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Protokol til oprensning  
af sulforafan
Sulforafan er et forsvarsstof, som planter af arten Brassica oleracea (havekål) 
benytter til at forhindre insekter i at spise af dem. Brassica oleracea omfatter 
blandt andet broccoli (Brassica oleracea var. italica). Sulforafan menes også 
at kunne påvirke metabolismen hos mennesker. For at man kan undersøge de 
sundhedsmæssige effekter af et stof, skal det forekomme i den rene form. 
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I dette forsøg skal I oprense sulforafan fra broccoli ved hjælp 
af solid phase extraction, SPE, hvor stoffet binder specifikt 
til søjlematerialet og herefter kan elueres. Dette forsøg er 
baseret på forskningsartiklen “Separation and Purification 
of Sulforaphane from Broccoli by Solid Phase Extraction” 
af Dandan Han og Kyung Ho Row, Int. J. Mol. Sci. 2011, 12, 
1854-1861. 
 

Figur 1. Sulforafan. Stoffer, der indeholder isothiocyanat-
gruppen -N=C=S, kaldes sennepsolier og giver en 
karakteristisk smag til grøntsager som wasabi, peberrod og 
broccoli.

Materialer:
• Broccoli eller broccolispirer
• Knive og skærebrætter 
• HCl-opløsning (pH = 3)
• Ekstraktionsvæske (Ethylacetat:Ethanol 3:1)*
• Skilletragt, 250 ml
• Vandfrit Na2SO4
• Rotationsfordamper 
• 3 ml engangssprøjter (Gerne med luer-lock)
• 0,22 μm membranfiltre (Gerne med luer-lock)
• Mikropipetter 200 μl med spidser
• SPE-søjler 1-2 pr. gruppe. Det skal være polære søjler. 
• Varmeplader
• Udstyr til TLC-analyse
• HPLC med løbevæsker (hvis muligt) 

* I artiklen benyttes dichlormethan som ekstraktionsvæske, 
men det er erstattet med blandingen af Ethylacetat:Ethanol 
3:1, af sikkerhedsmæssige årsager.
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Fremgangsmåde:
• 5 gram broccoli eller spirer findeles med kniv eller 

blender. 

• Sulforafan ekstraheres fra det findelte materiale med 
20 ml HCl-opløsning (pH = 3) i 1-2 timer. Imens klargøres 
søjler, og oprensningstrin gennemgås.  

• SPE-søjlen gøres klar ved at skylle med 3 ml 
ekstraktionsvæske.  

• HUSK, AT ALT ARBEJDE MED ORGANISKE 
OPLØSNINGSMIDLER SKAL FOREGÅ I STINKSKAB 

• Når prøven med broccoli har stået 1-2 timer, filtreres de 
faste dele fra med et kaffefilter eller lignende.  

• Sulforafan kan nu ekstraheres fra HCl-opløsningen med 
20 ml ekstraktionsvæske i stinkskab. Brug en skilletragt. 
Gentag ekstraktionen to gange til. De tre fraktioner 
samles og tørres med vandfrit Na2SO4.  

• Den tørre ekstraktionsvæske filtreres over i en 100 ml 
rundbundet kolbe. 

• Prøven indtørres på en rotationsfordamper ved 40° C. 
Alternativt kan prøven inddampes med varmekappe. Pas 
på, at den ikke brænder på. 

• Genopløs prøven i 1 ml ekstraktionsvæske ved forsigtigt 
at rotere kolben. 

• Sug prøven om i en 3 ml engangssprøjte, og filtrer prøven 
gennem 0,22 μm membranfilter. 

• Påsæt 200 µl prøve på søjlen med en mikropipette. 

• Vask søjlen med 3 ml vand. 

• Eluér prøven med 3 ml ekstraktionsvæske i et lille 
bægerglas. Brug eventuelt et stempel fra en 3 ml sprøjte 
til at presse væsken gennem. 

• Tør prøven på en varmeplade. HOLD ØJE MED PRØVEN 
UNDER HELE TØRRINGEN. NÅR DEN ER NÆSTEN TØR, 
FJERNES BÆGERGLASSET FRA VARMEPLADEN. 

• Genopløs i 2 ml ekstraktionsvæske, og overfør til 
eppendorfrør. 

• Prøven analyseres på HPLC eller TLC.
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