
 

 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СВОЙСТВАТА НА ЕДНОВАЛЕНТНИ АЛКОХОЛИ И 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ 

ЕКСПЕРИМЕНТ: УТАЯВАНЕ НА БЕЛТЪК С ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ 

Цел на експеримента: Да се изследват експериментално свойствата на 
едновалентните алкохоли и кетоните. Да се планира и 
извърши експеримент с който да се провери влиянието 
на алкохола върху белтъците в живите организми. 

Избраният експеримент е подходящ за изпълнение от ученици в 9-ти клас, изучаващи темите: „Алкохоли“ и „Карбонилни 
съединения“, с цел повишаване на практическата грамотност на учениците и усвояване на ключови компетентности за изграждане 
на отговорно отношение към здравето. 

Материали и реактиви: яйчен белтък, 96 % етилов спирт, готварска сол. 

Пособия: домакински прибори 

Правила за безопасност при работа:  

Алкохолите са силно запалими вещества, за това работете внимателно.  

 Използвайте малки количества от веществата! 

 Не допускайте да попаднат реактиви върху кожата и дрехите! 

Начин на изпълнение: 
Към 2 cm3 яйчен белтък добавете 4 cm3 етанол (96%). Какви промени 
настъпват?  

• Планирайте своя експеримент. 
• Опишете наблюденията си. 
• Отговорете си на въпроса – защо след употреба на алкохол 

човек изпитва необходимост да пие вода? 
• Направете изводи за физиологичното действие на алкохола. 

Белтъците се утаяват и от други органични разтворители, например 
лакочистител, тъй като съдържа ацетон. 

Може да оформите и свой лабораторен протокол, като попълните работният лист към 
експеримента и опишете вашите наблюдения и получени  резултати. 

Под действието на алкохол, всеки белтък се променя (обезводнява се и се утаява) като 
загубва физиологичната си активност. Утаяването се улеснява, ако към разтвора се прибави и 
малко количество готварска сол. Когато утаяването се извърши на студено и получената 
утайка се отдели бързо от алкохола, то белтъкът може да се разтвори отново във вода. В този 
случай неговите природни свойства не се изменят, тъй като не е денатуриран и утаяването е 
обратимо. Но при по-продължителен контакт с етанол, белтъчните молекули се денатурират и 
стават неразтворими във вода. 
Като използвате представената информация за влиянието на алкохола върху белтъците, 
проверете избрания за вас експеримент. 


