
Ćwiczenia laboratoryjne z Chemii Bioorganicznej Chemia medyczna 

Elementy analizy peptydów 

 
Odczynniki:      

HCl 6N       . 

acetonowy roztwór 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenu (DNB) 

stały węglan sodowy  

eter dietylowy  

roztwory wzorców aminokwasów    

roztwory wzorców DNP-pochodnych aminokwasów 

roztwór ninhydryny 

eluenty E1 i E2  

E1:  n-butanol:kwas octowy:woda (4:1:1) 

E2:  chloroform:kwas octowy (10:1) 

Sprzęt: 

ampułki  2 szt  

mały rozdzielacz 

pipety Pasteura  

kolbka stożkowa (25 ml) 

szkiełko zegarkowe 2 szt.    

mikropalnik  

probówki 2 szt. 

komory chromatograficzne.    

płytki do TLC (3x8 cm)   

 

 

1. Wyznaczanie składu aminokwasowego 

Zajęcia 1 

Otrzymaną próbkę peptydu (ok. 10 mg) podzielić na dwie części (1:2).  

Pierwszą część (ok. 1/3 całości) umieścić w ampułce szklanej i dodać 2 ml 6N HCl. Ampułkę należy zatopić używając 

mikropalnika gazowego i umieścić w probówce opisanej numerem grupy i próbki. 

Przed następnymi zajęciami ampułki należy wstawić do suszarki nastawionej na 100° C na ok. 6 h.  

Zajęcia 2 

Ostudzoną ampułkę ostrożnie otworzyć i zawartość odparować do sucha na szkiełku zegarkowym ogrzewanym na łaźni 

wodnej. Suchą pozostałość należy rozpuścić w 1 ml wody destylowanej. Otrzymany roztwór nanieść na płytkę do 

chromatografii cienkowarstwowej. Na pozostałe tory płytki nanieść wzorcowe roztwory aminokwasów. Rozwijać w eluencie 

E1. Wysuszone płytki wywoływać przez spryskanie roztworem ninhydryny i po ponownym wysuszeniu utrwalić spryskując 

roztworem CuSO4. Obliczyć wartości Rf dla wzorców i aminokwasów będących składnikami peptydu i na tej podstawie 

określić, jakie aminokwasy wchodzą w skład badanego peptydu. 

 

2. Oznaczanie N-końcowego aminokwasu  

Zajęcia 1 

Drugą porcję otrzymanego peptydu (ok. 2/3 całości) umieścić w fiolce lub małej kolbce stożkowej i rozpuścić w 5 ml wody. 

Do otrzymanego roztworu dodać 200 mg węglanu sodowego, a następnie po ogrzaniu do 40°C dodać roztwór DNB w  

acetonie (ok. 0,5 ml). Roztwór inkubować przez ok. 30 min. w temperaturze 40-50°C wstrząsając nim od czasu do czasu 

(może pojawić się nadciśnienie). Nieprzereagowany DNB wyekstrahować dwiema porcjami po 10 ml eteru w małym 

rozdzielaczu (górną, eterową warstwę po ekstrakcji należy odrzucić – odpowiedni pojemnik na zlewki). Do pozostałej 

warstwy wodnej dodać ok. 0.5 ml stęż. HCI (Uwaga: zakwaszany roztwór pieni się!) i po sprawdzeniu odczynu 

przeprowadzić ponowną ekstrakcję eterem (4 razy po 10 ml). Połączone ekstrakty eterowe zawierające DNP-pochodną 

peptydu odparować na łaźni wodnej, następnie pozostałość ostrożnie rozpuścić w 2 ml stęż. HCl i przenieść do ampułki. 

Zatopioną ampułkę należy umieścić w probówce opisanej numerem grupy i próbki.  

Przed następnymi zajęciami ampułki należy wstawić do suszarki nastawionej na 100° C na ok. 6 h.  

Zajęcia 2 

Po ostrożnym otwarciu ampułki zawartość rozcieńczyć 15 ml wody i poddać ekstrakcji eterem w małym rozdzielaczu (4 

razy po 5 ml; warstwę eterową zbierać do osobnego naczynia). Po odparowaniu połączonych ekstraktów eterowych na łaźni 

wodnej, pozostałość rozpuścić w 1 ml acetonu i nanieść na płytkę do chromatografii cienkowarstwowej. Na pozostałe tory 

płytki nanieść wzorcowe roztwory pochodnych DNP-aminokwasów. Rozwijać w eluencie E2. Płytki po rozwinięciu nie 

wymagają dodatkowej wizualizacji. Obliczyć wartości Rf dla wzorców i próbki i na tej podstawie określić N-końcowy 

aminokwas w badanym dipeptydzie. 

 

W sprawozdaniu: 

- Krótko opisz przeprowadzony eksperyment. 

- Narysuj schematy płytek TLC z wywołanymi plamkami. Oblicz współczynniki Rf plamek. 

- Podaj wzór strukturalny zidentyfikowanego peptydu oraz równania reakcji znakowania i hydrolizy dla tego dipeptydu.  

 

Uwaga! Wszystkie reakcje należy przeprowadzać pod sprawnie działającym wyciągiem! 


