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BIO 321. BIOCHEMIJA
Laboratorinis darbas
Pieno rūgšties nustatymas raumenyse
Pagrindinės maisto medžiagos, kurių skaidymas ir oksidavimas iki galutinių
produktų teikia didžiąją dalį energijos nesavaiminiams procesams yra sacharidai
(angliavandeniai) ir riebalai. Baltymai “kurui” vartojami tik organizmui badaujant.
Pagrindinis sacharidų šaltinis yra augalinis maistas. Augaluose sacharidai susidaro
fotosintezės metu. Kituose organizmuose, tarp jų žmogaus ir kitų žinduolių, taip pat
sintezuojami sacharidai, tačiau kitokiu keliu, iš kitų junginių.
D-gliukozės vaidmuo metabolizme yra ypatingas, nes tai 1) pagrindinė maisto
medžiaga daugelyje organizmų, ir 2) daugelio svarbių tarpinių biosintezės metabolitų
šaltinis. Glikolizės metu gliukozės molekulė nuoseklioje dešimties fermentų
katalizuojamų reakcijų sekoje yra skaidoma iki dviejų piruvato molekulių. Tam
tikrose reakcijose atsipalaiduojanti energija “konservuojama” ATP formoje.
Glikolizė (graikų k. žodis “glykos” reiškia saldus, o “lysis” – skaldymas) buvo
pirmasis atrastas (1897 m. Eduardo Buchnerio) metabolinių reakcijų kelias. Glikolizė
yra fermentinis procesas, kurio metu gliukozė yra suskaldoma iki piruvo rūgšties ir
susidaro ATP.
Glikolizė vyksta citozolyje. Jos eigai nereikia deguonies. Anaerobinė gliukozės ar
kitų organinių junginių degradacija, kurios metu gaunamas ATP, apibrėžiama bendru
terminu fermentacija. Tai viena iš universalių centrinių katabolinių reakcijų sekų,

vykstanti pačių įvairiausių ląstelių citoplazmoje. Metabolinių kelių žemėlapiuose ir
schemose ji išties užima centrinę padėtį. Aerobinėse sąlygose piruvatas oksiduojamas
iki CO2 ir H2O. Anaerobinėse sąlygose piruvo rūgštis raumenyse redukuojama iki
pieno rūgšties, mielėse ji paverčiama į etilo alkoholį, mikroorganizmuose galutinis
gliukozės oksidacijos produktas yra įvairios organinės rūgštys.
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Glikolizę patogu tirti naudojant skeleto raumenis, kuriuose šis procesas labai
intensyvus. Pieno rūgštis (galinis anaerobinės glikolizės produktas) nustatoma atlikus
Ufelmano reakciją: pieno rūgštis, reaguodama su Ufelmano reagentu (violetinės
spalvos geležies fenoliatas), sudaro geltonai žalios spalvos geležies laktatą:
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Reagentai:

1 % glikogeno arba 1 % gliukozės tirpalas,
fosfatinis buferis, pH 8,
1 % fenolio tirpalas,
1 % FeCl3 tirpalas,
5 % trichloracto rūgšties tirpalas.

Darbo eiga:
Pastaba: Naudojami indai ir įrankiai prieš naudojimą turi būti atšaldyti.
I. Pieno rūgšties susidarymas:
1. 5 g šviežių raumenų susmulkinama ir kruopščiai sutrinama grūstuvėje su nedideliu
kiekiu kvarcinio smėlio.
2. Prie trinamos raumenų masės dalimis pilama 20 ml vandens ir trinama, kol
gaunama vienalytė masė.

3. Grūstuvės turinys filtruojamas per sumirkytą vandeniu vatą. Gaunamas raumenų
ekstraktas.
4. Į 2 plačius mėgintuvėlius (1-as – tiriamasis, 2-as – kontrolinis) įpilama po 5 ml
šviežio raumenų ekstrakto ir po 5 ml fosfatinio buferio.
5. Į abu mėgintuvėlius įpilama po 5 ml 1 % glikogeno arba 1 % gliukozės tirpalo.
6. Į 2-ą (kontrolinį) mėgintuvėlį tuoj pat įpilama 5 ml 5 % trichloracto rūgšties
tirpalo ir mėgintuvėlio turinys kruopščiai sumaišomas.
7. Abiejų mėgintuvėlių turinio paviršius užliejamas vazelino aliejumi – taip
sudaromos anaerobinės sąlygos.
8. Abu mėgintuvėliai patalpinami į termostatą (37 C) 30 min.
II. Atliekama Ufelmano reakcija pieno rūgščiai nustatyti.

