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ABSTRAKT 
Předložená dizertační práce je zaměřena na studium biologických účinků aktivních látek 

vyskytujících se v cereáliích, na vývoj metod k analýze těchto účinků a ke stanovení 
obsahu aktivních složek a charakterizaci vztahu složení a účinků cereálií a cereálních 
výrobků. Pro analýzu bylo vybráno několik druhů surových cereálních vzorků (vločky, 
mouky, klíčky, otruby), ochucené extrudované cereální výrobky a také vzorky loupané a 
neloupané rýže. 

Mezi hlavní typy analyzovaných aktivních látek patří především fenolické látky, a to ve 
formě glykosidů i aglykonů, a dále sacharidy. Skupinové parametry - celkové polyfenoly, 
flavonoidy a flavanoly a celkové a redukujicí sacharidy byly stanoveny 
spektrofotometricky, individuální fenolické sloučeniny a sacharidy byly stanoveny pomocí 
kapalinové chromatografie. Ke stanovení antioxidační aktivity cereálií byly použity 
metody TEAC, DPPH a β-CLAMS, a dále nepřímé metody stanovení obsahu látek 
s antioxidačním účinkem. Výsledky antioxidační aktivity byly srovnány s hodnotami 
antimutagenní/genotoxické aktivity s využitím několika mikrobiálních testů. 
Antimutagenní efekt byl vyjádřen jako procento inhibice účinku standardního mutagenu a 
představuje potenciální preventivní účinek cereálie proti poškození DNA způsobenému 
primárně volnými radikály. Nejvyšší hodnoty skupinových i individuálních fenolických 
látek, antioxidační i antimutagenní aktivity byly nalezeny u klíčků, otrub a pohankových 
produktů a dále u barevné a neloupané rýže. 

U ochucených cereálních výrobků bylo zjištěno, že přidaná složka – zejména čokoláda a 
ovoce pozitivně ovlivňuje obsah aktivních fenolických látek, sacharidů, antioxidační a 
antimutagenní aktivity. Na reprezentativním vzorku populace byla provedena dotazníková 
studie monitorující zájem o cereální výrobky a preference spotřebitelů. Většina spotřebitelů 
považuje cereálie s čokoládovou příchutí za méně zdravé než potrzují výsledky analýz. 

V rámci vývoje nových výrobků bylo připraveno několik typů modelových cereálních 
směsí obsahujících rostlinné (ovocné, zeleninové) extrakty přidané v lyofilizované a 
enkapsulované formě. Nejvyšší pozitivní efekt vykazoval přídavek extraktu ze směsi  
tuzemského lesního ovoce. V rámci přípravy enkapsulovaných extraktů bylo rovněž 
vyzkoušeno několik metod přípravy částic lipidové nebo polysacharidické povahy. 
Analyzovaná byla enkapsulační účinnost metod a stabilita a velikost částic. Na základě 
získaných výsledků lze navrhnout optimální typ fortifikované cereální potraviny 
s popsaným biologickým účinkem. 

Vybrané cereálie byly použity též jako alternativní upravené či surové substráty pro 
kultivaci mikroorganizmů za účelem produkce obohacené biomasy využitelné 
v krmivářství. 

Závěrem lze konstatovat, že cereálie, ať už ve formě surové nebo technologicky 
zpracované, jsou všestrannou potravinou a bohatým zdrojem biologicky aktivních látek a 
poskytují celou řadu možností zpracování. Je možné je využít jak pro přímou konzumaci, 
jako součást nových výrobků a také nepřímo jako substrát pro krmivářské účely. 

 
KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Cereálie, fenolické sloučeniny, sacharidy, antioxidační a antimutagenní aktivita, 
fortifikace, nanočástice, obohacená mikrobní biomasa 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Cereálie a cereální výrobky 

Obiloviny (cereálie) jsou hlavními kulturními plodinami v mnoha zemích, jsou to 
vyšlechtěné jednoleté trávy: pšenice, žito, žitovec, ječmen, oves, proso, čirok, rýže, 
kukuřice. Dále mezi cereálie řadíme pohanku, laskavec a merlíky. Jedná se 
o jednoleté rostliny, ovšem patřící do třídy dvouděložných rostlin (Dicotyledone). 
Tyto rostliny bývají označovány jako pseudocereálie [1,2]. Pro lidskou výživu se 
přímo používá z obilovin výhradně zrno [3]. 

Obilí a celozrnné potravinové výrobky představují důležitou součást lidské stravy. 
Poskytují vysoké podíly sacharidů, proteinů, tuků, potravní vlákniny, vitaminů 
skupiny B a minerálů [4]. Neobsahují však optimální zastoupení aminokyselin, 
některé esenciální aminokyseliny (např. lysin) neobsahují v dostatečném množství 
[1]. Předmětem výzkumu jsou v současné době např. různé fenolické sloučeniny, 
flavonoidy, tokoferoly, karotenoidy, β-glukany, glukosinoláty, terpenoidy, 
katechiny, saponiny, fytoestrogeny, resveratrol, stilbeny, sulforafan, vitamin C, 
chlorofyl a další, z nichž řada je obsažena právě v cereáliích [5]. Obiloviny mohou 
být používány jako zdroje nestravitelných sacharidů, které podporují různé 
fyziologické účinky; mohou selektivně stimulovat růst laktobacilů a bifidobakterií 
přítomných v tlustém střevu a působit jako prebiotika. Cereálie také obsahují 
ve vodě rozpustnou vlákninu, např. β-glukan a arabinoxylan; oligosacharidy, např. 
galakto- a fruktooligosacharidy a nestravitelnou vlákninu, která je vhodná 
k naplnění prebiotického konceptu [6]. 

Cereální výrobky se řadí mezi potraviny s vysokým stupněm inovace, mnohem 
vyšším než v kterémkoliv jiném potravinářském odvětví [7]. 

1.1.1 Složení cereálií 
Hlavní zdroj energie rostlinné stravy je škrob. Ten je dále rozdělován na základě 

stravitelnosti na rychle stravitelný, pozvolna stravitelný a odolný škrob [8]. Kromě 
vysokého obsahu škrobu obsahují cereálie také vlákninu, bílkoviny, sacharidy a tuky 
bohaté na esenciální mastné kyseliny [9]. Obsah proteinů v obilovinách je značně 
rozmanitý. Obsah lipidů v běžných obilovinách je poměrně nízký. Hlavními 
složkami lipidů v prosu jsou triacylglyceroly, zbytek tvoří steroly, estery, 
uhlovodíky a volné mastné kyseliny [8]. 

Fytochemikálie a antioxidanty v celých zrnech bývají spojovány s redukcí rizika 
rozvoje chronických či civilizačních onemocnění, jako jsou kardiovaskulární 
onemocnění, diabetes 2. typu a některé druhy rakoviny. Většina fenolů celých zrn je 
ve vázané formě. Obvykle jsou fytochemikále přítomny ve frakci otruby/klíček [10]. 

Cereálie obsahují širokou škálu fenolických a polyfenolických sloučenin, jako 
např. kyselinu benzoovou a skořicovou, anthokyany, chinony, flavonoly, chalkony, 
flavanony a aminofenoly, β-glukany (ovesné otruby a ječmen) a různé 
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vitaminy [11]. Fenolické látky mohou být klasifikovány jako jednoduché fenoly 
(obsahují jediný fenolový kruh), zde patří také fenolické kyseliny a alkylresorcinoly; 
polyfenoly (obsahují dva fenolové kruhy), zahrnují dehydrodimery kyselin, lignany, 
flavonoidy; tanniny (tři a více podjednotek). V zrnech jsou fenolické sloučeniny 
volné nebo vázané jako glykosidy, estery nebo v komplexech se součástmi buňky 
jako například s polysacharidy nebo proteiny [12]. Množství polyfenolů v zrnech se 
velmi liší v závislosti od části zrna, která je zohledňována, a také podle druhu 
obiloviny a způsobu zpracování [11]. 

1.1.2 Vybrané typy cereálních potravin  

1.1.2.1 Funkční potraviny na bázi cereálií  
Pojem funkční potraviny označuje potraviny nebo složky potravin, které přinášejí 

zdraví prospěšný účinek na organizmus konzumenta nebo snižují výskyt 
chronických onemocnění nad rámec základních výživových přínosů. Funkční 
potraviny pomáhají snižovat vysoký krevní tlak, cholesterol, krevní cukr a riziko 
osteoporózy. V poslední době výzkum zavádí další dva pojmy: probiotika 
a prebiotika. Probiotika jsou potraviny obsahující živé mikroorganizmy. Prebiotika 
jsou pro člověka nestravitelné části potravy, které však jako potrava slouží pro 
střevní mikroflóru. Oba typy potravin mohou ovlivnit složení střevní mikroflóry 
a aktivitu střev vůbec [6]. 

1.1.2.2 Dětské cereálie 
Dětské cereálie jsou nejběžnější potravinou podávanou dětem po ukončení kojení. 

Tyto výrobky mají vysoký energetický obsah spočívající v obsahu sacharidů (78 %) 
a bílkovin (13 %). Obvykle je používaná rýžová a kukuřičná mouka (bezlepková), 
ječná, pšeničná, žitná, ovesná (ostatní s lepkem). Nutriční hodnota takových 
cereálních výrobků je však velmi malá, proto musí být dále upraveny (fortifikace 
např. železem nebo vitaminy C a E, enzymatická hydrolýza, sušení pro zlepšení 
senzorických vlastností, vaření a opékání pro lepší stravitelnost, skladovatelnost 
a zlepšení biodostupnnosti funkčních faktorů po požití) [13]. 

1.1.2.3 Snídaňové cereálie  
Ve spotřebě dominují tzv. RTE („ready to eat“) cereální snídaně vyráběné 

obvykle na bázi kukuřice, pšenice, rýže nebo směsí cereálií. Patří zde široká škála 
výrobků typu müsli s přídavkem sušeného ovoce, čokolády, medu, ořechů, obilních 
klíčků, otrub, jader olejnin, amarantových semen atd. Snídaňové cereálie jsou 
významným zdrojem vitaminů a dalších nutrientů. Podle nejnovějších výzkumů 
mohou cereální snídaně napomáhat u školních dětí udržovat lépe pozornost a 
zvyšovat mentální výkony v porovnání s dětmi, které nesnídají, nebo pouze pijí 
glukózové nápoje. U dospělých zvyšuje konzumace cereálních snídaní s vysokým 
obsahem vlákniny a sacharidů pozornost a napomáhá soustředění během dne [14]. 
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1.1.2.4 Celozrnné výrobky  
Obilné zrno je obecně tvořeno třemi hlavními částmi, označovanými jako otruby 

(oplodí a osemení), endosperm (jádro obsahující škrob a bílkoviny) a klíček. Jestliže 
se zrno rozemílá s cílem získat celozrnný produkt (mouku), musí ve finálním 
produktu zůstat zachovány všechny tři jmenované složky ve stejném poměru jako 
v původním zrnu [15]. Běžná např. pšeničná mouka (hrubá, polohrubá, hladká) je 
pouze rozemletý endosperm. Celozrnná mouka má mnohem vyšší obsah důležité 
potravní vlákniny, některých vitaminů (zejména skupiny B, vitaminy D a E), 
enzymů, minerálních látek a stopových prvků. Doba údržnosti celozrnné mouky je 
ale podstatně kratší než u běžné mouky, protože v celozrnné mouce dochází 
ke žluknutí tuků z obsažených rozemletých klíčků [16]. 

Jako univerzální, dosud však nepřijatá definice „celozrnného“ výrobku je 
považována formulace: „celozrnným chlebem nebo celozrnným pečivem je 
pekařský výrobek, jehož těsto musí obsahovat z celkové hmotnosti mlýnských 
obilných výrobků nejméně 80 % celozrnných mouk nebo jim odpovídající množství 
upravených obalových částic z obilky“ [15]. 

Konzumace celozrnných potravin může být spojena s potenciálními zdravotními 
přínosy včetně snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění nebo některých typů 
rakoviny, a to napříč populací, protože cereálie jsou konzumovány všemi věkovými 
kategoriemi [17,18,19]. 

1.2 Cereálie jako zdroj biologicky aktivních látek 

Kromě základních výživových složek obsahují celozrnné cereálie celou škálu 
sloučenin s potenciálním antioxidačním účinkem. Některé, jako např. vitamin E, 
jsou považovány za přímé lapače volných radikálů, zatímco jiné za kofaktory 
antioxidantů (selen, mangan, zinek) nebo za nepřímé antioxidanty (foláty, cholin, 
betain) [20,21]. 

1.2.1 Aminokyseliny a bílkoviny 
Cereálie obsahují esenciální i neesenciální aminokyseliny [22]. Rovněž jsou 

dobrým zdrojem sirných aminokyselin [20]. Obiloviny, především pšenice, jsou   
pro člověka nejvýznamnějším zdrojem rostlinných bílkovin. Obsah proteinů 
vnějších částí obilného zrna je výrazně vyšší než u vnitřních částí. Obsah proteinů 
v mouce proto značně závisí na stupni vymletí, na druhu, odrůdě a dalších faktorech. 
Základními bílkovinami všech obilovin jsou albuminy, globuliny, gliadiny a 
gluteiny. Zásobní bílkoviny gliadin (prolamin) a glutenin s vodou vytvářejí lepek, 
který pozitivně ovlivňuje pekárenské vlastnosti pšenice, u zvířat však může 
způsobovat trávicí potíže a u citlivých lidí způsobuje alergickou reakci [22]. 

1.2.2 Vitaminy a minerály 
Cereálie obsahují všechny vitaminy skupiny B (kromě kobalaminu), které se 

vyskytují především v povrchových vrstvách a jejich obsah vymíláním klesá [23]. 
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Dalším vitaminem v cereáliích je vitamin E, v nejvyšší míře se vyskytuje v celém 
kukuřičném zrnu a žitě [20]. Vitamin C je obsažen jen ve stopovém množství a to 
zejména v klíčcích [24]. 

Cereálie obsahují prvky vystupující v organizmu jako kofaktory enzymů a 
antioxidačními účinky, jsou to např. zinek, železo, selen, měď a mangan. 

1.2.3 Fenolické látky 
Nejvíce fenolických sloučenin je lokalizováno v nejokrajovějších aleuronových 

vrstvách, otrubách a klíčcích zrn. Většinou jsou kovalentně vázané na polymery 
buněčné stěny a musí být uvolněny alkalickou nebo kyselou hydrolýzou [25]. 

Antioxidační aktivita jednotlivých polyfenolů se liší v závislosti na jejich proton-
donorové kapacitě [26]. 

Flavonoidy představují největší třídu fenolických sloučenin, kterou je možno dále 
dělit na flavonoly, flavony, katechiny, flavanony a další. V rostlinách jsou běžnými 
a velmi rozšířenými sekundárními metabolity [27,28]. Většina flavonoidů je 
v buňkách přítomna jako glykosidy. Tyto formy fenolických sloučenin jsou však 
méně reaktivní a mají obecně slabší protiradikálové vlastnosti než jejich aglykony 
[26,27]. Mezi nejvýznamnější zástupce patří například glykosid rutin a jeho aglykon 
kvercetin. 

Další významnou skupinou fenolických látek nacházejících se v cereáliích jsou 
fenolické kyseliny a jejich deriváty. Antioxidační aktivita těchto sloučenin závisí 
na počtu hydroxylových skupin v molekule [20,29]. Mezi nejvýznamnější zástupce 
patří kyselina ferulová, vanilková, kávová, chlorogenová a gallová [27]. 

1.2.4 Další antioxidanty cereálií 
Dalšími fytosloučeninami vyskytujícími se v cereáliíchh jsou například 

karotenoidy, a to α- a β-karoten, β-kryptoxanthin, lutein a zeaxantin. Na rozdíl 
od většiny ostatních mikronutrientů cereálií se karotenoidy vyskytují rovnoměrně 
v celém zrnu [20]. 

Specifickými ovesnými antioxidanty jsou avenanthramidy. Skládají se z derivátů 
kyseliny anthranilové a hydroxyskořicové a vykazují silnější antioxidační účinky 
než například kyselina ferulová nebo hydroxybenzoová [20,30]. 

1.2.5 Sacharidy 
Mono-, di-, tri- a vyšší oligosacharidy vznikají v obilovinách degradací škrobu. 

V cereálních výrobcích je obsah monosacharidů závislý na stupni hydrolýzy škrobu 
nebo na přidaném množství sacharidů [22]. 

Významnou složkou cereálních zrn je vláknina, tedy souhrn polysacharidů, které 
pocházejí ze stěn rostlinných buněk a nejsou hydrolyzovatelné lidskými trávicími 
enzymy. Podle rozpustnosti ve vodě je vláknina rozdělena na rozpustnou a 
nerozpustnou; každá z nich vykazuje jiné biologické účinky [6]. 
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1.3 Antioxidační aktivita cereálií 

Antioxidační aktivita cereálií a cereálních výrobků, a to zejména ve vztahu 
k obsahu aktivních látek, je sledována v celé řadě studií zaměřených jak na běžné 
druhy cereálií jako je pšenice, rýže, oves, ječmen, tak i na méně obvyklé druhy 
rostlinných a cereálních materiálů jako jsou snídaňové cereálie, čirok, triticale a řada 
dalších cereálií. V této souvislosti jsou často charakterizovány individuální fenolické 
látky včetně specifických zástupců [26,30]. 

Ke stanovení antioxidační aktivity jsou nejčastěji využívány metody zaměřené na 
zhášení stabilních radikálů ABTS (2,2-azinobis-(3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-
sulfonát)) a DPPH (1,1-difenyl-2-(2,4,6-trinitrofenyl)hydrazyl) [31], méně prací 
využívá luminometrické metody, metody inhibující peroxidaci lipidů a sledování 
volných radikálů pomocí elektronové paramagnetické nebo spinové rezonance (EPR 
a ESR). Poměrně častá je i metoda FRAP (Ferric Reducting Antioxidant Potential), 
jejíž interpretace je však poznamenána značnou mírou nepřesnosti [27]. 

Metody stanovení antioxidační aktivity v cereáliích lze rozdělit do několika 
skupin. 

1.3.1 Stanovení antioxidační aktivity založené na eliminaci radikálů 
Těchto metod byla vytvořena již celá řada, jejich problémem je však vysoká 

rychlost probíhajících reakcí, nestabilita produktů a problémy spojené s interpretací 
nepřímých výsledků. Patří zde například metoda využívající kation-radikál ABTS 
nebo DPPH, elektronová paramagnetická rezonance, metoda TRAP nebo používající 
galvinoxyl nebo Fremyho sůl, metody hodnotící eliminaci peroxidace lipidů a další 
[27,32,33,34,35,36]. 

1.3.2 Stanovení antioxidační aktivity založené a hodnocení redoxních 
vlastností látek 

Tyto metody využívají skutečnosti, že neenzymové antioxidanty reagují 
s vybranými antioxidanty, redukují je a tím je inaktivují. Detekce probíhá chemicky 
nebo elektrochemicky [37]. Na tomto principu jsou založeny například metody 
FRAP, cyklická voltametrie nebo HPLC s elektrochemickou detekcí [38,39]. 

1.3.3 Stanovení specifických skupin antioxidantů 
Mezi metody stanovení specifických skupin antioxidantů patří například 

stanovení individuálních fenolických látek metodou RP-HPLC s detekcí UV-VIS, 
PDA, fluorescenční nebo hmotnostní [40]. Dále zde také patří stanovení 
skupinových parametrů, jako je stanovení celkových polyfenolů či celkových 
flavonoidů [27]. 

 

1.4 Antimutagenní aktivita cereálií 

Zatímco antioxidační aktivita cereálií a cereálních výrobků byla sledována v celé 
řadě studií a v literatuře jsou k dispozici stovky odkazů, antimutagenní aktivita 
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jakožto reálný podklad pro hodnocení preventivního biologického efektu byla 
studována jen v několika málo studiích. Důvodem je patrně komplexní charakter 
cereálního materiálu, který obsahuje poměrně málo vody a současně řadu biologicky 
aktivních (hlavně sekundárních) metabolitů, které mohou působit jak antioxidačně či 
antimutagenně, tak i prooxidačně nebo genotoxicky [41]. 

1.4.1 Testy antimutagenity/genotoxicity 
Testy genotoxických účinků lze rozdělit na krátkodobé - tzn. na mikro-

organizmech (výsledky nelze přímo aplikovat na člověka, jsou však rychlé a 
nenáročné) a na dlouhodobé - tzn. na savcích (výsledky možno přímo vztáhnout 
na člověka) [42]. 

 
Mezi krátkodobé testy patří například: 
- Amesův test 
- SOS chromotest 
- „Green Screen Assay“ 
- testování na kvasinkách Saccharomyces cerevisiae D7 
- testování na prvoku Euglena gracilis 
 
Testování na savčích buňkách zahrnuje například: 
- test na myším lymfomu 
- Comet Assay 
- cytogenetická analýza periferních lymfocytů 
- výměna sesterských chromatid 
- test tvorby mikrojader 
- DNA adukty 
 

1.5 Některé možnosti aplikace cereálií v potravinářství a krmivářství 

1.5.1 Fortifikace cereálních potravin 
Fortifikace potravin (obohacování) je podle FAO definována jako: „přídavek 

jedné nebo více esenciálních živin do potraviny, ať už běžně se v ní vyskytující nebo 
ne, a to za účelem prevence popřípadě deficience dané látky u obyvatelstva nebo 
specifické skupiny obyvatel“. S přidáním mikroživin do potravy souvisejí i další 
pojmy jako suplementace, vitaminizace nebo restituce. Restituce představuje dodání 
mikroživin do potraviny v takovém množství, v jakém byly tyto látky obsaženy 
v surovině před jejím technologickým zpracováním. Suplementace je přidání živin, 
které nebyly původně v potravině obsaženy. Pokud se jedná o obohacení potraviny 
pouze vitaminy, byl pro tento účel zaveden pojem vitaminizace. Ve většině případů 
však nebývají vitaminy přidávány samotné, ale společně s dalšími mikroživinami, 
proto se obecně používá termínu fortifikace [43,44]. 
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Ve spojení s cereálními výrobky se lze často setkat s pojmem „potraviny se 
speciálním popřípadě zdravotním tvrzením“, což zahrnuje komplex výrobků 
s technologicky zvýšenou nutriční hodnotou a vědecky prokázaným pozitivním 
vlivem na lidské zdraví, fyzickou a psychickou výkonnost. Podmínky pro uvádění 
„výživových a zdravotních tvrzení“ na obalech potravin upravuje Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních 
tvrzeních při označování potravin [45,46,47]. 

Jedním z hlavních cílů odborníků na výživu je vyřešit problém aktuálního obsahu 
vitaminů a minerálních látek v obilninách, který je ovlivněn odstraněním vnějších 
obalových vrstev zrn, popřípadě jejich technologickým zpracováním. Vlivem těchto 
faktorů dochází ke snížení celkové nutriční hodnoty obilovin. Finální produkty jsou 
ochuzeny o řadu vitaminů a dalších biologicky aktivních složek, což může vést 
k výskytu onemocnění souvisejících s nedostatkem vitaminů. Fortifikace obilnin je 
důležitá především pro země třetího světa, zejména za účelem zmírnění minerálního 
a vitaminového deficitu u obyvatelstva trpícího podvýživou a anémií. Například 
pšeničné a kukuřičné mouky jsou fortifikovány vitaminem A, vitaminy řady B nebo 
železem [17,18,45,48]. 

Minerální látky a teplotně stabilní vitaminy (niacin, riboflavin) bývají přidávány  
do cereálních směsí ještě před jejich technologickým zpracováním, naproti tomu 
termolabilní látky (vitamin A, C nebo thiamin) jsou sprejovány na hotové výrobky 
po vysokoteplotních procesech, jako je extruze nebo pečení [43,49]. 

K fortifikaci obilovin se nejčastěji používají již komerčně připravené premixy 
nutrientů [17]. Také se začíná uplatňovat enkapsulace přídatných látek, kdy dochází 
k uzavření jedné látky látkou druhou. Obsah vzniklé kapsle se uvolňuje postupně za 
specifických podmínek [50]. V potravinářství se pro enkapsulaci nejčastěji využívají 
(rostlinné) polysacharidy, bílkoviny (želatina, lepek, kasein) nebo lipidy 
(fosfolipidy, vosky, mastné kyseliny, aj.) [51]. 

1.5.2 Využití cereálií jako substrátu pro fermentace 

1.5.2.1 Enzymatická hydrolýza 
Pro řadu účelů v potravinářství i v biotechnologii je potřeba komplexní cereální 

substrát předzpracovat. K tomu se mnohdy využívá enzymatická hydrolýza a 
technické enzymy na bázi glykosidáz (celulázy, amylázy, xylanázy), které 
specificky štěpí glykosidické vazby v polymerech. V průmyslovém měřítku se 
používají zejména mikrobiální enzymy [52]. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Cílem dizertační práce byla komplexní analýza různých cereálních materiálů, ať 
už surových (vločky, mouky, klíčky, otruby) nebo zpracovaných (snídaňové 
cereálie) a různých vzorků rýže. Cereální vzorky byly použity jako sustráty pro 
kultivaci mikroorganizmů a také byly připraveny modelové cereální směsi, resp. 
cereální základ byl obohacen o lyofilizovanou ovocnou/zeleninovou složku. 

V rámci vypracování dizertační práce byly řešeny následující body: 
 

1) Zpracování literární rešerše na téma: 
� aktivní látky v cereáliích a jejich biologické účinky 
� moderní metody analýzy a identifikace aktivních látek 
� metody stanovení antioxidační a antimutagenní/genotoxické aktivity 
� postup přípravy fortifikovaných a funkčních potravin, analýza jejich nutriční 

hodnoty 
 
2)  Vývoj a optimalizace metod zaměřených na: 

� izolaci, analýzu, charakterizaci a identifikaci vybraných aktivních látek 
v cereáliích a cereálních produktech (HPLC/UV-VIS, HPLC/RI, HPLC/DAD) 

� optimalizace a zavedení mikrobiálních metod stanovení antioxidační a 
antimutagenní/genotoxické aktivity 

� vývoj postupů přípravy fortifikovaných cereálních potravin s aktivní složkou 
ve volné i enkapsulované formě, příprava a charakterizace částic (DLS, SEM) 

� charakterizace průběhu enzymatické hydrolýzy cereálií a využití cereálních 
substrátů ke kultivaci vybraných mikroorganizmů  

 
3)  Aplikace zavedených metod na: opraveno 

� stanovení aktivních složek v cereáliích a modelových cereálních potravinách 
� stanovení antioxidační a antimutagenní aktivity cereálních potravin, 

hodnocení vzájemného vztahu i vztahu k obsahu dalších aktivních složek 
� přípravu a analýzu složení a komplexních biologických účinků vybraných 

modelových cereálních potravin s aktivní složkou 
� charakterizaci stability a účinků fortifikovaných cereálních potravin a jejich 

složek v umělém fyziologickém prostředí 
� produkci obohacené mikrobiální biomasy 
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3 MATERIÁL A METODY 

3.1 Použitý materiál 

Veškerý materiál použitý pro vypracování dizertační práce byl zakoupen v běžné 
maloobchodní síti nebo v prodejnách se zdravou výživou. 

K analýze byly použity tyto materiály: 
 
vločky - pšeničné, ječné, špaldové, pohankové, ovesné, rýžové, žitné 
 
mouky - pšeničná celozrnná, špaldová celozrnná, žitná celozrnná, z červené 

pšenice celozrnná, pohanková hladká, pšeničná hladká, pšeničná hrubá, 
pohanková celozrnná, ječná celozrnná 

 
otruby - pšeničné, ovesné, žitné, kukuřičné, amarantové 
 
klíčky - pšeničné, špaldové, žitné, kukuřičné 
 
rýže - loupaná rýže různých značek, rýže upravená technologií parboiled, 

speciální druhy rýží (Tří barev, Arborio, Indiánská, Natural, Červená, atd.) 
 
ochucené cereálie - různé druhy, resp. různé značky extrudovaných cereálií 

s příchutěmi čokolády, kakaa, medu, ovoce nebo skořice 
 
ovocná/zeleninová složka - mražené ovoce (maliny, borůvky, jahody), čerstvá 

jablka, čerstvá mrkev 
 
ostatní materiál - těstoviny vaječné, vláknina jablečná 
 

3.2 Metody 

3.2.1 Zpracování vzorků 
V závislosti na použité metodě byly vzorek upraven na požadovanou konzistenci. 

Cereální vzorek byl zpravidla nejpve homogenizován, tzn. rozetřen tloučkem v třecí 
misce, popřípadě rozmixován v kuchyňském mixéru. Dále byl extrahován při 
laboratorní teplotě 25 °C do vody nebo organického rozpouštědla po dobu 
odpovídající požadavkům následující metody. Po uplynutí extrakční doby byl 
vzorek centrifugován (10 000 ot/min, 5 min, 25 °C) a filtrován přes mikrofiltr. 
V případě stanovení sacharidů byl vzorek čířen Carrezovými roztoky za účelem 
odstranění látek rušících stanovení. Takto upravený vzorek byl použit k analýze. 
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Ovocná/zeleninová složka byla použita vždy ve formě šťávy, buď čerstvě získané 
rozmixováním vzorků před použitím nebo jako extrakt předem lyofilizovaných 
vzorků. 

 

3.2.2 Použité metody 
Skupinové parametry, jako celkové polyfenoly, flavonoidy a flavonoly, celkové a 

redukujicí sacharidy a anthokyany byly stanoveny spektrofotometricky. Individuální 
látky byly stanoveny metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie. 
Individuální polyfenolické sloučeniny (flavonoidy, fenolické kyseliny, katechiny) 
metodou RP-HPLC s UV/VIS a PDA detekcí; sacharidy HPLC s refraktometrickou 
detekcí. S výjimkou celkových flavonolů a anthokyanů byly všechny tyto parametry 
analyzovány ve vzorcích před kyselou hydrolýzou a po hydrolýze. Kyselá hydrolýza 
byla na vzorky aplikována za účelem analýzy látek dostupných nejen pouhou 
extrakcí do vody, tzn. ve formě v jaké jsou cereálie konzumovány, ale také látek 
v cereální matrici obsažených ovšem vázaných v glykosidech nebo na některé části 
buněčných stěn. Tyto látky běžnou extrakcí do roztoku nepřecházejí a je potřeba je 
uvolnit použitím agresivního prostředí v průběhu hydrolýzy. Pro stanovení 
celkových a redukujicích sacharidů byl pro přiblížení se deklarovanýcm hodnotám 
použit přepočet na rozpustný podíl. 

Pro všechny cereální a vybrané rýžové vzorky byla stanovena antimutagenní 
aktivita s využitím genotoxických testů. Jako modelový organizmus byla použita 
mutantní kvasinka Saccharomyces cerevisiae D7, zde jsou sledovány dva typy 
mutace. Dalšími použitými testovacími systémy byly prvok Euglena gracilis a 
bakterie Escherichia coli WP2 a WP2/uvrA. 

Ve všech vzorcích byla rovněž stanovena antioxidační aktivita. Byly použity 
metody zhášení radikálů a to kation-radikálu ABTS a DPPH a také metoda 
eliminace lipidové peroxidace (β-CLAMS). Stanovení probíhalo spektro-
fotometricky. Výsledky získané uvedenými metodami byly porovnány mezi sebou a 
také s výsledky stanovení antimutagenní aktivity. V některých rýžových vzorcích 
byla titračně a také chromatograficky stanovena kyselina askrobová. 

Na vybraných cereálních substrátech byla kultivována kvasinka Rhodotorula 
glutinis za účelem zisku obohacené biomasy a některých sekundárních metabolitů 
(β-karoten, ergosterol, koenzym Q). Po kultivaci na neupraveném nebo enzymaticky 
upraveném substrátu byly biomasa odstředěna a metabolity obsažené v lipidické 
frakci byly izolovány několikastupňovou extrakcí spojenou se zmýdelněním. 
Izolované metabolity byly analyzovány metodou RP-HPLC/PDA. 

Kombinací vybraných cereálií a lyofilizované ovocné/zeleninové složky byly 
připraveny modelové cereální kaše. V těchto směsích byl sledován obsah biologicky 
aktivních látek a jejich vzájemné interakce. Pro další vývoj obohacených cereálních 
směsí byly také ovocné/zeleninové extrakty enkapsulovány. Připravené částice byly 
připraveny několika metodami a dále sledovány z hlediska několika parametrů jako 
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velikost a stabilita částic, pro různé látky ze vzorků byla stanovená enkapsulační 
účinnost jako rozdíl koncentrace sledovaných látek před enkapsulací a po ní. 
Postupy přípravy částic však budou vyžadovat ještě další optimalizace 
v navazujících pracích. 

S některými zejména ochucenými vzorky byla provedena senzorická analýza. 
Výsledky dotazníkové studie byly porovnány s experimentálními daty. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Předložená dizertační práce je zaměřena na studium biologických účinků 
aktivních látek vyskytujících se v cereáliích, na vývoj metod k analýze těchto účinků 
a ke stanovení obsahu aktivních složek a vyhodnocení vztahu složení a účinků 
cereálií a cereálních výrobků. 

Analyzovány byly výrobky, které jsou z větší či menší části zastoupeny v lidské 
výživě. Jednalo se především o několik skupin surových cereálií (vločky, mouky, 
otruby, klíčky), ale také o různé druhy rýže či ochucených cereálií používaných 
především pro výživu dětí. 

Výsledky byly rozděleny do tří hlavních částí. 
V první části jsou analyzovány aktivní látky v surových cereáliích. Látky 

fenolické povahy a sacharidy byly analyzovány nepřímo jako skupinové parametry 
(celkové polyfenoly, flavonoidy, flavonoly, celkové a redukujicí sacharidy) a také 
přímo, tzn. byly analyzovány individuální flavonoidy a fenolické kyseliny, mono- a 
disacharidy metodou kapalinové chromatografie. 

V druhé části byla sledována antimutagenní aktivita a antioxidační kapacita u 
surových cereálních výrobků za účelem zhodnocení potenciálního biologického 
účinku a možného pozitivního působení na zdraví konzumenta. 

Ve třetí části je uvedeno možné technologické využití a zpracování cereálií. Je 
zde uveden přehled výsledků obsahu aktivních látek v již upravených cereáliích, 
především v extrudovaných cereáliích s různými příchutěmi (čokoláda, ovoce, med, 
aj.) a tzv. snídaňových cereáliích určených především pro dětskou část populace. Pro 
další možné použití cereálií byla aplikována enzymatická hydrolýza vybraných 
substrátů za účelem přípravy materiálu pro kultivaci mikroorganizmů. Jako další 
možné využití cereálií byly připraveny modelové cereální směsi obohacené 
lyofilizovanou ovocnou složkou, přičemž byly sledovány možné interakce mezi 
ovocnou a cereální matricí připravených modelových obilných kaší. Nakonec byly 
připraveny a charakterizovány částice s enkapsulovanou ovocnou nebo zeleninovou 
složkou jako další možnost obohacování cereálních výrobků. 

 

4.1 Studium aktivních látek v cereáliích 

V této části práce byl ve vzorcích sledován obsah fenolických látek a sacharidů. 
Pro každý vzorek byly stanoveny skupinové parametry (celkové polyfenoly, 
flavonoidy, flavonoly a celkové a redukujicí sacharidy) a také individuální zástupci 
skupiny flavonoidů, fenolických kyselin a katechinů a dále mono- a disacharidy. Pro 
analýzu byly vzorky připraveny dvěma způsoby, extrakcí do vody nebo byly kysele 
hydrolyzovány. Vzorek extrahován do vody odpovídá formě cereálie obvykle 
přijímané do organizmu, kysele hydrolyzován do jisté míry odpovídá cereálii 
zpracované v trávicím traktu. 
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4.1.1 Stanovení fenolických sloučenin 
Obsah celkových polyfenolů byl vysoký zejména v obalových vrstvách zrna, tedy 

otrubách a v klíčcích. Mezi nízkými hodnotami pro vločky a mouky vynikají 
pohankové výrobky, které vykazovaly vysokou hladinu celkových polyfenolů, 
patrně pro vysoký obsah rutinu obsaženého v pohance [25]. 
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Graf 1   Obsah celkových polyfenolů v cereálních vzorcích před hydrolýzou 

(mg/100 g výrobku) 

Nejvíce celkových flavonoidů bylo stanoveno v klíčcích a opět v pohankových 
výrobcích pro vysoký obsah rutinu, který do této třídy fenolických sloučenin patří 
[25]. Zastoupení celkových flavonoidů v celkových polyfenolech se pohybovalo 
v rozmezí 1,56 - 47,57 %. Bohatým zdrojem celkových flavonolů se ukázaly být 
klíčky, zejména pšeničné, a obecně výrobky z žita a pohanky. 

Zjištěné výsledky odpovídají skutečnosti, že nejvíce fenolických látek je obsaženo 
především v klíčcích a obalových vrstvách zrna (otruby), naopak nejméně aktivních 
látek je ve vnitřní části zrna (endospermu), které je tvořeno především škrobem 
[9,25]. 

V rýžových vzorcích byla nejvyšší hladina polyfenolů a také flavonoidů 
zaznamenána u rýže červené Natural, rýže Arborio a Indiánské, obecně však bylo 
množství pro všechny vzorky velmi podobné. Z pohledu zastoupení celkových 
flavonoidů v polyfenolech se množství pohybovalo od 14,95 do 29,64 %. 
Z výsledků lze usoudit, že i přes některé drobné rozdíly mají barevné a přírodní, tj. 
neloupané rýže několikanásobně vyšší obsah fenolických látek než ostatní 
analyzované vzorky. 

Aplikace kyselé hydrolýzy způsobila uvolnění velkého množství fenolických 
látek z vázaných forem jak u cereálních, tak také u rýžových vzorků. Obsah 
celkových polyfenolů i flavonoidů se ve všech případech zvýšil několikanásobně. 
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Obsah celkových polyfenolů po extrakci do vody byl u rýže nižší než u cereálií, 
stejně tak obsah flavonoidů, zde však již rozdíly nebyly výrazné. Po kyselé 
hydrolýze se více látek uvolnilo v cereáliích. 

V literatuře jsou fenolické látky uváděny především jako sloučeniny s pozitivním 
biologickým účinkem na lidský organizmus. Uváděna je například spojitost mezi 
snížením výskytu civilizačních onemocnění (kardiovaskulární nemoci, diabetes II. 
typu aj.) a zvýšenou konzumací cereálních výrobků právě z hlediska obsahu 
fytochemikálií, mezi něž jsou fenolické látky řazeny [53]. Obsah skupinových 
parametrů typu polyfenolických látek však ještě nemusí mít dostatečnou výpovědní 
hodnotu ohledně zdravotních účinků. Jedná se totiž o heterogenní skupinu 
různorodých sloučenin, které mohou vykazovat jak antioxidační a antimutagení 
vlastnosti, tak také prooxidační a genotoxické účinky [41]. Hodnoty celkových 
flavonoidů i flavonolů jsou obvykle ukazatelem přítomnosti zdraví prospěšných 
látek [54]. 

Katechiny představují třídu sloučenin patřící mezi flavonoidy. Ve vzorcích byl 
analyzován katechin, epikatechin, katechin gallát a epikatechin gallát. Nejvyšší 
obsah katechinů byl změřen v klíčcích, v otrubách a obecně v pohankových 
výrobcích. Ze všech rýží bylo nejvíce katechinů stanoveno v Menu zlaté parboiled a 
v rýži Indiánské. Po kyselé hydrolýze byl ve vzorcích detekován pouze katechin a 
epikatechin. Katechin gallát a epikatechin gallát byl patrně rozštěpen působením 
kyselé hydrolýzy na katechin, resp. epikatechin a kyselinu gallovou. Obsah 
jednotlivých katechinů se po kyselé hydrolýze vždy několikanásobně zvýšil, což 
mohlo být způsobeno právě uvolněním katechinu/epikatechinu z gallátů. 

Fenolické kyseliny patří mezi deriváty s jedním fenolovým kruhem [20]. V práci 
byla měřena kyselina ferulová, chlorogenová a gallová. Podle dostupné literatury 
může kyselina gallová představovat až 90 % z celkových polyfenolů obilného zrna 
[55]. Nejvíce se však vyskytuje vázaná ve formě gallátů [56]. Nejvyšší obsah 
fenolických kyselin byl stanoven v klíčcích, otrubách a v pohankových výrobcích. 
V rýžových vzorcích extrahovaných vodou nebyla detekována kyselina gallová. 
Ostaní analyzované kyseliny byly v největší míře zastoupeny v rýži Indiánské, Menu 
Zlaté parboiled a rýži Arborio. Po kyselé hydrolýze byly všechny tři kyseliny 
detekovány také v rýžových vzorcích a pro všechny vzorky představovala kyselá 
hydrolýza mnohonásobný nárůst obsahu fenolických kyselin. 

Všechny analyzované flavonoidy bylo možné rozdělit na flavonoly (kemferol, 
myricetin, morin, kvercetin a rutin, který je ze zde analyzovaných flavonoidů jediný 
glykosid), flavony (apigenin, luteolin) a flavanony (naringenin) [24]. Dobrým 
zdrojem individuálních flavonoidů byly ječné a pohankové vločky, pšeničné otruby 
a všechny klíčky. Aplikací kyselé hydrolýzy na cereální vzorky došlo k výraznému 
nárůstu obsahu individuálních flavonoidů. To bylo způsobeno především 
uvolňováním těchto látek z vázaných forem, ve kterých se v cereáliích ve velké míře 
nacházejí [12]. Poměrně malý nárůst byl zaznamenán u rutinu, což ukazuje na jeho 
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výskyt v cereáliích spíše ve volné než vázané formě [25]. U rýžových vzorků byl 
před hydrolýzou detekován pouze rutin, morin, naringenin, po kyselé hydrolýze to 
byl u některých rýži dále luteolin, kvercetin, apigenin a kemferol. 

Obsah aktivních fenolických látek byl v naprosté většině případů vyšší 
v cereálních vzorcích, srovnatelné hodnoty s některými cereáliemi měla pouze rýže 
Indiánská. 

4.1.2 Stanovení sacharidů 
Ve vzorcích cereálií byly stanoveny jak celkové a redukujicí sacharidy, tak 

i některé jednoduché cukry (mono- a oligosacharidy) uvolněné hydrolýzou podobně 
jako v trávicím traktu. 

Celkové sacharidy byly stanoveny metodou podle Duboise ve vzorcích 
extrahovaných ve vodě a také po kyselé hydrolýze. Pro přiblížení se hodnotám 
deklarovaným na spotřebitelských obalech byly celkové sacharidy přepočteny 
na rozpustný podíl vzorku. Nejvyšší obsah celkových sacharidů byl stanoven 
v klíčcích, po kyselé hydrolýze byl obsah srovnatelný pro všechny vzorky. Nejvíce 
sacharidů vykazovala před i po hydrolýze rýže Indiánská. 

Také redukujicí sacharidy stanovené podle Somogyiho-Nelsona byly přepočteny 
na rozpustný podíl. Jednoznačně nejvyšší obsah redukujicích sacharidů byl 
v otrubách (s výjimkou otrub ovesných). Po kyselé hydrolýze a přepočtu 
na rozpustný podíl byl obsah redukujicích sacharidů pro všechny vzorky podobný. 
Pbsah redukujicích sacharidů v rýžích byl před i po hydrolýze srovnatelný 
s cereáliemi. Před hydrolýzou byl nejvyšší obsah v rýži Indiánské a Tří barev, po 
hydrolýze však tyto rýže vykazovaly nízké hladiny. 

Metodou kapalinové chromatografie byly v cereálních vzorcích (před i po kyselé 
hydrolýze) stanoveny monosacharidy fruktóza, glukóza a galaktóza a disacharidy 
sacharóza a maltóza. Cereálie analyzované ve formě přijímané v potravě obsahovaly 
nízké množství jednoduchých sacharidů. Stanovením souhrnného obsahu sacharidů 
však byly zjištěny vyšší hodnoty. Vlivem agresivních podmínek metody patrně 
docházelo k uvolňování sacharidů vázaných v polysacharidech. U vzorků, u kterých 
byl zaznamenán nejvyšší nárůst sacharidů po hydrolýze lze tedy předpokládat, že 
tyto sacharidy byly uvolněny z vlákniny a ve fyziologickém prostředí trávicího 
traktu budou tyto vzorky štěpeny delší dobu (v případě stravitelné vlákniny) nebo 
vůbec (v případě nestravitelné vlákniny). Přítomnost obou typů vlákniny je pro 
organizmus přínosem pro jejich pozitivní účinky na lidský organizmus [6]. Frakcí 
zrna nejbohatší na sacharidy extrahovatelné pouze do vody byly klíčky, které jsou 
považovány za nevýživnější část zrna. Po kyselé hydrolýze se uvolnilo značné 
množství jednoduchých sacharidů ze všech částí zrna. 

V rýžích extrahovaných do vody byly stanoveny sacharidy arabinóza, glukóza, 
galaktóza, sacharóza, maltóza a cellobióza, po kyselé hydrolýze byla detekována 
pouze arabinóza a glukóza. 
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Kyselou hydrolýzou bylo uvolněno značné množství celkových sacharidů, což 
potvrzuje nutriční hodnotu cereálií jako zdroje energie. Experimenty byly dále 
provedeny s cílem otestovat možnosti uvolňování a štěpení glykosidů a jejich 
zpřístupnění mikroorganizmům v případě použití tohoto materiálu jako nutriční 
složky pro kultivace. 

 

4.2 Stanovení antioxidační aktivity 

Antioxidační aktivita byla stanovena třemi různými metodami. Výsledky byly 
navzájem porovnány. 

4.2.1 Stanovení antioxidační aktivity metodou ABTS 
Antioxidační aktivita stanovená touto metodou byla nejvyšší u klíčků a vloček 

pohankových. Mezi rýžovými vzorky u rýže červené Natural, přičemž hladina byla 
srovnatelná s cereálními vzorky, ostatní rýže vykazovaly v porovnání s cereáliemi 
nízké hodnoty. Zcela nejnižší hodnotu mezi všemi vzorky měla rýže Bio. 

Hodnota antioxidační aktivity kopíruje rovněž hodnoty celkových polyfenolů 
i flavonoidů. Podle trendu - vysoká hladina celkových polyfenolů/flavonoidů - 
vysoká hodnota antioxidační aktivity (nízká hladina - nízká aktivita), je možno říci, 
že mezi těmito veličinami existuje spojitost a fenolické látky, zahrnuté do těchto 
skupinových parametrů, vykazují antioxidační vlastnosti. Přímá korelace mezi 
hodnotami uvedených parametrů však prokázána nebyla. 

4.2.2 Stanovení antioxidační aktivity metodou DPPH 
Metodou s využitím radikálu DPPH je možno antioxidační aktivitu vyjádřit 

dvěma způsoby. První způsob vyjadřuje procento radikálů DPPH, které je vzorek 
v použité koncentraci schopen vychytat. Druhý způsob je možnost přepočítat 
procenta na ekvivalent Troloxu. 

Vzorky s vysokou antioxidační aktivitou (např. vločky ječné) vykazovaly nízké 
hodnoty jak skupinových parametrů, tak také individuálních katechinů a fenolických 
kyselin. Významný obsah byl však zaznamenán u individuálních flavonoidů, 
především u rutinu, naringenin a kvercetinu. Vyhodnocením schopnosti zhášet 
radikály DPPH se tak patrně vyjadřuje spíše efekt vybraných individuálních 
flavonoidů, na rozdíl od metody ABTS, kde hodnoty antioxidační aktivity 
odpovídají aktivitě celé skupiny fenolických látek svým synergickým účinkem. 

U většiny rýžových vzorků byla schopnost zhášet radikály nižší než u cereálních 
vzorků. Konzumace cereálií se tak jeví z tohoto hlediska jako zdraví přínosnější. 
Srovnatelné hodnoty byly pozorovány například u rýže Tří barev, Indiánské a 
Natural, tedy především barevných rýží, a u rýže Albert Bio. Vysoká antioxidační 
aktivita barevných rýží potvrzuje informace také z jiných studií, že barevnost má 
vliv na hladinu celkových polyfenolů a tím na hodnotu antioxidační aktivity [57]. 
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4.2.3 Stanovení antioxidační aktivity metodou β-CLAMS 
Antioxidační aktivita vyjádřena jako schopnost zabránit radikálům napadat 

molekulu β-karotenu byla nejvyšší u klíčků, vloček žitných a také mouky 
pohankové. Nejvyšší antioxidační aktivita byla nalezena u barevných rýží. U těchto 
vzorků byla stanovena také vysoká hladina celkových polyfenolů a flavonoidů, dále 
katechinů a některých individuálních flavonoidů. Metoda β-CLAMS podobně jako 
ABTS respektuje spíše skupinové parametry, i když by měla odpovídat obsahu spíše 
méně polárních látek fungujících jako membránové antioxidanty [58]. 

 

 
Graf 2   Srovnání antioxidační aktivity stanovené třemi metodami pro vzorky mouk a 

otrub (mg/100 g) 

Porovnáním výsledků antioxidační aktivity získaných třemi metodami je vidět 
značné rozdíly mezi metodami ABTS a β-CLAMS a metodou DPPH. Přestože 
každá metoda vyjadřuje mírně odlišný způsob projevu antioxidační aktivity a 
hodnoty vyjádřené množstvím Troloxu ve vzorku se liší, je možné říci, že pro 
většinu vzorků všechny tři metody vyjadřují shodný trend míry antioxidační 
aktivity. Napříč všemi metodami stanovení antioxidační aktivity vyšly nejvyšší 
hodnoty pro vločky pohankové a klíčky pšeničné, špaldové a žitné. 

 

4.3 Studium antimutagenní/genotoxické aktivity 

Biologické účinky cereálií byly sledovány pomocí několika testovacích systémů 
genotoxicity/antimutagenity, za účelem vyhodnotit potenciální ochranný účinek 
aktivních látek obsažených v cereáliích. Nejvyšší podíl na antimutagenním účinku 
byl předpokládán u látek s antioxidačním účinkem, především látek fenolické 
povahy [26]. 
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4.3.1 Stanovení antimutagenní aktivity s využitím kvasinky Saccharomyces 
cerevisiae D7 

Antimutagenní účinek byl hodnocen jako schopnost antimutagenu (zde cereálního 
vzorku) inhibovat tvorbu mutantních kolonií kvasinek S.cerevisiae D7. 

Antimutagenní aktivita byla detekována u všech vzorků, u žádného však nebyla 
prokázána výrazně vyšší aktivita v porovnání s ostatními vzorky. Porovnáním 
výsledků a podle rozdělení vzorků do skupin byla vyšší aktivita nalezena u vloček 
pšeničných a špaldových, u mouk v mouce špaldové celozrnné, ve skupině otrub 
vykazovaly všechny vzorky vyšší aktivitu, a u klíčků to byly především klíčky 
pšeničné a žitné. U rýží byla nejvyšší antimutagenní aktivita zaznamenána u rýže Tří 
barev, Arborio a Jasmínové. 

Pro testování vzorků byly použity dvě koncentrace vzorku v roztoku, použití vyšší 
koncentrace však mnohdy způsobilo pokles aktivity, patrně z důvodu již příliš 
vysokého obsahu aktivních látek, který mohl na testovací kmen působit negativně. 

4.3.2 Sledování antimutagenních vlastností na prvoku Euglena gracilis 
V předložené práci byla s tímto testovacím systémem provedena řada 

optimalizačních testů, z nichž vyplynuly první poznatky o podmínkách vhodných 
k testování cereálií, jako jsou podmínky kultivace, koncentrace mutagenu a 
cereálních extraktů, aj. 

Jako optimální množství mutagenu ofloxacinu byla zvolena koncentrace 
400 µmol/l média, koncentrace vzorků byla 0,5 ml a 0,1 ml extraktu cereálie. Postup 
byl optimalizována na mouce žitné a pohankové a otrubách amarantových. 

Z výsledků testů na kvasince S.cerevisiae D7 a prvoku E.gracilis vyplynulo, že 
účinky testovaných cereálií v obou systémech podobné a tedy oba testovací systémy 
po příslušné optimalizaci mohou být využity jako in vitro testovací modely 
antimutagenní aktivity komplexních přírodních látek. 

4.3.3 Studium antimutagenních vlastností s využitím bakterie Escherichia coli 
Ke sledování antimutagenních/genotoxických vlastností byly použity dva 

mutantní bakteriální kmeny, a to E.coli WP2 trp a E.coli WP2 trp uvrA. 
Antimutagenní účinek zde byl hodnocen jako schopnost antimutagenu (cereálního 
vzorku) zabránit růstu mutantních kolonií na médiu s limitním obsahem 
aminokyseliny tryptofanu. 

Jako testovaný materiál byly použity pšeničné klíčky. Vyhodnocením prvotních 
výsledků je možno říci, že také v tomto systému byla pozorována inhibice 
antimutagenního účinku při zvýšení koncentrace použitého vzorku. 

Použitý kmen E.coli WP2 trp uvrA má kromě poškozeného tryptofanového 
operonu také porušen gen pro opravu kódování [59]. To by se mělo projevit 
zvýšenou citlivostí na účinky mutagenu, což bylo také potvrzeno. 

Sledování antimutagenních účinků za použití tohoto testovacího systému bude 
optimalizováno v navazujících pracích. 
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4.4 Možnosti využití cereálií v potravinářství a krmivářství 

4.4.1 Charakterizace ochucených cereálních výrobků 
V této kapitole byly charakterizovány některé cereální výrobky s různými 

příchutěmi (čokoláda, kakao, med, ovoce, skořice) používané v populaci jako 
snídaňové cereálie nebo cereálie pro dětskou výživu.  

4.4.1.1 Stanovení fenolických látek 
Nejvyšší obsah celkových polyfenolů byl stanoven ve výrobcích s obsahem kakaa 

nebo čokolády, obsah byl srovnatelný se surovými cereáliemi. Obsah celkových 
flavonoidů byl ve všech vzorcích velmi vysoký a bylo možné jej zařadit hned za 
obilné klíčky, které vykazovaly vůbec nejvyšší hladinu těchto látek. 

Srovnáním obsahu katechinů v ochucených a surových cereáliích bylo zjištěno, 
že ochucené cereální výrobky jsou dobrým zdrojem aktivních látek tohoto typu. 
Výrobky „Chocapic“ s kakaem a „Ferda čokoládový“ obsahovaly dokonce desetkrát 
více katechinu než klíčky pšeničné, které měly nejvyšší obsah této látky v rámci 
surových cereálií. Fenolických kyselin obsahují ochucené cereálie mnohdy více než 
cereálie surové. Luteolinu, rutinu a kvercetinu obsahovaly ochucené cereálie 
srovnatelně se surovými, obsah ostatních individuálních látek byl spíše nižší. 

Na vysokých hodnotách se patrně podílela rovněž přídatná látka, především 
čokoládové výrobky vykazovaly většinou více katechinů a fenolických kyselin než 
ostatní produkty. Vysokou hladinu individuálních flavonoidů vykazoval především 
výrobek „Teddy“ s přídavkem medu. 

4.4.1.2 Stanovení sacharidů 
Pro stanovení celkových a redukujicích sacharidů bylo zjištěné množství ještě 

přepočítáno na rozpustný podíl, hodnoty poté lépe odpovídaly údajům 
na spotřebitelském balení. 

Obsah celkových sacharidů byl v ochucených cereáliích výrazně vyšší než 
v surových. Množství redukujicích sacharidů bylo se surovými cereáliemi 
srovnatelné. 

Kapalinovou chromatografií byly stanoveny tři sacharidy - glukóza, sacharóza a 
maltóza. Velmi vysoký obsah především glukózy a sacharózy v porovnání se 
surovými vzorky byl patrně způsoben doslazováním výrobků řepným cukrem. 
Na zvýšeném obsahu sacharidů obecně se mohou podílet také přidané látky jako 
čokoláda, med nebo ovocná složka. 

4.4.1.3 Stanovení antioxidačních vlastností 
Mírou antioxidační aktivity se ochucené cereálie podobají surovým cereáliím. 

Podle druhu přidané látky nelze odvodit případnou antioxidační aktivitu 
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4.4.1.4 Studium antimutagenních/genotoxických vlastností 
Žádný ze vzorků nevykazoval výrazně vysokou nebo nízkou antimutagenní 

aktivitu oproti ostatním. Podle uvedených příchutí nelze jednoznačně potvrdit 
příspěvek ochucující složky k vyšší antimutagenní aktivitě. Do souvislosti je však 
možno dát obsah fenolických látek. Výrobek „Teddy“ měl nejvyšší obsah všech 
měřených individuálních flavonoidů, epikatechinu a kyseliny gallové. Chocapic měl 
nejvyšší obsah katechinu a epikatechin gallátu a kyseliny chlorogenové, tyto vzorky 
rovněž vykazovaly zvýšenou antimutagenní účinnost. 

 
Ochucené cereální výrobky analyzované v této části práce vykazovaly vysoký 

obsah fenolických látek i vysokou antioxidační a antimutagenní aktivitu. Všechny 
parametry byly srovnatelné, případně dokonce vyšší než u surových cereálií 
(z důvodu přídatné složky). Souhrnně lze extrudované cereální výrobky s příchutí 
i přes vysoký obsah sacharidů označit za zdraví prospěšné. 

4.4.1.5 Senzoricko-spotřebitelská analýza vybraných cereálních výrobků 
V rámci analýzy ochucených cereálií byla provedena dotazníková studie. 

Respondenti odpovídali na otázky týkající se jejich stravovacích návyků, znalostí 
složení případně zdravotních přínosů vzhledem ke konzumaci cereálií. 

Bez ohledu na pohlaví, věk či dosažené vzdělání respondenti shodně odpovídali 
na otázky ohledně definice cereálního výrobku (výrobek z obilí, zdravá výživa, 
zrní), důvodu konzumace (především chutnají, jsou zdravé, podporují zažívání), 
zájmu o složení (zajímá či spíše zajímá) a prospěšnost za zdraví (prospěšné či spíše 
prospěšné). Dotazovaní upřednostňují z hlediska chuti ochucené cereálie, za 
zdravější však považují neochucené výrobky, například vločky ovesné nebo müsli 
přírodní nedoslazované. Dle jejich odpovědí právě ochucené cereálie, zejména 
čokoládové, považují za nejméně zdravé, což je v rozporu s naměřenými daty, 
protože bylo zjištěno, že právě ochucené a především čokoládové výrobky obsahují 
vysoké hladiny biologicky aktivních látek, často ve větší míře než u surových 
cereálií, a to právě v důsledku přidaných ochucujících látek. 

 

4.4.2 Využití vybraných hydrolyzovaných cereálních substrátů k produkci 
obohacené krmné mikrobiální biomasy 

Kvasinka Rhodotorula glutinis byla kultivovaná na médiích s použitím alter-
nativního zdroje uhlíku – rýže, těstovin, jablečné vlákniny a pšeničných otrub. 
Všechny cereální substráty byly hydrolyzovány několika enzymovými preparáty. 
Jako kontrola byla použita glukóza. Hodnocena byla produkce biomasy a pigmentů 
na hydrolyzovaných cereáliích, a to vaječných těstovinách, rýži, jablečné vláknině a 
otrubách pšeničných. 
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4.4.2.1 Hydrolýza odpadních substrátů vybranými komerčními enzymy 
Schopnost mikroorganizmů utilizovat daný substrát je obvykle sledována 

analýzou změn obsahu redukujicích sacharidů. Nejvyšší koncentrace byla změřena 
v médiu s hydrolyzovanou rýží a vaječnými těstovinami za katalýzy enzymem AMG 
nebo Novozym. Působení obou enzymů na další dva substráty výraznou hydrolýzu 
nezpůsobilo, patrně z důvodu odlišné substrátové specifity. Použití dalších dvou 
enzymových preparátů, Viscozyme a Celluclast, do médií nevykázalo v porovnání 
s preparáty AMG a Novozym významnou aktivitu. Kombinácí enzymových 
preparátů nebylo dosaženo vyšší hydrolytické účinnosti, výsledky odpovídaly 
použití jediného preparátu. 

Po 24hodinové hydrolýze byly v médiích metodou HPLC/RI stanoveny 
individuální sacharidy. Výsledky korespondují s výsledky redukujicích sacharidů. 

4.4.2.2 Hydrolýza odpadních substrátů plísňovými enzymy 
Enzymové preparáty byly získány zahuštěním médií plísní Phanerochateae 

chrysosporium (PCH) a Fusarium solani (FS). Oba plísňové preparáty zásadně 
zvýšily hodnotu redukujicích sacharidů dostupných pro mikroorganizmy. 

4.4.2.3 Analýza růstových a produkčních vlastností kvasinky R.glutinis 
na hydrolyzovaných odpadních substrátech 

K produkci obohacené kvasinkové biomasy, případně metabolitů byla vybrána 
kvasinka Rhodotorula glutinis, což je průmyslová kvasinka používaná k výrobě 
pigmentů. Vyznačuje se schopností růstu i v prostředí relativně chudém na živiny, 
navíc je schopna utilizovat hexózy i pentózy, cukerné alkoholy a další jednoduché 
substráty, jakož i řadu odpadních látek ze zemědělsko-potravinářského komplexu 
včetně cereálních substrátů. Kvasinka byla schopna růst na obou zvolených 
substrátech (vaječné těstoviny, rýže), a to hydrolyzovaných i nehydrolyzovaných. 

Sledovanými metabolity byly karotenoidy, zejména β-karoten, dále ergosterol a 
koenzym Q, sledováno bylo také množství biomasy. Ta byla nejvyšší na kontrolním 
glukózovém médiu a na médiu s těstovinami a rýží hydrolyzovanými enzymovým 
komplexem PCH. Produkce pigmentů byla významně nižší na médiích 
hydrolyzovaných průmyslovými enzymy. Hydrolyticky upravené těstoviny i rýže 
mohou být s výhodou použity k produkci obohacené kvasinkové biomasy využitelné 
v krmivářství. 

4.4.3 Možnosti fortifikace cereálií pro dětskou výživu 
V této části práce byly připraveny modelové cereální výrobky pro dětskou výživu 

s přídavkem lyofilizované ovocné/zeleninové složky. Jako přídatná složka byly 
vybrány tři typy lokálního ovoce a zeleniny - jablka, směs lesního ovoce (jahody, 
borůvky, maliny v poměru 1:1:1) a mrkev. V připravených směsích byly sledovány 
možné interakce mezi cereální a přídatnou látkou. Kvůli zachování požadovaných 
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vlastností, tedy vysokého obsahu vitaminů a nutričně významných látek byla použitá 
zelenina a ovoce lyofilizováno. 

4.4.3.1 Stanovení aktivních látek fenolické povahy 
Aktivní látky byly stanoveny jak v samotném cereálním základu, tak ve směsích 

cereálie + lyofilizované ovoce/zelenina. Obecně nejvyšší obsah aktivních látek 
vykazovala mouka pohanková a dále směsi s přídavkem lyofilizované lesní směsi. 
Po přidání lyofilizované složky často došlo k poklesu obsahu aktivních látek. To 
mohlo být způsobeno oxidačními změnami a degradací fenolických antioxidantů, ať 
už v průběhu skladování výrobků nebo možnými interakcemi vázaných 
polyfenolických látek se složkami cereální matrice [25]. 

Obsah celkových flavonoidů byl rovněž nejvyšší v mouce pohankové a taky 
ve všech směsích s touto složkou, nejvíce s lesním ovocem. U směsi 
s lyofilizovanými jablky i mrkví došlo (stejně jako u celkových polyfenolů) 
k poklesu obsahu flavonoidů z hlediska obsahu v samotném ovoci/zelenině. To 
mohlo být způsobeno rozložením obsahu flavonoidů do většího množství směsné 
matrice. Dalším důvodem poklesu mohou být interakce volných flavonoidů cereálií 
se složkami lyofilizovaného ovoce, které obsahuje velké množství vlákniny, 
na kterou jsou, podle literatury, flavonoidy velmi často vázány [25]. 

V modelových kaších byl dále sledován obsah anthokyanů. V menší míře byly 
stanoveny v cereální složce, v lyofilizované mrkvi a jablkách byl obsah přibližně 
dvojnásobný, v lesní směsi bylo anthokyanů stanoveno přibližně 200krát více. 
Z tohoto důvodu byl rovněž v modelových kaších s obsahem lyofilizované lesní 
směsi několikanásobně vyšší obsah anthokyanů než v ostatních připravených 
směsích. 

V cereálních kaších byly metodou HPLC/UV-VIS stanoveny individuální 
flavonoidy. V lyofilizovaném ovoci a zelenině byly detekovány tři flavonoidy, rutin, 
morin a myricetin. Všechny tři látky v několikanásobně vyšším množství než 
v cereáliích, ve kterých byl dále identifikován apigenin a luteolin. Porovnáním všech 
tří typů připravených směsí je možno říci, že nejvíce se obsah flavonoidů zvýšil po 
přidání lyofilizované mrkve. Jednoznačně nejbohatším zdrojem flavonoidů byla 
modelová kaše připravená z mouky pohankové s lesním ovocem. 

Všechny připravené kaše byly podrobeny hydrolýze v modelové žaludeční šťávě 
[60]. U všech směsí byl zaznamenán nárůst obsahu fenolických sloučenin z důvodu 
jejich uvolňování z vázaných forem, případně byly stanoveny další flavonoidy, které 
před hydrolýzou nebyly detekovány [56]. 

4.4.3.2 Stanovení látek sacharidové povahy 
Obsah celkových a redukujicích sacharidů byl přepočten jak na 100 g 

analyzovaného vzorku, tak také na rozpustný podíl. 
Množství celkových sacharidů v cereálních vzorcích bylo poměrně nízké, po 

přídavku lyofilizované směsi se obsah sacharidů zvýšil u všech vzorků, což bylo 
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způsobeno vysokým podílem sacharidů rozpustných ve vodě obsažených 
v ovoci/zelenině. Nejvíce sacharidů bylo stanoveno ve směsích s klíčky 
kukuřičnými. 

Také obsah redukujicích sacharidů stoupl po přídavku lyofilizované složky. 
Obsah redukujicích sacharidů v lyofilizovaných vzorcích byl velmi vysoký, pro 
lesní směs a mrkev se blížil ke 100 %. Srovnáním obsahu redukujicích sacharidů ve 
všech připravených cereálních kaších nelze jednoznačně říct, u které cereální 
matrice docházelo k nejnižšímu/nejvyššímu nárůstu obsahu redukujicích sacharidů. 

Metodou HPLC/RI byly ve vzorcích stanoveny individuální sacharidy. Ve všech 
vzorcích byla detekována fruktóza, glukóza a sacharóza, v cereáliích ještě galaktóza 
a maltóza. Nejbohatším zdrojem sacharidů byla lesní směs. Po přídavku směsi 
lesního ovoce k cereálnímu základu došlo k významnému nárůstu obsahu fruktózy a 
glukózy, méně pak maltózy. U všech analyzovaných vzorků došlo k výraznému 
poklesu hladiny sacharózy. Pokles mohl být způsoben interakcemi sacharidové 
složky cereálie s fenolickými látkami obsaženými v ovocné složce [25]. Až 
na výjimky byl nejvyšší obsah sacharidů ve směsích s přídatnou látkou v podobě 
lyofilizovaných jablek. 

Vlivem účinků kyselé hydrolýzy došlo ke značnému navýšení množství 
sacharidů, a to především z důvodu jejich uvolnění z různých vázaných forem, 
ve kterých se sacharidy v obilných zrnech nejčastěji vyskytují [25]. Analýzou 
připravených směsí po kyselé hydrolýze bylo zjištěno, že nejvíce sacharidů je 
obsaženo ve směsi kukuřičných klíčků s podílem lesního ovoce. 

Analýzou různých parametrů v surových cereáliích, které sloužily jako základ pro 
přípravu kaší a porovnáním těchto výsledků s výsledky směsí obohacených 
o lyofilizovanou složku ovoce či zeleniny, je možno říci, že již samotný cereální 
základ je matricí bohatou na fenolické látky i sacharidy, přídavkem 
ovocné/zeleninové složky je však možné nutriční hodnotu ještě dále zvyšovat. 

4.4.4 Enkapsulace ovocných extraktů 
Extrakty ovoce a zeleniny použité v předešlé kapitole byly enkapsulovány 

za účelem zachování vysokého obsahu biologicky aktivních látek. 

4.4.4.1 Stanovení enkapsulační účinnosti 
Pro přípravu částic bylo vyzkoušeno pět enkapsulačních postupů (odpařování 

na tenké vrstvě, odpařování na reverzní vrstvě, ethanolové vstřikování, příprava 
chitosanových a chitosan-alginátových částic). Enkapsulační účinnost každé metody 
byla stanovena pro každý sledovaný parametr porovnáním hodnoty před enkapsulací 
a po ní. Jako výchozí extrakt byla použita šťáva z vymačkaného ovoce nebo roztok 
získaný extrakcí lyofilizovaného ovoce/zeleniny 5% kyselinou citronovou. 

Mezi sledované parametry byly například zařazeny celkové polyfenoly a 
flavonoidy, obsah kyseliny askorbové nebo anthokyanů. Jako nejúčinnější metoda 
byla vybrána technika ethanolového vstřikování. 
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4.4.4.2 Stanovení velikosti částic 
Před samotným měřením byla velikost sjednocena pomocí membránového 

extrudéru. Analýza velikosti částic sloužila především jako kontrola, zda došlo 
ke sjednocení velikosti částic v dostatečné míře a systém je možno považovat 
za homogenní. V případě použití částic do potravin by byly velké částice viditelné 
pouhým okem a narušovaly by senzorickou kvalitu výrobku. 

Vyhodnocením dat bylo zjištěno, že ve většině případů došlo k úpravě velikosti 
částic v dostatečné míře. Procentuální zastoupení částic s vyhovující velikostí se 
pohybovalo od 80 do 98 %. Jako nejlepší způsob pro přípravu homogenních částic 
byla vyhodnocena metoda ethanolového vstřikování. 

4.4.4.3 Určení stability částic stanovením zeta-potenciálu 
Enkapsulací šťávy nebo extraktu dochází ke značné destabilizaci částic. Jako 

nejstabilnější částice i po enkapsulaci ovocné/zeleninové složky byly vyhodnoceny 
částice připravené metodou reverzní fáze a chitosanové částice. Za nejhůře 
enkapsulovatelné lze považovat šťávu a extrakt z lesních plodů, které snižovaly 
stabilitu částic připravených tenktou vrstvou a reverzní fází a chitosan-alginátových 
částic. 

4.4.4.4 Stabilita částic v modelových tělních tekutinách 
Sledovaným parametrem pro posouzení stability částic byl obsah fenolických 

látek. Vyhodnocením výsledků bylo zjištěno, že působením každé šťávy zvlášť 
nedochází k výraznějšímu rozkladu částic. Pouze působením žlučové šťávy 
docházelo ke zmenšování velikosti částic, patrně vlivem emulgačních vlastností této 
šťávy složené především z cholové a deoxycholové kyseliny. 

4.4.4.5 Analýza vlasností systému pomocí analytické centrifugace 
Vyhodnocením dat bylo zjištěno, že nejstabilnější jsou oba druhy 

polysacharidových částic, nejméně stabilní jsou částice připravené ethanolovým 
vstřikováním. 

4.4.4.6 Stanovení vhodné koncentrace částic pro použití v potravinářství 
V této kapitole bylo sledováno množství enkapsulované látky, které bylo ještě 

možné přidat k potravinářským výrobkům bez výraznějších změn senzorických 
vlastností. 

Při použití lipozomů byl u mrkové a jablečné šťávy i extraktů pozorován zákal již 
při přípravě 20% roztoku, u lesních plodů by bylo možné připravit roztok až do 
koncentrace 40 %. Při přípravě chitosanových částic nevzniká okem viditelný zákal, 
což umožňuje použití až 100% roztoku těchto částic. V roztoku se spíše tvoří 
gelovitá struktura, která však senzorické vlastnosti nijak nesnižuje. Chitosan-
alginátové částice vytvářely v roztoku jen mírný zákal, který umožňoval jejich 
použití bez znatelných změn až do výše 40 % pro všechny extrakty, pro jablečnou 
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šťávu bylo možné použití 60% roztoku, u šťávy z mrkve a lesních plodů až 100% 
roztoku. 

4.4.4.7 Vizualizace částic pod mikroskopem 
Všechny typy připravených částic byly zobrazeny pod optickým mikroskopem, 

částice připravené metodou TLE byly zachyceny také pod elektronovým 
mikroskopem. Na snímcích je možno pozorovat dobře viditelné kompaktní částice, 
ale také porušené struktury, které vznikly patrně při přípravě preparátu, suspenze 
bylo před pozorováním nutno lyofilizovat. 

 

 
Obr. 1   Lipozom připravený metodou TLE, zvětšeno 10 000krát 

Optimalizace přípravy částic za účelem dosažení co nejlepšího poměru 
enkapsulační účinnosti a stability bude řešena v navazujících pracích. Možnosti 
enkapsulace přírodních složek nabízejí možnost obohacení různých potravinářských 
matric o biologicky aktivní látky. 
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5 ZÁVĚR 

Předložená dizertační práce je zaměřena na analýzu různých cereálních materiálů, 
ať už surových či technologicky zpracovaných cereálií, ochucených snídaňových 
cereálií nebo různých druhů rýže. Dále byl sledován také antioxidační a 
antimutagenní účinek. Vybrané cereální výrobky byly použity pro přípravu 
modelových cereálních směsí obohacených o lyofilizované ovoce nebo zeleninu. 
Extrakty získané z tohoto ovoce/zeleniny byly také použity pro přípravu částic 
s enkapsulovanou přírodní složkou. Dále byly vybrané vzorky použity jako substráty 
pro kultivaci mikroorganizmů za účelem získání obohacené biomasy použitelné 
například v krmivářství. Součástí práce je také senzoricko-spotřebitelská analýza 
monitorující vztah spotřebitelů ke konzumaci cereálií a jejich povědomí 
o zdravotních přínosech. Hlavní závěry práce jsou shrnuty v následujících bodech. 

 

� Spektrofotometricky byly v přírodních cereáliích stanoveny celkové 
polyfenoly a flavonoidy. Nejvyšší obsah byl zaznamenán u klíčků. Vysokým 
obsahem vynikaly také pohankové vzorky.  Z rýží měla srovnatelné hodnoty 
pouze rýže Indiánská a červená Natural. Po kyselé hydrolýze se obsah 
polyfenolů i flavonoidů několikanásobně zvýšil z důvodu jejich uvolnění 
z vázaných forem. 

� Metodou kapalinové chromatografie na reverzní fázi (HPLC/PDA) byly 
ve všech surových cereálních i rýžových vzorcích stanoveny individuální 
fenolické látky. Nejbohatším zdrojem analyzovaných fenolických látek byly 
opět klíčky, z rýžových vzorků to byly barevné rýže a rýže upravené 
technikou „parboiled“. 

� Celkové a redukujicí sacharidy byly rovněž stanoveny spektrofotometricky. 
Skutečné hodnotě deklarované na obalu lépe odpovídaly výsledky přepočítané 
na rozpustný podíl. Dostupnost sacharidů pouhou extrakcí do vody byla nízká, 
také zde byla použita kyselá hydrolýza, která uvolnila vázané sacharidy. 
Po extrakci do vody byl nejvyšší obsah v klíčcích a otrubách, po hydrolýze 
byl obsah srovnatelný pro všechny vzorky včetně rýžových. 

� Metodou HPLC/RI byly stanoveny individuální sacharidy, v cereáliích 
převládaly fruktóza, glukóza, galaktóza, sacharóza a maltóza, přičemž 
nejvyšší obsah sacharidů byl v klíčcích. V rýžích se vyskytuje též arabinóza, 
dále glukóza, galaktóza, sacharóza, maltóza a cellobióza, bohatší na obsah 
sacharidů jsou obecně barevné rýže. Po aplikaci kyselé hydrolýzy se u cereálií 
změnilo pouze množství, nikoli zastoupení sacharidů, u rýží byla detekována 
pouze arabinóza a glukóza. 
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� Ve všech vzorcích cereálií a rýže byla stanovena celková antioxidační aktivita 
spektrofotometricky s využitím tří různých metod. U všech použitých metod 
stanovení antioxidační aktivity byly získány nejvyšší hodnoty pro vločky 
pohankové a klíčky pšeničné, špaldové a žitné. 

� U vzorků cereálií byla stanovena též antimutagenní aktivita. Kompletní sada 
výsledků byla získána na testovacím systému S.cerevisiae D7, další dva 
použité testy (E.gracilis a SOS Chromotest) byly zavedeny, optimalizovány a 
použity k analýze části vzorků. Cereální vzorky vykazovaly poměrně vysokou 
antimutagenní aktivitu, u žádného vzorku nebyly prokázány výrazně vyšší 
hodnoty. 

� Analýzou biologicky aktivních látek ochucených cereálních produktů bylo 
zjištěno, že přídatná složka ovlivňuje také výsledné množství těchto látek, 
zejména čokoládová a též ovocná složka. Ochucené cereálie mají také vlivem 
přidaných látek vyšší obsah sacharidů. Hodnota antioxidační aktivity 
stanovená metodou ABTS je srovnatelná s výsledky surových cereálií. Ani 
u ochucených cereálií nevykazovaly žádné vzorky významně vyšší 
antimutagenitu, hodnoty byly rovněž podobné jako u surových cereálií. 
V rámci dotazníkové studie byl zjištěn rozpor mezi názorem konzumentů a 
získanými experimentálními daty. Zatímco spotřebitelé považují cereální 
výrobky s přídavkem čokolády za nejméně zdravé, analýzou ochucených 
výrobků bylo zjištěno, že právě čokoládové výrobky jsou nejbohatší na obsah  
sledovaných biologicky aktivních látek. 

� Pro přípravu modelových cereálních kaší bylo vybráno šest druhů surových 
cereálií, ke kterým bylo přidáváno lyofilizované ovoce nebo zelenina. 
Kombinací cereální a ovocné/zeleninové složky docházelo ve většině případů 
k nárůstu obsahu biologicky aktivních látek a příprava takto ochucených 
cereálií se jeví jako vhodná možnost fortifikace cereálií, přičemž lyofilizací 
přídatné složky zůstanou zachovány aktivní látky. 

� Vybranými postupy enkapsulace byly připraveny částice, do kterých byla 
enkapsulována šťáva nebo extrakt získaný po rehydrataci lyofilizovaného 
ovoce nebo zeleniny, a to za účelem fortifikace cereálií s možností vyšší 
stability a postupného uvolňování aktivních látek. Pro všechny postupy byla 
stanovena enkapsulační účinnost a také velikost a stabilita připravených 
částic. Dobrou enkapsulační účinnost a zároveň stabilitu vykazovaly 
chitosanové částice. V tomto směru však bude potřeba nadále techniky 
enkapsulace přírodních látek optimalizovat. 

� Vybrané odpadní cereálie – surové i enzymaticky hydrolyzované byly použity 
jako substráty pro kultivaci mikroorganizmů – kvasinky Rhodotorula glutinis. 
Kombinací cereálie a vhodného enzymového preparátu aplikovaného 
za optimálních podmínek bylo možné získat i na odpadním substrátu významé 
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výtěžky biomasy i průmyslově významných metabolitů – provitaminu A a D a 
ubichinonu. Produkovaná obohacená biomasa může být spolu se zbytky 
cereálního média přímo použita v krmivářství, čímž dojde k významnému 
zhodnocení odpadní sroviny a produkci výrobků s vysokou přidanou hodnotu. 

� Závěrem lze konstatovat, že cereálie, ať už ve formě surové nebo 
technologicky zpracované, jsou bohatým zdrojem biologicky aktivních látek a 
poskytují celou řadu možností zpracování. Je možné je využít jak pro přímou 
konzumaci, nejlépe v rámci zdravého životního stylu populace, tak také 
nepřímo jako substrát pro přípravu krmiv hospodářských zvířat. 
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6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

ABTS      2,2 azinobis-(3-ethyl-2,3-dihydrobenzo¬thiazol-6-sulfonát 
β-CLAMS    β-Carotene Linoleic Acid Model System 
DPPH      1,1-difenyl-2-(2,4,6-trinitrofenyl)hydrazyl 
FAO       Food and Agriculture Organization (Organizace OSN pro výživu a zemědělství) 
FRAP      Ferric Reducting Antioxidant Potential 
HPLC      High Performance Liquid Chromatography 
PDA       Photo Diode array 
RI        Refractometric Identicication 
RP        Reverse Phase 
TRAP      Total Radical-Trapping Potential 
UV/VIS     Ultraviolet/Visible 
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