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Reconeixement de proteïnes al laboratori. 
Informació addicional pel professorat. 

 
 

Material per al professorat 

Orientacions didàctiques 
Temporització 

 1 hora per l’experimentació i les conclusions (si es fan diferents solucions 
problema pot ocupar una mica més). Si els alumnes preparen els productes 
inicials, cal comptar 30 minuts més. 

 1/2 hora per al qüestionari   
 
Alumnes als quals s'adreça l’experiència 
Alumnes de Batxillerat 
 
Orientacions metodològiques 
Es pot proposar una manera alternativa de presentar les pràctiques de 
bioquímica: en dues o tres sessions es fan les reaccions d’identificació amb 
solucions patró conegudes i amb blanc d’aigua. En una darrera sessió, 
s’apliquen totes les reaccions d’identificació (des del Fehling al biuret) a un 
producte alimentari o dos (llet, perquè és una substància amb totes les 
biomolècules presents, suc de taronja, clara o rovell d’ou).  
Propostes de recerca 
Suggeriments sobre altres possibles activitats relacionades amb el tema o 
treballs de recerca per a 2n de batxillerat: aquestes proves es poden aplicar a 
fluids corporals, com l’orina. En treballs de recerca, són instruments d’anàlisi, 
no objectius per elles mateixes. 
 

Orientacions tècniques 
No hi ha dificultats per obtenir reactius i la bibliografia és abundant, per a la 
preparació de productes i la descripció dels procediments (des de llibres de 
text fins publicacions específiques). 
 

 

Advertiments sobre els riscos i la gestió dels residus 
Reactius  molt concentrats i agressius. És  necessària una manipulació 
acurada i eliminació diluida. 
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Conclusions 
Resultats esperats 
Com en totes les proves de bioquímica, si els reactius estan en bones 
condicions i es segueix el procediment correctament, no hi ha dificultats. Pot 
complicar-se l’ús de materials problema: evitar sòlids, i diluir alguns materials 
de color intens, per observar millor les reaccions. 
 
Bibliografia 
Podeu consultar la bibliografia esmentada a la pràctica de glúcids 
(especialment Alemany i Font. Prácticas de bioquímica. Ed. Alhambra, per la 
preparació dels reactius i la interpretació de les reaccions). 
 
Reactius i interpretació de les reaccions 
Els reactius són dissolucions senzilles; les concentracions es troben al llistat 
de reactius i altres materials de la pràctica. 
 
La reacció de biuret és qualitativa, però també quantitativa (l’anàlisi és més 
complexa). Es produeix amb qualsevol proteïna. El biuret és un compost que 
s’obté de la urea, i que en medi alcalí forma complexos de coordinació amb el 
Cu, de color blau morat. El mateix fan les proteïnes, que contenen enllaços 
peptídics del mateix tipus que el compost biuret, donant una reacció violeta 
amb el Cu en medi alcalí.  
 
La reacció xantoproteica la produeixen només els aminoàcids amb anells 
aromàtics, en els quals es produeix una nitració que dóna el color 
característic groc intens; per tant, no totes les proteïnes la presenten, perquè 
algunes no contenen aquests aminoàcids. El pas a taronja en medi alcalí es 
deu a la dissolució dels nitrobencens en aquest. 
 
Respostes al qüestionari 
Sense dificultats. Cal insistir molt, per evitar que sigui un procediment 
mecànic i repetitiu, en les possibles aplicacions. 
 
Criteris d’avaluació 

1. Avaluació de  la manipulació dels materials i del respecte als 
procediments. 

2. Valoració de la netedat i cura en el manteniment dels estris. 
3. Recollida detallada dels resultats i presentació. 
4. Elaboració d’hipòtesis per a l’anàlisi de productes problema. 
5. Coherència de les conclusions i comprensió del procediment i resultats. 
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