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Téma: Příjem a výdej látek buňkou 

Úkol: 
1. Příjem látek kvasinkou  

2. Výdej látek kvasinkou 

Teorie: 
Živé buňky přijímají a vylučují ze a do svého okolí látky specificky, výběrově. Každá živá 

buňka má protoplast chráněný lipoproteinovou membránou, která je semipermeabilní – 

výběrově propustná. K vyrovnávání koncentrací mezi buňkou a prostředím tedy nedochází 

pouze po koncentračním spádu, ale i podle charakteru lipoproteinové membrány. Její 

vlastnosti jsou specifické pro konkrétní živé buňky. 

Pomůcky: 
Kvasnice (droždí), roztok neutrální červeně, 10% roztok glukosy, roztok Ca(OH)2, 5% roztok 

KOH, I2,  nasycený roztok K2Cr2O7, 20% roztok H2SO4 

Odsávací zkumavka (baňka), pryžová hadička, skleněná trubička, pryžová zátka, filtrační 

nálevka, filtrační papír. 

Postup: 
1) Příjem látek kvasinkou  

 Připravte emulzi kvasinek ve vodě. 

 Ke kvasinkám přikápněte roztok neutrální červeně tak, aby roztok byl zbarvený. 

Nechte delší dobu působit. 

 Emulzi kvasinek přefiltrujte. 

 Pozorujte zbarvení kvasinek na filtru a zbarvení filtrátu. 

 Kvasinky na filtru propláchněte vodou ze střičky. Přesvědčte se, zda barvivo neulpělo 

pouze na povrchu kvasinek. 

 Proveďte slepý pokus se zbarvením neutrální červeně v kyselém (H2SO4) a zásaditém 

(KOH) prostředí. 

 Vyvoďte závěry a vysvětlete. 
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2) Výdej látek kvasinkou 

 Do odsávací zkumavky nalijte asi 20ml 10% roztoku glukosy. 

 Přidejte asi 1g kvasnic. 

 Zkumavku uzavřete zátkou a protřepejte. 

 Ke zkumavce připojte pryžovou hadičkou skleněnou trubičku, kterou zavádějte ke 

dnu zkumavky naplněné vápennou vodou (roztokem Ca(OH)2) 

 Po delší době (alespoň 30 minut) suspenzi přefiltrujte a ve filtrátu se pokuste 

dokázat přítomnost ethanolu jodoformovou reakcí a reakcí s K2Cr2O7 

 Vysvětlete pozorované jevy a napište rovnice probíhajících reakcí. 

Důkaz ethanolu : 
1) Liebenova jodoformová reakce: 

K 5ml filtrátu přidejte 2ml 5% KOH. Roztok zahřejte na vodní lázni na 60 – 700C. Pak 

přidávejte po malých dávkách jemně rozetřený jod. Obsah zkumavky vždy 

protřepejte, až zmizí žlutohnědé zbarvení. Vzniká žlutý CHI3. 

2) Dichromanem draselným: 

Ke 3ml filtrátu přidjte 5ml nasyceného roztoku K2Cr2O7 a 2ml 20% H2SO4. Sledujte 

vznik Cr3+ iontů modrofialové barvy. 


