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2.2.27.	 ТОНКОШАРОВА	ХРОМАТОГРАФІЯ

Тонкошарова хроматографія являє собою метод 
розділення, в якому нерухома фаза складається з 
придатного матеріалу, нанесеного у вигляді одно
рідного тонкого шару і зафіксованого на основі 
(пластинці) зі скла, металу або пластмаси. Перед 
хроматографуванням розчини речовин, що ана
лізуються, наносять на пластинку. Розділення ба
зується на процесах адсорбції, розподілу, іонного 
обміну або на їх комбінації і здійснюється за допо
могою міграції (елюювання) в тонкому шарі (неру
хомій фазі) випробовуваних речовин, розчинених 
у розчиннику або у підхожій суміші розчинників 
(рухомій фазі).

ОБЛАДНАННЯ

Пластинки. Хроматографування проводять з ви
користанням пластинок, що попередньо вкриті 
тонким шаром як зазначено у розділі 4.1.1 «Реак
тиви». Розмір частинок силікагелю зазначають 
після назви реактиву у випробуванні, в якому він 
використовується.

Попередня підготовка пластинок. У деяких випадках 
може бути необхідне промивання пластинок перед 
хроматографуванням, яке може бути виконане за 
допомогою попереднього елюювання пластинки у 
підхожому розчиннику. Пластинки можуть бути та
кож імпрегновані (просочені) за допомогою таких 
процедур, як елюювання, занурення або обпри
скування. Якщо необхідно, перед використанням 
пластинки активують за допомогою нагрівання в 
термостаті за температури 120 °С протягом 20 хв.

Хроматографічна	камера являє собою ємність з плос
ким дном або дном із двома жолобами, яка виго
товлена з інертного прозорого матеріалу, відповідає 
за розміром використовуваним пластинкам та спо
ряджена щільно припасованою кришкою. Камера 
для горизонтального елюювання має жолоб для 
рухомої фази і додатково споряджена пристроєм 
для подачі рухомої фази до нерухомої.

Мікропіпетки,	мікрошприци,	калібровані	одноразові	ка-
піляри	або інші пристрої, придатні для нанесення 
розчинів. 

Пристрій	для	детектування	флуоресценції, за допомо
гою якого оцінюють безпосередньо флуоресценцію 
або її гасіння.

Пристрої	для	візуалізації	та	реактиви.	Для деривати
зації використовують підхожі пристрої: для нане
сення реактивів на пластинку  шляхом обприску
вання, оброблення парою або занурення та, якщо 
необхідно, такі, що забезпечують нагрівання для 
візуалізації розділених компонентів.

Документування.	Для документування візуалізованих 
хроматограм можуть бути використані, наприклад, 
фотографічні знімки або комп'ютерні файли.

МЕТОДИКА

Нанесення	зразка.	Наносять зазначені об'єми роз
чинів на лінію, паралельну нижньому краю, на під
хожій відстані від нижнього краю і від сторін плас
тинки; допускають відстань мінімум 10 мм (5 мм 
для високоефективних пластинок) між центрами 
округлих плям і 5 мм (2 мм для високоефективних 
пластинок) між сторонами смуг. Розчини наносять 
достатньо малими порціями, одержуючи круглі 
плями від 2 мм до 5 мм у діаметрі (від 1 мм до 2  мм 
для високоефективних пластинок) або смуги зав
довжки від 10 мм до 20 мм (від 5 мм до 10 мм для ви
сокоефективних пластинок) і завширшки від 1 мм 
до 2 мм.

Якщо допускається використання як звичайних, 
так і високоефективних пластинок, експеримен
тальні умови для високоефективних пластинок за
значають у монографії, в дужках [], після зазначен
ня таких для звичайних пластинок.

Вертикальне	елюювання. Стінки хроматографічної 
камери вистилають фільтрувальним папером. На
ливають у камеру рухому фазу в кількості, достат
ній для того, щоб після змочування фільтрувально
го паперу покрити дно камери шаром рідини, що 
відповідає розміру використовуваної пластинки. 
Для насичення хроматографічну камеру з рухомою 
фазою закривають кришкою і витримують протя
гом 1 год за температури від 20 °С до 25 °С. Якщо 
в монографії не зазначено інше, хроматографічне 
розділення проводять у насиченій камері. Зазна
чені об'єми розчинів наносять, як описано вище. 
Після випаровування розчинників з нанесених 
проб пластинку поміщають у хроматографічну ка
меру якомога більш вертикально, стежачи за тим, 
щоб плями або смуги знаходилися вище поверх
ні рухомої фази. Камеру закривають і залишають 
її за температури від 20 °С до 25 °С у захищеному 
від прямих сонячних променів місці. Пластинку 
виймають після того, як рухома фаза пройде за
значену в монографії відстань, вимірювану між 
точками нанесення зразків і фронтом розчинника. 
Пластинку висушують і візуалізують хроматограми 
способом, зазначеним у монографії.

У разі двовимірної хроматографії після першого 
елюювання пластинку висушують і проводять дру
ге елюювання у напрямку, перпендикулярному до 
першого.

Горизонтальне	елюювання. Зазначені об'єми розчинів 
наносять, як описано вище. Після випаровування 
розчинників з нанесених проб у жолоб хроматогра
фічної камери уводять за допомогою шприца або 
піпетки достатню кількість рухомої фази; пластин
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ку поміщають в хроматографічну камеру, переві
ряють, щоб вона мала горизонтальне положення, 
та приєднують пристрій для подачі рухомої фази 
відповідно до інструкції виробника. Якщо зазначе
но в монографії, пластинку елююють, починаючи 
одночасно з двох кінців. Камеру закривають і за
лишають її за температури від 20 °С до 25 °С. Після 
того, як рухома фаза пройде відстань, зазначену в 
монографії, пластинку виймають, висушують і ві
зуалізують хроматограми зазначеним у монографії 
способом.

У разі двовимірної хроматографії після першого 
елюювання пластинку сушать і проводять друге 
елюювання у напрямку, перпендикулярному до 
першого.

ВІЗУАЛЬНА ОЦІНКА

Ідентифікація.	 Основну пляму на хроматограмі, 
одержаній для випробовуваного розчину, порів
нюють візуально з відповідною плямою на хрома
тограмі, одержаній для розчину порівняння, порів
нюючи забарвлення, розмір і коефіцієнт затримки 
(RF) обох плям.

Коефіцієнт затримки (RF) визначають як відношен
ня відстані від точки нанесення проби до центру 
плями після хроматографування до відстані, прой
деної фронтом розчинника від точки нанесення.

Перевірка розділювальної здатності для ідентифі
кації. Зазвичай для оцінки придатності достатньо 
провести випробування на придатність нерухомої 
фази, зазначене у розділі 4.1.1 «Реактиви». В особ
ливих випадках додаткові вимоги зазначені у моно
графіях.

Випробування	на	супровідні	домішки. Додаткову пляму 
(плями) на хроматограмі, одержаній для випробо
вуваного розчину, порівнюють візуально з відпо
відною плямою (плямами) на хроматограмі, одер
жаній для розчину порівняння. Розчин порівняння 
може містити як саму домішку (домішки), так і різ
ні розведення випробовуваного розчину.

Перевірка розділювальної здатності. Вимоги для пе
ревірки розділювальної здатності зазначають у від
повідних монографіях.

Перевірка чутливості. Чутливість вважається задо
вільною, якщо пляма або смуга чітко виявляється 
на хроматограмі, одержаній з найбільш розведеним 
розчином порівняння.

КІЛЬКІСНІ ВИМІРЮВАННЯ 

Вимоги до визначення і розділення речовин наво
дять у монографіях.

У тому разі, коли речовини, розділювані методом 
тонкошарової хроматографії, дають відгук на опро

мінення ультрафіолетовим або видимим світлом, 
їх можна кількісно визначити безпосередньо на 
пластинці, використовуючи відповідне обладнан
ня. Пластинку досліджують, пересуваючи її або 
вимірюючий пристрій та вимірюючи коефіцієнт 
відбиття падаючого світла. Аналогічно, викорис
товуючи відповідне оптичне обладнання, можна 
вимірювати флуоресценцію. Речовини, які містять 
радіонукліди, можуть бути кількісно визначені 
3 способами: 
— безпосередньо на пластинці — пересуванням 

пластинки уздовж придатного лічильника радіо
активності або навпаки (див. статтю «Радіофар
мацевтичні препарати»);

— розрізанням пластинки на смуги і вимірюванням 
радіоактивності на кожній смузі, використовую
чи відповідний лічильник радіоактивності;

— зішкрібанням нерухомої фази, розчиненням її у 
підхожому сцинтиляційному коктейлі і вимірю
ванням радіоактивності з використанням рідин
ного сцинтиляційного лічильника. 

Обладнання.	Обладнання для вимірювань безпосе
редньо на пластинці включає:
— пристрій для відтворюваного та точного за роз

ташуванням нанесення на пластинку необхідної 
кількості речовини;

— механічний пристрій для пересування пластин
ки або вимірювального пристрою вздовж осі Х 
або Y;

— самописець та підхожий інтегратор або 
комп'ютер;

— для речовин, що дають відгук на опромінення ульт
рафіолетовим або видимим світлом: фотометр з 
джерелом світла, оптичний пристрій, що гене
рує монохроматичне світло, і фотокомірка від
повідної чутливості для вимірювання відбиття 
або пропускання; у тому разі, коли вимірюється 
флуоресценція, потрібен підхожий фільтр, який 
запобігає попаданню до детектора світла, що ви
користовується для збудження, в той час як доз
волене емісійне випромінювання або питома йо
го частка досягає детектора;

— для речовин, що містять радіонуклиди: підхожий 
лічильник радіоактивності; для нього необхідно 
перевірити лінійність діапазону вимірювання.

Методика. Зазначеним у монографії способом го
тують розчин випробовуваної речовини (випробо
вуваний розчин) і, якщо необхідно, розчини порів
няння випробовуваної речовини, використовуючи 
той самий розчинник. Наносять однакові об'єми 
кожного розчину на пластинку і хроматографують.

Для речовин, що дають відгук на опромінення ульт
рафіолетовим або видимим світлом. Готують і на
носять не менше 3 розчинів порівняння випробо
вуваної речовини, концентрації яких охоплюють 
очікуване значення концентрації випробовуваного 
розчину (близько 80 %, 100 % і 120 %). Обробляють, 
якщо необхідно, зазначеним реактивом і реєстру
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ють відбиття, пропускання або флуоресценцію на 
хроматограмах, одержаних для випробовуваного 
розчину і розчинів порівняння. За одержаними да
ними розраховують кількість речовини у випробо
вуваному розчині.

Для речовин, що містять радіонуклиди. Готують і на
носять випробовуваний розчин, що містить близь
ко 100 % очікуваного значення концентрації. Вимі
рюють радіоактивність як функцію довжини шляху 
і записують радіоактивність кожного одержаного 
піка у відсотках від сумарної радіоактивності.

Критерії оцінки придатності хроматографічної 
системи зазначені у статті 2.2.46 «Методи хромато
графічного розділення». У даній статті також зазна
чені межі варіювання параметрів хроматографічної 
системи, у рамках яких зберігається відповідність 
критеріям придатності хроматографічної системи.


