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Δραστηριότητα 1η Απομόνωση και διαχωρισμός χρωστικών από φυτικά κύτταρα με 

χρωματογραφία 

(Τροποποίηση προτεινόμενης δραστηριότητας στο άρθρο «“Supermarket Column Chromatography of 

Leaf Pigments” Revisited: Simple and Ecofriendly Separation of Plant Carotenoids, Chlorophylls, and 

Flavonoids from Green and Red Leaves» των Dias, A. M.; Ferreira, M. L. S. J. Chem. Educ. 2015, 92, 189–

192») 

Στην χρωματογραφία, τα συστατικά του δείγματος διαχωρίζονται με βάση τη χημική τους 

συγγένειά με την στερεή φάση (στατική φάση) και τον διαλύτη (κινητή φάση). Τα συστατικά που 

έχουν μεγαλύτερη χημική συγγένεια με την στατική φάση εκλούονται τελευταία και εκείνα που 

έχουν μεγαλύτερη συγγένεια με τον διαλύτη πρώτα. Η χρωματογραφία στήλης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό των φυτικών χρωστικών ουσιών. Οι χρωστικές ουσίες των 

φυτών δεν έχουν μόνο ελκυστικά χρώματα, αλλά και σημαντικές βιολογικές λειτουργίες στον 

κόσμο των φυτών. Είναι, επίσης, ουσιαστικής σημασίας για την ανθρώπινη ζωή καθώς 

παίζουν θεμελιώδη ρόλο στη διατροφή και έχουν σημαντικά οφέλη στην υγεία. 

Απαιτούμενα υλικά 

 Πράσινα και κόκκινα φύλλα φυτών  Γυάλινο πιατάκι ή ύαλος ωρολογίου 

 γουδί  ποτήρι  

 άμυλο πατάτας  μολύβι 

 σύριγγα μιας χρήσης 20 ml (2 εκατοστά 

εσωτερική διάμετρος x 9 εκατοστά 

εξωτερικό μήκος) 

 χωνί 

 βαμβάκι  πετρελαϊκός αιθέρας 

 άμμος  μίγμα πετρελαϊκού αιθέρα/ακετόνης 90:10 (ν/ν) 

 στήριγμα με βάση  μίγμα πετρελαϊκού αιθέρα/ακετόνης 75:25 (ν/ν) 

 πιπέτες Pasteur ή σταγονόμετρα  ακετόνη 

 φίλτρο καφέ ή διηθητικό χαρτί  αιθανόλη 

 Αλουμινόχαρτο ή μεμβράνη  μαγειρικό αλάτι ή άνυδρο θειικό νάτριο 

 ράβδοι ανάδευσης  λευκό ξύδι ή διάλυμα υδροχλωρίου 

 

Πειραματική διαδικασία 

1. Τεμαχίστε και λιώστε 6 g φυτικών ιστών (πράσινων και κόκκινων φύλλων) σε ένα γουδί, στη 

συνέχεια, προσθέστε 15 mL ακετόνης και στη συνέχεια αφήστε τα να μουσκέψουν επί 15 λεπτά. 

Το υλικό πρέπει να διατηρείται καλυμένο με αλουμινόχαρτο σε θερμοκρασία δωματίου. 

2. Διηθήστε το διάλυμα της εκχύλισης με τη βοήθεια βάμβακος και χωνιού. Προσθέστε στο 

διήθημα δύο σπάτουλες μαγειρικό αλάτι και αφήστε το σε ηρεμία για περίπου 10 λεπτά. 

3. Διηθείστε το υπερκείμενο και κρατήστε το διήθημα καλυμμένο με αλουμινόχαρτο. (Σημείωση: 

Το διήθημα διατηρείται στους 8 ° C, αλλά πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός των επόμενων 24-48h) 

Η σύσταση του μίγματος μπορεί να διερευνηθεί με χρωματογραφία χάρτου χρησιμοποιώντας 

ένα μίγμα πετρελαϊκού αιθέρα/ακετόνης 90:10 ως κινητή φάση. Οι  χρωστικές μπορούν να 

ταυτοποιηθούν από τα χαρακτηριστικά χρώματα και βιβλιογραφικά χρωματογραφικά 

δεδομένα. 
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(α) (β) 

 

Εικόνα 1: Χρωματογραφία χάρτου με (α) φίλτρο καφέ (β) διηθητικό χαρτί (Σειρά χρωστικών από βάση 

προς κορυφή: ανθοκυάνες, χλωροφύλες (β και α), καροτενοειδή)  

2η ώρα 

4. Για την προετοιμασία της στερεάς φάσης, τοποθετήστε 2 g αμύλου πατάτας σε ύαλο 

ωρολογίου, προσθέστε περίπου 1 ml του διηθήματος και ανακατέψτε. Αφήστε το μείγμα να 

στεγνώσει έως ότου η ακετόνη εξατμιστεί πλήρως (περίπου 5-10 λεπτά). 

5. Τοποθετήστε ένα στρώμα βαμβάκι στον τέλος της σύριγγας των 20 mL, με πάχος περίπου 0,5 

cm και έπειτα 1 cm από άμμο. Τοποθετήστε τη στήλη σε κατακόρυφη θέση και προσθέστε το 

άμυλο πατάτας αργά μέχρι περίπου τρία τέταρτα του συνόλου (2 cm Χ 5,5 cm), πιέζοντας 

ομαλά για να αποκτήσει μια ομοιόμορφη συμπίεση. 

6. Βάλτε ένα ποτήρι κάτω από τη στήλη. 

7. Προσθέστε τον πετρελαϊκό αιθέρα στη στήλη και όταν το υγρό φθάσει στην επιφάνεια της 

στήλης, προσθέστε στην άνω επιφάνεια της στήλης 1g του στερεού εκχυλίσματος που 

παρασκευάστηκε στο βήμα 4. 

8. Συνεχίστε με την προσθήκη πετρελαϊκού αιθέρα για την έκλουση της κίτρινης λωρίδας (5-10 

min). 

9. Αλλάξτε ποτήρι και συνεχίστε τη διαδικασία προσθέτοντας το μίγμα πετρελαϊκός 

αιθέρας/ακετόνη 90:10 για την έκλουση της δεύτερης κίτρινης λωρίδας και συλλέξτε αυτή την 

κίτρινη ζώνη χωριστά από την γαλαζοπράσινη λωρίδα. Κατόπιν, συλλέξτε την γαλαζοπράσινη 

λωρίδα σε ξεχωριστό ποτήρι. 

10. Αλλάξτε ποτήρι και συνεχίστε τη διαδικασία προσθέτοντας το μίγμα πετρελαϊκός 

αιθέρας/ακετόνη 75:25 για την έκλουση της κιτρινοπράσινης λωρίδας. 

11. Περάστε ακετόνη διαμέσου της στήλης για την απομάκρυνση του πετρελαϊκού αιθέρα (3-4 

mL). 
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12. Στη συνέχεια, αλλάξτε ποτήρι και προσθέστε αιθανόλης (ή επιπλέον ακετόνη) για την 

έκλουση των καφέ-κόκκινων λωρίδων από τη στήλη. 

13. Σε αυτό το τελευταίο κλάσμα προσθέστε 3 σταγόνες HCl 1Μ (ή ξύδι) και παρατηρήστε την 

αλλαγή χρώματος. 

 

Εικόνα 2: Τα κλάσματα της χρωματογραφίας στήλης 

 

Για την ανίχνευση της χλωροφύλλης στα εκλουόμενα κλάσματα χρησιμοποιούμε την ιδιότητά 

της να φθορίζει, δηλαδή απορροφά φως στην μπλε περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος 

και φθορίζει στην κόκκινη.  

14. Συσκοτίστε το δωμάτιο και φωτίστε με το μπλε λέιζερ τα ποτηράκια με τα κλάσματα 

έκλουσης. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας (Περνά το φως μέσα από το δείγμα; Μπορείτε να 

δείτε τη δέσμη μέσα στο υγρό; Τι χρώμα έχει η δέσμη;) 

Πίνακας Παρατηρήσεων 

 

 Ποτήρι 1 Ποτήρι 2 Ποτήρι 3 Ποτήρι 4 Ποτήρι 5 

Μπλε λέιζερ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 


