
PRÀCTICA: DESNATURALITZACIÓ I RECONEIXEMENT DE PROTEÏNES 
 
La desnaturalització d’una proteïna es produeix quan els enllaços que mantenen la seva             
conformació espacial es trenquen a causa de factors com ara les variacions de temperatura              
o de pH, entre d’altres. En aquestes condicions, només se’n conserva l’estructura primària, i              
la proteïna perd les seves característiques i la seva activitat biològica. Per detectar la              
presència de proteïnes en una solució es sol utilitzar la reacció del biuret. 
 
Desnaturalització de les proteïnes 
 

1. Marqueu tres sèries de tubs d’assaig (1, 2, 3) (4, 5, 6) i (7, 8, 9), i col·loqueu-los a la                    
gradeta. 
 

2. Afegiu a cadascun dels tubs les substàncies que s’indiquen en cada cas: 
 

- Tubs 1, 2 i 3: 3 mL de clara d’ou dissolta en una mica d’aigua. 
- Tubs 4, 5 i 6: 3 mL de llet. 
- Tubs 7, 8 i 9: 3 mL d’aigua destil·lada. 

 
3. Feu les proves següents: 

 
- Tubs 1, 4 i 7: escalfeu-los al bany maria. 
- Tubs 2, 5 i 8: afegiu-hi 3 mL d’HCl concentrat. 
- Tubs 3, 6 i 9: afegiu-hi 3 mL d’alcohol etílic. 

 
Al cap de mitja hora, descriviu els resultats obtinguts i responeu les preguntes següents: 
 

a) Quines diferències observeu als tubs 7, 8 i 9 respecte dels altres tubs? Quin paper               
fan aquests tubs en l’experiment? 
 

b) Què observeu en els sis primers tubs? Quin procés penseu que s’ha produït? 
 

c) Quins nivells estructurals de les proteïnes queden afectats per la calor, l’àcid i             
l’alcohol? 

 
  



Reacció del biuret 
 
El biuret és una substància formada en escalfar la urea per sobre del seu punt de fusió:  
 

2 NH2-CO-NH2 → NH2-CO-NH-CO-NH2 + NH3 

          urea        biuret 
 
El biuret, amb el sulfat cúpric (CuSO4) en medi bàsic, es coordina amb els enllaços peptídics                
i forma un complex de color violeta, la intensitat del qual depèn de la concentració de                
proteïnes. 
 

1. Marqueu dos tubs d’assaig (1 i 2). Afegiu als tubs les substàncies següents: 
 

- Tub 1: 3 mL de clara d’ou. 
- Tub 2: 3 mL d’aigua destil·lada. 

 
2. Afegiu 3 mL del reactiu de biuret a cada tub. 

 
Responeu les preguntes següents: 
 

a) Quines diferències de color observeu en els dos tubs? 
 

b) Les molècules no proteiques que tinguin dos grups -C-N donen positiva la reacció.             
Es pot utilitzar aquesta prova per detectar proteïnes a l’orina? 


