
 
 

          

Undersökning av enzymet katalas från jästceller 

Syfte: Att undersöka hur olika faktorer påverkar aktiviteten hos enzymet katalas från 
jästceller 
 
Teori: Lärobok s 315-319 (Gymnasiekemi 2 Andersson m.fl) 
 
Fakta om enzymet katalas 
Katalas finns i nästan alla organismers celler för att skydda cellerna från väteperoxid som bildas som 
en biprodukt i cellandningen.  Väteperoxid är ett kraftigt oxidationsmedel som skadar cellerna vid 
ansamling. Enzymet katalyserar reaktionen: 
               katalas 
2 H2O2        ↔    2 H2O + O2(g) 
 
Metod 
Enzymaktiviteten hos katalas kan studeras genom att mäta hastigheten för syrgasbildning. En enkel 
metod är att mäta tiden det tar för ett filterpapper som doppats i en katalaslösning att stiga mot ytan 
efter att filterpappret sänkts ner i en väteperoxidlösing.   
 
 
Förberedelser: 
 
1. Lös upp en halv sked torrjäst i 50 ml fingervarmt vattenledningsvatten i en bägare. Rör om      
    så att all jäst löser sig. Lösningen innehåller enzymet katalas. 
 
2. Mät upp 100 ml avjonat vatten i en bägare, Tillsätt 5 ml 33%-ig väteperoxid till bägaren.    
    Rör om.  
 
Försök 1 
 
Materiel: Platta med brunnar, små runda filterpapper, katalaslösning som du blandat  
                 till, väterperoxidlösning som du blandat till, 1 M saltsyra, 1 M NaOH-lösning,  
                 pincett 
 
Utförande:  
 A. Fyll tre brunnar med 2,5 cm3 väteperoxidlösning. Fyll den fjärde brunnen med 2,5 cm3  

        avjonat vatten. Det är viktigt att det är samma volym vätska i alla brunnarna. Doppa  
     ett filterpapper i katalaslösningen med hjälp av en pincett. Överför filterpappret till den  
     första brunnen med pincetten och se till att filterpappret hamnar på brunnens botten. Mät     
     tiden det tar för filterpappret att stiga till ytan. Doppa ytterligare ett filterpapper i  
     katalaslösningen och överför filterpappret till brunn 2. Mät tiden det tar för filterpappret att  
     stiga till ytan. Upprepa för brunn 3 och 4.  
 

Riskbedömning: Laborationen är måttligt riskfylld  
                                                                     
Saltsyra och natriumhydroxidlösning kan skada ögonen vid stänk  

Bly-, silver- och kopparjonlösningar är giftiga för vattenlevande  
organismer 
 
Avfallshantering: Lösningar innehållande metalljoner hälls ut på ett 
hushållspapper som slängs i papperskorgen. Övriga lösningar hälls ut i vasken.   
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B. Fyll tre brunnar med 2,5 cm3 väteperoxidlösning. Fyll den fjärde brunnen med 2,5 cm3  

        avjonat vatten. Tillsätt 1 droppe 1 M saltsyra till samtliga brunnar. Rör om. Doppa ett  
     filterpapper i katalaslösningen med hjälp av en pincett. Överför filterpappret till den första  
     brunnen med pincetten och se till att filterpappret hamnar på brunnens botten. Mät tiden  
     det tar för filterpappret att stiga till ytan. Upprepa för brunn 2-4. 
 

 
 
C. Fyll tre brunnar med 2,5 cm3 väteperoxidlösning. Fyll den fjärde brunnen med 2,5 cm3  

        avjonat vatten. Tillsätt 1 droppe 1 M NaOH-lösning till samtliga brunnar. Rör om. Doppa  
     ett filterpapper i jästlösningen med hjälp av en pincett. Överför filterpappret till den första  
     brunnen med pincetten och se till att filterpappret hamnar på brunnens botten. Mät tiden     
     det tar för filterpappret att stiga till ytan. Upprepa för brunn 2-4. 
 

 
Försök 2 
 
Materiel: Platta med brunnar, små runda filterpapper, katalaslösning som du blandat  
                 till, väterperoxidlösning som du blandat till, pincett, brännare, provrör,  
                 provrörsklämma, liten bägare, isbad  
 
Utförande:  
A. Ta ut lite av katalaslösningen och häll över den i ett provrör. Håll provröret med en  
     provrörsklämma över en låga och låt katalaslösningen koka någon minut. Häll tillbaka den  
     kokade katalaslösningen i en mindre bägare. Fyll tre brunnar med 2,5 cm3 väteperoxid-  
     lösning. Doppa ett filterpapper i kokad katalaslösning med hjälp av en pincett.  
     Överför filterpappret till den första brunnen med pincetten och se till att filterpappret  
     hamnar på brunnens botten. Mät tiden det tar för filterpappret att stiga till ytan. Upprepa    
     för brunn 2 och 3 
 
 
 
 
 
B. Fyll ett provrör till 2/3 med väteperoxidlösningen och ställ provröret 5-10 min i ett isbad. 
     Fyll därefter tre brunnar med 2,5 cm3 kyld väteperoxidlösning. Doppa ett  
     filterpapper i katalaslösningen med hjälp av en pincett. Överför filterpappret till den första  
     brunnen med pincetten och se till att filterpappret hamnar på brunnens botten. Mät tiden  
     det tar för filterpappret att stiga till ytan. Upprepa för brunn 2 och 3 
 
 
           
 
 
Om du har tid kan du undersöka någon annan temperaturs inverkan på enzymaktiviteten  
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Försök 3 
   
 Materiel: Platta med brunnar, små runda filterpapper, katalaslösning som du blandat  
                   till, väterperoxidlösning som du blandat till, pincett, liten bägare, Pb2+-lösning 
 
  Utförande:  
     Ta ut lite av katalaslösningen i en ny bägare och droppa i några droppar  
     blynitratlösning. Fyll tre brunnar med 2,5 cm3 väteperoxidlösning. Doppa ett  
     filterpapper i katalaslösningen som innehåller Pb2+-joner med hjälp av en pincett.  
     Överför filterpappret till den första brunnen med pincetten och se till att filterpappret  
     hamnar på brunnens botten. Mät tiden det tar för filterpappret att stiga till ytan. Upprepa  
     för brunn 2 och 3 
 
 
 
 
 
 
Om du hinner kan undersöka andra metalljoners inverkan på enzymaktiviteten. 
 
 
Redovisning  
 
Vilka slutsatser kan du dra om olika faktorers påverkan på enzymaktiviteten hos 
katalas från jästceller. 
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