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Epigenetik: 
Sulforafan Bioassay

astra.dk

Der er rapporter (Læs Axelsson et al 2017) om at sulforafan 
kan slukke for gener i glykoneogenesen. 

Når forskere skal undersøge om et stof har en effekt, vil 
de i første omgang ofte være interesserede i at lave et 
forsøgssystem, der ikke involverer mennesker. 
Her vil man starte med simple organismer og så arbejde sig 
frem, så de til sidst kan undersøge det på mennesker, uden 
at bringe dem i unødig fare.

I dette forsøg skal I prøve at fremstille et bioassay, hvor I 
kan undersøge, om stoffet sulforafan har en effekt på den 
eukaryote organisme gær.

Som I kan læse nedenfor, er der et sæt spilleregler/
begrænsninger, som I skal følge.
Ud over det, er det op til jer at designe forsøget, så I får data, 
som I kan konkludere noget ud fra. Det er ikke sikkert, at I 
får et svar, der kan bekræfte, at sulforafan har en effekt, men 
det at man ikke kan undersøge virkningen på en bestemt 
måde, er også vigtig viden.
DNA-molekyler er methyleret. Når den semikonservative 
replikation finder sted, sidder der så methylgrupper på 
begge de originale strenge. En methylase vil herefter sætte 
en ny methylgruppe på den nye DNA-streng. Dette forklarer 
hvorfor methylmodifikationer (”Mærker”) er arvelige,
også selvom de ikke ændre i DNA-sekvensen.
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Materialer
• Kuvetter
• Spektrofotometre 
• Magneter til kuvetter
• Magnetomrører
• Gær
• Glasvarer
• YPD-medie 
• YPD uden glukose
• 3µM Sulforafan opløsning f.eks. fra kosttilskud  

www.carethy.dk/sport/swanson/
sulforaphane-400-mcg-60-vcaps?r=87614060484

• Materiale til glucosebestemmelse  Dette kan være 
glucoseteststrips (hurtigt, en ikke så nøjagtigt) eller 
kemisk glucosebestemmelse (Mere præcist, men også 
mere tidskrævende). (Se separat vejledning)

Spilleregler
• I må udføre så mange forsøg, som I kan nå.
• Hvert forsøg skal som minimum udføres som 

dobbeltbestemmelse.
• I må gerne bruge andet udstyr end det på listen, men 

spørg lige først.
• I skal dokumentere metode, forsøgsopstilling og 

resultater.

Vigtige overvejelser inden 
forsøgsstart
• Hvordan forbehandler i jeres celler?
• Hvordan sikres at prøvetagningen er ens?
• Hvordan vil i lave jeres kontrolforsøg?
• Hvordan vil lave dobbeltbestemmelser?
• Overvej, hvad præcist det er I måler.
• Husk, kun at ændre på et parameter ad gangen.
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