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Kvantitativ bestemmelse af 
reducerende sukker (glucose)

astra.dk

Teoretisk baggrundsinformation
Glucose er en såkaldt reducerende sukkerart. Det vil sige, at 
det i basiske opløsninger kan reducere den gule forbindelse 
2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoesyre (DNS) til et rødorange stof
 

Disse to stoffer absorberer lys af forskellig bølgelængde, og 
derfor kan man ved brug et af spektrofotometer bestemme 
koncentrationen af det dannede rødorange farvestof og 
dermed indholdet af glucose i en prøve.

Kemikalier
Salicylatreagens 
• 5 g 2-hydroxy,3,5-dinitrobenzoesyre opløses under  
 opvarmning i 100 ml 4 M NaOH (16 g NaOH i 100 ml). 
• 150 g kaliumnatriumtartrat i 250 ml vand. 
• De to opløsninger blandes, og der fortyndes til 500 ml. 
• Opløsningen er holdbar i køleskab i længere tid. 
 
Glucosestamopløsning
• En stamopløsning med 1000 mg glucose/l fremstilles 
 ved at opløse 1000 g glucose i en 1000 ml målekolbe 
 med demineraliseret vand. Denne stamopløsning skal 
 bruges til fremstilling af standardopløsninger. 
 
Prøveopløsninger:
• Dette kan være fra et dyrkningsforsøg med glucose 
som energikilde, fra sodavand eller fra enzymforsøg med 
nedbrydning af stivelse. Vær opmærksom på, at prøven 
skal fortyndes inden analysen, hvis der er et højt indhold af 
glucose.
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Materialer
• Spektrofotometer og kuvetter
• Reagensglas og stativ
• Fuldpipetter, 2 og 10 ml
• Mikropipetter, 1000 µl
• Bægerglas, 100 ml
• Vandbad, ~100° C

Klargøring af prøve
Der udtages 3-4 ml prøve. Hvis der er celler eller andre 
partikler i prøven, skal den filtreres gennem 0,22 mm filter. 
Hvis der er et højt indhold af glucose i prøven (f.eks. fra en 
sodavand), overføres med mikropipette 2,00 ml af prøven 
til en 100 ml målekolbe, der fyldes op med vand og rystes 
godt. Nu er prøven fortyndet 50 gange. 

Prøven kan nu analyseres ved at lave blandinger som 
angivet i skemaet nedenfor, hvorefter absorbansen måles.

Standardopløsninger 
For at absorbansen af prøverne kan benyttes til 
at bestemme glucoseindholdet, skal man lave en 
standardkurve. Her skal man have glucoseopløsninger med 
kendt koncentration, der kan analyseres på samme måde 
som prøverne. Derfor skal der laves en fortyndingsrække 
ud fra glucosestamopløsningen. I skemaet er angivet, hvor 
meget glukose der skal tilsættes. Der fyldes så op med 
vand, så der er 2,0 ml prøve. 

Glucoseindholdet i en standardopløsning kan beregnes ved:

Til fem nummererede, rene reagensglas tilsættes 
opløsninger efter skemaet nedenfor:

 
Sæt prop på reagensglassene, og omryst grundigt. 
Reagensglassene sættes i kogende vandbad i ca. 5
minutter. Herefter afkøles prøverne til stuetemperatur og er 
nu klar til at analyseres på spektrofotometret.
Blandingerne bør ikke stå for længe, inden de analyseres.
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(V(glucosestamopløsning)) 
(V(glucosestamopløsning)  + V(demin.vand))

x 1000 mg/l
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Prøverne gøres klar til analyse på samme måde:

Sæt prop på reagensglassene, og omryst grundigt. 
Reagensglassene sættes i kogende vandbad i ca. 5
minutter. Herefter afkøles prøverne til stuetemperatur, og 
de er nu klar til at blive analyseret på spektrofotometret. 
Blandingerne bør ikke stå for længe, inden de analyseres.

Spektrofotometrisk analyse
Spektrofotometret er klargjort i forvejen, så prøverne kan 
analyseres, så snart de er klar. Absorbansen måles ved 
540 nm og spektrofotometret nulstilles på opløsningen fra 
Standardopløsning 1.

Herefter skylles kuvetten med lidt af opløsningen fra 
Standardopløsning 2 og så videre. Absorbanserne
noteres i skemaet. Prøverne analyseres på samme måde.

Resultatbehandling
Fremstil en standardkurve ud fra resultaterne af 
standardopløsningerne, så glucoseindholdet i mg/l er på 
x-aksen,og absorbansen er på y-aksen. Dette kan enten gøres 
på papir eller i et regneark. Glucoseindholdet
kan nu bestemmes ud fra standardkurven.
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