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Rozdzielanie polarnych organicznych związków chemicznych dobrze lub bardzo
dobrze rozpuszczalnych w wodzie, z zastosowanej polarnej lub względnie polarnej
fazy stacjonarnej, które wykazują niską, lub bardzo niską retencję w warunkach RP;
Także rozdzielanie peptydów / białek, gdy w warunkach RP ma miejsce
niewystarczająca selektywnośd.

RP – powierzchnia sorpcyjna o charakterze hydrofobowym – nisko polarnym (często 

C18, C8, Phenyl, CN); wysoka (najczęściej >60%v/v) zawartośd wody w eluencie; 

HILIC – powierzchnia sorpcyjna polarna o charakterze hydrofilowym (często żel 

krzemionkowy, lub DIOL, Amid, NH2, CN) : wysoka (najczęściej >60%v/v) zawartośd 
dodatku organicznego w eluencie; kolejnośd elucji najczęściej odwrotna do RP





HILIC
Hydrophilic Interaction Chromatography 

(Hydrophilic Interaction Liphophilic Interaction Chromatography)

UKŁAD ROZDZIELCZY : Polarna, lub względnie polarna 

faza stacjonarna (typu „NP” : NH2, DIOL, CN, Si-H, 

Amid, wymieniacze jonowe // eluent zawierający 

wodę, wodny roztwór buforowy w znacznym udziale 

oraz rozpuszczalne w wodzie składniki organiczne, 

zwłaszcza AcCN. Ze wzrostem polarności eluentu 

rośnie jego siła elucyjna // substancje rozdzielane 

polarne, ale niejonowe, np. cukry, a także dysocjujące 

elektrolitycznie, ale jako słabe kwasy lub zasady org.

-- wzrost zawartości wody / buforu / soli nieorganicznej w eluencie 
powoduje wzrost jego siły elucyjnej - odwrotnie niż w RP !!!



Abstract 
Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) provides an alternative 

approach to effectively separate small polar compounds on polar 
stationary phases.

The purpose of this work was to review the options for the characterization of 
HILIC stationary phases and their applications for separations of polar 
compounds in complex matrices. The characteristics of the hydrophilic 
stationary phase may affect and in some cases limit the choices of mobile

phase composition, ion strength or buffer pH value available, since
mechanisms other than hydrophilic partitioning could potentially occur. 
Enhancing our understanding of retention behavior in HILIC increases the 
scope of possible applications of liquid chromatography. One interesting 
option may also be to use HILIC in orthogonal and/or two-dimensional 
separations.

Bioapplications of HILIC systems are also presented.
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Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC)—apowerful
separation technique
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Faza stacjonarna - polarna

Faza ruchoma – polarna, z zawartością 
rozpuszczalnika organicznego i substancji zdolnej do 
dysocjacji elektrolitycznej 

np. H2O – CH3CN + CH3COOH, lub TEA, lub NH4COO, 

Niekiedy bez dodatku do eluentu innych substancji 
dysocjujących elektrolitycznie niż woda

np. w przypadku rozdzielania cukrów, glikoli, amin – z zastosowaniem NH2, 
lub CN, lub SiO2 itp. sorbentów















MECHANIZMY RETENCJI i SELEKTYWNOŚCI

OPTYMALIZACJA WARUNKÓW ROZDZIELANIA



Najczęstszym składnikiem organicznym eluentu w warunkach HILC jest AcCN : 60 do 97%v/v;
Ważnym dodatkiem do eluentu – mrówczan lub octan amonu; pH eluentu : 2.6 lub 5.6, lub 
8.0 – w każdym przypadku może mieć miejsce inna retencja i selektywność 



Różne fazy stacjonarne HILIC (wysoka zawartośd składnika organicznego 

w eluencie)wykazują różną selektywnośd. Niektóre związki organ. 
można też rozdzielad w warunkach RP w kolumnach HILIC 

















Cukry, kwasy organiczne – HILIC / IExclC (?)

NH2

Poli-NH2

SO3-H/Me
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Wzrost zawartości NH4HCOO w eluencie – obniża retencję !
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