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1. Proteinlerin Renk Reaksiyonları  

a. Biüret Deneyi: Peptid bağlarının varlığının gösterilmesi için yapılır. Alkali 

ortamda CuSO4 iki veya daha fazla peptid bağı ihtiva eden moleküllerle 

reaksiyona girerek menekşe renkli kompleks meydana getirir. Serbest 

amino asitler peptid bağı içermediği için bu reaksiyonu vermezler. 

Reaksiyonda CuSO4 içerisindeki Cu2+ iyonları peptid bağlarına girerek 

mavi-menekşe rengin oluşmasını sağlar. 

i. Deney için gerekli kimyasal maddeler: 2 N NaOH, %0,1 CuSO4 

ii. Deneyin yapılış: Bir deney tüpüne 1 mL protein çözeltisi, 1 mL 2 

N NaOH eklenerek karıştırılır. Üzerine %0.1 CuSO4 ilave edilip 

karıştırıldığında menekşe rengin oluştuğu görülür. Peptid bağları 

sayısı protein konsantrasyonu ile doğru orantılı olduğundan 

kantitatif olarak protein konsantrasyonunu belirlemede de 

kullanılabilmektedir. 

 

b. Ksantoprotein Deneyi: Aromatik amino asitlerin tanınması için 

kullanılır. Benzen halkasına sahip tirozin, triptofan ve fenilalanin amino 

asitleri ve bunların oluşturduğu proteinler nitrik asit etkisiyle sarı renkli 

nitro- ya da nitrozo bileşiklerini oluştururlar. Bu durum alkali ortamda 

daha da şiddetlenir. 

i. Deney için gerekli kimyasal maddeler: Derişik HNO3, NH3, NaOH 

ii. Deneyin yapılış: 2 ml kadar protein çözeltisi deney tüpüne 

eklenir. Üzerine 1 mL derişik HNO3 ilave edilir ve karıştırılır. 

Beyaz bir tortu oluşur. Isıtılır ve rengin sarıya döndüğü görülür. 

Tüp soğutulup üzerine NaOH veya NH3 ilave edilirse sarı renk 

koyu portakal kırmızısı veya turuncuya döner. 

 

c. Ninhidrin Deneyi: Amino asitleri tanımak için yapılır. Bütün α-amino 

asitler güçlü bir oksidan olan ninhidrin ile reaksiyona girerek mor bir renk 

verirler. Ninhidrin etkisiyle amino asitler oksidatif bir deaminasyon ve 

dekarboksilasyona uğrayarak aldehit, NH3 ve CO2 oluşur, ninhidrin ise 

indirgenir. Bu da tekrar ninhidrin ve NH3 ile reaksiyona girerek mor renkli 

bir kompleks oluşturur. Prolin ve hidroksiprolin gibi bazı amino asitler ise 

kahverengi kompleks oluştururlar. 
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i. Deney için gerekli kimyasal maddeler: Ninhidrin eriyiği (150 

mg/dL), %0.1-0.5 glisin, tirozin, triptofan çözeltisi. 

ii. Deneyin yapılış: Bir deney tüpüne 1 ml amino asit çözeltisi alınır 

ve üzerine 3-5 damla Ninhidrin eriyiği ilave edilir. 2 dakika 

kaynatılıp musluk altında soğutulduğunda mor bir renk meydana 

gelir. Proteinlerde aynı deney için pozitif reaksiyon verirler. 

 

2. Proteinlerin Çöktürme Reaksiyonları  

a. Isı ile çöktürme: Proteinler üzerine ısının etkisini incelemek veya bir sıvı 

içerisinde protein olup olmadığını araştırmak amaçlanır. Isı etkisi ile 

protein ve su molekülleri arasındaki gevşek bağların kopması ile protein 

molekülünün sol halden jel hale geçmesi sağlanır. 

i. Deney için gerekli kimyasal maddeler: Protein çözeltisi 

ii. Deneyin yapılış: 2-3 mL protein çözeltisi deney tüpüne alınır ve 

ısıtılır. Bir süre sonra tüpteki çözeltinin beyaz ve bulanık bir hal 

aldığı görülür. Bu durumda Isı etkisi ile protein ve su molekülleri 

arasındaki gevşek bağların kopması ile protein molekülünün sol 

halden jel hale geçtiği anlaşılır. 

 

b. Etil Alkol ile çöktürme: Proteinler metanol ve etanol gibi organik 

çözücülerle reverzible olarak çöktürülebilir. 

i. Deney için gerekli kimyasal maddeler: Metanol veya etanol, 

protein çözeltisi. 

ii. Deneyin yapılış: Bir deney tüpüne 1 mL protein çözeltisi alınır ve 

üzerine %96’lık etanoldan 2 mL ilave edilir. Proteinlerin kısmen 

çöktüğü görülür.  Bu karışım iki tüpe yarıya yarıya paylaştırılır. 

Birinin üzerine beklemeden ve birden bire su eklenirse tortunun 

eridiği görülür. Diğer yarısı bir süre bekletilip yine su eklenir ve 

bu sefer denatüre olmuş proteinin erimediği görülür. Organik 

çözücüler proteinleri yavaş yavaş denatüre ederler. 

Denatürasyon +4 ºC’de yavaştır. 
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c. Esbach deneyi: Proteinler üzerine kuvvetli asitlerinin etkisinin 

incelendiği bir deneydir. Hem kalitatif hem de kantitatif olarak 

uygulanabilir. Kuvvetli asitler proteinleri denatüre ederler ve bu 

irreverzible bir denatürasyondur. 

i. Deney için gerekli kimyasal maddeler: Esbach ayıracı ( 1 g pikrik 

asit + 2 g sitrik asit 100 mL suda hazırlanır). 

ii. Deneyin yapılış: Deney tüpüne 2-3 mL kadar protein çözeltisi 

alınır. Üzerine aynı oranda Esbach ayıracı ilave edilip 

karıştırılırsa deney tüpünde asit etkisi ile tortulaşmanın 

(çökelti/presipitat) olduğu görülür. Test tüpünü ısıtın. Tortu 

özülürse, protein türev protein sınıfına (peptonlar / jelatin) aittir. 

Çökelti çözülmezse, basit veya konjuge protein sınıfına (albümin 

/ globulin / kazein) aittir. 


