
Analyse af benzoxazinoider i urinprøver 
Tillæg til øvelsesvejledningen ”Analyse af benzoxazinoider i brød”. 
Af Stine Krogh Steffensen, Institut for Agroøkologi, AU 

 

Lidt om tillægsøvelsen og dens formål 
Formålet med øvelsen er at bestemme indholdet af de 5 benzoxazinoider, der blev analyseret for i 

brødprøverne, i urin fra personer der har spist brødet en hel dag1.  

Når man arbejder med biologiske forsøgsobjekter (i dette tilfælde mennesker) arbejder man med nogle 
meget komplicerede systemer hvor rigtigt mange ting kan variere fra forsøg til forsøg. Man er derfor nødt 
til at arbejde med nogle meget standardiserede forsøgsprotokoller, hvis man gerne vil kunne sammenligne 
sine resultater fra forsøg til forsøg eller fra forsøgsobjekt til forsøgsobjekt.  I dette forsøg betyder det at man 
skal spise på en bestemt måde og opsamle nogle urinprøver på en bestemt måde i 2 døgn i træk.  

Urin indeholder mange uorganiske forbindelser som kan forstyrre HPLC-MS analysen. Derfor skal 
urinprøven oprenses før den kan analyseres. Når man laver den oprensning udnytter man at de 
uorganinske forbindelser generelt er mere polære end benzoxazinoiderne. Men man skal være meget 
påpasselig og omhyggelig, for nogle af benzoxazinoiderne er også ret polære og det gør adskillelsen 

sværere. 

 

Elevspørgsmål: (Besvares af eleven før ankomst til Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg) 
1. Tænk over polariteten af hver af de 5 benzoxazinoider som vi analyserer for. Hvilken er mest polær 

og hvilken er mest upolær? Hvilke polære grupper er der i hver enkelt af benzoxazinoiderne?  

Forkortelse Struktur Kommentarer til polaritet 
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2. Hvilke uorganiske forbindelser kan man forestille sig at der er i urinen, som man gerne vil have 

fjernet? Giv nogle eksempler.  
                                                                 
1 Den forskning der ligger bag denne øvelse kan findes i følgende tre videnskabelige artikler:  

1. Adhikari et al., J. Agric. Food Chem.2012, 60, 2497−2506 
2. Adhikari et al., J. Agric. Food Chem.2012, 60, 11518−11524 
3. Adhikari et al., Mol. Nutr. Food Res. 2013, 57, 1847–1858 



Øvelsens 1. del: (Udføres af eleven før ankomst til Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg) 

Indsamling af urinprøver: 
Urinprøver kan fortælle os noget om hvordan kroppen omdanner, nedbryder og udskiller 
benzoxazinoiderne i vores mad. Men for at vi kan få nogle stabile og sammenlignelige data er man nødt til 
at følge en standardiseret protokol for indtaget af benzoxazinoider omkring prøveindsamlingen. Men det er 
ikke kun vigtigt med en standardiseret protokol til indsamlingen af prøverne. Det er også vigtigt hvordan 
prøverne opbevares når der er blevet indsamlet. Mikroorganismer, der er overalt omkring os, kan komme 

ned i prøven, og jo mere gunstige forholdene er, jo mere vil de formere sig og dermed ødelægge prøven.  

Forsøget med spisning af rugbrød og indsamling af urinprøver vil tage i alt 2 døgn.  

 

Apparatur: 2 stk 50ml urinprøverør, fryser e.l. 

Kemikalier: 6 stykker Multikernerugbrød fra Schulstad 

 

Protokol for spisning af rugbrød og urinprøveindsamling: 

Dag 1 - Udvaskning: For at få et referencepunkt skal systemet først tømmes for rester af benzoxazinoider. 

Fra du står op bør du kun spise fødevarer der ikke indeholder benzoxazinoider. Du bør drikke rigeligt vand.  

Du bør undgå at spise:  Mysli, groft brød, øllebrød, perlespelt, perlerug. 

Du kan sagtens spise: Ris, havregryn, mælkeprodukter, hvidt brød, kød, grønsager, 

frugt, bønner og linser. 

Dag 2 – Spisning af brød med benzoxazinoider:  

1. Når du står op, og før du spiser noget, indsamles 1. urinprøve i det ene prøveglas (ikke over 45 ml 

mærket). Prøven mærkes og stilles mørkt og så koldt som muligt, helst i fryseren.  

2. Til morgenmad spises 2 stykker multikernerugbrød. Brødet kan spises med det tilbehør/pålæg man 
har lyst til. (Hvis 2 stykker til morgenmad, er for meget i forhold til hvad man kan spise, så kan man 

spise 1 stykke til morgen og spise 1 stykke som mellemmåltid i løbet af formiddagen.)  

3. Til frokost spises igen 2 stykker multikernerugbrød med pålæg og tilbehør efter smag.  

4. Til aftensmad spises for sidste gang 2 stykker multikernerugbrød med pålæg og tilbehør efter smag. 

5. 2 til 4 timer efter sidste indtag af multikernerugbrød opsamles den 2. urinprøve (ikke over 45 ml 
mærket). Prøven mærkes og stilles mørkt og så koldt som muligt, helst i fryseren.  

Slut 

I løbet af de to dage forsøget forløber, må man gøre som man plejer. Det er dog bedst helt at undgå at 
indtage alkohol i løbet af de to dage, da kroppens nedbrydning af alkohol potentielt kan have indflydelse på 
hvordan kroppen håndterer benzoxazinoiderne. I løbet af forsøget kan man gå på toilettet som man plejer. 

Man skal ikke gå og holde sig hele dagen mellem de to urinprøver.  



Øvelsens 2. del: 

Oprensning af urinprøver: 
Benzoxazinoiderne oprenses fra urinprøverne ved at bruge en SPE-teknik. SPE betyder solid phase 
extraction eller på dansk fastfase ekstraktion. Til dette bruger man nogle små søjler som kaldes SPE’er (se 
figur 1). Den faste fase består (i dette forsøg) af noget meget specielt og fint sand (SiO 2, 30 µm i diameter), 
hvis overflade er dækket med kæder af carbonhydrider der er 8 carbonatomer (C8) lange (se figur 2). Disse 

kæder gør overfladen af den faste fase upolær/lipofil.   

 

  
Figur 1, SPE Figur 2, Den faste fase i C8 SPE'en set på det mikroskopiske niveau. 

 

Når man har en opløsning af nogle stoffer i et polært 
opløsningsmiddel f.eks. vand, og hælder det på vores 
SPE, så vil hver enkelt stofs polaritet afgøre om det 
hænger fast på den upolære, faste fase, eller om det 
skylles med det polære opløsningsmiddel igennem 
søjlen uden at hænge fast, som illustreret i figur 3a. 
Jo mere upolært et stof er, jo bedre hænger det fast 
på den upolære, faste fase. Jo mere polært (eller 
ionisk) et stof er jo dårligere hænger det fast på den 
faste fase, og jo nemmere løber det direkte igennem 

SPE’en. 

Når man har vasket de vandopløselige stoffer ud af 
SPE’en, kan man bruge et mere upolært 
opløsningsmiddel til at ekstrahere de mere upolære 

stoffer af den faste fase som illustreret i figur 3b. 

 

 

Apparatur: C8 SPE’er (1 pr prøve + en ekstra til kontrol), vakuummanifold, reagensglas, automatpipetter, 

pasteurpipetter med pipettebolde, engangs-reagensglas, reagensglasstativ, prøveglas med 

låg. 

Kemikalier: Urinprøver, demineraliseret vand, methanol, vaskeopløsning (5% methanol i vand, 

færdigblandet), ekstraktionsopløsning (80% methanol i vand med 1 % eddikesyre, 

færdigblandet). 

Figur 1, A: Påsætning af prøve; B: Ekstraktion af prøve 



Fremgangsmåde for hver prøve: 
Prøverne kan med fordel oprenses sideløbende. En ny opløsning eller opløsningsmiddel sættes på SPE’en 

når væskeoverfladen fra det forrige opløsning eller opløsningsmiddel lige nøjagtigt er forsvundet ned i den 

faste fase. Det er meget vigtigt at SPE’en ikke løber tør undervejs med mindre der udtrykkeligt står at den 

skal suges tør. Det betyder at man hele tiden skal være opmærksom på sine SPE’er og være klar med næste 

trin i god tid. Proceduren for selve SPE-oprensningen er man derfor nødt til at kunne udenad fordi man ikke 

kan stoppe op efter hvert trin og læse hvad man så skal gøre. 

1. En SPE for hver prøve + en ekstra til kontrol mærkes og sættes i manifolden (afprøv hvilke haner 
der er nemmest at dreje og vælg de positioner). 

2. Opløsninger og opløsningsmidler til de første 4 trin gøres klar og afmåles med automatpipetter ned 
i hver deres engangs-reagensglas af passende størrelse.  Pasteurpipetter med pipettebold bruges til 
at overføre opløsningsmidler/opløsninger til SPE’erne når man er klar. Det er godt at have én 

pasteurpipette med bold pr SPE. 

3. Så går vi i gang:  

a. 2,00 ml methanol påsættes hver SPE (kaldes konditionering). Opløsningsmidlet skal dryppe 

langsomt igennem. Vakuum kan påføres efter et stykke tid, hvis det er nødvendigt. 

b. 2,00 ml demineraliseret vand påsættes hver SPE når methanolen er løbet ned (kaldes 
ækvilibrering) . Vandet skal dryppe langsomt igennem. Vakuum kan påføres, hvis det er 

nødvendigt. 

c. 3,00 ml urinprøve blandet med 3,00 ml demineraliseret vand (eller 6,00 ml vand for den 
blanke SPE) påsættes SPE’en når vandet er løbet igennem (kaldes prøvepåsætning eller 
loading of sample). Prøven skal dryppe langsomt igennem. Vakuum kan påføres, hvis det er 

nødvendigt.  

d. 1,00 ml vaskeopløsning påsættes når prøven er løbet igennem (kaldes vask). 
Vaskeopløsningen skal dryppe langsomt igennem. Vakuum kan påføres, hvis det er 

nødvendigt. 

e. Når vaskeopløsningen er løbet igennem suges SPE’erne tørre med vakuum. 

4. Så skal de stoffer fra prøven, der blev fanget på SPE’erne, ekstraheres  (kaldes eluering): 

f. Der sættes nu et reagensglasstativ i manifolden. Engangsreagensglas (de store passer) 
mærkes og sættes i ved de respektive SPE’ers positioner.  

g. 1,00 ml ekstraktionsopløsning sættes på hver SPE. Når opløsningen lige er begyndt at 
dryppe ud i reagensglasset, lukkes hanen, og SPE’en står i 2-3 minutter med 

opløsningsmidlet i. Derefter suges SPE’en tør. 

h. Trin g) gentages. 

5. Nu er prøverne oprenset og skal analyseres. 100 µl prøve overføres til et mærket HPLC-MS-
prøveglas og blandes med 400 µl demineraliseret vand. Prøven kan nu sættes i HPLC-MS’ens 
autosampler. (Husk at skrive position og prøvenavn ned i jeres eget skema OG i skemaet ved HPLC-

MS’en, se tabel 5 fra hovedøvelsen.) 



Øvelsens 3. del: 

Efterbehandling: 
Efterbehandling af urinprøvedataene er lige så essentiel som for brødprøvedataene. Men her er også den 

udfordring at sammenligne de to helt forskellige slags prøve. Prøverne er nok analyseret på det samme 

apparat men ikke indsamlet og forbehandlet på samme måde. Og de har ikke sammenlignelig konsistens 

eller enhed. En sådan sammenligning skal gøres med forsigtighed, og med fokus på ligheder og forskelle. 

Apparatur:  Computer med tekstbehandling og regneark. 

Fremgangsmåde: 

1. Beregn koncentrationen i prøveglassene af hver af de 5 benzoxazinoider for hver urinprøve ud fra 
standardkurverne, der blev fundet under hovedøvelsen, og de relevante toparealer mål for 
urinprøverne. Notér resultaterne ind i beregningsskemaet herunder (tabel 7, kolonne 2) eller udvid 

beregningsskemaet i dit eget regneark. 

2. Omregn resultaterne til koncentration i ekstraktet fra SPE’en ved at bruge formlen c1*V1=c2*V2 og 

notér resultatet i skemaet (tabel 7, kolonne 3).  

3. Omregn resultaterne til koncentration i urinprøven igen ved hjælp af formlen c1*V1=c2*V2. Vær 
opmærksom på at hverken V1 eller V2 her i punkt 3 er det samme som i punkt 2. Notér resultatet i 

skemaet (tabel 7, kolonne 4). 

4. Sammenlign resultaterne for de to urinprøver. Hvad kan man konkludere? Få gerne andre elevers 
resultater og sammenlign også med dem. 

5. Hvad er den samlede mængde benzoxazinoid for hver urinprøve? Notér resultatet i tabel 8, 

kolonne 2. 

6. Hvad er det procentvise indhold af de forskellige benzoxazinoider i urinen? Notér resultaterne i 

tabel 8, kolonne 3-7. 

7. Lav en beregning for det rugbrød som du har spist som svarer til dem du lige har lavet for 
urinprøverne i punkt 5 og 6. Notér resultaterne ind i tabel 8. Er der sket en ændring af 
procentforholdet af benzoxazinoiderne fra før du spiste benzoxazinoiderne (som rugbrød) til de 

kom ud af din krop med urinen? 

8. Prøv selv at finde flere relevante spørgsmål at besvare. 

 

  



Beregningsskemaer for urinprøver: 
Tabel 7: Et skema til beregningsresultaterne gør det nemmere at overskue om man har fået det hele med. Del gerne jeres 

beregningsresultater med hinanden og sammenlign jeres resultater. Husk dog at markere hvilke der er jeres egne. 

Urinprøve Koncentration i 
prøveglas (ppb=ng/ml) 

Koncentration i SPE-
ekstraktet (ppb=ng/ml) 

Koncentration i urinen 
(ppb=ng/ml) 

    

    

    

    

 

Tabel 8: Et skema til beregningsresultaterne gør det nemmere at overskue om man har fået det hele med. Del gerne jeres 
beregningsresultater med hinanden og sammenlign jeres resultater. Husk dog at markere hvilke der er jeres egne. 

Prøvenavn Sum af 
benzoxazinoider 
i prøve 

% BOA % HBOA % HBOA-
glc 

% DIBOA-
glc 

% DIBOA-
glc-glc 

       

       

       

       

 


