowania hydrofobowości). Z reguły rozdzielanie peptydów i białek 

gradientowej. 

 rozdzielczość uzyskiwaną w szerokim zakresie parametrów 

chromatograficznych (nawet dla molekuł o zbliżonej strukturze),  

ść uzyskiwaną poprzez zmianę warunków (parametrów) prowadzenia 

 

 produktywność i stopień odzysku,  
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zania peptydu (A) i białka (B) do sorbentu w odwróconych układach faz [14]. 

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 

sposób izokratyczny, kiedy 

cy zastosowanie do rozdzielania składników 

sposób gradientowy, kiedy skład fazy 

 w czasie trwania elucji, poprzez wzrost udziału składnika o wyższej sile 

cy zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 

białek przeprowadza się  

 w szerokim zakresie parametrów 

 warunków (parametrów) prowadzenia 
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• bardzo dobrą powtarzalność spowodowaną m.in. wysoką trwałością sorbentu technika 

RP-HPLC jest „z powodzeniem” wykorzystywana do rozdzielania peptydów i białek.  

Należy jednak pamiętać, że w przypadku stosowania do rozdzielania peptydów  

i białek układu RP istnieje podwyższone prawdopodobieństwo wystąpienia nieodwracalnej 

zmiany struktury przestrzennej polipeptydu, czy białka (denaturacji) niekiedy (choć bardzo 

rzadko) do tego stopnia, że stopień odzysku polipeptydów aktywnych biologicznie znacząco 

spada. 

RP-HPLC jest uniwersalną metodą wykorzystywaną do izolacji peptydów ze źródeł 

naturalnych oraz syntetycznych, zarówno w skali analitycznej, ale również preparatywnej.  

W skali analitycznej metoda wykorzystywana jest do oznaczania czystości produktów syntezy 

peptydów na nośniku stałym, do analizowania produktów enzymatycznej hydrolizy białek 

(tzw. tryptic maps). Natomiast RP-PLC (RP-HPLC w skali preparatywnej) wykorzystywana 

jest do oczyszczania i otrzymywania użytecznych ilości peptydów i białek.  

 

Badanie aktywności przeciwbakteryjnej  

Poniżej został przedstawiony przykład zastosowania wysokosprawnej chromatografii 

cieczowej w odwróconych układach faz do oczyszczania Stafylokokcyny T z mieszaniny 

płynu pohodowlanego [6]. 

W omawianym przykładzie rozdzielane były próbki supernatatntu, (oczyszczonego  

w różnym stopniu) płynu pohodowlanego szczepu produkującego Stafylokokcynę  

T- Staphylococcus cohni T. Eluent stanowiła mieszanina 2 składnikowa: woda : metanol  

w stosunku objętościowym 45:55, z dodatkiem kwasu octowego (0,1%, v/v). Kolumna 

zastosowana w przedstawionej metodyce to LiChrosphere RP18e, 125 x 4mm, porowatość 

100Å oraz średnica ziarna 5µm. 

Etap ten wykonano w celu uzyskania maksymalnie oczyszczonej frakcji zawierającej 

aktywną Stafylokokcynę (rys. 17). Próbki były rozdzielane w temperaturze pokojowej  

w warunkach elucji izokratycznej; objętościowe natężenie przepływu fazy ruchomej 

1mL/min. 

Stafylokokcyna T została w zadowalający sposób oddzielona od substancji 

towarzyszących („balastowych”), tzn. możliwa jest jej izolacja w warunkach przeładowania 

stężeniowego, czy też objętościowego, przy zminimalizowaniu prawdopodobieństwa koelucji, 

tym samym zanieczyszczenia frakcji innymi substancjami. Dodatkowo substancja będąca 



 

przedmiotem zainteresowania jest eluowana w ok. 3 minucie trwani

sposób wpływa na skrócenie czasu prowadzenia procesu otrzymywania.

Niemniej jednak wadą przedstawionej metodyki jest konieczno

wstecznej fazy ruchomej, ze wzgl

hydrofobowych, które bardzo silnie oddziałuj

Ewentualnie zamiast backflush

w tym przypadku jest to niekorzystne w warunkach chrom

względu na problem recyrkulacji eluentu. 
 

Rys. 17. Chromatogram w odwzorowaniu poziomicowym otrzymany z detektora UV

supernatantu StT po etapie oczyszczania. warunki chromatograficzne: kolumna LiChrosphere RP18e, 100Å, 125 

x 4mm, 5µm, eluent woda:metanol +0,1% kwas octowy (47:53, v/v), obj

1ml/min, objętość dozowanej próbki 50

Zebrane frakcje StT w dalszej kolejno

przeciwbakteryjnej metodą krąż

ewentualny wpływ składników fazy ruchomej na pomiar aktywno

rozpuszczalnik (odparowanie pró

w buforze fosforanowym o pH 7,3. 

Analizując rys. 18 widać

przeciwbakteryjną w stosunku do szczepu kontrolnego. z tego wynika, 

bakteriocynogennej w kolejnych roztworach jest na p

przedmiotem zainteresowania jest eluowana w ok. 3 minucie trwania analizy, co w znacz

sposób wpływa na skrócenie czasu prowadzenia procesu otrzymywania. 

Niemniej jednak wadą przedstawionej metodyki jest konieczność zastosowania elucji 

wstecznej fazy ruchomej, ze względu na obecność w matrycy próbki substancji wysoce

hydrofobowych, które bardzo silnie oddziałują z grupami funkcyjnymi fazy stacjonarnej. 

backflush-u można zastosować elucję gradientową lub skokow

w tym przypadku jest to niekorzystne w warunkach chromatografii preparatywnej, z

problem recyrkulacji eluentu.  

Chromatogram w odwzorowaniu poziomicowym otrzymany z detektora UV-VIS, typu DAD dla próbki 

supernatantu StT po etapie oczyszczania. warunki chromatograficzne: kolumna LiChrosphere RP18e, 100Å, 125 

m, eluent woda:metanol +0,1% kwas octowy (47:53, v/v), objętościowe nat

 dozowanej próbki 50µl [6]. 

frakcje StT w dalszej kolejności zostały badane w kierunku aktywno

ą krążków dyfuzyjnych (rys. 18). Jednak wcześniej, aby wykluczy

ewentualny wpływ składników fazy ruchomej na pomiar aktywności frakcji 

rozpuszczalnik (odparowanie próżniowe), następnie frakcja StT została rozpuszczona 

w buforze fosforanowym o pH 7,3.  

widać, ze jedynie frakcja nierozcieńczona wykazuje aktywno

 w stosunku do szczepu kontrolnego. z tego wynika, że stęż

bakteriocynogennej w kolejnych roztworach jest na poziomie niższym, niż MIC.
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a analizy, co w znaczący 

ść zastosowania elucji 

 w matrycy próbki substancji wysoce 

 z grupami funkcyjnymi fazy stacjonarnej. 

lub skokową, jednak 

tografii preparatywnej, ze 

 
VIS, typu DAD dla próbki 

supernatantu StT po etapie oczyszczania. warunki chromatograficzne: kolumna LiChrosphere RP18e, 100Å, 125 

ę ściowe natężenie przepływu 

ci zostały badane w kierunku aktywności 

śniej, aby wykluczyć 

ści frakcji z eluatu usunięto 

pnie frakcja StT została rozpuszczona  

ńczona wykazuje aktywność 

że stężenie substancji 

szym, niż MIC. 



 

Rys. 18. Fotografia płytki Petriego 
(zaznaczony pik na chromatogramie

Przykład rozdzielania i oczyszczanie peptydów w skali semi
preparatywnej 

Otrzymanie użytecznych ilo

rozdzielania chromatograficznego w skali semi

a w ostateczności, procesowej. Do tego celu nale

do preparatywnej, dalej procesowej. 

Najczęściej, najkorzystniejsze warunki rozdzielania, tj.: 

i sprawność rozdzielania otrzymuje si

z zastosowaniem kolumny analitycznej, alb

powierzchni sorbentu. Przenoszenie skali polega na zastosowaniu kolumny o 

sprawności i jeśli to możliwe, takiej samej

rozdzielanych substancji i rodzaju rozpuszczalnika „wsadu”, jak w skali modelowej

prowadzenia rozdzielania, liniowa pr

powinny ulec zmianie, jeśli zastosujemy kolumn

pełnego podobieństwa fizycznego

sprawność (identyczną, albo bardzo podobn

w warunkach braku przeładowania).

kolumny, objętościowe natężenie przepływ

do kolumny, które wówczas, 

który definiowany jest, jako stosunek kwadratu 

kwadratu kolumny modelowej

Przykład procesu przenoszenia warunków rozdzielania chromatograficznego ze skali 

modelowej, realizowanej z zastosowaniem kolumny analitycznej,

zaprezentowany na przykładzie procedury otrzymywania

 
Fotografia płytki Petriego z naniesionymi rozcieńczenia frakcji StT

aznaczony pik na chromatogramie – rys. 17). 

i oczyszczanie peptydów w skali semi-preparatywnej oraz 

żytecznych ilości preparatu farmaceutycznego wymaga zastosowania 

rozdzielania chromatograficznego w skali semi-preparatywnej i preparatywnej, 

procesowej. Do tego celu należy przenieść skalę rozdzielania z modelowej,

do preparatywnej, dalej procesowej.  

najkorzystniejsze warunki rozdzielania, tj.: zadowalają

otrzymuje się na początku w skali „modelowej”, tj. 

z zastosowaniem kolumny analitycznej, albo modelowej i niewielkiego stopnia przeładowania 

. Przenoszenie skali polega na zastosowaniu kolumny o 

żliwe, takiej samej średnicy ziaren oraz rodzaju sor

i rodzaju rozpuszczalnika „wsadu”, jak w skali modelowej

prowadzenia rozdzielania, liniowa prędkość przepływu oraz spadek ciśnienia w kolumnie nie 

śli zastosujemy kolumnę o takiej samej długoś

twa fizycznego. Zastosowana kolumna powinna również

ą, albo bardzo podobną liczbę półek teoretycznych, wyznaczon

w warunkach braku przeładowania). Natomiast, zmianie ulegają takie parametry jak: 

ężenie przepływu oraz objętość roztworu mieszaniny dozowanej 

 są zmieniane na podstawie współczynnika przeniesienia skali, 

który definiowany jest, jako stosunek kwadratu średnicy kolumny preparatywnej oraz 

ny modelowej. 

Przykład procesu przenoszenia warunków rozdzielania chromatograficznego ze skali 

modelowej, realizowanej z zastosowaniem kolumny analitycznej, do procesowej zostanie 

owany na przykładzie procedury otrzymywania antybiotyku E-
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czenia frakcji StT. 

preparatywnej oraz 

ci preparatu farmaceutycznego wymaga zastosowania 

preparatywnej i preparatywnej,  

ę rozdzielania z modelowej, 

zadowalającą selektywność  

tku w skali „modelowej”, tj. z zastosowaniem 

o modelowej i niewielkiego stopnia przeładowania 

. Przenoszenie skali polega na zastosowaniu kolumny o takiej samej 

oraz rodzaju sorbentu, czy stężenia 

i rodzaju rozpuszczalnika „wsadu”, jak w skali modelowej. Czas 

śnienia w kolumnie nie 

 o takiej samej długości oraz warunki 

Zastosowana kolumna powinna również mieć taką samą 

 półek teoretycznych, wyznaczoną  

 takie parametry jak: średnica 

 roztworu mieszaniny dozowanej 

 zmieniane na podstawie współczynnika przeniesienia skali, 

rednicy kolumny preparatywnej oraz 

Przykład procesu przenoszenia warunków rozdzielania chromatograficznego ze skali 

do procesowej zostanie 

-1077 (Cefprenam) 



 

[14], inaczej nazywanego Cefluprenamem

(antybiotyków β-laktamowych

aktywność przeciwdrobnoustrojow

Enterobacteriaceae sp. 
 

Rys. 

Rozdzielaniu została poddana mieszanina post

ceprenamu. W pierwszym etapie została opracowana procedura oczyszczania antybiotyku 

w skali modelowej. W tej fazie eksperymentu zastosowano kolumny modelowe o wymiarach 

150mm x 6mm. W kolejnym etapie dobrane warunki rozdzielania uznane za najkorzystniejsze 

zostały przeniesione do skali 

i takiej samej długości. Opracowana technologia oczyszczania substancji E

z kaskady trzech preparatywnych kolumn chromatograficznych: oczyszczaj

column), usuwającą barwniki

(concentration column). Schemat systemu instalacji p

Rys. 20. Instalacja do otrzymywania w skali procesowej Cefluprenamenu z mieszaniny post

Mieszanina poreakcyjna w pierwszej kolejno

ODS-A120-S10, następnie usuni

z zastosowaniem kolumny MP

Cefluprenamem (rys. 19). Jest to antybiotyk z grupy cefalosporyn 

laktamowych, izolowanych z Cephalosporium acremonium

 przeciwdrobnoustrojową w stosunku do bakterii gram ujemnych, w tym 

 
Rys. 19. Struktura chemiczna Cefluprenamu [15] 

Rozdzielaniu została poddana mieszanina post-syntetyczna reakcji otrzymywania 

ceprenamu. W pierwszym etapie została opracowana procedura oczyszczania antybiotyku 

w skali modelowej. W tej fazie eksperymentu zastosowano kolumny modelowe o wymiarach 

W kolejnym etapie dobrane warunki rozdzielania uznane za najkorzystniejsze 

zostały przeniesione do skali preparatywnej, z zastosowaniem kolumn o 

Opracowana technologia oczyszczania substancji E

z kaskady trzech preparatywnych kolumn chromatograficznych: oczyszczają

barwniki (colour-removal column) oraz kolumnę

). Schemat systemu instalacji pilotowej przedstawiony na rys. 

 
Instalacja do otrzymywania w skali procesowej Cefluprenamenu z mieszaniny post

Mieszanina poreakcyjna w pierwszej kolejności została oczyszczona w kolumnie 

ępnie usunięte zostały obecne w mieszaninie zwi

z zastosowaniem kolumny MP-500A. W ostatniej kolumnie, SP-207 nastę
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z grupy cefalosporyn 

Cephalosporium acremonium), które wykazują 

 w stosunku do bakterii gram ujemnych, w tym 

syntetyczna reakcji otrzymywania 

ceprenamu. W pierwszym etapie została opracowana procedura oczyszczania antybiotyku  

w skali modelowej. W tej fazie eksperymentu zastosowano kolumny modelowe o wymiarach 

W kolejnym etapie dobrane warunki rozdzielania uznane za najkorzystniejsze 

preparatywnej, z zastosowaniem kolumn o średnicy 20mm  

Opracowana technologia oczyszczania substancji E-1077 składała się 

z kaskady trzech preparatywnych kolumn chromatograficznych: oczyszczającą (purification 

) oraz kolumnę wzbogacającą 

ilotowej przedstawiony na rys. 20. 

Instalacja do otrzymywania w skali procesowej Cefluprenamenu z mieszaniny post-syntetycznej [14]. 

ci została oczyszczona w kolumnie 

te zostały obecne w mieszaninie związki barwne  

207 następowała adsorpcja 
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rozdzielanej substancji oraz jej późniejsza elucja i wzbogacenie. W każdym przypadku eluent 

stanowiła mieszanina acetonitrylu, SDS oraz kwasu fosforowego (V) w stosunku 

objętościowym 330:670:5. 

Wyznaczenie czystości oraz oznaczenie zawartości antybiotyku w zbieranych 

frakcjach, wykonano z zastosowaniem układu chromatograficznego w skali analitycznej 

złożonego z kolumny Intersil-ODS-2 (GL, Science, Japan) o wymiarach 150mm x 4,6mm 

oraz eluentu o takim samym składzie, jak ten przedstawiony powyżej. Zastosowano elucję 

izokratyczną z objętościowym natężeniem przepływu na poziomie 1mL/min. Detekcja była 

prowadzona przy użyciu detektora spektrofotometrycznego UV-VIS, przy długości fali 

254nm oraz 450nm (substancje barwne). 

Analizując przedstawione przykłady, wydaje się, że procedura oczyszczania 

syntetycznych antybiotyków peptydowych, nie nastręcza wielu problemów. W wielu 

przypadkach zastosowanie standardowych procedur oczyszczania pozwala otrzymać produkt 

o wymaganej czystości oraz aktywności, co ma szczególne znaczenie w przypadku jego 

zastosowania w przemyśle farmaceutycznym. Jednak, w przypadku izolacji antybiotyków 

peptydowych z hodowli naturalnej, problem rozdzielczy jest najczęściej znacznie bardziej 

złożony, z powodu istnienia w supernatancie, ogromnej liczby składników.   

CEL ĆWICZENIA  

Przedmiotem ćwiczenia jest wykonanie przez studentów rozdzielania składników 

supernatantu z hodowli bakteryjnej po wysoleniu, w celu wydzielenia frakcji bogatej  

w Stafylokokcynę T (StT), w skali modelowej, w warunkach chromatografii w odwróconych 

układach faz (RP), chromatografii oddziaływań hydrofilowych (HILIC) oraz chromatografii 

jonowymiennej (IEC) - jedne podgrupy w warunkach aniono-wymiennych, inne w warunkach 

kationo-wymiennych, z zastosowaniem kolumny typu ZIC-HILIC, albo „klasycznej” 

kolumny aniono- i kationo-wymiennej na bazie żelu krzemionkowego.  

Na podstawie wszystkich rezultatów otrzymanych przez poszczególne podgrupy 

powinno być możliwe określenie optymalnych warunków kilkustopniowego rozdzielania 

Stafylokokcyny T, zawartej w supernatancie, dla otrzymywania antybiotyku w skali 

preparatywnej.  

W celu zapewnienia kontrolowanych warunków przenoszenia skali zostanie też 

określona sprawność stosowanych kolumn - bez przeładowania, stopień przeładowania 

kolumny modelowej dozowaną mieszaniną, oraz produktywność czasowa kolumny 
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modelowej. Rozdzielenie będzie wykonywane w warunkach elucji izokratycznej, lub 

gradientowej, albo z tzw. programem skokowym, a także z wykorzystaniem zwrotnego 

przepływu eluentu w kolumnie. Zostanie zbadana aktywność antybiotyczna zebranych frakcji, 

a także zawartości antybiotyku we frakcjach oraz obliczona przewidywana czystość 

„produktu” po usunięciu eluentu. Poszczególne podgrupy dokonają też obliczeń przeniesienia 

skali rozdzielania do skali kolumny preparatywnej, tzn., obliczenia wymiarów kolumny oraz 

warunków rozdzielania i dozowania, tzn., wymiarów kolumny preparatywnej, natężenia 

przepływu eleuentu, ciśnienia pompowania, objętości dozowanej, przy założonej wydajności 

czasowej kolumny preparatywnej. Studenci zapoznają się także z rezultatami rozdzielania 

supernatantu z zastosowaniem znacznie dłuższej, niż modelowa, kolumny preparatywnej, 

wypełnionej sorbentem typu RP o większych ziarnach wypełnienia (15-25 µm).  

Wnioskiem zamieszczonym w sprawozdaniu powinna być procedura izolacji 

krystalicznej postaci tego antybiotyku peptydowego – Stafylokokcyny T. 

EKSPERYMENTY  

Aparatura:  

Wysokosprawny gradientowy chromatograf cieczowy LaChrom (Merck-Hitachi, 

Niemcy) wyposażony w czterokanałowy system elucji gradientowej z zaworami 

proporcjonującymi (tzw. gradient niskociśnieniowy), pompę L-6200, zawór dozujący 

Rheodyne Rh-7125 z pętlą dozującą 1 mL (możliwość dozowania objętości do 1 mL), 

detektor UV-VIS (typ DAD) 7450A, oprogramowanie HSM wraz z komputerowym 

rejestratorem danych PC oraz w sześciodrogowy, dwupołożeniowy zawór V 7226 (Knauer, 

Niemcy), o połączonych dwóch drogach do zmiany kierunku przepływu fazy ruchomej w 

kolumnie (backflush). Przedstawiony na rys. 21. 



 

Rys. 21. Wysokosprawny gradientowy chromatograf cieczowy typu LaChrom (Merck

Przygotowanie próbki: 

W ćwiczeniu zostaną wykorzystane próbki supernatantu 

Staphylococcus cohni oraz po wysoleniu, filtracji i ponownym roztworzeniu

Eksperyment 1: RP-HPLC 

Rozdzielanie zostanie przeprowadzone w warunkach elucji izokratycznej

LiChrosphere RP18e, 125 x 4mm, 100Å, 5

eluentu 2.5 do 3.0), warunki detekcji: 

w zakresie długości fali od warto

podgrupa otrzyma od prowadzą

programu elucji, zakresu długo

przepływu eluentu oraz czasu, w którym powinni dokona

przepływu zwrotnego eluentu.

Sposób wykonania ćwiczenia: 

1) Z pomocą Prowadzącego i wykorzystaniem oprogramowania HSM D

zaprogramować skład eluentu

gradientowy chromatograf cieczowy typu LaChrom (Merck

ą wykorzystane próbki supernatantu Stafylokokcyn

oraz po wysoleniu, filtracji i ponownym roztworzeniu

 

Rozdzielanie zostanie przeprowadzone w warunkach elucji izokratycznej

LiChrosphere RP18e, 125 x 4mm, 100Å, 5µm; eluent – mieszanina MeOH:H

, warunki detekcji: detektor spektrofotometryczny UV

ci fali od wartości nieabsorbowanej przez eluent do 560 nm

podgrupa otrzyma od prowadzącego dane dotyczące: składników i składu eluentu, albo 

programu elucji, zakresu długości fali detekcji, objętości dozowanej próbki

przepływu eluentu oraz czasu, w którym powinni dokonać przestawienia poło

przepływu zwrotnego eluentu. 

 

ącego i wykorzystaniem oprogramowania HSM D

skład eluentu oraz natężenie przepływu fazy ruchomej
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gradientowy chromatograf cieczowy typu LaChrom (Merck-Hitachi, Niemcy). 

Stafylokokcyny T po hodowli 

oraz po wysoleniu, filtracji i ponownym roztworzeniu.  

Rozdzielanie zostanie przeprowadzone w warunkach elucji izokratycznej; Kolumna 

MeOH:H2O+kwas (pH 

tor spektrofotometryczny UV-VIS/DAD,  

ci nieabsorbowanej przez eluent do 560 nm. Każda 

składu eluentu, albo 

dozowanej próbki, natężenia 

 przestawienia położenia zawory 

cego i wykorzystaniem oprogramowania HSM D-4000 

enie przepływu fazy ruchomej. 
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2) Przyciskiem „pump start/stop” włączyć pompę. 

3) Ustabilizować warunki elucji i detekcji (stabilna linia podstawowa detektora RID, szumy 

linii bazowej detektora UV-VIS typu DAD na poziomie 10-4[AU]), co oznacza stan 

zrównoważenia powierzchni sorpcyjnej kolumny z aktualnie stosowanym eluentem / 

początkowym składem eluentu, w przypadku elucji gradientowej  

4) Po ustabilizowaniu warunków rozdzielania nacisnąć ikonę „start run” . Po pojawieniu się 

komunikatu „waiting for injection”  (system gotowy do rejestracji i przetwarzania 

danych); wprowadzić do pętli zaworu dozującego o pojemności 1200µl, wskazaną 

objętość próbki (w położeniu ”load” zaworu dozującego). Następnie zmienić położenie 

zaworu dozującego na „inject” , wtedy automatycznie rozpocznie się rozdzielanie  

i rejestracja chromatogramu. 

5) Obserwować przebieg rozdzielania, kontrolować prawidłowość pracy aparatu, zanotować 

warunki rozdzielania i detekcji oraz naszkicować schemat układu aparatu, a także 

wyjaśnić z Prowadzącym ewentualne wątpliwości. 

6) W razie konieczności po odpowiednim czasie przestawić zawór zmiany kierunku 

przepływu eluentu (backflush) w przeciwstawne położenie. 

7) Po zarejestrowaniu chromatogramu, odczytać wartość czasu retencji i powierzchnie tych 

pików, których będzie możliwość identyfikacji (w tym, szczególnie piku Stafylokokcyny 

T, po zidentyfikowaniu - na podstawie widma z biblioteki detektora UV-VIS / DAD). 

Równolegle, na podstawie chromatogramu modelowego zebrać frakcje interesujących 

składników (w tym piku Stafylokokcyny T) obecnych w rozdzielanej próbce. 

8) Z zebranych frakcji usunąć rozpuszczalnik w warunkach obniżonego ciśnienia. Następnie 

rozpuścić suchą pozostałość w wodzie lub buforze i przeprowadzić eksperyment 3. 

Eksperyment 2: HILIC-HPLC  

Rozdzielanie zostanie przeprowadzone w warunkach elucji izokratycznej lub 

gradientowej, ewentualnie w warunkach tzw. elucji skokowej; Kolumna ZIC-HILIC (Merck, 

Niemcy), 150 x 2,1mm, 100Å, 3,5µm; eluent stanowi mieszaninę acetonitrylu i mrówczanu 

amonu lub acetonitrylu i octanu amonu zmieszane w zadanym stosunku objętościowym, 

stężenie molowe soli w zakresie 0,05-0,1M; warunki detekcji: detektor spektrofotometryczny 
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UV-VIS/DAD, w zakresie długości fali od wartości nieabsorbowanej przez eluent do 560 nm. 

Każda podgrupa otrzyma od Prowadzącego dane dotyczące: składników i składu eluentu, albo 

programu elucji, zakresu długości fali detekcji, objętości dozowanej próbki, natężenia 

przepływu eluentu oraz czasu, w którym powinni dokonać przestawienia położenia zawory 

przepływu zwrotnego eluentu. 

Sposób wykonania ćwiczenia: 

1) Z pomocą Prowadzącego i wykorzystaniem oprogramowania HSM D-4000 

zaprogramować skład eluentu oraz natężenie przepływu fazy ruchomej. 

2) Przyciskiem „pump start/stop” włączyć pompę. 

3) Ustabilizować warunki elucji i detekcji (stabilna linia podstawowa detektora RID, szumy 

linii bazowej detektora UV-VIS typu DAD na poziomie 10-4 [AU]), co oznacza stan 

zrównoważenia powierzchni sorpcyjnej kolumny z aktualnie stosowanym eluentem / 

początkowym składem eluentu, w przypadku elucji gradientowej  

4) Po ustabilizowaniu warunków rozdzielania nacisnąć ikonę „start run” . Po pojawieniu się 

komunikatu „waiting for injection”  (system gotowy do rejestracji i przetwarzania 

danych); Wprowadzić do pętli zaworu dozującego o pojemności 1200µl, wskazaną 

objętość próbki (w położeniu ”load” zaworu dozującego). Następnie zmienić położenie 

zaworu dozującego na „inject” , wtedy automatycznie rozpocznie się rozdzielanie i 

rejestracja chromatogramu. 

5) Obserwować przebieg rozdzielania, kontrolować prawidłowość pracy aparatu, zanotować 

warunki rozdzielania i detekcji oraz naszkicować schemat układu aparatu, a także 

wyjaśnić z Prowadzącym ewentualne wątpliwości. 

6) W razie konieczności po odpowiednim czasie przestawić zawór zmiany kierunku 

przepływu eluentu (backflush) w przeciwstawne położenie. 

7) Po zarejestrowaniu chromatogramu, odczytać wartość czasu retencji i powierzchnie tych 

pików, których będzie możliwość identyfikacji (w tym, szczególnie piku Stafylokokcyny 

T, po zidentyfikowaniu - na podstawie widma z biblioteki detektora UV-VIS / DAD). 

Równolegle na podstawie chromatogramu modelowego zebrać frakcje interesujących 

składników (w tym piku Stafylokokcyny T) obecnych w rozdzielanej próbce. 
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8) Z zebranych frakcji usunąć rozpuszczalnik w warunkach obniżonego ciśnienia. Następnie 

rozpuścić suchą pozostałość w wodzie lub buforze i przeprowadzić eksperyment 3. 

Eksperyment 3: Badanie aktywności frakcji metodą. krążków dyfuzyjnych oraz 

czystości zebranych frakcji 

Z frakcji uprzednio zebranych w celu wyeliminowania wpływu rozpuszczalnika 

(acetonitryl, metanol, kwas octowy, kwas trifluorooctowy, kwas siarkowy) na wynik testu 

aktywności przeciwdrobnoustrojowej należy usunąć poprzez odparowanie z zastosowaniem 

obrotowej wyparki próżniowej. Suchą pozostałość należy rozpuścić w 1mL wody 

dejonizowanej, bądź buforze o pH obojętnym.  

Zadaną objętość tak przyrządzonego roztworu należy nanieść z użyciem pipety 

automatycznej na płytkę Petriego z podłożem stałym MH, na którym prowadzono hodowlę 

szczepu wskaźnikowego Micrococcus luteus.  

Wynik testu, tj. strefy zahamowania wzrostu obserwowane są po 18h inkubacji  

w 37°C metodą wizualną. Tak jak to jest przedstawione na rys. 18. 

Badanie czystości zebranych frakcji zostanie przeprowadzone z zastosowaniem 

techniki RP-HPLC. Proces chromatograficzny będzie prowadzony w takich samych 

warunkach, jak te przedstawione w opisie do rys.17. Suma ilości głównego składnika oraz 

ilości zanieczyszczeń (składników sąsiednich) będzie głównym kryterium za pomocą, którego 

zostanie określona czystość badanych próbek.  

SPRAWOZDANIE  

Każda podgrupa przygotowuje odrębne sprawozdanie w formie komputerowego 

manuskryptu, z wynikami obliczeń i wykresami oraz poprawnie opisanymi 

chromatogramami.  

Sprawozdanie powinno zawierać następujące elementy: 

- Wprowadzenie - opis operacji przygotowawczych oraz separacyjnych i wykorzystywane 

zjawiska fizykochemiczne mające główny / drugorzędny wpływ na osiągane rezultaty 

rozdzielania, opis optymalnych warunków i ograniczeń utrudniających / uniemożliwiających 

osiągnięcie optymalnych warunków, opinię dotyczącą zalet i wad uwzględnionych operacji  

i procesów separacyjnych, a także technik detekcji oraz metod oznaczania; 

- Cel ćwiczenia; 
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- Część doświadczalna - opis i warunki eksperymentów wykonanych podczas ćwiczenia, z 

podziałem, jak w publikacji naukowej, na: 

• Materiały; 

• Aparatura i wyposażenie; 

• Metodyka i sposób opracowania wyników 

Proszę stosować tabelaryczne przedstawianie danych i warunków oraz zamieszczać schematy 

budowy stanowisk laboratoryjnych, aparatury, kolumn i sprzętu pomocniczego  

z odpowiednimi opisami w podpisie pod rysunkami - w sposób jak najkrótszy, jednak na tyle 

jednoznaczny, aby można było na tej podstawie zamieszczonych danych i informacji 

powtórzyć eksperymenty bez konsultowania się z wykonawcą, tzn., konieczne jest podanie 

nazw, typu, modelu, stopnia czystości, producenta, stężeń itp. danych, proszę w części 

metodyka zamieścić także przykłady wykonanych obliczeń wraz z jednostkami fizycznymi, 

po jednym przykładzie dla obliczania konkretnej wielkości. 

- Wyniki i dyskusja, zestawienie wyników w formie rysunków, tabel, fotografii, danych 

uzyskanych w rezultacie wykonanych obliczeń itp., wraz z opisem, co one przedstawiają  

i jakie wnioski z nich wynikają; 

 - Spis literatury - proszę zamieścić w sposób zgodny z zasadami cytowania literatury 

stosowanymi w publikacjach naukowych tylko te pozycje, z których rzeczywiście korzystali 

autorzy sprawozdania.  

Nad przygotowaniem sprawozdania powinna pracować cała grupa wykonująca 

ćwiczenie. Na stronie tytułowej powinny zostać wpisane czytelnie nazwiska osób 

wykonujących ćwiczenie oraz sprawozdanie wraz z podpisami. Podpis oznacza, że 

określona osoba brała udział w pracy nad przygotowaniem sprawozdania i współ-

odpowiada za jego treść i zamieszczone wnioski.  
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