
INSTRUKCJA ORAZ PROTOKÓŁ SPRAWOZDANIA DO ĆWICZENIA nr 1 Z BIOCHEMII. 

Wyznaczanie krzywej standardowej dla pirogronianu. 
   

Wprowadzenie 

Krzywa wzorcowa (standardowa) jest graficznym przedstawieniem zależności między sygnałem 

analitycznym a stężeniem lub ilością badanej substancji. Krzywą wykreśla się na podstawie danych 

uzyskanych z pomiarów wielu próbek o znanym stężeniu lub ilościowej zawartości badanej substancji. 

Krzywa służy do wyznaczania (odczytania z wykresu) stężenia lub ilości badanej substancji w 

analizowanej próbce. 

Krzywa wzorcowa sporządzana w warunkach studenckiego laboratorium biochemicznego jest 

najczęściej wykresem zależności absorbancji od stężenia lub ilości badanej substancji. Powinna być 

wykreślana jako linia prosta, przechodzącą przez początek układu współrzędnych. Z krzywej można 

odczytać stężenie lub ilość badanej substancji w próbce o znanej absorbancji. 

Absorbancja 

Absorbancja  A (dawniej ekstynkcja): miara absorpcji (pochłaniania) światła, stosowana w 

spektrofotometrii. Wielkość ta jest proporcjonalna do liczby cząstek absorbujących promieniowanie,  

czyli  jest wprost proporcjonalna do stężenia substancji w roztworze. Zgodnie z prawem Lamberta-

Beera  przy stałej temperaturze, długości fali i grubości warstwy roztworu absorbancja jest liniową 

funkcją stężenia roztworu. Maksymalna absorbancja nie powinna być większa niż 1,0. 

 

  

                                                 Ryc. 1. Przykładowa krzywa wzorcowa. 

Opis ćwiczenia 

Metoda 

Kwas pirogronowy jest ketokwasem powstającym w organizmie między innymi jako produkt 

glikolizy. Jest również substratem w cyklu Krebsa.  



 

Kwas pirogronowy 

Ketokwasy i inne związki karbonylowe, zawierające grupę C=O, tworzą z 2,4-

dinitrofenylohydrazyną barwne pochodne fenylohydrazony. 

 

2,4-dinitrofenylohydrazyna 

W celu ilościowego oznaczenia pirogronianu przeprowadza się reakcję z 2,4-

dinitrofenylohydrazyną, której produktem jest fenylohydrazon pirogronianu, przybierający w 

środowisku zasadowym barwę brunatnoczerwoną. Stężenie fenylohydrazonu jest oznaczane 

kolorymetrycznie przez pomiar absorbancji przy długości fali λ = 546 nm (A546). 

 

Fenylohydrazon pirogronianu 

Wykonanie ćwiczenia 

Odczynniki: 

1. standard (wzorzec) –pirogronian (2 mM) 

2. 2,4-dinitrofenylohydrazyna (1mM) w 1 M HCl  

3. wodorotlenek sodu (0,4M) 

 

 

 

 

 

 

 



Wykonanie krzywej wzorcowej i oznaczenie stężenia próby badanej 

1. Umyć, osuszyć, ponumerować i wstawić do statywu 5 probówek. 

2. Odmierzyć do probówek odpowiednie objętości roztworów wg opisu w tabeli. 

Lp. Wzorzec 
2 mM 
pirogronian  
[ml] 

Woda 
destylowana 
[ml] 

Ilość 
wzorca  
w próbie 
[μmol] 

Absorbancja 
[A546 nm] 

1 0,05 0,55 
 

 

2 0,10 0,50 
 

 

3 0,15 0,45 
 

 

4 0,20 0,40 
 

 

5 - 0,6 
 

 

 

3. Wymieszać zawartość każdej probówki. 

4. Do każdej probówki dodać po 0,5 ml 1 mM 2,4-dinitrofenylohydrazyny i wymieszać. 

5. Próby inkubować przez ok. 20 minut w temperaturze pokojowej. 

6. Do każdej probówki dodać  po 5 ml 0,4 M NaOH i wymieszać. 

7. Próby inkubować przez ok. 10 minut w temperaturze pokojowej. 

8. Odczytać absorbancję prób nr 1-4 wobec próby nr 5 przy długości fali λ = 546 nm.  

Opis prób: 

˗ probówki nr 1-4  - próby wzorcowe o znanym stężeniu pirogronianu.  

˗ probówka nr 5 - próba „ślepa”, zawierająca wszystkie odczynniki, które wchodzą w skład mieszaniny 

reakcyjnej, oprócz substancji badanej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 

Nazwisko i imię Studenta   nr gr. biochemicznej    data 

Opracowanie wyników do Ćwiczenia 1 - Wyznaczanie krzywej standardowej dla pirogronianu. 

1. Obliczyć ilość wzorca pirogronianu w próbach wzorcowych w [μmol] 

2. Sporządzić krzywą wzorcową zależności absorbancji (A546) od ilości pirogronianu w próbie [μmol]. 

3. Narysować ołówkiem na papierze milimetrowym układ współrzędnych lub wykorzystać poniższy, 

opisać osie: 

 

 

 

4. Na osi rzędnych y odłożyć wartości absorbancji prób 1-4 (A546).  

5. Na osi odciętych x odłożyć ilość pirogronianu w próbach 1-4 (μmol). 


