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Белок - адам тамақтанудағы маңызды компонент.

Тағамдык белоктың негiзгi көздерi: ет, сүт, балық,

дәнді дақылдарды өңдеу өнімдері, нан,

көкөністер.

Адамның белокқа деген сұранысы оның жасына,

жынысына, еңбек қызметінің сипатына

байланысты болады. Ересек адам организмiне

өтетін белоктар мен оның ыдырау өнiмдерi

арасында байланыс болу керек. Белоктар

алмасуын бағалау үшiн азот балансы түciнігі

енгiзiледi.

Ересек адамда тағам белоктарымен келген 

азоттың мөлшерi организмнен шығарылатын 

азоттың мелшерiмен тең болады. Өсiп келе 

жатқан организмде тағаммен баратын азоттың 

мөлшерi шығарылатын азот мөлшерiнен артық 

болуы керек. Қартайған жаста және кейбiр 

аурулармен ауырған кезде организмнен шығатын 

азоттың мөлшерi оның келетiн мөлшерiнен артық 

болады



Белоктардың биологиялық 

құндылығы олардың аминқышқылдык 

құрамына байланысты болады. Адам 

организмiнде ауыстыруға болатын 

амин қышқылдарынан басқа амин 

қышқылдары түзiле алады, бірақ сегiз 

амин кышқылы организмде 

синтезделмейді. Мұндай амин 

қышқылдарын ауыстыруға 

болмайтын немесе эссенциалды 

амин қышқылдары деп атайды. 

Ауыстыруға болмайтын амин 

қышқылдары организмге тек тағаммен 

барады. Тағамнын белокты құрамы 

балансталған болу керек. 



Белоктардың химиялық өзгерісі асқазанда пепсин ферменті мен тұз

қышқылының әсерімен басталады. Тұз қышқылы әсерінен белоктар ісінеді

және фермент олардың молекулаларының ішкі зоналарына өтуге мүмкіндік

алады. Пепсин әсерінен белок молекуласындағы кейбір пептидтік байланыстар

(мысалы, фен-лей байланысы) ғана үзіледі. Осының нәтижесінде белок

молекуласынан жоғары молекулалы пептидтер, яғни қысқарған белок

молекулалары түзіледі. Жоғары молекулалы пептидтер әрі қарай аш ішектің

әлсіз сілтілік ортасында трипсин, химотрипсин және пептидазалар әсерінен

ыдырайды. Осы ферменттердің әсері нәтижесінде жоғары молекулалы

пептидтер кіші молекулалы пептидтерге және аздаған бос амин

қышқылдарына айналады. Белоктарға аш ішекте әсер ететін ферменттерді

ұйқы безі, аш ішектің кілегейлі қабықшасы бөліп шығарады. Белоктардың ас

қорыту жүйесіндегі өзгерістерін схема арқылы көрсетуте болады (А

қосымшасын қараңыз).



Биурет әдісімен белоктың массалық бөлігін анықтау.

Бұл әдіс биурет реакциясына негізделген белоктардың мөлшерін

анықтаудың спецификалық реакциясы болып табылады, себебі оны

полипептидті байланыстар береді. Бұл реакция өзінің атауын мочевина

туындысы – биуреттен алады. Биурет мыс купоросының сілтілік ерітіндісінде

комплексті қосылыс береді. Бояудың қарқындылығы пептидті байланыстар

санына, демек ерітіндідегі белок концентрациясына пропорционал. Биурет

реакциясын тетрапептидтерден бастап, барлық белоктар, пептондар және

полипептидтер береді. Бұл реакция ұзақ уақыт бойы белокқа сапалық

реакция ретінде қолданылды. Әрі қарай, ол әртүрлі объектілердегі белоктың

мөлшерін анықтау үшін қолданыла бастады. Биурет әдісі белокты

экстракциялау жағдайларымен, биурет реактивін ендіру тәсілдерімен және

колориметрлеу техникасымен ерекшеленетін әртүрлі модификацияларда

қолданылады.



Биурет әдісі

Әдіс ақуыздардың пептидтік байланыстарының дифференциалды
мыс иондарымен сілтілі ортада күлгін түсте боялған ортасын
құруға негізделген.

Әдістің сезімталдығы: сынамадағы 2-ден 10 мг-ға дейін ақуыз.

Колориметриялық талдау сынақтың ерітіндісімен жарықтың сіңуін
стандартты сериядағы үлгілерді сіңірумен салыстыру арқылы
жүзеге асырылады. Стандарт ретінде мал сарысуындағы
альбумин ерітіндісі (BSA) қолданылады.

Ақуыздар үлгісі

Биурет реагенті

Бояуды өңдеу 30 мин



Белоктың массалық үлесін Лоури әдісімен анықтау

Фолин реактивінің белоктар құрамына кіретін кейбір

амин қышқылдарының фенолдық радикалдарымен

реакциясына негізделген. Оның нәтижесінде белок

ерітіндісіне көк түс беретін қосылыс түзіледі. Боялудың

қарқындылығы зерттелетін объектідегі белоктың

массалық үлесіне тәуелді болады. Лоури әдісінің

сезімталдығы жоғары және белокты оның ерітіндідегі

концентрациясы 10-нан 100 мкг-ға дейін болғанда

анықтауға мүмкіндік береді.



Лоури әдісі Бұл әдіс, биурет әдісі сияқты, бөлінетін
мыс иондарының пептидтік байланыстардың
химиялық топтары бар түрлі-түсті кешен түзуге
қабілеттілігіне негізделген.

Фолин-Шокалту реагентін (қышқыл фосфор-
молибден-фосфорлы вольфрам реагенті)
қолдану реагенттің хош иісті
аминқышқылдарының қалдықтарымен
әрекеттесуіне байланысты әдістің
сезімталдығын арттыруға мүмкіндік берді.

Мыс-сульфат пен сілтінің қатысуымен Фолин-
Циокалту реагенті бар ақуыздар көк түсті
қосылыс береді. Әдіс жоғары сезімталдықпен
сипатталады (сынамада 10-100 мкг белок).

Ақуыздар үлгісі

Мыс сілті ерітіндісі

10 
мин

Фолин-Кийокальт
реагентін қосу

40 
мин

Фотометрия 660 нм



Белоктардың молекулалық массасы (logMr) логарифмінің

элюсатор көлеміне тәуелділігі (Vе): 1-көк декстран; 2 ірі қара

альбумині; 3-пероксидаза; 4-трипсин; 5-лизоцим



Брэдворд әдісі Coumassie бояғышының (Coomassie Brilliant Blue G-250) 

аргинин және гидрофобты амин қышқылдарының қалдықтарымен

реакциясына негізделген. Байланыстырылған пішін максималды сіңуімен

595 нм болатын көк түске ие. Осылайша, 595 нм толқын ұзындығында

ерітіндінің сіңуі ұлғаюы ерітіндідегі ақуыз мөлшеріне пропорционал.

Бұл әдіс 2 мкг / мл-ден 120 мкг / мл диапазонында ақуыз

концентрациясының жақсы мәнін береді (осы шектерде сіңірілудің

жоғарылауының концентрацияға сызықтық тәуелділігі байқалады, жалпы

алғанда, әдістің сезімталдығы анықталған ақуыз мен бояудың

концентрациясының арақатынасына байланысты: бояу неғұрлым көп болса, 

соғұрлым сезімтал әдіс.




