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Odkud se vezme v listech podzimní žluté zbarvení? 

(Prokázání karotenoidních pigmentů v zelených částech rostlin 

s využitím rozdělovací chromatografie) 

Shrnutí 

Chromatografie je dělicí metoda, která umožňuje dělit i velmi podobné sloučeniny. 
K dělení dochází mezi dvěma fázemi - fází nepohyblivou, tzv. stacionární, a fází pohyblivou, 
tzv. mobilní. Stacionární fáze je obvykle pevného skupenství; může být i kapalná, pak ale 
musí být kapalina zachycena (říkáme „zakotvena“) na pevném nosiči. Mobilní fáze je buď 
kapalina, nebo plyn, mobilní fáze prochází kolem fáze stacionární.   

Chromatografické dělení se provádí použitím různých dělicích principů. V našem 
případě použijeme chromatografii rozdělovací, kde k dělení dochází mezi dvěma kapalinami: 
vodou ve formě vlhkosti zakotvené na papíru jako nosiči a směsí organických rozpouštědel. 
K dělení tak dochází na základě polarity složek dělené směsi: čím je složka méně polární, tím 
ochotněji putuje s nepolární mobilní fází, čím je složka polárnější, tím více interaguje 
s molekulami vody v papíře, a pohybuje se tedy pomaleji. 
V chromatografii v takovémto plošném uspořádání budou studenti potřebovat následující 
pojmy: 

- Start: místo, kam nanášíme vzorky. 
- Čelo: místo, kde se nachází vzlínající polární rozpouštědlo. 
- Chromatogram: chromatografický záznam – tedy papír s rozdělenými vzorky. 

 
Zelené části rostlin obsahují vedle zelených barviv (chlorofylů) i karotenová a 

xantofylová barviva; tato barviva se manifestují při dozrávání plodů či při podzimním 
žloutnutí listí. Pomocí rozdělovací chromatografie můžeme přítomnost jednotlivých barviv 
skupiny karotenoidů (xantofylů a karotenů) prokázat i v zelených rostlinách. 

 
Než začnou studenti s prováděním úlohy, měli by si zopakovat následující pojmy: 

Polarita vazby, polarita molekuly, polární rozpouštědla (uvést příklad – nejobvyklejší je 

voda), nepolární rozpouštědla (uvést konkrétní příklady jako např. chloroform, hexan), složka 

(chemické individuum), fáze, skupenství.  

Cílová skupina 

střední škola (vyšší ročníky), 10 – 15 studentů 

Časová náročnost 

Jedna vyučovací hodina na přípravu a ujasnění pojmů, dvě vyučovací hodiny na vlastní 

experiment, 1 vyučovací hodina na diskuzi k výsledkům a k odpovědím na otázky. 
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Prostorové požadavky 

pro úlohu je potřebné mít k dispozici chemickou laboratoř s běžným vybavením. 

Klíčové otázky 

 Které z rozdělených barviv je nejméně polární? Kde se nachází – na startu nebo u čela 
mobilní fáze? 

 Jaké jsou odlišnosti v chemické struktuře dvou zelených rostlinných pigmentů, 
chlorofylu a a chlorofylu b? Najděte v literatuře chemickou strukturu chlorofylu a a 
chlorofylu b – uveďte, čím se liší. Ocitujte správně a přesně zdroj, z něhož jste čerpali. 
Určete na základě odlišnosti, který z obou chlorofylů bude polárnější a přiřaďte 
oběma chlorofylům příslušné skvrny na vašem chromatogramu. 

 Karotenoidová barviva obsahují dvě podskupiny: xantofyly a karoteny. Jestliže víme, 

že karoteny obsahují ve svých molekulách pouze atomy uhlíku a vodíku, zatímco 

xantofyly jsou takzvaně oxygenované, tj. obsahují i nějaké atomy kyslíku, uveďte (a 

zdůvodněte)., která z podskupin bude polárnější. 

Získané dovednosti a znalosti 

 Studenti se přesvědčí o přítomnosti několika skupin žlutých rostlinných pigmentů 

v zelených částech rostlin. 

 Studenti si propojí znalosti z hodin z chemie s biologickým učivem týkajícím se rostlin, 

rostlinných barviv a fyziologickými změnami v zelených rostlinách v průběhu 

vegetačního období. 

 Studenti si vyvodí informace o charakteru jednotlivých skupin rostlinných barviv 

z hlediska polarity molekuly. 

 Studenti si osvojí dovednost práce s malými množstvími biologického materiálu. 

 Studenti se naučí vyhledat informaci o struktuře rostlinných pigmentů v literatuře 

tištěné či na internetu. 

 Studenti si procvičí správné a úplné citování pramenů, z nichž čerpají informace. 

 Studenti si procvičí návrh vlastního experimentu, jeho provedení, získání výsledků a 

jejich interpretaci i vyhotovení protokolu o provedeném experimentu 

Návaznost na RVP 

Obecná biologie – struktura a funkce organel, komponenty rostlinné buňky a jejich význam 

pro život rostliny. 

Biologie rostlin – fyziologické vlastnosti a projevy vyšších rostlin. 
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Materiál 

Aceton, vyvíjecí roztok = mobilní fáze (1000 ml petroléteru, 100 ml acetonu, 2,5 ml dest. vody), 

destilovaná voda, malá třecí miska (průměr 8 cm) s tloučkem, odměrný válec 10 a 100 ml, skleněné 

kapiláry nebo špičky od mikropipet (žluté – pro mikropipety 10 – 100 mikrolitrů) na nanášení, 

chromatografická komora (lze nahradit kádinkou o objemu 600 ml s hodinovým sklem jako víčkem), 

filtrační papír, chromatografický papír, uhličitan vápenatý nebo hořečnatý, jemný mořský písek, 

rostlinný materiál (listy trávy, jetele, kopřivy, tulipánu, sedmikrásky, pampelišky, břečťanu, ibišku, 

muškátu, jehličí smrku, borovice, tisu, listy dřišťálu, … - jedinou podmínkou je, aby listy byly čerstvě 

utržené), pravítko, obyčejná tužka. 

Podrobné pokyny 

Postup práce s vyobrazením použitých pomůcek je znázorněn v prezentaci v příloze. 
 
Přibližně 1 g rostlinného materiálu nastříhejte do třecí misky, přidejte cca 10 ml 

acetonu, špetku CaCO3 nebo MgCO3 (k neutralizaci kyselin, které by po vyluhování barviv 
poškodily chlorofyly) a trochu jemného písku (kvůli lepšímu roztírání), dobře rozetřete – stačí 
rozrušit rostlinná pletiva, není potřeba vzorek zhomogenizovat! :-), vzorek zfiltrujte do malé 
kádinky o objemu 25 m (vzorku stačí několik kapek).  

Každý student si připraví jeden svůj vzorek, další dva použije od spolužáků. 
Pro 3 - 4 vzorky je potřeba pruh chromatografického papíru cca 10 x 10 cm. 
 
Ve vzdálenosti cca 3 cm od spodního okraje papíru vyznačte lehce tužkou podle 

pravítka startovací linii a označte na ní tolik bodů, kolik máte vzorků (body nejméně 3 cm od 
sebe a 2 cm od okrajů papíru). Veškeré popisy (který bod přísluší kterému vzorku) musí být 
na horní straně papíru a to pouze obyčejnou tužkou!!! 

Na označené body tečkujte kapilárou nebo špičkou od mikropipety vzorky extraktů 
(na každý vzorek jedna kapilára nebo špička). Tečkujte v několika menších dávkách na sebe 
(tak 7krát až 12 krát) vždy po zaschnutí předchozího nanesení, jinak se bude skvrna rozpíjet 
(zaschnutí je rychlé, tak 3 sekundy, nedýchejte na papír, tím si jej zvlhčujete).  Průměr skvrny 
by neměl přesáhnout 5 mm, aby se jednotlivé skvrny během vyvíjení neslévaly. 

Do chromatografické komory nalijte vyvíjecí roztok (do výšky hladiny asi 1,5 cm, aby 
po vložení papíru v žádném případě nedošlo k ponoření nanesených vzorků), přikryjte 
komoru, nechte asi 10 minut, aby se prostor komory nasytil parami vyvíjecí směsi.  

Chromatografický papír mírně podélně ohněte (podle tvaru komory či kádinky), 
zasuňte rovně startem dolů do vyvíjecí směsi (start musí zůstat nad hladinou), přiklopte a 
ponechte vyvíjet. Vyvíjení zastavte (tedy papír z komory vyndejte), když buď čelo dojde tak 1 
cm pod horní okraj papíru nebo když se čelo přestane pohybovat. Obkreslete tužkou horní 
okraje jednotlivých chromatografických skvrn (jejich skutečný tvar) a vyznačte čelo a start 
chromatogramu.   
Hotový chromatogram vložte (nalepte) do sešitu - nenechávejte na světle, barviva nejsou na 

světle moc stálá. 
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Možné modifikace úlohy: 

Nemáte-li k dispozici chromatografický papír, lze použít i kvalitnější filtrační papír. 

Doporučená literatura (např.): 

1. Chromatografie – rozdělení chromatografických metod. Citováno 10.10. 2012 z 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Chromatografie . 

2. Chromatografie, papírová a tenkovrstvá chromatografie.  Citováno 10.10. 2012 z 

http://fch.upol.cz/skripta/zfcm/chrom/chrom_teorie.htm . 

Autorství a kontakt na autora 

Zpracovala Šárka Klementová (sklement@jcu.cz). 

Pracovní list 

Pracovní list bude obsahovat: 

- princip metody chromatografie , 

- nákres chromatogramu (obkreslení chromatogramu se zaznamenáním startu, 

umístěním nanášených vzorků na startu, pozicí čela chromatogramu po vyvinutí, 

pozice jednotlivých skvrn a jejich tvar) 

- tabulku s výčtem všech barviv v jednotlivých vzorcích (v případě, že studenti měli 

možnost nanášet víc než jeden vzorek), případně výčet barviv prokázaných v daném 

vzorku 

- odpovědi na klíčové otázky uvedené výše. 
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