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Abstract 
Increasing attention is being given to wood as a renewable raw material and source of energy. 

Sweden in particular has large amounts of conifer forests, which has a large impact on the country’s 

economy. However, a big problem when planting conifer trees is caused by insects attacking the 

trees and killing as many as 40 % within the first year. 

Recently a naturally occurring compound, methyl jasmonate, has been highlighted for its protective 

effects. As it is biodegradable, it has been proposed as an alternative to traditional pesticides. But 

before it can be commercialized and widely used, its effect on the tree needs to be studied. 

We studied the composition of amino acids in the bark of treated and untreated plants using 

capillary electrophoresis. The method used turned out to have poor reproducibility, which made the 

results unreliable. They indicated that the treatment did not significantly change the composition, 

but a more robust method is needed to make definite conclusions.  

We also studied the prevalence and amount of terpenes in the bark samples using GC-MS. Five 

terpenes were characterized: 3-carene, D-limonene, β-phellandrene, geranyl linalool and thunbergol. 

The method used showed good reproducibility, but more data is needed to be able to draw 

conclusions with certainty. 

All samples had measureable amounts of 3-carene, β-phellandrene and thunbergol. The results 

indicated an increase in the overall concentration of terpenes after methyl jasmonate treatment. 

This was especially pronounced for β-phellandrene. The results suggest that genetic factors may 

affect the result of the treatment, as some clones had a much stronger response than others.  
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Sammanfattning 
Allt eftersom problemen med fossila ämnen blir mer tydliga dras industrins uppmärksamhet till trä 

som en förnybar råvara och energikälla. I Sverige finns stora resurser av barrträd, vilket har betytt 

mycket för landets ekonomi och kommer förmodligen att göra det i framtiden också. Ett stort 

problem vid nyplantering av barrträd är dock angrepp av skadeinsekter, som kan leda till att så 

mycket som 40 % av trädplantorna dör inom ett år.  

Nyligen har ett ämne som förekommer i barrträd, metyljasmonat, uppmärksammats för sina 

skyddande effekter. Då det är naturligt och helt bionedbrytbart har det föreslagits som ett 

miljövänligt alternativ till traditionella pesticider. För kommersialisering och vidare utveckling bör 

dock ämnets påverkan på trädet undersökas.   

Vi undersökte sammansättningen av aminosyror i barken hos behandlade och obehandlade plantor 

med kapillärelektrofores. Metoden som användes visade sig dock ha dålig reproducerbarhet, vilket 

gjorde resultaten opålitliga. De tydde på att metyljasmonatbehandlingen inte ändrade 

sammansättningen dramatiskt, men det krävs en mer robust metod för att dra säkra slutsatser.  

Vi undersökte även förekomst och mängd av terpener i barkproverna med GC-MS. Fem stycken 

terpener karakteriserades: 3-karen, D-limonen, β-fellandren, geranyl linalool och thunbergol. 

Metoden visade god reproducerbarhet och tillförlitlighet, men mer data behövdes för att kunna dra 

slutsatser med statistisk säkerhet. 

Samtliga prover visade sig innehålla mätbara halter av 3-karen, β-fellandren och thunbergol. 

Resultaten antyder att koncentrationen av terpener överlag ökade efter metyljasmonatbehandling 

och detta var särskilt tydligt för β-fellandren. Det fanns anledning att tro att genetiska faktorer 

påverkade resultatet av behandlingen, då vissa kloner svarade starkare på behandlingen än andra.  
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Använda begrepp 
Metyljasmonat 

En organisk molekyl som förekommer i växter och träd.  

Fytohormon 

Växthormon. Kan signalera saker både till andra växter och till djur.  

VOC, volatile organic compounds 

Organiska ämnen med hög flyktighet.  

GC, Gaskromatografi 

En analysmetod som separerar flyktiga molekyler med avseende på flyktighet och affinitet.  

MS, Masspektrometri 

En analysmetod som separerar joner med avseende på förhållandet mellan deras laddning och 

massa. MS används för att identifiera ämnen. Kombineras ofta med GC.  

CE, Kapillärelektrofores 

En analysmetod som separerar molekyler genom en kapillär med hjälp av ett starkt elektriskt fält.  

EOF, Elektroosmotiskt flöde 

Ett fenomen som sker vid bl.a. CE där det elektriska fältet gör så att vätska flödar genom röret. Tack 

vare EOF sköljs alla ämnen genom kapillären oavsett polaritet eller laddning.  

CTAB, cetyl trimetyl ammonium bromid 

Ett ämne som har flera användningsområden, bl.a. i buffertlösningar.   

Milli-Q 

Ett varumärke tillhörande företaget Millipore som beskriver deras vattenreningsmaskiner och det 

ultrarena vattnet de producerar.  

Bakgrundselektrolyt 

En buffertlösning som används för att optimera migrationsegenskaperna hos analyterna. Specifik för 

ett visst system.  

Elektrokinetisk injektion 

Inom CE används ibland elektrokinetisk injektion. Man ersätter då bakgrundselektrolyten vid 

kapillärens ena sida med provlösningen, och lägger på en spänning som gör att provlösningen 

injiceras till kapillären. 

Retentionstid 

Tid från det att provet injiceras tills maximumet på toppen från ett ämne når detektorn. 

Autoinjektion 

Automatiserad injektion, där parametrarna ställs in i förhand. 

Kromatogram 

Resultatet från en kromatografisk analysmetod, där varje ämne i en blandning har en egen topp, och 

arean under toppen är proportionell mot koncentrationen i provet.  



 

4 

 

Elektroferogram 

Motsvarigheten till kromatogram fast för elektroforetiska metoder. En graf över absorption mot tid 

erhålls. Toppar och dalar kommer från ämnen i provet och storleken beror av koncentrationen.  

Inokulering 

En metod för att införa en ny art till en organism. I den här rapporten handlar det om att borra ett 

hål i trädens stam och tillföra svampporer, för att svampen sedan ska växa på trädstammen. 

Bionedbrytbart 

En molekyl eller produkt kan ses som bionedbrytbar om den i naturen kan brytas ned inom en rimlig 

tid. 

Pesticid 

Pesticider är en typ av bekämpningsmedel. 

Klon 

Population av celler eller organismer som är genetiskt identiska. 

Herbivor 

Ett växtätande djur. 

Kapillär 

En kapillär är ett långt och tunt rör som används i flera analysmetoder, bl.a. GC och CE. En kapillär 

kan vara tiotals meter lång och ha en diameter på mikrometerskala. 
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Inledning 

En av skogsindustrins stora problem när det gäller plantering av skog är angrepp från olika insekter 

och svampar.  Angrepp från skadeinsekter och svampar orsakar varje år skador för flera miljoner 

kronor inom skogsindustrin. Hittills har detta främst motverkats med kemiska bekämpningsmedel. På 

senare tid har dock miljömedvetenheten ökat och man har insett att medlen som använts i stor 

utsträckning har mycket negativ påverkan på människan och miljön.  I och med detta börjar även 

miljölagstiftningen stramas åt och de alternativ som idag finns till försäljning på marknaden är på väg 

att förbjudas.  Detta har skapat ett stort behov av nya, miljövänliga alternativ. 

En av de mest skadliga insekterna mot barrträd är snytbaggen. De försvagar träd genom att gnaga på 

dess bark och använder sig av ämnen som trädet utsöndrar då det är skadat för att hitta föda. 

Därmed kan många av dessa skadeinsekter samlas på kort tid. Problemen är ofta värst på kalhyggen 

då insekterna lägger sina ägg i stubbar. Detta leder till att de nyplanterade träden i området ofta blir 

svårt angripna [1] [2].  

Ett alternativt bekämpningsmedel som föreslagits är metyljasmonat, ett ämne som bildas naturligt 

genom trädets försvarsmekanismer. Ett flertal studier har gjorts på dess effekt och dessa har visat på 

minskad dödlighet bland nyplanterade träd som behandlats. Innan ämnet kan kommersialiseras 

krävs dock djupare studier av hur trädet påverkas. Målet med detta projekt är att undersöka om 

sammansättningen av vissa bioaktiva ämnen i trädet ändras efter metyljasmonatbehandling. Vi 

kommer att fokusera på att analysera aminosyror och terpener, eftersom att sammansättningen av 

aminosyror representerar hur trädet mår och vissa terpener har en insektsavskräckande effekt. 

Aminosyrorna kommer att analyseras med CE och terpenerna med GC-MS. 

Bakgrund 

Snytbaggeangrepp 

Snytbaggen är en skalbagge som finns i hela landet, och som livnär sig på att gnaga på trädens bark. 

Den söker sig gärna till nyligen avverkade kalhyggen, där den lägger sina ägg i stubbarna, vilket leder 

till en extrem ökning av populationen lagom till att de nya, känsliga småplantorna ska planteras ut. 

När snytbaggarnas gnag har ringbarkat en ung trädplanta, d.v.s. att de har ätit upp barken runt om 

stammen, leder det ofta till att plantan dör. Gnaget på barken orsakar även sår på plantans stam, 

som gör det lättare för olika svampar att angripa trädet, vilket är en andra orsak till att angripna träd 

dör. Störst skada orsakar snytbaggarna i Sverige på barrträden gran och tall [1]. 

Även om det moderna skogsbruket med kalhuggning av skogen främjar dessa skadeinsekters 

framfart, har de alltid varit ett problem för träden. Träden har därför utvecklat ett försvarssystem för 

att skydda sig mot skadeangrepp. När ett träd utsätts för angrepp från herbivorer eller svampar 

inducerar attacken en lokal produktion av kåda. Denna kåda agerar dels mekaniskt skydd – det blir 

svårt för skadeinsekter att sätta sig på barken och komma åt att gnaga eftersom kådan är så kletig. 

Den innehåller även ett antal kemiska substanser som producerats för att avskräcka angripare. Två av 

de viktigaste ämneskategorierna för detta kemiska försvar anses vara terpener och polyfenoler. Olika 

planthormoner, så kallade fytohormoner, är involverade i aktiveringen av detta försvarssystem. 

Särskilt fytohormonet metyljasmonat har visat sig vara viktigt [3]. 
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Metyljasmonat 

Metyljasmonat är metylestern av jasmonsyra. Figur 1 visar strukturen för metyljasmonat. Det är ett 

fytohormon som tillverkas i träd vid yttre attack. Det är alltså ett naturligt ämne, som är 

bionedbrytbart. Ämnet kan även tillverkas syntetiskt [4] för storskaligt bruk som exempelvis vid 

behandling av småplantor som ska planteras ut på kalhyggen. 

 

Figur 1: Struktur för metyljasmonat. 

Metyljasmonatbehandling 

Forskning har visat att när en utspädd lösning innehållande metyljasmonat sprayas på trädens bark 

inducerar det en respons liknande den försvarsmekanism trädet använder vid skadeangrepp. Bland 

annat har man funnit en ökad produktion av terpener och polyfenoler [3]. På så vis lägger trädet mer 

resurser på sitt försvar, och producerar bland annat fler kådkanaler, redan innan det blir attackerat. 

Det resulterar i en något minskad tillväxt temporärt, men eftersom det ökar överlevnaden på sikt ses 

det som en lovande behandling av småplantor som ska planteras ut på kalhyggen [5]. 

Terpener 

Terpener är en bred grupp kolväteföreningar som ofta har en väldigt tydlig lukt. De är alltså flyktiga 

ämnen och tillhör gruppen VOC, volatile organic compounds. Väldigt många terpener utsöndras från 

just barrträd. De flesta terpenerna kan härledas från en förening med fem kolatomer, isopren (se 

figur 2). Monoterpener är föreningar med tio kolatomer (C10H16), och kan betraktas som dimerer av 

isopren [6]. De är de mest flyktiga av de terpener som utsöndras av barrträd. Sesquiterpener är 

större än monoterpener, och räknas som halvflyktiga. De är trimerer av isopren, med den kemiska 

formeln C15H24. Den tredje typen av terpener som utsöndras av barrträd är diterpener, som kan 

betraktas som dimerer av monoterpener, med den kemiska formeln C20H32. Diterpener förekommer 

ofta som svårflyktiga diterpensyror. Dessa kallas även hartssyror [7]. 
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Figur 2: Strukturen för isopren, och några vanliga monoterpener . 

I barrträd finns terpener främst i kådan, där de har olika skyddsuppgifter. Monoterpenerna sänker 

kådans viskositet, så att den snabbare kan flöda dit skadan skett på trädet. De lättflyktiga ämnena 

avdunstar sedan, för att lämna kvar hartssyrorna, som bildar ett vattenavstötande skydd. 

Terpenhalten i träd varierar med trädslag, årstid och ålder men generellt ökar den vid ett 

skadeangrepp på trädet [7]. 

Det finns även en ämnesklass kallad terpenoider, som är kemiska derivat av terpener [8]. 

Aminosyror 

Aminosyror bygger upp alla naturens proteiner. De har även många andra viktiga funktioner i trädens 

celler, bland annat som kvävekälla [9]. Det som kännetecknar en aminosyra är att den består av en 

aminogrupp, en karboxylgrupp och en sidogrupp som ger aminosyran dess egenskaper, se figur 3. 

Man kan dela in aminosyrorna i polära och opolära aminosyror, baserat på sidogruppens karaktär 

[10]. 

 

Figur 3: Generell struktur av en aminosyra. R-gruppen varierar mellan olika aminosyror. 
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Sammansättningen av aminosyror i ett träd kan indikera hur trädet mår. Förändras den kan det till 

exempel leda till att tillväxten påverkas. Sammansättningen av aminosyror kan även påverka hur 

gärna skadeinsekter vill äta av träden.  

Kromatografi 

Kromatografi är en klass av metoder som används för att separera olika ämnen i en blandning. 

Generellt består ett kromatografiskt system av två icke blandbara faser i kontakt med varandra. Den 

ena fasen är en rörlig, så kallad mobil fas, och den andra är en stationär fas. Provet injiceras i den 

mobila fasen, och interagerar sedan med de båda faserna. Beroende på affinitet fördelas de olika 

ämnena olika över den mobila och den stationära fasen, vilken gör att vissa ämnen färdas snabbare 

över den stationära fasen än andra, vilket gör att ämnena separeras.  

Det finns flera olika kromatografiska tekniker. Vanligtvis är den stationära fasen en vätska eller ett 

fast ämne, packad i någon typ av kolonn. Mobilfasen är oftast en gas eller vätska. Med hjälp av 

kromatografi kan man separera ämnen med avseende på bland annat polaritet, flyktighet, laddning 

och storlek [11].  

GC-MS 

Gaskromatografi (GC) är en kromatografisk analysmetod för flyktiga vätskor eller gasformiga prover. 

Provet injiceras, förångas och sänds genom en kolonn med en bärgas som mobil fas. Det finns två 

typer av kolonner som används för GC: packade kolonner och kapillärkolonner. I en packad kolonn 

utgör fasta partiklar den stationära fasen. I en kapillärkolonn utgörs den stationära fasen av en tunn 

film på kolonnens insida.  Den rörliga fasen är oftast helium, vätgas eller kvävgas. Ämnena i provet 

separeras under flödets gång med avseende på flyktighet och affinitet.  

Det finns två sätt att injicera provet i GC: split- respektive splitlessinjektion. Splitinjektion betyder att 

bara en liten del av det som injiceras kommer in i kolonnen, medan den största delen förkastas. 

Denna typ av injektion är inte att föredra om man försöker detektera ett ämne i liten mängd då det 

finns en risk att för lite av provet kommer in i kolonnen. Splitlessinjektion är det motsatta. Då 

förkastas ingen del av provet, utan allt går in i kolonnen.  

För kvalitativ analys kombineras metoden ofta med masspektrometri (MS). Detta eftersom en MS är 

en detektor som arbetar i gasfas, och är både selektiv och universell. En stor fördel är även 

möjligheten till identifiering och strukturbestämning av ämnen. En masspektrometer joniserar först 

de gasformiga molekylerna vilket ofta till att de faller sönder i fragment. Sedan separeras fragmenten 

med avseende på deras förhållande mellan massa och laddning (m/z). Detta görs ofta med en så 

kallad quadropol, eller fyrpol på svenska, där man använder fyra cylindrar med en spänning kopplad 

mellan dem. Genom att variera spänningen och frekvensen släpps endast vissa fragment igenom. En 

detektor mäter sedan den relativa förekomsten av varje fragment, vilket ger ett masspektrum. Ett 

sådant har en signal för varje jon där intensiteten är proportionell mot förekomsten. Med hjälp av ett 

bibliotek med kända spektra kan många ämnen därefter identifieras [12].  
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Kapillärelektrofores, CE 

Kapillärelektrofores (CE) är en analysmetod som separerar ämnen genom en kapillär med hjälp av ett 

elektriskt fält. Kapillären placeras med vardera änden i bakgrundselektrolyt, tillsammans med en 

anod respektive katod. Elektroderna kopplas till ett högspänningsaggregat, vilket gör att katjoner 

migrerar mot katoden och anjoner mot anoden. Hur ämnena migrerar beror av storleken och 

laddningen, så att små molekyler med hög laddning migrerar fortast. Metoden lämpar sig väl för 

bland annat biologiska makromolekyler, aminosyror, kirala ämnen, vitaminer och pesticider. En stor 

fördel med metoden är att den klarar väldigt små provvolymer [13]. 

En effekt som kallas för det elektroosmotiska flödet (EOF) gör att samtliga ämnen sköljs genom 

kapillären oavsett laddning. Denna uppstår då laddade grupper på kapillärväggen attraherar motsatt 

laddade joner i bakgrundselektrolyten. Dessa joner dras sedan till en elektrod när spänning läggs på, 

vilket resulterar i ett bulkflöde mot en av polerna [13]. 

För att följa separationen krävs även en detektor, varav det finns flera typer. Det vanligaste är att 

använda en UV-detektor [13]. 

Indirekt UV-detektion 

Om analyten som ska detekteras inte absorberar UV eller synligt ljus kan så kallad indirekt UV-

detektion användas. Då tillsätts en starkt absorberande jon till lösningen. Att absorptionssignalen har 

en dal betyder då att något annat ämne än den starkt absorberande jonen har passerat detektorn 

[13]. 

Tidigare forskning 
Detta kandidatexamensarbete är en del av den pågående forskningen på KTH kring snytbaggars 

angrepp på nyplanterad skog. År 2012 gjordes ett liknande kandidatexamensarbete på KTH av 

studenterna Malin Nordenström, Caroline Thunstedt, Olof Forsberg och Sofia Abdi. De undersökte då 

bioaktiva ämnen i ett metyljasmonatbehandlat träd och ett obehandlat, vid närvaro av 

svampangrepp. En del intressanta skillnader hittades, men mer statistik behövdes för att kunna dra 

generella slutsatser [14]. 

Fältstudier har visat positiva resultat för metyljasmonatbehandlade barrträd. Till exempel har en 

studie [3] visat att efter två säsonger i fält överlevde 92 % av de behandlade träden. Detta kan 

jämföras med de obehandlade träden, där överlevnaden var 60 %. 

Man vet att metyljasmonat triggar igång samma försvarsmekanism hos träden som skador från 

snytbaggar gör. Försvaret består av en både fysisk och kemisk barriär, där en ökad produktion av 

kåda förhindrar insekter att sätta sig på och äta på barken, medan en ökning av olika kemiska ämnen 

skyddar mot insektsangrepp [3]. 

Av de kemiska ämnena har flera rapporter visat en koppling mellan ökad produktion av terpener, 

metyljasmonatbehandling och överlevnad av utplanterade träd [16] [17] [18]. Även fenoler anses 

vara en viktig del av trädets försvar, men det har varit svårare att mäta ökade halter av dessa. [15] 

hittade ingen signifikant ökning av fenoler i behandlade träd, medan [18] hittade signifikant ökning 

av 4 av 20 undersökta fenoler. Till de fysiologiska skillnaderna hör minskad tillväxt, skillnader i 

proteinlagring och genuttryckning [18]. 
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Metod 
Samma prover användes för analys av aminosyror och terpener. Dessa kom från 1 till 2 år gamla 

granplantor. Plantorna behandlades två gånger under våren 2014 med ungefär 1 mL lösning 

innehållande 0 eller 50 mM metyljasmonat. Plantorna inokulerades med en svamp (rotröta, 

Heterobasidion annosum). Efter behandlingen förvarades plantorna väl åtskilda för att undvika 

kontaminering. Plantorna förvarades därefter i en frys med temperaturen -80 °C, tills strax innan 

extraktionen. Proverna namngavs enligt formeln A-B-C, där A är klonnummer, B är koncentration av 

metyljasmonat vid behandling och C är provnummer. Med klon avses plantor med identiskt genetiskt 

material, det fanns alltså flera plantor som tillhörde samma klon. 

Aminosyror 

Tabell 1 visar vilka prover det utfördes CE-mätningar på.  

 Obehandlade Behandlade 

Klon 259 4 st (poolade) 0 st 

Klon 959 2 st 2 st 

Klon 1131 1 st 1 st 
Tabell 1. Använda prover för CE-analys. 

Proverna bestod av små barkbitar (8 – 11 mg). För att extrahera aminosyrorna krossades provet först 

i en mortel. Sedan tillsattes 350 µL metanol och 350 µL buffertlösning (Na2HPO4, 100 mM, pH 7), 

provet mortlades ännu mer och vätskan överfördes med en pipett till ett tomt 1,5 mL eppendorfrör.  

Detta upprepades sedan med 700 µL metanol.   

  

       

Figur 4: Bilden till vänster visar barkbitar före extraktion, och bilden till höger visar prov efter extraktion.  

Extraktet centrifugerades med 10 000 rpm i 4 minuter och vätskan fördes över med en pipett till ett 

annat 1,5 mL eppendorfrör. Detta centrifugerades sedan under vakuum tills att ca 0,5 mL vätska 

återstod. Ca 0,4 – 0,45 mL av denna överfördes till ett 0,5 mL eppendorfrör. Om provet inte skulle 

användas direkt förvarades det i kylskåp. Figur 4 visar barkprover före och efter extraktion. 

Bakgrundselektrolyten som användes vid analysen bestod av 10 mM natriumbensoat och 1,5 mM 

cetyl trimetyl ammoniumbromid (CTAB) i MilliQ-renat vatten. Denna pH-justerades med  1M NaOH 

efter varannan körning till pH 11,60 – 11,65.  
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Figur 5: Försöksutrustningen. Högspänningsaggregat till vänster, kapillär och provrör i den svarta lådan och detektor 
ovanpå den. 

Utrustningen som användes bestod av ett högspänningsaggregat kopplat till en hemmabyggd CE-

uppställning med en UV-detektor, se figur 5. För analys av aminosyror var detektorn inställd på 225 

nm. Provet injicerades elektrokinetiskt under 5 s och spänningen vid injektion och körning var -20 kV. 

Strömmen varierade mellan proverna men låg mellan 4 – 9 µA. Kapillären hade en total längd på 100 

cm och en effektiv längd på 78 cm. Den inre diametern var 50 µm och den yttre diametern var 375 

µm.  

Detektorn var kopplad till en dator där programmet EZChrom användes för att bilda och tolka 

spektra.  

Genom att köra ett prov före och efter tillsats av en aminosyra och se vilken topp som förstärks kan 

topparna i ett prov identifieras. Denna process kallas ibland för ”spikning”. Detta gjordes genom att 

blanda en aminosyralösning med provet. Efter spikning varierade koncentrationen av aminosyror i 

provet, men den låg kring 2 mM. Då detta var gjort användes ett referensspektrum med de 12 

vanligaste aminosyrorna för att grovt identifiera de övriga topparna.  

Den relativa förekomsten av aminosyror i provet approximerades genom att mäta topparnas areor 

och jämföra dem sinsemellan. Detta gjordes med hjälp av Adobe Photoshop.  

Terpener 

Fyra kloner användes, och för varje klon fanns prover som antingen var behandlade med 50 mM 

metyljasmonat eller obehandlade, se tabell 2 nedan. 

 Obehandlade Behandlade 

Klon 232 4 st 4 st 

Klon 584 3 st 4 st 

Klon 959 4 st 3 st 

Klon 1131 4 st 4 st 

Totalt 15 st 15 st 
Tabell 2. Antal behandlade och obehandlade prover per klon. 
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Proverna togs vid yttre stammen närmast inokulationszonen och hackades sedan med skalpell. 

Extraktionen gjordes genom att lägga de finhackade barkbitarna i 2 mL glasvialer med 1 mL n-hexan i 

48 timmar. Figur 6 visar de färdigextraherade proverna.  

 

Figur 6: Prover efter extraktion, före analys i GC-MS. 

Då terpener är flyktiga ämnen användes en GC-MS som analysinstrument. Proverna analyserades 

med en Hewlett Packard (HP) 6890 GC kopplad till en HP 5973 masspektrometer (båda instrumenten 

av Agilent Technologies, Santa Clara, CO, USA). Figur 7 visar uppställningen. En volym på 1 µL 

injicerades genom autoinjektion. Kolonnen var en J&W Scientific DB-wax silica kapillärkolonn (Agilent 

Technologies) med en längd på 30 m, innerdiameter 0,25 mm, och filmtjocklek 0,25 μm.  

Temperaturprogrammet som användes var följande: 40 °C i 3 min, ökning med 4 °C per minut upp till 

235 °C,  235 °C i 10 min. Split/splitless-injektion användes med en temperatur på 225 °C i 

injektionskammaren och en splitless-period på 1 min. Helium användes som mobilfas med ett 

konstant flöde på 0,9 mL/min. Elektronjonisationsmasspektrum uppmättes vid 70 eV med en jonkälla 

som hölls vid 230 °C i området från 35 till 400 Dalton.  

 

Figur 7: Gaskromatografen som användes för analys. 

Kromatogram från behandlade respektive obehandlade prover jämfördes visuellt i programmet 

Agilent ChemStation. Målföreningarna som eftersöktes identifierades genom jämförelse med dess 

masspektrumdata från NIST databas version 2.0 (National Institute of Standards and Technology, 

Gaithersburg, MD, USA). 5 stycken terpener karakteriserades: 3-karen, D-limonen, β-fellandren, 

geranyl linalool och thunbergol. Av dessa är 3-karen, D-limonen och β-fellandren monoterpener, 

medan geranyl linalool och thunbergol är diterpener. Målet var att även leta efter sesquiterpener, 
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men halterna var så låga i de flesta proverna att karakteriseringen blev osäker. Samtliga MS-spektra 

gav god överensstämmelse (över 90 %) med referensspektra från litteraturen.  Figur 8 nedan visar ett 

exempel på ett masspektrum från en körning på prov 584-0-3, och ett masspektrum från litteraturen 

på 3-karen. För övriga ämnen, se figurer 31-40 i bilagor.  

 

 

Figur 8: MS-spektra för identifiering. Bilden ovan visar ett erhållet masspektra från en topp i prov 584-0-3, som misstänks 
vara 3-karen. Bilden under visar ett masspektra för samma ämne från litteraturen.  

 

Resultat 

Aminosyror 

Vi har identifierat L-Glycin-toppen i våra elektroferogram. Vi har även visat att en av topparna i 

dubbeltoppen bredvid sannolikt är L-Serin. Se figur 29-30 i bilagor.  

Vi kunde konstatera att aminosyrorna L-Glycin, L-Serin samt L-Glutaminsyra var vanligt 

förekommande i proverna.  
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Figur 9. Förstoring av elektroferogram från tre körningar på samma prov. 

Jämförelsen av plantorna visade inte på någon tydlig trend i sammansättningen av aminosyror. 

Variationen mellan de obehandlade plantorna tycktes vara minst lika stor som den mellan 

behandlade och obehandlade plantor. Dock gav metoden starkt varierande resultat även vid 

upprepade körningar med samma prov, se figur 9. 

Genom att göra en koncentrerad lösning innehållandes fyra prover från samma klon och behandling 

erhölls ett elektroferogram som kan ses i figur 28 i bilagor. Där kan man se ett antal toppar, men de 

är varken fler eller starkare än i de övriga proverna. 

Terpener 

Resultaten visar att samtliga prover innehöll mätbara halter av 3-karen, β-fellandren och thunbergol. 

Vissa av proverna innehöll dock väldigt låga halter, eller ingenting alls av D-limonen och geranyl 

linalool (se tabeller 5-12 i bilagor). Proverna innehöll även fler monoterpener och diterpener som 

inte karakteriserades, men väldigt låga halter av sesquiterpener. Figur 10 visar ett exempel på ett 

kromatogram, från prov 584-0-3, där de karakteriserade ämnena är markerade. Figurer 11 och 12 

visar förstoringar av samma kromatogram, där även retentionstider är markerade.  Man ser i dessa 

figurer att proverna innehåller höga halter av monoterpener (låga repetitionstider) och höga halter 

av diterpener (höga retentionstider) men väldigt låga halter sesquiterpener, vars retentionstider bör 

ligga däremellan. 
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Figur 10: Kromatogram från prov 584-0-3, med de identifierade ämnena markerade. 

 

Figur 11: Närbild av kromatogrammet i figur 9, med de identifierade monoterpenerna och deras retentionstider markerade. 

 

Figur 12: Närbild av kromatogrammet i figur 9, med de identifierade diterpenerna och deras retentionstider markerade. 
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För att utvärdera hur koncentrationen av terpener i trädens bark beror av metyljasmonatbehandling 

togs ett medelvärde för alla prover tillhörande samma klon, med samma behandling. Monoterpenen 

β-fellandren var den terpen som visade tydligast respons i samtliga kloner. Figur 13 visar hur arean 

under topparna i kromatogrammen är högre för de behandlade proverna än de obehandlade, vilket 

visar på en ökad koncentration i de behandlade proverna. Även thunbergol visar en tydlig ökning av 

koncentrationen för tre av fyra kloner, där klon 232 visar en svagt minskad koncentration vid 

metyljasmonatbehandling, se figur 14. För geranyl linalool (figur 15) visar två kloner en ökning av 

koncentrationen, och två kloner en minskning vid metyljasmonatbehandling.  

 

Figur 13: Stapeldiagram som visar mängden β-Fellandren i de obehandlade respektive behandlade proverna av varje klon. 

 

Figur 14: Stapeldiagram som visar mängden thunbergol i de obehandlade respektive behandlade proverna av varje klon. 
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Figur 15: Stapeldiagram som visar mängden geranyl linalool i de obehandlade respektive behandlade proverna av varje 
klon. 

De två monoterpenerna 3-karen (figur 16) och D-limonen (figur 17) visar på ett mönster som kan 

skönjas för samtliga undersökta terpener: klon 959 visar en stark ökning av terpenkoncentrationen 

vid behandling, medan klon 548 och 1131 visar en svag ökning och klon 232 en minskning av alla 

terpener utom β-fellandren. 

 

Figur 16: Stapeldiagram som visar mängden 3-karen i de obehandlade respektive behandlade proverna av varje klon. 
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Figur 17: Stapeldiagram som visar mängden D-limonen i de obehandlade respektive behandlade proverna av varje klon. 

 

Genom att räkna samman den totala mängden av de undersökta terpenerna i alla obehandlade prov, 

och jämföra med de behandlade proverna fås figur 18 nedan. Där ses att halten av de undersökta 

terpenerna har ökat i de prover som behandlats med metyljasmonat.  

 

Figur 13: Jämförelse av total mängd terpener i obehandlade och behandlade prover. 

Metoden gav god reproducerbarhet med avseende på retentionstider. Tabell 3 visar vid vilka tider de 

undersökta ämnena detekterades. Dessa tider var samma i samtliga analyserade prover. Proverna 

analyserades en gång var, varför standardavvikelser med avseende på topparea för varje prov inte 

kunde beräknas. Däremot kan standardavvikelsen och den relativa standardavvikelsen för den 

interna standarden ge ett mått på reproducerbarheten vad gäller topparnas storlek. Detta eftersom 

proverna injicerades med autoinjektion och en konstant volym på 1 μL, och koncentrationen av 

intern standard var densamma i alla prover.  Det erhölls då en relativ standardavvikelse på 4,9 %, se 

tabell 4. 
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Totalt antal prov 30 st 

Medelvärde topparea 4,1*10
8 

Standardavvikelse 2,0*10
7 

Relativ standardavvikelse 4,9 % 
Tabell 4: Statistik för den interna standardens topparea. 

Diskussion 

Aminosyror 

Med hjälp av resultatet från spikningen kunde elektroferogrammen jämföras med referensmätningar 

på aminosyror. Tack vare detta kunde flera av topparna identifieras, trots att spikning endast gjordes 

med två aminosyror.  

Resultaten hade gynnats av att koncentrationen av aminosyran långsamt stegrades för att skilja på 

dubbeltopparna. En egen referensmätning hade också kunnat göras. Metoden fungerade för att 

undersöka eventuella skillnader mellan plantorna grovt, men ett mer utförligt försök hade gett en 

mer detaljerad bild.  

Som det kan ses i figur 9 var det svårt att få reproducerbara resultat. Förhållandet mellan toppareor 

kunde variera även mellan två körningar på samma prov. På grund av detta bör eventuella slutsatser 

från dessa resultat dras med försiktighet. Problemen kan bero på att beläggningen på kapillärens 

innervägg degraderats under projektets gång. Mätningarna i rapporten gjordes efter att kapillären 

använts i flera veckor. Om det här var orsaken borde kapillären ha sköljts med bas och syra för att 

sedan åter beläggas med bakgrundselektrolyt. 

Det fanns ett element av godtycklighet i areamätningen då topparna ritades ut för hand. Mätningen 

fungerade dock till att undersöka om elektroferogrammen skiljer sig stort.   

Det fanns misstankar om att koncentrationen av aminosyror var låg i de extraherade proverna, och 

att de eventuellt innehöll fler aminosyror som inte syntes i elektroferogrammen. Efter mätningar på 

ett fyra gånger mer koncentrerat prov kunde man dock se att det varken innehöll fler eller tydligare 

toppar. Förmodligen hade resultaten därför inte förbättrats av mer koncentrerade provlösningar. 

Vi kan inte säga säkert att det inte finns någon skillnad i sammansättningen av aminosyror mellan 

behandlade och obehandlade plantor. Om en sådan finns, var analysmetoden för grov för att 

upptäcka den. Det kan vara lämpligt att undersöka vidare med en mer robust metod och med fler 

prover.  

  

 Retentionstid 

3-karen 9,4 

D-limonen 
 

11,0 

β-fellandren 11,3 

geranyl linool 46,6 

thunbergol 47,3 
Tabell 3: Retentionstiden för de identifierade terpenerna var konstant mellan proverna. 
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Terpener 

Resultaten antyder en ökad koncentration av terpener i de metyljasmonatbehandlade proverna. 

Detta kan indikera att metyljasmonatbehandlingen inducerar en ökad terpenproduktion hos träden. 

Tydligast var denna trend med monoterpenen β-fellandren. Hur mycket koncentrationen av terpener 

har ökat med behandling varierar med terpen och klon. En av klonerna, klon 959 visade en tydlig 

ökning av terpenkoncentration för samtliga undersökta terpener, vilket antyder att den svarar starkt 

på behandlingen. I en annan klon, nummer 232, minskade terpenhalten för alla undersökta terpener 

utom just β-fellandren. De två övriga klonerna, 584 och 1131 visade blandade resultat, där 

koncentrationen av vissa terpener ökade mycket, medan den ökade svagt eller rentav minskade för 

andra.  

Dock måste det understrykas att samtliga prover, både obehandlade och behandlade var inokulerade 

med en svamp. Eftersom det inte analyserades några prover som inte var inokulerade med en svamp 

är det svårt att säga något om hur detta kan ha påverkat utfallet. 

Det finns teorier om att en ökning av produktionen av en terpen hämmar produktionen av en annan. 

Vilka resultat man får kan därför bero av vilka terpener man undersöker. Tidigare forskning har visat 

att en ökad terpenproduktion leder till ett starkare försvar mot skadeinsekter. Våra resultat skulle 

därför kunna visa på att metyljasmonatbehandlingen var lyckad för klon 959, medan den var mindre 

lyckad för klon 232. För klonerna 584 och 1131 gjorde behandlingen ingen större skillnad. Detta kan 

vara missvisande då vi endast undersökte 5 terpener, och det finns en risk att vi missat en ökad 

terpenproduktion av någon annan terpen hos någon av klonerna.  

Att mönstret för vilka terpener som har ökat och hur mycket de har ökat varierar mellan klonerna 

visar på den stora variationen som finns emellan olika genetiska uppsättningar. Vid behandling av 

träd som ska planteras ut skulle det då bero väldigt mycket från träd till träd hur väl behandlingen 

fungerar. Generellt verkar terpenproduktionen öka vid behandling, men mer omfattande analyser 

innehållande fler prover behövs för att kunna dra säkra slutsatser. 

Metoden som användes för att analysera proverna var väl utprövad och framgångsrik. 

Temperaturprogrammet som användes gav bra upplösning på topparna. Bra reproducerbarhet 

erhölls när det gäller retentionstiden. Samma ämne hade samma retentionstid i alla prov, och kunde 

därför lätt identifieras.  Däremot finns en osäkerhet angående reproducerbarheten vad gäller arean 

under topparna, då proverna endast kördes en gång. Men en relativ standardavvikelse på 4,9 % för 

den interna standarden antyder ändå att reproducerbarheten är relativt god. 
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Slutsats 

Aminosyror 

I den mån det går att dra slutsatser från mätningarna ändrades inte sammansättningen vid 

behandling med metyljasmonat. Utrustningen eller tillvägagångssättet visade sig dock vara mindre 

lämpat för den sortens analys. Den visade sig däremot fungera någorlunda bra för kvalitativ analys.  

Terpener 

Resultaten antyder en ökad produktion av terpener vid metyljasmonatbehandling. Det verkar dock 

vara en stor variation mellan klonerna på hur de svarar på behandlingen. Metoden som använts är 

välfungerande, men fler prover behövs för att kunna dra slutsatser med statistisk säkerhet. 

Tack till 
Stort tack till våra handledare Åsa Emmer, Raimondas Mozuraitis och Anna-Karin Borg Karlson för 

stöd och rådgivning.  

Tack till Johan Jacksén på avdelningen för analytisk kemi för hans engagemang och praktiska hjälp.  

Och slutligen tack till Lina Lundborg för tillhandahållandet av prover samt för diskussioner, 

information och stöd. 

 

  



 

22 

 

Referenser 
[1] SLU, institutionen för ekologi. Plantskador. Snytbaggeprogrammet. [Online] [Citat: den 09 
februari 2015] http://www2.ekol.slu.se/snytbagge/plantskador.php 
 
[2] SLU, institutionen för ekologi. Andra plantskadegörare. Snytbaggeprogrammet. [Online] [Citat: 
den 09 februari 2015] http://www2.ekol.slu.se/snytbagge/hylastes.php 
 
[3] R. Zas, N. Björklund, G. Noedlander, C. Cendian, C. Hellqvist, L. Sampedro. Exploiting jasmonate-

induced responses for field protection of conifer seedlings against a major forest pest, Hylobius 

abietis. Forest Ecology and Management, Vol 313, pp. 212-223, 2014. 

[4] G. Buchi, B. Egger. A New Synthesis of Cyclopentanones. Methyl Jasmonate and Jasmone. J. Org. 

Chem., Vol 36, No. 14, pp. 2021-2023, 1971. 

[5] SLU, institutionen för ekologi. Metyljasmonat – ett smart alternativ för att skydda plantor mot 

snytbaggar. Snytbaggeprogrammet. [Online] [Citat: den 06 maj 2015] 

http://www2.ekol.slu.se/snytbagge/projektbeskrivning-plantskydd-MeJa.php 

[6] G. Petersson. Terpener i svenska barrskogar. Kemisk Tidskrift, Vol 100, nr 5, pp. 8-16, 1988. 

[7] K. Granström. Kolväten från träbränsleindustrin. Karlstads universitet, 2009.  

[8] EMBL-EBI. CHEBI:26873 – terpenoid. ChEBI. [Online] [Citat: den 06 maj 2015] 

http://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=26873 

[9] J. Persson, T. Näsholm, P. Högberg. Aminosyror - en ny kvävekälla i skogen! Fakta Skog, SLU, Nr 

14, 2000. 

[10] S. Nordlund. Aminosyror. Nationalencyklopedin. [Online] [Citat: den 24 april 2015] 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aminosyror 

[11] Kemisk mätteknik, kurskompendium 3B1770. Stockholm. KTH, 2006. 

[12] LCResources. Principles of Quadrupole and Ion Trap Mass Analyzers, section 2. Bioanalytical LC-

MS. [Online][Citat: den 11 maj 2015] 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/masspektrometri  

[13] H. H. Lauer, G. P. Rozing. High Performance Capillary Electrophoresis. Agilent Technologies, 

2014.  

[14] M. Nordenström, C. Thunstedt, O. Forsberg, S. Abdi. Bioaktiva ämnen från barrträdsbark för 

kontroll av insekter och mikroorganismer. Stockholm. KTH, 2012. 

[15] G. Zeneli, P. Krokene, E. Christiansen, T. Krekling, J. Gershenzon. Methyl jasmonate treatment 

of mature Norway spruce (Picea abies) trees increases the accumulation of terpentoid resin 

components and protects against infection by Ceratocystis polonica, a bark-beetle associated fungus. 

Three Physiology, Vol 26, pp. 977-988, 2006. 

http://www2.ekol.slu.se/snytbagge/plantskador.php
http://www2.ekol.slu.se/snytbagge/hylastes.php
http://www2.ekol.slu.se/snytbagge/projektbeskrivning-plantskydd-MeJa.php
http://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=26873
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aminosyror
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/masspektrometri


 

23 

 

[16] A. T. Rufino, M. Ribeiro, F. Judas, L. Salgueiro, M. C. Lopes, C. Cavaleiro, A. F. Mendes. Anti-

inflammatory and Chondroprotective Activity of (+)-α-Pinene: Structural and Enantiomeric Selectivity. 

American Chemical Society, Vol 77, pp. 264-269, 2014. 

[17] C. Schiebe, A. Hammerbacher, G. Birgersson, J. Witzell, P. E. Brodelius, J. Gershenzon, B. S. 

Hansson, P. Krokene, F. Shlyter. Inducibility of chemilcal defenses in Norway spruce bark is correlated 

with unsuccessful mass attacks by the spruce bark beetle. Oecologia, Vol 170, pp. 183-198, 2012. 

[18] P. Krokene, N. E. Nancy, H. Solheim. Methyl jasmonate and oxalic acid treatment of Norway 

spruce: anatomically based defense responses and increased resistance against fungal infection. Tree 

Physiology, Vol 28, pp. 29-35, 2007. 

 

  



 

24 

 

Bilagor 

Aminosyror 

 

Figur 14. Resultat av fyra CE-körningar. Samtliga prover kom från obehandlade plantor. De röda, gröna och ljusblå kurvorna 
kommer från samma prov.  

Röd kurva: 959-0-1 
Grön kurva: 959-0-1 
Blå kurva: 959-0-2 

Ljusblå kurva: 959-0-1 
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Figur 15. Förstoring av figur 19. 
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Figur 16. Figur 20 med topparnas areor ungefärligt utmärkta. Siffrorna motsvarar den relativa arean. 

  



 

27 

 

 

Figur 17. CE-körning på prover från bark behandlad med 50 mM metyljasmonat. 
Röd kurva: 959-50-1 
Grön kurva: 959-50-4 
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Figur 18. Förstoring av figur 22. 
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Figur 19. Figur 23 med topparnas areor ungefärligt utmärkta. 
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Figur 20. CE-körningar på behandlade och obehandlade prover. Den röda kurvan kommer från ett prov behandlat med 50 
mM metyljasmonat och den gröna kurvan kommer från obehandlad bark.  

Röd kurva: 1131-50-1 
Grön kurva: 1131-0-1 



 

31 

 

 

Figur 21. Förstoring av figur 25. 
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Figur 22. Figur 26 med topparna och dess areor ungefärligt utmärkta. 
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Figur 23. CE-körning på koncentrerad blandning av fyra obehandlade prover. 
259-0-1 
259-0-3 
259-0-4 
259-0-5 
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Figur 24. CE-körningar med spikade prover.  
Röd kurva: ospikat prov (1131-25-1). 

Grön kurva: samma prov spikat med L-Glycin.  
Blå kurva: samma prov även spikat med L-Serin.  
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Figur 25. Förstoring av figur 29. 
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Terpener 

 

Figur 26: MS-spektrum från prov 584-0-3, förmodligen 3-karen 

 

 

Figur 27:  MS-spektrum från litteraturen för 3-karen. Används för indentifiering. 

 

 

 

Figur 28: MS-spektrum från prov 584-0-3, förmodligen D-limonen 
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Figur 29:MS-spektrum från litteraturen för D-limonen. Används för indentifiering. 

 

 

Figur 30: MS-spektrum från prov 584-0-3, förmodligen beta-fellandren 

 

Figur 31: MS-spektrum från litteraturen för beta-fellandren. Används för indentifiering. 
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Figur 32: MS-spektrum från prov 584-0-3, förmodligen geranyl linalool 

 

Figur 33: MS-spektrum från litteraturen för geranyl linalool. Används för indentifiering. 

 

 

Figur 34: Figur 11: MS-spektrum från prov 584-0-3, förmodligen thunbergol 

 

Figur 35:MS-spektrum från litteraturen för thunbergol. Används för indentifiering. 
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232-0 Area 

1 3 4 5 

3-karen 9228480 79594168 8230305 29227094 

D-limonen - 65486736 - - 

Β-fellandren 36810320 40960261 51879243 17571207 

Geranyl linalool 25155727 2,87E+08 21970932 32200424 

Thunbergol 25155727 87198693 14266779 32200424 

Tabell 5: Area under topparna för de utvalda terpenerna i klon 232, obehandlade prover. 

232-50 Area 

1 2 3 4 

3-karen 15024716 4204735 5658664 5730547 

D-limonen 5172189 - - - 

Β-fellandren 78223316 27129593 40921603 43087742 

Geranyl linalool 14072112 - - - 

Thunbergol 38720846 20545880 30910619 14426813 

Tabell 6: Area under topparna för de utvalda terpenerna i klon 232, behandlade prover. 

584-0 Area 

1 2 3 5 

3-karen 21344775 9894679 26680027 6818232 

D-limonen 1,17E+08 35319945 1,02E+08 40495359 

Β-fellandren 74795858 54275605 84258442 44583852 

Geranyl linalool 39370965 - 2,74E+08 27780580 

Thunbergol 2,89E+08 1,53E+08 2,06E+08 1,07E+08 

Tabell 7:Area under topparna för de utvalda terpenerna i klon 584, obehandlade prover. 

 

 

 

 

 

  

584-50 Area 

1 3 4 5 
3-karen 21344775 19318209 4658237 57217710 

D-limonen 
 

116594720 71950417 41841493 102211997 

β-fellandren 74795858 87613868 42452733 160698473 

geranyl linool 39370965 19848106 56891548 - 

thunbergol 289189994 224566273 146300298 324860870 

Tabell 8:Area under topparna för de utvalda terpenerna i klon 584, behandlade prover. 
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959-0 Area 

1 3 4 5 
3-karen 15287998 11191430 23914276 267695891 

D-limonen 
 

30599042 76360000 28090808 311085073 

β-fellandren 22933497 43161490 27281537 96205789 

geranyl linool - 4308618 7630693 106265673 

thunbergol 102111438 216539829 84584673 269026155 

Tabell 9:Area under topparna för de utvalda terpenerna i klon 959, obehandlade prover. 

 

959-50 Area 

2 3 5 
3-karen 583783311 10613491 257143760 

D-limonen 
 

678049862 45890597 335958672 

β-fellandren 105141000 29693148 37615500 

geranyl linool - - 138866295 

thunbergol - 111852942 212127894 

Tabell 10:Area under topparna för de utvalda terpenerna i klon 959, behandlade prover 

1131-0 Area 

1 2 3 5 
3-karen 28621321 5903997 7372967 3904079 

D-limonen 
 

24220269 19118864 6368542 8410434 

β-fellandren 13983791 54121860 22270243 25709645 

geranyl linool 178859398 12491911 53260699 12953662 

thunbergol 87274500 170491167 71912526 80219528 
Tabell 11: Area under topparna för de utvalda terpenerna i klon 1131, obehandlade prover 

1131-50 Area 

1 2 3 5 
3-karen 9002864 17998931 24480749 13295240 

D-limonen 
 

27232108 21910835 28883926 18996245 

β-fellandren 30648923 42354386 50839826 37475855 

geranyl linool 52628164 94545226 253325223 85009077 

thunbergol 107813204 214789221 238163988 125672940 

Tabell 12:Area under topparna för de utvalda terpenerna i klon 1131, behandlade prover 


