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ABSTRAKT 

Cílem předložené disertační práce byla komplexní analýza změn obsahu 

mastných kyselin, enzymových a nízkomolekulárních antioxidantů v plodech 

jablek a s tím související hodnocení vnímavosti vůči původcům skládkových 

chorob u jablek dlouhodobě uchovávaných za různých podmínek. Hlavní část 

práce byla věnována studiu vlivu dlouhodobého skladování jablek 

v modifikované atmosféře se sníženým obsahem kyslíku a v referenční 

„normální“ atmosféře po dobu šesti měsíců. Další část práce byla věnována 

studiu vlivu skladování jablek v běžných, spotřebitelsky dosažitelných, 

podmínkách (uskladnění ve sklepě, v lednici a v místnosti s pokojovou 

teplotou) na obsah nízkomolekulárních antioxidantů. Poslední část práce byla 

zaměřena na studium vlivu zpracování jablek (včetně použití protektantů) 

a jejich následného uskladnění na obsah nízkomolekulárních antioxidačních 

látek. Pro testování byla vybrána jablka odrůdy Jonagored, Golden Delicious, 

Idared, Šampion, Granny Smith.  

V rámci práce byla optimalizována metoda pro stanovení mastných 

kyselin v rostlinném materiálu s vyšším obsahem vosků. Z naměřených hodnot 

vyplývá, že jablka jsou cenným zdrojem řady významných nutričních látek typu 

vitaminů, provitaminů a antioxidantů. V průběhu skladování tyto látky vykazují 

značnou ochrannou funkci plodů. Dlouhodobé skladování, zejména 

v modifikované atmosféře se sníženým obsahem kyslíku (FAN), umožňuje 

uchovat většinu těchto nutričně cenných látek, a to v závislosti na odrůdě 

a podmínkách skladování. Mražení je vůči plodům jablek šetrné (zejména 

v přítomnosti ochranných látek), zatímco v průběhu sušení dochází k poklesu 

hodnot všech sledovaných antioxidantů v závislosti na teplotě a podmínkách 

sušení. Při volbě metody uchovávání je třeba zohlednit jak nutriční, tak 

i senzorické charakteristiky a spotřebitelské požadavky. 
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PŘEHLED AKTUÁLNÍCH POZNATKŮ 
 

1  JABLKA - ZDROJ PROSPĚŠNÝCH LÁTEK 

Ovoce je přírodním zdrojem ochranných látek, které denně potřebujeme 

pro své zdraví. Konzumace ovoce svou různorodostí zabezpečuje přísun 

celého komplexu vitamínů, minerálních látek, vlákniny a dalších prospěšných 

látek, jejichž dostatečná a pravidelná konzumace podporuje odolnost 

a obranyschopnost organismu. V ovoci jsou tyto látky obsaženy v biologicky 

ideální formě a nelze je proto zcela adekvátně nahradit uměle 

syntetizovanými produkty. 

Jablka jsou celosvětově široce využívanou univerzální plodinou, která 

může být konzumována ihned po sklizni nebo použita na výrobu řady 

potravinářských produktů a polotovarů. Právem patří mezi nejvýznamnější 

ovocné druhy. Tvoří 12 % celosvětové produkce ovoce a jsou po banánech, 

hroznech a pomerančích čtvrtým nejfrekventovanějším ovocným druhem. 

Díky adaptivním schopnostem je lze na rozdíl od jiných ovocných druhů 

pěstovat ve většině klimatických oblastí - od extrémně chladných míst, jako je 

Sibiř a severní Čína, k mnohem teplejším, například okolí Kolumbie 

a Indonésie. V České republice jsou jablka jedním z nejatraktivnějších druhů 

ovoce, což potvrzuje i fakt, že z celkové roční spotřeby 87 kg ovoce na jednoho 

obyvatele představují jablka asi 25 kg, což je současně jedna z nejvyšších 

spotřeb ve světě [1]. 

 

1.1 SKLADOVÁNÍ JABLEK 

Plody jablek mohou být konzumovány ihned po sklizni nebo použity na 

výrobu řady potravinářských produktů a polotovarů. Aby bylo možné využívat 

čerstvé ovoce po celý rok, jsou jablka skladována v různých podmínkách 
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a speciálních atmosférách. A právě vliv některých speciálních podmínek 

uchovávání na metabolismus jablek je hlavním tématem předložené práce. 

 

1.1.1 ZPŮSOBY SKLADOVÁNÍ 

Pro úspěšné dlouhodobé uchování ovoce je třeba dodržet několik 

zásadních kroků. Tím prvním je bezesporu určení správné sklizňové zralosti 

plodů. Ovoce určené pro dlouhodobé skladování je optimálně sklízeno 

v preklimakterickém stavu, zatímco ovoce určené k poměrně rychlé spotřebě 

je vhodné sklízet spíše později. Dalšími neméně důležitými kroky jsou citlivý 

sběr, odstranění poraněných a nemocných plodů a jejich rychlý transport 

do skladovacích prostor a zajištění vhodných podmínek pro skladování [2]. 

Pro jablka je doporučovaná teplota skladování v rozmezí od 0,5 do 4 °C 

a relativní vlhkost by se měla pohybovat mezi 90 a 95 %. Podle odrůdy, oblasti 

původu a technologie skladování mohou být jablka skladována po dobu 

jednoho až dvanácti měsíců. Modifikovaná a speciálně upravená atmosféra 

pro skladování jablek výrazně ovlivňuje kvalitu a prodlužuje délku skladování. 

Tím je zvýšena i tržní hodnota jablek. 

Aby bylo možné ovoce dlouhodobě skladovat, je třeba nastavit takové 

podmínky, které sníží dýchání plodů na minimum. Toho lze docílit snížením 

teploty ve skladovacích prostorech. Zvýšení podílu oxidu uhličitého a zároveň 

snížení kyslíku podle určitých norem může vést k nejen k účinnějšímu 

potlačení růstu mikroorganismů a ochraně plodů před hmyzem, ale 

i výraznějšímu zpomalení biochemických reakcí (včetně oxidací) v potravinách, 

které vedou ke zpomalení zrání a stárnutí [3]. Postupným zkoumáním 

tolerance plodů vůči kyslíku bylo zjištěno, že jsou schopny odolávat nižší 

koncentraci kyslíku, než odpovídá řízené atmosféře (do 4 % kyslíku a 4 až 5 % 

oxidu uhličitého) a tak byla vytvořena metodika skladování při velmi nízkých 
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koncentracích kyslíku, označovaná jako ULO skladování („Ultra Low Oxygen“), 

která v polovině devadesátých let byla zavedena i v České republice. 

Rozeznáváme tak několik systémů pro skladování: 

• skladování v atmosféře s 1 – 2 % kyslíku a 0,5 % oxidu uhličitého, 

označovaných jako ULO („Ultra-Low-Oxygen“), 

• skladování v atmosféře s 0,2 – 1 % kyslíku a 0,5 % oxidu uhličitého, 

označovaných jako FAN („Fluctuating ANaerobiose“), 

• skladování v atmosféře s 0,6 % kyslíku a 0,5 % oxidu uhličitého, 

označovaných jako BAN („Boarding ANaerobiose“) [4]. 

I když má skladování v modifikované a řízené atmosféře na ovoce 

a zeleninu velmi pozitivní vliv, velkou nevýhodou je ekonomická zátěž celého 

procesu [5]. 

 

Skladování v částečném vakuu není běžně využíváno vzhledem k vyšším 

nákladům. Při tomto skladování se snižuje množství kyslíku ve stejném 

poměru, jak klesá tlaku vzduchu. Hlavními výhodami jsou průběžné 

odstraňování ethylenu a dalších těkavých látek z atmosféry a přesná kontrola 

tlaku vzduchu (± 0,1%) [6]. 

Další možností, jak podpořit skladovatelnost jablek, je využití 1-

methylcyklopropenu, který brání vzniku ethylenu v plodu [7]. Metoda je 

založena na jednorázové aplikaci 1-methylcyklopropenu, který je velmi 

podobný ethylenu a brání dozrávání plodů. Díky této metodě se zvláště 

u jablek uchová jejich křehkost a pevnost slupky, také nedochází ke ztrátě 

kyselosti [7]. 

Sušící, konzervační a mrazící techniky většinou mají vliv na organoleptické 

vlastnosti plodů, jako je textura, barva a chuť. Jednou z technologií, které 

přispívají k zachování původních vlastností ovoce a zeleniny, je vakuová 

impregnace, při které dochází k aktivnímu začlenění funkční složky 
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do struktury potravin [8]. Pasivní impregnace (namáčení rostlinných produktů 

v roztoku např. methylovaného pektinu, alginátu) se obvykle používá 

při výrobě kandovaného, sušeného a mrazeného ovoce. Zpracování je však 

zdlouhavé a závislé na molekulární difúzi sloučenin z roztoku dovnitř ovoce. 

Technologie vakuové infuze je založena hlavně na rychlém hydrodynamickém 

přenosu hmoty. Před impregnací je potravina přenesena do vakua. 

To umožňuje během několika sekund nahradit vzduch uzavřený v pórech 

ovoce či zeleniny impregnačním roztokem. Tato technologie je vhodná jak 

pro celé plody, tak ji jejich části bez ohledu na pórovitost [9]. Sloučeniny 

používané k impregnaci jsou obvykle vápenaté soli (většinou chlorid vápenatý) 

[10], mnoho druhů rostlinných polyaminů a hormonů (spermidin, spermin, 

putrescin, giberelin) [11-13], flavonoidové glykosidy (quercetin) a fenolické 

kyseliny (kyselina chlorogenová) [14]. 

 

 

1.1.2 SKLÁDKOVÉ CHOROBY 

Mezi nejčastější původce posklizňových chorob ovoce patří houby, 

zatímco bakterie způsobují často onemocnění zeleniny, ale vzácně ovoce 

rostoucího na stromě. Virová onemocnění mohou rozvinout nebo posílit 

posklizňové choroby kořenů a hlíz některých plodin, ale prakticky nemají vliv 

na ovoce. Běžnými houbovými patogeny jsou zástupci třídy Ascomycetes 

a příbuzné nepravé houby. Phycomycetes jsou zastoupeny rody Rhizopus, 

Phytophthora a Pythium. Basydiomycetes, až na několik výjimek, nepatří mezi 

posklizňové patogeny. Houbové patogeny kolonizují povrch plodů a dovnitř 

plodu se dostávají dvěma způsoby: 

 mechanickým poškozením plodu: prasklinami, řeznými ranami, 

poraněním způsobené hmyzem, otlaky a odřeninami, 
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 tvorbou apresorií (umožňují houbám proniknout do epidermální části 

ovoce) [15]. 

 

Nejčastější a nejdestruktivnější hnilobou jablek, která se objevuje 

při přepravě a skladování plodů, je tzv. modrá hniloba (Penicillium expansum), 

postihující plody pěstované ve všech částech zeměkoule [16]. Šedá hniloba 

jablek (Botrytis cinerea) způsobuje hned za modrou hnilobou největší ztráty, 

a to díky rychlému rozvoji onemocnění i za nižších skladovacích teplot 

(na rozdíl od jiných hnilob) [15,16]. Dalším chorobou způsobující až 30 % ztráty 

je kruhová hnědá hniloba, způsobená patogenem Pezicula alba Guthrie 

(anamorfní stadium Phlyctaena vagabunda Desm, syn. Gloeosporium album 

Osterw.) [17,18]. 

 

 

1.2 STÁRNUTÍ JABLEK 

Podstatou stárnutí je neschopnost bránit oxidačnímu poškození 

způsobeného volnými radikály a obnovovat důležité biomolekuly neomezeně 

dlouho. Tvorba kyslíkových radikálů je nevyhnutelnou součástí aerobního 

metabolizmu. Organizmus musí čelit oxidačnímu poškození svých biomolekul 

antioxidační ochranou.  

Za normálních okolností existuje v organismu rovnováha mezi tvorbou 

volných radikálů a působením antioxidačního obranného systému. Tato 

rovnováha je žádoucí, protože převaha jednoho či druhého může vést 

k vážnému poškození organismu. Častěji se vyskytují stavy s vyšším výskytem 

volných radikálů. Ty mohou nastat jejich zvýšenou produkcí nebo snížením 

antioxidační obrany, v úvahu přichází i kombinace obou těchto stavů. Převaha 

volných radikálů se nazývá oxidační stres. Převaha antioxidantů je 
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pro organismus rovněž škodlivá. Může blokovat životně důležité účinky 

volných radikálů [19]. Oxidační stres vede k poškozování různých 

makromolekul v organismu. Poškození lipidů může negativně ovlivnit  fluiditu  

 membrán, může vést ke změně propustnosti pro ionty, k ovlivnění enzymů 

vázaných na membránách. Poškozením bílkovin dochází ke ztrátě jejich 

enzymové, signální či transportní funkce. Narušení DNA se může projevit jako 

translační chyba, inhibice proteosyntézy či mutace, která může vést 

i ke karcinogenezi.  

Lipidy a mastné kyseliny jsou důležitými strukturními a metabolickými 

složkami rostlinných buněk. Narušení membránových lipidů snižuje schopnost 

buněk přizpůsobit se extrémním teplotám a dalším stresovým podmínkám, 

které mohou způsobovat problémy během uskladnění ovoce. Spolu se 

strukturní rolí slouží mastné kyseliny a lipidy jako prekurzory důležitých 

regulačních a aromatických těkavých látek [20]. 

 

 

1.2.1 OBRANNÉ MECHANISMY JABLEK 

      Rostlinná pletiva mají několik účinných mechanismů za účelem zmírnění 

škod způsobených volnými radikály, které se generují jak při normálním vývoji 

plodu, tak i při působení stresových podmínek. Tyto mechanismy zahrnují 

přírodní nízkomolekulární antioxidanty, jako jsou fenolické a karotenoidní 

látky, kyselina askorbová a enzymatické systémy (superoxiddismutáza, 

kataláza, peroxidáza aj.). 

 

FENOLICKÉ LÁTKY 

      Fenolické látky jsou často uloženy na strategicky důležitých místech, kde 

sehrávají signalizační roli a často i přímou roli v obraně. Fenolické látky se 
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obvykle hromadí v centrálních vakuolách epidermálních buněk, stejně jako 

v subepidermálních buňkách listů a výhonků. Kromě toho jsou některé 

fenolické látky připojeny kovalentní vazbou na stěnu rostlinné buňky. Ostatní 

se vyskytují ve voscích nebo na vnějším povrchu rostlinných orgánů. Některé 

studie se zmiňují i o ukládání flavonoidů v jádrech buněk některých druhů 

stromů, kdy flavonoid-DNA komplex poskytuje vzájemnou ochranu před 

oxidativním poškozením.  Rostlinné fenoly mohou být rozděleny do dvou tříd: 

(i) fenolické látky, které jsou syntetizovány během normálního vývoje 

rostlinných pletiv a (ii) indukované fenoly, které jsou syntetizovány rostlinami 

v reakci na fyzické zranění, infekci nebo při stresu těžkými kovy, UV zářením, 

teplotou, atd. [21]. 

 

KAROTENOIDY 

Karotenoidy jsou přírodní látky se širokým spektrem biologických funkcí. 

Tvoří rozsáhlou skupinu žlutých, oranžových, červených a fialových pigmentů, 

která zajišťuje více důležitých funkcí v rostlinných tkáních. Tou první je 

absorpce modrého světla pro fotosyntézu, což vede k využívání sluneční 

energie v plném rozsahu viditelného spektra. Karotenoidy nemohou převést 

tuto energii přímo, ale musí ji nejdříve předat na chlorofyl. Proto se často 

označují jako přídavné fotosyntetické pigmenty. Druhou hlavní funkcí je 

funkce ochranná. Pokud molekuly chlorofylu přijmou ze záření více energie, 

než lze využít pro přenos elektronu, může dojít k aktivaci kyslíku, jehož 

některé formy mají destrukční účinky na thylakoidy chloroplastů. Pokud je ale 

nadbytečná energie převedena do struktury karotenoidů, zneškodní se 

přeměnou na teplo. Tato schopnost karotenoidů je pro život rostlin nezbytná. 

Karotenoidy také chrání rostlinu před účinky UV záření. Na podzim je 

u listnatých stromů zastavena produkce chlorofylu, karotenoidní barviva tak 



 
14 

 

získají dominantní postavení a způsobí barevnou změnu listů. Stejný proces 

nastává při zrání ovoce a zeleniny [22]. 

 

 

KYSELINA ASKORBOVÁ 

       Během zrání ovoce dochází k řadě reakcí, jako je například přeměna 

barviv, syntéza cukrů a degradace buněčných stěn. Všechny tyto reakce 

mohou způsobit napětí (tonus) ve tkáních, které vyžaduje činnost antioxidantů 

(zejména askorbátu) za účelem ochrany před poškozením buněk. V důsledku 

toho lze očekávat postupné snižování obsahu askorbátu v plodech během 

zrání. Nicméně zdá se, že v některém ovoci dochází během zrání k výraznému 

nárůstu askorbátu (př. papája - 4násobné zvýšení během dozrávání [23]), 

zatímco v jiných typech hladiny askorbátu zůstávají nezměněny nebo dochází 

k mírnému poklesu. Mechanismy, jimiž je regulován obsah askorbátu v ovoci, 

jsou stále studovány, avšak důležitou roli zřejmě hraje také rovnováha mezi 

syntetickými a degradačními procesy, které jsou regulovány geneticky. Zvýšení 

či snížení obsahu askorbátu a dehydroaskorbátu také odráží účinek 

enzymatických i neenzymatických faktorů. Rovnováha mezi těmito faktory 

určuje pak konečný obsah askorbátu během zrání nebo během skladovacích 

procesů různých typů rostlinných tkání [24]. 

 

ANTIOXIDAČNÍ ENZYMY 

Enzym superoxiddismutáza tvoří první ochranou linii buněk. Odstraňuje 

vysoce toxický a reaktivní superoxidový radikál, který vzniká rozpadem 

molekulárního kyslíku. Další antioxidační enzym peroxidasa katalyzuje 

nespecifický rozklad peroxidu vodíku za přítomnosti donorů vodíku, na této 

reakci se podílí taktéž enzym kataláza, který dále zajišťuje oxidaci vodíkových 

donorů - alkoholů, fenolů, aminokyselin [25]. 
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2  CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem práce je komplexní sledování změn několika skupin metabolitů 

v plodech jablek v průběhu dlouhodobého uchovávání v regulované 

atmosféře. Účelem práce je zejména posouzení změn nutriční hodnoty plodů 

v průběhu uskladnění a změn obsahu pozitivních látek typu vitaminů, 

provitaminů, antioxidantů a dalších skupin. Součástí práce je sledování změn 

složení povrchových vrstev plodů a vnímavost k infekci skládkovými 

chorobami. V rámci disertační práce budou řešeny následující úlohy: 

1. Průběžná rešerše ke studované problematice 

2. Experimentální práce 

a) optimalizace metod separace jednotlivých tříd flavonoidů 

a dalších antioxidantů v biologickém materiálu 

b) analýza změn enzymových a nízkomolekulárních antioxidantů 

v ovoci v průběhu uchovávání  

c) analýza povrchových lipidů v průběhu dlouhodobého uchovávání  

d) analýza povrchové mikroflóry a povrchová mikroskopie 

e) průběžné vyhodnocení a interpretace výsledků. 
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3  MATERIÁLY A METODY 

3.1 MATERIÁL A JEHO ZPRACOVÁNÍ 

Jablka odrůdy Golden Delicious, Granny Smith, Idared, Jonagored 

a Šampion byla uskladněna po dobu šesti měsíců ve skladech s normální 

atmosférou a plynotěsných komorách s modifikovanou atmosférou „FAN - 

fluctuating anaerobiose“ s obsahem 0,5 % oxidu uhličitého a 1% kyslíku. Plody 

specificky uskladněných jablek byly získány od spolupracující instituce – 

Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů (UPTZP) MZLU 

v Lednici v období 2007-2008 a 2008-2009. 

Ve druhé a třetí části studie zaměřené na analýzu změn aktivních látek 

v celých a zpracovaných plodech jablek skladovaných v domácích podmínkách 

bylo pracováno s odrůdami Golden Delicious a Idared získanými v obchodní 

síti. Ve druhé části jsme simulovali skladování jablek v různých domácích 

podmínkách po dobu osmi týdnů (v laboratoři při 20,4 °C a vlhkosti 38,0 %; 

ve sklepě při 9,0 °C a vlhkosti 38,4 %; v lednici při 8,0 °C a vlhkosti 33,4 %). 

Před stanovením jednotlivých charakteristik bylo nutné upravit vzorky 

jablek do takové formy, která by vyhovovala požadovanému stanovení 

a současně aby daný parametr byl stabilní.  

Pro sušící proces byly plody jablek nakrájeny na 0,5 cm plátky zbavené 

jádřince a sušení bylo modelově provedeno ve dvou spotřebitelsky 

dostupných a široce využívaných zařízeních (elektrická sušička s regulovaným 

rozvodem teplého vzduchu po dobu 6 hodin při teplotě 43 °C a 9 hodin 

při teplotě 61 °C a elektrická trouba se zajištěným odvodem páry, kde byla 

nastavena sušící teplota na cca 85 °C). 

Pro testování vlivu mražení na obsah aktivních látek jsme zamrazili celé 

plody, tak i zpracované na plátky jablek, na impregnované plátky a taktéž 

surovou dřeň a dřeň s přídavkem sacharózy. K impregnaci  plátků byl použit 

roztok: 37,9 % glukózy, 15,2 % sacharózy, 1,0 % kyseliny askorbové, 0,25 % 
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chloridu vápenatého a 0,25 % chloridu sodného, který se nechal působit 

30 minut [26,27]. Dřeň s přídavkem sacharózy byla vytvořena rozmixováním 

jablek zbavených jádřinců a přidáním 10 gramů sacharózy na 100 gramů 

dřeně. Celé plody a plátky byly po opracování zabaleny do plastových 

uzavíratelných sáčků, dřeně byly uloženy v uzavřených plastových kelímcích 

a ihned zamrazeny. 

Zvláštní důraz na rychlé zpracování byl kladen při stanovení enzymů. 

Sledované antioxidační enzymy rychle reagovaly se vzdušným kyslíkem 

a přecházely do oxidované formy. Proto byla jablka rychle nastrouhána 

na plastovém struhadle, poté k nim byly přidány dva gramy 

polyvinylpyrolidonu a jeden mililitr Tritonu X-100. Takto připravená hmota 

byla zamrazena přidáním tekutého dusíku a rozmělněna na prášek pomocí 

vychlazeného tloučku v třecí misce. Na zmražení poloviny průměrně velkého 

jablka bylo spotřebováno asi 0,5 litru dusíku. 

Pro stanovení lipidů a mastných kyselin byla oddělena zvlášť dužina a 

slupka jablek pomocí skalpelu. Poté takto upravený materiál byl několikrát 

extrahován a mechanicky oddělen. Z těchto extraktů poté bylo extrakční 

činidlo odstraněno pomocí vakuové rotační odparky a získán tak surový lipid. 

 

3.2 METODY STANOVENÍ 

Před stanovením, jednotlivých analytů ve vzorcích jablek byl nejdříve 

gravimetricky stanoven obsah sušiny. 

K určení počtu životaschopných zárodků bakterií a hub na povrchu 

jablek jsme využili komerční jednorázové testy Envirocheck® Contact TVC 

a Envirocheck® Contact YM(R). Díky struktuře a tvaru testovaného materiálu 

jsme vybrali otiskovou metodu, kdy se proužek s diagnostickou kultivační 

půdou s definovaným obsahem otiskl na povrch jablek. 
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Celková antioxidační aktivita byla měřena pomocí kitu TAS Randox dle 

doporučení výrobce. ABTS byl inkubován s enzymem peroxidázou 

a peroxidem vodíku tak, aby produkoval radikálový kation ABTS+, který má 

relativní stabilní modrozelenou barvu. Antioxidanty v přidávaném vzorku 

ihned při inkubaci ABTS s peroxidasou a peroxidem vodíku způsobují potlačení 

produkce barvy, která je úměrná jejich koncentraci. 

Množství celkových polyfenolů a flavonoidů bylo stanovováno pomocí 

fotometrických metod. Polyfenoly reagovaly s Folin–Ciocaltauovým činidlem a 

vytvářely modré zbarvení roztoku. Přítomnost flavonoidů vyvolala změnu 

zbarvení roztoků NaNO2, AlCl3. Tyto změny zabarvení pak byly sledovány. 

K analýze invidivuálních antioxidačních látek jsme využili separace pomocí 

HPLC se fotometrickou a hmotnostní detekcí. Pro stanovení katechinů jsme 

zvolili izokratickou eluci mobilní fází methanol:voda (45:55), pro analýzu 

flavonoidů izokratická eluci mob. fází methanol:acetonitril:voda (20:30:50), 

fenolické látky byly verifikovány metodou on-line LC/MS. Pro analýzu kyseliny 

askorbové izokratickou eluci mob. fází  0,05 M octan sodný:acetonitril (95:5) a 

pro analýzu karotenoidů izokratickou eluci mob. fází methanol (kolony: C18 

Zorbax Eclipse XDB 5 μm – pro stanovení flavonoidů a karotenoidů; Zorbax 

Eclipse NH2 5μm – pro stanovení askorbové kyseliny). Kyselinu askorbovou 

jsme také stanovovali titrací v prostředí kyseliny metafosforečné odměrným 

roztokem modrého 2,6-dichlorindofenolu. Prvním přebytkem odměrného 

roztoku se vzorek zbarvil do lososově růžové barvy. 

Aktivitu antioxidačních enzymů jsme měřili pomocí fotometrických metod. 

Pro stanovení superoxiddismutasy v celých plodech jablek byl využit kit 

Ransod od firmy Randox; ke stanovení aktivity enzymu katalasy byl měřen 

úbytek peroxidu vodíku v roztoku o známé koncentraci v závislosti na čase; 

Polyfenoloxidáza reagovala s methylkatecholem a kyslíkem za vzniku 
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oranžového roztoku benzochinonu, který se následně pomalou reakcí s vodou 

měnil na hnědý melanin. 

Lipidy z rostlinných materiálů jsme po úpravě materiálu a extrakci 

separovali pomocí plynové chromatografie s FID detekcí. Zjistili jsme však, že 

píky hledaných mastných kyselin překrývaly velké píky neznámých látek. Proto 

jsme přistoupili k jejich identifikaci pomocí GC/MS a na základě MS spekter 

jsme došli k závěru, že se jedná o alifatické uhlovodíky odštěpené z vosků. 

Z tohoto důvodu byl před analýzu GC/FID zařazen ještě jeden separační krok – 

tenkovrstvá chromatografie (TLC) a to jak polárních, tak i nepolárních lipidů. 

Po separaci jednotlivých skupin lipidů, ze získaného surového lipidu jablek 

exkrakcí, pomocí TLC jsme tyto jednotlivé frakce (někdy i soubor frakcí, které 

se překrývaly) odseparovali (vyškrabáním z plotny) a převedli na methylestery 

mastných kyselin postupem dle Christophersona a Glasse [28]. Takto 

připravené methylestery jsme dále analyzovali pomocí plynové 

chromatografie s FID a MS detekcí [29,30]. 
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4  VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 ZMĚNY METABOLICKÉHO PROFILU JABLEK V PRŮBĚHU 

DLOUHODOBÉHO UCHOVÁVÁNÍ VE FAN A RA 

 
4.1.1 POVRCHOVÁ MIKROFLÓRA A UMĚLÁ INFEKCE JABLEK 

Jablka uskladněná v modifikované atmosféře obsahovala na svém 

povrchu více bakteriálních zárodků než jablka uskladněná v normální 

atmosféře. Nižší kontaminace povrchu zárodky hub v modifikované atmosféře 

byla zjištěna jen u jablek odrůdy Granny Smith. U ostatních odrůd jablek byly 

hodnoty srovnatelné s RA. Množství zárodků hub zjištěných pomocí kultivace 

na bengálském chloramfenikolovém agaru se nejprve během čtyř měsíců 

skladování snížilo. Kontaminace opět narostla v šestém měsíci.  

Při testování schopnosti jablek ubránit se infekci během skladování 

(uměle vytvořená infekce) bylo patrné, že jablka po dlouhodobém skladování 

podléhala rychlejšímu šíření infekce způsobené patogenní houbou 

Gloeosporium album než houbou rodu Penicillium. Jablka dlouhodobě 

skladovaná v modifikované atmosféře odolávala infekci lépe než jablka 

uskladněná v normální atmosféře. Nejvíce vnímavou odrůdou k infekci 

Gloeosporium album je odrůda Jonagored, k penicilliové infekci pak odrůda 

Golden Delicious.  
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Obrázek č. 1: Srovnání velikosti infikovaného místa kruhově šířící se infekce 

(Gloeosporium album) jablek v průběhu 5 týdnů skladování v lednici 

při teplotě 8 °C. 

 

Ve spolupráci s ÚSFCH FCH VUT v Brně bylo pořízeno pomocí 

světelného mikroskopu s horním osvětlením několik snímků povrchových 

ruptur slupek. Tyto defekty, které jsou okem nezjistitelné, představují možnou 

bránu vstupu patogenů dovnitř plodů. 

 

 

Obrázek č. 2: Snímky ze světelného mikroskopu zachycující povrch slupky 

jablka odrůdy Idared (zvětšení 10x; 20x; 40x) 

 
4.1.2 CELKOVÁ ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITA 

Na základě výsledků dvou studií provedených ve dvou po sobě 

následujících letech lze konstatovat, že došlo k charakteristickému kolísání 
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hodnot celkové antioxidační aktivity (TAS) jablek v průběhu šesti měsíců 

skladování. Průběh změn antioxidační aktivity závisí na odrůdě, ale v podstatě 

je u všech jablek podobný: po uskladnění dochází zpočátku k nárůstu TAS 

a poté k postupnému poklesu – v RA je po 6 měsících hodnota TAS nižší než 

na počátku chovávání, ve FAN se blíží výchozím hodnotám. 

 

Tabulka č. 1: Celková antioxidační aktivita jablek dlouhodobě skladovaných 

v normální a modifikované atmosféře v období 2008-2009 

Doba skladování 
před 

skladováním 
2. měsíc 

skladování 
4. měsíc 

skladování 
6. měsíc 

skladování 

N
o

rm
ál

n
í 

at
m

o
sf

ér
a 

Odrůda 
jablek/TAS 

mmol/100g 
sušiny 

mmol/100g 
sušiny 

mmol/100g 
sušiny 

mmol/100g 
sušiny 

Šampion 7,23 ± 0,41 9,76 ± 0,52 6,01 ± 0,63 6,23 ± 0,49 

Golden D. 6,22 ± 0,40 8,45 ± 0,87 4,76 ± 0,21 2,94 ± 0,34 

Granny Smith* 3,08 ± 0,29 8,76 ± 0,72 7,90 ± 0,71 - 

M
o

d
if

ik
o

va
n

á 
at

m
o

sf
ér

a 

Odrůda 
jablek/TAS 

mmol/100g 
sušiny 

mmol/100g 
sušiny 

mmol/100g 
sušiny 

mmol/100g 
sušiny 

Šampion 7,23 ± 0,41 8,65 ± 0,56 7,33 ± 0,50 6,57 ± 0,39 

Golden D. 6,22 ± 0,40 7,23 ± 0,45 10,66 ± 0,66 5,02 ± 0,28 

Granny Smith* 3,08 ± 0,29 9,56 ± 0,73 7,01 ± 0,52 - 

* plody odrůdy Granny Smith byly otrhány a uskladněny se zpožděním 1,5 měsíce, 

kdy jablka ostatních odrůd byla již 2. měsíc uskladněna. 

 

4.1.3 ZASTOUPENÍ KYSELINY ASKORBOVÉ 

Hladina kyseliny askorbové v průběhu skladování v období 2008-2009 

postupně klesala u všech testovaných odrůd, stejně jako v testech z období 

2007-2008. Plody uchovávané v modifikované atmosféře si uchovaly vyšší 

hladinu kyseliny než plody skladované v normální atmosféře. Jablka 

ve sklizňové zralosti vykazovala nejvyšší hladiny kyseliny askorbové 13 – 

25 mg/100 g sušiny. S postupným dozráváním ve skladovacích prostorech 
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došlo k jejímu postupnému úbytku, který byl výraznější u plodů uchovávaných 

v normální atmosféře. Nejvíce bohatou odrůdou na kyselinu askorbovou se 

jeví odrůda Golden Delicious, avšak na rozdíl od ostatních testovaných odrůd 

u ní došlo k největšímu úbytku v průběhu celého skladování. Nejlépe si 

hladinu kyseliny askorbové uchovala jablka odrůd Jonagored a Šampion, která 

dozrávala ve skladech nejkratší dobu. 

 

Tabulka č. 2: Obsah kys. askorbové v jablkách dlouhodobě skladovaných 

v normální a modifikované atmosféře v období 2008-2009 

Doba skladování 
před 

skladováním 
2. měsíc 

skladování 
4. měsíc 

skladování 
6. měsíc 

skladování 

N
o

rm
ál

n
í 

at
m

o
sf

ér
a 

Odrůda jablek/ 
kys. askorbová 

mg/100g 
sušiny 

mg/100g 
sušiny 

mg/100g 
sušiny 

mg/100g 
sušiny 

Šampion 24,96 ± 2,37 23,59 ± 1,52 23,27 ± 1,78 19,07 ± 1,53 

Golden D. 22,15 ± 1,86 21,25 ± 3,73 15,42 ± 2,42 14,12 ± 1,47 

Granny Smith* 19,00 ± 2,29 17,69 ± 1,71 16,46 ± 1,39 - 

M
o

d
if

ik
o

va
n

á 
at

m
o

sf
ér

a 

Odrůda jablek/ 
kys. askorbová 

mg/100g 
sušiny 

mg/100g 
sušiny 

mg/100g 
sušiny 

mg/100g 
sušiny 

Šampion 24,96 ± 2,37 24,06 ± 1,96 23,60 ± 2,00 22,98 ± 1,93 

Golden D. 22,15 ± 1,86 21,63 ± 3,84 16,65 ± 2,41 15,86 ± 3,77 

Granny Smith* 19,00 ± 2,29 17,87 ± 1,34 16,74 ± 2,26 - 

* plody odrůdy Granny Smith byly otrhány a uskladněny se zpožděním 1,5 měsíce, 

kdy jablka ostatních odrůd byla již 2. měsíc uskladněna. 

 

4.1.4 ZASTOUPENÍ INDIVIDUÁLNÍCH FENOLICKÝCH LÁTEK 

Jablka rané odrůdy Jonagored byla ze všech testovaných odrůd 

nejchudší na většinu fenolických látek – obsahovala nejnižší množství kyseliny 

chlorogenové, prokyanidinu B2, katechinu, epikatechinu. Naopak nejvíce 

kyseliny chlorogenové a epikatechinu bylo nalezeno v jablcích odrůdy 
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Šampion.  Nejvíce prokyanidinu B2 a katechinů bylo nalezeno u odrůdy 

Granny Smith. 

Obsah kys. chlorogenové se v průběhu skladování zvyšoval, avšak 

v přezrálých plodech jablek došlo k jejímu úbytku. Plody v modifikované 

atmosféře obsahují méně kyseliny chlorogenové než stejně staré plody 

skladované v modifikované atmosféře. Hladina prokyanidinu B2 v průběhu 

skladování kopírovala stoupající a klesající tendence celkové antioxidační 

aktivity. V závěru skladování došlo k poklesu hladiny prokyanidinu B2 

u rannějších odrůd Jonagored a Šampion. V jablcích zimní odrůdy Idared 

a Granny Smith se obsah prokyanidinu B2 zvyšoval po celou dobu skladování. 

V průběhu skladování bylo zjištěno postupné zvyšování obsahu 

katechinu ve všech vzorcích jablek. Od čtvrtého měsíce skladování byla 

naměřena vyšší hladina katechinu v jablcích uskladněných v modifikované 

atmosféře na rozdíl od jablek z normální atmosféry. V průběhu prvních dvou 

měsíců skladování došlo k navýšení hodnot katechingalátu ve všech 

skladovaných odrůdách jablek. Tyto změny jsou více patrné u jablek 

skladovaných v normální atmosféře. Ve čtvrtém a šestém měsíci skladování 

poklesla hladina katechingalátu v jablcích uskladněných v RA. Hladina 

epikatechinu se v průběhu skladování rovněž postupně zvyšovala ve všech 

odrůdách jablek v obou skladovacích atmosférách, přičemž vyšší hodnoty byly 

nalezeny u jablek skladovaných v modifikované atmosféře. Do čtvrtého 

měsíce skladování jablek v normální atmosféře se hladina epikatechingalátu 

zvyšovala a v šestém měsíci byl zaznamenán její pokles. V jablcích 

uskladněných v modifikované atmosféře se hodnoty epikatechingalátu 

zvyšovaly v průběhu celého skladování.  

Největší obsah florizinu byl zjištěn v jablcích ranných odrůd -  

Jonagored a Šampion. Zimní odrůdy jablek obsahovaly méně florizinu, jeho 

hladina se zvyšovala do dosažení konzumní zralosti a poté se postupně 
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snižovala. Změny obsahu rutinu jsou značně závislé na odrůdě, obecně je však 

průběh v RA spíše kolísavý, u FAN v některých případech však výrazně vzrůstá, 

zejména u jablek s kratší dobou trvanlivosti. Postupný pokles obsahu byl 

pozorován v obou atmosférách, ve FAN byl úbytek poněkud pomalejší. Během 

skladování došlo k postupnému úbytku kvercetinu ve všech testovaných 

odrůdách jablek i skladovacích atmosférách. 

 

4.1.5 ANALÝZA ANTIOXIDAČNÍCH ENZYMŮ 

Nejvyšší aktivitu ze všech testovaných enzymů vykazuje kataláza (cca 

240 µkatal/100 g). V plodech uchovávaných v normální atmosféře byla jeho 

aktivita mírně vyšší než v plodech z FAN. V jablcích zimní odrůdy Idared byla 

aktivita katalázy (CAT) nejvyšší. Aktivita enzymu superoxiddismutázy (SOD) 

naměřená v jablcích skladovaných v normální atmosféře je nižší než v  plodech 

z modifikované atmosféry. V jablcích odrůdy Golden Delicious uchovávaných 

v modifikované atmosféře byla nalezena nejnižší hladina SOD. Aktivita 

polyfenoloxidázy (PPO) byla z testovaných enzymů nejnižší, zejména v plodech 

z normální atmosféry, s výjimkou odrůdy Idared. Celkově byla nejvyšší aktivita 

všech enzymů nalezena v jablcích s odrůdy Idared, naopak nejnižší v jablcích 

odrůdy Golden Delicious. 
 
4.1.6 ANALÝZA LIPIDŮ JABLEK 

Mezi nejvíce zastoupené mastné kyseliny, analyzované ve slupkách 

všech odrůd jablek, patří kyselina palmitová, kyselina stearová, kyselina 

olejová a kyselina linolová. 
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Obrázek č. 1: Chromatogram mastných kyselin jablek (GC/FID), kde čísly jsou 

označeny majoritní mastné kyseliny: 1. kyselina palmitová; 2. kyselina 

stearová; 3. kyselina olejová; 4. kyselina linolová. 

 

V plodech skladovaných po dobu čtyř měsíců v normální atmosféře 

byl zaznamenán významně vyšší obsah kyseliny palmitové, olejové a zejména 

kyseliny stearové. V průběhu dalších dvou měsíců došlo k poklesu všech 

kyselin s výjimkou kyseliny palmitové a zejména stearové, jejichž obsah 

výrazně převýšil hodnoty naměřené ve 4. měsíci skladování. U zimní odrůdy 

jablek Granny Smith bylo v šestém měsíci skladování zaznamenáno zvýšení 

hladiny kyseliny linolové. Jablka odrůdy Golden Delicious si zachovala mírně 

vyšší obsah kyseliny linolové než jablka odrůdy Šampion. 

V jablcích skladovaných v modifikované atmosféře po dobu čtyř 

měsíců by zaznamenán výrazně vyšší obsah kyseliny palmitové, stearové, 

olejové a linolové. Zastoupení kyseliny olejové výrazně převyšovalo ostatní 

MK ve všech testovaných odrůdách jablek. Během dalších dvou měsíců 

skladování došlo k nárůstu hodnot kyseliny palmitové a zejména stearové 

v odrůdách. Ostatní MK výrazně poklesly ve všech odrůdách jablek. Dužina 

plodů jablek je méně bohatá na lipidické látky, avšak i zde určité zastoupení 

mají. 

Stárnutím jablek dochází na jedné straně k poklesu hladiny 

nenasycených mastných kyselin a na druhé straně k nárůstu hladiny 
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nasycených kyselin. Vyšší hodnoty nasycených kyselin byly zaznamenány 

v jablcích skladovaných v normální atmosféře a zejména v  odrůdách s krátkou 

dobou skladovatelnosti (Šampion). 

 

Tabulka č. 1: Přibližný poměr nasycených a nenasycených MK v analyzovaných 

odrůdách jablek 

Odrůda jablek Šampion Golden Delicious Granny Smith 

Poměr nasycených 
a nenasycených MK 

120 dní 180 dní 120 dní 180 dní 120 dní 180 dní 

RA 2,5 7,5 0,3 10,5 2,0 6,3 

FAN 0,8 6,0 0,4 5,0 0,7 6,0 

 

 

 

4.2 METABOLICKÉ ZMĚNY JABLEK V PRŮBĚHU SKLADOVÁNÍ 

V RŮZNÝCH DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH 

4.2.1 CELKOVÁ ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITA JABLEK 

U skladovaných plodů největší antioxidační aktivita jablek byla 

zaznamenána ještě před uskladněním (10 – 11,5 mmol TROLOXU ve 100 g 

sušiny). Během skladování se antioxidační aktivita jablek snižovala, 

k největšímu poklesu došlo u jablek ve sklepě a v lednici. Naopak nejvyšší 

množství bylo překvapivě nalezeno u plodů uskladněných ve větrané místnosti 

s teplotou 20 °C.  V dalších týdnech skladování celková antioxidační aktivita 

jablek mírně kolísala. V posledním týdnu skladování došlo k poklesu aktivit 

ve všech prostředích, kdy nejvyšší hodnota byla naměřena u obou odrůd 

jablek uskladněných ve sklepě. 
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4.2.2 ZASTOUPENÍ KYSELINY ASKORBOVÉ 

Nejvyšší hodnoty kyseliny askorbové byly naměřeny před uskladněním 

plodů jablek (Golden Delicious 45 mg/100 g sušiny, Idared 75 mg /100 g 

sušiny). V průběhu prvního týdne došlo k největšímu úbytku askrobátu  

u obou odrůd jablek ve všech prostředích, přičemž největší pokles hodnot byl 

zaznamenán u jablek uchovávaných v místnosti s teplotou 20 °C. 

 

4.2.3 ZASTOUPENÍ CELKOVÝCH POLYFENOLŮ A FLAVONOIDŮ 

V průběhu skladování po dobu 8 týdnů došlo ke změnám celkových 

polyfenolů i flavonoidů. V jablcích obou odrůd bylo na počátku skladovacího 

procesu naměřeno cca 450 mg polyfenolů a 250 mg flavonoidů ve 100 g 

sušiny. Během skladování v místnosti s 20 °C, hodnoty celkových polyfenolů 

a flavonoidů téměř neklesly pod hodnotu naměřenou před uskladněním. 

V průběhu skladování ve sklepě docházelo k mnohem menším výkyvům hladin 

celkových polyfenolů i flavonoidů. Při uchovávání v lednici hodnoty značně 

kolísaly, přičemž na konci skladovacího období byly o cca 50 % vyšší než 

na počátku. 

4.2.4 ZASTOUPENÍ INDIVIDUÁLNÍCH FENOLICKÝCH LÁTEK 

Při srovnání hodnot z prvních 5ti týdnů skladování se obsah kyseliny 

chlorogenové příliš nelišil v závislosti na typu skladování. Teprve v osmém 

týdnu skladování se projevily rozdíly v jejím zastoupení. Nejnižší hodnoty byly 

naměřeny u jablek skladovaných při pokojové teplotě, nejvyšší pak ve sklepě. 

Obsah katechinu a epikatechinu se měnil s dobou a také způsobem 

uskladnění. V průběhu prvních tří týdnů byla nejvyšší hladina katechinu 

a epikatechinu zaznamenána u jablek skladovaných při pokojové teplotě, 

naopak nejmenší v lednici. Naproti tomu v průběhu dalších pěti týdnů (4. - 8. 

týden skladování) byla vyšší hladina katechinu a epikatechinu zjištěna právě 
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u vzorků z lednice a nejmenší u jablek z pokojové teploty. Během prvního 

týdne skladování se hladina katechin- a epikatechingalátu výrazně zvýšila 

u obou odrůd. V průběhu dalších týdnů se hladina galátů měnila bez jasné 

závislosti. Na konci skladování byla nejvyšší hladina katechin- 

a epikatechingalátu nalezena u obou odrůd jablek skladovaných při pokojové 

teplotě, nejnižší ve sklepě. 

 

 

4.3 VLIV ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ JABLEK NA OBSAH AKTIVNÍCH 

LÁTEK V JABLCÍCH V PRŮBĚHU SUŠENÍ A MRAŽENÍ  

4.3.1 SUŠENÍ JABLEK 

4.3.1.1        CELKOVÁ ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITA JABLEK 

Celková antioxidační aktivita jablek klesala postupně se zvyšující se 

teplotou sušícího vzduchu. U jablek sušených v elektrické sušičce vzduchem 

zahřátým na 43 °C bylo zaznamenáno snížení celkové antioxidační aktivity asi 

o čtvrtinu hodnoty v čerstvém ovoci, sušením při 61 °C o třetinu a sušením 

při 85 °C došlo k poklesu antioxidační aktivity až o tři čtvrtiny. 

4.3.1.1        ZASTOUPENÍ KYSELINY ASKORBOVÉ 

Působením teplého vzduchu docházelo k postupné degradaci kyseliny 

askorbové. Během sušení v elektrické sušičce na 43 °C došlo k poklesu kyseliny 

o třetinu množství naměřeného v čerstvém ovoci. Zvýšením teploty na 61 °C 

hladina kyseliny poklesla až na polovinu.  

 

4.3.1.2        ZASTOUPENÍ CELKOVÝCH POLYFENOLŮ A FLAVONOIDŮ 

Množství celkových polyfenolů a flavonoidů ve vzorcích jablek se 

s narůstající teplotou snižovalo. Sušením v elektrické troubě na 85 °C však 

došlo k nárůstu hodnot celkových polyfenolů i flavonoidů. 
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4.3.1.3        ZASTOUPENÍ INDIVIDUÁLNÍCH FENOLICKÝCH LÁTEK 

     Sušením při nižších teplotách došlo k úbytku prokyanidinu B2, kyseliny 

chlorogenové, katechinu i epikatechinu. Při sušení jablek na teplotu 61 °C 

došlo k největšímu úbytku aktivních látek. Naopak sušením při teplotách 85 °C 

došlo ke zvýšení obsahu aktivních látek nad hodnoty naměřené v čerstvém 

ovoci. 

 

4.3.2 MRAŽENÍ JABLEK 

4.3.2.1        CELKOVÁ ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITA JABLEK 

V jablcích porcovaných na plátky došlo k podobnému poklesu celkové 

antioxidační aktivity v neošetřených i v impregnovaných plodech jako v celých 

plodech. V jablečných dřeních byla celková antioxidační aktivita vyšší 

ve vzorcích s přídavkem sacharózy. Přestože jsou naměřené hodnoty 

ve vzorcích dření a plátků velmi podobné, mírně vyšší celková antioxidační 

aktivita se projevila ve vzorcích s přidanými ochrannými látkami. 

 

4.3.2.2        ZASTOUPENÍ CELKOVÝCH POLYFENOLŮ A FLAVONOIDŮ 

Hodnoty celkových polyfenolů a flavonoidů se v průběhu mrazícího 

procesu vzorků jablek příliš neměnily. Nejvyšší hladina byla nalezena v plátcích 

jablek obou odrůd, naopak nejnižší obsah byl nalezen v jablečných dřeních. 

Přídavek aditiv měl pozitivní vliv na udržení hladiny celkových polyfenolů 

a flavonoidů po zmražení a opětovném rozmražení vzorků jablek. 

 

4.3.2.3        ZASTOUPENÍ INDIVIDUÁLNÍCH FENOLICKÝCH LÁTEK 

Po zmražení a opětovném rozmražení několika sérií vzorků v průběhu dvou 

měsíců obsah prokyanidinu B2 zůstal stejný nebo se jeho hladina jen lehce 
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zvýšila, zatímco u ostatních sledovaných látek – kyseliny chlorogenové, 

katechinů a epikatechinů byl zaznamenán nárůst ve všech vzorcích jablek 

u obou odrůd. Nejvyšší hodnoty kyseliny chlorogenové byly zjištěny v celých 

plodech, naopak nižší hodnoty byly naměřeny u ošetřených vzorků jablek 

impregnačním roztokem a sacharózou. Ve vzorcích s přídavkem ochranných 

látek byly zjištěny vyšší hodnoty katechinu a epikatechinu než ve vzorcích 

bez přidaných látek. Na rozdíl od volných forem, se obsah galátů katechinu 

a epikatechinu v průběhu mražení snížil ve všech vzorcích, což bylo zřejmě 

způsobeno částečnou hydrolýzou. Nelze však jednoznačně říci, zda přídavek 

ochranných látek měl pozitivní vliv na uchování galátů v upravených vzorcích 

dření a plátků.  
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5  ZÁVĚR 

I. Změny metabolického profilu jablek v průběhu dlouhodobého uchovávání 

v modifikované atmosféře se sníženým obsahem kyslíku (FAN) a normální 

atmosféře 

Pět odrůd jablek (Jonagored, Idared, Šampion, Granny Smith a referenční 

odrůda Golden Delicious) bylo skladováno ve dvou obdobích 2007/2008 

a 2008/2009, ve kterých byly vzorky ve dvou měsíčních intervalech 

analyzovány za účelem zjištění změn zastoupení aktivních látek, antioxidační 

kapacity, mikrobiální kontaminace a pro studium změn lipidických látek 

v povrchových strukturách.  

• Jablka uskladněná v modifikované atmosféře mají na svém povrchu 

více bakteriálních zárodků než jablka uskladněná v normální 

atmosféře, což je způsobeno nižší koncentrací kyslíku. Množství 

zárodků hub se nejprve během čtyř měsíců skladování snížilo, 

pravděpodobně z důvodu zhoršení růstových podmínek (snížení 

teploty, snížení množství kyslíku), avšak kontaminace opět narostla 

v šestém měsíci, kdy se měnila nejen struktura slupky jablek, ale také 

celková metabolická kondice jablek. 

• Umělá infekce dlouhodobě skladovaných jablek pomocí plísní 

Gloeosporium album (běžný skládkový patogen - sbírkový kmen) 

a Penicillium (izolát z místa přirozené infekce) potvrdila, že jablka 

podléhala rychlejšímu šíření infekce způsobené patogenem 

Gloeosporium album, přičemž jablka skladovaná v modifikované 

atmosféře odolávala infekci snadněji než jablka uskladněná 

v normální atmosféře.  

• Porovnáním hodnot celkové antioxidační aktivity z obou studií, 

konzumní zralosti a s přihlédnutím k výsledkům ze senzorické analýzy 

lze říci, že se hodnoty celkové antioxidační aktivity zvyšovaly 
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do počátku konzumní zralosti. Poté došlo k jejich postupnému 

poklesu. Opětovné zvýšení hodnot bylo zaznamenáno u konzumně 

přezrálých plodů, které vykazovaly známky otlačení a jejichž slupka 

byla svraštělá, někdy s náznakem infekce. U plodů skladovaných 

v modifikované atmosféře byl celý proces stárnutí pozorován se 

zpožděním 1-2 měsíců v porovnání s plody uchovávanými v normální 

atmosféře, což vysvětluje nižší obsah kyslíku ve skladovací atmosféře 

a tím pádem pomalejší výměnu plynů a celkové zpomalení 

metabolismu plodů. 

• Jablka ve sklizňové zralosti vykazovala nejvyšší hladiny kyseliny 

askorbové. S postupným dozráváním ve skladovacích prostorech 

došlo k postupnému úbytku, který byl výraznější u plodů 

uchovávaných v normální atmosféře. Jablka si i při dlouhodobém 

uchovávání zachovávají obsah askorbátu; po 6 měsících skladování 

neklesla jeho hladina v plodech o více než 1/3 – v závislosti 

na odrůdě, v regulované atmosféře byl pokles hodnot ještě nižší.  

V celých plodech je zřejmě kyselina askorbová stabilizována vazbou 

na přirozené struktury nebo aktivitou jiných antioxidačních 

mechanismů, takže i uskladněná jablka si uchovávají poměrně vysoký 

obsah vitaminu C, což přispívá k jejich nutriční kvalitě.  

• Do doby dosažení konzumní zralosti se obsah celkových polyfenolů 

i flavonoidů navyšoval v závislosti na testované odrůdě jablek, poté 

došlo opět k jejich postupnému úbytku. U přezrálých plodů došlo po 

tomto poklesu dalšímu zvýšení hodnot celkových polyfenolů 

i flavonoidů, zřejmě jako reakce na oxidační stres způsobený zejména 

destrukcí tkání vlivem stárnutí plodů. Plody uchovávané 

v modifikované atmosféře si uchovaly poměrně vysoké množství 

celkových polyfenolů i flavonoidů. Rovněž obsah celkových 

polyfenolů významně přispívá k nutriční kvalitě skladovaných jablek. 
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• Majoritní individuální fenolické látky – kyselina chlorogenová, 

prokyanidin B2,  katechiny, epikatechiny a jejich galáty a florizin tvoří 

převážnou část celkových polyfenolů a představují nutričně 

významnou složku plodů jablek. Zastoupení jednotlivých derivátů je 

specifické pro odrůdy, ale řádově se příliš neliší. Současně se 

stárnutím plodů a jejich dozráváním se zvyšuje obsah kyseliny 

chlorogenové. V přezrálých plodech jablek však dochází k jejímu 

úbytku. Zastoupení prokyanidinu B2 v testovaných odrůdách jablek 

příliš nelišilo, jeho hladina prokyanidinu B2 se v průběhu skladování 

kopírovala stoupající a klesající tendence celkové antioxidační 

aktivity. Volba skladovací atmosféry nemá na obsah prokyanidinu B2 

výrazný vliv. V průběhu skladování bylo zjištěno postupné zvyšování 

obsahu katechinu ve všech vzorcích jablek. S postupným dozráváním 

plodů do konzumační zralosti se zvyšuje obsah katechingalátu, 

s dalším stárnutím plodů jeho hladina klesá. Hladina epikatechinu se 

v průběhu skladování rovněž postupně zvyšovala ve všech odrůdách 

jablek v obou skladovacích atmosférách, přičemž vyšší hodnoty byly 

nalezeny u jablek skladovaných v modifikované atmosféře. 

Do čtvrtého měsíce skladování jablek v normální atmosféře se 

hladina epikatechingalátu zvyšovala a v šestém měsíci byl 

zaznamenán její pokles. V jablcích uskladněných v modifikované 

atmosféře se hodnoty epikatechingalátu zvyšovaly v průběhu celého 

skladování.  

• Hladiny minoritních fenolických látek – rutinu, morinu, kvercetinu 

a hladiny karotenoidů mohou souviset s postupnou změnou 

senzorických a chuťových vlastností plodů jablek. Postupný pokles 

obsahu těchto byl pozorován v obou atmosférách, ve FAN byl úbytek 

poněkud pomalejší. Hladina floridzinu se zvyšovala do dosažení 

konzumní zralosti a poté se postupně snižovala. Je patrné, že pokles 

v průběhu posklizňového dozrávání a dalšího uchovávání má 

za následek postupnou ztrátu typické chuti, vůně a částečně i barvy 
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jablek, tento flavonoid se tedy podílí nejen na nutričních, ale 

významně i na senzorických charakteristikách jablek. 

• Z antioxidačních enzymů přítomných v jablkách má nejvyšší aktivitu 

ze všech testovaných enzymů kataláza. V plodech uchovávaných 

v normální atmosféře byla její aktivita mírně vyšší než v plodech 

uskladněných v modifikované atmosféře. Aktivita superoxiddismutázy 

v jablcích skladovaných v normální atmosféře byla naopak nižší než 

v jablcích z modifikované atmosféry. Aktivita polyfenoloxidázy (PPO) byla 

z testovaných enzymů nejnižší, a to zejména v jablcích z normální 

atmosféry. 

• Mezi nejvíce zastoupené mastné kyseliny ve slupkách a dužině všech 

analyzovaných odrůd jablek patří kyselina, kyselina stearová, kyselina 

olejová a kyselina linolová a také kyselina linoleová (na rozdíl od slupek). 

Stárnutím jablek dochází k poklesu hladiny nenasycených mastných 

kyselin a současně k nárůstu hladiny nasycených kyselin. Vyšší hodnoty 

indexu nasycenosti byly zaznamenány v jablcích skladovaných v normální 

atmosféře. Celkový stupeň nasycení se tedy zvyšoval s dobou skladování 

a s obsahem kyslíku ve skladovacím prostředí, a to zejména u jablek 

s krátkou dobou skladování. Změny složení povrchové bariéry plodů 

mohou souviset i s vnímavostí jablek k mikrobiální infekci. 

 

II. Metabolické změny jablek v průběhu skladování v různých domácích 

podmínkách  

Jablka odrůdy Golden Delicious a Idared byla uskladněna po dobu osmi 

týdnů ve třech nejběžněji užívaných prostorách v domácnosti vyznačujících se 

poměrně stálou teplotou a vlhkostí: místnost s 20 °C a vlhkostí 38,0 %, sklepní 

prostory s 9 °C a vlhkostí 38,4 %, lednice s 8 °C a vlhkostí 33,4 %. 

• Největší antioxidační aktivita jablek byla zaznamenána 

před uskladněním. V prvním týdnu skladování došlo výraznému 
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k poklesu antioxidační aktivity zřejmě jako reakce na změnu okolních 

podmínek, zejména teplotu. V dalších týdnech skladování, kdy se 

jablka na změnu podmínek aklimatizovala, se celková antioxidační 

aktivita jablek měnila v malém rozpětí hodnot. Ke kolísání hodnot 

antioxidační aktivity došlo v důsledku zapojování obranných 

mechanismů jablek proti stárnutí a negativnímu vlivu okolního 

prostředí. 

• Nejvyšší hodnoty kyseliny askorbové byly naměřeny před 

uskladněním plodů jablek. V průběhu prvního týdne došlo 

k největšímu úbytku kyseliny u obou odrůd jablek ve všech 

prostředích. Po osmi týdnech skladování hladina kyseliny askorbové 

dosáhla minimálních hodnot. Pro uchování kyseliny askorbové se 

jednoznačně jeví jako nejvhodnější skladování ve sklepních 

prostorech, jako nejhorší skladování při pokojové teplotě. 

• V průběhu skladování došlo ke změnám celkových polyfenolů 

i flavonoidů, které kopírují trendy zvyšování a snižování celkové 

antioxidační aktivity jablek. Podobně tomu bylo u přezrálých jablek 

v dlouhodobé studii skladování ve FAN a RA. Z těchto závěrů vyplývá, 

že zásadní podíl na hodnotě na celkové antioxidační aktivity má 

obsah kyseliny askorbové. 

• Individuální antioxidanty rovněž podléhaly výrazným změnám 

v průběhu uchovávání. Obsah kyseliny chlorogenové po osmém 

týdnu skladování byl nejnižší v jablcích skladovaných při pokojové 

teplotě, nejvyšší pak ve sklepě. Zvýšením obsahu kyseliny 

chlorogenové se zřejmě přezrálé plody snaží uchovat rovnováhu 

tvorby a odstraňování volných radikálů, které se ve vyšší míře vytváří 

během stárnutí plodů. Obsah katechinu a epikatechinu se kolísavě 

měnil s dobou a také způsobem uskladnění. Z dosažených výsledků 

lze usuzovat, že katechiny a epikatechiny nastupují jako druhá linie 
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antioxidační obrany. Příslušné katechin- a epikatechingalláty pak 

působí pravděpodobně v počátcích skladování.  

 

 

III. Vlivu způsobu zpracování jablek na obsah aktivních látek v jablcích 

v průběhu sušení a mražení 

 

Sušení jablek 

Sušením při teplotě 43 °C po dobu 6 hodin byly získány suché, vláčné 

a ohebné jablečné plátky. Sušením při vyšší teplotě 65 °C po dobu 9 hodin se 

jablečné plátky lámaly a byly přesušené. 

 

• Celková antioxidační aktivita jablek klesala postupně se zvyšující se 

teplotou sušícího vzduchu. U jablek sušených v elektrické sušičce 

vzduchem zahřátým na 43 °C bylo zaznamenáno snížení celkové 

antioxidační aktivity asi o čtvrtinu hodnoty v čerstvém ovoci, sušením 

při 61 °C o třetinu a sušením při 85 °C došlo k poklesu antioxidační 

aktivity až o tři čtvrtiny. 

• Působením teplého vzduchu docházelo k postupné degradaci kyseliny 

askorbové. V ovoci, které jsme sušili v elektrické troubě při teplotě 

85 °C, byly naměřeny velmi nízké hodnoty kyseliny askorbové. 

Na tomto významném poklesu se mohla podílet jak degradace 

samotné kyseliny askorbové, tak i její uvolnění z vázaných forem 

vlivem destrukce plodů způsobené zvýšenou teplotou. 

• Množství celkových polyfenolů a flavonoidů ve vzorcích jablek se 

ze zvyšující teplotou snižovalo. Sušením v elektrické troubě na 85 °C 

však došlo k nárůstu hodnot celkových polyfenolů i flavonoidů, což je 

pravděpodobně důsledek tvorby některých produktů Maillardových 
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reakcí a rovněž tepelné destrukce tkání s následným uvolněním 

fenolických látek z vázaných struktur. 

• Sušením při nižších teplotách došlo k úbytku všech sledovaných 

individuálních flavonoidů - prokyanidinu B2, kyseliny chlorogenové, 

katechinu i epikatechinu. Při sušení jablek na teplotu 61 °C došlo 

k největšímu úbytku aktivních látek. Naopak sušením při teplotách 85 

°C došlo ke zvýšení obsahu aktivních látek nad hodnoty naměřené 

v čerstvém ovoci. K tomuto navýšení došlo zřejmě v důsledku 

odštěpení aktivních látek z vázaných forem. 

 
Mražení jablek 

• Reakcí na teplotní šok byl u analyzovaných vzorků jablek výrazný 

pokles celkové antioxidační aktivity. Antioxidační látky se rychleji 

odbourávaly jak vlivem prudké změny metabolismu jablek, tak 

i vlivem destrukce tkání způsobené tvorbou ledových krystalků. 

Mírně vyšší aktivita se projevila právě ve vzorcích s ochrannými 

látkami. 

• Hodnoty celkových polyfenolů a flavonoidů se v průběhu mrazícího 

procesu vzorků jablek příliš neměnily. Přídavek aditiv měl pozitivní 

vliv na udržení hladiny celkových polyfenolů a flavonoidů 

po rozmražení vzorků jablek.  

• Obsah individuálních fenolických látek se měnil podobně jako obsah 

celkových polyfenolů. Nejnižší hodnoty kyseliny chlorogenové byly 

zjištěny u ošetřených vzorků jablek. Toto snížení hladiny kyseliny 

chlorogenové může být způsobeno reakcí s aditivními látkami či 

větším narušením pletiv. Nelze zcela jasně usoudit, který způsob 

zpracování je vhodnější pro udržení co nejvyšší hladiny individuálních 

fenolických látek. Je však patrné, že ve vzorcích s přídavkem 
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ochranných látek byly zjištěny mírně vyšší hodnoty než ve vzorcích 

bez přidaných látek.  

 

Obecně lze konstatovat, že jablka jsou cenným zdrojem řady významných 

nutričních látek typu vitaminů, provitaminů a antioxidantů. V průběhu 

skladování tyto látky vykazují značnou ochrannou funkci plodů. Dlouhodobé 

skladování (zejména v modifikované atmosféře) umožňuje uchovat většinu 

těchto nutričně cenných látek, a to v závislosti na odrůdě a podmínkách 

skladování. Mražení je vůči plodům jablek šetrné (zejména v přítomnosti 

ochranných látek), zatímco v průběhu sušení dochází k poklesu hodnot všech 

sledovaných antioxidantů v závislosti na teplotě a podmínkách sušení. 

Při volbě metody uchovávání je třeba zohlednit jak nutriční, tak i senzorické 

charakteristiky a spotřebitelské požadavky.  

Na základě získaných výsledků lze uzavřít, že jablka i skladovaná nebo 

jinak vhodně uchovávaná patří ke kvalitním tuzemským zdrojům přírodních 

vitaminů, provitaminů, minerálů, vlákniny a dalších cenných látek a patří 

k nejvíce zastoupeným a hodnotným druhům ovoce využívaným s výhodou 

v čerstvém (resp. uskladněném) i zpracovaném stavu. 
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6  SEZNAM ZKRATEK A POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

 

ABTS  [2,2'-AzinoBis(3-ethylbenzoThiazoline-6-Sulfononic acid)] 

BAN  Boarding ANaerobiosis 

FAN  Fluctuated ANaerobiosis 

HPLC  High Performance Liquid Chromatography 

MAS  Modified Atmosphere Storage 

RP-HPLC Reverse Phase - High Performance Liquid Chromatography 

RA  Regular Atmosphere 

TAS  Total Antioxidant Status 

Trolox 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid 

ULO  Ultra Low Oxygen 
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