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Sammanfattning 

Examensarbetet är utfört vid Vitamex Production AB (VxP) vilket ingår i Midelfart Sonesson 
koncernen. På företaget produceras läkemedel, naturläkemedel och naturtillskott som 
distribueras över stora delar av världen.  
 
Produkterna tillverkas av råvaror som kontrolleras och analyseras av laboratoriet på VxP. En 
av många analysmetoder som tillämpas är tunnskiktskromatografi (TLC). Arbetsuppgiften 
bestod av att ta fram en metodbeskrivning för TLC, som beskriver hur man kan identifiera ett 
eller flera ämnen ur en råvara då metod inte är tillgänglig. En annan uppgift var att studera 
olika TLC-plattor som marknaden har att erbjuda för att se vad som är bäst för VxPs 
applikationer.  
 
Experiment utfördes på råvarorna gotukola och äppelcidervinägerpulver, där ingen 
analysmetod fanns tillgänglig. Utifrån experimentens resultat sammanställdes en 
metodbeskrivning vilket visar hur bestämning av upparbetningsmetod, val av mobil och 
stationär fas samt hur visualisering av plattan kan göras.  
 
Av TLC-plattorna som studerades visade sig kiselgel med aluminiumunderlag vara det 
billigaste alternativet. 
 
 
Abstract       
In some cases there are no methods to identify raw material, which are included in dietary 
supplements such as tablets.  The identification can be done with TLC. A general method 
description is developed with help from the raw material gotukola and appel cider vinegar. 
This includes processing to achieve higher concentration of the active ingredient if needed; 
evaluation of solubility agents to dissolve the active; evaluation of mobile and stationary 
phase and visualization of the stationary phase.    
The report also includes an evaluation of stationary plates.   
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1. Problemformulering 
Tunnskiktskromatografi är en analysmetod som tillämpas hos Vitamex Production (VxP) AB 
främst när vissa råvaror kommer hem. Råvarorna analyseras och frisläpps innan de används i 
produktion. För att kunna sälja en produkt måste ett argument säljas in hos konsument. 
Argumentet går ut på att produkten skall ge en positiv effekt. Den positiva effekten fås utav 
de aktiva beståndsdelarna (råvaror) i produkten. Råvarorna i produkten analyseras med 
avseende på de aktiva beståndsdelarna, i vissa fall med hjälp av TLC. Ofta kan 
analysmetoden hittas i en farmakopé. En farmakopé är ett uppslagsverk för hur ett 
naturläkemedel/råvara identifieras enligt en standard. Det finns många olika farmakopéer 
bland annat europeiska, amerikanska, japanska, tyska, brittiska örtfarmakopén. VxP 
använder sig av den europeiska farmakopén i första hand, i andra hand amerikanska 
farmakopén och brittiska örtfarmakopén, i sista hand Vitamex egna framtagna metoder. För 
många extrakt som VxP köper in finns inte någon metodbeskrivning i någon farmakopé. En 
generell metod för att analysera råvaruextrakt med hjälp av TLC är därför av intresse för VxP 
och att utveckla som en egen metodbeskrivning för detta. 
 

2. Omfattning 

I arbetets omfattning ingår utveckling av upparbetningsmetoder, val av stationär, mobil fas 
samt visualisering för utvalda råvaror som skall leda till en metodbeskrivning. 
 
Företaget vill även att en utvärdering görs av olika stationära faser då det finns många olika 
att välja mellan vid eventuellt köp. 
 
Av första prioritet är att ta fram en metodbeskrivning för TLC-metoder. 
 
Metoden som tagits fram baseras på experimenten som har utförts i examensarbetet. 
Experimenten har gjorts på gotukola och äppelcidervinägerpulver. För dessa råvaror finns 
varken metod i farmakopé eller metod utvecklad av VxP för identifiering av de aktiva 
ämnena.  
 

3. Bakgrund 

Vitamex Production AB är ett företag som tillverkar kostillskott enligt ”god tillverkningsed” 
(GMP). GMP innebär att man tillverkar enligt en standard där bland annat full spårbarhet 
före, under och efter tillverkning är av stor vikt. Tillsynsmyndigheten är läkemedelsverket. 
Annat kvalitetssystem som företaget tillämpar är HACCP.  
 
Företaget grundades 1986 av familjen Lundström. 2003 blev företaget uppköpt av Wilhelm-
Sonesson. 2006 såldes delar av bolaget och köptes upp av norska hälsokostkedjan Midelfart. 
Numera heter koncernen MidelfartSonesson. I MidelfartSonesson ingår flera bolag så som 
Miwana, Vitalas, Max Medica, Friggs, HKC egenvård. I Norrköping arbetar ca 100 personer på 
VxP. Företagets största kunder finns i Skandinavien, England, Polen och Australien. [1] [2] [3] 
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VxP har 1500 aktuella tablettformuleringar i olika former och färger, varav 150 består av 
brustabletter, 500 olika mjuka/hårda gelatinkapslar, samt ett fåtal oljor och tonikum 
(flytande medel). För kapslar, oljor och tonikum köps dessa in färdiga från andra företag och 
VxP förpackar dem. För att ett naturläkemedel/naturmedel ska få säljas i Sverige måste 
dessa vara registrerade hos läkemedelsverket av antingen företaget eller annars av VxP 
kund. Ett naturläkemedel ska vara naturligt framställt t ex av växt- eller djurdel och inte 
alltför mycket bearbetat. Dessa är alltid receptfria. [4] [2] [3] 
 
Idag har företaget inte några naturläkemedel registrerade hos läkemedelsverket och 
omregistrering av tidigare registrerade produkter är inte aktuellt i dagsläget. Många av de 
tillverkade produkterna är istället registrerade av VxP kund i aktuellt försäljningsland. 
 
Några produkter som varit registrerade som naturläkemedel är Cirkulamin och Echinacea. 
Dessa produkter kommer att beskrivas kort: 

 Cirkulamin      

Cirkulamin är försäljningsnamnet på en produkt som består av bland annat ginkgo. Ginkgons 
aktiva substans kommer från en växt som heter Ginkgo Biloba. Namnet är kinesiskt och 
betyder ”silveraprikos tvålobad”. Växten ser ut som en aprikos och har silverfärgat utseende 
när den är mogen. Ginkgon tillverkas i tablettform på VxP. Detta medel är 
prestationshöjande men användas även vid trötthet, lindrig huvudvärk, långvarig yrsel och 
öronsus, speciellt hos äldre människor. Det har även förekommit biverkningar på denna 
produkt så som lättare magtarmbesvär, huvudvärk samt allergiska hudbesvär. [5][6] 
 

 Echinacea tonikum och Förkylningsbrus 

Echinacea finns i produkterna tonikum och förkylningsbrus, båda lindrar vid förkylning. Den 
aktiva substansen är ”chicoric acid” och kommer från växten Röd Solhatt (Echinacea 
purpurea) och odlas i olika delar av Europa. Röd Solhatt har visat sig vara starkt 
bakteriehämmande och därmed bra för immunförsvaret. I tonikum är det pressaft från örten 
som använts medan i förkylningsbrus används roten.  
 

3.1. Tillverkningsprocess 

Inom VxP sker tillverkning av tabletter öppet därmed krävs extra noggrannhet av hygienen. 
Vid tillverkning av en produkt krävs renzon vilket innebär att produktionsanpassade 
arbetskläder används samt får inga smycken, snus eller tuggummi och inte heller 
mobiltelefon, mp3-spelare etc. nyttjas. Arbetet ska vara så rent som produkten och 
företaget kräver enligt GMP. [1]  
 
Tillverkningen börjar med invägning där man har ett batchdokument för aktuell artikel. I 
batchdokumentet framgår receptet, det vill säga vilka råvaror som ska vägas in och i vilken 
kvantitet. Råvarorna vägs upp i s.k. myllerfat. En batch väger totalt 400 kg. De uppvägda 
råvarorna hälls sedan samman i en stor blandare för omrörning. Omrörningstiden varierar 
beroende på hur mycket och hur många olika ämnen det är som ska sammanblandas. När 
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omrörningen är klar tappas blandningen upp i myllerfaten för att slussas vidare till aktuell 
maskins födare. Varje födare förser tablettmaskinen med pulver. I tablettmaskinerna finns 
ett antal stansar som komprimerar pulvret till önskad tablett. Stansarna bestämmer 
tablettens utseende och är utbytbara. I batchdokumentet framgår vilken stans som skall 
användas för just denna tillverkning. Vid tablettslagningen utförs var 20:e minut ”In-Process-
kontroll” för att hela tiden kontrollera att tillverkad tablett håller uppsatta kvalitetskrav. 
Kontrollen består av hårdhetstest, upplösningstid (brustabletter), höjdmätning 
(brustabetter), vägning av 10 tabletter och friabilatortest (avser tugg och sväljtabletter). [1] 
 
Vissa tabletter kan vara motbjudande till smak, lukt och vissa även svåra att svälja, då 
processas tabletterna ytterligare en gång. Tabletterna drageras då, vilket innebär att ett tunt 
skikt färgämne och järnoxid läggs runt tabletten så att tabletten lättare kan sväljas. 
Drageringen används även till att fördröja utsöndringen av den aktiva substansen i kroppen.  
 
Vidare paketeras tabletterna i önskad förpackning, så som i påse, burk eller tub. I 
förpackningssteget stämplas förpackningen med batchnummer och bästföredatum. Till sist 
transporteras de till lagret där förpackningarna plastas om och lagras inför väntan av 
distribution. [1]  
 
Det finns två typer av kapslar, mjuk och hård gelatin, båda köps in. I kapslarna förekommer 
produkten i både pulver och olja. VxP förpackar sedan kapseln enligt kundens önskemål. [1]  
 
För vätskeprodukt, så som tonikum eller olja, köps dessa in färdigprocessade till VxP på fat. 
VxP fyller därefter flaska med inköpt vätskeprodukt. [1]  
 

4 Tunnskiktskromatografi 

 
Tunnskiktskromatografi, TLC, innebär identifiering av ett eller flera ämnen ur ett prov på en 
platta. Ofta måste substansen, som man vill identifiera koncentreras eller rengöras från 
fyllnadsmaterial i råvaran för att få den identifierbar, då det annars kan störa analysen. I 
råvaran finns ofta fyllnadsmaterial/bärare med aktiva ämnet.  
 
Vanligaste typen av råvaror som identifieras via TLC på företaget är extrakt, andra exempel 
är sockerarter. Upparbetningen kan utföras på olika sätt och i flera steg beroende på ämnets 
koncentration. Vanliga koncentreringsmetoder är extrahering, sönderdelning av prov, 
kolonnkromatografi, förångning m fl. Skall råvaran upparbetas från växtriket krävs oftast 
upparbetning och olika kombinationer av ovanstående reningsmetoder, allt för att få bort 
det material som inte är aktivt. Att upparbeta drogen från växtriket är inget VxP tillämpar. 
Råvaror som tas emot på VxP inkommer i pulverform och är redan upparbetade tidigare i 
kedjan. Företagets uppgift blir att göra ämnet som man vill påvisa tillräckligt koncentrerat 
för att ämnet ska kunna vara identifierbart vid en TLC-analys. Som referens används en 
tidigare godkänd råvara med ett annat batchnummer vilken upparbetas parallellt med den 
nyhemkomna råvaran. I så hög utsträckning som möjligt används även det aktuella ämnet 
som referens i så ren form som möjligt, inköpt av oberoende leverantör.  
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Provet appliceras som ett band på nedre delen av kanten av en passande TLC-platta som 
man ställer i en vanna med mobilfas. I vannan får provet utvecklas(vandra) under en viss tid. 
Efter utveckling i vanna torkas plattan. Följaktligen behövs oftast aktuellt ämne göras synligt 
genom någon form av framkallning. En typ av framkallning är sprayning av reagenslösning på 
plattan. I vannan med mobilfasen har substanser separerats från varandra och vandrat olika 
sträckor beroende på dess polaritet. Beroende på reagens kan substanserna identifieras med 
UV-ljus eller i dagsljus. Vandringssträckan av den analyserbara substansen kan man mäta i Rf 
(Retardation factor), som visar förhållandet mellan substansen och mobilfasens 
vandringssträcka. [8] [9] 
 

4.1 Provet 

Den aktiva substansen i provet kan man dela in i olika grupper för att bestämma dess 
polaritet. Detta för att lättare kunna bestämma mobilfasens sammansättning och stationär 
fas. Olika funktionella grupper ger olika styrka på molekylen. Exempelvis så är vatten, alkohol 
och aminer starkt polära ämnen, med avseende på dessa kan man se vilken mobilfas-
sammansättning som kan användas. Provet delas in i in i sex grupper: de som inte bildar 
vätebindningar (kolväten), protondonatorer och acceptorer i vätebindning (vatten, alkohol, 
aminer, föreningar med hög polaritet), protondonatorer i vätebindning (CHD3), 
protonacceptorer i vätebindningar (aldehyder, ketoner, etrar, estrar etc), syror (donatorer i 
väteöverföring), baser (acceptorer i väteöverföring). En sammanställning över polära och 
icke polära grupper finns i tabell 1. [9] 
 
Tabell 1 Polaritet för funktionella grupper [7]    

Ej polär  Svagt polär Starkt polär 

Mättade kolväten Etrar Alkoholer 

Olefiniska kolväten Ketoner Karboxylsyror 

Aromatiska kolväten Aldehyder Fenoler 

Halogenkol Estrar Primära och sekundära 
aminer 

Merkaptaner Tertiära aminer Oximer 

Sulfider Kväveföreningar (utan α-

väteatomer) 
Kväveföreningar (med α-

väteatomer) 
  Nitriler (med α-väteatomer) 
  Polyhydroxyalkoholer 

  Aminoalkoholer 

  Hydroxysyror 

  Polyprotiska syror 

  Polyfenoler 

 

Som nämnt ovan behövs nästan alla prov koncentreras eller rengöras på ett eller annat sätt. 
Som regel är en koncentration på 0,1-1g aktiv tillräcklig mängd att analysera. 
Applikationsvolymen bör vara mellan 1-10l. [8] [9] 
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4.2 Stationär fas 

Stationär fas är plattan man applicerar provet på. Den kan bestå av glasplatta, plastplatta 
eller aluminium, som utgör ett stöd för sorbenten. På plattan finns en sorbent så som 
kiselgel, cellulosa, kiselgur eller aluminiumoxid där substansen fastnar beroende på 
bindningstyp. Till plattan finns det även annat hjälpmaterial så kallat bindemedel, vilket är 
bra om provet har svårt att fästa på plattan vid separationen. Exempel på bindemedel är gips 
och magnesiumsilikat. För att kunna se separationen kan det även finnas med två olika UV-
indikatorer som absorberar ljus vid 254 och 366nm. Vid val av stationär fas väljs även 
porvidden på sorbenten som beskriver rinnhastigheten. [8] [9]  
 
Plattan väljs med avseende på föreningen som ska analyseras. I det här fallet så är det polära 
substanser som beaktas. Silikagel är den mest använda stationära fasen och kan analysera de 
flesta polära ämnen, det är även den billigaste. Tabell 2 visar vilken sorbent som adsorberar 
bäst till vilken förening samt vilken typ av kromatografi som tillämpas. På Vitamex är det 
Kiselgel G-25 med och utan UV254 som används. I experimenten kommer kiselgel att 
användas. Kiselgel kan användas för att analysera polära ämnen, bl a steroider, aminosyror 
och alkoholer. [8] [9] 
 
Tabell 2: Olika sorbenter och separationer med tillämpning 

Sorbent Kromatografisk mekanism Applicering 

Kiselgel Adsorption Steroider, aminosyror, 
alkoholer, kolväten, lipider, 
aflatoxiner, vitaminer, 
gallsyra, vitaminer, 
alkaloider 

Kiselgel RP Motsatt riktning (Reversed 
Phase) 

Fettsyror, vitaminer, 
steroider, hormoner, 
karotenoider 

Cellulosa, kiselgur Storleksfördelning  Kolhydrater, socker, 
alkoholer, aminosyror, 
karboxylsyror, fettsyror 

Aluminiumoxid Adsorption Aminer, alkoholer, steroider, 
lipider, aflatoxiner, gallsyra, 
vitaminer, alkaloider 

PEI cellulosa Jonbyte  Nukleinsyror, nukleotider, 
nukleosider, puriner, 
pyrimidiner 

Magnesiumsilikat Adsorption Steroider, pesticider, lipider, 
alkaloider 

 

Vid interaktion mellan föreningen och adsorbenten benämns adsorptionsstyrkan med olika 
typer av bindningar som uppstår vid separationen. Jon-dipol, dipol-dipol, vätebindning, 
dipol-inducerad dipol och van der Waals är de olika typerna av interaktioner som bestämmer 
styrkan på bindningen. Svagt polära molekyler tenderar att vandra längre än de som är starkt 
polära, om den stationära fasen är polär. [10]. 
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Förutom adsorbtion finns även fördelningsjämvikt som uppkommer då vatten binds till 
kiseloxidytan. Applicering av proven utförs med en Hamiltonspruta eller kapillärrör ca 1,5 cm 
från sidokanten och mellan proven. Detta för att undvika en av alla felkällor vid provets 
vandring på plattan. Appliceringen görs som ett band eller prick på plattan, beroende på hur 
mycket som ska appliceras. [9] 

4.3 Kiselgel 

Företaget använder sig av kiselgel 60, SIL-G25 med och utan UV254. SIL står för att det är 
kiselgel, bokstaven G för att man använder gips som bindemedel. Siffrorna efter G står för 
sorbentens tjocklek på gelen. Siffran 60 innefattar rinnhastigheten, denna är den vanligaste. 
En låg siffra tyder på snabb rinnhastighet och hög siffra låg rinnhastighet. Denna 
rinnhastighet 60 tyder på en relativt hög sådan. [11] 
 
Gelen är sur vilket gör den polär. Gelen har –OH-grupper bundna till kislet där det mesta av 
adsorptionen äger rum. Adsorptionen sker via H-bindning och inducerade dipolinteraktioner. 
Gelen finns i normal fas och reversibel fas. Vid normal fas kommer polära föreningar att 
binda till gelen. Ju mer polär en förening är desto starkare kommer den att binda till gelen 
och därmed vandra en kortare sträcka. De föreningar som är mindre polära kommer att 
vandra längre för att de inte binder lika hårt till gelen. Vid reversibel fas fungerar det 
tvärtom, den icke polära föreningen binder till gelen, som i detta fall är opolärt modifierad. 
[10] [12]  
 
För att uppnå bästa resultat bör plattorna helst förvaras vid en luftfuktighet på ~40 % vid 
20C. Om luftfuktigheten är högre är det bra att förvärma plattorna vid 110C ända upp till 30 
min för att komma ner till 6,67 mass% vatten. Detta för att aktivera kiselgelens 
hydroxylgrupper (-OH-grupper), som annars reagerar med vattnet i luften. Dessa 
hydroxylgrupper binder vatten om luftfuktigheten skulle vara för hög. Då dessa binder 
samman deaktiveras kisel genom att vatten ockuperar ett aktivt ställe på gelen. Detsamma 
gäller när man använder filterpapper för att mätta atmosfären i vannan innan separationen. 
På ytan av plattan där hydroxylgrupperna finns så fungerar vätet som donator till föreningen 
som ska analyseras. [8] 
 

Partikelstorleken kan vara mellan 5-40 m. Öppnade kartonger med plattor ska helst inte 
förvaras i mer än 9 månader på grund av den höga risken för kontaminering. Det mest 
karakteristiska för kontaminering är när plattorna har bildat en smutsgul ring vid kanterna av 
plattorna. [8] [9]  

4.4 Vanna 

När plattan ska utvecklas till ett kromatogram står den i en lämplig vanna (behållare) med 
mobilfas. Det finns ett flertal olika vannor att välja mellan. Det finns både vertikala (V-
vanna), ”sandwich” (S-vanna) och horisontella (H-vanna). Alla vannor är bra om de används 
på rätt sätt, det enda som skiljer är priset som kan variera enormt mycket. På Vitamex 
används 20×20cm glasvannor, normalvanna (N-vanna), som passar med motsvarande 
plattor, det är den vanligaste. Behållaren som används har en plan bottenyta där plattorna 
ställs lutande mot kanten tills kromatogrammet är klart. Separeringen är klar när mobilfasen 
vandrat ca 80% av plattans längd. [9] [14] [11] 
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I vannan kan man även skilja mellan mättad och omättad vanna, beroende på vilket ämne 
man vill separera. 
 

4.4.1 Omättad vanna 

Omättad vanna innebär att plattan sänks ned i vannan direkt efter att mobilfasen hällts i. 
Samtidigt som plattan sänks ned börjar mobilfasen mätta atmosfären i vannan. Transporten 
av mobilfasen på plattan går långsamt vilket i sin tur betyder att fler steg utnyttjas vid 
separationen. Lösningsmedlet dunstar fortare vid kanten om en del av mobilfasen är mer 
flyktig. Med anledning av de olika proportionerna och dess flyktighet i mobil fasen kan den 
därigenom ge en eluering med ett konkavt utseende på plattan. Metoden ger högre Rf-värde 
till skillnad från mättad vanna, men utvecklingen på kromatogrammet tar längre tid med 
omättad vanna. En annan orsak till konkavt utseende kan även vara förändrad kapillärkraft 

vid kanterna. [9] [12] [14] 

4.4.2 Mättad vanna 

För att undvika mobila fasens konkava utseende och alltför tätliggande band uppkommer på 
plattan använder man sig av mättade vannor som utförs med hjälp av fyrkantiga filterpapper 
med hög absorberingsförmåga. Filterpappret absorberar mobilfasen som i sin tur avdunstar 
till atmosfären i vannan. För att atmosfären i vannan ska bli mättad bör den stå med 
filterpappret under minst 30 min. Med mättad vanna uppnås lägre Rf 

 och kortare analystid. 
Ovan gällerbart om en mer opolär del i mobila fasen är flyktigare i jämförelse med omättad 
vanna. [9] [12] [14] 
 

4.5 Mobilfas  

Mobilfas är den fas som förflyttar sig på stationära fasen tillsammans med ämnet man vill 
separera. Den väljs beroende på den aktiva beståndsdelens kemiska egenskaper i råvaran.  
 
Sammansättningen på mobilfasen bör vara minst två men högst fyra ämnen blandade för att 
ge bästa resultat. För en bra separation behöver mobilfasen ha en höjd på ca 0.5 cm i 
vannan. För bästa resultat får man testa sig fram med olika sammansättning på 
mobilfaserna. Ett bra resultat är Rf mellan 0.3-0.7. [12] 
 
Om ingen information finns tillgänglig för ämnet som ska analysera rekommenderas att 
börja med ett opolärt lösningsmedel som mobilfas, då man använder en polär stationär fas 
som kiselgel. För att öka den elueringshastigheten kan man sedan addera poära 
lösningsmedel så att man erhåller en optimal kromatografisk analys. Några exempel på 
opolära lösningsmedel att börja med är bensen, toluen eller hexan. Exempel på polära 
lösningsmedel är etylacetat, etanol eller metanol. Detta är bara några exempel av alla polära 
och opolära lösningsmedel som finns. En tabell över elueringsstyrkan på lösningsmedlen 
finns i tabell 3. I mobilfasens sammansättning kan en liten mängd ättiksyra eller ammoniak 
tillsättas, främst då starkt polära och laddade föreningar ska separeras, detta för att undvika 
svansning och jonisering av provet på plattan. [12]   
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Tabell 3: Lösningsmedel och dess elueringsstyrka 

Lösningsmedel εº  Lösningsmedel εº 

Fluoroalkaner -0.25  Metylenklorid 0.42 

n-Pentan 0  Etylendiklorid 0.44 

Isooktan 0.01  Metyletylketon 0.51 

Petroliumeter 0.01  1-Nitropropan 0.53 

n-Dekan 0.04  Trietylamin 0.54 

Cyklohexan 0.04  Aceton 0.56 

Cyklopentan 0.05  Dioxan 0.56 

1-Penten 0.08  Tetrahydrofuran 0.57 

Koldisulfid 0.15  Etylacetat 0.58 

Koltetraklorid 0.18  Metylacetat 0.6 

Xylen 0.26  Dietylamin 0.63 

i-Propyleter 0.28  Nitrometan 0.64 

i-Propylklorid 0.29  Acetonitril 0.65 

Toluen 0.29  Pyridin 0.75 

n-Propylklorid 0.3  Dimetylsulfoxid 0.75 

Bensen 0.32  i- eller n-propanol 0.82 

Etylbromid 0.35  Etanol 0.88 

Etylsulfid 0.38  Metanol 0.95 

Kloroform 0.4  Etylenglykol 1.1 

 
 

4.6 Visualisering 

Efter att plattan har utvecklats i mobilfasen behövs oftast en reagens för att man ska kunna 
se de separerade banden. Det finns olika sätt att påvisa banden, Vitamex använder sig av 
sprayreagens, det är även den vanligaste metoden. Andra metoder för visualisering är bl. a 
jodkammare, pH-indikatorer och doppkanna. Olika sprayreagens reagerar olika på 
funktionella grupper, men det finns även universalreagens. Detta är exempel på olika 
färgreaktioner. 
p-Anisaldehyd är exempel på en universalreagens för naturprodukter, annan 
universalreagens är svavelsyra. En tabell över några av alla sprayreagens från 
referenslitteraturen är sammanställt i tabell 4, andra sprayreagens kan hittas i lämplig 
referenslitteratur. [9] [12] 
 
Tabell 4 Exempel på reagens 

Aktuellt ämne Reagens Procedur Resultat 

Universal Koncentrerad eller 50 % 
Svavelsyra(aq) 

Spraya, värm 
vid 110-120ºC 
några min. 

Bruna till svarta prickar blir 
synliga för de flesta organiska 
ämnen, ofta flourescerar 
förkolnade ämnen 

Organiska syror Bromocresolgrön (0.3% 
bromocresolgrön i 1:4 
vatten : metanol, 
innehållande 8 droppar 

Spraya   Gula områden för alifatiska 
karboxylsyror på en grön 
bakgrund. 
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30% NaOH/100mL  (ej 
förstörande)) 

Alkoholer Cericammoniumnitrat 
(6% 
cericammoniumnitrat i 
2N HNO3) 

Kyl, spraya 
och torka 
plattan 5 min. 
i 105ºC  

Polyalkoholer producerar 
bruna områden på gul 
bakgrund. 

Aldehyder och 
ketoner 

Dinitrofenylhydrazin  
(2,4-
dinitrofenylhydrazin, 
0,4g i 100mL 2N HCl) 

Spraya Gula – röda prickar 

Alkaloider Bromcresolgrön (0,05 % 
bromcresolgrön i 
etanol) 

Spraya (utsätt 
plattan för 
ammoniak-
ångor om 
inget 
visualiserats) 

Gröna eller blå prickar när 
den blå bakgrunden bleknat, 
inom 30 min. 

Aminer, amider, 
och relaterade 
föreningar 

Acetoacetylfenol (1 % 
acetoacetylfenol i n-
butanol) 

Spraya och 
undersök i 
UV-ljus 

Fluorescerande områden för 
adrenalin och liknande 
föreningar. 

Aminosyror, 
peptider, 
proteiner, och 
enzymer 

Flourescamine (25mg 
fluram i 100mL 
dimetylsulfoxid eller 
dimetylformamide) 

Spraya och 
undersök i 
UV-ljus under 
tiden plattan 
är fuktig 

Aminosyror fluorescerar vitt 

Barbiturater Dietylamin (0,5 g 
kopparsulfat i 100mL 
dietylamin, rör om väl) 

Spraya Thiobarbituric syra 
producerar gröna prickar. 

Karbohydrater o-aminodifenyl (0,4g o-
aminodifenyl och 5mL 
o-fosforsyra i 95mL 
etanol) 

Spraya och 
värm vid 
110ºC under 
20min.  

Bruna prickar är 
karbohydrater 

Karboxylsyror 2,6-diklorofenol-
indofenol (0,1% lösning 
av 2,6-diklorofenol-
indofenol i 95% etanol) 

Spraya, kort 
värmning av 
plattan kan 
hjälpa 
färgerna att 
framträda 

Organiska syror producerar 
rosa prickar på en ljusblå 
bakgrund. 

Glykosider Difenylamin (20mL 10% 
difenylamin i etanol, 
100mL HCl och 80mL 
ättiksyra) 

Spraya 
försiktigt, täck 
plattan med 
annan ren 
glasplatta och 
värm 30-
40min vid 
110ºC tills 
färg 

Glykolipider producerar blå 
prickar. 
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uppkommer 

 

4.7 Utveckling av kromatogram 

Det finns olika fel som kan uppkomma under utvecklingen av separationen, se bild 1.   
Om plattan är slöjig i UV-ljus är det möjligt att plattan inte torkat ordentligt eller att smutsiga 
kärl använts vid analysen, se bild 1a). Ett annat fel som kan uppstå är ”svansning”, vilket 
beror på för mycket applicerat prov eller att provet dissocierat, protonerats eller genomgått 
någon sorts kemisk förändring, se bild 1b). För att undvika sådana fel kan man tillsätta 
ättiksyra eller ammoniak beroende på vad det är för prov man ska analysera. Vanligt fel är 
också hästskoformade band som innebär att man skadat plattans skikt, se bild 1c). Ibland 
kan det inträffa former så som två halvmånar mot varandra vilket indikerar på att 
lösningsmedlet för provet varit för polärt. Viktigt är också att man inte kommer i kontakt 
med plattan vid appliceringen, då ytan kan gå sönder och orsaka konstigt formade trianglar 

eller halvmåneformade band vilket kan göra det svårt vid avläsning, se bild 1d). [9] [11] 
 
 
 
 
 
 

 b)  c) d) 
 

 
 
 

a) b)      c) d)  
Bild 1 Vanligt förekommande fel i TLC 

 
Det finns ett antal olika sätt att beräkna resultatet, ett sätt är att beräkna Rf. Rf är enhetslös 
och står för ”Retardation factor”. Där beskrivs separationen av komponenterna, men denna 
är ej en konstant. För att värdet ska vara tillförlitligt bör Rf vara mellan 0.3-0.7 och dessutom 
bör en standard finnas med där Rf kan jämföras sinsemellan. Rf beräknas enligt nedan [14]: 
 

 
 
På Vitamex används referensextrakt på plattan, vilket innebär en tidigare godkänd batch av 
samma råvara. Då kan man avgöra om det är ett likadant prov som kommit till företaget, 
dock vet man ej vad det är för ämnen som identifierats i många fall. Referensextraktet antar 
samma förutsättningar som provet. I de fall där banden är identifierade används en ren 
referens inköpt från ett oberoende företag samt även referensextrakt. Om Rf är lågt på 
kiselgel behöver mobilfasens sammansättning göras mer polär.  
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4.8 Identifiering av råvaror 

Första delen går ut på att lära känna metoden och utrustningen för att få en bättre inblick 
hur metoden fungerar. Experiment utfördes enligt Vitamex metodbeskrivning för 
”Identifiering av Equiseti i drog och extrakt” och ”Identifiering av Ginseng i extrakt och drog”. 
Dessa metoder är utarbetade utifrån DAB 10, som är en äldre farmakopé från Tyskland.  

4.8.1 Identifiering av Ginseng i extrakt och drog 

4.8.1.1 Utförande 

Tio ml tonikum skakades tillsammans med 5ml n-butanol, översta fasen användes till 
kromatografin. En referenslösning tillreddes och den bestod utav 2,5 mg -escin, 2,5 mg 
amygdalin och 2,5 mg arbutin som löstes i 0,5 ml metanol. 
 
Mobilfasen bestod utav överfasen från en blandning av etylacetat/dest.vatten/n-butanol i 
volymerna 25/50/100 ml. För att mätta atmosfären i vannan placerades ett filterpapper i 
vannan. 
 
Referensen 10l och provlösningen 25l applicerades på den förmarkerade plattan. Plattan 
som användes var Kiselgel 60 utan UV. Plattan fick stå och utvecklas under ca 2h för att 
vandringssträckan skulle uppgå till 10cm.  
 
Under tiden blandades anisaldehydreagens till framkallningen av kromatogrammet. 
Anisaldehydreagenset blandades genom att ta 0,1 ml anisaldehyd, 2 ml ättiksyra (98 %), 17 
ml metanol och 1 ml svavelsyra.  
 

Efter sprayning torkades plattan i värmeskåp vid 110℃ i 10min.  
 
4.8.1.2 Utvärdering 

Ginsenosider är ett samlingsnamn då det finns många olika växter av ginseng. Beroende på 
vilken ginsengväxt det är finns olika ginsenosider i olika proportioner. Ginsenosiderna är en 
triterpenglykosid eller en saponin glykosid då den tillhör adaptogenerna (påverkar 
nervsystemet). Enligt metoden skall fyra ginsenosider påvisas. Resultatet kunde ses i dagsljus 
där ginsenosiden visar sig i gråvioletta zoner. På referenslösningen kunde arbutin ses på 
mitten och övre tredjedelen av plattan, brunfärgad. De fyra ginsenosiderna som skulle 
påvisas var Rg1, Re, Rb1 och Rc.  

4.8.2 Identifiering Equiseti i drog och extrakt 

4.8.2.1 Utförande 

I en rundkolv vägs 0,5 g extrakt in och spädes med 10ml metanol. Blandningen 
återloppskokas i 15-20 min vid 65C. Därefter filtreras provet i Munktell 1F. Till 
referenslösningen användes 0,5 mg kaffesyra, 1,25 mg hyperosid och 1,25 mg rutin som 
löses i 5ml metanol.  
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Mobilfasen bestod av etylacetat/vattenfri myrsyra/ättiksyra/vatten i volymerna 
100/11/11/26 ml i en vanna. Detta blandades och filterpapper lades i vannan för att mätta 
atmosfären.  
 
På plattan gjordes markeringar för vart proven skulle appliceras, 1,5 cm från kanten och 
provstorleken 203 mm. Av referenslösningen applicerades 10μl och av provet 30μl. Plattan 
får stå och eluera 10 cm under 45min och under tiden blandades sprayreagensen. 
 
Två sprayreagens blandas. En procentig difenylboryloxyetylamin görs genom att ta väga in 
0,10 g i 10 ml metanol. Andra sprayreagenset som blandades var macrogol-lösning, 5%-ig 
polyetylenglykol-lösning, genom att ta 0,5 ml polyetylenglykol 400 som spädes med 10ml 
metanol.  
 
När plattan utvecklats klart torkades den i värmeskåp vid 100-105C tills lukten av myrsyra 
försvunnit. Därefter sprayas plattan med de tillredda lösningarna med början av 1 %-ig 
difenylbutyloxyetylaminlösning följt av macrogol-lösningen.  
 
Framkallningen sker efter ca 30min under 366nm UV-ljus.  
 
4.8.1.2 Utvärdering 

Från referenslösningen kunde man se rutin som har ett Rf vid 0,3, där färgen var gulorange, 
detsamma gäller för provet. Kaffesyran som var grönblå fanns i övre tredjedelen av plattan 
på referensen och provet. Hyperosiden återfanns som ett brett band på övre halvan på 
plattan i färgen gulorange. Av misstag räknades inte Rf ut innan plattorna kasserades, endast 
färgen antecknades. 

5 Utredning Gotukola 

 
De redan befintliga metoderna på företaget studerades noggrant med avseende på mobilfas, 
stationär fas, ämnets struktur, upparbetning och möjlighet för visualisering. Utefter 
parametrarna bedömdes huruvida dessa skulle kunna tillämpas på den valda råvaran. 

5.1 Bakgrundsfakta om Gotukola 

Centella asiatica är det latinska namnet för varunamnet gotukola och är en växt som frodas i 
tropiska klimat, se bild 2. Växten har sitt ursprung från Indien men har brett ut sig över 
många andra tropiska länder så som Kina, där denna råvara är odlad. Växten har brukats av 
kineser och indier i århundraden inom medicin. Den sägs vara en adaptogen det vill säga 
kunna motverka stress, trötthet, nervositet och trauma. Andra egenskaper är 
antiinflammatorisk, antibakteriell, antiviral, bättre blodcirkulation, behandling av lever och 
njure, avgiftning i kroppen samt högt blodtryck. De delar som används på växten är blad och 
stam. För den aktuella råvaran har bladen använts. I dessa delar finns de aktiva ämnena så 
som vallerin, triterpenoid-saponiner (triterpenglykosid och triterpenoid) tannins, alkaloid, 
lättflyktig olja och pektin. Asiatikosiden som är den mest aktiva ingrediensen är en 
triterpenglykosid, det är den som marknadsförs vid försäljning av naturtillskottet i detta fall. 
Ämnet finns i olika molekylformler och strukturer. [15] [16] [17] [18] 
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Bild 2 Centella asiatica [18] 

 
Det Vitamex vill studera är en ämnesgrupp som ingår i triterpenoid-glykosider som är det 
mest aktiva ämnet, nämligen asiatikosider. I gotukolan finns 10 % asiatikosider. Idag utförs 
enbart analystest av utseende då ingen lämplig metod har funnits tillhands samt utföres 
även en mikrobiologisk bedömning. I det här försöket ska identifiering med metoden TLC 
tillämpas. [15][19] 
 
Upplägget bestod av att till en början synliggöra asiatikosiden i råvaran på stationära plattan, 
i form av band. Det vill säga att de första analystillfällena ägnades till upparbetningen av 
råvaran, mobil fas och stationär. Vidare användes referensen asiatikosid för att jämföra 
banden från råvaran. Är banden på samma höjd på plattan från både råvaran och referensen 
kan man anta att asiatikosid är identifierad. 

5.2 Experiment Gotukola 

5.2.1 Upparbetning 

Utifrån befintliga TLC-metoder inom företaget kan man säga att återloppskokning med 
lämpligt lösningsmedel, filtrering följt av rotationsindunstning är den vanligaste 
upparbetningsmetoden. Upparbetningen är vanligast pga att olika råvaror innehåller samma 
aktiva ämnen som ska påvisas. I den kategorin infaller extrakt där man vill påvisa 
ämnesgruppen flavonoider.   
 
För detta experiment avses att analysera ämnet asiatikosid. Då molekylen anses vara polär 
är etanol/metanol lämpligt lösningsmedel. Metanol är en något mer polär förening än 
etanol. Båda lösningsmedlen testades, där metanol fungerade bäst, troligtvis pga att 
asiatikosiden är en mer polär förening där då bindningskraften mellan metanolen och 
asiatikosiden är starkare än asiatikosiden och etanolen. För användning av metanol krävs väl 
ventilerad miljö med utförande i dragskåp, då denna är giftig.    
 
Olika utförande av upparbetning testades för de olika reningsstegen. Ett försök bestod av 
återloppskokning, filtrering och rotationsindunstning, där filtrering bestod av Munktell1F, 
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Resultat visade sig inte ge någon skillnad mellan filtreringen och rotationsindunstningen 
varvid rotationsindunstningen uteslöts i vidare försök. Istället testades ett annat reningssteg, 
kolonnfiltrering.  Kolonnfiltret var utformad som en spruta där råvaran med lösningsmedel 
pressades igenom. Vad gäller kolonnfiltrering användes ”Bond Elut” med C18 fas (opolär 
stationär fas), där förhoppningen var att ta bort opolära ämnen som kunde störa analysen.  
 

5.2.2 Mobilfas 

En mängd olika mobilfaser testades under alla experiment för att uppnå bästa möjliga 
vandringsförmåga. Till en början testades etylacetat och ättiksyra i olika proportioner. När 
resultatet inte blev tillfredsställande godkänt tillsammans med de andra faktorerna nyttjades 
en annan sammansättning av mobilfas, nämligen metanol, etylacetat och ättiksyra.  
 
Tiden för utveckling varade i ca 1 h för varje test oavsett sammansättning på mobilfas. 
Mobilfasen sågs alltid till att vara mättad för en mer korrekt identitetsanalys. 

5.2.3 Stationär fas 

Som stationär fas valdes kiselgel med glas som stöd mycket på grund av att det näst intill är 
en universalplatta inom TLC och att det fanns tillgängligt på företaget. I flera referensböcker 
kunde man dessutom se att kiselplatta rekommenderades till analys av denna 
triterpenglykosid. 
 
För den stationära fasen finns tips på hur den ska förvaras och hur man ska ”aktivera” fasen 
före analys. Med aktivering betraktas att plattan ställs in i ett värmeskåp i ca 30 minuter vid 
105ºC. Vid förvaring under fuktighet kan vattnet i luften adsorbera med kislets syre på 
plattans aktiva del. Som konsekvens kan det aktiva ämnet i provet inte fästa på plattan. 
Denna typ av aktivering med hjälp av värmeskåp testades i försöken och tycktes fungera bra. 
 

5.2.4 Visualisering 

Under litteraturstudien studerades vilka ämnen som kunde ge en reaktion på analyserat 
ämne på plattan för visuell kontroll. Då tillgängligheten och tid spelade stor roll valdes därför 
en universalreagens som borde kunna visualisera identifierat ämnet. Tillgänglig 
universalreagens var svavelsyra, 50 % svavelsyra. Svavelsyran sprayades på platta när den 
utvecklats klart i vannan och torkats. Torkningen är en viktig del då plattan med 
lösningsmedel kan oxideras från grå till svart om den inte torkat ordentligt. Plattan sattes in i 
värmeskåp tills den torkat. 

 

5.2.5 Resultat 

Efter många olika kombinationer och sammansättningar av mobilfas, varianter av 
reningssteg och lösningsmedel går tiden mycket fort vid en undersökning. Dessutom är det 
lätt att fastna vid ett och samma fel, vilket gör att arbetet går än långsammare. Inom TLC är 
det många faktorer som påverkar elueringen vilket nödvändigtvis inte behöver betyda att 
det är mobil fasen som har största betydelsen till resultatet. I experimentet upptäcktes en 
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kontamination från provet/råvaran på TLC-plattan som befann sig i precis samma höjd som 
asiatikosiden vilket fördröjde experimentet.  
 
 
Identifikation av gotukola 
2 g Gotukola vägs in i en rundkolv tillsammans med 10 ml metanol och . Låt blandningen 
återloppskoka under ca 20 min, varefter blandningen filtreras genom Munktell IF filter 
 
Referenslösningen tillreds genom att väga upp 1mg asiatikosider i ett provrör och 0.5ml 
metanol tillsätts sedan. Provröret skakas tills det vita pulvret löst upp sig. Lösningen är redo 
för att analyseras.  
 
Stationära fasen som är Kiselgel G25 med porvidd 60 aktiveras vid 105ºC i ca 30min. 
Mobilfasen tillverkas genom ämnena metanol, etylacetat och ättiksyra i proportionerna 
40:50:10 i en vanna. Ett filterpapper, lika stort som vannan, dränks med mobilfasen, locket 
försluts och mobilfasen får stå under ca 30min så att atmosfären i vannan blir mättad. 
 
Referensen och provet appliceras på stationära plattan med 10 l av varje. Låt provet torka 
mellan varje applicering om det krävs fler än ett lager. Detta för att banden inte ska bli så 
breda vid avläsning av kromatogrammet. 
 
Provet får eluera ca 1h, därefter sker torkning av platta i värmeskåp. Framkallning sker 
genom att spraya plattan med 50 % svavelsyra vilken får stå i värmeskåpet tills plattan är 
torr. Visualisering sker i dagsljus där lila band ska kunna detekteras från referensen med ett 
Rf-värde vid ca 0,66. 

Färg stämmer överens mellan provet och referensen, dessa band är lila. Dock 
överrensstämmer inte banden höjdmässigt. Samma typ av ämnen brukar indikera samma 
färg vid framkallningen, enligt färgen stämmer det. Om det är så skulle det kunna vara 
asiatikosider med olika empiriska formler. 

I gotukolans certifikat står det att innehållet på asiatikosider ska vara 10 %, men där framgår 
inte vilka typer av asiatikosid som ska ingå. Det skulle teoretiskt sett kunna vara en mix 
mellan olika asiatikosider. Asiatikosiden med 48 kol kan ha för liten halt för att kunna 
identifieras. 
 

5.2.6 Rekommendationer för vidareutveckling 

Vid de sista försöken gjordes ytterligare en litteraturstudie där ännu en variant av asiatikosid 
hittades, denna hade antibiotisk verkan. Totalt är tre asiatikosider med olika empiriska 
formler kända i arbetet. Asiatikosiden med antibiotisk inverkan visade sig vara större än den 
referens som är inköpt. Enligt litteraturen [25] var sammansättningen C54H88O23 och tyvärr 
fanns inga uppgifter om hur molekylen såg ut. Asiatikosiden som var inköpt som referens 
hade sammansättningen C48H78O19, se bild 32. Vid inköpet fanns enbart denna variant. I en 
annan referens [17] fanns ytterligare en variant på asiatikosid , vilken hade empiriska 
formeln C46H65O14, denna är alltså mindre än referensen.  
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Enligt litteraturen [17] består asiatikosiden av fyra delar: två glukos-delar, en rhamnos-del 
(båda 6C) och den fjärde delen bestående av fem cyklohexanringar. På dessa ringar finns –
OH- och -CH3-grupper som kan läggas till och dras ifrån för att kunna bilda olika asiatikosider. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3 Strukturformel på asiatikosid med empiriska formeln C48H78O19[26]  

 
Vidare är en rekommendation att köpa in ytterligare referenser av asiatikosider för att vara 
säker på vilken asiatikosid som motsvarar råvaran.  
 
En annan sprayreagens är till rekommendation att testa med avseende på glykosider, 
exempelvis fenylalamin.  Fenylalamin fanns inte tillgängligt på företaget vilket gjorde att 
detta inte testades i något av försöken, leveranstiden gjorde att tiden blev för snäv.  

6 Utredning äppelcidervinägerpulver 

6.1 Bakgrundsfakta om äppelcidervinäger 

Äppelcidervinäger är ett naturtillskott som finns både som pulver och olja. Vinäger har 
använts ända sedan 5000 år f. Kr av babylonierna[20]. Idag används äppelcidervinäger mest 
till olika bantningsmedel[21]. Äppelcidervinäger innehåller bland annat vitamin C med flera 
vitaminer, flavonoider, mineraler, spårämnen och lösliga fibrer. [21] Pektinet är det som sägs 
öka förbränningen av fettsyror i kroppen. Kalium ingår också i en relativt hög halt som är 
viktigt för att upprätthålla blodsockerbalansen[22]. Exempel på andra positiva effekter är  
hjälp mot diabetes, kronisk huvudvärk, högt blodtryck. [20] [21] [22].   
 
När företaget Vitamex köper in råvaran äpplecidervinägerpulver görs ingen kemisk analys på 
provet, utan en sensorisk bedömning med utseende och lukt samt bestämning av löslighet i 
vatten och etanol. Då VxP använder sig av äppelcidervinäger i ett flertal produkter är 
intresset stort av att ta fram en analysmetod genom TLC. Vid analys vill man påvisa att det är 
äpplecidervinägerpulver, men för att kunna ta reda på det behövs en referens med 
äpplecidervinägerpulver. Då kan man använda sig av informationen av produkten, där Pektin 
antas vara en aktiv del. För att band ska kunna utvecklas på den stationära plattan måste 
lämplig mobilfas användas. Pektin är en sur polysackarid med en komplex struktur. 
Strukturen består bl. a av grupperna hydroxyl-, karboxyl-, ester-grupper, strukturen på 
molekylen kan ses i bild 4. Polysackariden består av linjära polymerer från D-galakturonsyra 
som länkas ihop med 1,4--glykosidbindningar. Pektinet kan man hitta i frukter, bär och 
grönsaker. Eftersom pektin är surt så är molekylen polär, vilket betyder att man kan använda 
sig av kiselgel som stationär fas. Äppelcidervinägerpulver är ett gulaktigt fint pulver, liknande  
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potatismjöl som karaktäriseras av dess tydliga doft av vinäger. Referensen äpplepektin är 
småkornig med en grågul färg. Till sprayreagens används enligt litteratur 50 % svavelsyra 
som är ett universalreagens och p-anisaldehyd som används för att indikera kolhydrater. [9] 
[23] [24]   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bild 4 Pektin 

 
I råvaran äppelcidervinägerpulver finns även utfyllnadsmedel. Råmaterialet innehåller 
därmed inte 100 % äppelcidervinägerpulver. Utfyllnadsmedel i denna råvara är maltodextrin. 
Maltodextrin är ett sötningsmedel och påstås inte ha någon farmakologisk effekt och tas 
därför ej någon hänsyn till i utredning av metod. 
 

6.2 Experiment Äppelcidervinäger 

6.2.1 Upparbetning 

För upparbetning avsågs först att finna rätt lösningsmedel som kan extrahera det aktuella 
ämnet. Av råvaran äpplepektin användes 1 g vid analysen. Samma lösningsmedel användes 
även på den befintliga referensen pektin för att uppnå samma förutsättningar som råvaran. 
Pektin, som är polär, gör det möjligt att använda 95 % etanol som lösningsmedel till en 
början. Andra lösningsmedel som testades var destillerat vatten och metanol som vilka också 
är polära. Slutligen blev metanol bästa lösningsmedlet för resultatet med anledning av dess 
höga polaritet. Vidare användes reningsstegen, återloppskokning, filtrering med Munktell 
filter 1F och kolonnfiltrering. Efter varje upparbetning applicerades 10µl på stationära fasen. 
Med sista filtreringen, kolonnfiltrering, märktes ingen skillnad vilken därför uteslöts ur 
försöket. Kolonnfiltreringen skulle filtrera bort molekyler som kan ha negativ effekt på 
resultatet.  
 

6.2.2 Mobilfas  

Mobilfas valdes med hjälp av litteraturen [9] för analys av socker. Mobilfas med 
lösningsmedel n-propanol, koncentrerad ammoniak och destillerat vatten används med 
sammansättningen 66:22:11 från början. Utifrån den sammansättningen kunde mobilfasen 
göras mer eller mindre polär vid behov. I detta fall behövdes den göras mer polär. 
Polariteten ökades med hjälp av att öka vattenmängden och minska mängden n-propanol. 



23(28) 

 

Slutligen blev rekommendationen sammansättningen 40:22:37 (n-propanol: ammoniak: 
vatten).  
 
I försöket testades även mättad och omättad vanna för att se om tydlig skillnad kunde ses. 
Resultatet blev att en tydligare separation kunde ses mellan banden om omättad vanna 
användes. Banden som uppkom på plattan befann sig mycket tätt intill varandra där även 
pektin fanns.  För täta band kan lätt ge upphov till att man gör en felavläsning då man lätt 
kan anta att det är ett band istället för flera.  
 

6.2.3 Stationär fas 

I laborationerna med äppelcidervinäger användes kiselgel som stationär fas, vilken 
fungerade bra. 
 
Även här testades aktivering av plattan genom att förvärma den i inkubator vid 105ºC vilket 
resulterade i visuell förbättring av band på plattan. Detta förfarande kommer därmed att 
föreslås för framtida analyser. 
 

6.2.4 Visualisering 

För visualisering testades flera olika sprayreagenser följt av UV-ljus och dagsljus. Som första 
sprayreagens användes universalreagenset 50 % svavelsyra, torkning i värmeskåp och 
visualisering i dagsljus. Sprayreagenset var inte optimalt för att visualisera sockermolekyler 
på kiselgelplatta. Resultatet blev svaga mörka zoner på plattan, där bandet i råvaran var på 
samma höjd som referensens.  
 
I senare försök byttes sprayreagenset ut och ersattes mot p-anisaldehyd, vilket enligt 
litteraturen skulle påvisa sockermolekyler, framkallning skedde både under UV-ljus och 
dagsljus. Bytet ledde till ett bättre resultat där framkallningen under UV och dagsljus inte 
spelade någon väsentlig roll. För p-anisaldehyd urskiljdes grönaktiga zoner. Att föredra ur 
arbetsmiljösynpunkt är därför dagsljus i välventilerat dragskåp.  
 

6.2.5 Resultat 

Även här krävdes ett antal försök och utifrån dessa kan nedan rekommenderas. 
 
Identifiering av äppelcidervinägerpulver:  
Ett gram av äpplecidervinägerpulver vägs upp i en rundkolv. Till rundkolven tillsätts 10ml 
metanol. Blandningen återloppskokas under ca 20 min, varefter innehållet i rundkolven 
filtreras med hjälp av filterpapper av typen Munktell IF. Provet är därefter klar för analys. 
Referens som blandas är äpplepektin; 0,3 g pektin i 3ml metanol. 
 
Stationär fasen kiselgel G-25 aktiveras genom att förvärma den vid 105˚C. Mobilfasen som 
används är en blandning mellan tre olika lösningsmedel, n-propanol konc. Ammoniak och 
dest. vatten. Dessa lösningsmedel används i proportionen 40:22:37. För att se separationen 
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bättre används omättad vanna, dvs så fort mobilfasen hällts i en vanna bör plattan placeras 
direkt. Av alla tillredda prover applicerades 10μl av varje, på plattan. 
 
Efter ca 3,5h är kromatogrammet färdigutvecklat och kan därefter torkas i värmeskåp. 
Plattan sprayas med p-anisaldehydreagens, bestående av 0.5 ml p-anisaldehyd i 0.5ml konc. 
svavelsyra och 9 ml etanol, och torkas återigen i värmeskåp. Gröngula och gröna band 
återfinns i kromatogrammet som motsvarar olika sockerarter. 
 
Pektinet kommer att kunna detekteras ur provet och referensen. Prov och referens skall 
befinna sig på samma höjd. 
 

6.2.6 Rekommendation för vidareutveckling 

Om man har för avsikt att identifiera alla ingående komponenter i råvaran är då företagets 
analysmetod på maltodextrin att föreslå. Metoden är en farmakopémetod vilken skulle 
kunna tillämpas på råvaran med justering av upparbetningsmetoden. Upparbetning måste 
tillämpas utefter råvarans förutsättningar vad gäller rening. Ur företagets perspektiv är det 
aktiva ämnet endast intressant då det skulle kosta alldeles för mycket tid och pengar till att 
analysera alla ingående komponenter i en råvara. 
 
Tydliga zoner framträdde på plattan och inföll sig på inom rekommenderat Rf-värde, därmed 
skulle ingen vidareutveckling behöva göras på denna metod. 
 
Vid metodutvecklingen skulle man från början förlitat sig på litteraturen då med tanke på 
vilket sprayreagens som rekommenderades till pektinet. Eftersom universalreagenset 
svavelsyra användes till en början ”försvann” några analystillfällen. Under förutsättning att 
p-anisaldehyd använts från början hade tiden kunna ägnats åt annan TLC-utveckling.  

6.2.7 Sammanställning metodbeskrivning 

Laborationerna med TLC gav en inblick i hur komplex analysmetoden är. I de första 
experimenten med equiseti och ginseng var målet att bekanta sig med utrustningen som 
fanns på företaget. Vidare experiment med gotukola parallellt med litteraturstudier gav en 
bild för hur metodbeskrivningen kunde se ut. När ett utkast fanns för metodbeskrivningen 
tillämpades den genom att utföra experiment på äppelcidervinäger. Efter några 
småjusteringar på metodbeskrivningen fanns ett komplett sådant, se bild nedan.  
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Råvara: 
Är föreningen som ska 

analyseras polär/opolär.? 

Lösningsmedel: 

 Polärt lösningsmedel  löser polärt ämne i råvaran. 

 Opolärt lösningsmedel löser opolärt ämne i råvaran. 

Mobil fas: 

 Om föreningen i råvaran är känd kan lämpliga mobilfasblandningar hittas i boken Practice of thin layer 
chromatography. 

 Jämför liknande ämnen i befintliga TLC-metoder och se vilken mobilfas som använts. 
Om inte någon av ovanstående kan tillämpas finns följande alternativ: 

 Gör en spädningsserie om fyra med två lösningsmedel i olika proportioner (ex. 90:10, 50:50, 10:90, 100). 
Använd elutropiska serien till valet av lösningsmedel. Rf för de intressanta ämnet/ämnena ska vara mellan 0,3-
0,7. 

 

Stationär fas: 

 Kiselgel passar till de flesta polära 
ämnen. 

 För andra stationära faser, se 
boken. 

 UV-platta eller inte? 
 

Reningssteg: 
Om provet inte löser sig: 

1. Återloppskokning 
2. Filtrering 
(3. Rotationsindunstning) 

KOM IHÅG: 

Kiselgelen är polär. Om en 

polär förening ska 

analyseras på gelen 

behöver mobilfasen vandra 

sakta. Det inneär att ett 

lösningsmedel med låg 

eluerande förmåga ska 

användas. 

Sprayreagens:  
Om föreningen är känd kan en lämplig sprayreagens hittas 

utifrån boken som är nämnd tidigare i flödesschemat . 
Exempel på universalreagens är 50 % svavelsyra. 

"Svansning":  
Bildar bandet en "svans" efter sig så bör 

en volym av ammoniak eller ättiksyra 
tillsättas till mobilfasen. 

 
Mättad/omättad vanna: 

Om flera tätaband framkallats är det 
lämpligt att använda sig av omättad 

vanna, vilket ger bättre separation. Detta 
ger även högre Rf-värde. 

 
 



26(28) 

 

Bild 5 Metodbeskrivning för att hitta TLC-metod [2]. Bilden visar hur en metodbeskrivning kan genomföras när 

analys skall göras med hjälp av TLC. För råvaran måste man veta aktuell substans polaritet, detta för att lättare 
hittare lösningsmedel som skall lösa den aktuella substansen. Mobil fas finns många olika alternativ för att hitta 
rätt mobil fas, dels uppslagsverk samt göra spädningsserie beroende på vad man vet om ämnet som skall 
analyseras. Lämplig stationär fas som kan användas är kiselgel, för ett ämne eller ämne som tillhör en grupp som 
är känt kan uppslagsverk också användas för att få bekräftat vilken stationär fas som är passande. Detsamma 
gäller för framkallning av stationär fas, är ämnet eller gruppen som ämnet tillhör känd används uppslagsverk för 
lämpligt reagens.     

 

7 TLC-plattor 

I examensarbetet ingår även en mindre del om TLC-plattor. Då VxP använder sig uteslutet av 
kiselgelplator koncentreras försöket med avseende på det. Två olika plattor har testats och 
de plattor har testas på befintliga metoder, alltså metoder redan utarbetade från 
farmakopén. Ena plattan heter luxplatta och ska ge ett tydligare resultat under UV-ljus. 
Andra plattan är vanlig kiselgel fast med aluminium som underlag istället för glas.  

7.1   Luxplatta  

Försöket utfördes på råvaran glycerolmonosterat. Ett försök utfördes med två olika 
kiselgelplattor, luxplatta och "vanlig" platta. Luxplattan var ankom i formatet 10*10cm med 
glas som underlag. Den vanliga plattan har använts under alla experiment som utförts i 
arbetet. Luxplattan har också kiselgel som sorbent men har extra mycket fluorescerande 
effekt under UV-ljus än den ordinära. Luxplattan ska ge tydligare band, enligt försäljaren. För 
att banden till glycerolmonosteraten skulle vara synliga sprayades rodium-reagens på 
plattorna. Plattorna jämfördes mot varandra och provet överensstämde med 
referensextraktet som visade något tydligare band med luxplattan. På detta försök var inte 
skillnaden märkvärdigt stor, inte tillräckligt stor för att köpa in luxplattor, som är mycket 
dyrare än de vanliga. Rodium gav en intensiv rosa färg på plattan som gjorde det lite svårt att 
se skillnaden mellan plattorna.  

7.2 Kiselgel med aluminiumunderlag 

För kiselgel med aluminiumunderlag testades råvaran fruktos som ingår i en mängd olika 
produkter. Gelen var i tunna 20*20cm tunna ark som vidare kunde klippas till önskad storlek. 
När man klipper måste det ske med försiktighet eftersom det tunna gelskiktet inte får bli 
skadat. Dessa plattor är billigare och upptar mindre volym vid förvaring, vid en jämförelse 
med glasplattor. Vid fruktosförsöket gav plattan med aluminiumunderlag minst lika bra 
resultat som det med glasunderlag. Nackdelen med aluminumunderlag är att man måste 
vara väldigt försiktig när man klipper isär ett ark annars kan ett lutande band dyka upp vid 
analysering. [14] 

7.3   Vidareutveckling vid jämförelse av TLC-plattor 

Innan en ordentlig slutsats kan dras av Luxplattan bör fler försök genomföras så att mer 
underlag finns till beslutet. Resultatet bör vara spritt över flera olika varianter av aktiva 
ingredienser med kiselgel och visualisering under UV. 
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8 Resumé 
En metodbeskrivning för identifiering av råvarors komponenter med TLC är framtagen. 
Metodbeskrivningen skall vara ett hjälpmedel vid framtagning av ny metod för de råvaror 
som saknar metod i en farmakopé.  Ett flödesschema för att gå tillväga för nya beskrivningar 
arbetades fram. En annan del av arbetet var utvärdering av TLC-plattor där en jämförelse 
mellan kiselgel med aluminiumunderlag mot glasunderlag gjordes.  
 
 
Slutord 
I högskoleingenjörsutbildningen som omfattas av 120 poäng ingår ett examensarbete som 
ska utföras på ett företag med anknytning till utbildningen. Utbildningen började jag, Erika 
Svensson, vid Uppsala Tekniska högskola 1999 och fortsatte sedan utbildningen vid 
Linköpings Tekniska högskola.  
 
Examensarbetet består av 10 poäng. Dessa 10 poäng ska innefatta litteraturstudie, 
laborationer samt rapportskrivning. Den laborativa delen och största delen av 
rapportskrivningen är utförd i Norrköping på Vitamex Production AB (VxP). Viss del av 
rapportskrivningen är utförd vid Campus Valla i Linköping. Litteratursökandet har skett på 
biblioteket vid universitetet i Valla samt även på internet och Vitamex Production AB. 
 
Under tiden för examensarbetet har Maria Marklund och Jonas Hjelm på Vitamex 
Production AB varit mina handledare. Jag vill tacka mina handledare för att ha funnits 
tillhands och stöttat mig under tiden med examensarbetet. Från skolan var Peter Lindström 
vid IFM (Institutionen för Fysik och Mätteknik) min examinator, under en kortare tid av 
arbetet. Han bytte jobb mitt under arbetets gång vilket betydde att min dåvarande 
examinator fick ersättas mot Stefan Svensson, även han från IFM. Jag vill då även tacka 
Stefan för att ha varit min examinator. 
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