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Úvod

Pomocou poznatkov o amyláze (enzým) 
sa pokúsime dokázať jej prítomnosť v 
slinách človeka. Následne sa budeme 
zaoberať jej schopnosťou štiepiť cukry a 
ako teplota dokáže vplývať na túto 
schopnosť.



Ciele maturitnej práce

 Hlavný cieľ: dokázať prítomnosť 
amylázy v slinách človeka a tým potvrdiť 
jej dôležitú úlohu, ktorú zohráva v 
ľudskom organizme

 Čiastkové ciele: otestovať účinnosť 
amylázy pri rôznych teplotách, a tak zistiť 
vplyv prostredia na jej štruktúru a činnosť



Teoretická časť - Amyláza

 Enzým, hydroláza
 Látka bielkovinovej povahy
 Slinná, pankreatická
 Štiepenie polysacharidov na menej zložité 

cukry



Teoretická časť - Škrob

 Polysacharid
 zásobný cukor rastlín
 Zložený z dvoch zložiek – amylóza + 

amylopektín



Teoretická časť – Lugolov roztok

 nazvaný podľa J. G. A. Lugola
 roztok elementárneho jódu (I2) a jodidu draselného 

(KI) vo vode

 Dokáže detekovať škrob, nie však jednoduché sacharidy (napr. glukóza)



Praktická časť

Pomôcky: 
 Kadičky, 4x
 Filtračný lievik
 Vata
 Kahan
 Azbestová podložka
 Trojnožka
 Skúmavka, 4x 
 Teplomer
 Pipeta/Injekčná striekačka

Chemikálie:
 Voda
 Destilovaná voda
 Škrob Solamyl
 Lugolov roztok
 Roztok slín



Praktická časť

Metódy:
 postupy experimentu 

(zmeny teploty 
a pridávanie chemikálií)

 pozorovanie 
(pozorovanie zmeny 
zafarbenia)

 komparácia skúmaviek
 analýza výsledkov

Časové trvanie:
 90 – 100 minút



Praktická časť
 Hypotéza č. 1: zmes v jednej zo skúmaviek sa nezafarbí 

po pridaní Lugolovho roztoku, pretože sa v nej nachádza 
amyláza, ktorá škrob rozštiepila na jednoduchšie cukry.  
Zmes v druhá skúmavka sa zafarbí, pretože v nej je len 
škrob a destilovaná voda.

 Hypotéza č. 2: pri vysokej teplote sa amyláza 
denaturáciou znefunkční a preto sa zmes zafarbí.

 Hypotéza č. 3: pri nízkej teplote sa schopnosť amylázy 
štiepiť zmenšuje, preto sa zmes nezafarbí, alebo zafarbí 
len čiastočne.



Praktická časť - výsledky

 Dôkaz amylázy v slinách: jedna zo 
zmesí ostala číra (s amylázou), druhá sa 
zafarbila do tmavomodra (s destilovanou 
vodou).



Praktická časť - výsledky

 Pokus účinku pri 
nízkej teplote: 
viditeľné malé 
tmavomodré bodky

 Pokus účinku pri 
vysokej teplote: 
zmes sa nezafarbila, 
ostala číra



Záver

Dokázali sme prítomnosť amylázy v 
slinách, čím sme zároveň potvrdili aj jej 
dôležitú funkciu v organizme. Zároveň sa 
nám podarilo zistiť, jako vplýva nízka 
teplota na jej funkciu. Napriek neúspechu 
pri pokuse s vysokou teplotou sa nám 
podarilo dôjsť k ďalšiemu záveru: cukry 
sa dokážu štiepiť aj při vysokých 
teplotách.
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