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Introdução
Prolongar a vida útil de sua coluna analítica é um bom negócio, pois uma vida útil maior 
significa mais injeções por coluna e menor custo de análise por amostra. Não se deixe 
enganar, não existe tal coisa como dinheiro fácil. Para atingir uma vida útil mais longa, 
são necessárias ações concretas, e estas ações serão abordadas neste artigo.

Medidas preventivas 
Preparação de amostras 
A preparação de amostras é a primeira etapa a ser avaliada ao criar um método consistente 
que prolongue a vida útil de uma coluna. A preparação de amostras é um termo amplo que 
abrange diversas etapas de trabalho e protocolos. Mencionaremos brevemente algumas 
aqui, mas muito mais informações e dicas adicionais podem ser encontradas sobre 
estas técnicas.

A filtração é uma das primeiras etapas de preparação de amostras e sobretudo remove 
partículas de vários tamanhos (dependendo do tamanho de poro do filtro) das amostras 
antes da injeção. Sem a filtração as partículas se acumularão na entrada da coluna 
de HPLC, causando aumento de pressão e possível adsorção irreversível pelo material 
de enchimento, reduzindo a vida útil da coluna. O tipo mais comum de filtro de amostras 
é o filtro de seringa. As placas de precipitação de proteína (placas de PPT) também podem 
ser categorizadas como sendo um filtro, uma vez que elas filtram o precipitado da amostra 
após uma lise (ou quebra) de proteína. As placas de PPT geralmente possuem uma 
membrana impermeabilizante que evita a saída da amostra do poço antes de completar 
a reação com o solvente orgânico durante uma quebra. A amostra é filtrada aplicando 
vácuo na placa de filtro com um coletor de placa de 96 poços.



A extração líquido-líquido (LLE) e sua alternativa com baixo 
consumo de solvente e fácil de usar, extração de líquido 
suportado (SLE) são métodos de preparação de amostras 
eficazes que lhe oferecem a capacidade de extrair seus analitos-
alvo e de remover componentes indesejáveis da matriz (que 
podem se ligar à fase estacionária e diminuir a vida útil da 
coluna). As técnicas potencializam os coeficientes de partição 
dos analitos para um determinado solvente. Isso significa que 
os analitos são extraídos no solvente no qual preferem existir. 
Os solventes usados são tradicionalmente imiscíveis, facilitando 
a separação e a extração do solvente contendo os analitos-alvo. 
A LLE é uma técnica antiga com um alto consumo de solvente 
e que anos mais tarde foi substituída pela SLE, que é baseada 
no mesmo conceito. A diferença entre as duas é que na SLE, 
um suporte sólido de terra de diatomáceas é usado para segurar 
a amostra em uma área de superfície maior. Isso proporciona 
uma partição muito eficaz para o solvente de extração e o volume 
de solvente pode ser altamente reduzido. No entanto, a SLE não 
faz pré-concentração das amostras como na SPE. A LLE e a SLE 
também exigem, em alguns casos, o uso de solventes tóxicos, 
que podem ser de menor interesse para alguns laboratórios.

A extração de fase sólida (SPE) é uma técnica que pode 
fornecer os resultados mais confiáveis em termos de robustez 
e sensibilidade. A técnica consiste em uma série de etapas com 
coleta e liberação dos analitos-alvo em um adsorvente com uma 
fase estacionária seletiva. O adsorvente coleta os analitos-alvo em 
um mecanismo de ligação hidrofóbico ou iônico, tornando possível 
“lavar” o adsorvente de interferências da matriz. Em seguida, 
o analito-alvo é liberado (e coletado) ajustando o pH ou a força 
orgânica, quebrando eficientemente as ligações entre o analito 
e o adsorvente. A SPE está disponível em diversos formatos, 
tais como µSPE ou SPE em linha, para ajudar o analista a obter 
os melhores resultados possíveis da análise, seja de pré-
concentração e sensibilidade ou de alta produtividade.

Alguns analistas pensam na preparação de amostras como 
um processo dispendioso tanto de dinheiro como de tempo. 
Contudo, levando em consideração a possível redução de 
custos em colunas, a robustez elevada das análises e a maior 
sensibilidade que pode ser alcançada com o hábito de preparar 
amostras para análise cromatográfica, fica claro que a preparação 
de amostras é vantajosa e estrategicamente adequada. Ao fim 
do dia, é uma escolha profissional e individual do analista se 
a preparação de amostras é necessária ou não, uma vez que são 
os resultados da análise que contarão a história das amostras 
e não os materiais utilizados na análise.

Pré-coluna e filtros em linha
Existem medidas fáceis que podem ser implementadas para 
aumentar eficaz e imediatamente a vida útil da coluna. Usar uma 
pré-coluna, ou pelo menos um filtro em linha, evitará que 
algumas das interferências indesejáveis introduzidas no sistema 
cromatográfico sejam retidas antes de atingirem a coluna analítica. 

Uma pré-coluna é uma coluna pequena/curta, ou um cartucho, 
cheia de adsorvente ligado com a mesma fase estacionária da 
coluna principal. A pré-coluna é usada como um filtro químico 
pois não só evitará a entrada de partículas na coluna analítica, 
como também deterá qualquer contaminante com uma afinidade 
elevada com a fase da coluna. Isso é vantajoso pois os 
contaminantes poderiam evitar uma retenção efetiva dos analitos-
alvo pela coluna. Uma pré-coluna é tradicionalmente recheada 
com materiais de partículas de tamanho igual ou maior que a 
coluna principal e não afeta significativamente a cromatografia, 
uma vez que a pré-coluna ou o cartucho é significativamente 
menor que a coluna analítica. 

Filtros de seringa Thermo Scientific™ Target2™

Cartuchos de extração de fase sólida Thermo Scientific™ SOLA™



Recomenda-se a substituição da pré-coluna após, em média, 
200 injeções, mas a frequência pode variar dependendo das 
aplicações e do estado de limpeza das amostras. Voltaremos a 

este tema em breve.

Os filtros em linha são materiais porosos, localizados no 
caminho da fase móvel do HPLC, e não possuem a capacidade 
de reter contaminantes químicos, mas removerão quaisquer 
partículas acima de um determinado tamanho em função do 
tamanho de poro do filtro. Na inexistência, ou na impossibilidade 
devido a legislações ou validações de método, de opção de pré-
coluna, um filtro de linha pode ser usado. Estes filtros consistem 
maioritariamente dos mesmos materiais que o hardware da 

coluna e irão melhorar a robustez e a vida útil da coluna.

Lavagem e armazenamento
A limpeza é a essência da vida – literalmente. Quanto mais limpo 
mantiver seu instrumento e suas colunas, mais irá prolongar suas 
vidas úteis. Lavar a coluna com regularidade depois de ou entre 
amostras pode aumentar consideravelmente a longevidade da 
sua coluna. No mínimo, todas as colunas devem ser lavadas 
antes do armazenamento e armazenadas no solvente de longo 
prazo recomendado. 

Por exemplo, vamos imaginar como lavar uma coluna de 
fase reversa baseada em sílica antes do armazenamento. 
Primeiro, lave quaisquer soluções tampão passando no 
mínimo 10 volumes de coluna com uma mistura de água e 
orgânico (por ex., usando as condições iniciais do seu método 
sem a solução tampão). A importância de remover soluções 
tampão da coluna, especialmente antes do armazenamento, 
é que a própria solução tampão pode degradar a coluna ao 
longo do tempo, seja precipitando na coluna ou hidrolisando 
a fase e diminuindo a capacidade da coluna em reter analitos. 
Depois de remover a solução tampão, também é vantajoso lavar 
a coluna com 10 volumes de coluna com 90% de acetonitrila 
(ACN) ou metanol (MeOH). Isso ajudará a lavar quaisquer 
contaminantes que ainda não haviam sido purgados da coluna. 
O armazenamento ideal para uma coluna C18 fica em torno de 
70% da fase móvel orgânica. Após a lavagem, estas condições 
devem ser alcançadas antes de desconectar a coluna e 
armazená-la em segurança em uma caixa ou prateleira. Todas 
as colunas possuem um manual (guia de cuidados da coluna) 
que especifica as condições de lavagem e armazenamento. 
Certifique-se de seguir as orientações corretas.
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Para análises com analitos altamente retidos, amostras com matriz   
desafiadora ou matrizes com nível elevado de contaminantes, 
talvez seja ideal considerar uma lavagem entre cada sequência 
de separações de amostras. Isso pode ser feito simplesmente 
executando um programa de lavagem semelhante ao descrito 
anteriormente para limpar uma coluna. Para amostras muito sujas 
com pouca ou nenhuma preparação, pode haver uma vantagem 
em incluir uma sequência de lavagem após cada amostra. 
Isso pode ser feito mantendo o fim do gradiente (conteúdo mais 
elevado de solvente orgânico) por um período mais longo ou, 
possivelmente, introduzindo solventes orgânicos mais fortes para 
ajudar a purgar quaisquer contaminantes do sistema antes de 
introduzir a próxima amostra na coluna. Esses requisitos irão variar 
consideravelmente de método para método. Em caso de dúvida, 
entre em contato com o seu representante local da Thermo Fisher 

Scientific para obter orientações mais detalhadas.

Medidas de correção
Ao trabalhar com cromatografia, a degradação e o fim da coluna 
são inevitáveis. Não existe uma coluna que irá operar eternamente. 
Quando ocorre degradação ou dificuldades cromatográficas, 
ter um sistema, ou um plano operacional, em vigor que ajude 
a descobrir a causa dessa degradação poupará tempo no 
laboratório, pois você será capaz de avaliar rapidamente que 
medida será necessária para ter suas análises novamente 
em ação. 

Compartilhamos aqui algumas boas práticas para ajudá-lo 
a criar o seu próprio sistema, ou plano operacional, e obter 
maior conhecimento sobre o seu método. Conforme ocorrem 
dificuldades cromatográficas, é uma boa prática investigar 
o que aconteceu para tomar medidas corretivas, bem como 
incorporá-las em métodos futuros. Acrescentar estas estratégias 
de investigação no início da implementação do desenvolvimento 
do método pode acompanhar o método durante a vida útil.

Investigação
Em qualquer investigação, é necessário um ponto de referência. 
Tradicionalmente, na química, pensamos em uma curva de 
calibração ou em um padrão interno como pontos de referência 
para medir a concentração. Quando estamos investigando o que 
há de errado com a nossa coluna, estamos menos interessados 
na concentração, mas podemos nos beneficiar de cromatogramas 

padrão repetitivos. Isso significa que se analisarmos um padrão 
no início de cada sequência, quando um pico começar a diminuir 
ou a aumentar, saberemos quanta degradação ocorreu ao longo 
do tempo ou em que ponto a degradação começou. 

Também é possível manter um registro com o instrumento, 
listando todas as amostras que são introduzidas no sistema. 
Usar o cromatograma padrão como um ponto de referência pode 
ajudar a identificar quais amostras podem ter introduzido os 
contaminantes na coluna. Analisando simplesmente uma amostra 
padrão e mantendo um diário de amostras introduzidas 
no sistema, grande parte da fundamentação das investigações 
pode ser obtida rapidamente.

Ajustes
É sempre importante atuar com base em novos conhecimentos 
e tentar mudar nossos hábitos para melhor. Isso também significa 
que quaisquer novos conhecimentos adquiridos por meio de uma 
investigação realizada na coluna, no instrumento ou no método, 
são implementados para evitar dificuldades futuras. 

Um ótimo exemplo disso é quando trocar uma pré-coluna. 
Como fornecedores, recomendamos que as pré-colunas sejam 
trocadas com uma certa frequência – a cada 200 injeções. 
Uma vez que a limpeza das amostras pode variar de método 
para método, a frequência de troca de uma pré-coluna também 
irá variar. Deste modo, é uma boa prática começar um novo 
método com uma nova pré-coluna e trocar a pré-coluna após 
um número estimado de injeções. Depois, caso uma investigação 
mostre um rápido aumento de picos, ajustar a frequência de troca 
da pré-coluna em conformidade.  

Resumindo
Como prolongar a vida útil da coluna:

• Usar preparação de amostras conforme necessário

• Usar pré-colunas e filtros em linha 

• Lavar e armazenar as colunas corretamente

Monitorar o desempenho da coluna regularmente e ajustar o plano 
operacional conforme necessário.  


