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DEMOLAB 

Bioquímica. D’on treu l’energia el musclo? 
Protocol complet disponible a http://www.activitatseducativessanostra.es/ - Activitats DemoLab – Material didàctic  

Objectius 

 Identificar els diferents òrgans d’un musclo 

 Extreure una macromolècula dels seus teixits 

Pràctica 1: Dissecció d’un musclo (Mytilus edulis) 

Material 

 2 Musclos 
 Tisores 
 Pinces 

 Espàtula 
 Paper de filtre 
 Placa de Petri 

 Bany termostàtic 

Procediment 

1. Introduir un dels musclos en una olla amb aigua calenta (aproximadament a uns 

60-70ºC) durant uns 3-5 minuts (fins que s’obrin les valves). 

2. Observar la closca: la seva forma, les línies concèntriques que presenta i que 

indiquen les etapes de creixement d’aquest bivalve. Destacar també la xarnera o 

zona de contacte entre les dues valves. 

3. Separar l’animal de la closca tallant amb el bisturí o les tisores els músculs 

adductors. 

4. Dipositar el musclo sobre la planxa de dissecció i observar el mantell, els 

músculs adductors i l’hepatopàncrees de color verdós. 

5. Estendre la vorera del mantell i localitzar la boca, els palps labials, les brànquies, 

el peu, la glàndula del bissus (que segrega els filaments mitjançant els quals es 

pot adherir als objectes) i el gep de polixinel·la (que conté els òrgans 

reproductors). 

6. Obrir i observar el musclo viu, en fred. Ràpidament, extreure una mostra del 

mantell per a l’extracció del glucogen (Pràctica 2). 

http://www.activitatseducativessanostra.es/
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Qüestionari 

1. Què significa bivalve? 

2. Com s’anomenen també els mol·luscs que tenen dues valves? 

3. Com es poden moure? Per què poden formar colònies fàcilment? 

4. Has distingit si eren mascles o femelles? 

5. Assenyala als dibuixos següent, les parts més importants i que s’indiquen: 
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Pràctica 2: Extracció i purificació del glucogen de musclo (Mytilus edulis) 

Introducció 
El glucogen és un polisacàrid format per glucoses i presenta una funció de reserva 

energètica. Després de les menjades, quan hi ha un excés de glúcids, aquests 

s’emmagatzemen en forma de glucogen als músculs i al fetge. El glucogen es mobilitza 

per mantenir la glucèmia o nivell de glucosa en sang. 

Fonament 
Per purificar el glucogen de la resta dels components cel·lulars, s’aprofiten les 

propietats característiques de la seva solubilitat en medi àcid i la seva insolubilitat en 

medi etanòlic. 

La major part de les macromolècules naturals dels teixits animals precipiten quan les 

privam de la capa d’hidratació que les manté en dissolució. Així, en medi etanòlic 

precipiten la major part de les proteïnes i també el glucogen, la qual cosa ens permet 

eliminar els lípids, els monosacàrids i els aminoàcids lliures. Per separar el glucogen de 

les proteïnes aprofitarem la diferent solubilitat que presenten aquests dos compostos 

en medi àcid: les proteïnes són insolubles, mentre que el glucogen és soluble. 

Material i reactius 
 Paper de filtre 
 Tubs d’assaig 
 Gradeta 
 Bany Maria 
 Vòrtex 

 Pipeta de 1 mL 
 KOH 30% 
 Bany d’aigua gel 
 Àcid tricloracètic 8% 
 Etanol 96º 

 Pipeta Pasteur 
 Aigua destil·lada 
 Balança 
 Centrífuga 
 Èter etílic 

Procediment 
1. Mantenir un tub d’assaig amb 1 mL de KOH al 30% en un bany d’aigua a 100ºC. 

2. Agafar una mostra de mantell de musclo (evitant agafar les brànquies) 

d’aproximadament 0,5 cm x 0,5 cm, i introduir-la completament dins un dels 

tubs d’assaig amb KOH. Els tubs s’han de mantenir dins el bany Maria fins que 

els teixits es digereixin completament. 

3. Una vegada digerit, refredar el tub en un bany d’aigua-gel. A partir d’aquest 

moment, s’ha de treballar sempre en fred. 
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4. A continuació, afegir al tub 2 mL d’etanol 96º. Agitar el tub amb ajuda del vòrtex 

i d’una vareta de vidre, si escau. En aquestes condicions el glucogen precipita, 

però també ho fan les proteïnes que arrosseguen les sals minerals i altres 

molècules de baix pes molecular. 

5. Seguidament, centrifugar la mostra a 3.000 rpm, a 4ºC, durant 10 minuts. El 

sobrenedant resultant es descarta. 

6. Resuspendre el precipitat en 1 mL d’àcid tricloracètic, amb la finalitat de separar 

el glucogen de les proteïnes. El glucogen és soluble en medi àcid, mentre que 

les proteïnes no ho són. Agitar el tub amb ajuda del vòrtex i d’una vareta de 

vidre, si escau. 

7. Tornar a centrifugar el tub a 3.000 rpm, a 4ºC, durant 10 minuts. Ara, recollir el 

sobrenedant amb el glucogen amb ajuda d’una pipeta Pasteur i passar-lo a un 

nou tub d’assaig. El precipitat amb les proteïnes es descarta. 

8. Afegir al sobrenedant recollit 4 mL d’etanol en fred, per a la precipitació selectiva 

del glucogen. 

9. Tornar a centrifugar, a 3.000 rpm, a 4ºC durant 10 minuts. Aleshores rebutjar 

el sobrenedant i queda el precipitat de glucogen. 

10. Afegir 2 mL d’èter etílic (a la campana de gasos per evitar la inhalació) i agitar 

amb l’ajuda del vòrtex. 

11. Centrifugar novament, a 3.000 rpm, a 4ºC durant 10 minuts. Rebutjar amb 

molta cura el sobrenedant amb ajuda d’una pipeta Pasteur. 

12. Eixugar el precipitat amb un corrent d’aire fred. De manera que obtindrem una 

pols fina i seca de glucogen. 

Qüestionari 

1. Què és el glucogen? Quina és la seva funció? 

2. Per què s’usen musclos vius? I per què es mantenen en fred? 

3. Quin efecte fan el KOH i el bany d’aigua a 100ºC sobre les mostres de teixit? 

4. Com s’explica que l’etanol 96º  faci precipitar el glucogen i les proteïnes? 

5. Quina finalitat té la utilització de l’àcid tricloracètic? 


