
Karbamid bontása  ureáz  enzimmel 
 
Enzimológiailag az ureáz két szempontból érdemel különös figyelmet. Először 
azért, mert ez volt az első enzim, amelyet kristályos formában, tisztán előállítottak, 
másrészt mert iskolapéldája az abszolút szubsztrát-specifitásnak, mivel a 
karbamidon kívül más anyagra nem hat. A tiszta ureáz átviteli száma 46.000 mol 
karbamid/mol enzim percenként. Az enzim a hidrolázok csoportjában tartozik, és a 
következő folyamatot katalizálja: 

 
 
A folyamat lejátszódását fenolftaleinnel indikáljuk. Inkubációs hőmérséklet, a 
szobahőmérséklet. 
 
A meghatározás menete: 
 
Készítsük el a következő próbákat: 
 

1. sz. kémcső: 2 ml 2%-os karbamidolat, 2 ml 1%-os ureázoldat 1-2 csepp 
fenolftalein-indikátor. 

2. sz. kémcső: 2 ml 2%-os karbamidoldat, 2 ml felfőzött ureázoldat és 1-2 
csepp fenolftalein-indikátor. 

3. sz. kémcső: 2 ml telített karbamidoldat, 2 ml 1%-os ureázoldat és 1-2 csepp 
fenolftalein-indikátor. 

 
Az 1. és 3. számú kísérletet lehetőleg egyszerre állítsuk be, hogy azonos idő 
alatt bekövetkező változásokat össze tudjuk hasonlítani. Az észlelt jelenségek 
magyarázatát a laboratóriumi jegyzőkönyvbe írjuk be. 
 

 
 

A fehérjék enzimatikus bontása 
 
A hatásmechanizmus alapján a pepszin és a tripszin az endopeptidázok 

csoportjába sorolható. 
 

 



Pepszin működésének vizsgálata 
 
A pepszin a gyomornedvben képződő emésztőenzim amely sósavval együtt 

végzi a fehérjék bontását. A gyomornedvben eredetileg a pepszin inaktív előanyaga 
(proenzime) a pepszinogén található. A pepszinogén sósav hatására pepszinné 
alakul 
A pepszin hőmérséklet optimuma 37 ºC (testhőmérséklet), pH optimuma 1,5-2 (a 
gyomor sósava biztosítja) ahol a molekula negatív töltésű, ugyanakkor a legtöbb 
fehérje ezen a pH-n már pozitív, és így a pepszin és a bontandó fehérje sókötést 
képez. A pepszin  elsősorban ott hasítja a fehérjét, ahol aromás aminosavak vannak. 

A pepszin rendkívül erélyes és gyors lebontást végez. Így pl. 1 g kristályos 
pepszin 2 óra alatt 50 kg főtt tojásfehérjét képes hidrolizálni. A pepszines 
fehérjebontás eredményeként először nagy és közepes molekulatömegű 
polipeptidek, majd néhány aminosavból álló peptidek keletkeznek (és minimális 
aminosav). A táplálékban lévő fehérjék pepszines hidrolizise azonban nem jut el az 
aminosavakig, a félig megemésztett táplálék ugyanis tovább halad az 
emésztőcsatornában. 
 
A meghatározás menete: 
Helyezzünk 4 kémcsövet kémcsőállványba, és az alábbi oldatokat mérjük be! 
 

1. sz. kémcső: 4 ml 0,2 %-os HCl 
2. sz. kémcső :4 ml sósavas pepszinoldat 
3. sz. kémcső: 4 ml  közömbösített pepszinoldat 
4. sz. kémcső: 4 ml felfőzött és lehűtött sósavas pepszinoldat. 

 
Végül tegyünk mindegyik kémcsőbe azonos mennyiségű fibrin darabkát, a 
kémcsöveket állítsuk 37 ºC-os vízfürdőbe és 1/2 -1 óra múlva figyeljék a változást. 
 
Tripszin működésének vizsgálata 
A tripszin fehérjebontó enzim, mely a vékonybelekben képződik előanyagából a 
tripszinogénből A tripszin pH optimuma 7,8-8,2 között van, elsősorban bázikus 
aminosavaknál az hasítja a peptidkötést. A tripszines fehérjeemésztés termékei 
között a polipeptidek és az aminosavak egyaránt megtalálhatók.  
 
 
 
 

 

 



A meghatározás menete: 
Helyezzünk kémcsőállványba 3 kémcsövet és azokba a következőket mérjúk be: 

1. sz. kémcső: 4 ml lúgos tripszin oldat 
2. sz. kémcső: 4 ml közömbösített tripszin oldat 
3. sz. kémcső: 4 ml  megsavanyított tripszin oldat. 

Mindegyik kémcsőbe azonos mennyiségű fibrin darabot tegyünk és állítsuk a 
kémcsöveket 37 ºC-os vízfürdőbe, majd 1/2 -1 óra múlva figyeljük meg a 
változásokat! 

 
Vékonyréteg-kromatográfia 
 

A  vékonyréteg-kromatográfia fizikai-kémiai 
elválasztási módszer, melynél egy vékony 
finomszemcsés anyagból álló elválasztó réteg 
(állófázis) üvegből, fémből vagy alkalmas fóliából 
álló hordozólemezen helyezkedik el. Az oldatban 
lévő elválasztandó anyagot pont vagy csík 
alakjában visszük fel  a lemezre (start). A lemezt 
ezután egy futtatószert (mozgófázist) tartalmazó 
zárt kamrába helyezzük. A kapilláris erők hatására 
a lemezen a futtatószer felfelé vándorol és 
különböző mértében magával viszi a felcseppentett 
anyagokat is.  A színtelen anyagokat utólag 
előhívószer segítségével tesszük láthatóvá. A 
vékonyréteg-kromatográfiában az adszorpció és 
megoszlás törvényszerűségei érvényesülnek. 

 

 
Ábra  színezékelegy vékonyréteg-
kromatográfiás elválasztása  
1. kamra 2. futtatószer (mozgófázis) 
3. hordozólemez 4. állófázis 5. 
oldószerfront 5. startpontok 7. kis 
vándorlási sebességű anyag 8. nagy 
vándorlási sebességű anyag. 

A gyakorlat során szilikagéllel bevont alumínium lemezt, futtatószerként pedig 
butilalkohol-jégecet-desztillált víz 4:1:1 arányú elegyét használjuk az aminosav 
keverék szétválasztására. A kísérletben a vizsgált aminosavak különböző 
erősséggel kötődnek meg a lemezen.  Azok az anyagok maradnak a lemez alsó 
szélén, melyek a legkönnyebben adszorbeálódnak a szilikagélen a felsőbb 
rétegekben következik egymás után a többi anyag. A foltok és az oldószerfront 
helyzetéből kiszámítható a retenciós faktor, mely az adott anyagra (és a 
futtatószerre ) jellemző állandó Rf. 

        
 
                        Rf    = 
 

 

   Az anyag távolsága a startvonaltól    (cm)      
  Az oldószerfront távolsága a startvonaltól (cm) 
 

 



Feladat: 

Aminosavkeverék szétválasztása Rf  érték alapján. A kromatográfiás lemez 
szélétől egy centiméterre egy csíkot rajzolunk (startvonal). A vizsgálandó 
mintákból kapilláris segítségével a startvonalra cseppentünk, majd a foltokat infra 
lámpa alatt  megszárítjuk. Ezután a lemezt a kromatográfiás kamrába állítjuk, 
melynek alján a futtatószer található. A kamrát lezárjuk és  a kromatogrammot 
mindaddig futtatjuk, míg a futtató folyadék szintje majdnem eléri a lemez felső 
szélét. Karcolással bejelöljük az oldószerfront helyzetét és megszárítjuk a lemezt , 
majd ninhidrin oldattal (előhívószer)  lepermetezzük és ismét megszárítjuk. A 
foltok helyzetéből kiszámítjuk a retenciós faktor értékét. 

 

 
ábra Az Rf érték meghatározása 

 
             

 
 
 
 
 

 
 


