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Biochémia            

   

Proteíny 
 
Téma: Dôkaz proteínov v živočíšnych produktoch 
 
Proteíny sú základnou funkčnou a stavebnou zložkou živých organizmov. Sú to 
makromolekuly skladajúce sa z reťazcov aminokyselín, ktoré sú viazané kovalentnými 
peptidovými väzbami. Vo svojom natívnom, biologicky aktívnom stave sú poskladané do 
špecifickej trojrozmernej štruktúry vďaka pôsobeniu vodného prostredia. Táto štruktúra je 
dôležitá pre ich funkciu. Ak je narušená, hovoríme o denaturácii proteínov. Vtedy sa zrušia 
najmä vodíkové väzby a nekovalentné interakcie podieľajúce sa na tvorbe a stabilizácii 
priestorového usporiadania proteínu, pričom primárna štruktúra zostáva zachovaná. 
 
Proteíny je možné z roztoku izolovať viacerými spôsobmi. Najbežnejším je ich izolácia 
pomocou vyzrážania z roztoku. Pri tomto type izolácie sa využíva nastavenie podmienok, pri 
ktorých sa proteíny stávajú nerozpustnými a od ostatného roztoku je ich možné oddeliť 
filtráciou alebo centrifugáciou. Pri zrážaní môže, ale aj nemusí, dôjsť k denaturácii proteínov.  
Jedným typom zrážania proteínov je vysoľovanie – molekuly vody, ktoré hydratujú proteíny, 
majú vyššiu afinitu k iónom solí a dehydrované proteíny sa zhlukujú k sebe pôsobením 
hydrofóbnych interakcií. 
 
Prítomnosť proteínov je možné dokázať i pomocou rôznych farebných reakcií. Jednou 
z najbezpečnejších je biuretova reakcia, ktorá dokazuje prítomnosť peptidovej väzby.  
 
Princíp biuretovej reakcie: 
Bielkoviny a peptidy dávajú v zásaditom 
prostredí s iónmi Cu2+ farebný komplex. 
Pre jeho vznik sú potrebné dve 
peptidické väzby, teda aspoň tripeptid. 
Názov reakcie je odvodený od biuretu 
(kondenzačného produktu močoviny), 
ktorý tiež dáva pozitívnu reakciu. 
Zafarbenie komplexu závisí od veľkosti 
molekuly peptidu; čím je molekula 
menšia, tým je červenší. Veľké 
bielkoviny dávajú fialové zafarbenie, 
peptidy červené.  
 

 
Pomôcky: roztok nízkotučného mlieka (5x riedené), roztok vajcového bielka (10x riedený, 
filtrovaný vodný roztok), HCl (1M), saponát (10% roztok), NaOH (10%), CuSO4.5H2O 
(0,5%, 10%). 
 

 

 

Číslo súťažiaceho: 



Postup:  
 

 Etapa 1: 
1. Nachystajte si do stojana 9 skúmaviek. Označte si štyri skúmavky ako B1-4  

a štyri ako M1-4. Poslednú skúmavku označte ako K. 
2. Do štyroch skúmaviek M1-4 napipetujte po 2 ml roztoku nízkotučného mlieka  

a do B1-4 rovnaké množstvo roztoku vaječného bielka. 
3. Pridajte do skúmavky B1 a skúmavky M1 po 1 ml HCl (1M). 

Obe skúmavky dôkladne pretrepávajte 15 s. 
Nechajte skúmavky odstáť 3 minúty (zatiaľ pracujte ďalej) a pozorované zmeny 
v roztoku zaznamenajte do tabuľky 1. Skúmavky nevylievajte. 

4. Do skúmaviek B2 a M2 pridajte po 10 kvapiek (cca 0,4 ml) 0,5% CuSO4.5H2O. 
Skúmavky mierne pretrepte 5 s. 
Pozorované zmeny v roztoku zaznamenajte do tabuľky 1. Skúmavky nevylievajte. 

5. Do skúmaviek B3, B4, M3 a M4 pridajte po 2 ml NaOH (10%). 
6. Následne pridajte do týchto štyroch skúmaviek po 5 – 10 kvapiek (0,4 ml) 0,5% 

CuSO4.5H2O  (POZOR nadbytok CuSO4.5H2O môže skresliť reakciu. Pridávajte 
postupne do dostatočne viditeľnej zmeny. Snažte sa pridať do každej skúmavky 
rovnaké množstvo). 
Skúmavky dôkladne pretrepávajte 10 s. 
Zmeny pozorované v roztoku a počet kvapiek CuSO4.5H2O zaznamenajte do tabuľky 1. 
Skúmavky nevylievajte. 

 
Výsledky: 
Tabuľka 1.: Zmeny pozorované v roztokoch z etapy 1 
 

materiál /reagent 

 

Vaječné bielko 
mlieko 

zmena Stupeň 
zmeny 

zmena 
Stupeň 
zmeny 

HCl   

 

 

 

 

 
 

 

 

CuSO4.5H2O   

 

 

 

 

 

 

Biuretová reakcia   

 

 
 

 

 

Biuretová reakcia   

 

 
 

 

 

 
Odhadnite stupeň zmeny v troch stupňoch („-“ – žiadna zmena, „+“ málo intenzívna zmena, 
„++“ veľmi intenzívna zmena).  
 
Záver:  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Otázky: 
(Pokúste sa vyplniť otázky ešte pred začatím druhej etapy, kým máte výsledky prvej etapy 
pred očami) 
 
1 Ako si vysvetľujete zmenu pozorovanú v skúmavkách B1 a M1 po pridaní HCl? 

V akom stave sú proteíny?  
___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
2 Ako si vysvetľujete zmenu v skúmavke B2 a M2. V akom sú proteíny stave? O aký 

dej podľa vás ide?  
___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
3 Čo ste zistili v skúmavkách B3-4 a M3-4?  

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4 Čo viete na základe farebnej zmeny v prípade Biuretovej reakcie, povedať o veľkosti 
proteínov obsiahnutých v mlieku a v bielku?  

a)Ide prevažne o peptidy a kratšie proteíny 
b)V oboch sú obsiahnuté najmä dlhé proteíny 
c)prečo tak usudzujete?  
 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

   
Etapa 2: 

1. Do skúmaviek B1 a M1 pridávajte NaOH (10%) až do objavenia sa viditeľnej zmeny 
(pribl. 2-3 ml NaOH). 
Obe skúmavky dôkladne pretrepávajte 15 s. 
Pozorované zmeny zaznamenajte do tabuľky 2. 

2. Do skúmaviek B2 a M2 pridávajte roztok saponátu (10%) až do nástupu viditeľnej 
zmeny (1,5-2,5 ml pre bielko, 4-5 ml pre mlieko).  
Obe skúmavky pretrepávajte  30 s  
(mlieko nechajte potom odstáť, dlhšie mu to trvá). 
Pozorované zmeny zaznamenajte do tabuľky 2. 
 
 



3. Do skúmaviek B3 a M3 pridajte po 1 ml HCl (1M). Pridávajte postupne do nástupu 
viditeľnej zmeny, a viac už nie  
(v prípade, že to preženiete, pridávajte po kvapkách NaOH). 
Obe skúmavky mierne pretrepte. 
Pozorované zmeny opäť zaznamenajte do tabuľky 2. 

4. Do skúmaviek B4 a M4 pridajte 2 kvapky (t.j. 0,1 ml) 10% CuSO4.5H2O (!!!). 
Obe skúmavky mierne zatraste a pozorované zmeny zapíšte do tabuľky 2. 

5. Do skúmavky K napipetujte 2 ml NaOH (10%). 
6. Pridajte do skúmavky K 2 kvapky  (cca 0,1 ml) 10% CuSO4.5H2O. 

 
Výsledky: 
Tabuľka 2: Zmeny pozorované v roztokoch z etapy 2 
 

reagent / materiál Bielko mlieko 

(HCl) + NaOH 

 
 
 
 
  

(CuSO4) + saponát 

 
 
 
 
  

(Biuretová reakcia) + HCl 

 
 
 
 
  

(Biuretová reakcia) + 10% CuSO4 

 
 
 
 
  

 
 
Záver:  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
Otázky: 
 
5 Ako si vysvetľujete zmenu, ktorá nastala v skúmavkách B1 a M1 po pridaní NaOH. 

V akom sú proteíny stave?  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 
6 Ako si vysvetľujete zmenu po pridaní saponátu v skúmavkách B2 a M2?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7 Čo spôsobilo zmenu (zafarbenia) v skúmavkách B3 a M3 po pridaní HCl? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8 Navrhnite hypotézu vysvetľujúcu jav, ktorý ste pozorovali v skúmavkách B4 a M4. 
Vzhľadom na výsledok v skúmavke K (ktorá je kontrolou), zvážte svoju hypotézu. 
Prečo je podľa vás skúmavka K kontrolou? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
9 Predstavte si situáciu in vivo podobnú tej, ktorú ste sami zinscenovali in vitro 

pridaním HCl ku proteínovým roztokom. V ktorej časti tráviacej sústavy cicavcov sa 
s ňou môžete stretnúť? 
______________________________________________________ 
 

10 Aký to má význam pre trávenie živočíchov? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

     
11 Aké sú ďalšie funkcie HCl v tejto časti tela? Napíšte aspoň dve. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
12 Ak by ste pokračovali ďalej tráviacim traktom cicavca, dostali by ste sa ku prechodu 

medzi tenkým a hrubým črevom. Odoberiete vzorku tráveniny, a (reakciami, ktoré 
ste vykonávali pred tým v skúmavkách) dokážete prítomnosť proteínov, hoci by mali 
byť už všetky proteíny natrávené a vstrebané. Ako si to vysvetľujete? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



13 Ak by ste váš roztok bielka hrkali v nádobe, vyšľahali by ste „sneh“, resp. pevnú 
bielu penu. Tá je tvorená: 

  a) spenenými denaturovanými proteínmi 
  b) spenenými lipidmi 
  c) spenenými sacharidmi 

 
14 Aký má význam vaječné bielko pre vyvíjajúci sa zárodok? 

a) Vďaka svojej viskozite poskytuje ochranu pred otrasmi 
b) Pôsobí ako tepelná izolácia 
c) Je zdrojom proteínov a iných dôležitých látok, ktoré zárodok potrebuje hlavne 

pre získavanie energie 
d) Je zdrojom proteínov a iných dôležitých látok, ktoré zárodok potrebuje hlavne 

ako stavebné komponenty 
 

15 Prečo ste použili nízkotučné a nie plnotučné mlieko? A prečo ste použili bielok a nie 
       žĺtok? 
 a) tuky zhoršujú dostupnosť reagentov k proteínom a peptidovým väzbám v roztoku 
 b) tuky zhoršujú viditeľnosť v roztoku jeho zakalením 
 
16 Sú v žĺtku proteíny? 
 a) áno 
 b) nie 
 
17 Koľko vajec znesie vták za deň?  

a) 2-3 
b) 1 
c) Závisí od veľkosti vtáka 
d) Na veľkosti vtáka nezáleží 

 
18 Aké sú funkcie proteínov v živých organizmoch? 
 
 a) enzýmová katalýza reakcii 
 b) koordinovaný pohyb 
 c) transport a uskladňovanie látok 
 d) mechanická podpora 
 e) imunitná ochrana 
 f) regulácia fyziologických procesov 

 
19  V ktorom štádiu vývinu vtákov sa využíva vajcové bielko? Aká je to stratégia a aké  

sú jej výhody? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
20 V akom štádiu vývinu sa využíva mlieko? Na čo je takáto stratégia vhodná? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



21 Je v štádiu vývinu teľaťa etapa, kedy využíva podobné štruktúry, aké sú vo vajíčku?  
Ak áno, kedy? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
22 Ak porovnáte zloženie vajíčka a mlieka, zistíte, že mlieko, na rozdiel od vajíčka, 

obsahuje veľmi veľa sacharidov, menej tuku a proteínov. Vysvetlite význam tejto 
skutočnosti. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 
23 Kde v bunke sa syntetizujú proteíny? (v ktorých kompartmentoch?) 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  
24 Ktoré bunkové štruktúry sú zodpovedné za ich tvorbu? 

____________________________________________________________ 

   

 

 
Vajce používa sliepku na to, aby sa rozmnožovalo... 

V priemere jedno z dvadsiatich vajec sa zvrhne a vyliahne sa 

kohút. Ale to teraz, prosím, neriešte. 


