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Eesti koolinoorte 50. bioloogiaolümpiaad 

Füsioloogia praktiline töö 

 

     Eesnimi : ................................................................. 

     Perekonnanimi : ..................................................... 

     Kool : ....................................................................... 

     Klass : .................................................................... 

     Rühm : .................................................................. 

 

 

Tärklise ensümaatiline lõhustamine ja lõhustusproduktide kindlakstegemine 

 

Põhiline inimese süljes sisalduv ensüüm on polüsahhariidide 1,4-αD-glükosiidsidemetele toimiv α-

amülaas ehk 1,4-αD glükaani glükanohüdrolaas. Sama ensüümi produtseerivad ka kõhunäärme 

aatsinuste rakud. α-amülaas lõhustab substraadiks olevat tärklist dekstriinideni ja disahhariid 

maltoosini, toime pH optimum on 6,7–7,2. Ka γ-amülaasi toimel tekib vähesel määral glükoosi. γ-

amülaasi produtseerivad peensoole limaskesta rakud. 

Järgnevalt on toodud tärklise ensümaatilise lõhustamise skeem ning mõningad lõhustusproduktide 

kindlakstegemise võimalused.  
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Maltoosi ja glükoosi tehakse kindlaks Trommeri reaktsiooniga. Trommeri reaktsioon põhineb 

maltoosi ja glükoosi ioone redutseerival toimel. Reaktsiooni käigus asendub kahevalentne Cu 

ühevalentsega, mille ühendid CuOH ja Cu2O on vastavalt kollase ja punase värvusega. Kui toimub 

reaktsioon: 

CuSO4 + 2NaOH= Cu(OH)2 + Na2SO4 

Tekkiv Cu(OH)2 sade lahustub kompleksseerumisel lahuses olevate sahhariididega sahhariidi OH 

rühmade kaud. 

NB! CuSO liig maskeerib reaktsiooni, sest taandumata Cu(OH) muutub kuumutamisel mustaks CuO 
sademeks: 

Praktiline töö: Sülje tärklist seedivate omaduste individuaalsete iseärasuste uurimine 

inimesel: 

Töö vahendid: 4 katseklaasi igale üliõpilasele, statiiv, mensuur, lehter, mõõtpipetid (1-, 2- ja 5-ml), 

1% 4 keedetud ja 1% keetmata tärklise lahus, 10% NaOH lahus, 1% CuSO lahus, Lugoli lahus, 

vaakumpump, termostaat, gaasipliit. 

Töö käik 

1. Iga üliõpilane saab 4 katseklaasi. Katsetulemuste täpsema tõlgendamise huvides märkida protokolli 

viimase söömise kellaaeg, tervislik seisund (terve, hiljuti somaatilisi haigusi põdenud, 

psühhoemotsionaalse pinge olemasolu jm.), toitumisharjumuste iseärasused (taimetoitlus, 

magusalembus, söögikordade arv ja regulaarsus päevas).  

2. Enne sülje kogumist loputada suud kraaniveega. Sülge tuleb koguda katseklaasi vähemalt 4 ml. 

3. Eemaldada sülje pealt vaht vaakumpumba ja selle külge kinnitatud pipeti abil. 

4. Kogutud süljest valada ligikaudu 2 ml teise katseklaasi (jagada sülg pooleks).  

5. Lisada ühte katseklaasi 2 ml 1% keetmata ja teise katseklaasi 2 ml 1% keedetud tärklise lahust.  
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NB! Keetmata tärklise lahust tuleb enne lisamist loksutada! Sülje ja lisatud tärklise lahuse kogused 

peavad olema ligikaudu võrdsed. 

6. Loksutada katseklaase hoolikalt, tähista katseklaasid ja asetada termostaati +37 ŗC juurde 15 

minutiks. 

7. Pärast termostateerimist valada kummagi katseklaasi sisu kahte võrdsesse ossa ning teha nii 

keedetud kui keetmata tärklise ja sülje lahustega joodi ja Trommeri testid. 

Positiivse joodi testi korral näitab sinine värvus lahuses tärklise esinemist, positiivne Trommeri test 

aga di- või monosahhariidide leidumist lahuses. 

Joodi test. Sülje ja tärklise lahusele lisada 1–2 tilka Lugoli lahust (300 ml-s destilleeritud vees on 1 g 2 

I ja 2 g KI). Keetmata tärklise lahust enne Lugoli lahuse lisamist tingimata loksutada ja jälgida 

tärkliseterakeste värvumist! Sinine värvus näitab tärklise, violetne amülodekstriinide ja punane 

erütrodekstriinide esinemist, värvuse kahvatumine näitab, et tärklis on üle läinud akrodekstriiniks ja 

maltoosiks. 

Trommeri test 

4 1. Lahusele lisada võrdne kogus 10% NaOH lahust ja 1–2 tilka 1% CuSO lahust. 

2. Kuumutada katseklaasi sisu keemiseni. Kuumutamisel tuleb olla ettevaatlik ja hoida katseklaasi 

leegi kohal kaldu, et lahus keema hakates välja ei pritsiks! Hoiduda ka katsuti kallutamisest kolleegi 

suunas! 

3. Test lugeda positiivseks, kui kuumutamisel tekib lahuses kollane või punane värvus või sade, mis 

viitab maltoosi ja/või glükoosi olemasolule. 

4. Kanna  tulemused tabelisse ja analüüsi katsete tulemusi. Trommeri ja joodi testi tulemuste põhjal 

määrata tärklise lõhustumise aste igas katses. 

 

Keetmata tärklis Keedetud tärklis 

Joodi test Trommeri test Joodi test Trommeri test 
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Järeldused: 

1. Kas sülg toimib keedetud ja keetmata tärklisele ühtmoodi või erinevalt? 

 

 

2. Põhjenda erinevuste olemasolu või puudumist. 

 

 

3. Kui katse läbiviimiseks vajaliku sülje kogumine on raskendatud, siis mis on selle kõige 

tõenäolisemaks põhjuseks? 


