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e dil eni li

acettepe ni ersitesi imya B lümü

romatogra de
obel ncüleri

K

romatogra , geçtiğimi

yü yılda gelişti

e modern

bilimin birçok alanına büyük katkı sağladı. romatogra ,

son yü yılda merke i ayırma bilimi olarak büyüdü analitik
y ntemler için

k prü

aline geldi.

romatogra

bir

numunede yalnı ca tek eya birkaç bileşeni lçmek yerine,
numunedeki tüm bileşenlerin genellikle ayırma, seçici
detekt rleri ile tayin, tanımlama e kantitati
kolaylaştıran bir y ntemdir.

akro

duyarlı, seçici, çok y nlü e kantitati

lçüm işlemini

e mikro

lçeklerde

ellikleri sayesinde

ı la gelişmiştir.
Bu b lümde kromatogra
gerçekleştiren e

obel

alanında büyük ilerlemeler

dülü ka anan bilim insanlarının

kısa yaşam ykülerini e bilime katkılarını okuyacaksını .
1

romatogra de bilimsel tari akışının ana atları

s.
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A

ambridge

1 02 1 71

ni ersitesi nde eğitim g rdü

isands

ppsala ni ersitesi, ppsala, s eç

, Biyokimya oktora

ynge,

obel imya dülü,

.

. .

irie nin

.

ğrencisi oldu.

.

opkins den ileri dü eyde dersler

aldıktan sonra, burada

eyecan

erici

olgular olduğunu e eyecan erici kirler
üretebileceğini s yledi.
B lümü başkanı oldu,

rotein
o ett

imyası
raştırma

nstitüsü, berdeen, skoçya,
ğitimini

ngiltere de

ni ersitesi nde
ü erine yaptı
kolanlarına

ambridge

imya
oktora

büyük

ü endisliği

artin

.

imya dülünü paylaştı.

amıtma

ilgi

ppsala

de doğdu,

de

ni ersitesi ne eğitim g rdü

de me un oldu.
i iksel

imya

e

de

psala da

nsitüsünde

eodor

edberg in ğrencisi olarak araştırmalara
başladı.

lk

çalışması

ü erineydi.

akat

ultrasantri ü

edberg in

ü erine, elektro ore

nerisi

olarak adlandırılan

elektriksel alanda parçacıkların areketini
incelemeye başladı.

yılında

rotein

.

er biri

m u unluğunda,

.

tüp ten oluşan .

laka teorisi

ters akım ka ramlarını tanımladı.

e
unn

itaminine uyguladı.

te

u n laboratu arından
iyaretinda,
kromatogra si

g steridi

kolonda karoten ayrımı .
ambridge

.

bir

ni ersitesi nde

ic ard

oçentliğe
çalışmaya

atandı.
teş ik

anali i adını

lektro e
edildi.

ü erine

dsorpsiyon

erdiği yeni bir araştırma

alanında çalışmalara başladı.

lu

yılların sonlarında iselius, akti karbonda
şekerler, amino asitler, peptitler e diğer
renksi maddelerin kromatogra
adsorpsiyon
başladı.

anali i

e raktometrik bir teknik ile

kolondan gelen elüantı g
bir ci a

tasarladı

lektro ore

lemek için

e kullandı.

yünde

lçmek için

monoaminomono

teorik plakaya sa ip bir

ters akış dü eneği tasarladılar.
sabit

a

ilika el

e kloro orm etanol karışımı

areketli

a

ile aseti amino asitlerin

ayırımı e tayinini gerçekleştirdi.

de

iselius,

e adsorpsiyon anali inde,

de

obel

yıl

birlikte çalıştılar. Ben ersi ekip çalışması
sonucu

kimyasal yapı ile ribonüklea

molekülünün akti

merke inin katalitik

y ntem ile de

katkılarından dolayı

yılında

obel imya

dülünü ka andı.

obel

dülü nü ka andılar. Bu

dülü

imya
ristian

B. n nsen ile paylaştılar. tan ord
A

icago da doğdu, bir

1 1 1
o ett

raştırma

nstitüsü,

berdeen,

skoçya

ni ersitesi ndeki

te i,

isconsin

karbo idrat

ben imida ol türe leri ü erineydi

obel imya dülü,

.

illiam . tein e

incoln

ar ard

olombiya

dülü ne layık g rüldü.

oktora

ork da doğdu,

ni ersitesi nde eğitim g rdü e

sonra

imya

oore

ukuk pro es rü

olan babasının i inden gitti.

için elde ettiği başarılar

nedeniyle,

illiam tein ock eller

şimdi üni ersite

akti itesi arasındaki ilişkinin anlaşılmasına

ellikle serum proteinlerinin karmaşık
yapısının keş

tan ord oore e
nstitüsü nde

dağılma kromatogra sini ortaya çıkardı. Bu

ü erine

araştırmalarına

ork

obel imya dülü,

. .

karboksilik amino asitleri doğru olarak

tanımladı. e i çok olumlu tepkiler aldı

ocke eller ni ersitesi, e

tebeşir

lenmesi için bir elektriksel
tüp

2
0

artin da a sonra

Birlikte

bir

1 11 1

interstein ın

türe lerinin ayrılması ü erine çalışıyordu.

şeklinde

1 1 1
A

ambridge de adsorpsiyon

ışık absorpsiyonu ile sınır
aleti

obel

ic ard

ntemi isimli doktora te çalışmalarına
areketi g

ynge ile

Beslenme aboratu arında bu y ntemleri

ynge ile bir araya geldi. ynge amino asit

alanındaki

. . .

A

cm çapında

lektro ore i ncelemek çin areketli ınır
başladı.

e

.. .

g sterdi.

amıtma dü eneği geliştirdi
rne . . iselius,

.

yırma kromatogra si buluşu ile

erra lar

ni ersitesi nde çalıştı.

ni ersitesi

ekimler

ole i nde Biyokimya

e

nabilim

alı ndaki lisans üstü eğitimini, elastin
A

A

bileşimi ü erine yaptı

1 10 2002
lusal

ıp

a a sonra
raştırma

nstitüsü,

ondra,

a

ngiltere
obel imya dülü,

ocke eller

Bergmann

katıldı e tan ord
ic ard
ailede

.

.

ynge tanınan bir ngili

i erpool da doğdu,

ole i nde

e da a sonra

inc ester
rinity

ole ,

oktora

.

nstitüsü nde

araştırma

grubuna

oore ile ayat boyu

bilimsel işbirliğine e gerçek dostluğuna
başladı.

oore e tein, .

ünya a aşı

yıllarında anne ar Bus un başkanlığında
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Bilimsel

raştırma

si nde

yirmibirinci yü yılda obel dülü ka anan

de Bergmann ın

bilim adamı araştırmalarını ilerletmek

eliştirme

birlikte çalıştılar.

lümünden kısa süre sonra

ocke eller

nstitüsü üyeleri olarak atandılar
te

ocke eller

Biyokimya
.

. .

packman,

tein

e

oore, amino asit anali i için ci a ı

A

1 72 1
üni

eya molekül

bu sırada proteinler kolloid

olarak g rülüyordu g rüşündeydiler. Bu

2

g rüşün aksine, ames B. umner

ni ersitesi, lmanya

ni ersitesi

obel imya dülü,

da

ürea ı kristali e etti
olduğunu g sterdi

tampon

e sa bir protein
obel

ni ersitesi

ornell

asulye unundan
dülü,

Ben er şekilde, o n ort rup

değişiklikleri, renk tespiti e gra k kaydı
ile otomatik ale getirdiler. tein e

e diğer bilim

adamları, bir en imin bir kolloid taşıyıcıya
olduğu

A

e pompaların

kademeli

temel çalışmalar yaptı.
bağlanmış ba ı akti grup

e

lerin

. .

iyon değişim reçineleri
modi kasyonu,

için kromatogra yi kullandı.

ni ersitesi nde

ro es rü oldular.

sonunda,
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.

ocke eller

den

a

kadar

oore,

gastrik proteolitik en im olan pepsini

iyon değişim kromatogra ısi y nteminin

sa aştırmak e kristallendirmek için çalıştı

pek çok uygulamasını

idrar, pla ma,

obel imya dülü,

.

doku b. yapılarda amino asitler ü erine
yapılan çalışmalar

gerçekleştirdiler. Bu

A

süreçte ana ede eri bir proteinin yapısını
belirlemekti.

amino asit eya

atomlu , , ,

e

bir protein olan ribonüklea ı seçtiler. . .
a

e B yi

iyon değişim kolonlarıyla polimetakrilat
reçineleri

ayırdıktan

sonra

ase

ic ard

illstatter,

ni ersitesinde

ünlü

üni

bir

de

dülü nü bitki pigmentleri

imya

e

yılında
alan dolp
üni

bağlarının per ormik asit oksidasyonu ile

doktora
doğal

imya

ni ersitesi de
e

yılında

aldı.

a a

sonra

ğrencileri magne yumun

kloro lin

ayrılma

bir

parçası

asit

ke

ase

yapıdaydı a e b kloro lin sa

nın

amino asidinin genel di ilimini

yorumladırlar.
obel

test edilen kloro l

a ırladı.

epsinde aynı

loro lin u un

g rdü annesi eğitti

elliklere sa ip olduğunu g sterdi. yrıca
bulunan antosiyaninler
de inceledi.

ğ

o

romatogra nin
ncülerinin
e

ücü

dayanıyordu. .
aluminyum
çalışmalarının

sonuçlarının

konunun popular
açtı.

kurucularının
basında

yer

e

kolonda

kloro l

oldular

e

pigmenti yok ettiler. s ett in kloro llerin
kararsı olduğunu e bir adsorbent , yani
to

aline getirilmiş sukro

gerektiği
de

sayıda bilim insanı bulmak şaşırtıcı olmasa
bilim insanı, onları

dülüne g türen çalışmalarında
.

Bu tari lerdeki çalışmalara ek olarak,

eya inülin

ü erinde kromatogra ye tabi tutulması

a la kromatogra k y ntemi kullanan çok

obel

oksit

alması

ale gelmesine yol

kromatogra yi kullandılar

ütleme y ntemine

illsta ter e arkadaşları

y ntem

olayısıyla, onların u manlaşmış

rneğin,

e karotenleri

sa aştırılmasında başarısı

çalışmalarına uygun olarak bir eya da a

gerek.

e çilekte

ncesi bu çalışmaların

çoğu seçici ç

A

usturya nın

krini

reddetti.

yaşında

illstatter,
obel

imya

dülü nü almasına rağmen, otosente

yaşına kadar e de eğitim

yıllığına

ymnasium a girdi.

.

ünya
i met

aldıktan sonra
illstatter ın
ü ere
te i,

en imlerin
.

or olduğu
metal

idroksitler, idro el e silika asidi ile ilgili

da

üri

ederal

eknolo i

imya

ro es rü

aiser

il elm

nstitüsü

B lümü

ünya

Başkanı

a aşı ndan

ni ersitesi,

Biyokimya

oktora

nalitik

da

imya

taşındı

metaboli masında

güllüğüyle ilgiliydi

nstitüsünde
oldu.

çalışmak

ni ersitesi ne

karbo idrat

de

adsorbanlar,

ni ersitesi nde

laboratu arında

üni

de

larda

iyana

yıl eğitim g rdü e da a sonra ic ard

e

n im sa aştırmanın

e da a sonra

a aşında sinyal kolordusunda

en imler ü erine araştırmalarına de am
etti.

iyana

Bir mü endisin oğlu

olarak,

olarak tanınmalarına yol açtı.
u

u n

demir içeren emoglobin ile ba ı ben er
birçok bitki pigmentini, çiçek

to

ic ard

kentinde doğdu

içeren bir ester olduğunu e em alkalı

düllü bu beş bilim insanının

ğ

ormlarını

in irli alkol

araştırmaları kromatogra nin mimarları

o

eidelberg, lmanya
obel imya dülü,

dülü nü

gerçekleştirdiler.

di ilerini karşılaştırarak, pankreatik

lanck

ellikle

olduğunu g sterdi. arklı bitkilerden

amino

a

ile aldı.

spesi k proteolitik en imlerle b lünmesini
rtüşen

e

on Baeyer le birlikte çalıştı.

derecesini

illstatter

a ırladıktan sonra,

obel

ni ersitesi

nstitüsü

organik

obel

kloro l ü erine araştırmaları

bir b lümünü takiben, ko alent disül d

ile i ole edilen peptitleri üretmek için

.

kimyacıydı.

nın amino asit di ilimini belirlediler.
anger in da a nceki insülin y nteminin

a dan peptidler

7

eidelberg

içeren küçük, kararlı

irs ile iki ribonüklea ı,

1 00 1

a

oldu

sonra

lanck

kinci

eidelberg

nstitüsü oldu .

nstitü nün y neticisi oldu
eidelberg

e

ni ersitesi nde

ro es rü oldu.

u n un ilk

araştırması, polienler ile bunların optik,
dielektrik

e manyetik

elliklerini

e
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organik sente iyle ilgiliydi. bir raporda
u n un,

ün ü erinde yeni mal eme

sente lediği belirtiliyor . anışman ocası
. .

illstatter, karoten,

bileşimini belirlemişti.
s ett

nın temel
. illstatter,

. .

A

erildi. Bu keşi er, genomik e proteomik

1 1 201

çalışmaları ü erine araştırma urgusunun

ambridge

ni ersitesi,

ambridge,

obel imya dülü,

e

A

e onun çalıştığı kromatogra yi

1 17 1 7

eleştiren biri olmasına rağmen, s ett in
yılında ya dığı kitabın
çe irisini

.

başlatılmasına yardımcı oldu.

ngiltere

ar ard ni ersitesi, ambridge,

lmanca

obel imya dülü,

u n a erdi e o da kitabı

araştırma g re lilerinden biri olan dgar
ederer e

aktardı.

ederer

bu

kitabı

okuduktan sonra s ett in kromatogra k
y ntemlerini

uygulayarak

yumurta

luteinini bir kalsiyum karbonat kolonunda
iki sa

pigmente

eaksantin
e

.

yaprak ksanto l

ayırdı.

arrer ile

B ylece
.

.

e

eder

u n, adsorpsiyon

kromatogra sini yeniden keş ettiler
bu y ntemi sa aştırma

e anali

e
için

rederick
Bryanston

ederer

de

a ucun içindeki

,
aldı.

g sterdi.

te

üçüncü

g karoten i buldu.

i omer

rdından araştırma

t.

doğdu.

o ns

ole i

ni ersitesi nde

anışman
ıbbi

karotenin a e b bileşenlerinin olduğunu

ngiltere nin

şe rinde

kulu,

ambridge

da a yüksek bir se iyeye çıkardılar. u n
e

anger,

loucesters ire

.

raştırma

üye oldu

e

oktora

Boston da doğan

euberger eğitim

lisans

onseyine

tamamlamıştır

e da a sonra bilinen

bulguları temel alarak sığır insülininin
yapısını iki inciri birbirine bağlı

amino

obert B.

oktora,

yaşındayken .

ar ard

mekani maları

ıstako

için

steroller, antibiyotikler

gibi birçok doğal kaynaktan adsorpsiyon

çalıştı.
B

ile

belirledi.

i ole etti.

iki boyutlu

u n ın bir sonraki büyük araştırma alanı,
itamin B kompleksi,
itamin B

ellikle de ribo a in

kimyasal
nerildi.

terminal

tanımladı

de da il olan por rinler

gibi doğal ürünlerin organik sente i

kağıt kromatogra si

eorik organik ilkelerin aydınlatılması

uç
B

grup

anali i

peptidlerin

kısmi

idroli i için asit eya en imleri kullandı.

uralı

e

ood ard un

rbital

parlak

imetrisi .

ekası,

a mi,

ben ersi ders tar ı amanın araştırmacıları
biliniyordu.

armaşık

moleküllerin

çok

organik

e günümü ün ribo a ininin

olarak, amino asit di ilerinin sırasıyla

sente i konusunda oldukça başarılıydı.

yapısına
u n

yakın

B peptidlerin sonraki di i anali leri

ktet

tara ından

antidermatit

rmül

oluşturduğu küçük peptidler insülinin

e alosporin in organik sente inde ara

e meslektaşları,

lu

tüm yapısının ortaya çıkmasına yol açtı.

ürünler e son ürünü ayırmak için silika

itamini yapısını

itamin i ole edip deşi re

rotein

di ilemenin

ellikleri

yıllar

içinde değişmekteyken, anger tara ından
nerilen genel model,

lerin ortalarına

kadar arklı diğer proteinler için de alarca

pantotenik asit

uygulandı.

tanımladılar.

e p aminoben oik asiti
a a

bitki

sonraki

araştırma

gliko idlerini,

insan

sütünün a otlu oligosakkaritlerini inceledi.
imya

dülü

karotenoidler

ic ard
e

u na
itaminler

ü erine yaptığı çalışmalarından dolayı
erildi. ncak

basamaklı

bir

diğer in ibit rlerin anti itamin rolü olan

de

e

için kağıt kromatogra sini kullandı. onuç

etti e ardından sül anilamid e ben eri

obel

lkaloidler,
e kloro l

olduğu

yılların sonlarında B

yıllarında,

itamin B

rganik tepkime

anali i

B amino asitlerini

e

gerçekleştirdi.

eya lakto a in olarak bilinir

ile ilgilidir. Bileşimin
g sterildi

uorodinitroben en

terminal amino asitlerini

kromatogra si ile ayrılmış karotenoidleri

ile

, ,

de

enü

ni ersitesi ndeki

apı anali i alkoloidler

asitten oluşan bir peptit tespit etmek

e insan plasentası

,

çalışmaları d rt araştırma alanındaydı

grubu, gül to umu, sa ran, palmiye yağı,
kabukları

ood ard,

e yüksek lisans eğitimini

itler, tüm lmanlara

obel

düllerini kabul etmeyi yasaklamıştı. u n
altın madalyasını

e diplomasını kinci

ünya a aşı ndan sonra

yılında aldı.

de

anger,

el kromatogra si kullandı.

e alosporin

tanımlanması e akti itesinin belirlenmesi
için çeşitli ç

ücü sistemlerinde k ğıt

kromatogra sini

kullandı.

or rin

ambridge

alkalarının sa aştırılması için yüksek

ni ersitesi ndeki ıbbi raştırma onseyi

basınçlı sı ı sı ı kromatogra sini kullandı.

tara ından dü enlenen

oleküler Biyolo i

aboratu arı na taşındı e nükleik asitlerin
yapıları

ü erine

rederick

çalışmalara

anger,

başladı.

obel

imya

dülü nü aul Berg

tan ord ni ersitesi

e

ar ard

alter

ilbert

ile paylaştı. anger e ikinci
nükleik

asitlerdeki

ba

ni ersitesi
obel

dülü,

di ilerinin

belirlenmesi ile ilgili katkıları ndan dolayı

obel

imya

dülü nü

pek çok seçkin

dülü

e diğer
organik sente

sanatındaki olağanüstü başarılarından
dolayı aldı.
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ocke eller ni ersitesi, e

ork

obel imya dülü,

obert B.

erri eld, katı a sente i olan organik tepkime di isini geliştirdi e proteinlerdeki amino asit di isini çoğalttı.

te

obel dülüne katı bir matriste kimyasal sente metodolo isini geliştirmesindeki katkılarından dolayı layık g rüldü. üçük peptitlerin
organik sente inden sonra, protein en im,

amino asitlik incir olan ribonüklea ı sente ledi. ağıt kromatogra sini, ince tabaka

kromatogra sini, iyon değişim kromatogra sini e ters a

yi sürekli kullandığını e bu kromatogra y ntemlerinin çalışmaları

için a geçilme olduğunu belirtmiştir. raştırması, moleküler biyolo i, biyoteknolo i, tıbbi kimya e ilaç keş için nemli bir adım olan
sentetik nükleik asitlerin sente inin yolunu açtı.
1
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