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Størrelseskromatografi 
Øvelsesvejledning 
 

 

Formål 

 At undersøge om hæmoglobin og vitamin B12 kan adskilles med gelfiltreringskromatografi 

 

Teori 

Kromatografi anvendes ofte i bioteknologi med det formål at adskille og oprense biologiske 

molekyler som fx proteiner så de kan anvendes til medicin eller andre formål. 

 

I gelfiltreringskromatografi, også kaldet størrelseskromatografi, adskilles molekyler udeluk-

kende ud fra deres størrelse. Kolonnens stationære fase består af mikroskopiske porøse kug-

ler. Kuglerne fungerer som molekylesier, forstået på den måde at store molekyler passerer 

forbi (de ekskluderes), mens mindre molekyler tilbageholdes i kuglernes huller, således at de 

midlertidigt tilbageholdes.  

 

I dette forsøg anvendes kolonner, der adskiller molekyler under 60 kDa. Molekyler større end 

60 kDa passerer udenom kuglerne og ekskluderes fra kolonnen. Molekyler, der er mindre end 

60 kDa, trænger ind i kuglerne og passerer dermed langsommere gennem kolonnen. Jo min-

dre molekyler, des længere tid er de om at passere gennem kolonnen. 

 

Den mobile fase udgøres af biomolekylerne, der skal adskilles, samt en væske som de opløses 

i. Denne væske kaldes en buffer. Blandingen af biomolekyler, der opløses i bufferen, kaldes 

prøven. 

 

Prøven placeres i toppen af kolonnen, og biomolekylerne i bufferen trænger ned i kolonne-

materialet og til sidst ud af bunden af kolonnen. For at dette kan lade sig gøre, skal der tilsæt-

tes mere buffer efter prøven. Den mobile fase (væske) opsamles i en serie af fraktionsglas 

med et fast antal dråber i hvert glas. De store biomolekyler vil være i de første fraktioner, 



 

 
Side 2 af 4 

mens de mindre kommer senere. 

 

I dette forsøg arbejdes der med hæmoglobin og vitamin B12. Hæmoglobin, der er brunt, har 

en molekylvægt på 65 kDa. Vitamin B12 er pink. Den har en molekylvægt på 1,35 kDa.  

 

Figuren nedenfor viser adskillelsen af store og små molekyler med størrelseskromatografi. 

 

 

Apparatur og kemikalier 

Fraktionsglas 12 stk 

Kolonne med prop 

Pipette (1 mL og 250 µL) 

Proteinblanding 

Buffer 
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Fremgangsmåde 

Placer de 12 glas i et stativ og nummerer 10 af dem fra 1 til 10. Mærk de to sidste ”affald” og 

”buffer”. 

 

Overfør 4 mL buffer til glasset der er mærket ”buffer”. 

 

Fjern proppen og knæk spidsen af Poly-Prep-kolonnen. Påfør al bufferen til kolonnen, lad det 

løbe igennem og opsaml det i affaldsglasset. Sæt prop på bunden af kolonnen. 

 

Placer kolonnen i glas 1. Fjern proppen fra bunden af kolonnen. Tjek om al bufferen er løbet 

igennem kolonnen. Det ses bedst oppefra – man skal kunne se det grynede kolonnemateriale. 

 

Påfør 1 dråbe proteinblanding i toppen af kolonnen uden at rode op i kolonnematerialet. Lad 

proteinblandingen trænge ned i kolonnen. Når det er gjort, tilsættes 250 µL buffer til toppen 

af kolonnen. Lad bufferen løbe ned langs siden af røret, så der ikke rodes op i kolonnemateri-

alet. Begynd at opsamle dråber i glas 1. 

 

Når al bufferen er løbet igennem, tilsættes igen 250 µL buffer til kolonnens top på samme 

forsigtige måde. Fortsæt med at opsamle dråber i glas 1. 

 

Når al bufferen er løbet igennem, tilsættes 3 mL buffer til kolonnens top. Nu er proteinblan-

dingen nået så langt ned i kolonnen at det ikke gør noget hvis der rodes en smule op i kolon-

nematerialet.  

 

Overfør kolonnen til glas 2, saml 5 dråber i glas 2, overfør til glas 3 og saml 5 dråber. Fortsæt 

således til glas 10. Her opsamles 10 dråber. Sæt prop på kolonnen efter opsamlingen. 
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Resultater og efterbehandling 

1. Noter fraktionernes farves i nedenstående skema 

 Glas 1 Glas 2 Glas 3 Glas 4 Glas 5 

Farve 

 

     

 

 Glas 6 Glas 7 Glas 8 Glas 9 Glas 10 

Farve 

 

     

 

2. Hvilke glas indeholder hæmoglobin og hvilke indeholder vitamin B12? 

 

3. Kom hæmoglobin eller vitamin B12 først gennem kolonnen? Hvorfor? 

 

4. Er adskillelsen af de to proteiner vellykket? Hvordan kan man sikre bedre resultater? 

 

5. Hvorfor skulle bufferen være væk fra kolonnens top før proteinblandingen kunne på-

sættes? 

 

6. Hvorfor skulle der tilsættes mere buffer efter påsætningen af proteinblandingen? 

 

 

 

 


