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Úvod
• V tejto práci pozorujeme účinnosť pankreatickej 

alfa-amylázy v závislosti od pH prostredia.

• Hlavným zdrojom energie sú cukry:
1) škrob 
2) glykogén
sú hydrolyzované alfa-amylázou



Úvod
• Alfa-amyláza sa nachádza :

• 1) v slinnách (inaktivuje sa pri pH 4,0 a nižšej - napr. 
v žalúdku)

• 2) v pankrease (hlavným enzýmom zodpovedným 
za hydrolýzu škrobu a glykogénu)



Ciele

• Hlavný cieľ: dokázať vplyv pH na aktivitu 
pankreatickej amylázy

• Čiastkové ciele: komparácia účinnosti 
pankreatickej amylázy pri rôznych pH hladinách



Teoretická časť
• Tenké črevo:
• 1) 4-6 m dlhé
• 2) trávenie a 

vstrebávanie. 
• 3) časti – dvanástnik 

(vyúsťujú vývody 
pečene a 
podžalúdkovej žľazy)

                     lačník 
                     bedrovník

Podžalúdková žľaza tvorí 
pankreatickú šťavu, ktorá 
obsahuje enzýmy 
rozkladajúce živiny na 
jednoduchšie látky:
     1)amyláza
     2) pankreatická lipáza
     3) trypsín (chymotrypsín, 
karboxypeptidáza, 
ribonukleáza a 
deoxyribonukleáza). 



Praktická časť
• Materiál a pomôcky: skúmavka (4 ks), pipeta (4 ks), 

kvapkadlo, hodinové sklíčko (28 ks), stojan na 
skúmavky, filtračný papier, fixka na sklo, stopky.



Praktická časť
• Chemikálie: 1% škrobový maz, Lugolov roztok, tlmivé 

roztoky s rozličnými hodnotami pH (pH = 4, 7, 9), 
roztok Pancreolanu (pankreatická amyláza), 
destilovaná voda.

• Metódy: V tejto práci použijeme prvky experimentu 
(pridávanie kalibračných roztokov a lugolovho 
roztoku), pozorovania (pozorovanie farebných 
zmien pri rozklade škrobu), komparácie 
(porovnávanie jednotlivých vzoriek v závislosti od pH 
prostredia a času pôsobenia pankreatickej amylázy) 



Praktická časť
• Časové trvanie: 35-40 minút
• Hypotézy: Hypotéza č.1. -  Predpokladáme, že pri 

hodnotách pH nižších ako 7 nám prebieha trávenie 
škrobu najefektívnejšie. 

•                   Hypotéza č. 2. - Predpokladáme, že pri 
hodnotách pH sa rovná 7 nám trávenie škrobu 
neprebieha. 

•              Hypotéza č. 3. - Predpokladáme, že pri 
hodnotách väčších ako 7 nám trávenie škrobu 
prebieha v závislosti od dĺžky pôsobenia 
pankreatickej amylázy. Čím kratší časový úsek, tým je 
trávenie efektívnejšie. 



Praktická časť - výsledky
 Výsledkom pozorovania 
zmien optických vlastností 
škrobu, čo sa prejavilo 
iným sfarbením:

• 1)škrob sa mi najviac  
zafarbil pri pH 4 bez 
ohľadu na dĺžku 
časového intervalu



Praktická časť - výsledky
• 2) pri pH 7 sa škrob 

zafarbil na začiatku do 
hneda a pri ďalších 
intervaloch táto 
hnedá farba sa 
menila na žltú až 
napokon sa nám 
žiadna farebná 
zmena neudiala v 
poslednom časovom 
intervale. 



Praktická časť - výsledky
• 3)Pri pH 9 nám farebná 

zmena nastala ihneď 
na začiatku, ale 
postupom času sa nám 
pri 10 minútach začal 
škrob menej rozkladať, 
čo sa prejavilo hnedým 
sfarbením. Napokon pri 
posledných intervaloch 
toto hnedé sfarbenie sa 
premenilo na žlté. 



Praktická časť - diskusia
• Z výsledkov pozorovania farebných zmien môžeme 

usúdiť: 1)pankreatická amyláza, ktorá 
pôsobí pri resorbcii v tenkom čreve, 
má najväčšie účinky na rozklad 
škrobu v kyslom prostredí. 

2) V neutrálnom 
prostredí sa účinok 
pankreatickej amylázy 
takmer vôbec 
neprejaví. 

3) V zásaditom prostredí sa 
nám amylolytický účinok 
prejaví len pri krátkom 
časovom trvaní pôsobenia 
pankreatickej amylázy. Čím 
dlhšie je pôsobenie tejto 
amylázy, tým je účinok slabší 



Praktická časť – význam a 
využitie v praxi

• V praxi tento poznatok môžeme využívať ak máme 
ťažkosti s trávením cukrov, čo sa často krát prejaví 
nadúvaním, zápchou či opačným javom, hnačkou. 

• 1) Prejavy zlého trávenie cukrov zápchou? 
         Príčina: sacharidy sa rozkladajú veľmi málo a dlho. 
         Riešenie: Na tieto problémy máme prijímať 
potraviny, ktoré sú kyselinotvorné. 
• 2) Prejavy zlého trávenie sacharidov hnačkou?
         Príčina: trávenie prebieha veľmi rýchlo. 
         Riešenie: Na tieto problémy máme prijímať 
potraviny, ktoré sú zásadotvorné, alebo neutrálnotvorné. 



Záver
• Trávenie sacharidov:

1) najlepšie prebieha v kyslom prostredí - enzýmy pankreatickej 
šťavy sú najaktívnejšie v kyslom prostredí. 2)najhoršie prebieha v 
neutrálnom prostredí a v zásaditom pri dlhšom pôsobení pankreatickej 
amylázy. 
• Týmto poznatkom dokážeme:

1) zmierniť tráviace ťažkosti  -  dokážeme im predchádzať, resp. 
zabezpečiť si správnu prevenciu pred bolesťami a ťažkosťami spojenými 
s tráviacou sústavou. 

2) na druhej strane nám tento fakt môže pomôcť sa vyvarovať 
nadmernému požívaniu liekov. S užívaním liekov sú často krát spojené i 
vedľajšie účinky, ktoré nemajú očakávaný a priaznivý účinok na náš 
organizmus. 
• Štúdium tohto pokusu nám pomôže zabezpečiť si udržať zdravý životný 
štýl a zabezpečiť si správnu prevenciu pred tráviacimi problémami. 
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