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ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ СТУДЕНТІВ В 

УЧБОВИХ ЛАБОРАТОРІЯХ 

1. При роботі у лабораторії виконуйте тільки ту роботу, яку вам доручено. 

Категорично забороняється робити інші роботи.  

2. Під час виконання роботи не ходіть без діла по лабораторії, цим Ви 

відволікаєте увагу товаришів і залишаєте без нагляду свою роботу.  

3. На робочому місці не повинно бути непотрібних для роботи речей (сумок, 

портфелів і т.п.).  

4. Не заходьте у лабораторію, де не працює ваша група.  

5. При використанні речовин для досліду звертайте увагу на етикетку, в разі 

сумніву звертайтесь до викладача або лаборанта. 

6. Перед тим як приступити до роботи, уважно ознайомтесь із завданням та 

правилами техніки безпеки, обладнанням, матеріалами.  

7. Хімічні реакції необхідно виконувати в такій кількості та концентрації, в 

такому посуді і приладах, в тих умовах, що вказані у методичній літературі. 

8. Нагрівати рідину в пробірці треба поступово, спрямовуючи отвір пробірки 

в напрямку від себе і свого товариша тому, що внаслідок перегріву може 

відбутися викид рідини.  

9. Не нахилятися над пробіркою, в якій кипить рідина.  

10. Нюхати речовини у лабораторії треба спрямовуючи до себе пари рухом 

руки.  

11. Ніяких речовин у лабораторії не пробувати на смак, а також не пити з 

хімічного посуду.  

12. Досліди з леткими речовинами проводити у витяжній шафі.  

13. Роботи з бензолом, ефіром та спиртом треба проводити на відстані від 

полум’я, у витяжній шафі. 

14. Розчиняти сірчану кислоту у воді треба шляхом додавання кислоти до 

води по краплинах, весь час перемішуючи розчин. Майте на увазі, що при 

розчиненні сірчаної кислоти відбувається розігрів розчину.  

15. Виливати у раковину кислоти та лужні розчини треба після їх 

нейтралізації лугом чи кислотою відповідно  

16. Розлиті кислоти та лужні розчини треба засипати піском або 

нейтралізувати і тільки після цього проводити прибирання.  

17. Відразу ж повідомляйте викладача або лаборанта про помічені недоліки і 

порушення правил безпеки. 

18. По закінченню роботи треба привести в порядок своє робоче місце, 

вимити посуд. Після приведення робочого місця в належний порядок треба 

заявити лаборанту або викладачу про закінчення роботи, підписати зошит і 

тільки після цього залишити лабораторію.  

 

СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ  

1. Вмикати силові та освітлювальні рубильники без дозволу.  

2. Проводити роботи з хімічними речовинами у лабораторіях без загальної 

приточно-витяжної вентиляції.  
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3. Тримати у приміщенні особистий одяг та інші речі. 

4. Їсти у приміщенні.  

5. Залишати без догляду запалені горілки та нагрівальні прилади.  

6. Проводити роботу без наявності спецодягу (халатів).  

7. При роботі зі ртуттю наливати її в прилад без дозволу керівника, брати 

ртуть руками.  

8. Набирати рідини піпеткою ротом.  

9. Працювати з незаземленим обладнанням.  

10. Залишатися працювати в лабораторії одному. Обов'язкова присутність 

другої особи для надання допомоги. 

НЕАКУРАТНІСТЬ, НЕУВАЖНІСТЬ, НЕДОСТАТНЄ ЗНАННЯ РОБОТИ 

ПРИЛАДІВ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИН, ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ МОЖЕ 

ПРИВЕСТИ ДО НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ !!! 

 

РЕЧОВИНИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ ОБЕРЕЖНОГО ПОВОДЖЕННЯ: 

1. АЗОТНА КИСЛОТА. Концентрована кислота викликає опіки шкіри. Пари 

азотної кислоти здійснюють подразнюючу дію на дихальні шляхи та очі. 

Азотна кислота може вибухати при взаємодії зі скипидаром та спиртом. 

Також з солями пікринової кислоти, карбідами та порошками металів.  

2. АЦЕТОН. Летка речовина. Зберігати у склянках з притертою пробкою. 

При пожежі краще використовувати воду у розпиленому стані.  

3. ЛУГИ. При попаданні на шкіру та слизові оболонки викликають сильні 

опіки. Їх треба зберігати у сухому місці, ізольовано від води та обігріву.  

4. КАЛІЙ МАРГАНЦЕВОКИСЛИЙ. Вибухає при обробці концентрованою 

сірчаною кислотою, спиртом, ефіром та горючими речовинами.  

5. КАЛІЙ ТА НАТРІЙ АЗОТНОКИСЛИЙ. Можуть викликати подразнення 

шкіри. Легко запалюються. Зберігати треба у сухому місці, у скляному 

посуді.  

6. СІРЧАНА КИСЛОТА. При попаданні на шкіру викликає тяжкі опіки. Пари 

сірчаної кислоти можуть викликати подразнення слизових оболонок. Гасити 

треба піском або золою, застосовувати воду не можна. 

7. СОЛЯНА КИСЛОТА. Викликає опіки шкіри. Пари викликають сильні 

опіки слизових оболонок. При пожежі застосовують воду, або речовини-

нейтралізатори (сода).  

8. ОЦТОВА КИСЛОТА. Може викликати тяжкі опіки шкіри. Їх пари 

викликають подразнення слизових оболонок. При взаємодії з азотною 

кислотою та пероксидом натрію може виникнути спалах. Гасити водою. 

 

ПЕРША ДОПОМОГА ЗА НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ  

1. При опіках кислотами та лужними розчинами слід промивати пошкоджене 

місце сильним струмом води. Потім нейтралізувати кислоту — 1% розчином 

бікарбонату натрію, а луг — 1% розчином оцтової кислоти. 
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При хімічних опіках очей їх слід промивати водою, потім 1% розчином 

бікарбонату натрію (при опіках кислотами), чи 2% розчином борної кислоти 

(при опіках лугами). 

2. При отруєннях отруйними газами людину слід негайно вивести на свіже 

повітря. При послабленому диханні проводять штучне дихання. Потерпілому 

слід дати велику кількість молока та забезпечити спокій. 

3. Після надання першої допомоги викликати швидку медичну допомогу в 

разі необхідності. 
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Тема 1. Амінокислоти і білки 

Заняття № 1. Якісні реакції на амінокислоти 

 

Амінокислоти – органічні сполуки, похідні карбонових кислот, в яких 

атом гідрогену заміщений аміногрупою. Злишки α-амінокислот являються 

мономерами білків. Структура 20 протеїногенних α-амінокислот: 
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Дослід 1. Нінгідринова реакція 

 

Принцип реакції.  
В результаті взаємодії α-амінокислоти з нінгідрином утворюється 

забарвлена комплексна сполука.  

 Під час нагрівання (до 70ºС) α-амінокислоти окислюють нінгідрином та 

піддаються окисному дезамінуванню з утворенням аміаку та 

декарбоксилюванню з утворенням альдегіду і СО2, а нінгідрин відновлюється: 

 

 
Відновлений нінгідрин, що конденсується з аміаком і окисленим 

нінгідрином, утворює сполуку, яка, енолізуючись, переходить у забарвлену 

форму синьо-фіолетового кольору: 

 

 
 

При взаємодії з деякими розчинниками, на яких готують розчин 

нінгідрину, радикал амінокислоти може зумовлювати різне забарвлення 

(червоне, жовте, блакитне). 

Реакція з нінгідрином є специфічною для амінокислот, що містять α-

аміногрупу. У реакції гліцину з нінгідрином утворюється комплексна сполука 

синьо-фіолетового забарвлення. 

 

Матеріали та реактиви.  
1% розчин гліцину,  

0,1% розчин нінгідрину в 95% розчині ацетону. 
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Обладнання.  
Скляні палички, штатив з пробірками, крапельниці, водяна баня, 

термометр, годинник. 

 

Хід роботи.  
У пробірку вносять 5 крапель розчину гліцину та 2 краплі розчину 

нінгідрину. Вміст пробірки старанно перемішують на водяній бані при     70 

ºС протягом 5 хв.  

 

Очікуваний результат.  

У пробірці з’являється синьо-фіолетове забарвлення. 

 

 

Дослід 2. Реакція з азотистою кислотою 

 

Принцип реакції. 

Продуктом взаємодії α-амінокислоти з азотистою кислотою, яка 

утворюється в реакції нітриту натрію з оцтовою кислотою, є газоподібний 

нітроген. Рівняння реакції за участю гліцину має такий вигляд: 

 

 
 Матеріали та реактиви.  
1% розчин гліцину,  

5% розчин нітриту натрію,  

концентрована оцтова кислота. 

 

 Обладнання.  
Пробірки крапельниці, штатив з пробірками. 

  

Хід роботи.  
В пробірку вносять 5 крапель розчину гліцину, 5 крапель нітриту 

натрію, 2 краплі концентрованої оцтової кислоти й обережно збовтують. 

 

Очікуваний результат.  

Спостерігають виділення газу. 

 

 

↑ 
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Дослід 3. Утворення комплексної солі купруму 

 

Принцип реакції.  
Під час нагрівання амінокислоти з карбонатом купруму (ІІ) утворюється 

комплексна сполука купруму, яка має синє забарвлення. За участю гліцину 

рівняння реакції має такий вигляд: 

 

 
 

 Матеріали та реактиви.  
1% розчин гліцину,  

сухий карбонат купруму. 

 

 Обладнання.  

Штатив з пробірками, тримач пробірок, лопатка, пальник. 

 

 Хід роботи. 

 В пробірку вносять 1 мл розчину гліцину, а на кінчику лопатки – сухий 

карбонат купруму (ІІ). Суміш нагрівають у полум’ї пальника до кипіння. 

  

Очікуваний результат.  

Розчин забарвлюється у синій колір.  

 

 

Дослід 4. Реакція Фоля на „слабозв’язаний” сульфур цистеїну та цистину 

 

Принцип реакції.  
Під час кип’ятіння цистеїну чи цистину в лужному середовищі від них 

легко відщеплюється сульфур у вигляді сірководню, який в лужному 

середовищі утворює сульфід натрію. Рівняння реакції за участю цистеїну має 

такий вигляд: 
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Щоб виявити сульфід, можна використати ацетат плюмбуму, який під час 

взаємодії з гідроксидом натрію утворює плюмбіт натрію. В свою чергу, 

плюмбіт натрію, реагуючи зі сульфідом натрію, викликає утворення сульфіду 

плюмбуму: 

 

Pb(CH3COO)2 + 2NaOH→Pb(ONa)2 + 2CH3COOH 

Na2S + Pb(ONa)2 + 2H2O→PbS↓ + 4NaOH 
 

Матеріали та реактиви.  
0,01% розчин цистеїну,  

реактив Фоля (до 10% розчину ацетату плюмбуму додають 10% гідроксид 

натрію до розчинення утвореного осаду),  

концентрований розчин гідроксиду натрію. 

 

Обладнання.  
Скляні палички, штатив із пробірками, піпетки, водяна баня, годинник. 

 

Хід роботи.  
В пробірку вносять 1 мл розчину цистеїну, 2 мл концентрованого 

розчину гідроксиду натрію та 1 мл реактиву Фоля. Суміш ретельно 

перемішують і кип’ятять на водяній бані 15 хв. 

 

Очікуваний результат.  

Утворюється бурий чи чорний осад сульфіду плюмбуму. 

 

 

Дослід 5. Біуретова реакція на пептидні зв’язки 

 

 Принцип реакції.  
Сполуки амінокислот, які містять не менше двох пептидних зв’язків  

(–СО–NH–), у лужному середовищі за наявності сульфату купруму (ІІ) 

утворюють комплекси з атомами купруму, що забарвлені в фіолетовий колір. 

Вперше реакція утворення таких комплексних сполук купруму була 

проведена з біуретом, що і зумовило назву «біуретова». 

Біурет, який можна отримати під час нагрівання сечовини до температури 

180 ºС, не є амінокислотою, але має два пептидні зв’язки: 
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Гідроксид купруму (ІІ) для проведення біуретової реакції одержують, як 

правило, в результаті реакції взаємодії сульфату купруму (ІІ) з гідроксидом 

натрію (калію): 
 

CuSO4+2NaOH→Cu(OH)2 + Na2SO4 
 

Комплекс біурету з купрумом утворюється за схемою: 

 
 

Матеріали та реактиви.  
Суха сечовина,  

10% розчин гідроксиду натрію (калію),  

10% сульфат купруму. 

 

Обладнання.  
Скляні палички, штатив із пробірками, піпетки, крапельниця, лопатка, 

пальник. 

 

Хід роботи.  
У пробірку вносять сечовину на кінчику лопатки, обережно нагрівають 

на пальнику до розплавлення. Охолоджують, після чого вносять 0,5 мл 

гідроксиду натрію (калію), 2-3 краплі розчину сульфату купруму та 

перемішують. 

 

Очікуваний результат.  

Вміст пробірки забарвлюється у синьо-фіолетовий колір. 

 

 

Дослід 6. Ксантопротеїнова реакція 

 

Принцип реакції.  
В реакції ароматичних амінокислот, які містять бензольні кільця (тирозин, 

триптофан, фенілаланін), під дією азотної кислоти здійснюється реакція 

нітрування бензольного кільця з утворенням забарвленої в жовтий колір 

нітросполуки. Розглянемо цю реакцію на прикладі тирозину: 
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У реакції гідроксиду натрію з хіноїдною формою динітротирозину, 

утворюється натрієва сіль динітротирозину, яка має оранжеве забарвлення: 

 

 
 

Матеріали та реактиви:  

0,01% розчин тирозину,  

концентрована азотна кислота,  

10% розчин гідроксиду натрію. 

 

Обладнання. 

Скляні палички, штатив із пробірками, піпетки, пальник. 

 

Хід роботи.  
В пробірку вносять 3 мл розчину тирозину та 1 мл концентрованої 

азотної кислоти. Суміш обережно нагрівають. Після охолодження в 

пробірку додають розчин гідроксиду натрію. 

 

Очікуваний результат.  

Після нагрівання з’являється жовте забарвлення.  

Після охолодження вміст пробірки набуває оранжевого забарвлення. 

 

 

Дослід 7. Реакція Адамкевича на триптофан 

 

Принцип реакції.  

Триптофан у кислому середовищі вступає в реакцію з гліоксиловою 

кислотою (альдегідами), утворюючи забарвлені в червоно-фіолетовий колір 

продукти реакції. 
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Матеріали та реактиви:  
0,01% розчин триптофану,  

льодяна оцтова кислота,  

концентрована сірчана кислота. 

 

Обладнання.  
Штатив із пробірками, піпетки, водяна баня, годинник. 

 

Хід роботи.  
До 0,5 мл розчину триптофану додають 0,5 мл льодяної оцтової 

кислоти, яка завжди містить невелику кількість гліоксилової кислоти. 

Одержану суміш спочатку нагрівають, а потім охолоджують і по стінці 

пробірки обережно, по краплинам, щоб рідини не змішувалися, додають 1 

мл концентрованої сірчаної кислоти. 
  

Очікуваний результат.  

Через 10 хв на межі розподілу двох шарів утворюється червоно-фіолетове 

кільце. Реакцію можна прискорити, якщо поставити пробірку з реагуючою 

сумішшю в киплячу водяну баню. 

 

 

Дослід 8. Реакція Вуазене на триптофан 

 

Принцип реакції.  
Триптофан, конденсуючись з формальдегідом, утворює забарвлений 

продукт конденсації біс-2-триптофанілметан, який окислюється до біс-2-

триптофанілкарбінолу: 

За наявності мінеральних кислот біс-2-триптофанілкарбінол утворює солі, 

забарвлені в синьо-фіолетовий колір. 

 

Матеріали та реактиви:  
0,01% розчин триптофану,  

2,5% розчин формальдегіду,  

концентрована сірчана кислота,  

0,5% розчин нітрату натрію. 

 

Обладнання.  
Скляні палички, штатив із пробірками, піпетки, годинник. 

 

Хід роботи.  
До 1 мл розчину триптофану додають 1 краплю розчину 

формальдегіду, суміш перемішують і вливають порціями по декілька 

крапель 3 мл концентрованої сірчаної кислоти. Пробірку охолоджують. 
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Суміш знову перемішують і дають відстоятися 10 хв. Потім, перемішуючи 

суміш, у пробірку вносять 5 крапель розчину нітрату натрію.  

 

Очікуваний результат.  

З’являється інтенсивне синьо-фіолетове забарвлення. 

 

 

Заняття №2. Визначення окремих амінокислот хроматографічним 

методом 

 

Дослід 1. Розділення суміші амінокислот методом тонкошарової 

хроматографії на пластинках Silufol 

  

Принцип методу.  
Метод засновано на різному коефіцієнті розподілу амінокислот між 

рухомою гідрофобною фазою (розчинник на основі н-бутанолу) та нерухомою 

гідрофільною фазою – водою, що диспергована на пористому носієві Silufol, 

що тонким шаром розподілений на пластинці. Розчинник, пересуваючись по 

шару за рахунок капілярних сил, з різними швидкостями (залежно від 

полярності радикалу амінокислоти) переміщує компоненти суміші 

амінокислот на різні відстані. Положення амінокислот на пластинці виявляють 

за допомогою нінгідринової реакції (Заняття № 1, дослід 1). За наявності 

нінгідрину окремі амінокислоти виявляються у вигляді плям, забарвлених у 

фіолетовий, жовтий або червоний колір (залежно від хімічної структури 

амінокислоти). Амінокислоти в суміші ідентифікують за розподілом відомих 

амінокислот (стандартів), порівнюючи значення коефіцієнту розподілу Rf, 
який визначається як співвідношення відстаней, що пройшли амінокислота та 

рухома фаза від точки старту, і є характерною величиною для кожної 

амінокислоти за певних умов дослідів (склад розчинника, температура, тип 

носія на пластинці).  

 

Матеріали та реактиви.  
Пластинки Silufol,  

розчинник – суміш н-гексану, ефіру та оцтової кислоти (80:20:1),  

нінгідриновий реактив (95 мл 0,5% розчину нінгідрину в 95% ацетоні), 

суміш амінокислот та їх стандартні розчини (0,1% розчини гліцину, 

лейцину та глутамінової кислоти, виготовлені на 10% ізопропіловому спирті, 

підкисленому соляною кислотою, 1 мл льодяної оцтової кислоти та 4 мл 

дистильованої води). 

 

Обладнання.  
Хроматографічна камера, пластинки, піпетки, дозатори, сушильна шафа, 

олівець, лінійка, пальник. 
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Хід роботи.  
На вертикально розташованій пластинці, не пошкоджуючи сорбент, на 

відстані 1,5 - 2 см від нижнього краю відмічають олівцем лінію старту. На 

однаковій відстані один від одного наносять на лінію стандартні розчини 

амінокислот та розчин, що містить суміш амінокислот, по 20 мкл. Діаметр 

плям не повинен перевищувати 3-4 мм, тому кожну пробу наносять у кілька 

прийомів. Висушують пластинку до зникнення плям, після чого її 

вертикально розташовують у хроматографічній камері, в якій міститься 

розчинник і нінгідриновий реактив, занурюючи нижній край пластинки у 

розчинник на 0,5–1 см. Хроматографію припиняють, коли фронт 

розчинника досягне рівня не менше 10 см (приблизно 1 год 

хроматографування).  

Після хроматографування пластинку висушують та проявляють, дуже 

обережно нагріваючи пластинку над пальником.  

 

Обробка результатів. 

Порівнюючи положення плям суміші амінокислот та амінокислот-

стандартів, амінокислоти ідентифікують. Визначивши за допомогою лінійки 

відстань, пройдену розчинником та кожною з амінокислот-стандартів та 

амінокислот суміші, обчислюють коефіцієнт розподілу Rf для амінокислот-

стандартів та амінокислот суміші і порівнюють між собою (Рис. 1). Дані 

заносять у таблицю 1.  

 

 
Рис. 1. Схематичне зображення розподілу амінокислот (плями) на 

хроматографічній пластинці. lАК – відстань, пройдена амінокислотою від лінії 

нанесення проб. l0 – відстань, пройдена розчинником від лінії нанесення проб. 

ст.1, ст.2, ст.3 – амінокислоти-стандарти, АК1, АК2, АК3 – амінокислоти 

суміші. 
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Значення Rf  для амінокислот-стандартів розраховують за формулою: 

 

Rf  = lСТ/l0 

а для амінокислот суміші за формулою: 

 

Rf  = lАК/l0 

 

Таблиця 1. 

Показники хроматографічного розділення амінокислот для 

визначення амінокислотного складу суміші 

Нанесений зразок lСТ lАК l0 Rf Амінокислоти у зразку 

1-й стандарт      

2-й стандарт      

3-й стандарт      

Суміш амінокислот 

 

 

    1. 

2. 

3. 

 

 

Заняття № 3. Визначення вмісту білка за допомогою біуретової реакції 

 

Білки – полімери, що складаються з залишків α-амінокислот, поєднаних 

між собою пептидними зв’язками. 

Для виявлення білків використовують ті ж реакції, що і для виявлення 

амінокислот. 

 

Принцип методу.  
При додаванні до білкового розчину лужного розчину купруму 

з’являється фіолетове забарвлення, інтенсивність якого пропорційна 

концентрації білка. Забарвлення обумовлене наявністю у структурі білка 

пептидних зв’язків. Для протікання біуретової реакції необхідна наявність 

принаймні двох пептидних зв’язків (Заняття № 1, дослід 5). 

 

Матеріали та реактиви.  
Біуретовий реактив: до 250 мл Н2О + 0,75 г CuSO4 x 5 H2O і 3 г калій-

натрій виннокислий, потім 150 мл 10% NaOH I 1 г КI. Загальний об’єм 

доводять дистильованою водою до 1 л.  

Розчин альбуміну (С=10 мг/мл). 

 

Хід роботи.  
Для визначення вмісту білка у пробі беруть 7 пробірок. 5 з них необхідні 

для побудови калібрувальної кривої. Для цього у 5 пробірок вносять 0,2; 

0,4; 0,6; 0,8; 1,0 мл розчину, який містить альбумін (з концентрацією 10 

мг/мл), що відповідає 2, 4, 6, 8, 10 мг відповідно. Загальний об’єм у пробірках 
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доводять до 1 мл дистильованою водою (таблиця 1). У шосту контрольну 

пробірку вносять лише 1 мл води, білок тут відсутній. У сьому пробірку 

вносять 1 мл досліджуваного білкового розчину. Після цього у кожну пробірку 

додають по 4 мл біуретового реактиву. Вміст пробірок перемішують і 

залишають на 30 хв за кімнатної температури. Інтенсивність забарвлення 

визначають спектрофотометрично при довжині хвилі 540 нм. Визначення 
проводять проти розчину з контрольної проби, що містить всі компоненти, 

окрім білка (шоста пробірка).  

 

Обробка результатів. 

Отримані дані відображають графічно, відкладаючи на осі абсцис 

концентрацію білка (С, мг/мл), а на осі ординат – значення оптичної густини, 

що відповідає даній кількості. Вимірявши величину оптичної густини 

досліджуваного зразка, за допомогою калібрувального графіку визначають 

вміст білка у цих зразках. 

 

Таблиця 2. 

Співвідношення об’ємів води та розчинів білка для побудови 

калібрувального графіку та розрахунку вмісту досліджуваного білка 

 

 

Заняття № 4. Властивості простих білків 

 

Дослід 1. Реакції осадження білків 

 

Принцип реакції.  

Внаслідок кип’ятіння більшості білків порушуються зв’язки, притаманні 

нативній структурі білкової молекули. Найкращий спосіб осадження білків – 

кип’ятіння у середовищах, зі значенням рН, рівним ізоелектричній точці 

білків. 

Ізоелектрична точка білка – це таке значення рН розчину, при якому 

сумарний заряд білкової молекули дорівнює нулю. Білок в ізоелектричному 

стані є нестабільним і легко осаджується. 

Білки можуть осаджуватися внаслідок висолювання, що має місце за умов 

високої концентрації середніх солей (сульфат амонію, хлорид натрію) у 

розчині. 

№ пробірки VН2О, мл Vбілка, мл С білка, мг/мл 

1 - 1 10 

2 0,2 0,8 8 

3 0,4 0,6 6 

4 0,6 0,4 4 

5 0,8 0,2 2 

6 (контроль) 1 - 0 

7 (дослід) - 1 х 
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Мінеральні та деякі органічні кислоти, органічні розчинники осаджують 

білки внаслідок денатурації та дегідратації білкових молекул, а також в 

результаті утворення комплексних солей кислот з білками.  

Солі важких металів (купруму, ртуті, цинку, плюмбуму) осаджують білки 

в результаті утворення комплексних сполук з сульфгідрильними групами 

білків. Осад білка в надлишку деяких солей важких металів (ацетат плюмбуму, 

сульфат купруму) може розчинятися. 

 

Матеріали та реактиви. 

1% розчин яєчного білка 

Насичений розчин хлориду натрію 

10% розчин гідроксиду натрію 

Концентрована азотна кислота 

0,1 М розчин оцтової кислоти 

0,1% розчин сульфату купруму 

1% розчин ацетату купруму 

95% розчин ацетону 

 

Обладнання 

Складчасті паперові фільтри, скляні палички, пробірки зі штативом, 

крапельниці, піпетки градуйовані, пробірки центрифужні, пальник, водяна 

баня. 

 

Хід роботи 

А. Осадження білків нагріванням. Щоб порівняти залежність осадження 

білків від концентрації водневих іонів у 5 пробірок додають по 3 мл розчину 

яєчного білка. Нейтральний розчин білка в першій пробірці нагрівають до 

кипіння. 

 

Очікуваний результат.  

Вміст у першій пробірці мутнішає, спостерігається опалесценція, що 

зумовлена руйнуванням гідратної оболонки навколо молекули білка та 

збільшенням білкових часток. Але міцели білка заряджені й тому залишаються 

у розчині, не випадаючи в осад.  

 

Розчин у другій пробірці нагрівають до кипіння, вливають 1 мл 

розчину оцтової кислоти до появи слабкокислої реакції. 

 

Очікуваний результат.  

Внаслідок відстоювання білок випадає в осад. За цих умов частки білка 

втрачають заряд, тому що рН середовища близька до ізоелектричного стану. 

 

В третю пробірку вносять 1 мл розчину оцтової кислоти для створення 

кислої реакції середовища. Кип’ятять. 
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Очікуваний результат.  

Під час кип’ятіння розчину осад не утворюється, оскільки молекули білка 

набувають позитивного заряду, що підвищує їх стійкість.  

 

У четверту пробірку додають 1 мл розчину оцтової кислоти, 2 мл 

насиченого розчину хлориду натрію та нагрівають.  

 

Очікуваний результат.  

Випадає білий осад. Його утворення викликане тим, що білок внаслідок 

взаємодії з іонами хлориду натрію втрачає свій заряд.  

 

У п’яту пробірку вносять 2 мл розчину гідроксиду натрію для 

створення лужного середовища. Кип’ятять. 

 

Очікуваний результат.  

Під час кип’ятіння рідини осад не утворюється, оскільки в лужному 

середовищі збільшується від’ємний заряд  

 

Б. Осадження білків мінеральними кислотами. В пробірку вносять 3 мл 

концентрованої азотної кислоти. Потім по стінкам пробірки обережно, щоб 

рідини не перемішувалися, додають 3 мл розчину яєчного білка.  

 

Очікуваний результат.  

На межі розподілу двох рідин утворюється осад у вигляді білкового кільця 

(проба Гелера).  

Вміст перемішують, доливають надлишок азотної кислоти й 

пересвідчуються, що осад не зникає. 

 

В. Осадження білків іонами важких металів. У дві пробірки додають по 

3 мл розчину яєчного білка. В першу – дві-три краплі розчину сульфату 

купруму, в другу – дві-три краплі розчину ацетату плюмбуму.  

 

Очікуваний результат.  

Спостерігають утворення осаду (з сіллю купруму – блакитного кольору, 

плюмбуму – білого).  

Внаслідок додавання надлишку розчинів сульфату купруму та ацетату 

плюмбуму осад, що утворився, розчиняється. 

 

Г. Осадження білків органічними розчинниками. У пробірку вносять 3 мл 

розчину яєчного білка. Потім додають 3 мл ацетону.  

Очікуваний результат. 

Розчин у пробірці мутнішає. Якщо до неї додати 1 мл насиченого 

розчину хлориду натрію, через деякий час білок випадає в осад. 
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Д. Осадження білків хлористим натрієм. У пробірку вносять 3 мл 

розчину яєчного білка та хлорид натрію до повного насичення.  

 

Очікуваний результат.  

Через кілька хвилин в осад випадають глобуліни.  

 

Суміш фільтрують через складчастий паперовий фільтр. У фільтраті 

містяться альбуміни, які не осаджуються. До фільтрату додають 1 мл 

розчину оцтової кислоти й нагрівають суміш до кипіння на водяній бані. 

 

Очікуваний результат. 

Альбуміни випадають в осад. 

 

 

Дослід № 2. Визначення ізоелектричної точки желатину 

 

Принцип методу. 

Визначення ізоелектричної точки білків ґрунтується на здатності білків 

легко осаджуватися у середовищі із значенням рН, що відповідає їх 

ізоелектричній точці, під дією речовин, які спричинюють дегідратацію білків. 

 

Матеріали та реактиви. 

1% розчин желатину  

0,01, 0,1 і 1 М розчини оцтової кислоти 

0,1 М розчин ацетату натрію 

95% ацетон 

 

Обладнання 

Скляні палички, пробірки, градуйовані піпетки, штатив для пробірок. 

 

Хід роботи 

У шість пробірок додають відповідну кількість розчинів оцтової 

кислоти, ацетату натрію, дистильованої води для створення відповідного 

рН у розчині. Потім у всі пробірки додають розчин желатину (таблиця 3). 

Вміст кожної пробірки перемішують. Після цього у всі пробірки повільно по 

стінці додають по 2 мл ацетону. Через 30 хв визначають ізоелектричну точку, 

тобто знаходять пробірку з максимальним ступенем помутніння розчину. 
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Таблиця 3. 

Співвідношення компонентів реакційної суміші, мл, для визначення 

ізоелектричної точки желатину 

Вода СН3СООН 

(0,1 М) 

СН3СООН 

(0,1 М) 

СН3СООNa 

(0,1 М) 

Розчин желатину 

(1%) 

рН 

середовища 

3,8 0,2 – 2,0 2,0 5,6 

3,5 0,5 – 2,0 2,0 5,3 

3,0 1,0 – 2,0 2,0 5,0 

2,0 2,0 – 2,0 2,0 4,7 
 – 4,0 – 2,0 2,0 4,4 

3,8 – 0,2 2,0 2,0 4,1 

 

 

Тема 2. Вуглеводи 

 

Вуглеводи – це клас органічних сполук, які за хімічною природою є 

альдегідами чи кетонами багатоатомних спиртів.  

 

Моносахариди – найпростіші вуглеводи, їх класифікують за наявністю 

альдегідної чи кетонної групи (альдози, кетози) і за кількістю атомів карбону 

(від тріоз до декоз). 

 

Олігосахариди – вуглеводи, до складу яких входить від двох до десяти 

моносахаридів, з’єднаних глікозидними зв’язками. 

 

Полісахариди – вуглеводи, що характеризуються високим ступенем 

полімеризації, їх окремі представники мають молекулярну масу близько 

кількох мільйонів дальтон. 

 

Моносахариди завдяки наявності кетонової чи альдегідної групи можуть 

окислюватися до відповідних кислот, одночасно відновлюючи солі металів. Ця 

властивість використовується для ряду якісних та кількісних реакцій. 

 

 

Заняття № 1. Якісні реакції на моносахариди. 

 

Дослід 1. Реакція Троммера 

 

Принцип реакції.  
Розчини гексоз (наприклад, глюкози або фруктози) в лужному середовищі 

відновлюють під час нагрівання оксид купруму, а самі окислюються до 

альдонових кислот. Цю реакцію за участю глюкози в загальному вигляді 

можна представити рівняннями: 
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Матеріали та реактиви.  

Розчин глюкози,  

розчин гідроксиду натрію,  

розчин сульфату купруму (всі по 0,5%). 

 

Обладнання.  
Скляні палички, штатив із пробірками, піпетки, пальник. 

 

Хід роботи.  
В пробірку до 3 мл розчину глюкози додають 1 мл гідроксиду натрію і 

5 крапель сульфату купруму. Вміст перемішують та обережно нагрівають 

в полум’ї пальника до кипіння.  

 

Очікуваний результат.  

Після додавання реактивів випадає осад гідроксиду купруму (ІІ). 

Після перемішування вмісту пробірки осад розчиняється, а розчин набуває 

блакитного забарвлення.  

Після нагрівання спостерігають випадіння жовтого осаду гідроксиду 

купруму (І) чи червоного осаду геміоксиду купруму.  

 

 

Дослід 2. Реакція Фелінга 

 

Принцип реакції.  
В реактиві Фелінга іони купруму (ІІ) перебувають у вигляді комплексної 

сполуки з тартратами. Механізм реакції гексоз (у всіх редукуючих вуглеводів) 

із реактивом Фелінга такий же, як і в реакції Троммера. Перевагою реактиву 

Фелінга є те, що купрум у разі надлишку не випадає в осад у вигляді оксиду 

купруму (ІІ). 

 

Матеріали та реактиви.  
5% розчин глюкози,  

реактив Фелінга, який складається з двох розчинів. Для виготовлення 

першого розчину 200 г сегнетової солі та 150 г гідроксиду натрію розчиняють 
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у дистильованій воді до об’єму 1 л. Для приготування другого – 40 г 

перекристалізованого сульфіду купруму розчиняють у дистильованій воді і 

доводять до об’єму 1 л. Рівні об’єми першого і другого розчинів змішують 

перед роботою. 

 

Обладнання.  
Скляні палички, штатив із пробірками, піпетки, пальник. 

 

Хід роботи.  
В пробірку вносять 1 мл розчину глюкози та 1 мл реактиву Фелінга (по 

0,5 мл першого та другого розчинів). Вміст пробірки перемішують та 

нагрівають у полум’ї пальника до кипіння. 

  

Очікуваний результат.  

Утворення червоного осаду геміоксиду купруму. 

 

 

Дослід 3. Реакція з солями бісмуту (реакція Ніландера) 

 

Принцип реакції.  
В лужному середовищі нітрат гідроксиду бісмуту за наявності гексоз 

відновлюється до металевого бісмуту.  

 

Матеріали та реактиви.  
5% розчин глюкози,  

5% розчин гідроксиду натрію,  

сухий порошок нітрату гідроксиду бісмуту. 

 

Обладнання.  
Скляні палички, штатив із пробірками, піпетки, лопаточки (чи шпатель), 

пальник. 

 

Хід роботи.  
У пробірку до 3 мл розчину глюкози додають 1 мл розчину гідроксиду 

натрію й на кінці лопаточки чи шпателя нітрат гідроксиду бісмуту. Суміш 

перемішують і нагрівають обережно в полум’ї пальника. 

 

Очікуваний результат.  

Утворюється чорний осад металічного бісмуту. 
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Дослід 4. Реакція з оцтовокислим купрумом (реакція Барфеда) 

 

Принцип реакції.  
Гексози в реакції з ацетатом купруму спричинюють утворення геміоксиду 

купруму. Сумарне рівняння реакції для глюкози має такий вигляд: 

 
Ця реакція відбувається в середовищі зі значенням рН, близьким до 

нейтрального (7,0). За цих умов редукуючі дисахариди не окислюються, що 

дозволяє відрізнити їх від моносахаридів.  

 

Матеріали та реактиви.  
5% розчин глюкози,  

реактив Барфеда (13,3 г ацетату купруму розчиняють у 200 мл гарячої 

води за температури 70ºС. Суміш фільтрують і до фільтрату додають 1,9 мл 

льодяної оцтової кислоти).  

 

Обладнання.  
Скляні палички, штатив із пробірками, піпетки, пальник. 

 

Хід роботи.  
У пробірку вносять 1 мл глюкози і 1 мл реактиву Барфеда. Суміш 

перемішують і обережно нагрівають в полум’ї пальника до кипіння. 

 

Очікуваний результат.  

Утворюється червоний осад геміоксиду купруму.  

 

 

Дослід 5. Реакція Селіванова на кетози 

 

Принцип реакції.  

Під час нагрівання фруктози чи інших кетоз із соляною кислотою 

утворюється оксиметилфурфурол. Рівняння реакції за участю фруктози має 

такий вигляд: 
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Оксиметилфурфурол із резорцином утворюють сполуку (продукт 

конденсації), забарвлену у вишнево-червоний колір.  

 

Матеріали та реактиви.  

Кристалічний резорцин,  

5% розчин фруктози,  

25% розчин соляної кислоти. 

 

Обладнання.  
Скляні палички, штатив із пробірками, піпетки, лопаточки (чи шпатель), 

баня, годинник. 

 

Хід роботи. В пробірку наливають 5 мл розчину фруктози, 1 мл 

розчину соляної кислоти і декілька кристалів резорцину. Суміш 

нагрівають на водяній бані протягом 5-10 хв за температури 80ºС. 

 

 

Очікуваний результат.  

З’являється вишнево-червоне забарвлення. 

 

 

Заняття № 2. Якісні реакції на дисахариди та полісахариди. 

 

Дисахариди 

 

Редукуючі дисахариди (лактоза, мальтоза) можуть окислюватися до 

відповідних кислот, відновлювати солі металів, беручи участь у реакціях, що 

характерні для моносахаридів.  

 

Нередукуючі дисахариди (сахароза) в подібні реакції відновлення не 

вступають. Для виявлення таких дисахаридів найчастіше використовують 

методи, що ґрунтуються на гідролізі дисахаридів до моносахаридів із 

наступним виявленням продуктів гідролізу – моносахаридів. 
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Дослід 1. Відновна здатність лактози та мальтози 

 

Принцип реакції.  
Завдяки наявності вільної альдегідної групи в молекулі лактози (в 

залишку глюкози) та мальтози (в другого залишку глюкози) ці дисахариди 

мають редукуючі властивості й можуть брати участь у реакціях відновлення, 

зокрема, мальтоза та лактоза дають позитивну реакцію Троммера (лаб. робота 

№ 4, робота 1).  

 

Матеріали та реактиви.  

Розчин лактози,  

розчин мальтози,  

розчин гідроксиду натрію, 

розчин сульфату купруму (всі по 0,5%). 

 

Обладнання.  
Скляні палички, штатив із пробірками, піпетки, пальник. 

 

Хід роботи.  
В одну пробірку наливають 2 мл лактози, в іншу – 2 мл мальтози. 

Потім в обидві пробірки вносять по 1 мл гідроксиду натрію і по 5 крапель 

сульфату купруму. Пробірки обережно нагрівають в полум’ї пальника. 

 

Очікуваний результат.  

Утворюється червоний осад геміоксиду купруму у обох пробірках. 

 

 

Дослід 2. Визначення відновної здатності сахарози, гідроліз сахарози 

 

Принцип реакції.  

В молекулі сахарози зв’язок між залишками глюкози та фруктози 

утворюється за рахунок двох глікозидних гідроксидів. Сахароза не має 

відновлюючих властивостей і дає негативну реакцію Троммера.  

Після гідролізу сахарози (кип’ятіння за наявності концентрованої соляної 

кислоти) утворюються моносахариди, які можна виявити за допомогою реакції 

Троммера, а фруктозу – також за реакцією Селіванова (лаб. робота №4, роботи 

1 і 5). 

 

Матеріали та реактиви.  
Концентрована соляна кислота,  

25% соляна кислота,  

розчин сахарози,  

розчин гідроксиду натрію, 

розчин сульфату купруму (всі розчини по 0,5%),  
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кристалічний резорцин. 

 

Обладнання.  
Скляні палички, штатив із пробірками, піпетки, водяна баня, годинник. 

 

Хід роботи.  
У дві пробірки наливають по 6 мл розчину сахарози. В одну з них 

додають 2-3 краплі концентрованої соляної кислоти й нагрівають на 

киплячій водяній бані протягом 15 хв. Друга пробірка містить контрольний 

розчин сахарози (теж 6 мл). З кожної пробірки відбирають по 3 мл розчину в 

інші 2 пробірки. До вмісту цих пробірок додають по 1 мл гідроксиду натрію 

та по 5 крапель сульфату купруму. Потім пробірки нагрівають на водяній 

бані до кипіння (реакція Троммера). 

 

Очікуваний результат.  

У пробірці з гідролізатом утворюється червоний осад гемі оксиду купруму 

(позитивна реакція Троммера), а в контрольній його немає (негативна реакція 

Троммера). 

 

Із гідролізатом сахарози, що залишився (3 мл) і контрольним 

розчином проводять реакцію Селіванова на виявлення фруктози. Для 

цього в обидві пробірки додають по 1 мл соляної кислоти та декілька 

кристалів резорцину. Вміст пробірок нагрівають на водяній бані 5-10 хв за 

температури 80ºС. 
  

Очікуваний результат.  

У пробірці з гідролізатом сахарози з’являється вишнево-червоне 

забарвлення (позитивна реакція Селіванова) а у контрольній пробірці воно 

відсутнє (негативна реакція Селіванова). 

 

 

Полісахариди  

 

Полісахариди різняться за хімічною природою моносахаридних одиниць, 

що повторюються, ступенем розгалуження та довжиною ланцюга. 

Полісахариди не містять вільних редукуючих груп, тому вони не мають 

відновлюючих властивостей. Продуктами повного гідролізу полісахаридів за 

наявності кислот чи специфічних ферментів є моносахариди, які мають 

редукуючі властивості. 
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Дослід 3. Реакція крохмалю чи глікогену з йодом 

 

Принцип реакції.  
Внаслідок взаємодії крохмалю та глікогену з йодом утворюються 

комплексні адсорбційні сполуки, які мають відповідно синій та червоно-бурий 

колір. Різне забарвлення комплексів зумовлене відмінною хімічною 

структурою глікогену та крохмалю. Під час нагрівання забарвлення 

знижується, а після охолодження знову з’являється, що свідчить про утворення 

нестійких комплексів крохмалю та глікогену з йодом. Знебарвлення також 

відбувається при внесенні гідроксиду натрію чи калію. Зникнення забарвлення 

внаслідок нагрівання та додавання лугу зумовлене тим, що в утворенні 

комплексів бере участь молекулярний йод, а не йодит-іони. 

 

Матеріали та реактиви.  
Реактив Люголя (1г йоду та 2 г йодистого калію розчиняють у 15 мл води 

й потім розводять водою до об’єму 300 мл),  

0,1% розчин крохмалю, 

0,1% розчин глікогену,  

10% розчин гідроксиду натрію. 

 

Обладнання.  
Скляні палички, штатив із пробірками, піпетки, водяна баня. 

 

Хід роботи.  
В одну пробірку наливають 2 мл розчину крохмалю, в іншу – 2 мл 

розчину глікогену. Потім в обидві пробірки вносять по 1-2 краплі розчину 

Люголя. Вміст пробірок перемішують.  

Потім із кожної пробірки по 1 мл переносять у дві інші пробірки, куди 

додають по 1 мл гідроксиду натрію. 

Суміші, що залишалися в пробірках, де спочатку виникло 

забарвлення, нагрівають на водяній бані. 

 

Очікуваний результат. 

При додаванні розчину Люголя у пробірці з крохмалем утворюється синє 

забарвлення, в пробірці з глікогеном – червоно-буре. 

При внесенні гідроксиду натрію спостерігається знебарвлення вмісту 

кожної з пробірок. 

При нагріванні на водяній бані зникає забарвлення у пробірках, повторно 

з’являється після охолодження.  
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Дослід 4. Гідроліз крохмалю 

 

Принцип реакції.  
Під час нагрівання розчину крохмалю з мінеральними кислотами має 

місце гідроліз крохмалю з утворенням глюкози, яку можна виявити 

характерними реакціями на моносахариди, зокрема, реакцією Троммера (лаб. 

робота №4, робота 1). 

 

Матеріали та реактиви.  
Концентрована соляна кислота,  

1% розчин крохмалю,  

15% розчин гідроксиду натрію,  

1% розчин сульфату купруму. 

 

Обладнання.  
Скляні палички, штатив із пробірками, піпетки, водяна баня, годинник. 

 

Хід роботи.  
В дві пробірки наливають по 3 мл крохмалю. В одну з них вносять 2-3 

краплі концентрованої соляної кислоти й кип’ятять на водяній бані 15 хв. 

Інша пробірка – контрольна. Потім в обидві пробірки доливають по 1,5 мл 

гідроксиду натрію та по 3 краплі сульфату купруму і нагрівають 

(проводять реакцію Троммера). 

 

Очікуваний результат. 

У пробірці, де проводився гідроліз крохмалю соляною кислотою, при 

нагріванні утворюється червоний осад геміоксиду купруму (позитивна реакція 

Троммера), а в контрольній пробірці його нема (негативна реакція Троммера).  

 

 

 

Заняття № 3. Кількісне визначення моносахаридів 

 

Дослід 1. Кількісне визначення фруктози 

 

Принцип методу.  

Визначення вмісту фруктози ґрунтується на реакції Селіванова (лаб. 

робота №4, робота 5). Швидкість утворення оксиметилфурфуролу в реакції 

фруктози з соляною кислотою під час нагрівання набагато більша, ніж у 

реакції за участю альдогексоз, що зумовлює специфічність реакції Селіванова 

для фруктози.  

Значення оптичної густини розчину, який містить продукт конденсації 

утвореного з фруктози оксиметилфурфуролу з резорцином, визначають 
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колориметрично. Для кількісного визначення вмісту фруктози готують 

стандартний розчин фруктози (контроль). 

  

Матеріали та реактиви.  

Досліджуваний розчин фруктози (10-100 мкг/мл),  

стандартний розчин фруктози (25 мкг/мл),  

0,1% розчин резорцину в 96% етиловому спирті,  

30% розчин соляної кислоти. 

 

Обладнання.  
Скляні палички, штатив із пробірками, піпетки, водяна баня, 

лабораторний термометр, годинник, фотоелектроколориметр. 

 

Хід роботи.  
Беруть 3 пробірки. В одну пробірку вносять 2 мл досліджуваного 

розчину фруктози (проба), у другу – 2 мл стандартного розчину фруктози, 

у третю – 2 мл дистильованої води (контроль). Потім в усі пробірки 

додають по 2 мл розчину резорцину й по 6 мл соляної кислоти. Вміст 

пробірок перемішують і нагрівають на водяній бані протягом 10 хв при 

80ºС. Потім розчини охолоджують і колориметрують за довжини хвилі 490 

нм. Оптичну густину вимірюють проти контрольної проби. 

 

Обробка результатів. 

Масову концентрацію фруктози в досліджуваній пробі, мкг/мл, 

розраховують за формулою: 

VD

D
CC

2

1

0
 , 

де: 

D1 і D2 – оптична густина досліджуваного та стандартного розчинів,  

С0 – масова концентрація фруктози в стандартній пробі (25 мкг/мл),  

V – об’єм досліджуваного розчину (2 мл).  

 

 

Дослід 2. Визначення вмісту глюкози за наявності фруктози 

 

Принцип методу.  
Метод заснований на здатності молекулярного йоду (І2) у лужному 

середовищі окислювати лише альдегідо-спирти, не впливаючи на кетоспирти. 

Рівняння реакції за участю глюкози має вигляд: 
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Це рівняння є результатом двох реакцій: 

 

 

 
Якщо є надлишок йоду, його можна визначити в кислому середовищі 

титруванням тіосульфатом натрію (індикатор – розчин крохмалю). Ця реакція 

відбувається в дві стадії: 

 

 
 

 

Матеріали та реактиви.  
Розчин гідролізату сахарози, який містить до 100 мг глюкози чи 

інвертований цукор (5г цукру розчиняють у 50 мл соляної кислоти й кип’ятять 

на водяній бані 30 хв, після охолодження розчин нейтралізують 1 мл 1 М 

розчину гідроксиду калію та розводять до об’єму 500 мл);  

0,05 М розчин йоду,  

0,5 М розчин гідроксиду калію,  

10 % розчин соляної кислоти,  

0,05 % розчин тіосульфату натрію,  

1 % розчин крохмалю. 

 

Обладнання.  
Скляні палички, конічні колби, піпетки, бюретка, годинник. 

 

Хід роботи.  
В дві колби вносять по 5 мл розчину йоду. В одну з них (проба) додають 

1 мл досліджуваного розчину (гідролізат сахарози чи інвертований цукор), 
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а в іншу (контроль) – 1 мл дистильованої води. Потім по краплях, 

перемішуючи, додають по 1 мл гідроксиду калію та залишають за 

кімнатної температури на 15 хв. Після цього в обидві колби доливають по 1 

мл розчину соляної кислоти і 2-3 краплі розчину крохмалю (індикатор на 

йод). Вміст колб титрують розчином тіосульфату натрію до зникнення 

синього забарвлення, яке з’являється після додавання крохмалю. 

 

Обробка результатів. 

Масову концентрацію глюкози в досліджуваній суміші, мг/мл, 

розраховують за формулою: 

1

0)(
V

V
fQABC  ,  

де:  

А та В – об’єм розчину тіосульфату натрію, який потрібен для 

титрування проби та контролю,  

f  – коефіцієнт поправки на титр 0,05 М розчину тіосульфату (0,97),  

Q – маса глюкози (9 мг), еквівалентна 1 мл 0,05 М розчину тіосульфату 

натрію,  

V0  –  загальний об’єм проби (приблизно 8 мл),  

V1  - об’єм досліджуваної суміші, яку взяли для аналізу (1 мл). 

 

 

 

Тема № 4. Ліпіди 

 

Ліпіди – природні органічні сполуки, розчинні в органічних неполярних 

розчинниках (етери, ацетон, хлороформ) і нерозчинні у воді. Найбільш 

поширеними ліпідами є жири або триацилгліцероли, що належать до 

нейтральних ліпідів, вони являються ефірами гліцеролу та жирних кислот. 

Відповідно, жирні кислоти можуть бути як етерифіковані, так і перебувати у 

вільному стані. Жирні кислоти, у свою чергу, залежно від наявності подвійних 

зв’язків поділяються на насичені та ненасичені. 

 

 

Дослід 1. Визначення кислотного числа жиру 

 

Принцип методу.  
Кислотне число жиру – кількість міліграмів КОН, необхідна для 

нейтралізації вільних жирних кислот в 1 г жиру. 

 

Матеріали та реактиви.  
Жир (олія), 

Спирт, нейтралізований за фенолфталеїном,  
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0,1 М розчин КОН,  

0,1% розчин фенолфталеїну. 

 

Обладнання.  
Колби на 50 мл, піпетки, бюретки. 

 

Хід роботи.  
До 1 г жиру додають 5 мл спирту, нейтралізованого за фенолфталеїном, 

ретельно перемішують до повного розчинення вільних жирних кислот. Після 

цього титрують розчином КОН до утворення рожевого забарвлення, 

стійкого при збовтуванні 0,5-1 хв.  

Кислотне число (КЧ) або кількість КОН, мг, що пішло на титрування 

вільних жирних кислот в 1 г жиру, дорівнює 

 

КЧ = АfQ/a, 

 

де:  

А – об’єм 0,1 М розчину КОН, що пішов на титрування проби; 

 f – коефіцієнт поправки на титр 0,1 М розчину КОН (0,97);  

Q – кількість КОН (5,61 мг), еквівалентна 1 мл 0,1 М розчину КОН;  

a – наважка жиру, г. 

 

 

Дослід 2. Визначення йодного числа жиру 

 

Принцип методу.  
Йодне число жиру – кількість грамів йоду, що прореагувала зі 100 г жиру. 

Йодне число вказує на вміст ненасичених жирних кислот у складі жиру. 

Матеріали та реактиви.  
Жир (олія),  

0,1 М розчин йоду (спиртовий), 

1% розчин крохмалю, 

0,05 М розчин Na2S2O3. 

 

Обладнання.  
Дві конічні колби на 50 мл, піпетки, бюретки. 

  

Хід роботи.  
У першу колбу поміщають 0,1 – 0,2 г жиру (дослідна проба), у другу – 

0.1 – 0,2 мл води (контрольна проба), додають по 10 мл спиртового розчину 

йоду і перемішують. Через 15 хв вміст колб титрують розчином Na2S2O3 

спершу до появи слабкого жовтого забарвлення, потім, додавши 1 мл 

розчину крохмалю, продовжують титрування до зникнення синього 

забарвлення.  
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Йодне число розраховують за формулою: 

 

ЙЧ = (В-А) fQ .100/(a .1000), 

 

де  

В-А – різниця результатів титрування контрольної та досліджуваної проб 

0,05 М розчином гіпосульфіту натрію, мл; 

 f – коефіцієнт поправки на титр 0,05 М розчином Na2S2O3 (0,97); 

 Q – кількість І2 (12,69 мг), еквівалентна 1 мл 0,05 М розчину Na2S2O3;  

 a – наважка жиру, г. 

 

 

 

Тема 5. Вітаміни 

 

Вітаміни – органічні біологічно-активні сполуки, що не синтезуються у 

організмі більшості ссавців та людини, але є критично необхідними для 

нормальної життєдіяльності організму. Тому вітаміни обов’язково повинні 

бути присутні в раціоні у певних, як правило, незначних, кількостях. Основна 

біологічна роль більшості вітамінів полягає у їх коферментній функції (їх 

активовані форми виступають кофакторами ферментів – оксидоредуктаз, 

трансфераз, ліаз, ізомераз, лігаз),  а також - антиоксидантних властивостях, 

забезпеченні зорових процесів, згортання крові, тощо. 

Водорозчинні вітаміни – група органічних сполук різної структури, які 

розчиняються у воді, сюди належать вітаміни групи B – B1 (тіамін), В2 

(рибофлавін), В3 (пантотенова кислота), B6 (піридоксаль), B7 (фолієва 

кислота), В12 (кобаламін); також до цієї групи належать вітаміни РР 

(нікотинова кислота та нікотинамід), С (аскорбінова кислота), Н (біотин). 

Жиророзчинні вітаміни – група органічних сполук, що містять ізопренові 

одиниці і мають ліпофільну природу. Серед них виділяють вітаміни А 

(ретинол, ретиналь, ретиноєва кислота), D (кальцифероли), Е (токофероли), К 

(філо- та менахінон). 

Вітаміноподібні сполуки – до них належать вітаміни групи F (незамінні 

жирні кислоти), а також вітаміни Q (убіхінон), Р (рутин) та U (метилметіонін). 
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Заняття № 1. Якісні реакції на водорозчинні вітаміни 

 

Дослід 1. Якісна реакція на вітамін B1 (тіамін) 

 

Принцип  методу.  

Вітамін В1 у лужному середовищі під дією гексаціано-VІ-ферату калію 

окислюється в тіохром - пігмент жовтого кольору, який у ізобутиловому спирті 

зумовлює інтенсивно синю флуоресценцію. 

 

 

Матеріали та реактиви. 

Розчин тіаміну (5 мкг у 1 мл – одна ампула),  

1 %-й розчин К3Fе(СN)6,  

30 %-й розчин NаОН,  

ізобутиловий спирт. 

 

Обладнання. 
Джерело ультрафіолетового випромінювання (флуороскоп), штатив із 

пробірками, піпетки. 

 

Хід роботи.  
До 1 мл розчину вітаміну В1, додають 2 мл суміші (1 мл розчину 

К3Fе(СN)6 і 1 мл розчину NаОН), інтенсивно перемішують і залишають на 3 

хв. Потім додають 5 мл ізобутилового спирту та інтенсивно струшують 

протягом 2 хв.  

 

Очікуваний результат.  

Інтенсивна синя флуоресценція отриманого розчину, видима під 

флуороскопом (в ультрафіолетовому промінні). 

 

 

Тіохром 

Тіамін 
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Дослід 2. Якісна реакція на вітамін B2 (рибофлавін) 

 

Принцип  методу.  

Під час змішування металічного цинку з концентрованою соляною 

кислотою утворюється водень, який відновлює жовтий рибофлавін спочатку 

на родофлавін (проміжна сполука) червоного кольору, а потім на безбарвний 

лейкофлавін. 

 

 

Матеріали та реактиви.  

Концентрована соляна кислота,  

металічний цинк,  

0,025 %-й розчин вітаміну В2 (суспензія рибофлавіну у воді, одна ампула). 

 

Обладнання.  
Штатив із пробірками, піпетка. 

 

Хід роботи.  
В пробірку вливають 1 мл розчину вітаміну В2, 0,5 мл концентрованої 

соляної кислоти й кидають грудочку металічного цинку.  

 

Очікуваний результат.  
Рідина у пробірці поступово забарвлюється в рожевий колір, а потім 

знебарвлюється. Під час збовтування знебарвлений розчин лейкофалівну знову 

окислюється киснем повітря до рибофлавіну. 

 

 

Дослід 3. Якісна реакція на вітамін PP (антипелагричний вітамін) 

 

Принцип  методу.  

Під час нагрівання вітаміну РР із розчином ацетату міді утворюється 

погано розчинний осад мідної солі вітаміну РР синього кольору. 

 

Окислена форма Відновлена форма 
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Матеріали та реактиви.  

Порошок вітаміну РР (або одна ампула),  

10 %-й розчин оцтової кислоти,  

5 %-й розчин ацетату міді. 

 

Обладнання.  
Штатив із пробірками, піпетки. 

 

Хід роботи.  
В пробірку вносять 5—10 мг вітаміну РР і розчинюють під час 

нагрівання в 1 - 2 мл розчину оцтової кислоти, або вміст однієї ампули 

вітаміну (1 мл). До нагрітого до кипіння розчину додають такий же об'єм 

розчину ацетату міді.  
 

Очікуваний результат.  
Рідина стає каламутною й набуває блакитного кольору, а через деякий час 

випадає синій осад. 

 

 

Дослід 4. Якісна реакція на вітамін В6 (піридоксин) 

Принцип методу.  

Під час взаємодії піридоксину з розчином хлориду феруму рідина 

забарвлюється в червоний колір завдяки утворенню комплексної солі типу 

феноляту феруму.  

 

Матеріали та реактиви.  

Водний розчин  (1 %-й)  вітаміну В6, 

1 %-й розчин РеС13. 

 

Обладнання.  
Штатив із пробірками, піпетки. 

 

Хід роботи.  
У пробірці перемішують 1 мл водного розчину піридоксину та дві 

краплі розчину хлориду феруму.  
 

Очікуваний результат. 
Рідина забарвлюється в червоний колір. 
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Дослід 5. Якісні реакції на вітамін С (аскорбінову кислоту) 

 

Принцип  методу.  
Аскорбінова кислота може легко вступати в окисно-відновні реакції й 

відновлювати 2,6-дихлорфеноліндофенол, гексоціано-(ІІІ)-ферат калію, нітрат 

срібла, метиленовий синій. При цьому окислена форма 2,6-дихлорфеноліндо-

фенолу (синього кольору) та метиленовий синій відновлюється на безбарвні 

лейкосполуки, а К3Fе(СN)6  - на К4Fе(СN)6, який з йонами валентного феруму 

утворює сіль Fе4[Fе(СN)6]3 синього або зеленого кольору.  

 

Матеріали та реактиви.  
Розчин 2,6-діхлорфеноліндофенолу (0,1 %-й), 

10 %-й розчин соляної кислоти,  

0,1 %-й розчин аскорбінової кислоти,  

0,01 %-й розчин метиленового синього,  

10 %-й розчин Nа2СО3,  

1 %-й розчин К3Fе(СN)6,  

1 %-й розчин FеС13. 

 

Обладнання.  
Штатив із пробірками, крапельниця, піпетки, термостат. 

 

Хід роботи.  
А. Реакція з 2,6-дихлорфеноліндофенолом. У пробірку вносять 0,5 мл 

розчину 2,6-дихлорфеноліндофенолу, одну-дві краплини розчину НСl і по 

краплях розчин аскорбінової кислоти.  
 

Б. Реакція з метиленовим синім. У дві пробірки вносять по краплині 

розчину метиленового синього та по краплині розчину бікарбонату 

натрію. У першу додають п'ять краплин розчину аскорбінової кислоти, в 

другу - п'ять краплин води й залишають у термостаті (37—40°С).  

 

В. Реакція з гексаціано-(ІІІ)-фератом калію. До 1 мл розчину 

аскорбінової кислоти додають 1 мл розчину К3Fе(СN)6 і 0,5 мл розчину 

FеСІз.  
 

Очікувані результати. 

А. Розчин знебарвлюється. 

 

Б. Через деякий час у пробірці з розчином аскорбінової кислоти рідина 

знебарвлюється. 

 

В. Спостерігають утворення синьо-зеленого забарвлення. 
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Заняття № 2. Кількісне визначення водорозчинних вітамінів. 

 

Дослід 1. Кількісне визначення вітаміну Р (рутину) у чаї за методом 

Левенталя. 

 

Принцип  методу.  
Метод грунтується на здатності рутину окислюватися перманганатом 

калію. Індикатором є індигокармін, який вступає в реакцію з КМnO4 після 

того, як окислиться весь рутин. Встановлено, що 1 мл 0,02 моль/л розчину   

перманганату калію окислює 6,4 мкг рутину. 

 

Матеріали та реактиви.  
Чай або готовий екстракт,  

0,01 моль/л - розчин перманганату калію,  

розчин індигокарміну. 

 

Обладнання.  
Мікро піпетка (або бюретка), піпетки, склянки або колбочки. 

  

Хід роботи.  
Чай (100 мг) заливають 50 мл гарячої дистильованої води й кип'ятять 

протягом 5 хв. Одержаний екстракт охолоджують, відбирають 10 мл і 

переносять у колбу або склянку, куди наливають ще 10 мл дистильованої 

води та п'ять крапель індигокарміну (з'являється синє забарвлення). Рідину у 

колбі титрують розчином КМnO4, інтенсивно помішуючи, до появи стійкого 

жовтого забарвлення. 

 

Обробка результатів.  
Різниця кількості  розчину КМnO4, витраченого на титрування дослідної 

проби - це об'єм 0,01 моль/л розчину КМnO4, який потрібен для окислення 

рутину. 

Для підрахунку вмісту вітаміну Р, мкг, використовують таку формулу: 

 

PV

kAV
x

2

1 , 

де: 

к - стандартний коефіцієнт титрування (3,2),  

А - кількість 0,01 моль/л розчину КМnO4, використана для титрування, 

мл,  

V1 - об'єм, у якому розчинена проба для аналізу, мл,  

V2 - об'єм розчину, взятого для титрування, мл,  

Р - кількість сухої речовини, г, взятої для аналізу. 
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Дослід 2. Кількісне визначення вітаміну C (аскорбінової кислоти) за 

методом Тильманса. 

 

Принцип  методу.  
Метод грунтується на здатності аскорбінової кислоти окислюватися  2,6-

дихлорфеноліндофенолом до дегідроаскорбінової кислоти. За кількістю 2,6-

дихлорфеноліндофенолу, витраченого для титрування, визначають кількість 

аскорбінової кислоти в досліджуваному матеріалі. Коли весь вітамін С 

окислиться, розчин, що титрується, набуде рожевого кольору за рахунок 

утворення недисоціюючих молекул 2,6-дихлорфеноліндофенолу (у кислому 

середовищі). У лужному середовищі 2,6-дихлорфеноліндофенол має синє 

забарвлення, у кислому — червоне, а після відновлення знебарвлюється. 

 
 

Матеріали та реактиви.  

Соляна кислота (2 %-й розчин),  

натрієва сіль 2,6-дихлорфеноліндофенолу (0,0005 моль/л розчин, 

молекулярна маса — 290, грам-еквівалент—145),  

дослідний біологічний матеріал (капуста, шипшина, картопля, хвоя). 

 

Обладнання. 

Фарфорова ступка з пестиком, колби, мікробюретка, склянка для 

титрування, піпетки, лійка, ваги. 

 

 

 

L-аскорбінова 

кислота 

Дегідроаскорбінова 

кислота 

2,6-Дихлорфеноліндофенол 

(забарвлена форма) 

2,6-Дихлорфеноліндофенол 

(лейкоформа) 
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Хід роботи.  
У фарфоровій ступці ретельно розтирають 1 г дослідного матеріалу. До 

розтертої маси додають 9 мл розчину соляної кислоти, відстоюють і через 10 

хв фільтрують. Для кількісного визначення беруть 3 мл фільтрату, вносять у 

колби й титрують розчином 2,6-дихлорфеноліндофенолу до появи рожевого 

забарвлення, яке зберігається протягом 30 сек.  

 

Обробка результатів.  
1 мл 0,0005 моль/л розчину 2,6-дихлорфеноліндофенолу відповідає 

0,088 мг аскорбінової кислоти. 

Масову концентрацію аскорбінової кислоти, мг, розраховують за 

формулою: 

aV

QAV
C

1

0 , 

де: 

Q - кількість аскорбінової кислоти (0,088 мг), яка відповідає 1 мл 0,0005 

моль/л  розчину 2,6-дихлорфеноліндофенолу,  

А – кількість 0,0005 моль/л розчину 2,6-дихлорфеноліндофенолу, 

витрачена на титрування, мл, 

V0 – загальна кількість екстракту, мл, 

V1 – об’єм екстракту, взятий для титрування, мл, 

a – масса дослідного біологічного матеріалу, г. 

 

 

 

Тема 6. Ферменти (ензими) 

 

Ферменти (ензими) – біологічні каталізатори білкової природи, що 

синтезуються у живому організмі, значно прискорюють реакції клітинного 

метаболізму та характеризуються складними механізмами регуляції власної 

дії.  

Основними рисами, що відрізняють ферменти від звичайних 

каталізаторів є надзвичайне прискорення швидкості реакцій (до 1-10 млрд. 

каталітичних актів за секунду - супероксиддисмутаза), дія за м’яких умов 

живого організму, майже 100% ефективність та продуктивність каталізу, 

специфічність лише до певних видів субстрату (іноді до єдиного – абсолютна 

специфічність), наявність ланцюжків або комплексів з декількох ферментів, 

що приймають участь у послідовному каталізі реакцій певного біохімічного 

шляху, складні механізми регуляції активності ферментів. 

Ферменти, як білкові сполуки, є особливо чутливими до умов 

середовища – кожен з ферментів характеризується певними чітко 

визначеними оптимумами температури, рН, йонної сили – параметрами, за 

яких активність ферменту є оптимальною.  
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Виділяють шість основних класів ферментів – оксидоредуктази 

(каталіз окисно-відновних реакцій), трансферази (міжмолекулярне 

перенесення груп), гідролази (гідролітичне розшеплення субстратів), ліази (не 

гідролітичне розщеплення, приєднання або від’єднання груп за місцем 

подвійного зв’язку), ізомерази (внутрішньомолекулярне перенесення груп), 

лігази (утворення ковалентних зв’язків – синтез речовин з використанням 

енергії нуклеозидфосфатів). 

 

 

 

Заняття № 1. Дія ферментів. 

 

Дослід 1. Дія каталази. 

 

Принцип  методу. 

Каталаза прискорює реакцію розщеплення пероксиду гідрогену на Н2О і 

О2: 

2Н2О2                    2Н2О + О2. 

У цій реакції одна молекула пероксиду гідрогену окислюється і є донором 

електронів, а друга відновлюється і є акцептором електронів. 

 

Матеріали та реактиви.  

Препарат каталази з картоплі,  

свіжоприготований розчин Н2О2(3%-й). 

Обладнання. 

Пробірки, крапельниці, піпетки. 

Хід роботи.  
В дві пробірки наливають по 5 мл розчину пероксиду гідрогену. В одну 

з них додають 1 мл препарату каталази.  

 

Очікуваний результат.  
У пробірці з каталазою внаслідок утворення молекулярного кисню 

з'являється велика кількість бульбашок. У пробірці без каталази бульбашки 

газу не утворюються. 

 

 

Дослід 2. Дія тирозинази. 

 

Принцип  методу.  

Тирозиназа каталізує перетворення тирозину в меланін (пігмент чорного 

кольору). Проміжні продукти забарвлені в червоний колір. 
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Матеріали та реактиви.  

Препарат тирозинази (10 г подрібненої картоплі розтирають у ступці з 30 

мл води й фільтрують крізь два шари марлі),  

насичений розчин тирозину. 

 

Обладнання.  
Фарфорова ступка з товкачиком, пробірки, піпетки, водяна баня, 

термостат (40 °С). 

 

Хід роботи.  
У дві пробірки (досліджувана проба та контроль) наливають по 1 мл 

препарату тирозинази. Вміст контрольної пробірки кип'ятять 3 хв і 

охолоджують. Потім у кожну пробірку додають по 0,5 мл насиченого 

розчину тирозину й ставлять у термостат за температури 40 °С. Кожні 5 хв 

пробірки струшують.  

 

Очікуваний результат.  
У пробірці з активною тирозиназою рідина поступово забарвлюється у 

рожевий, бурий і червоний кольори. У контрольній пробірці зміни кольору 

вмісту не спостерігається. 

 

 

Заняття № 2. Визначення активності ферментів. 

 

Дослід 1. Визначення активності каталази за методом Баха. 

 

Принцип  методу.  

Метод грунтується на визначенні кількості пероксиду гідрогену, що 

залишилася після дії на нього каталази, титруванням розчином КМnO4 у 

кислому середовищі. Ця реакція відбувається за рівнянням: 

 

2КМnO4 + 5Н2O2 + 3Н2SO4                   2МnSO4 + К2SO4 + 8Н2O + 5O2. 

 

Матеріали та реактиви.  

Препарат каталази - 20 г картоплі, нарізаної на шматки, розтирають у 

фарфоровій ступці з невеликою кількістю кварцового піску, настоюють у   100 

мл води протягом 30 хв і фільтрують,  

10 %-й  розчин Н2SO4,  

0,1 %-й розчин Н2О2 на фосфатному буфері, рН 7,0 (35,0 мл 0,2 моль/л 

Nа2НРO4 і 13,6 мл 0,2 моль/л NаН2РO4),  

0,002 моль/л розчин КМnO4. 
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Обладнання.  
Колби об'ємом 100 мл, піпетки, бюретки, термостат. 

Хід роботи.  

В дві колби наливають по 5 мл препарату каталази, в одну з них 

(контрольна проба) додають 3 мл розчину Н2SO4. Потім в обидві колби 

вносять по 10 мл розчину пероксиду гідрогену та ставлять у термостат за 

температури 37 °С. Через 30 хв у другу колбу (досліджувана проба) додають 

3 мл Н2SO4 і титрують вміст обох колб (спочатку контрольної) розчином 

КМnO4 до появи стійкого рожевого забарвлення від надлишку КМnO4. 

 

Обробка результатів.  

Зазначимо, що 1 мл 0,002 моль/л розчину КМnO4 відповідає 1,7 мг Н2О2. 

Активність каталази визначають за кількістю Н2О2, що розклався, і 

розраховують за формулою: 

 

С = ( В - А ) f Q ,  

де: 

(В—А) - різниця результатів титрування контрольного та 

досліджуваного зразків 0,002 моль/л розчином КМnO4, мл,  

f - коефіцієнт поправки на титр 0,002 моль/л розчину КМnO4,  

Q  - кількість пероксиду гідрогену (1,7 мг), яка відповідає 1 мл 0,002 

моль/л КМnO4. 
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