Oznaczanie bia ka ca kowitego w p ynach ustrojowych metod
biuretow
Wprowadzenie:
Termin bia ko pochodzi od greckiego s owa proteios = pierwszorz dny. Takie jest
jego znaczenie praktycznie we wszystkich procesach biologicznych:
prawie wszystkie enzymy s bia kami
bia ka bior

udzia w transporcie (np. hemoglobina) i magazynowaniu (np.

ferrytyna) ma ych cz steczek i jonów
bia ka s g ównymi sk adnikami mi $ni
bia kami s przeciwcia a
bia ka maj istotny wp yw na tworzenie, wzrost i napraw uszkodzonych tkanek.
Bia ka zbudowane s

z aminokwasów. Ka(dy aminokwas zbudowany jest z grupy

karboksylowej COOH, aminowej NH2, atomu wodoru i a.cucha bocznego R.
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Tetraedryczny atom w gla 0 powoduje, (e aminokwasy s

zwi zkami optycznie

czynnymi. Bia ka zbudowane s wy cznie z 20 L-aminokwasów, niezale(nie od tego
czy bierzemy pod uwag bakterie, czy bardziej skomplikowane organizmy jakim jest
organizm cz owieka.
Wzrost poziomu bia ka mo(e by5 rezultatem chorób ko$ci lub powa(nego odwodnienia.
Obni(enie poziomu bia ka zauwa(a si w uszkodzeniach nerek, zatrzymywaniu soli w
organizmie, w przypadku ci (kich oparze..
Metodami pozwalaj cymi na ilo$ciowe oznaczanie bia ka w roztworze s m.in.:
metoda biuretowa
Metoda Lowry’ego
Metoda Bradford
Pomiar absorbancji w nadfiolecie
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Cel wiczenia:
Celem wiczenia jest ilo ciowe oznaczenie bia ka ca kowitego metod
metodzie tej wykorzystuje si zdolno

biuretow . W

kompleksowania wi zania peptydowego z jonami

miedzi (II) z rozcie"czonego roztworu siarczanu (VI) miedzi.
W rodowisku zasadowym kompleks przyjmuje barw fioletow

i charakteryzuje si

maksimum absorpcji przy 546nm.
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Nat *enie barwy jest proporcjonalne do zawarto ci bia ka w badanej próbce.
Sprz t i materia y:
Wzorcowy roztwór albuminy o st (eniu 8 g/dl
Surowica krwi ludzkiej
Zestaw diagnostyczny do oznaczania st (enia bia ka ca kowitego Lquick
Cor-TOTAL PROTEIN-sk ad:
•

Siarczan (VI) miedzi

12 mmol/l

•

Winian sodowo-potasowy

30 mmol/l

•

Jodek potasu

30 mmol/l

•

Wodorotlenek sodu

200 mmol/l

5 probówek typu eppendorf
pipety automatyczne, ko.cówki do pipet
kuwety polistyrenowe d = 10 mm
Spektrofotometr UV-Vis.
Wykonanie wiczenia:
1. Próba zerowa: odczynnik do oznacze. pozostawi5 do osi gni cia temperatury
pokojowej. Do kuwety pobra5 800 µl. Wykona5 pomiary absorbancji przy
d ugo$ci fali 546 nm.
2. Próba wzorcowa: do probówki typu eppendorf doda5 1 ml odczynnika do
oznacze.. Pozostawi5 do osi gni cia temperatury pokojowej. Nast pnie doda5
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20Fl roztworu wzorcowego. Wymiesza5 i pozostawi5 na 5 min. Przenie$5 800 µl
roztworu do kuwetki. Wykona5 pomiar absorbancji przy d ugo$ci fali 546 nm
wzgl dem próby zerowej jako próby odniesienia. Pomiar wykona5 dla czterech
niezale(nych prób.
3. Próbka badana: do probówki typu eppendorf doda5 1 ml odczynnika do oznacze..
Pozostawi5 do osi gni cia temperatury pokojowej. Nast pnie doda5 20Fl
roztworu badanego. Wymiesza5 i pozostawi5 na 5 min. Przenie$5 800 µl roztworu
do kuwetki. Wykona5 pomiar absorbancji przy d ugo$ci fali 546 nm wzgl dem
próby zerowej jako próby odniesienia. Pomiar wykona5 dla czterech niezale(nych
prób.

Próba
Sk adnik
próbki
Odczynnik do
oznacze.

Zerowa

Wzorcowa

Badana

(PZ)

(PW)

(PB)

800 µl

1 ml

1 ml

Pozostawi5 do osi gni cia temperatury pokojowej
Roztwór wzorcowy

---

20Fl

---

Roztwór badany

---

---

20Fl

Wymiesza5 i pozostawi5 na 5 min. w temperaturze pokojowej. Wykona5 cztery
niezale(ne pomiary absorbancji przy d ugo$ci fali 546 nm wzgl dem próby zerowej
jako próby odniesienia. Absorbancja jest stabilna przez 30min.
Opracowanie wyników:
Obliczy5 st (enie bia ka w badanej próbie korzystaj c ze wzoru:
St (enie bia ka = A(PB) / A(PW) x st (enie wzorca
WARTO'CI PRAWID+OWE (surowica)
Dzieci

Wcze$niaki 1 dzie.

3.4-5.0 g/dl

I4 tygodnie

4.6-6.8 g/dl4.6-6.8 g/dl

2-12 miesi cy

4.8-7.6 g/dl
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K1 rok
Doro$li

6.0-8.0 g/dl
6.6-8.7 g/dl

Zalecane jest opracowanie przez ka(de laboratorium w asnych zakresów warto$ci
prawid owych charakterystycznych dla lokalnej populacji.
Przeprowadzi5 analiz statystyczn wyników, obliczaj c $redni zawarto$5 bia ka
w próbce, odchylenie standardowe oraz procentowy b d oznaczenia.
Literatura uzupe niaj ca:
1. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN Warszawa
1996.
2. L. K yszejko-Stefanowicz, 6wiczenia z biochemii, PWN Warszawa 1999.
3. L. Stryer, Biochemia, PWN Warszawa 1999.
Zagadnienia:
1. Bia ka (budowa, znaczenie w procesach biologicznych, wp yw poziomu bia ka w
surowicy na kondycj organizmu).
2. Spektrofotometria UV-Vis (prawa absorpcji i odchylenia od tych praw,
aparatura).
3. Metody pozwalaj ce na ilo$ciowe oznaczanie bia ka w roztworze.
4. Opracowanie wyników i ich ocena statystyczna.
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