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INSPIRACJA

Nowoczesny styl życia

Dzięki dzisiejszej zwiększonej świadomości zdrowotnej, coraz

więcej osób często spożywa soki owocowo-warzywne. My same

wielokrotnie porównywałyśmy między sobą różne odmiany

soków, co zainspirowało nas do dalszych poszukiwań.

Soki klarowne vs soki mętne

Okazuje się, że wiele osób nadal nie jest przekonanych do picia

napojów mętnych, zawierających miąższ. Dlatego to właśnie

soki klarowne są najczęściej sprzedawane. By pozbyć się z nich

miąższu, poddawane są one procesowi klarowania najczęściej

przeprowadzanego z użyciem enzymu pektynazy.



CEL PROJEKTU

Jony Metali

Ogromny wpływ na aktywność pektynazy w procesie klarowania mają jony

metali, które mogą działać jako kofaktory lub inhibitory enzymu. Doprowadza

to do uzyskania różnych poziomów klarowności soków.

Enzym pektynazy

Pektynaza jest naturalnie występującym enzymem, który zrywa wiązania 

glikozydowe w polimerze pektyny- heteropolisacharydzie znajdującym się w 

ścianach komórkowych niektórych roślin i owoców, produkując kwas 

galakturonowy oraz wodę, która zwiększa objętość soku czyniąc jego produkcję 

bardziej opłacalną. 

CEL PROJEKTU: Zbadanie jak obecność jonów metali z ładunkiem 2+,

wpływa na aktywność pektynazy w roztworze szpinaku. Zbadałyśmy efekt

jonów miedzi, kobaltu, niklu oraz wapnia, poprzez analizę współczynnika

przepuszczalności światła za pomocą czujnika kolorymetrycznego.



METODOLOGIA

Bufor Octanowy 

Wykorzystany bufor octanowy 

składał się z 0.1M octanu sodu 

oraz kwasu chlorowodorowego, 

używając mieszadła 

magnetycznego i sondy do 

pomiaru pH.

Powód:

Enzym pektynazy działa 

optymalnie w warunkach 

kwaśnych. Dlatego też bufor 

miał pH 4.2 i stężenie 0.1 M.

Pochodzenie:

Enzym pektynazy pochodził z 

grzybów Aspergillus (>0.3 U/mg) 

(produkcja firmy Sigma).

Roztwór pektynazy

Roztwór pektynazy przygotowany 

został poprzez rozpuszczenie 6g 

enzymu w 100ml buforu, używając 

również mieszadła magnetycznego. 

Docelowy roztwór miał stężenie 2%. 



METODOLOGIA

Ekstrakt ze szpinaku:

1. Od liści odkrojone zostały łodygi

2. Zblendowałyśmy 148g liści szpinaku w 1184 ml buforu (1:8)

3. Został przefiltrowany przez gazik jałowy by usunąć miazgę

Informacje:

• Stan świeżości jest jedną ze zmiennych kontrolowanych 

• Wykorzystany szpinak pochodził od lokalnego 

sprzedawcy. Ogranicza to negatywny wpływ na środowisko. NiCl2 CoCl2

Sole:

Przygotowałyśmy też 100 ml roztworów soli w 

kolbach wolumetrycznych w stężeniu 30ml/M

CaCl2 CuCl2

Powody:

Nasz wybór jonów metali oraz następnie roztworów soli, 

wywodził się z odnalezionej literatury. Było w niej bardzo 

niewiele informacji na temat oddziaływania jonów niklu oraz 

kobaltu na enzym pektynazy. Interesowało nas też 

odziaływanie kolorowych roztworów.



Przygotowanie probówek:

• Przygotowany roztwór soli, wodę, bufor i roztwór 

szpinaku zmieszałyśmy w odpowiednich 

proporcjach w probówkach (TABELA)

• Do probówek dodałyśmy roztwór pektynazy w 

różnych proporcjach

• Wszystkie probówki wypełnione były 12 ml 

roztworu

Numer probówki

0 0S 1P 1PS 2P 2PS 3P 3PS 4P 4PS

Szpinak, 

roztwór

(ml)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Pektynaza, 

roztwór 2% 

(ml)

0 0 0.5 0.5 1 1 2 2 3 3

Sól (mg) 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30

Woda (ml) 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

Bufor (ml) 5 5 4.5 4.5 4 4 3 3 2 2

PROCEDURA
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Inkubacja w 45 C, 0.33% (m/v) pektynaza

Kąpiel wodna:

• Probówki włożyłyśmy do kąpieli wodnej o temperaturze 45 

st. C na 60 minut (wartość wyznaczona przez nas wcześniej 

we wcześniejszych próbach, różnica w przepuszczalności 

rosła w wolnym tempie po tym czasie, WYKRES)

• Po wyjęciu ich, za pomocą pipety z każdej probówki 

pobrałyśmy po 3ml z górnej części mieszaniny



Analiza:

• Oczekujące probówki przechowywałyśmy w lodówce, aby 

zahamować aktywność pektynazy

• Skalibrowałyśmy kolorymetr za pomocą buforu

• Przelewałyśmy zawartość probówek do kuwet pomiarowych i po kolei

badałyśmy względną przepuszczalność światła przez każdy roztwór za 

pomocą czujnika kolorymetrycznego oraz oprogramowania EasySense

software

• Eksperyment powtórzyłyśmy 3 razy dla każdej z soli (CaCl2, CuCl2, 

NiCl2, CoCl2)

Obliczenia:

• Wyniki przechowywałyśmy w programie MS Excel, 

którego użyłyśmy również do wstępnej analizy danych i

przygotowania wykresów

• Obliczyłyśmy również odchylenie standardowe, jaki i 

poziom absorbancji, który był konieczny do wyliczenia 

różnic w przepuszczalności

PROCEDURA



WYNIKI

Otrzymane dane

Wykresy wykazują początkowo otrzymane nieprzetworzone dane  



WYNIKI

Inhibitory:

Zarówno jony wapnia jak i jony miedzi okazały się silnymi inhibitorami enzymu pektynazy. W 

przypadku jonów wapnia, zmiana w przepuszczalności światła wzrastała również wraz z rosnącym 

stężeniem pektynazy. 

* w porównaniu do próbki bez pektynazy



WYNIKI

Kofaktory:

Tymczasem jony niklu i kobaltu ujawniły się jako silne kofaktory enzymu pektynazy. Jest to 

interesujące pod względem tego, że oryginalne roztwory zawierające zarówno jony niklu jak i jony 

kobaltu miały bardzo intensywne kolory. Są one też niespotykane w literaturze. 

* w porównaniu do próbki bez pektynazy



Wyniki naszego projektu mogą zostać wykorzystane do dalszych

badań dotyczących pektynazy oraz oddziaływujących na nią jonów

metali. Jest to szczególnie przydatne w przemyśle żywieniowym, gdzie

konieczna jest jak najtańsza oraz najbardziej efektywna produkcja

soków klarownych.

Aby wytworzony przez nas roztwór mógłby zostać poddany

konsumpcji, konieczne są dalsze badania dotyczące poszczególnych

jonów oraz ich działania na ludzkie trawienie.

Planujemy dalej działać nad naszym projektem i przeprowadzać

kolejne eksperymenty dotyczące wpływu jonów metali na aktywność

pektynazy.

ZASTOSOWANIA I PERSPEKTYWA DALSZYCH 
BADAŃ
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