
Örebro universitet 

Institutionen för hälsovetenskaper 

Enheten klinisk medicin 

Program: Biomedicinsk Analytiker 

Kurs: BL1701, Examensarbete 

Datum: 2016-05-24 

 

 

Tunnskiktskromatografisk separation 

av textilfärgsblandning 

för epikutantest 

vid kontaktallergiutredning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:  Petrus Fintling 

Handledare:  Magnus Lindberg, Professor i 

medicin, inriktning dermatologi, 

Överläkare, Örebro Universitet 



 
 

SAMMANFATTNING 

Kontaktallergi av typ 4 uppstår efter sensibilisering mot allergen i omgivningen. Som en 

del i diagnostisering av kontaktallergi används epikutantest där testämnen som 

misstänks orsaka allergi appliceras på ryggen under 48 timmar. Tunnskiktskromatogram 

med separerade ämnen som orsakar kontaktallergi kan användas vid epikutantest. 

Tunnskiktskromatografi (TLC) är en metod där ämnen separeras på en platta med 

stationär fas genom att de vandrar olika långt med en rörlig mobil fas. Separationen sker 

i en sluten glasbehållare med mobil fas i botten där kapillärkraft får mobila fasen att 

röra sig upp över den stationära fasen. TLC kan användas för att separera 

textilfärgämnen som tillhör gruppen disperse dyes, varav över 30 är kända för att orsaka 

kontaktallergi. Syftet med projektet är att etablera en tunnskiktskromatografisk metod 

för separation av testämnen för vidare applicering på huden vid epikutantest. 

Textilfärgsblandning Mx-30 bestående av åtta olika färgämnen samt de respektive åtta 

enskilda färgämnena extraherades från en vaselinblandning och löstes i aceton innan 

separation med TLC. Fast fas bestod av kiselgel och mobil fas bestod av en blandning 

av kloroform och acetonitril alternativt heptan och etylacetat. TLC utfördes även med 

tygextrakt löst i etanol. Sju av åtta färgämnen gav väldefinierade fläckar efter TLC, som 

motsvarade fläckar vid separation av Mx-30. Två färgfläckar från TLC med tygextrakt 

sammanföll med två färgämnen från Mx-30. Vid epikutantest skulle 

tunnskiktskromatogram med tygextrakt kunna ge mer information om vilket specifikt 

ämne som ger upphov till kontaktallergi. För att implementera kromatogram som 

epikutantest behöver fortsatta studier i klinisk verksamhet bedrivas. 

 

Nyckelord: Thin Layer Chromatography, Patch Test, Allergic Contact Dermatitis  
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BAKGRUND 

 

Allergisk kontaktdermatit 

Kontaktdermatit är en inflammatorisk hudreaktion som orsakas av ämnen i 

omgivningen. Det kan bero på antingen en immunologisk reaktion mot ett ämne som 

orsakar kontaktallergi (allergisk kontaktdermatit), ett hudirriterande ämne eller en 

kombination av dessa. Vid allergisk kontaktdermatit orsakar immunförsvaret 

sensibilisering mot ett ämne eller en kombination av olika ämnen genom att 

antigenpresenterande celler i huden tar upp och transporterar allergenet till lymfkörtlar 

där T-celler mot antigenet bildas. En andra exponering av ämnet orsakar aktivering av 

det adaptiva immunförsvaret som leder till en sekundär immunrespons och en fördröjd 

allergisk reaktion, även kallad typ 4 hypersensitivitet (1,2,3).  

     

Epikutantest 

När en kontaktallergi av typ 4 hypersensitivitet misstänks, används epikutantest som en 

del av diagnostisering. Det innebär att testämnen blandade med en bärare, vanligtvis 

vaselin appliceras i små koppar av plast eller aluminium på hudytan (Figur 1). 

Kopparna tejpas fast på ryggens övre del under 48 timmar för att påvisa eventuella 

allergiska reaktioner. Eftersom den allergiska reaktionen kan vara olika fördröjd 

beroende på testämne och testperson undersöks testområdet vanligtvis dag tre samt en 

vecka efter applicering av testet (4,5). Utredningen börjar med en serie av vanligt 

förekommande allergiämnen eller blandningar av ämnen, en så kallade basserie samt 

valda ämnen som kan misstänkas orsaka allergin. Sedan kan epikutantestet utökas med 

mer specifika ämnen beroende på vilken hudexponering patienten reagerar på. En del 

substanser är från hela produkter eller består av blandningar av ämnen, exempelvis 

lösningar innehållande extrakt från gummihandskar eller blandningar av olika 

textilfärger. Sådana blandningar testas som de är, vilket innebär att det inte går att säga 

exakt vilket ämne patienten eventuellt reagerar på (1). För att förbättra diagnostiken vid 

kontaktallergiutredningar kan tunnskiktskromatografi, thin-layer chromatography 

(TLC) användas för att separera olika ämnen i en testblandning. Kromatogrammet kan 
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sedan klippas ut och appliceras direkt på huden som ett epikutantest. På så sätt ges en 

möjlighet att identifiera ämnet som orsakar allergi. Epikutantest med kromatogram kan 

användas både för att testa redan kända allergen och för att identifiera tidigare okända 

ämnen som orsakar kontaktallergi (6). 

            

Figur 1. Till vänster ses ett epikutantest där testämnen applicerats på övre delen av ryggen. 

Fotografi: Yrkes- och miljödermatologisk avdelning, Skånes universitetssjukhus. Högra bilden 

visar ett epikutantest med tunnskiktskromatogram. Fotografi: Bruze M, Frick M, Persson L. 

Patch testing with thin-layer chromatograms. Contact Dermatitis. 2003; 48: 278-279.  

  

Tunnskiktskromatografi 

TLC nämns första gången i litteraturen 1938, då Izmailov och Shraiber beskriver en 

droppkromatografi på ett horisontellt tunnskikt i samband med deras arbete inom 

farmakologi (7). Men det var inte förrän 1951 som metoden genom Kirchner 

vidareutvecklades till det som idag associeras till TLC och som på 1950-talet ledde till 

bred spridning av metoden (8).  

TLC är en separationsteknik som bygger på skillnader i egenskaper hos de molekyler 

som ska separeras, som till exempel storlek, form, laddning och löslighet och hur de 

interagerar med den stationära och mobila fasen. Några exempel på ämnen som kan 

separeras med TLC är proteiner, aminosyror, kolhydrater, fettsyror och nukleinsyror. De 

substanser som reagerar starkare med den stationära fasen kommer vandra långsammare 

än de substanser som interagerar mer med den mobila fasen. Med TLC utnyttjas 
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kapillärkraft då den mobila fasen i form av en elueringsvätska rör sig över ett tunt skikt 

av stationär fas applicerad på en bärare av glas, plast eller metallfolie. Stationära fasen 

består vanligtvis av kiseloxid i form av kiselgel eller aluminiumoxid och har 

adsorberande egenskaper som driver TLC framåt (8,9). Separationen utförs i en 

behållare med den mobila fasen i botten och den stationära fasen stående vertikalt med 

nedre delen i kontakt med vätskan (Figur 2). Innan skivan sänks ner i den mobila fasen 

ska provet som analyseras appliceras och torka in helt i nederkant på skivan men 

ovanför gränsen för mobila fasens vätskelinje. När sedan den mobila fasen börjar röra 

sig över skiktet kommer provet att beroende på affinitet till mobil eller stationär fas röra 

sig olika långt över skivan. Provet appliceras som en punkt i nederkant på bäraren, 

vilket gör att olika ämnen i provet efter separation ses som fläckar längs en tänkt 

vertikal linje över den stationära fasen. Innan resultatet bedöms lufttorkas skivan så att 

all lösningsvätska avdunstar och provämnen fixeras. Om inte fläckarna är synliga i 

vanligt ljus kan de visualiseras genom att skivan belyses med ultraviolett ljus eller 

sprayas med färgreagens. Om stationära fasen blandas med fluorescerande ämnen 

kommer mörka fläckar eller fläckar med annan färgnyans synas vid provmaterial efter 

separation när plattan belyses med lämpligt ljus. Det beror på att provet skymmer eller 

påverkar fluorescensen från stationära fasen. Den mobila fasen får aldrig vandra över 

hela plattan innan processen avbryts, då resultatet anges i avstånd provet vandrat i 

förhållande till hur långt mobila fasen rört sig (10).  
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Figur 2. En tunnskiktskromatografibehållare med lock, där mobilfasvätska i botten av 

behållaren har vandrat upp till blå linjen i överkant av plattan med stationär fas. En pågående 

separation visar hur olika ämnen i b och c kan återfinnas i referensämne a och hur 

retentionsfaktorn Rf kan beräknas för dessa efter avslutad separation. 

 

Resultatvärdet anges med Rf som står för retentionsfaktor, det vill säga avståndet provet 

vandrat från utgångspunkten delat med avståndet lösningen vandrat från provets 

utgångspunkt. Det går även att ange resultatet med Rx som beräknas utifrån en känd 

standard, då avståndet provet vandrat delas med avståndet en känd standard vandrat. 

Både Rf och Rx är konstanter för specifika ämnen under givna förhållanden mellan 

stationär och mobil fas och bestämda yttre förhållanden som temperatur och 

luftfuktighet, vilket måste anges för reproducerbarhetens skull. Trots att det finns 

tabeller med givna Rf-värden för specifika ämnen och lösningar bör det alltid finnas 

med kända referenser vid varje TLC som kontroll att Rf-värdet stämmer. Detta 

verifierar att förhållandet mellan stationär och mobil fas stämmer (8,9,10).  Det finns 

andra kromatografiska metoder som till exempel högupplösande vätskekromatografi 

(HPLC) och gaskromatografi (GC) som utvecklats efter TLC. Dessa används i praktik i 

dagsläget med mer effektiva, snabba och känsliga tekniker för separation och detektion 

(10). Ett användningsområde för TLC kan vara vid kontaktallergiutredningar för till 



5 
 

exempel textilier, plaster, mat, växter och parfym genom applicering av 

tunnskiktskromatogram direkt på huden vid epikutantest (6). TLC med stationär fas 

bestående av en plastskiva täckt med kiselgel och fluorescensindikator har tidigare 

används vid separation av textilfärgämnen (11). Kiselgel är den mest använda 

adsorbenten vid TLC. Det är en genomskinlig porös form av kiseldioxid som har en hög 

affinitet för polära ämnen på grund av dess hydroxylinnehåll. Vid framställning av 

TLC-plattor kan storlek på kiselgelpartiklar och mängden hydroxylgrupper på ytan 

varieras. Kiselgelens polära egenskaper utnyttjas genom att mer polära ämnen vandrar 

långsammare över stationär fas (8). Som mobil fas kan till exempel en lösning 

bestående av kloroform och acetonitril eller heptan och etylacetat med olika 

förhållanden för optimal separation användas (8,11). Kloroform är en genomskinlig 

opolär vätska som kommer interagera med opolära ämnen i provet, utifrån principen att 

lika löser lika, vilket gör att de vandrar längre med mobila fasen. Acetonitril är en klar 

vätska med polära egenskaper som har en affinitet för polära ämnen men även för 

många opolära ämnen. Heptan är ett genomskinligt, flytande kolväte som är opolärt. 

Etylacetat är en lättflyktig klar vätska som till viss del har polära egenskaper som kan 

utnyttjas i mobila fasen vid TLC (8). 

   

Textilfärgämnen 

Det finns flera grupper av textilfärgämnen med varierande kemiska egenskaper som 

används vid färgning av olika textilfibrer. Disperse Dyes (DD) är en grupp av 

textilfärgämnen som har lipofila egenskaper och löser sig dåligt i vatten. De blandas 

därför med en lösligare komponent innan färgämnet löses i vatten. DD används främst 

för att färga syntetiska textilier och det finns över 30 olika DD som är kända för att 

orsaka kontaktallergi. Det är bland annat vid kontakt med kläder färgade med DD som 

risken uppstår för sensibilisering och allergisk kontaktdermatit. DD är haptener som 

måste kunna penetrera huden och binda till proteiner i huden för att bilda antigen. 

Haptener är ofta små molekyler med en molekylvikt mindre än 500 Dalton (12). 
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Etiskt övervägande 

Det krävdes inget etiskt godkännande för projektet, eftersom varken test på människor, 

biologiskt material från människor eller hantering av känsliga personuppgifter förekom 

under projektet (13).  

 

Syfte 

Projektet syftar till att, vid hudkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro, etablera en 

tunnskiktskromatografisk metod för separation av testämnen, i första hand en 

textilfärgsblandning, för vidare applicering på huden vid kontaktallergiutredning med 

epikutantest. 

 

MATERIAL OCH METOD 

Upparbetning av provmaterial och separation med TLC baserades på två tidigare studier 

(11,14) som beskriver separation av textilfärger med TLC för vidare epikutantest. Ett 

studiebesök gjordes på yrkes- och miljödermatologiska laboratoriet vid Malmö 

Universitetssjukhus där epikutantest med tunnskiktskromatogram används vid 

diagnostik av allergisk kontaktdermatit. Delar av metoden grundar sig på arbetet med 

TLC som utförs i Malmö.     

 

 Upparbetning av provmaterial 

Innan TLC utfördes vägdes 0,5 gram textilfärgsblandning Mx-30 bestående av åtta 

färgämnen i vaselin med koncentrationen 6,6 viktprocent (% w/w) upp. Mx-30 innehöll 

1,0 % Disperse Blue 35 (DB35), 1,0 % Disperse Orange 1 (DO1), 1,0 % Disperse 

Orange 3 (DO3), 1,0 % Disperse Red 1 (DR1), 1,0 % Disperse Red 17 (DR17) och 1,0 

% Disperse Yellow 3 (DY3). Blandningen innehöll även 0,3 % Disperse Blue 106 

(DB106) och 0,3 % Disperse Blue 124 (DB124) (Chemotechnique diagnostics, 

Vellinge, Sverige). Som referensämnen vägdes 0,5 gram upp av varje enskilt färgämne i 
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Mx-30 med koncentrationen 1,0 % (w/w) (Chemotechnique diagnostics, Vellinge, 

Sverige). Varje uppvägt färgämne och färgblandning löstes separat med 5,0 ml heptan 

av analytisk grad (Fisher scientific, Loughborough, UK) i glasprovrör genom blandning 

med vortexblandare. Därefter tillsattes 4,0 ml lösning bestående av etanol med 

koncentrationen 99,5 % (Kemetyl, Haninge, Sverige), aceton med koncentrationen 99,5 

% (Acros organics, Geel, Belgien) och milliQ-vatten med volymprocenten (% v/v/v) 

45/45/10. Textilfärgen extraherades och separerades till etanol, aceton och 

vattenlösningen genom att vätskan blandades med vortexblandare under fem sekunder 

och sedan centrifugerades under fem minuter med 2000 x g. Efter centrifugering sögs 

supernatanten bestående av heptanfas av med pipett och överfördes till ett rent 

glasprovrör. Ytterligare 4,0 ml etanol, aceton och vattenlösning tillsattes på nytt och 

extraktions-, separationssteget upprepades totalt tre gånger tills heptanlösningen blivit 

färglös och slutligen avlägsnades. Etanol, aceton och vattenlösningen avdunstades med 

rullindunstare vid 37 °C tills färgämnena var torra. Färgresterna löstes därefter i aceton 

med koncentrationen 99,5 % till en 0,5 % (w/v) lösning. 

 

Tunnskiktskromatografi 

Den stationära fasen 60F254 (Merck KgaA, Darmstadt, Tyskland) som användes bestod 

av 10 gånger 20 cm glasplatta klädd med kiselgel innehållande fluorescensindikator. 

Plattan markerades med blyertsstreck 1,5 cm från nedre kanten. Färglösning från 

upparbetningen pipetterades på stationära fasen i höjd med markeringen med 2,5 cm 

mellanrum, med en volym på fem µl åt gången upprepade gånger tills totalt 50 µl prov 

hade applicerats på en punkt. Detta gjordes för att få en koncentration av testämnen i de 

separerade fläckarna som motsvarade koncentrationen av testämnen i epikutantest. TLC 

utfördes även med 12 µl prov per punkt som pipetterades med fyra µl åt gången, då den 

volymen var tillräcklig för en tydlig separation. Mellan varje applicering fick provet 

torka in. Detta gjordes för att få pricken så koncentrerad som möjligt. På varje platta 

som framkallades med mobil fas innehållande 70 % kloroform och 30 % acetonitril, 

applicerades minst ett prov med Mx-30 som referens. Åtta plattor framkallades med 

totalt tio Mx-30-prov. En timme innan separationen påbörjades, fylldes TLC-behållaren 

upp till en cm med mobil fas bestående av 70 % kloroform (Alfa Aesar, Karlsruhe, 
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Tyskland) och 30 % acetonitril (Lab-scan, analytical sciences, Gliwice, Polen). Ett 

filterpapper med diametern 18 cm fuktades med mobilfasvätska och applicerades mot 

bakre väggen av behållaren för att få en jämn fördelning av ångorna från mobilfasen. Ett 

glaslock applicerades på behållaren för att ångorna från mobilfasen skulle skapa en 

mättad atmosfär i behållaren. När proven var helt intorkade sänktes kiselgelplattan ner i 

behållaren och locket monterades. Temperaturen var 21 °C och luftfuktigheten 

varierade mellan 17 och 33 % relativ luftfuktighet. Efter 50 minuter hade mobila fasen 

vandrat mellan 80 och 90 % av plattans längd och TLC avbröts genom att glasskivan 

togs upp ur behållaren och frontlinjen för mobila fasen markerades innan plattan lades 

för att torka. Därefter mättes avståndet färgämnena vandrat från centrum av 

appliceringspunkten till centrum av de olika färgfläckarna. Likaså mättes avståndet från 

centrum av appliceringspunkten till den markerade frontlinjen. Alla plattor belystes med 

ultraviolett ljus med våglängden 254 nanometer i ett mörkt rum för att upptäcka 

eventuella ämnen som inte gick att se i synligt ljus. Rf-värdet för de olika fläckarna 

beräknades och analyserades. Som en jämförelse utfördes även TLC av Mx-30, DO3, 

DB35 och DB124 med varierande mobil fas. Kloroform och acetonitril med 

förhållandet 75/25, 50/50 och 25/75 testades. Likaså användes heptan och etylacetat 

(Fisher Scientific, Västra Frölunda, Sverige) med förhållandet 75/25, 50/50 och 25/75 

för att jämföra separationen av färgprover med olika ämnen i mobila fasen. Totalt 

utfördes sex TLC med varierande mobil fas på stationär fas bestående av kiselgelplatta 

60F254 med måtten fem gånger tio cm (Merck KgaA, Darmstadt, Tyskland). En mindre 

platta användes till jämförelse av varierande mobilfaser då fler plattor kunde separeras 

samtidigt under en kortare tid. Fyra µl per prov pipetterades i omgångar upp till 12 µl. 

Resultatet bedömdes visuellt utan beräkning av Rf-värde. TLC med Mx-30 och de åtta 

separata färglösningarna med 25 % heptan och 75 % etylacetat som mobil fas utfördes 

på kiselgelplatta 60F254 med måtten tio gånger 20 cm.  

För att testa metoden separerades tre tygextrakt från rött, blått och svart tyg i etanol, 

vilket motsvarar tygextrakt som används vid epikutantest på hudkliniken vid Örebro 

Universitetssjukhus. Fem µl åt gången pipetterades upprepade gånger tills totalt 50 µl 

prov hade applicerats på en punkt för respektive tygextrakt. TLC av tygextrakt utfördes 

med mobil fas bestående av kloroform och acetonitril med förhållandet 70/30 på 
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kiselgelplatta 60F254 med måtten tio gånger 20 cm tillsammans med Mx-30 som 

standard. 

 

Resultatbearbetning och analys 

De separerade ämnenas avstånd till utgångspunkten och avståndet den mobila fasens 

frontlinje vandrat, mättes med en millimeters noggrannhet. Utifrån erhållna värden 

beräknades Rf för varje synlig färgfläck i Mx-30 och för varje synlig fläck i respektive 

färgseparation. Medelvärde, standardavvikelse och variationskoefficient beräknades för 

varje synlig fläck i Mx-30. Värden för Mx-30 jämfördes med motsvarande värden för 

respektive separerat färgämne.     

 

RESULTAT 

TLC utförd med varierande mobil fas gav en överblick av passande förhållanden mellan 

kloroform och acetonitril samt heptan och etylacetat (Figur 3). Den bästa separationen 

för Mx-30 med kloroform och acetonitril visade sig vara förhållandet 75/25 vilket 

medförde att tidigare beskriven TLC med förhållandet 70/30 (11) slutligen användes.  

       

Figur 3. Tunnskiktskromatogram visar separation av Mx-30 (Mx), Disperse Orange 3 (1), 

Disperse Blue 35 (2) och Disperse Blue 124 (3) på kiselgel som stationär fas med varierande 

förhållanden mellan heptan och etylacetat samt kloroform och acetonitril som mobil fas. 
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För heptan och etylacetat gav förhållandet 25/75 bäst separation vilket användes till en 

separation på kiselgelplatta 60F254 med storleken tio gånger 20 cm där DR17, DB106, 

DB124 och DO1 tydligt separerades i Mx-30 (Figur 4). Däremot gick det inte att tydligt 

skilja DY3 från DR1 och DO3 från DB35 i Mx-30.   

 

Figur 4. Tunnskiktskromatografi utförd med kiselgel som stationär fas. Mobil fas består av 

heptan och etylacetat med förhållandet 25/75. Kromatogram visar separation av Mx-30 (Mx), 

Disperse Yellow 3 (DY3), Disperse Orange 3 (DO3), Disperse Red 1 (DR1), Disperse Red 17 

(DR17), Disperse Blue 35 (DB35), Disperse Blue 106 (DB106), Disperse Orange 1 (DO1) och 

Disperse Blue 124 (DB124). 

 

Till separationerna med beräknade Rf-värden användes kloroform och acetonitril som 

mobil fas med förhållandet 70/30. Ingen enskild DD bestod av endast ett ämne utan 

uppvisade en blandning av ämnen genom att flera fläckar var synliga på kromatogram 

efter utförd TLC (Figur 5). Efter separation av DR17 detekterades en fläck i ultraviolett 
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ljus som inte sågs i synligt ljus. Samtliga DD förutom DB35 hade väl definierade 

färgfläckar som kunde kopplas till det specifika färgämnet. DB35 hade fyra 

sammanflytande fläckar som varierade i blått och violett. Mx-30 uppvisade efter varje 

TLC ett mönster med tio olika fläckar som kunde användas som referenspunkter för 

varje enskild DD. Medelvärde, standardavvikelse och variationskoefficient för de tio 

fläckarnas Rf-värde visas i tabell 1. Efter separation av Mx-30 sågs tydliga fläckar med 

samma färg och Rf-värde (+/- 0,02) som DR1, DR17, DB106, DO1 och DY3. Rf-värdet 

för DO3 och DB124 motsvarade en fläck i Mx-30 (+/- 0,02) men på grund av att 

fläckarna överlappade varandra tillsammans med den mörkaste fläcken i DB35, 

uppfattades fläcken som mörkbrun med gul aura.        

 

Figur 5. Tunnskiktskromatogram med separerad textilfärgblandning Mx-30 och åtta färgämnen 

som ingår i Mx-30. Tydliga, avgränsade fläckar och appliceringspunkter är inringade med vitt. 

Disperse Blue 35 (DB35) har sammanflytande fläckar. Stationär fas består av kiselgel och mobil 

fas innehåller kloroform och acetonitril med förhållandet 70/30. 

 

Ovanför den mörkbruna fläcken med gul aura i separationen av Mx-30 sågs en otydlig 

turkos fläck och nedanför återfanns en diffus blåviolett fläck. Dessa flöt in i den 
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mörkbruna fläcken vilket gjorde det svårt att avgöra vilket färgämne som orsakade 

fläckarna.     

 

Tabell 1. Vid tio tunnskiktskromatografiska separationer av textilfärgsblandning Mx-30 

identifierades tio återkommande färgfläckar. Medelvärde för retentionsfaktorer (Rf), 

standardavvikelse (SD) och variationskoefficient (CV) för de olika fläckarna anges i tabellen.  

             

 

Testseparation av etanolbaserade tygextrakt från det röda tyget visade inga fläckar i 

synligt ljus eller vid belysning med ultraviolett ljus. Det svarta tygextraktet visade efter 

TLC endast en orange fläck med Rf-värde 0,77 vilket motsvarade DO1 i Mx-30 med 

Rf-värde 0,78. Blått tygextrakt hade två svaga fläckar, en violett med Rf-värde 0,56 och 

en blå med Rf-värde 0,7. Dessa sammanföll i färg och Rf-värde med två av fläckarna i 

DB35 (+/- 0,01). Vid belysning med ultraviolett ljus upptäcktes en fläck med Rf-värdet 

0,8.   
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DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion 

Separation med TLC av färgämnen som ingår i Mx-30 ger väldefinierade, avgränsade 

färgfläckar för sju av åtta DD. För DB35 ses fyra sammanflytande fläckar som är svåra 

att särskilja med använd stationär och mobil fas. Genom att späda DB35 innan TLC 

skulle en tydligare separation kunna erhållas. För att optimera separation av DB35 och 

möjliggöra att DO3 och DB124 inte sammansmälter i separation av Mx-30 kan andra 

mobilfaser prövas. Heptan och etylacetat med förhållandet 25/75 som mobil fas visade 

en bättre separation mellan DO3 och DB124 men DB35 sammanföll fortfarande med 

DO3.  För varje DD kunde mer än en fläck ses efter TLC vilket tyder på att använda 

testämnen innehåller mer än en kemisk struktur. Det kan bero på orenheter i testämnen, 

restprodukter från framställningen eller att färgämnen innehåller flera kemiska ämnen 

som bidrar till färgningseffekten (15). Det har visat sig att det inte alltid är färgämnet 

som är allergen vid allergiska reaktioner mot DD. I en tidigare studie skriven av Ryberg 

K et al visade det sig att vid epikutantest med kromatogram från separation av DB106 

och DB124 orsakade en rosa fläck positiv reaktion hos 25 % av patienterna som tidigare 

diagnostiserats med kontaktallergi mot DB106 och DB124 (11). En annan studie visar 

med tunnskiktskromatogram att DO1 respektive DY3 innehåller mer än ett allergen 

(16). Vid testseparation av tygextrakt återfanns fläckar med samma färg och Rf-värde 

som DO1 och DB35 men även ett ämne som endast var synligt när plattan belystes med 

ultraviolett ljus. Vid epikutantest skulle tunnskiktskromatogram kunna ge mer 

information om vilket specifikt ämne som ger upphov till en positiv reaktion jämfört 

med icke separerade tygextrakt.   

 

Reproducerbarhet  

För att få en uppfattning om variationen mellan varje TLC med Mx-30 beräknades 

medelvärde, standardavvikelse och variationskoefficient för tio återkommande fläckar 

från tio tunnskiktskromatogram, vilket visade en hög variation med upp till 8,3 % för en 
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fläck. Under identiska förhållanden mellan stationär och mobil fas och bestämda yttre 

förhållanden som till exempel mobilfasmättnad i TLC-behållaren, temperatur, 

luftfuktighet och mobilfasvolym kan standardvärden för Rf användas. Trots att det finns 

tabeller med givna Rf-värden för specifika ämnen och lösningar är det i praktiken 

väldigt svårt att upprätthålla identiska förhållanden mellan stationär fas, mobil fas och 

omgivning (8). Därför användes Mx-30 som en standard vilka olika färgämnen kunde 

jämföras emot vid varje separat TLC. 

 

Styrkor och svagheter  

En tydlig fördel med TLC i samband med epikutantest är att efter separation kan 

kromatogram appliceras direkt på testpersonens rygg med möjlighet att finna det ämne i 

separationen som orsakar allergi. För att möjliggöra det måste stationär fas ha en mjuk 

bärare av till exempel plast istället för glas. TLC separation möjliggör en relativt enkel 

separation av kemikalier i en blandning och kan enkelt appliceras för test. Alternativt 

skulle en mer avancerad separation av blandningen med till exempel HPLC utföras för 

att erhålla enskilda testämnen som sedan måste blandas med ett bärarämne och 

överföras till testkoppar innan applicering på huden. I en klinisk verksamhet är TLC 

därför en relativt enkel och praktiskt användbar metod. På yrkes- och 

miljödermatologiska laboratoriet i Malmö separeras testämnen med TLC från patientens 

närmiljö och som patienten själv tar med sig till laboratoriet. Kromatogram appliceras 

därefter i direkt anslutning till TLC som epikutantest på ryggen. Det utförs även TLC av 

testämnen där ett allergen kan separeras för vidare analys med bland annat GC för 

identifikation. På grund av metodens enkelhet går det snabbt att variera mobil fas och 

även stationär fas jämfört med mer avancerade metoder som till exempel HPLC. Det 

innebär också att flera separationer av okända ämnen lätt kan utföras samtidigt med 

varierande mobil fas och stationär fas. En nackdel med TLC är att ämnen som separeras 

inte kan identifieras utan vidare analys. Även om en känd standard används som 

kontroll, går det inte utesluta att fler än ett ämne har vandrat lika långt och finns i 

samma fläck. Det visar separationen av Mx-30 där tre olika färgämnen till viss del 

överlappar varandra. Vid kontaktallergiutredning med epikutantest kan koncentrationen 

av testämnen påverka resultatet. För låg koncentration kan ge ett falskt negativt resultat 
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och för hög koncentration kan verka irriterande på huden. Vid separation med TLC är 

det svårt att veta hur hög koncentration av ett ämne som finns i varje fläck även om 

startkoncentrationen vid appliceringspunkten är känd. 

 

Felkällor 

Vid separation av DB124 visades två tydliga blå fläckar där den ena hade samma Rf-

värde som den blå fläcken i DB106 vilket gör att kontaminering av DB124 i samband 

med indunstning kan misstänkas då DB106 och DB124 rullindunstades tillsammans. En 

aspekt att ta hänsyn till under separation med TLC är olika ämnens förmåga att påverka 

varandra. Det kan uppstå en interferens där ett ämne försämrar bindningen av ett annat 

ämne till stationära fasen, vilket kan leda till att vandringen blir längre än om ämnet inte 

stördes som till exempel för en känd standard. Det kan orsaka ett felaktigt Rf-värde och 

således ett felaktigt resultat. Om ett ämne istället attraheras av ett annat ämne som 

vandrar långsammare i separationen kan Rf-värdet bli lägre än förväntat och ge ett 

felaktigt resultat (8). Det betyder att ett okänt prov innehållande något av färgämnena i 

Mx-30 kan få ett annat Rf-värde än motsvarande färg i Mx-30 vid samma TLC.  

 

Samhälleliga aspekter 

Prevalensen för kontaktallergi mot DD är inte helt känd även om studier har visat en 

ökning av fall med kontaktallergi mot DD (12). Det finns en samhällelig fördel i att 

förbättra diagnostisering av kontaktallergi där allergiframkallande ämnen kan 

identifieras snabbare och på ett enklare sätt. Med TLC skulle allergiframkallande ämnen 

snabbare kunna upptäckas.    
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Konklusion 

Sju av åtta färgämnen i Mx-30 visade väldefinierade fläckar efter TLC med 

kiselgelplatta 60F254 som stationär fas och mobil fas bestående av kloroform och 

acetonitril med förhållandet 70/30. TLC skulle kunna användas vid separation av 

tygextrakt löst i etanol för att påvisa färgämnen som ingår i Mx-30 eller för vidare 

applicering av kromatogram som epikutantest vid kontaktallergiutredning. För att 

implementera kromatogram som epikutantest behöver fortsatta studier i klinisk 

verksamhet bedrivas. Det kan till exempel göras genom att kända patienter, allergiska 

mot färgämnen i Mx-30, testas med kromatogram bestående av kiselgelplatta 60F254 i 

plast. 
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