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A papírkromatográfia az utóbbi évtized legötletesebb és leg
könnyebben kivitelezhető analitikai módszerei közé tartozik. Alkal
mazása addig nem sejtett lehetőségeket nyújtott rokonszerkezetű, 
főleg szerves vegyületeknek egymástól való megkülönböztetésére, 
részben meghatározására is. E lehetőségek kiaknázásával számos 
olyan eljárást dolgoztak ki, melyek elsősorban a biokémikus és az 
élelmiszervegyész munkáját vannak hivatva előbbre vinni; így azok 
ismeretét és felhasználását ma már egyetlen, élelmiszerek vizsgálatá
val foglalkozó laboratórium sem nélkülözheti.

Mint ismeretes, a kromatográfia legrégibb formája az adszorpciós 
(Cvett-féle) kromatográfia, amely anyagkeverékek szétválasztását 
azok komponenseinek valamilyen adszorbensen (pl. A120 3 stb.) való 
különböző mértékű adszorbeálhatósága alapján éri el. Ez a kitűnően 
bevált eljárás azonban elsősorban lipofil anyagokra korlátozódik. 
Hidrofil anyagok szétválasztására Martin, Gordon és Synge alkották 
meg az ú.n. megoszlásos kromatográfiát: az anyagot meghatározott 
mennyiségű vízzel átitatott szilikagél oszlop felső végére vitték fel, 
majd az oszlopon szerves oldószert szívattak át. Az anyagkeverék 
(aminosavkeverék volt) komponensei a vizes és organikus fázis között 
megoszlási együtthatóiknak megfelelően oszlottak meg, vagyis külön
böző sebességgel vándoroltak az oldószerrel és így szétváltak. Cons- 
den, Gordon és Martinnak 1944-ben az a gondolata támadt, hogy 
a szilikagél oszlopot egyszerűen papíroscsíkkal helyettesítsék. Ezzel 
megvetették a papírkromatográfia alapját.

A papírkromatográfia — fentiek szerint — a megoszlásos kroma
tográfia egyik változata. Vízgőzzel telített térben a cellulózé körül 
kialakult hidrát-burok képviseli a stacionér fázist, némi vizet tartal
mazó szerves oldószer (pl. butanol, fenol, kloroform, stb.) a mozgó 
fázist. Az anyagkeverék komponensei a víz és az organikus oldószer
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között oszlanak meg, anyagi minőségükre jellemző sebességgel ván
dorolnak a papíron, ami szétválásukat eredményezi, egymástól elkülö
nült foltokat alkotnak. A kész kromatogrammban 1. 1. ábra az egyes 
foltok helyét Rf értékükkel szokták 
jellemezni, amelyet úgy számítunk front 
ki, hogy a folt középpontjának a kiin
dulási ponttól (,,startpont”) való tá
volságát elosztják az oldószer felső 
szintje, frontja közötti távolsággal.
Ha pl. a front 2Ű_ cm-nyi az anyag 
foltja pedig 10 cm-nyi távolságra van 
a ,,startpont”-tól, az illető anyag Rf

értéke-^-=  0,5. (Tekintettel arra, hogy
ez az érték a felhasznált papirostól 
és a szerves oldószertől függ, a vonat
kozó közleményekben mindig megta
láljuk ezt a két adatot.)

A kivitelezés legegyszerűbb módja 
az un. felszálló papírkromatográfia, 
papírhengeren. Alkalmas szűrőpapí
rosból kivágunk egy kb. 25x30 cm-es 
darabot, az egyik szélétől 3 cm-nyire 
ceruzával meghúzzuk a „startvona
lat”, majd ezen 2*4—3 cm távolsá
gokban startpontokat jelölünk meg.
Ezekre visszük rá mikropipettával, 
vagy kapillárissal a vizsgálandó, va
lamint az összehasonlító oldatok egy- 
egy cseppjét. A papírosnak a start
vonalra merőleges széleit pl. gémka- 
poccsal hengerré összefűzve, a hen
gert — a keletkezett foltok beszára- 
dása után — beleállítjuk egy Petri- 
csészébe és ezzel együtt olyan zárt 
térbe (üvegbura, üveglappal fedett 

'üveghenger, stb. 1. 2. ábra), mely víz 
és az alkalmazandó oldószer gőzeivel 
van telítve. (A térnek ilynemű telí
tettségéről a kromatografálás egész 
tartama alatt gondoskodnunk kell.)
Itt kb. ! óra alatt kialakul a papiros körül a vízburok, vagyis a 
stacionér fázis. A Petri-csészébe most beleöntjük a mindenkori élé

stá r t

1. ábra
4 cukor keverékének egydimenziós 
kromatogrammja. Oldószer; butanol- 
jégecet. Előhívó: anilinftalat 1. = glu
kóz, 2. = maltoz, 3- = keverék, 4. = 

xilóz, 5. = mannóz.
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írásnak megfelelően elkészített organikus oldószert (mozgó fázis) 
és a teret újra lezárjuk. Az oldószer felszívódik a papírosba, fel
szállása közben szétválasztja a vizsgálandó anyagkeveréket össze
tevőire ; a futtatás általában %—6 óráig tart. Amikor az oldószer

közelítőleg elérte a henger felső szélét, 
a hengert kiemeljük, az oldószer front
ját megjelöljük és (többnyire szoba- 
hőmérsékleten, szellős helyen) megszá- 
ritjuk. Ha a kromatogramm szabad 
szemmel, vagy kvarclámpa alatt nem 
látható, megfelelő színképző reagens 
rápermetezésével elő kell hívni. (Ami- 
nosavaknál pl. ninhidrin az előhívó.)

Ha a szétválasztandó anyagok 
Rf értékei között a különbség igen 
csekély (0,03-nál kisebb), úgy leszálló 
kromatográfiával szoktak dolgozni, 
amely hosszabb, 40—50 cm-es papíros
csíkok alkalmazását teszi lehetővé s 
így az egyes foltok között a kész kro- 
matogrammban nagyobb lesz a távolság. 
A startvonalat a papiroscsík felső szé
létől kb. 6 cm-nyire húzzuk meg, fölötte 

nyelvalakban vágjuk ki a papirost. A csíkot üvegbot segítségével ráhe
lyezzük egy állványon nyugvó, megfelelő alakú tálkára. A papiros
nyelv a tálkából szívja fel az oldószert, ez tehát felülről lefelé halad.

Más esetben a körpapirkromatográfia vezet célhoz. Ezen eljárás
nál köralakú szűrőpapír közepére visszük fel a vizsgálandó anyagot, 
az oldószer is a középpontból indul, a komponensek koncentrikus 
körökben jelennek meg előhívás után.

Az ismertetett fel- és leszálló egydimenziós módszereknél is 
tökéletesebb szétválást eredményez a kétdimenziós módszer: egy 
anyagkeveréknek egydimenziós kromatogrammját szárítás után 90°-kal 
elfordítjuk és az elsőre merőleges irányban egy másik oldószerrel is 
futtatunk. Ilymódon 20 aminosavat sikerült egyidejűleg identifikálni.

Bár a papírkromatográfia kvalitatív módszernek indult, bizo
nyos mértékig kvantitatív meghatározásokra is felhasználható. Már 
a foltok nagysága és intenzitása, továbbá fotométeres mérések is 
becslés alapjául szolgálhatnak, ha pedig a kész kromatogrammból 
az egyes anyagokat kioldjuk, az oldatokban foglalt anyagok mennyi
sége különböző mikroeljárásokkal meghatározhatóvá válik.

Jól kiértékelhető kromatogrammokat kaphatunk a következő 
feltételek mellett:

о
$

Ф180
2. ábra
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1. Megfelelő szűrőpapírral kell dolgoznunk. A papiros kioldható 
anyagokat ne tartalmazzon, jó szívóképességű, egyenletes textúrájú 
legyen. Vizsgálatainknál jól bevált a Schleicher és Schüll 2043 b 
papiros. 2. A vizsgálandó — többnyire vizes — oldat mindegyik meg
határozandó anyagra kb. 1%-os legyen. A papirosra — mindegyik 
komponensből általában 10—30y-t kell felvinnünk. (Túl nagy meny- 
nyiségek esetén a foltok elmosódottak.) 3. Ügyelnünk kell arra, hogy 
a nedves folt csupán néhány mm átmérőjű legyen 1,5 cm-nél pedig 
semmiképpen sem legyen nagyobb (ez ugyanis az Rj értékeket tenné 
p ontatlanná). Ha az oldat túl híg, a papíroson koncentráljuk be : 
több cseppet viszünk fel, közben mindig beszárítjuk a foltokat.
4. A vizsgálandó oldat kísérő ionokat nagyobb koncentrációban ne 
tartalmazzon. (Ezek ugyanis vizet vonnak el, így zavarják a fázisok 
közti egyensúlyt: „farokképződés” lép fel, az Rj értékek is pontat
lanok.) 5. A munkálatokat állandó hőmérsékletű helyiségben kell vé
geznünk, mert különösen a vízzel telített organikus oldószerek hő- 
mérsékleti ingadozásokra igen érzékenyek : már csekély lehűléskor v 
vízkiválás lép fel. Végül egyszerűen csak felsorolok néhány vegyület- 
csoportot, amelyek tagjait papírkromatográfiás úton meg lehet 
egymástól különböztetni, sőt gyakran mennyiségileg meg is lehet 
határozni. Aminosavak és peptidek. Cukrok (pl. glukóz, fruktóz, man- 
nóz, galaktóz, laktóz egymás m ellett: nem redukáló cukrok is). 
Alkoholok. — Purinszármazékok, többek között teobromin, teofillin, 
koffein. — Fenol csoportból pl. vanillin, cumarinsav, szalicilsav, 
gallussav. — Antociánok. Szerves savak, pl. zsírsavak, vagy víz
ben jól oldódó, nem illékony savak, mint az almasav, borkősav, 
citromsav. Szerves bázisok közül az aromás aminok, valamint az alka
loidák, pl. a dohány alkaloidjai egymás mellett. — Vitaminok, főleg 
a vízben oldódó В csoport, továbbá aszkorbinsav. — Antibiotiku
mok : penicillinek, sztreptomicin, aureomicin, kloromicetin stb. — 
Szintetikus festékek. — Anorganikus ionok, kationok, és anionok 
egyaránt stb. Egyes élelmiszerek alkatrészeinek papírkromatográfiás 
kimutatására és meghatározására vonatkozó néhány közleményt la
punknak ebben a számában ismertetünk. Figyelemmel kísérjük majd 
az ebben a témakörben megjelent további cikkeket is és ezekről 
folyamatosan be fogunk számolni.
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Tájékoztató Olvasóinkhoz és Munkatársainkhoz

Az „É lelm iszervizsgálati K özlem ények” negyedévenként je len n ek  m eg, 
éven k én t 1 kötetben.

Az „Eredeti dolgozatok — B eszám olók” rovat é lelm iszer kém iai, 
m ikológiái —  bakterio lógiai, — h ig ién ia i közlem ényeket tartalm az. 
U gyancsak  it t  közlünk olyan cikkeket is, m elyek  az élelm iszerkém iával 
és éle lm iszerv izsgá latok k al kapcsolatosak  (pl. an alitik a i kém ia).

A  „M űszaki fe jlesztés — G yakorlati közlem én lek ” rovat é lelm iszer- 

ipari m űszaki feladatokkal, rendeletekkel, szabványokkal, rendészettel, 
tapasztalatokkal, h írekkel foglalkozik . Rövid leírásokat közöl labora
tórium i v izsgá lati m ódszerekről, szám ításokról, vagy  eszközökről stb.

A  „K önyv- és  lap szem le”- m agyar és  kü lfö ld i szak k ön yvek  é s  fo lyó
iratok k ivonatát ism erteti.

A közlemények tartalmáért a szerzők felelősek. A  közlem ényeket tö
m ören k ell m egfogalm azni. A  kéziratokat gép írással i y 2-es sorközzel, 4— 5 
cm  m argóval, a  lapnak csak egyik  oldalára írva k ell beküldeni. A  szak- 
kifejezések et, v eg y ü letn ev ek et fonetikusan  k ell írni. A z irodalm i u ta lá
soknál a szerzők k eresztnevének  kezdőbetű it és v ezeték n evét, továbbá a 
mű cím ét, ille tv e  a fo lyóirat kötet, év  és  o ldalszám át k ell fe ltü n tetn i a  
dolgozat végén. A  kézirathoz csatoln i k e ll a m unka m agyar nyelvű  rövid  

összefog la lását három  példányban, továbbá eg y  idegen  nyelvű  rövid ösz- 
szefog la lást (orosz, ném et, angol vagy  francia) a dolgozat cím ének  fordí
tásával együtt.

K éziratokat a szerkesztőség nem  ad  vissza. A  kefelevonatokat a m ar
gón k ijav ítva  azonnal v issza  k ell küldeni. A z esetleges ábrák levonatát a 
k efelevon at szélére k e ll ragasztani a m egfele lő  h elyen  és ellenőrizn i kell 
azok  szám ozását és  aláírását.

ö n á lló  közlem ényekből a szerzők kívánságára 40 db külön lenyom a- 
tot adunk.

K éziratokat é s  kefelevonatokat a fe le lős szerkesztő cím ére kell k ü l
deni: K ottász József, Budapest, V., V árosház u. 9— 11.

A szerkesztő bizottság

1-7


