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Introducció 

La determinació de la concentració de glucosa en sang és una pràctica habitual de la bioquímica 
clínica. Alteracions en els nivells de glucosa són indicadors de diferents patologies i s’utilitzen 
especialment en el diagnòstic i detecció de la diabetis. 
 
Hi ha diversos mètodes d’anàlisi de la quantitat de glucosa, com els que la fan servir com a substrat 
d'una reacció catalitzada per enzims. En aquestes reaccions, un dels productes finals presenta una 
absorció de la llum en una regió de l'espectre diferent de la que tenen els altres components de la 
reacció. Un d’aquests mètodes es basa en la reacció acoblada de dos enzims, glucosa oxidasa (GOD) i 
peroxidasa (POD) segons l’esquema següent:  

 

A l’annex podeu veure les estructures d’aquests compostos. Observeu que un producte de la reacció 
(1) és substrat de la reacció (2). El compost final, quinonaimina, té una coloració vermellosa i la seva 
concentració és proporcional a la de la glucosa analitzada. La quantitat de quinonaimina present a la 
mostra es mesura mitjançant lectura de la seva absorbància a la longitud d’ona de 520 nm 

A les anàlisis clíniques es disposa d’una preparació (reactiu GOD-POD) que conté tots els reactius 
anteriors a les proporcions adequades, excepte la glucosa i el producte final quinonaimina. Afegint-hi 
glucosa es produeix la reacció que genera aquest producte final.  La lectura de l’absorbància de la 
quinonaimina amb un espectrofotòmetre permet extrapolar la concentració de glucosa problema 
sempre que es disposi d’una bona referència quantitativa. 

 

A l’assaig habitual amb aquests reactius es procedeix de la manera següent: 

 es pipeteja 1 mL del reactiu GOD-POD en un tub d’assaig 

 s’hi afegeix 0,02 mL de mostra que contingui glucosa 

 es barreja i s’incuba durant 10 min a 37C 

 es llegeix l’absorbància de la dissolució a la longitud d’ona de 520 nm 

Disposeu del material següent: 

o Espectrofotòmetre ajustat a 520 nm 

o Pipetes automàtiques de volums màxims 1 mL i 20 L i les seves puntes de pipeta 
o Reactiu GOD-POD 
o Dissolució patró de glucosa a 10 mg/mL 
o Aigua destil·lada 
o Tubs d’assaig i gradetes 
o Una mostra problema de sèrum de cavall, del que n’haureu de determinar la concentració de 

glucosa. 



 
 

 

Problemes pràctics 

1.  Dissenyeu un experiment per determinar la concentració de glucosa desconeguda, identificant la 
variable independent, la dependent i les possibles variables a controlar. Escriviu i dibuixeu un 
esquema dels passos que heu de dur a terme per fer l’experiment. 

 
2.  Realitzeu l’experiment, anotant les dades obtingudes, feu els càlculs i representeu els resultats.  

 
 

 
 
 
 
En els dos primers apartats hem utilitzat enzims per obtenir un producte finalment quantificable. En 
ocasions, al laboratori de Biologia podem necessitar conèixer més detalls sobre l’acció enzimàtica; per 
exemple, podem voler conèixer quina és la velocitat de reacció d’un enzim determinat. Els dos apartats 
que vénen a continuació tracten d’aquest tipus de determinacions. 
 

3.  Amb el mateix material que heu fet servir fins ara, dissenyeu un experiment per calcular la 
velocitat de reacció de la barreja enzimàtica utilitzada. Escriviu i dibuixeu un esquema dels 
passos que heu de dur a terme per fer l’experiment 

 
4.  Realitzeu l’experiment, anotant les dades obtingudes, feu els càlculs  i representeu els resultats 
 

Nota addicional: per fer l’experiment n. 4 podeu utilitzar com a substrat una dissolució de glucosa patró 
ajustada a una concentració entre 2 i 4 mg/mL  
 

 
 

 

Annex – estructures químiques del compostos 

 

Glucosa:                                                                                  4-aminoantipirina:              

 

 

 

 

Àcid glucònic                                                                            Quinonaimina:  

 


