
 
 
Žults ir svarīgs cilvēka gremošanas sistēmas komponents.  
Šajā laboratorijas darbā Tev būs iespēja pārliecināties par dažām tās īpašībām. 
 
Darba piederumi (atrodami uz galda) 
2% žults paraugs  
stikla nūjiņa 
pH indikatora papīriņi 
0,1 M NaOH šķīdums (plastmasas mēģenē ar zaļu skrūvējamu korķi) 
Pastēra pipetes 
brilles 
 
1. uzdevums žults pH 
iemērc stikla nūjiņu žults paraugā un uznes pilienu 2% žults šķīduma uz indikatora 
papīriņa. Nekavējoties novērtē pH un ieraksti žults pH vērtību atbilžu lapā. 
Iespējamās indikatora krāsas: 
Sarkans pH 1, oranžs,  pH 3, dzeltens pH6 , gaiši zaļš pH 6, zaļš pH7, zils pH 8, 
violets pH 10.  
 
2. uzdevums 
Lai pētītu žults ietekmi uz gremošanas procesiem (aizkuņģa dziedzera enzīmu 
darbību), veic eksperimentu. Vispirms sajauc 7 dažādus reakciju maisījumus. Tev 
nebūs pašam jāsajauc šīs reakcijas, bet gan jāsarēķina komponentu tilpumi katrai 
reakcijai. Rezultātus ieraksti atbilžu lapas tabulā. 
Katra reakcija satur pienu, pilienu fenolftaleīna, var saturēt arī aizkuņģa dziedzera 
ekstraktu, žulti un/vai trauku mazgāšanas līdzekli triBio (skat atbilžu lapas tabulu). 
Tavs uzdevums ir norādīt nepieciešamos reaģentu tilpumus, ja zināms, ka 
sasniedzamā gala koncentrācija mazgāšanas līdzeklim ir 0,14%, žultij 0,57 %, bet 
aizkuņģa dziedzera sulai 0,14 %.  
Fenolftaleīns visām reakcijām tika pievienots pa vienam pilienam uz reakciju, ko  
tilpumu aprēķinos neņem vērā. 
Ūdeni  reakcijām pievieno, lai kompensētu iztrūkstošo tilpumu (ja tāds ir radies), līdz 
kopējais reakcijas tilpums katrai reakcijai sasniedz 3,55 ml. 
 
3. uzdevums 
Kad esi gatavs sākt titrēšanu, pacel roku. Asistents Tev  iedos mēģenes, kurās ir 
pievienotas vielas pareizās proporcijās, mēģenes ir inkubētas 30 min +36 grādos. Tavs 
uzdevums – veikt katras mēģenes titrēšanu ar 0,1 M NaOH.   
Strādā uzmanigi ar NaOH! Titrējot uzliec brilles. 
Titrēšanas shēma: pievieno katrai mēģenei pilienu fenoltftaleīna, saskalini un ar 
Pastēra pipeti pilienu pa pilienam sāc pievienot NaOH. Pēc katra piliena 
pievienošanas viegli sakrati mēģeni. Pilienu skaitu, kas nepieciešams, lai iegūtu 
aveņsarkanu krāsojumu, kas uzreiz neizzūd, pieraksti atbilžu lapas tabulā.  (10,5 p) 



 
4. uzdevums (4 p) 
Atbildi uz sekojošiem jautājumiem, izvēloties pareizās mēģenes numuru un ierakstot 
to atbilžu lapā.  
4. 1 Kuru no mēģenēm šajā eksperimentā  sauc par “negatīvo kontroli”?  
4.2 Kuras mēģenes gala pH (pēc inkubēšanas) bija vislielākais? 
4.3 Norādi divas mēģenes, kurās nenotika uzturvielu šķelšana.  
 
5. Balstoties uz eksperimenta rezultātiem, izvēlies atbildes uz sekojošiem jautājumiem 
(5 p)  
5.1 Kuru pienā sastopamo vielu šķeļ aizkuņģa dziedzera ekstrakts?   
a) ogļhidrātus, b) proteīnus, c) taukus, d) vitamīnus, e) minerālvielas 
5.2 Ko šajā eksperimentā dara žults? 
a) šķeļ taukus  
b)  šķeļ proteīnus 
c) būtiski (vairāk nekā 2 vienības) pazemina pH ,  
c) emuļģē proteīnus  
d) emuļģē taukus 
 
5.3 Dažās mēģenēs pH bija ievērojami zemāks nekā citās, jo: 
a) bija darbojusies žults 
b) bija darbojies gremošanas enzīms 
c) piens bija saskābis 
d) piens bija sarūdzis 
 
5.4 Samazinātais pH mēģenēs nozīmē, ka: 
a)  tajās bija  brīvas taukskābes 
b)  tajās bija brīvas aminoskābes 
c)  tajās bija brīvas nukleīnskābes  
d)  tajās bija uzkrājusies pienskābe 
 
5.5 Mazgāšanas līdzeklis TriBio: 
a) šķeļ taukus 
b) šķeļ proteīnus  
c)  padara taukus pieejamus enzīmu hidrolīzei 
d) padara obaltumvielas pieejamus enzīma hidrolīzei  
 
Piezīme: 
Eksperimentos izmantotā piena sastāvs (uz 100 ml): 
Olbaltumvielas 3 g,  
Ogļhidrāti 4,7 g 
Tauki 3,2 g 
 
Eksperimentos izmantotā piena vājpiena sastāvs (uz 100 ml): 
Olbaltumvielas 3 g,  
Ogļhidrāti 4,7 g 
Tauki 0,5 g 
 
Visās mēģenēs izņemot vājpienu, izmantots piens ar sekojošu sastāvu: 
 
 



 
 
 
 
 
Nepieciešamie šķīdumi laboratorijas darbam (1 mēģenei) 
 
3 ml piens 
žults 4%  0,5 ml 
TriBio 1%  0,5 ml 
Pankreatīns  10%   0,05 ml 
Ūdens līdz 3,55 ml 
Fenolftaleīns 1 piliens 
0,05 M NaOH 
 
 
 
 


