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Tunnskiktskromatograﬁ
John Schollar och
Dean Madden
Laborationen är återgiven och
översatt med tillstånd från NCBE,
University of Reading, UK. Det
har skett efter att Dean Madden
har avlidit i januari 2017 och John
Schollar har gått i pension.

Fotosyntespigment från kiwifrukt
SYFTE
Sy et med denna labora on är a extrahera, separera och
iden ﬁera fotosyntespigment från kiwifrukt. Till skillnad från
liknande metoder används en mycket liten volym lösningsmedel för a extrahera kloroplastpigmenten och är därför säkrare
och billigare a u öra än andra liknande metoder.

INTRODUKTION

Labora onen i sin helhet omfattas av ovanstående rä gheter
enligt Crea ve Commons

KORRESPONDENS
NCBE@reading.ac.uk
www.ncbe.reading.ac.uk

Många frukter innehåller kloroplaster, men dessa och de klorofyller som de innehåller bryts vanligen ner när frukten mognar.
Gröna kiwifrukter av sorten ”Hayward” (den vanligaste sorten i
våra bu ker) skiljer sig från de ﬂesta frukter genom a de även
som mogna innehåller sina kloroplaster intakta. De nyare gulak ga sorterna (kallas ibland gyllene kiwifrukter) bryter emeller d ner sina kloroplaster och klorofyller när de mognar. De
förlorar då sin gröna färg som täcker den underliggande gula
karotenoid pigmenteringen.
Fotosyntespigment kan extraheras från kiwifruktens kloroplaster genom a lösa upp fruktvävnad i e lämpligt lösningsmedel. De olika pigmenten kan däre er separeras med hjälp av
tunnskiktskromatograﬁ och e annat lösningsmedel.
Du bör kunna separera fem eller ﬂer olika pigment och genom a beräkna deras Rf-värden bör du kunna identifiera varje
pigment.

Olika arter av kiwifrukter
från släktet Ac nidia. Det
är bara de kiwifrukter som
har grönt fruktkö som
innehåller kloroplaster och
fotosynte ska pigment i
den mogna frukten.
Fotot är reproducerat med
llstånd från Plant & Food
Research, New Zealand,
(www.plantandfood.co.nz)
som äger upphovsrä en.
Fotot omfa as av följande
rä gheter, CC-BY-NC-SA,
enligt Crea ve Commons.
(Fotot publicerades första gången i en ar kel av
Crowhurst et al, 2008.)
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Rf-värden
Rf-värden kan användas ll a iden ﬁera pigmenten på e
kromatogram. E Rf-värde är e förhållande som beräknas
enligt nedanstående uppställning:
Avståndet som pigmentet rört sig
Avståndet som lösningsmedlet rört sig
Rf-värden ligger all d mellan 0 och 1 (0 är e pigment som
inte rört sig alls, medan 1 är e pigment som är så rörligt
a det rör sig lika långt som lösningsmedlet).
E ersom Rf-värdet för e pigment varierar beroende
på lösningsmedlet (eller blandning av lösningsmedel), så
skrivs o a Rf-värdet med namnet (eller namnen) på lösningsmedlet (lösningsmedlen) och propor onerna av dem
e er numret, t.ex:

Lösningsmedelsfront

Avstånd som
lösningsmedlet rört sig

Avstånd som
pigmentet rört
sig
Startpunkt

Rf = 0.24 (60% etanol)
Rf = 0,78 (cyklohexan : ethoxyetan : propan [5: 3 : 2])

SÄKERHET
Lösningsmedlen för extrak on och kromatograﬁ är båda mycket eldfängda, så de får inte ställas nära öppna lågor.
Skvä från lösningsmedlet kan orsaka svår ögonskada, så du
måste bära skyddsglasögon under hela undersökningen.
En del människor är allergiska mot kiwifrukt. Om du är det
skall du förstås inte u öra denna labora on. Alterna va förslag hi ar du i Science and Plants for Schools (SAPS). De har
experiment med pigment från annat växtmaterial (se under
Y erligare Informa on).

UTRUSTNING OCH MATERIAL
Följande behövs ll varje elev
Utrustning
• Skyddsglasögon
• Pipe spetsar av plast eller ﬁnspetsig Pasteur pipe
• 1 cm3 plastpipe (ingen spruta)
• 1,5 cm3 mikrocentrifugrör
• Plas cine®, BluTack® eller e ställ där mikrocentrifugrören
står ver kalt
• Kniv
• Pince
• Linjal
• Spetsig penna med en ﬁn spets
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Material
• En skiva kiwi frukt som förvaras i en plastpåse så a den inte
torkar ut
• Approxima vt 1 cm3 extrak onslösningsmedel i en sluten
glasbehållare
• Approxima vt 2 cm3 lösningsmedel för kromatografi i en
sluten glasbehållare
• Remsa av tunt kromatograﬁpapper, som skurits så det passar
insidan av ﬂaskan som innehåller lösningsmedlet för kromatograﬁn.
Extrak onslösningsmedlet består av 5 delar propanon (kallas
också propan-2-one eller aceton) plus 3 delar etoxyetan (kallas
också dietyleter eller eter).
Kromatograﬁlösningsmedlet består av 5 delar cyklohexan, 3
delar etoxyetan (kallas också dietyleter eller eter) och 2 delar
propanon (kallas också propan-2-one eller aceton).

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
1. Innan du börjar skall du sä a på dig dina skyddsglasögon.
2. Använd 1 cm3 pipe en och llsä försik gt extrak onslösningsmedlet ll mikrocentrifugröret ll den nivå som visas
på Figur 1 (alldeles ovanför den spetsiga delen av röret).
3. Förslut mikrocentrifugröret och burken med extrak onslösningen ordentligt så a avdunstning av vätskan förhindras.
4. Ta ut kiwifrukten ur plastpåsen och lägg den på plastpåsen.
Skär sedan med kniven en sträng av skalet, åtminstone 30
mm långt med e lager av den gröna frukten fastsi ande.
Den kö ga delen från frukten som si er fast i skalet skall
vara ca 1 mm tjockt.

FARA

FIGUR 1
Extrak onslösningsmedel
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5. Skär kiwifruktremsan i två rektanglar, vardera ungefär 5 mm
x 15 mm.
6. Använd pince en för a lägga de två skivorna av kiwifrukten i mikrocentrifugröret.
7. Med hjälp av pince en, tryck skalet och fruktkö et mot
rörets sida. Krama också kiwifruktbitarna mellan pince en.
Vätskan kommer långsamt a utveckla en grön färg.
8. E er ungefär en minuts tryckande skall du använda pincetten ll a trycka ner fruktbitarna ll bo en av röret.
9. Stäng röret och låt det stå upprä i e ställ. E er omkring
en minut kommer den tjockare vätskan a sjunka ll botten av röret och e tunnare, ljusgrönt lager s ger ll ytan
av röret. Mellan de två vätskelagren ser du spillror av kiwifrukten.
10. Ställ ﬂaskan med kromatograﬁlösningen på en plan yta.
Utan a öppna ﬂaskan skall du mäta och skriva ner höjden
av lösningen i ﬂaskan.
11. VIKTIGT: När du u ör de a momentet måste du vara
MYCKET försik g, så a du inte skadar ytan på tunnskiktskromatograﬁremsan (TLC). Hantera den mycket försik gt!
Om du råkar skada remsan så får du be om en ny TLCremsa.
Försök a inte beröra det vita lagret på TLC remsan med
dina ﬁngrar – håll den i kanterna. Gör e streck 5 mm högre upp än kromatograﬁlösningen mycket försik gt utan
a pressa pennspetsen på remsan, så det bildas en linje
som Figur 2 visar.

TLC-remsa

FARA

FIGUR 2
Blyertsstreck
(startpunkt)
5 mm
Höjden av kromotograﬁlösningsmedlet
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12. Ta nu Pasteurpipe en eller pipe spetsen. Öppna mikrocentrifugröret och placera pipe spetsen alldeles under
ytan av det övre gröna skiktet av lösningen. Lite av den
gröna vätskan dras in i spetsen på pipe en. Låt inte spetsen komma ner i vätskan under det översta gröna skiktet.
Förslut mikrocentrifugröret.
13. Håll pipe spetsen ver kalt och nudda kort mi en av pennlinjen på TLC-remsan med pipe spetsen så a en enda,
liten droppe sugs in i ytlagret på TLC-remsan. Ta omedelbart bort spetsen.
14. När ﬂäcken har torkat llsä en andra droppe av det gröna
kiwiextraktet på samma ﬂäck. Fortsä a llsä a ﬂer droppar lls du har en liten grön ring 3-5 mm i diameter. OBS!
Man måste vänta a llsä a en ny droppe lls föregående droppe har torkat. Du behöver llsä a cirka 60–100
droppar av kiwiextraktet.
15. Ta bort locket från ﬂaskan med kromatograﬁlösningen. Håll
översta änden av TLC-remsan (änden längst bort från den
gröna ringen som bildats) med en pince och sänk mycket
försik gt ner remsan i ﬂaskan. När du gör de a, kontrollera
också a ringen och linjen ligger ovanför lösningens nivå
(se Figur 3). Om det ser ut som om ringen är nedsänkt i
vätskan skall du stoppa och använda plastpipe en för a ta
bort en liten del av kromatograﬁvätskan och försöka y erligare en gång.
16. Kontrollera a TLC-remsan inte ligger an på ﬂaskan, utom
där den lutas mot toppen av ﬂaskan. Sä på ﬂasklocket och
kontrollera a lösningen sugs upp i remsan.

FIGUR 3

Blyertsstrecket
måste vara ovanför
lösningsmedlet
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FIGUR 4

Startpunkt

Pigmen läckar

Lösningsmedlets
frontlinje

17. När lösningen nå ungefär 2 mm från remsans topp (de a
tar ﬂera minuter), skall du använda pince en och ta upp
remsan ur ﬂaskan och omedelbart med en penna markera
den exakta posi onen av lösningens framkant på TLCremsan.
18. Sä på ﬂasklocket för a förebygga a lösningsmedlet avdunstar.
19. Så snabbt och noggrant du kan, skall du markera med en
penna, läget av de olika pigmentens centra på TLC-remsan
(se Figur 4).
20. Mät avståndet från startlinjen ll lösningens front. Avläs
resultatet ll närmaste 0,5 mm. Skriv ner di resultat med
1 decimal.
21. Mät avståndet från startlinjen ll centrum av varje pigmen läck ll närmaste 0,5 mm. Notera även ﬂäckens färg.
Skriv ner dina resultat i en kopia av Tabell 1. Om du har ﬂer
pigmen läckar än det ﬁnns plats för i tabellen så skall du
utvidga tabellen.
TABELL 1

Pigmentkod

Pigmentfärg

Avstånd från startpunkt
(mm)

A – närmast startpunkt
Ökande
avstånd
från
startpunkt

B
C
D
E
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22. Med hjälp av dina resultat skall du räkna ut Rf-värdena för
varje pigment enligt följande:
Rf = avstånd som pigmentet förﬂy at sig
avstånd mellan startpunkt och lösningsmedlets front
23. Skriv ner dina resultat i en kopia av Tabell 2 med 2 decimaler (gör tabellen större om det behövs).

TABELL 2

Din pigmentkod

Rf värde

A (närmast startpunkt)
B
C
D
E
24. Tabell 3 visar Rf-värden för ﬂera fotosyntespigment. Dessa
värden har erhållits när man använt samma kromatograﬁlösning som du använt. Använd de Rf-värden som ﬁnns i
Tabell 3 och dina egna beräknade Rf-värden för a fullfölja
en kopia av Tabell 4.
TABELL 3

Pigmentnamn

Rf värde

Xantofyll

0,40

Klorofyll B

0,42

Klorofyll A

0,47

Feofytin

0,55

Karoten

0,93

TABELL 4

Pigmentkod

Ditt Rf värde

Föreslaget pigment

A (närmast startpunkt)
B
C
D
E
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YTTERLIGARE UNDERSÖKNINGAR
1. Jämför kromatogram från den gröna varianten av kiwifrukten ”Hayward” med e som bildas av en gyllene variant
som ”Gold” eller ”SunGold”.
2. Nä dskri en Science and Plants for Schools (SAPS) har ﬂera
förslag på tunnskiktskromatograﬁ på växtpigment (inklusive antocyanin från färgade blad, etc) se: ”TLC of plant
photosynthe c pigments”:
h p://www.saps.org.uk/secondary/teaching-resources/1347-a-level-set-prac als-tlc
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