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Urin hjälper växter att växa

Ureas från soyabönor och något om kvävecykeln
Syfte
En billig kvalitativ demonstration av ureasaktivitet.

Introduktion
I detta experiment bryter enzymet ureas från
soyabönor (Glycine max), ner urea (urinämne,
karbamid) till ammoniak och koldioxid.
CO(NH2)2 + H2O a 2 NH3 + CO2
Ammoniaklösning har ett högt pH, som kan påvisas
med en enkel pH-indikator, en indikator som man
kan få fram ur rödkål. Ammoniaken som bildas vid
reaktionen kan också upptäckas med hjälp av lukten.
Det är givetvis också nödvändigt att jämföra färgen av
indikatorn blandad med urealösningen och soyabönextraktet med färgen av ‘kontroller’ som innehåller enbart
urea eller soyabönextrakt. Detta experiment kan alltså
också ge en introduktion till experimentell design.
Denna aktivitet kan användas som stöd till undervisning om:

Sojaväxt

•

kvävecykeln — hur kväve från däggdjursurin
kan användas av andra organismer;

•

påverkan av organismer på sin omgivning — hur
organismer kan göra sin omgivnung mer anpassad
för dem själva. (Bakterien Helicobacter pylori, som
orsakar magsår, höjer pH hos värdens magsaft med
hjälp av ureas, vilket främjar dess egen tillväxt.);

•

anpassning av djur till olika dieter — i idisslarnas
mage hjälper bakteriellt ureas till att bryta ner
och använda kvävet från urea (urinämne);

•

enzymers allmänna natur — proteinkatalyserade
biokemiska reaktioner och faktorer som påverkar
enzymaktiviteten (t ex., temperatur, pH, tillgång på
enzym liksom på substrat och produkt koncentration).
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Utrustning och material
Behov för varje elev eller elevgrupp
Utrustning
•

Pasteur-pipetter eller sugrör, 4 st, för att föra över lösningar

•

Provrör, 6 st och provrörsställ; eller Periskålar, 6 st

•

Glasstav eller sugrör, för att blanda lösningar

•

Vattenfast märkpenna

Material
•

10 % lösning av gödningsmedel bestående av urea, 20 ml

•

10 % lösning av citronsyra, 5 ml (lösning med lågt pH)

•

10 % lösning av natriumbikarbonat
(NaHCO3), 5 ml (lösning med högt pH))

•

40 ml rödkålsindikator, tillverkad enligt nedan

•

10 ml soyabönextrakt, tillverkad enligt nedan

Soyabönextrakt (som innehåller ureas)
Figur 1.

Eftersom det är svårt att blanda små volymer av bönorna är
det bäst att framställa suspensionen för hela klassen. Detta kan
göras i förväg av läraren eller av en elevgrupp och den slutliga
blandningen och filtreringen kan göras som demonstration för
klassen. Lägg bönorna i blöt i vatten under minst en timme
(helst över en natt)) innan extraktet tillverkas. Kvantiteten
i receptet är tillräcklig för 30 elever som arbetar parvis.
1. Blötlägg ~ 20 g soyabönor i vatten
under minst en timme. Fig .1.

Figur 2.

2. Blanda de blötlagda soyabönorna i en mixer
med ~ 200 ml vatten (vattnet från de blötlagda
bönorna kan användas). Fig. 2.
3. Blanda ca 5 minuter eller tills blandningen är slät.
4. Lägg ett kaffefilter i en tratt som
sätts över en bägare. Fig. 3.
5. Filtrera soyapurén — samla upp och spara
filtratet (detta innehåller ureas).

Figur 3.

Obs: om soyaextraktet framställs av eleverna själva, använd
då ca 6 blötlagda bönor till varje elevgrupp — bönorna
kan mortlas med mortel och pistil och därefter filtreras.

Rödkålsindikator
Denna kan göras i förväg av läraren eller av
några elever. Kvantiteterna som ges nedan är
tillräckliga för 30 elever, som arbetar parvis.
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1. Skär tre stora rödkålsblad i 1-2 cm breda remsor. Fig. 4.
2. Lägg bladen i en 1 l bägare eller annan värmeresistent
behållare och häll 600 ml kokande vatten över bladen.
Se till att bladen är fullständigt täckta av vattnet. Fig. 5.
3. Häll efter 5 min. ner vätskan i en annan
bägare och låt den kallna.

Figur 5.

Obs: Om indikatorn framställs av eleverna själva behövs ett
litet rödkålsblad och 100 ml hett vatten till varje elevgrupp.

Tillvägagångssätt
Beroende på deltagarnas ålder, tillgänglig tid etc., kan
rödkålsindikatorn och soyabönextraktet framställas
av eleverna själva eller i förväg av läraren. Angivna
volymer är för vanliga provrör (~10 ml). Om man
använder andra kärl måste volymerna ändras.
Figur 6.

Steg 1: Demonstration av pH-indikator från rödkål
1. Märk 3 provrör med S(ur), B(asisk) och N(eutral).
Använd etiketter eller vattenfast märkpenna.
2. Tillsätt 3 ml av rödkålsindikatorn till varje rör. Fig. 6 and 7.
3. Tillsätt 2 droppar av citronsyrelösningen till provröret
märkt med S. Blanda och lägg märke till färgförändringen.

Figur 7.

4. Tillsätt 2 droppar av natriumbikarbonatlösningen
till provröret märkt med B. Blanda och
lägg märke till färgförändringen.
5. Tillsätt 2 droppar destillerat vatten till provröret märkt
med N. Blanda och lägg märke till färgförändringen.
6. Jämför och anteckna lösningarnas färger i
alla tre provrören. Ställ provrören åt sidan
för att användas som jämförelse. Fig.8.

Figur 8.

Steg 2: Effekten av ureas från soyabönor på urea
1. Märk 3 provrör med U(rea), E (soyabönureas), U+E (urea
och soyabönureas). Använd etiketter eller vattenfast
märkpenna.
2. Tillsätt 2 ml av rödkålsextraktet till vardera
provröret. Fig 9.

Figur 9.

3. Blanda 2 ml urealösning ner i vardera av provrören märkta
U och U+E. Lägg märke till färgen – vilket ungefärligt
pH har urea lösningen?
4. Blanda ner 2 ml av soyasuspensionen i provrören
märkta E och U+E.
5. Jämför färg och lukt i blandningarna från provrören
märkta U, E och U+E.
6. Jämför efter 3 minuter rören U, E och U+E med provrören
märkta S, B och N från Steg 1. Vilket approximativt
pH-värde har vätskorna i de olika provrören?
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Säkerhet
Ungefär 8 % av alIa barn kan vara allergiska mot
soyabönextrakt. Läraren bör kontrollera om något sådant
barn finns i klassen innan experimentet utförs.

Förarbete och tidsåtgång
Experimentet kan utföras på en timme. Vi föreslår
att eleverna arbetar i par eller i små grupper.
Soyabönsuspensionen och rödkålsextraktet kan framställas
i förväg av läraren eller demonstreras under lektionen.
Detta tar endast 10 minuter. Lägg märke till att soyabönorna
måste blötläggas i vatten minst en timme innan lektionen.
Steg 1: Rödkålsextraktet som pH-indikator: 10 minuter.
Steg 2: Reaktionen mellan ureas från soyabönor och urea:
10 minuter.

Felsökning
pH-indikatorn ändrar inte färg
•

Soyabönorna var värmebehandlade (t ex torkade i het
luft). Försök att använda soyabönor från en annan källa .

•

Färgen ändras vid fel pH-intervall – använd
helst rödkålsextrakt som pH-indikator, eftersom
den fungerar vid ett stort pH-intervall.

pH-indikatorn ändrar färg väldigt långsamt
•

Alltför lite enzym är tillsatt – soyabönorna var inte
tillräckligt mosade eller alltför lite soyaextrakt var tillsatt.

•

När man använder urin går reaktionen långsammare än
om man använder rent urinämne (urea, karbamid).

pH-indikatorn ändrar färg alltför snabbt
Vid kommersiell framställning av urinämnesgödsel finns det
vanligen kvar rester av ammoniumsalter. Detta kan höja
pH på gödsel tillräckligt mycket, för att förändra färgen
på pH-indikatorn. Försök sänka pH på urea-lösningen
med citronsyra (eller använd en annan indikator).
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Ytterligare undersökningar
•

Försök att tillsätta 2–3 omosade (men blötlagda)
soyabönor till en 2 ml urealösning blandad med lika
volym rödkålsextrakt. Vänta minst 20 minuter.
Ändras färgen på blandningen?

•

Hur påverkar lösningens pH ureasaktiviteten?

•

Påverkas enzymaktiviteten vid behandling av soyabönor
med hög temperatur (t ex att koka dem)? Gör försöket
med kokta soyabönor (några få minuter är tillräckligt).

•

Pröva andra urea källor (urin, animal gödsel)

•

Pröva om frön från andra växter också kan användas
som ureas källor. Använd andra grönsaker eller
jack beans (Canavalia ensiformis). Pumpkin frön
innehåller också ureas, men dessa måste ha torkats
vid rumstemperatur innan användningen.

•

Pröva andra pH-indikatorer, med olika känslighetsområden eller mät pH med en pH-elektrod.

Inköpsställen
Soyabönor, rödkål, citronsyra och natriumbikarbonat
(bakpulver) kan köpas i en vanlig livsmedelsaffär.
Gödselmedel med urinämne (urea) kan eventuellt
köpas i en lantbruksaffär eller från lantbrukare som
gödslar med ureagödsel. Man kan också köpa urea
(urinämne, karbamid) från olika kemikaliefirmor.

Förvaring av material
Blötlagda soyabönor kan förvaras vid rumstemperatur
över natten eller i kylskåp i 24 timmar. Rödkålsextrakt
kan förvaras 2-3 dagar i kyl och åtminstone 2 månader i
en frys (-18 °C). Rödkålsblad kan också förvaras frusna.

Avfall
I experimentet som beskrivs i denna laboration är allt
avfall ofarligt och kan kastas tillsammans med vanligt
avfall och vätskor kan spolas ner i toalett eller vask.

Anmärkningar och alternativt material
Soya
Soyabönor måste blötläggas innan man börjar experimentet
(åtminstone en timme eller ännu bättre över natten). När
de ligger i blöt förändras deras form från runda till ovala.
Soyabönor måste vara råa – kommersiellt tillgängliga
bönor är inte värmebehandlade, men vi rekommenderar
att kontrollerar detta och testa bönorna från inköpskällan
innan experimentet utförs med elever. Istället för soyabönor
kan man använda ”jack beans”, Canavalia ensiformes.
Blötlagda bönor kan mosas med en gaffel i stället för
med en mixer, men detta är mycket mer arbetssamt.

Upphovsrätten © tillhör författaren

5

www.bioscience-explained.org

bioscience | explained				

Vol 5 | No 2

pH-indikatorer
Rödkålsextrakt kan också framställas från frusen kål (blad kan
förvaras i en frys från perioder då de är lätta att få tag på).
Juice från rödkål som konserverats i burk kan också användas.
Denna juice är röd (sur) och bör därför neutraliseras med
bakpulverlösningen till blå-violett färg, innan den används
i försöket. Fenolftalein, bromtymolblått eller lakmus kan
också användas. Fenolftalinets färgomslag ligger vid pH
8.2–10; bromtymolblått ändrar färg vid pH 6.2–7.6.

Lösningar med andra pH
Citronsyra och bakpulver kan ersättas med andra
lösningar med lägre pH än 6 resp. högre än 8 (t ex vinäger
för sur lösning). OBS; Var noga med att kontrollera
säkerhetsbestämmelser för använda lösningar.

Tillkännagivande
Denna laboration har anpassats för Volvox-projektet, som
finansierats under Europakommisionens Sjätte ramprogram.

Ytterligare information
Vad är urea (kallas också urinämne eller karbamid)?
Varje organism bryter ner nukleinsyror och proteiner.
Denna process bildar kväveavfall, eftersom nukleinsyror
och proteiner innehåller kväveatomer. Däggdjur,
amfibier och en del evertebrater utsöndrar kvävet
som urinämne. Urinämnet bildas i levern och är
vattenlösligt. Mänskligt urin innehåller 2% urinämne.

Urea - det första organiska ämne som framställts på
laboratorium.
1828 syntetiserades urinämne av tysken Friedrich
Wöhler. Detta var en stor händelse, eftersom man
tidigare trott att endast levande organismer kunde bilda
organiska ämnen och att dessa ämnen var speciella
och fordrade en ”gudomlig” kraft för att bildas. Wöhler
överbryggade den levande världen till den icke levande.
Han erhöll inget Nobelpris för detta, eftersom Nobelpriset
inte fanns vid denna tid. Idag syntetiseras urinämne
i stora kvantiteter. Det används vid plasttillverkning
och för framställning av billigt kvävegödselmedel.

Vad är ureas?
Ureas är ett enzyme (I.U.B 3.2.1.81 i
internationell enzym klassificering), som bryter
ner urea till ammoniak och koldioxid:
CO(NH2)2 + H2O a 2 NH3 + CO2
Ammoniak har en karakteristisk lukt och höjer pH i lösningen.
Denna pH-förändring gör att pH-indikatorn ändrar färg.
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Är ureas från soyabönor skadligt för människor?
Ureas är inte skadligt. Råa soyabönor innehåller
emellertid andra ämnen som är ohälsosamma. Det finns
t ex en proteininhibitor i råa soyabönor, som hindrar
matsmältningsenzymet trypsin att fungera och därför är
råa soyabönor oätliga. Närvaron av inhibitorn är svår att
upptäcka, men den liksom ureas inaktiveras vid uppvärmning.
För att försäkra sig om att inhibitorn är inaktiverad, testas
kommersiella soyabönprodukter (soyamjöl eller födoämnen
som innehåller soya, som tempe, tofu, etc.) på ureasaktivitet
på ett likartat sätt, som beskrivs i detta experiment.

Varför finns det ureas i soyabönor?
Man vet inte idag varför det finns ureas i soyabönor. Bladen
på soyabönplantan innehåller också ureas, men i mycket
lägre koncentration (100 – 1000 gånger lägre). Man känner
till att ureas från blad hjälper till att återvinna kvävet från
proteiner (proteiner bryts ner till urinämne). Ureas i bönorna
gör samma sak när bönorna gror. Ammoniak som bildas
vid reaktionen kanske skyddar växtceller från patogener
– det verkar också som själva enzymet är en insekticid.

Ureas – det första enzym som kristalliserats
Ureas från Jack bean, Canavalia ensiformis, var det första
enzym som renframställdes och kristalliserades. James
B.Sumner gjorde detta 1926, vid en tid då de flesta forskare
inte trodde det var möjligt att kristallisera enzym. För detta
fick Sumner Nobelpriset 1946. Kristallisering av proteiner
hjälper forskare att fastställa proteiners struktur och
verkningssätt. Detta gör att man kan designa substanser,
som kan störa enzymaktiviteten. Detta sker hos anti-AIDS
mediciner och därmed hindras HIV-enzymer att verka.

Hur kan ureas i urin göra urin användbart? Lite om
kvävecykeln.
Kväve är av avgörande betydelse för växternas tillväxt. De
flesta växter kan endast använda kväve i form av ammoniak
eller nitrat. Endast ärtväxter (eftersom de lever i symbios med
bakterier) och cyanobakterier kan använda luftens kväve.
Många djur utsöndrar urinämne. Mikroorganismer i
jorden som livnär sig på urinämne producerar ureas, som
bryter ner urinämnet till ammoniak, vilket sedan kan
omvandlas till användbara produkter för växter. Detta
är en del av kvävecykeln, den process där kvävet från
proteiner och andra molekyler, ständigt återbildas.

På vilka andra ställen kan man hitta ureas?
Många bakteriearter bildar ureas, t ex Helicobacter
pylori, bakterien som orsakar magsår är en av dessa. När
Helicobacter bildar ureas så höjs pH i magsaften från 3
till 7, vilket är optimalt pH för denna bakteries tillväxt. Ett
kommersiellt test på Helicobacter pylori visar närvaron av
ureas i andningsluften och används för att påvisa magsår.
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Idisslare, som kor och får, har cellulosanedbrytande
bakterier i sin första mage (rumen). Dessa bakterier
hjälper dem att bryta ner växtfödan. Idisslarna utsöndrar
också urinämne i denna del av magen, vilket utgör en
utmärkt kvävekälla för bakteriernas tillväxt. För att kunna
bryta ner kvävet från urinämnet utsöndrar bakterierna
ureas. Slutligen tar djuren upp bakteriemassan.

Rödkålsextrakt – en mycket bra pH indikator
Rödkålsextrakt innehåller antocyaniner. Dessa ämnens
struktur är mycket pH-känsliga och därmed deras färg i
lösning. I pH 7 är lösningen violett och i de sura områdena blir
den röd. När pH blir över 7 och lösningen blir mer alkalisk blir
den grön. Färgförändringarna är reversibla. Kontrollera vad
som händer om du tillsätter citronsyra och därefter bakpulver.
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