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Zastosowanie enzymów amylolitycznych do produkcji syropów glukozowych, 

maltozowych i skonwertowanych 
 

 

Część teoretyczna 
 

Charakterystyka najważniejszych enzymów amylolitycznych  
 

Endoamylaza 

 α-amylaza (dekstrynotwórcza) 4-glukanohydrolaza α -1,4 glukanu, (EC 3.2.1.1) –  

hydrolizuje wiązanie α -1,4-glikozydowe wewnątrz łańcucha cząsteczki skrobi, co zmniejsza 

lepkość roztworu. Stosuje się ją w pierwszym etapie przetwarzania skrobi, co powoduje 

obniżenie temperatury kleikowania skrobi z ok. 75-80
o
C do temperatury max. 70

o
C, a 

następnie katalizuje jej szybkie upłynnienie. Produktami końcowymi hydrolizy skrobi są, w 

zależności od pochodzenia enzymu maltoza i oligosacharydy. W zależności od drobnoustroju 

użytego do produkcji α-amylazy, otrzymane enzymy różnią się miejscem hydrolizowanego 

wiązania w łańcuchu polisacharydu i optymalnymi warunkami reakcji.  

Termostabilne α-amylazy pochodzenia bakteryjnego (Maxamyl, Dexlo) stosowane są do 

upłynniania skrobi. Natomiast preparaty α-amylazy pochodzenia grzybowego znalazły 

zastosowanie do produkcji syropów maltozowych (Mycolase). W wyniku działania enzymów 

upłynniających ze skrobi otrzymuje się syropy o DE między 10-30, zawierające, znaczne 

ilości oligosacharydów zbudowanych z 6 reszt glukozowych, oraz niewielkie ilość dekstryn 

granicznych, glukozy, maltozy i maltotriozy. Syropy otrzymane przy udziale α-amylazy 

pochodzenia grzybowego charakteryzują się DE od 40 do 55 i zawartością maltozy nawet do 

70%. α-Amylazy grzybowe, w przeciwieństwie do α-amylaz bakteryjnych wykazują większą 

aktywność w środowisku o niższej temperaturze i niższym pH (tabela 1). Używając 

wyselekcjonowanego szczepu Bacillus licheniformis otrzymano termostabilną α-amylazę o 

optymalnej temperaturze hydrolizy skrobi 95
o
C. Przez krótki czas była ona aktywna nawet w 

temp.105-110
o
C. 

 

Tabela 1. Masa cząsteczkowa i optymalne warunki działania α amylaz różnego pochodzenia. 

 

Drobnoustrój Masa 

cząsteczkowa 

Da 

pH- optimum Optymalna 

temperatura 

Aspergillus oryzae 

Bacillus licheniformis 

Bacillus licheniformis 

Bacillus subtilis 

Bacillus subtilis 

Aspergillus niger 

Aspergillus niger 

52 600 

63 000 

22 500 

48 000 

47 000 

61 000 

58 000 

5,5-5,9 

5,0-10,0 

5,0-8,0 

6,0 

5,3-6,4 

5,0-6,0 

4,0-5,0 

40 

90 

76 

60 

50 

35 

50 

 

Obecnie w technologii żywności najczęściej stosuje się α-amylazy produkowane przez 

drobnoustroje, jednak pierwszym źródłem enzymów amylolitycznych, a zwłaszcza α-amylazy 

był słód otrzymywany z jęczmienia. Słód wykazuje aktywność głównie α-amylazy, ale 

towarzyszą mu także aktywności oligo-(1-6)-glukozydazy, -amylazy, glukoamylazy. 

 Egzoamylazy 

 -amylaza– maltohydrolaza α-1,4 glukanu (EC 3.2.1.2) hydrolizuje co drugie 

wiązanie α-(1-4)-glikozydowe od nieredukującego końca łańcucha skrobi. Enzym ten 
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hydrolizuje amylozę w 75-91%, a amylopektynę w 55-60%. Końcowymi produktami 

hydrolizy skrobi jest maltoza i dekstryny graniczne. Obecnie najczęściej stosowana 

jest w technologii żywności -amylaza pozyskiwana z jęczmienia (słodu). Dzięki 

rozwojowi biotechnologii preparaty -amylazy można uzyskiwać także przy użyciu 

bakterii.  

 glukoamylaza- glukanohydrolaza α-1,4 glukanu (EC 3.2.1.3) hydrolizuje wiązania  

α-(1-4)-glikozydowe od nieredukującego końca łańcucha skrobi, odszczepiając 

cząsteczki glukozy. Zdolna jest także do hydrolizy wiązań α-(1-6)-glikozydowych w 

amylopektynie, ale ze znacznie mniejszą szybkością, niż wiązań α-(1-4)-

glikozydowych. Przy zastosowaniu tego enzymu produkuje się rocznie kilkanaście 

milionów ton hydrolizatów skrobiowych. Na rynku dostępne są głównie preparaty 

grzybowe glukoamylazy. Ich optymalne warunki działania zależą od rodzaju pleśni 

produkującej enzym (tab. 2).  
 

Tabela 2. Masa cząsteczkowa i optymalne warunki działania glukoamylaz różnego 

pochodzenia. 
  

Wybrane pleśnie Masa cząsteczkowa 

Da 

pH- 

optimum 

Optymalna 

temperatura 

Aspergillus niger  

 I 

II 
 

Aspergillus awamori 
 

Neurospora sitophila 
 

Aspergillus oryzae   

I 

II 

III 

 

99 000 

112 000 
 

83 700-88 000 
 

23 000 
 

 

76 000 

38 000 

38 000 

 

4,5-5,5 

4,5-5,5 
 

4,5 
 

5,0-6,5 
 

 

4,5 

4,5 

4,5 

 

- 

- 
 

60 
 

50 
 

 

60 

50 

40 
  

 

Enzymy hydrolizujące wiązania α-1,6 

 pullulanaza – hydrolizuje wiązania α -1,6 glikozydowe w amylopektynie, co 

umożliwia powstanie prostołańcuchowych maltodekstryn. Działa na oligosacharydy 

zawierające po dwie jednostki glukozy z każdej strony wiązania. Pullulanazę 

otrzymuje się z bakterii Klebsiella, Escherichia, Bacillus, Streptococcus. 

 izoamylaza– hydrolizuje wiązania α -1,6 glikozydowe w amylopektynie, co 

umożliwia powstanie prostołańcuchowych maltodekstryn. Działa na dekstryny 

zawierające co najmniej po trzy jednostki glukozy z każdej strony wiązania 1,6. 

Izoamylazę otrzymuje się przy użyciu bakterii Cytophaga, Bacillus, Escherichia, 

Flavobacterium i drożdży Lipomyces. 
 

Zastosowanie enzymów hydrolizujących wiązania α-1,6 w procesie scukrzania powoduje: 

 wzrost zawartości glukozy (ok. 2%) w obecności glukoamylazy 

 wzrost zawartości maltozy (ok. 20-25%) z -amylazą  

 redukcję czasu scukrzania (do 48h) 

 pozwala na zwiększenie stężenia substratu DS (do 40%) 

 pozwala na redukcję zastosowania glukoamylazy (do 50%) 

Zastosowanie syropów powstałych z hydrolizy skrobi 
 



Enzymy żywności 

 

 3 

Typy skrobi przetworzonej Przykładowe zastosowanie 

Syropy maltozowe Przemysł cukierniczy (zapobieganie krystalizacji 

sacharozy, polepszanie walorów smakowych, 

wydłużanie trwałości produktów) 

Syropy wysokoskonwertowane Produkcja lodów, konfitur i dżemów, syropów 

owocowych, soków, ciastek,  

Syropy glukozowe Przemysł cukierniczy i pszczelarski 

Syropy fruktozowe Produkcja napojów (Coca Cola, Pepsi Cola), 

produkcja żywności dla diabetyków, przetwórstwo 

owoców 

Syropy maltodekstrynowe Przemysł spożywczy (regulatory wilgotności, 

wypełniacze), przemysł cukierniczy (produkcja 

lodów, cukierków) 

 

Metody oznaczania aktywności α-amylazy: 

metody oparte na zmianach lepkości kleiku skrobiowego  

Metody wiskozymetryczne są stosowane powszechnie do oznaczania aktywności -amylazy 

w mące pszennej i żytniej. Są one bardziej przydatne w ocenie technologicznej, niż metody 

spektrofotometryczne, ale mniej dokładne. Wyróżnia się 2 takie metody: metoda liczby 

opadania i metoda amylograficzna. Pomiar lepkości w obu metodach przeprowadza się w 

temp. 55-80
o
C, czyli w temperaturze wyższej niż temp. kleikowania, zatem w warunkach 

podobnych do tych, w których odbywa się wypiek pieczywa. 

 

metody oparte na pomiarze ilości wytworzonych cukrów redukujących 

Najczęściej stosuje się 2 takie metody: czulsza Somogyi-Nelsona i metoda z DNS. Ta ostatnia 

stosowana jest do oznaczania aktywności enzymów w słodzie i jęczmieniu browarnym. Jest 

niewrażliwa na obecność białek i innych związków obecnych w ekstraktach roślinnych. 

Stosuje się też modyfikację metody z DNS z inhibitorem β-amylazy do celów technicznej 

analizy słodów. 

 

metody oparte na pomiarze natężenia barwy z jodem 

W tych metodach wykorzystuje się zjawisko zaniku niebieskiej barwy kompleksu jodu ze 

skrobią, wywołane hydrolizą skrobi przez α-amylazę. Najpopularniejsza jest metoda SKB.  

 

metody z nierozpuszczalnymi substratami posiadającymi grupę chromoforową 

Stosowane są w analizie surowicy krwi i moczu. Substratem jest nierozpuszczalna skrobia 

(amyloza, bądź amylopektyna) połączona kowalencyjnie z barwnikiem (najczęściej 

niebieskim). Hydrolizę zatrzymuje się dodając substancję strącającą nierozpuszczalną 

pozostałość substratu. Wydzielone kolorowe produkty mierzone są spektrofotometrycznie. 

 

metody z rozpuszczalnymi substratami posiadającymi grupę chromogenną 

Metody te wykorzystują sztuczne substraty malto-oligosacharydowe, których końcowe grupy 

redukcyjne połączone są chemicznie z chromoforami. Substratem jest najczęściej 

glukanopochodna p-nitrofenolu, zawierająca glukozydazę działającą tylko na 

krótkołańcuchowe oligosacharydy (maltozę i maltotriozę). α-Amylaza hydrolizuje 

maltooligosacharyd na mniejsze fragmenty, a specyficzna α-glukozydaza hydrolizuje je 

uwalniając chromofor. Zatem ilość uwolnionego chromoforu uzależniona jest od aktywności 

α-amylazy. 
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metody nefelometryczne 

Bada się spadek zmętnienia koloidowego roztworu amylopektyny lub β-dekstryny granicznej 

na skutek działania α-amylazy. 

 

inne metody 

Metoda z radioaktywnym substratem jest bardzo czuła, ale na wyniki może wpływać także β-

amylaza. Dlatego stosuje się ją do oznaczenia aktywności w produktach wolnych od tego 

enzymu takich jak mleko w proszku, syropy kukurydziane. W produktach tych obecność α-

amylazy jest niepożądana, pogarsza bowiem ich trwałość. Powyższa metoda jest o wiele 

lepsza od metod redukcyjnych, ponieważ eliminuje wpływ cukrów redukujących często 

obecnych w proszku mlecznym. 

 

 

 

Część doświadczalna 

1. OZNACZANIE AKTYWNOŚCI 

 

 α -AMYLAZY WG SKB*  

 

Zasada metody 

W metodzie tej wykorzystuje się zjawisko zaniku niebieskiej barwy kompleksu jodu ze 

skrobią, wywołane hydrolizą skrobi przez α-amylazę. Aktywność enzymu wyrażona jest jako 

czas rozkładu β-dekstryny do produktów dających czerwono-brązowe zabarwienie. Brunatno-

czerwona barwa wzorca odpowiada barwie, którą dają z jodem erytrodekstryny. β-Dekstrynę 

graniczną uzyskuje się na skutek działania β-amylazą na roztwór skrobi, taki substrat jest 

podatny tylko na działanie endoamylaz i pozwala na ich selektywne oznaczenie. Oryginalna 

metoda SKB została opracowana do badania słodu, jej modyfikacje pozwalają oznaczyć 

aktywności w pszenicy i ryżu.  
 

Część analityczna 
 

Odczynniki: 

 2% roztwór skrobi. 

 Wzorzec barwny (CoCl2, K2Cr2O7, CuSO4
.
 

 Roztwór jodu  

 Bufor octanowy o pH 6.2  

 Preparat α-amylazy bakteryjnej - Maxamyl  
 

Postępowanie 

Do probówki odmierzyć 10 ml roztworu skrobi i 4,4 ml buforu o pH 6.2. Probówkę 

umieścić w temperaturze 80
o
C, po ogrzaniu dodać 0,6 ml 1000x rozcieńczonego preparatu 

Maxamyl, włączyć stoper i wymieszać. Począwszy od czternastej minuty, co minutę pobierać 

po 1 ml mieszaniny reagującej do probówki z 5 ml roztworu jodu (pobrać 8- 9 prób). 

Porównywać barwę z wzorcem na tle mlecznego ekranu. Zanotować czas wyrównania barwy. 

Stężenie enzymu dobrać tak, by czas hydrolizy wahał się między 10-30 minut (czas 

wyrównania barwy). 
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Obliczenia 

Jednostka aktywności α-amylazy (AmU) została zdefiniowana jako ilość gramów skrobi 

rozpuszczalnej rozłożonej przez 1ml enzymu (preparatu) do erytrodekstryn w ciągu 1 godziny 

w optymalnych warunkach reakcji. 
* R.M. Sandstedt, E. Kneen, M.J. Blish, A Standardized Wohlgemuth Procedure for alpha-amylase activity, 

1939 Cereal Chem. 16, 712.  

Hagberg S, Modified Wohlgemuth Methods for alpha-amylase activity of wheat and rye, 1961, Cereal Chem. 58 

(3), 241-250. 

 GLUKOAMYLAZY METODĄ Z KWASEM DWUNITROSALICYLOWYM 

 

Zasada metody 

Oznaczenie aktywności amylaz metodą z kwasem 3,5-dwunitrosalicynowym polega na 

utlenieniu grup aldehydowych w produktach uwolnionych w wyniku enzymatycznej 

degradacji skrobi i spektrofotometrycznym oznaczeniu powstającego kompleksu przy 

długości fali 530 nm. 

 
COOH

OH

NO2O N2

+ C-H

O

R

4

COOH

OH

NHH N
22

+ 4   C-OH

O

R

 
 

kwas 3,5 dwunitrosalicylowy                                kwas 3,5 dwuaminosalicylowy                                               

                     żółtopomarańczowy                                  czerwonobrunatny 

 

Odczynniki: 

 Wzorzec- roztwór glukozy 0, 30, 60, 90, 120 mg% 

 Substrat: 2% wodny roztwór skrobi  

 0.2 M bufor pH 4,5 

 Preparat glukoamylazy – Amigase 

 Odczynnik DNS 

 

Postępowanie 

Próby właściwe: do trzech probówek odmierzyć 0,25 ml roztworu substratu i 0,5 ml buforu o 

pH 4,5, dogrzać do temperatury 60
0
C i dodać 0,25 ml rozcieńczonego 50 000 x preparatu 

Amigase. Inkubować dokładnie 15 min. Reakcję przerwać dodając 1ml odczynnika DNS. 

Próbki gotować 5 min. Po wystudzeniu dodać 3,5 ml wody i czytać absorbancję przy dł. fali 

równej 530 nm. 

Próby kontrolne: do jednej probówki odmierzyć 0,25 ml roztworu substratu, 0,5 ml buforu o 

pH 4,5 i 1ml DNS. Wymieszać i dodać 0,25 ml rozcieńczonego preparatu Amigase, ponownie 

wymieszać. Próbki gotować 5 min. Następnie dodać 3,5 ml wody i czytać absorbancję przy 

dł. fali równej 530 nm. 

Próby wzorcowe: do pięciu probówek odmierzyć 0,5 ml roztworu glukozy o odpowiednim 

stężeniu (120, 90, 60, 30, 0 mg%), 0,5 ml buforu i 1 ml DNS. Próbki gotować 5 min. 

Następnie dodać 3,5 ml wody i czytać absorbancję przy dł. fali równej 530 nm. 

 

Obliczenia 

Jednostkę aktywności amylolitycznej (AmU) zdefiniowano jako ilość μmol uwolnionej 

glukozy przez 1 ml enzymu w czasie 1 minuty w warunkach analizy. 
Summer I.B. Howell S.F. Methods in Enzymology, 1995, 1, 145. 



Enzymy żywności 

 

 6 

2. UPŁYNNIENIE i SCUKRZANIE SKROBI – OTRZYMYWANIE SYROPU 

GLUKOZOWEGO 

 

Zasada metody 

W technologii produkcji syropów cukrowych ze skrobi podstawowe dwa etapy to upłynnianie 

i scukrzanie. W zakładach wytwórczych glukozy na całym świecie daje się zauważyć 

tendencję do coraz częstszego stosowania do tych etapów metod enzymatycznych lub 

kwasowo-enzymatycznych, wypierających skutecznie dawną metodę kwasową. 

  

Upłynnianie skrobi- Skrobia natywna występuje w postaci mikroskopowych granulek, 

nierozpuszczalnych w zimnej wodzie. Ogrzewanie wodnych zawiesin skrobi doprowadza do 

jej żelowania (kleikowania). Kleik skrobiowy charakteryzuje się dużą lepkością. W celu jej 

zmniejszenia przeprowadza się hydrolizę skrobi z udziałem kwasów lub enzymów 

(termostabilnej α-amylazy). W procesie upłynniania długo łańcuchowe cząsteczki skrobi są 

degradowane do dekstryn, głównie maltodekstryn. DE upłynnionej skrobi, która jest 

substratem do procesu scukrzania wynosi 10-19, a max absorpcji kompleksu upłynnionej 

skrobi z jodem powinno mieścić się w zakresie 450 - 470 nm. Postęp w biotechnologii 

upłynniania polega m. in. na stosowaniu bioreaktorów z unieruchomionymi komórkami 

bakterii, syntezującymi amylazy termostabilne. Proces przeprowadza się systemem ciągłym z 

automatyczną kontrolą temperatury, pH oraz ilości i jakości powstających produktów. 

 

Scukrzanie skrobi – polega na hydrolizie powstałych w procesie upłynniania maltodekstryn 

do cukrów prostych. Przeprowadzając scukrzanie metodą enzymatyczną można wpływać na 

procentowy udział glukozy i maltozy w produkcie finalnym. Stosując preparaty 

enzymatyczne konieczne jest dostosowanie warunków procesu scukrzania do optymalnych 

warunków działania preparatu enzymatycznego. Charakterystykę syropów otrzymywanych ze 

skrobi przy udziale amylaz przedstawiono w tabeli 3. 

 

Postępowanie: Do butelki (z niebieską nakrętką) odważyć 10g skrobi ziemniaczanej 

„Superior” + 15g wody (destylowana + wodociągowa gotowana 1:1) + 20 mg CaCl2 (CaCl2 

naważyć do małej, suchej zlewki, rozpuścić w małej objętości wody (destylowana+ 

wodociągowa) i wlać do skrobi, następnie doważyć do 15 g wodą), ustalić pH na 6,2, dodać 

-amylazy Maxamyl. Ilość wprowadzonego enzymu wyznaczyć na podstawie wcześniej 

oznaczonej aktywności preparatu enzymatycznego. Butelkę wraz zawartością zważyć i 

umieścić w łaźni o temperaturze 80
o
C. Przy ciągłym mieszaniu bagietką doprowadzić do 

kleikowania skrobi. Włączyć stoper, jeszcze przez około 4 min mieszać bagietką, a następnie 

szczelnie zamknąć i przenieść do łaźni z wytrząsaniem. Łączny czas inkubacji od momentu 

kleikowania powinien być równy 30 minut. Reakcję przerwać przez inaktywację termiczną 

enzymu (15min w 100
o
C). Zawartość butelki ostudzić do temperatury miedzy 30 a 40

o
C. 

Zważyć i uzupełnić odparowaną wodę.  

Upłynnioną skrobię doprowadzić do pH optymalnego dla działania preparatu Amigase (pH 

4.0 - 4.5). Do trzech probówek (plastikowe z kolorowymi nakrętkami) odważyć dokładnie po 

5g upłynnionej skrobi. Jedną probówkę z odważoną zawartością (próba zerowa) pozostawić 

w lodówce do dalszych analiz, a do dwóch pozostałych wprowadzić odpowiednią ilość 

preparatu pozwalającą na całkowitą hydrolizę próbki w ciągu 48h (72h). Dodatkowo do 

jednej z probówek wprowadzić 20µl preparatu pullulanazy. Próbki umieścić w temperaturze 

60
o
C na 24-72h. Po tym czasie próbki wyjąć z cieplarki i inaktywować enzym (15min, 

100
o
C). 
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Tabela 3 Charakterystyka syropów otrzymywanych ze skrobi 

 
 

Rodzaj syropu 

α-amylaza 

bakteryjna 

Dexlo 

α-amylaza 

bakteryjna 

Maxamyl 

α-amylaza 

grzybowa 

Mycolase 

Glukoamylaza 

grzybowa 

Amigase GM 

Izomeraza 

glukozowa 
Maxazyme GI 

Immob. 

DE 

 

 
fruktoz

a 

DX 

DP1 

glukoza 

 

DP2 

maltoza 

 

DP3 

maltotrioza 

 

DP4 

 

 

DP5 

 

 

DP6+ 

 

Maltodekstryny DS 30-40% 

pH 6.2-6.5 
T 85-90oC 

t 30-60min 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

18 

 

- 

 

1.5 

 

5.5 

 

10 

 

6 

 

7.5 

 

69.5 

Upłynniona skrobia  
- 

DS 30-40% 
pH 6.0-6.5 

T 95oC 

t 30-60min 

 
- 

 
- 

 
- 

 
16 

 
- 

 
1.5 

 
0.3 

 
11 

 
6.5 

 
10 

 
70.7 

Syrop maltozowy  
- 

DS 30-40% 
pH 6.0-6.5 

T 95oC 

t 30-60min 

DS 30-40% 
pH 5.0-5.5 

T 52-54oC 

t 4-20h 

 
- 

 
- 

 
40 

 
- 

 
2 

 
37.5 

 
29 

 
7.5 

 
0.8 

 
16 

Syrop wysokomaltozowy  

- 

DS 30-40% 

pH 6.0-6.5 

T 95oC 
t 30-60min 

DS 30-40% 

pH 5.0-5.5 

T 52-54oC 
t 12-30h 

 

- 

 

- 

 

55 

 

- 

 

8.5 

 

55.9 

 

13 

 

1.5 

 

3.5 

 

8 

Syrop 

wysokoskonwertowany 

 

- 

DS 30-40% 

pH 6.0-6.5 
T 95oC 

t 30-60min 

DS 30-40% 

pH 5.0-5.5 
T 52-54oC 

t 4-20h 

DS 30-40% 

pH 4.0-4.5 
T 58-60oC 

t 4-6h 

 

- 

 

59 

 

- 

 

28 

 

43 

 

8 

 

0.5 

 

1.5 

 

19 

Syrop glukozowy  

- 

DS 30-40% 

pH 6.0-6.5 
T 95oC 

t 30-60min 

 

- 

DS 30-40% 

pH 4.0-4.5 
T 58-60oC 

t 48-72h 

 

- 

 

97 

 

- 

 

95.3 

 

2.5 

 

1.5 

 

- 

 

- 

 

- 

Syrop fruktozowy  
- 

DS 30-40% 
pH 6.0-6.5 

T 95oC 

t 30-60min 

 
- 

DS 30-40% 
pH 4.0-4.5 

T 58-60oC 

t 48-72h 

DS 30-40% 
pH 7.5-8.0 

T 58-60oC 

Ca2+→ Mg2+ 

 
97 

 
42 

 
52 

 
3 

 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Syrop regularny  

 

 
Hydroliza kwasowa 0,03M HCl 

 
42 

(do 

92) 

 
- 

 
19 (do 85) 

 
14 

 
12 

 
10 

DP5+ 
45 

 
- 



Enzymy żywności 

 

 8 

3. CHARAKTERYSTYKA SYROPÓW SKROBIOWYCH I PRODUKTU 

UPŁYNNIANIA MLECZKA SKROBIOWEGO 
 

Oznaczanie DE i DX – metodą Steinhoffa 
Zasada metody 

 DE jest to wskaźnik redukcyjności całkowitej w przeliczeniu na glukozę tzn. 

procentowy udział wolnych cząsteczek glukozy lub oligomerów glukozy, które w 

warunkach zasadowych w wysokiej temperaturze wykazują właściwości redukujące. 

Przykładowo DE roztworu glukozy wynosi 100, roztworu maltozy 50, a roztworu skrobi 0 

Natomiast DX jest to wskaźnik redukcyjności pochodzący jedynie od wolnej glukozy tzn 

procentowy udział wolnych cząsteczek glukozy Przykładowo DX roztworu glukozy 

wynosi 100, a roztworu maltozy lub skrobi 0. 

 Wyznaczenie obu wskaźników redukcyjności polega na jodometrycznym 

oznaczeniu nadmiaru miedzi, która nie przereagowała z cukrami w reakcji redukującej. 

Niezredukowaną ilość miedzi ustala się z równoważnej ilości jodu wydzielonego z jodku 

potasowego, który odmiareczkowany zostaje tiosiarczanem sodowym. 

 

Część analityczna 
Odczynniki 

 siarczan miedzi  

 winian sodowo-potasowy  

 octan sodu  

 30 % jodek potasu  

 25% kwas siarkowy  

 tiosiarczan sodu (0,1M Na2S2O3) 

 ok. 5% roztwór skrobi rozpuszczalnej 

 

Postępowanie 
Oznaczenie suchej masy: Nanieść kilka kropli syropu na pryzmat refraktometru i odczytać 

s.s. refr.  
 

Rozcieńczenie syropów: Naważkę syropu 0,75-1g rozcieńczyć w kolbie miarowej do 100 

ml i przesączyć przez bibułę. W przypadku próby po upłynnieniu naważkę 3-4g 

rozcieńczyć do 100 ml i przesączyć przez bibułę. 
 

Oznaczanie DE 

Do kolby stożkowej na 200 ml odmierzyć kolejno 10 ml odpowiednio rozcieńczonego 

syropu, 10 ml siarczanu miedzi, 10 ml winianu sodowo-potasowego oraz 20 ml wody 

destylowanej. Lekko zamieszać i ustawić na wrzącej łaźni na 20 minut. Ostudzić, dodać 10 

ml jodku potasu, zamieszać, dodać 20 ml H2SO4 i mieszać jeszcze około 0,5 minuty. 

Miareczkować roztworem tiosiarczanu wobec skrobi, aż do uzyskania mlecznobiałej barwy. 

Wykonać próbę kontrolną gdzie zamiast 10 ml rozcieńczonego syropu dodać 10 ml 

destylowanej wody. Różnicę w ml titranta między próbką kontrolną i właściwą przeliczyć na 

mg glukozy korzystając z tabeli 4.  

DE =   

 

Oznaczanie DX 

Do kolby stożkowej na 200 ml odmierzyć kolejno 10 ml odpowiednio rozcieńczonego 

syropu, 10 ml siarczanu miedzi, 10 ml octan sodu oraz 20 ml wody destylowanej. Lekko 



Enzymy żywności 

 

 9 

zamieszać i ustawić na wrzącej łaźni na 20 minut. Ostudzić, dodać 10 ml jodku potasu, 

zamieszać następnie dodać 20 ml kwasu siarkowego i mieszać jeszcze około 0,5 minuty. 

Miareczkować roztworem tiosiarczanu wobec skrobi, aż do uzyskania mlecznobiałej barwy. 

Wykonać próbę kontrolną gdzie zamiast 10 ml rozcieńczonego syropu należy dodać 10 ml 

destylowanej wody. Różnicę w ml titranta między próbką kontrolną i właściwą przeliczyć na 

mg glukozy korzystając z tabeli 4.  

 DX =  

 
Tabela 4. Liczba mg glukozy w zależności od ilości zużytego 0,1M Na2S2O3 w metodzie Steinhoffa 

 

ml zużytego 0,1M Na2S2O3 DX DE 

1 6,1 3,2 

2 8,6 6,3 

3 11,2 9,4 

4 13,4 12,6 

5 15,6 15,9 

6 18,1 19,2 

7 20,5 22,4 

8 23,2 25,6 

9 25,8 28,9 

10 28,4 32,3 

11 31,2 35,7 

12 34,2 39,0 

13 37,3 42,4 

14 40,5 45,8 

15 46,8 49,3 

16 52,8 52,8 

17 58,6 56,3 

18 66,0 59,8 

19 73,4 63,3 

20 80,0 66,9 

21 88,4 70,7 

22 96,2 74,5 

 

Przybliżona metoda oznaczania średniej długości łańcucha 

maltooligosacharydów (DP 20-50)  
 

Zasada metody 

 Skrobia w obecności jodu cząsteczkowego tworzy barwne kompleksy. Łańcuchy 

amylozy i amylopektyny występują w postaci heliksu, dzięki czemu cząsteczki jodu mogą się 

regularnie ułożyć wewnątrz ich struktur. Jedna cząsteczka jodu przypada na sześć reszt 

glukozylowych, czyli na jeden skręt heliksu. W ten sposób powstaje łańcuch polijodowy, 

którego stabilność jest funkcją długości. Zabarwienie kompleksu amyloza–jod jest zawsze 

niebieskie, niezależnie od wielkości cząsteczki amylozy. Natomiast kompleksy 

amylopektyna-jod i glikogen-jod są zabarwione na czerwono ze względu na inne ułożenie 

przestrzenne spirali, które tworzą łańcuchy końcowe amylopektyny. Fioletowe zabarwienie, 

obserwowane w przypadku skrobi jest wypadkową mieszaniny kompleksów amylopektyna-

jod i amyloza-jod. 

W wyniku stopniowej hydrolizy skrobi do glukozy powstają pośrednie produkty takie jak: 

amylodekstryny (zabarwienie z jodem fioletowe), erytrodekstryny (zabarwienie czerwone), 

achro- i maltodekstryny oraz maltoza, izomaltoza i glukoza, (które nie wykazują 

charakterystycznego zabarwienia z jodem). W tabeli 5 przedstawiono wpływ długości 
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łańcucha produktów hydrolizy na długość fali przy której jest obserwowane maksimum 

absorpcji. 

 

Tabela 5. Stopień polimeryzacji-DP 

 
DP kolor  [nm] 

< 18 - - 

19-24 brązowy 460 

25-29 czerwony 505 

30-38 czerwono-fioletowy 515 

39-46 niebiesko-fioletowy 545 

>47 niebieski 562 

 

Część analityczna 

Odczynniki 

 0,1 ml 0,02 M I2 w KI 

 4
0
C w łaźni lodowej 

 

Postępowanie: Do jednej probówki pobrać 5 ml rozcieńczonego roztworu skrobi po 

upłynnieniu, a do drugiej 5 ml wody destylowanej. Do obu dodać 0,1 ml 0,02 M I2 w KI. 

Probówki wstawić do łaźni lodowej. Po 15 min wyznaczyć maksimum absorpcji 

kompleksu jodu z maltodekstrynami dla zakresu fal od 430 nm do 700 nm.  


