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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá analýzou nízkomolekulárních proteinů v ječmeni během 

sladování metodou SDS-PAGE. Pozornost byla zaměřena na PR proteiny, konkrétně 

LTP proteiny a thioniny, které jsou zmiňovány v souvislosti s problematikou gushingu. 

Pro experiment byly použity vzorky ječmene, meziproduktů sladování a sladu odebíraných 

v 10 po sobě následujících dnech pro pokrytí celého procesu sladování. Celkem bylo analýze 

podrobeno 5 odběrů. Ze vzorků byly extrahovány proteiny, které pak byly separovány pomocí 

SDS-PAGE za použití Tris-tricinového pufrového systému. Ve výsledných gelech byly 

identifikovány proteinové linie LTP proteinů a thioninů.  

Pro posouzení vlivu sladování na tyto proteiny byly získány hodnoty relativní optické 

hustoty bandů vybraných proteinů. Byl sledován podobný charakter změny obsahu zmíněných 

nízkomolekulárních proteinů během sladování. To bylo následně potvrzeno nalezením 

statisticky významné pozitivní korelace mezi hodnotami relativní optické hustoty 

LTP proteinů a thioninů. Dále byla hledána souvislost mezi obsahem nízkomolekulárních 

proteinů a gushingovým potenciálem a mikrobiologickou kontaminací vzorků, která nebyla 

prokázána. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the analysis of low molecular weight proteins in barley 

during malting by SDS-PAGE method. Attention was paid to PR proteins, specifically 

LTP proteins and thionins, considered to be connected with gushing effect. Barley samples, 

malt intermediates and malt samples taken in 10 consecutive days to cover the whole malting 

process were used for the experiment. In total, 5 samplings were used for the analysis. 

Proteins extracted from the samples were separated by SDS-PAGE using a Tris-tricine buffer 

system. The protein lines of LTP proteins and thionins were identified in the resulting gels. 

The relative optical density values of the selected protein bands were obtained to assess 

the effect of malting on these proteins. A similar pattern of change in the content 

of mentioned low molecular weight proteins during the malting process was observed. This 

was confirmed by finding a statistically significant positive correlation between the relative 

optical density values of LTP proteins and thionins. Furthermore, the relationship between 

the low molecular weight protein content and the gushing potential and the microbiological 

contamination of the samples was investigated, but was not confirmed. 
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ÚVOD 

Ječmen patří mezi nejstarší kulturní plodiny. Na území České republiky se pro výrobu sladu 

pěstují především vybrané odrůdy jarního, dvouřadého ječmene. U sladovnického ječmene je 

kladen důraz nejen na pěstitelské vlastnosti, ale i na sladařské, které zaručují vhodnost 

pro výrobu sladu. Do pěstitelských vlastností patří výnos, odolnost a náročnost, 

do sladařských pak chemické složení, klíčivost, objemová hmotnost nebo odrůdová čistota. 

Důležitý je i nízký podíl poškozených a napadených zrn. 

Technologii výroby sladu a následně i piva výrazně ovlivňuje chemické složení zrna 

ječmene. Kvalitní odrůdy sladovnického ječmene obsahují 62‒65 % škrobu lokalizovaného 

ve škrobových granulích v endospermu zrna. Pozornost je věnována i neškobovým 

polysacharidům, obzvláště hemicelulózám, do kterých patří β-glukany a pentosany. Hlavním 

ukazatelem kvality ječmene jsou však bílkoviny, jejichž obsah v zrnu ječmene se pohybuje 

v rozmezí 10,2‒11 %. Z hlediska funkce lze proteiny ječmene rozdělit na enzymy a inhibitory 

enzymů, zásobní enzymy a obranné proteiny. 

Sladování je kontrolovaný proces zahrnující řadu biochemických a fyzikálních změn v zrnu 

ječmene a jejich následnou stabilizaci. Princip sladování spočívá ve vytvoření optimálních 

podmínek pro klíčení ječmene, které vede k aktivaci a tvorbě technologicky důležitých 

hydrolytických enzymů. Výsledkem klíčení je vznik zeleného sladu, který je vlivem zvýšené 

teploty během hvozdění přeměněn na hotový slad. Po odklíčení je získán finální produkt 

obsahující potřebné enzymy a aromatické i barevné látky významné pro výrobu piva. 

Na cestě od ječmene k pivu dochází ke značným změnám v proteinovém profilu. Během 

sladování dochází především k aktivaci enzymů a proteolýze původních proteinů. Při vaření 

piva probíhá deaktivace sladových enzymů a zároveň denaturace, koagulace a modifikace 

proteinů zahrnující glykosylaci a acylaci. Proteiny piva a změny proběhlé během 

pivovarnického procesu ovlivňují nejen chuť, ale i stabilitu pěny a tvorbu zákalu. 

Studiu proteinů ječmene v poslední době značně prospěl rozvoj a využití proteomických 

metod. Díky nim se zdokonalily možnosti identifikace proteinů, sledování změn v obsahu 

a struktuře proteinů a vliv jejich modifikace na kvalitu piva. Předmětem proteomických studií 

je i spojitost vybraných proteinů ječmene a následně piva s gushing efektem. Gushing, neboli 

přepěňování piva, je velice komplexní nežádoucí jev, který je zapříčiněn celou řadou faktorů. 

K nejvíce studovaným patří PR proteiny a hydrofobiny, tedy proteiny vyskytující se v zrně 

ječmene v závislosti na přítomnosti vláknitých hub.  

V této diplomové práci byla pozornost zaměřena právě na nízkomolekulární proteiny 

ječmene a jejich změny během sladování. Teoretická část je věnována obecné charakterizaci 

proteinů ječmene, změnám v proteinovém profilu během sladování, problematice gushingu 

a analytickým metodám pro identifikaci proteinů. Cílem experimentální části bylo stanovení 

nízkomolekulárních proteinů v ječmeni metodou SDS-PAGE v průběhu celého sladovacího 

procesu. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Sladovnický ječmen 

Ječmen setý (Hordeum vulgare L.) patří k tradičním zemědělským plodinám. Spolu 

s chmelem, pivovarskými kvasinkami a vodou je jednou z hlavních surovin pro výrobu piva. 

Pivo je tradiční kvašený alkoholický nápoj, který je nezaměnitelnou součástí české kultury. 

Historie pivovarnictví v českých zemích sahá do 13. století a od roku 2008 je název „České 

pivo“ chráněným zeměpisným označením Evropské unie [1].  

Technologie výroby piva se dá rozdělit na sladařskou a pivovarskou část, přičemž ječmen 

určený k výrobě sladu je hlavním zdrojem proteinů v pivu a má zásadní vliv na výslednou 

kvalitu produktu. Na území České republiky se pro sladařské účely pěstuje především ječmen 

jarní dvouřadý s tím, že je Česká republika celosvětově významným producentem ječmene 

a sladu a české odrůdy patří k těm nejkvalitnějším. Dobré sladařské vlastnosti ječmene jsou 

dány mimo jiné chemickým složením zrna. Odrůdy ječmene vhodné pro výrobu sladu musí 

splňovat řadu kritérií podílejících se na úspěšnosti výrobního procesu. Patří k nim výnos, 

obsah dusíkatých látek, obsah vody, podíl předního zrna, klíčivost či odolnost vůči chorobám 

způsobených houbami. Některé tyto vlastnosti lze ovlivnit správnou agrotechnikou, jiné jsou 

geneticky kódovány samotnou odrůdou [1], [2]. 

 

Tabulka 1: Charakteristika odrůd ječmene vhodných pro výrobu piva [3] 

Parametry Jednotky Optimální hodnoty 

Obsah dusíkatých látek % 10,2‒11 

Extrakt v sušině sladu  % 83 

Relativní extrakt při 45°  % 40‒48 

Kolbachovo číslo  % 42‒48 

Diastatická mohutnost  % 300 

Dosažitelný stupeň prokvašení  % 82 

Friabilita  % 86 

Obsah β-glukanů ve sladině  ml/g 100 

 

Odrůdy ječmene s vhodnými vlastnostmi pro výrobu sladu mohou být po charakterizaci 

doporučeny Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, a.s. a následně zaregistrovány 

Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským jako odrůdy vhodné pro výrobu 

piva s chráněným zeměpisným označením „České pivo“. Tyto odrůdy jsou charakterizovány 

nižší úrovní proteolytického a cytologického rozluštění a nižší úrovní prokvašení způsobující 

přítomnost zbytkového extraktu ve finálním výrobku [4]. 
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Tabulka 2: Odrůdy ječmene doporučené VÚPS, a. s. pro výrobu "Českého piva" [4] 

Odrůda Udržovatel/ Zástupce v ČR Od roku 

Aksamit SELGEN, a.s. 2007 

Blaník Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. 2007 

Bojos Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. 2005 

Calgary SELGEN, a.s. 2003 

Malz Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. 2002 

Radegast Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. 2005 

Tolar Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. 1997 

 

1.2 Proteiny ječmene 

Obsah bílkovin v ječmeni značně ovlivňuje kvalitu výsledného sladu a následně i chuť piva 

z něj uvařeného, stabilitu pivní pěny a tvorbu zákalu. Proto je obsah proteinů v sladovnickém 

ječmeni důležitým faktorem při posuzování jakosti piva. Na základě proteinového profilu 

ječmene lze také provést identifikaci odrůdy, jelikož sestava zásobních a enzymatických 

proteinů zrna je geneticky fixovaná, ačkoliv může být ovlivněna půdními a klimatickými 

podmínkami [5]. 

Proteiny v zrnu tvoří komplexní směs polypeptidů, které mohou být rozděleny podle jejich 

rozpustnosti a extrahovatelnosti na [6]:  

 albuminy (rozpustné ve vodě)  

 globuliny (nerozpustné ve vodě, ale rozpustné ve zředěných roztocích solí) 

 gluteliny (nerozpustné ve vodě ani ve zředěných roztocích solí, ale rozpustné 

ve slabých roztocích kyselin nebo zásad) 

 prolaminy (nerozpustné ve výše uvedených roztocích, ale rozpustné ve vodných 

roztocích alkoholů) 

Rozdílná exprese metabolických proteinů umožňuje klasifikovat proteiny ve sladu 

do skupin podle jejich funkcí [7]: 

 proteiny související s patogeny (PRs) 

 hydrolázy 

 enzymy Krebsova cyklu a glykolýzy 

 proteiny spojené s abiotickým stresem 

 aminotransferázy  

 a další  

PR proteiny mají nejspíš nepříznivý vliv na čirost piva, takže jejich vyšší koncentrace 

v ječmeni je z hlediska kvality sladu negativní. Naopak hydrolázy obecně kvalitu sladu 

zlepšují. Vyšší množství peroxidáz má za následek oxidaci polyfenolů a následnou interakci 

se sacharidy a polysacharidy, která může vést ke zvýšení tvorby zákalu v pivu [7]. 

V průběhu výroby piva prochází proteinový profil značnými změnami, přičemž během 

sladování dochází především k aktivaci enzymů a proteolýze původních proteinů. Během 

vaření piva probíhá deaktivace sladových enzymů a zároveň denaturace, koagulace 
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a modifikace proteinů zahrnující glykosylaci a acylaci. Kromě proteinů ječmene lze v pivu 

detekovat i některé kvasinkové proteiny [8], [9]. 

Při výrobě piva je pozornost zaměřena hlavně na rozpustné proteiny a peptidy sladu 

a kvasnic, které jsou dostatečně stabilní vůči aktivitě proteolytických enzymů, teplotě a pH 

prostředí. Tím pádem pak přechází do produktu během pivovarského procesu. Technologický 

význam těchto látek spočívá v jejich vlivu na tvorbu a stabilitu pěny, vznik koloidních zákalů 

a plnost chuti piva. Mezi hlavní zákalotvorné peptidy patří hordeinové peptidy, které se 

vyznačují vysokým obsahem glutaminu a prolinu. Vlastnosti pivní pěny ovlivňují z řad 

proteinů především protein Z, LTP proteiny, deriváty hordeinů o různé molekulové hmotnosti 

a trypsin/α-amylázové inhibitory. Z neproteinových látek pak polysacharidy a látky z chmele 

[8], [10]. 

1.2.1 Hordeiny 

Hlavní složkou proteinové matrice, která obklopuje škrobové granule uvnitř endospermu 

zrna ječmene, jsou hordeiny. Hromadí se v endospermu v průběhu vývoje semen a tvoří  

30‒50 % celkového obsahu dusíku. Jejich přesné složení se liší v závislosti na odrůdě 

ječmene [6]. 

Hordeiny představují frakci ječmenných bílkovin, která se vyznačuje nerozpustností 

ve vodných roztocích solí, ale současnou rozpustností ve vodném roztoku ethanolu. 

Z hlediska aminokyselinového složení je pro tyto proteiny typický vysoký obsah glutaminu 

a prolinu. Pro podrobnější rozdělení hordeinů na základě jejich molekulové hmotnosti jsou 

využívány elektroforetické a chromatografické analytické metody. Pro specifikaci hordeinů 

a jejich derivátů z hlediska jejich alergenních účinků se používají imunochemické metody, 

především ELISA [10]. 

Na základě rozdílné elektroforetické mobility lze hordeiny klasifikovat do pěti skupin, 

označovaných jako A, B, C, D, a γ. B-hordeiny jsou bohaté na síru a spolu s C-hordeiny, které 

jsou naopak na síru chudé, představují dvě hlavní frakce. B-hordeiny reprezentují 70-80 % 

celkového obsahu hordeinů a C-hordeiny 10-20 %. Méně zastoupené jsou D-hordeiny 

charakteristické vysokou molekulovou hmotností. γ-Hordeiny, které jsou stejně jako 

B-hordeiny bohaté na síru, jsou minoritní komponenty. D- a γ-hordeiny představují méně než 

5 % celkové hordeinové frakce. A-hordeiny jsou malé polypeptidy o molekulové hmotnosti 

přibližně 15 kDa. Jsou to spíše než pravé hordeiny v roztocích alkoholů rozpustné albuminy 

nebo globuliny nebo produkty rozkladu větších hordeinů. Zastoupení jednotlivých frakcí 

hordeinů ve zralém zrnu je ovlivněno typem kultivaru a růstovými podmínkami [6], [11]. 

Většina B- a D-hordeinů je spojena disulfidovými vazbami mezi řetězci, zatímco 

C- a některé B-hordeiny se vyskytují jako monomerní jednotky. γ-Hordeiny se většinou 

vyskytují ve formě monomerů s disulfidovými vazbami uvnitř řetězce, ale jsou známy 

i polymerní formy [11]. 

Obsah B- a C-hordeinů spolu s obsahem β-glukanů, které patří mezi polysacharidy buněčné 

stěny, ovlivňuje hydrataci zrna během máčení. Rychlost absorpce vody a celkový obsah vody 

je důležitým technologickým parametrem, na který je třeba brát ohled během klíčení. Proto je 

obsah těchto látek v ječmeni kontrolován [12]. 
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1.2.2 Proteiny související s patogenezí (PRs) 

Významnou skupinou proteinů ječmene jsou proteiny související s patogenezí. Tyto 

proteiny reprezentují asi třetinu z celkového obsahu proteinů a hrají důležitou obrannou roli 

v případě napadení rostliny patogenem. V rostlinných tkáních se však vyskytují nezávisle na 

patologických stavech a plní ochrannou funkci během dormance a klíčení zrna. Díky jejich 

chemické povaze a odolné struktuře jsou teplotně stabilní a odolné vůči proteolýze. Značná 

část PR proteinů projde pivovarnickým procesem bez degradace a lze je identifikovat i v pivu, 

kde představují majoritní typ proteinů [13]. 

Jedná se o různorodou skupinu proteinů, které jsou schopné rozkládat buněčné stěny 

patogenu a jeho proteiny, ovlivnit reprodukci, deaktivovat ribozomy a zamezit pronikání 

patogenu. PR proteiny mají zásadní vliv na tvorbu a stabilitu pivní pěny a na tvorbu zákalu. 

Mohou také ovlivnit degradaci zásobních klátek zrna během sladování. Z výživového 

hlediska mohou být prospěšné v metabolismu tuků a pro antioxidační aktivitu [13], [14]. 

PR proteiny lze rozdělit do 17 skupin na základě sekvence aminokyselin v primární 

struktuře, sérologických testů a biologické aktivity, kdy zástupci každé skupiny sdílí stejné 

vlastnosti [15]. 

 

Tabulka 3: Přehled skupin PR proteinů a příklady vybraných zástupců [15] 

Označení skupiny Charakterizace Příklad zástupce 

PR-1 protiplísňové  

PR-2 glukanázy β-1,3-glukanáza 

PR-3 chitinázy I-II, IV-VII chitináza 

PR-4 proteiny s chitinázovou aktivitou barwin 

PR-5 thaumatinové proteiny TLP 

PR-6 inhibitory proteáz BASI, protein Z 

PR-7 endoproteázy  

PR-8 chitináza typu III  

PR-9 peroxidázy BP1, BSSP1 

PR-10 podobné ribonukleázám  

PR-11 chitinázy  

PR-12 defensiny  

PR-13 thioniny purothionin, hordothionin 

PR-14 proteiny přenášející proteiny LTP1, LTP2 

PR-15 oxalátoxidázy germin 

PR-16 podobné oxalátoxidázám  

PR-17 neurčeno HvPR-17a, HvPR-17b 

 

1.2.2.1 Glukanázy (PR-2) 

Skupina PR-2 proteinů je tvořena β-(1,3)-glukanázami a β-(1,3;1,4)-glukanázami . Jedná se 

o enzymy s antimikrobiálními účinky, které hydrolyzují glukany buněčné stěny patogenních 

hub a mají synergický účinek s chitinázami. Oligomerní fragmenty vzniklé hydrolýzou těchto 
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strukturních polysacharidů pak působí jako elicitory stimulující další obranné reakce 

napadené rostliny. Vzhledem k jejich expresi ve zdravých rostlinách se kromě účasti 

ve stresových situacích podílí i na normálních vývojových procesech. Různé izoformy 

glukanáz lišící se svými strukturními vlastnostmi i buněčnou lokalizací jsou zapojeny 

při vývoji zrna, klíčení nebo ukončení dormance [15], [14]. 

Obsah β-glukanů a aktivita β-glukanáz jsou spojovány s kvalitou sladu a piva. Rozklad β-

glukanů je iniciován β-(1,3;1,4)-glukanázami, které jsou inaktivovány během hvozdění 

a rmutování. β-(1,3)-Glukanázy jsou oproti nim teplotně stabilnější. Bylo však zjištěno, že 

obsah β-glukanů je ovlivněn odrůdou a linií ječmene, takže není jednoznačně spojen 

s kontaminací rostliny vláknitými mikromycetami. Aktivita β-(1,3)-glukanázy se během 

sladování zvyšuje, ale není snadné odlišit aktivitu způsobenou obranou reakcí buněk obilky 

při klíčení od aktivity, která je potřebná k modifikaci stěn buněk škrobového endospermu 

[15], [14]. 

 
Obrázek 1: 3D struktura β-(1,3)-glukanázy [15] 

1.2.2.2 Inhibitory proteáz (PR-6) 

Významnou skupinou PR proteinů jsou inhibitory proteáz (PR-6), které jsou schopné 

inhibovat proteázy vláknitých hub a trávicí enzymy hmyzích škůdců. Na základě rozdílného 

inhibičního mechanismu lze rozdělit inibitory proteáz na standardní inhibitory a inhibitory 

serinových proteáz (serpiny). Standardní inhibitory vytváří s enzymem komplex, uvnitř něhož 

je pomalu hydrolyzována peptidová vazba. Serpiny vytváří velice stabilní komplex, kde 

dochází k hydrolýze vazby v aktivním místě, čímž dojde ke konformačním změnám 

a následně disociaci inaktivního inhibitoru. Není prokázáno, že je syntéza serpinů přímo 

regulována přítomností patogenu, ale kvůli tomu, že zřejmě hrají určitou roli v obraně 

rostliny, jsou zahrnuty do PR-6 skupiny spolu se standardními inhibitory. Jedním z nejlépe 

prozkoumaných inhibitorů je bifunkční α-amyláza/subtilisin inhibitor (BASI), který zamezuje 

degradaci škrobu v endospermu během předčasného klíčení. Nejzajímavějším inhibitorem 

z hlediska pivovarnictví je protein Z patřící mezi serpiny [15], [16]. 
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Obrázek 2: Inhibiční mechanismus serpinů. Serpin (bílá) nejprve váže proteázu (šedá) pomocí 

reaktivní smyčky. Po rozštěpení této smyčky proteázou dojde ke konformační změně a inhibici proteázy 

[17] 

Protein Z se vyskytuje ve volné nebo vázané formě, přičemž ve zralých zrnech ječmene ho 

lze najít v thiolově vázané formě, která se rozvolňuje během klíčení. Štěpení v reakčním místě 

serpinů během mechanismu inhibice je příčinou jejich odolnosti vůči degradaci. To vysvětluje 

přítomnost proteinu Z v pivu. Struktura je složena z devíti α-helixů, tří β-listů a reakční 

smyčky. Protein Z má velikost kolem 43 kDa a hodnoty pI v rozmezí 5,5‒5,8 a v pivu lze 

identifikovat jeho 3 různé podformy. Jsou to Z4, Z7 a Zx, přičemž protein Z4 je s 80% 

zastoupením majoritní. Jedná se o hlavní protein piva, který má vysokou povrchovou 

viskozitu a aktivitu, tudíž přispívá ke kvalitě pivní pěny a nutriční hodnotě nápoje. Na druhou 

stranu však byl protein Z, stejně jako ns-LTP1 protein, označen za hlavní alergen piva [15]. 

1.2.2.3 Thioniny (PR-13) 

Další důležitou skupinou jsou thioniny, malé bazické peptidy bohaté na cystein o velikosti 

5 kDa. Spolu s ns-LTP synergicky působí proti mikroskopickým vláknitým houbám, což 

může být způsobeno vazbou na buněčnou stěnu a následnou vazbou na plazmatickou 

membránu a ovlivněním její permeability. Thioniny jsou vysoce odolné vůči teplotě a patří 

mezi potenciální gushing faktory, ale jejich přítomnost v pivu zatím není dostatečně 

prozkoumaná [15], [18]. 

Thioniny lze charakterizovat do 2 skupin: α/β-thioniny a γ-thioniny, přičemž α/β-thioniny 

jsou ještě rozděleny do 4 podskupin podle původu, aminokyselin, počtu disulfidických vazeb 

a hodnoty pI. Thioniny typu I, které lze nalézt v endospermu ječmene, působí inhibičně proti 

houbám, kvasinkám i bakteriím a jsou cytotoxické pro různé živočišné buňky [15], [18]. 
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1.2.2.4 Nespecifické proteiny přenášející lipidy (ns-LTP) (PR-14) 

Ještě významnější je skupina nespecifických proteinů přenášejících lipidy (ns-LTP) (PR14). 

Jsou to proteiny schopné zprostředkovávat transport lipidů a hydrofobních molekul díky 

hydrofobní dutině ve struktuře proteinu. Jedná se o extracelulární proteiny a transport lipidů 

probíhá mezi membránami in vitro. Jsou zapojeny při adaptaci rostliny na biotický i abiotický 

stres, rozpoznávání a inhibici patogenů bakterií i hub a shromažďování obraných 

extracelulárních polymerických látek. Jejich exprese je regulována patogeny, signálními 

molekulami spojenými s obranou rostliny a abiotickým i environmentálním stresem. Spolu 

s proteinem Z se podílí na tvorbě a stabilitě pivní pěny [19]. 

Protein ns-LTP se vyskytuje ve 2 formách: ns-LTP1 a ns-LTP2 o velikosti 9 kDa a hodnotě 

pI 9, resp. 7 kDa a pI 8. Obě formy proteinu jsou tepelně stabilní a odolné vůči denaturaci 

a proteolýze. Ns-LTP1 se vyskytuje v zrně ječmene i jako kovalentně modifikovaná izoforma 

ns-LTP1b a jeho obsah je asi 10x vyšší než obsah ns-LTP2. Ve sladu se navíc vyskytuje i 

izoforma LTP1c.  Struktura obou forem proteinu ns-LTP je podobná a zahrnuje 4 α-helixy 

oddělenými krátkými otočkami a udržovanými 4 disulfidickými vazbami, a C-terminální 

rameno. Kompaktní struktura zaručuje stabilitu vůči vyšším teplotám a proteázám. Ns-LTP1 

vyskytující se v zrně ječmene nevykazuje stejné vlastnosti jako jeho varianta přítomná v pivu 

po chmelovaru [20]. 

 
Obrázek 3: 3D struktura ns-LTP1 [15] 

Vliv ns-LTP proteinů na proteolýzu během sladování, kvalitu piva, tvorbu a stabilizaci 

pivní pěny, gushing i fermentaci je předmětem současného výzkumu, přičemž více studovaný 

je ns-LTP1. Bylo zjištěno, že pro tvorbu patřičné pivní pěny je za potřebí interakce ns-LTP1 

s proteinem Z. Je také možné, že ns-LTP1 protein spolu s chmelovými látkami hraje roli 

při tvorbě pivní pěny, zatímco protein Z pěnu stabilizuje. Nicméně důkazy o spojitosti 

proteinu Z a ns-LTP1 proteinu s tvorbou a stabilitou pivní pěny nejsou jednoznačné [15], 

[16]. 
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1.3 Problematika gushing efektu 

Mnoho aspektů kvality piva je spojeno s patogenní infekcí. Jedním z nich je i jev zvaný 

gushing. Termínem gushing se označuje samovolné vyřinutí piva a pěny z láhve po jejím 

otevření bez předchozího natřepání, které je způsobené nekontrolovaným uvolněním oxidu 

uhličitého. Uvolnění oxidu uhličitého je doprovázeno tvorbou velkého množství bublinek 

a expanzí následovanou prudkým únikem vzpěněného nápoje z láhve. S gushingem se lze 

kromě piva setkat i u dalších sycených nápojů, např. šumivá vína, vinné střiky a limonády. 

Výskyt gushingu se nedá zcela předpokládat, ale nejčastěji je pozorován po extrémně vlhkých 

létech, při kterých je sladovnický ječmen nejvíce náchylný k napadení houbovými chorobami. 

Vedle kontaminace houbami hraje roli i chemické složení sladu a varní vody, dodržení 

hygieny provozu, celková technologie výroby a skladování [21], [18]. 

Z hlediska příčin lze rozlišit 2 typy gushingu, primární a sekundární. Primární gushing je 

spojen s metabolity patogenních hub, tzv. gushing faktory, které se vyskytují ve sladu. 

Sekundární gushing není přímo spojen s vlastnostmi sladu, ale spíš s výrobními parametry 

jako je drsný povrch láhve, přesycení oxidem uhličitým nebo vysoká koncentrace těžkých 

kovů a šťavelanů. Ve vztahu k frekvenci výskytu lze rozlišit gushing sporadický 

a epidemický. Sporadický gushing je zpravidla záležitostí určitého pivovaru či sladovny a dá 

se mu předejít odstraněním nedostatků ve výrobním procesu. Epidemický gushing je zřejmě 

způsoben určitou sezónní abnormalitou v kvalitě sladů a vyskytuje se na mnohem větším 

prostoru [21], [18].  

Nejlepší možností, jak gushing potlačit, je prevence jeho vzniku výběrem kvalitních 

surovin pro výrobu piva. Předcházet by se mělo mikrobiálnímu poškození ječmene během 

pěstování a zpracování. Je nutné dbát na správnost provedení jednotlivých technologických 

kroků a na hygienu. Zajímavý je i chmel, který obsahuje látky podporující i potlačující 

gushing, a jeho protigushingové účinky závisí na odrůdě. Mezi inhibitory gushingu lze zařadit 

kyselé proteázy, α- a β-glukanázy, chmelové silice a nenasycené mastné kyselin. Příčiny 

tohoto nežádoucího jevu jsou tedy velmi různorodé a neexistuje jednoznačný způsob prevence 

[22]. 

1.3.1 Primární gushing 

Příčina primárního gushingu se dá hledat v zrnech napadených mikroskopickými 

vláknitými houbami, nejčastěji rody Fusarium, Aspergillus, Rhizopus, Penicillium 

a Nigrospora. Tyto houby produkují mykotoxiny a hydrofobní polypeptidy s vysokou 

povrchovou aktivitou. Na gushingu se mohou podílet ale i antimikrobiální peptidy, které 

produkuje napadená rostlina ječmene jako odpověď na mikrobiální kontaminaci. Mezi 

gushing faktory se tedy řadí i PR proteiny, z nichž to jsou především thioniny, rostlinné 

defensiny, ns-LTP proteiny a protein Z. Jsou to obecně povrchově aktivní molekuly, které 

v pivu tvoří vrstvu kolem mikrobublinek oxidu uhličitého, a tím je stabilizují a zabraňují 

jejich rozpadu [18], [23]. 

1.3.1.1 Hydrofobiny 

Za pozornost stojí malé hydrofobní proteiny vyznačující se vysokou afinitou k oxidu 

uhličitému. Obsah hydrofobinů v ječmeni se zvyšuje během sladování a lze je najít 
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v buněčných stěnách mikroskopických vláknitých hub, kde se podílejí na tvorbě mycelií 

a spor. Houby je produkují v případě, že pronikají přes rozhraní vzduch-voda nebo se chtějí 

přichytit na rostlinná pletiva. Vylučované proteiny jsou schopny snížit povrchové pnutí vody 

nebo změnit hydrofilní povahu povrchu na hydrofobní [23]. 

Na základě aminokyselinového složení lze hydrofobiny rozdělit do 2 tříd: hydrofobiny I 

a hydrofobiny II. Obecně lze říci, že hydrofobiny mají velikost v rozmezí 7‒20 kDa a hrají 

důležitou roli v růstu patogenních hub. Prvním intenzivně studovaným hydrofobinem byl 

takzvaný „Nigrospora gushing factor“ (NGF) o velikosti 16,5 kDa a hodnotě pI 4 

produkovaný plísní rodu Nigrospora. NGF je ve vodě rozpustný, tepelně stabilní, povrchově 

aktivní a odolný vůči proteázám. Následně bylo zjištěno, že vzhledem k jeho molekulovým 

a chemickým vlastnostem se jedná o hydrofobinový dimer. Velikost monomerních 

hydrofobinů je přibližně poloviční k velikosti NGF. Hydrofobiny Hfb1  a HFb2 produkované 

vláknitými houbami Trichoderma reesei, které patří do třídy II, vykazují velikost 7,5 kDa. 

Hydrofobiny produkované vláknitými houbami Nigrospora a Fusarium poae mají velikost 

8,5 kDa [23], [24]. 

Během sladování se mohou zmíněné houby množit a produkovat mykotoxiny a gushing 

faktory. V ječmeni byl prokázán nižší obsah hydrofobinů než ve sladu. Nicméně nebyl 

nalezen vztah mezi obsahem hydrofobinů a mykotoxinů, konkrétně deoxynivalenolu. Toto 

zjištění vede k závěru, že akumulace těchto dvou metabolitů není metabolicky spjata [24].  

Podstatou přepěňování je molekula oxidu uhličitého, která není hlavním iniciátorem, ale je 

nutnou součástí. Bublina oxidu uhličitého, která by se za běžných podmínek rozpustila, je 

stabilizována hydrofobinovou vrstvou, která ji obklopuje. Představuje tak jádro pro vznik 

a růst další bubliny. K možnosti způsobit gushing přispívá jejich silná povrchová aktivita 

spolu s faktem, že vrstvy hydrofobinů můžou tvořit kondenzační centra pro uvolnění bublin 

[24], [25]. 

Během procesu sladování se mění množství hydrofobinů, což znesnadňuje predikci sklonu 

sladu k přepěňování. Slad, který byl podroben gushingovým testům a označen za gushingově 

aktivní, navíc nutně nemusí způsobit přepěňování piva. Nicméně pivo vyrobené ze sladu, 

který byl kontaminován patogenními houbami, může obsahovat hydrofobiny. Není tedy jasné, 

jestli je informace o obsahu hydrofobinů ve sladu jasným indikátorem gushingu v pivu z něj 

vyrobeného. Pivo je komplexní směs, ve které jsou iniciátory a inhibitory gushingu v určité 

rovnováze. Navíc obsah těchto látek může být ovlivněn kvasinkami během fermentace. 

Z toho je zřejmé, že problematika gushingu je vysoce komplexní. Gushing je způsoben celým 

souborem látek obsažených v surovinách pro výrobu piva a jejich vzájemnými interakcemi 

[24], [25]. 

1.3.2 Sekundární gushing 

Obecně lze říci, že sekundární gushing je způsoben chybami ve výrobním procesu 

a nesprávným zacházením s pivem. Na rozdíl od primárního gushingu ho lze ovlivnit změnou 

výrobních parametrů, například koncentrací vápenatých iontů nebo oxidu uhličitého [24]. 

V případě, že koncentrace šťavelanu vápenatého přesáhne hranici rozpustnosti, dojde 

k vysrážení jeho krystalů, které způsobí uvolnění oxidu uhličitého a následné vypěnění. 

Hlavním zdrojem šťavelanů je slad a zdrojem vápenatých iontů varní voda. Pro zabránění této 
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situace se před filtrací piva přidávají vápenaté ionty ve formě chloridu nebo síranu vápenatého 

a šťavelany jsou pak filtrací odstraněny [24]. 

Riziko gushingu souvisí i koncentrací iontů a hodnotou pH. Kovové ionty tvorbou 

karbonátů vytváří vrstvu na povrchu bublin oxidu uhličitého a stabilizují je. Pozornost se 

klade i na vnitřní povrch láhví, do kterých se pivo plní, a proto je potřeba vybírat vhodné mycí 

prostředky, aby nedocházelo ke změnám ve vlastnostech povrchu skla [24]. 

1.3.3 Metody stanovení gushingu 

Pro charakterizaci sladu a piva z pohledu náchylnosti k přepěňování se využívá jak 

stanovení samotných gushing faktorů, tak i indikátorů mikrobiální kontaminace a látek 

vznikajících při napadení obilky ječmene patogenem. Nejčastější je stanovení kyseliny 

šťavelové, mykotoxinů (deoxynivalenol), specifických sekundárních metabolitů 

mikroskopických vláknitých hub (ergosterol), stresových proteinů rostlin (glukanasa 

a chitinasa) a gushingové testy [26]. 

1.3.3.1 Stanovení látek spojených s gushingem 

Kyselina šťavelová je přirozenou součástí zrna ječmene a sladu. Její nadměrné množství 

může přispívat k sekundárnímu gushingu tvorbou krystalizačních jader. Pro její stanovení se 

využívá metod spektrofotometrie, kapilární izotachoforézy a vysokoúčinné chromatografie na 

reverzních fázích (RP-HPLC) [26], [27]. 

Z mykotoxinů se v klimatických podmínkách mírného pásmu nejčastěji setkáváme 

s fusariovými mykotoxiny, z nichž má v pivovarství význam hlavně deoxynivalenol (DON). 

Produkce tohoto mykotoxinu během sladování kolísá a zřejmě závisí na stupni poškození zrn, 

na odrůdě ječmene i na technologických podmínkách sladování. Ke stanovení 

deoxynivalenolu se používá imunologického testu ELISA nebo metod vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií nebo UV detekce. Lze 

použít i metoda plynové chromatografie, která se kvůli složitosti matrice kombinuje s extrakcí 

na pevnou fázi [26], [28]. 

Ergosterol může být indikátorem mikrobiální kontaminace ječmene, protože je složkou 

buněčné stěny mikroskopických vláknitých hub. Stanovení je limitováno tím, že produkce 

sekundárních metabolitů vláknitých hub, mezi něž ergosterol patří, není jednotná pro různé 

druhy za stejných podmínek. Ke stanovení se používá metoda vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie s UV detekcí nebo plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní 

spektrometrií [26], [29]. 

Mezi specifické obranné proteiny produkované rostlinou po napadení patogenem patří 

chitinasa a 1,3-β-glukanáza. Tyto enzymy jsou schopny hydrolyzovat buněčnou stěnu 

patogenů a inhibovat tak jejich růst. Výsledkem je rozpad polysacharidů buněčných stěn hub 

na fragmenty, které spouštějí další obranné reakce napadené rostliny. Pro stanovení aktivity 

zmíněných enzymů se využívá spektrofotometrických metod, které jsou založeny na využití 

chromogenních substrátů [26]. 
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1.3.3.2 Klasické metody stanovení gushingu 

Klasické metody pro stanovení přepěňovací aktivity sladu nebo piva jsou založené na 

principu výroby sladiny a následného třepání v uzavřené láhvi. Citlivost klasických 

gushingových testů je nižší a dávají pouze informaci o náchylnosti k přepěňování. Nejsou 

dostatečně spolehlivé a reprodukovatelné, protože množství přepěněného piva může kolísat. 

Na druhou stranu jsou však jednoduché a náklady na vybavení jsou nízké. V pivovarské praxi 

se hojně používá metody podle VÚPS a modifikovaného třídenního testu Carlsberg [25]. 

Metoda podle VÚPS slouží ke stanovení gushingového potenciálu ječmene. Zrno ječmene 

se rozmixuje a smíchá s vodou. Po odstředění, odpaření a zfiltrování vzniklého koagulátu se 

filtrát přidá do lahví s komerčním pivem. Po opětovném uzavření láhve a následném třepání 

po dobu 3 dní se stanovení množství přepěněného piva po otevření láhve. Výsledek se udává 

v ml/500 ml [30]. 

Modifikovaným třídenním testem Carslberg se stanovuje gushingový potenciál sladu. 

Rozemletý slad se extrahuje vodou a přivede k varu. Poté se sladový extrakt přidá do láhve se 

sycenou vodou Bonaqa®. Po třídenním třepání se láhev otevře a zjistí se rozdíl hmotnosti 

láhve před a po otevření. Výsledek se udává v gramech. V původním testu Carlsberg se 

vařený sladový extrakt přidává do láhve s komerčním pivem [31]. 

1.3.3.3 Moderní metody stanovení gushingu 

Mezi moderní metody pro stanovení přepěňování lze zařadit imunologický test ELISA, 

který byl navržen pro stanovení hydrofobinů. Principem je reakce hydrofobinového antigenu 

s protilátkou, která je specifická proti konkrétnímu rodu mikroskopických vláknitých hub. 

Metoda má tedy úzkou specifitu, ale pokud dochází k tvorbě hydrofobinů jinou houbou, 

než proti které namířena použitá protilátka, test ji neodhalí [25]. 

Další možnou metodou pro měření přepěňovacího potenciálu je kombinovaná analýza 

částic, která byla původně navržena pro kontrolu koloidní stability piva. Pivo je kapalina 

s dispergovanými částicemi, jejichž velikost se v případě filtrovaných nápojů pohybuje 

v rozmezí 1‒20 nm. Nejčastěji to jsou částice bílkovinné povahy s charakteristickým 

povrchovým napětím. Zjištění velikosti, distribuce a náboje částic lze využít pro predikci 

gushingu. Bylo totiž zjištěno, že částice o velikosti 1‒2 nm jsou iniciátory gushingu 

v nealkoholických nápojích [25]. 

1.4 Vliv sladování na proteiny ječmene 

Výroba sladu je klíčovou fází pivovarského procesu z hlediska změn obsahu proteinů. 

Výsledným produktem přeměny ječmene je slad bohatý na enzymy. Při sladování dochází 

k degradaci proteinů proteázami na menší peptidy a aminokyseliny, které jsou důležité pro 

kvalitu sladu a následně i piva. Výrobu sladu lze rozdělit do 3 fází: máčení, klíčení 

a hvozdění. Během máčení se zvyšuje v zrnu obsah vody, která je nezbytná pro zahájení 

enzymatických reakcí a klíčení zrna. Klíčení je hlavní fáze sladování zahrnující aktivaci 

a syntézu enzymů. Hvozdění je závěrečnou fází sladařského procesu, při níž jsou zastaveny 

biochemické reakce a snížen obsah vody v zeleném sladu. Po hvozdění ještě následuje 

odkličování a čištění finálního sladu. Výsledkem je zisk stabilního a skladovatelného sladu 

[8]. 
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 Pro sledování změn proteinového profilu a vlivu sladování, rmutování, chmelovaru, 

fermentace a filtrace na něj byla vyvinuta řada proteomických metod. Pro analýzu proteinů 

ječmene, sladu, mladiny i piva se s oblibou využívá technik elektroforézy, vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie [13]. 

1.4.1 Vznik hydrolytických enzymů 

Klíčení je zdrojem hydrolytických enzymů. Pro hydrolýzu proteinů to jsou především 

endoproteázy a karboxypeptidázy. Díky aktivitě těchto enzymů lze pozorovat snížení obsahu 

zásobních proteinů, patřících především mezi prolaminy a gluteliny, a zvýšení obsahu 

metabolicky aktivních proteinů, patřících mezi albuminy a gluteliny. Enzymy vznikající 

během klíčení hrají důležitou roli nejen během sladování, ale i v další části pivovarnického 

procesu. Sladové endoproteázy se vyskytují během klíčení v několika izoformách a jsou 

odolné vůči vyšším teplotám při pražení sladu. Cysteinové proteázy se podílí především 

na hydrolýze proteinů. Metaloproteázy spolu se serinovými proteázami hrají důležitou roli 

v solubilizaci proteinů během rmutování. Další skupinou důležitých enzymů jsou izomerázy, 

které katalyzují tvorbu disulfidických vazeb [5], [13]. 

Při klíčení dochází i k mobilizaci amylolytických enzymů, které nesou zodpovědnost 

za hydrolýzu škrobu a dalších polysacharidů, které obsahují α-1,4-glykosidické vazby. 

Přítomnost α-amylasy nebyla v ječmeni prokázána, vzniká tedy až během klíčení. β-Amyláza 

se v určitém množství vyskytuje už v ječmeni a její obsah se při klíčení navyšuje. 

Při hvozdění dochází k částečné denaturaci obou enzymů, přičemž α-amylasa je vůči teplotám 

citlivější než β-amyláza. Amylolytické enzymy mají význam hlavně při rmutování, kdy 

výsledkem štěpení škrobu jsou zkvasitelné sacharidy ve sladině. Stejný trend jako  

u α-amylázy, která je přítomna ve sladu, ale ne v ječmeni, lze pozorovat i u dalších enzymů, 

jako jsou β-D-xylosidáza, endochitináza 1 nebo chitináza [8]. 

1.4.2 Změny hordeinů 

Obsah hordeinů je snižován během klíčení činností proteolytických enzymů za vzniku 

méně hydrofobních peptidů. Tímto způsobem vznikají některé sladové proteiny rozpustné 

ve vodě a aminokyseliny, které jsou následně základem syntézy bílkovin v rostoucím 

zárodku. Jelikož hordeiny, jakožto zásobní proteiny ječmene, tvoří matrici kolem škrobových 

zrn, jejich degradace během sladování přímo ovlivňuje dostupnost škrobu amylolytickým 

enzymům, které ho hydrolyzují během sladování a rmutování. V případě, že degradace není 

dostatečná, dochází během rmutování k tvorbě disulfidicky vázaných komplexů, což se 

projeví v obtížnější filtraci sladiny a snížení koncentrace sladového výtažku [6], [32].  

Během sladování dochází k redukci disulfidických vazeb a tím pádem k proteolýze 

B- a D-hordeinů, které jsou bohaté na obsah síry. D-hordeiny jsou degradovány rychleji než  

B-hordeiny, které jsou degradovány rychleji než C-hordeiny. C-hordeiny jsou relativně 

odolné vůči proteolýze během prvních dní sladování. Na A-hordeiny, které zahrnují proteázy 

a amylázové inhibitory a nejsou považovány za pravé zásobní proteiny, nemá sladování až tak 

velký vliv. Celkově je obsah hordeinů ve finálním správně vyrobeném sladu méně než 

poloviční oproti původnímu ječmeni [5], [11]. 
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Stupeň degradace hordeinů navíc odráží celkové změny zásobních proteinů během 

sladování a vypovídá o celkové proteolytické aktivitě proteáz. Do stupně degradace hordeinů 

a jejich proteolytických enzymů se promítají i rozdíly v odrůdách ječmene. Na základě 

aktivity proteáz a změny proteinového profilu tak lze předpovědět některé kvalitativní 

parametry piva [33]. 

1.4.3 Změny albuminů a globulinů 

Během sladování dochází ke zvýšení obsahu albuminů a globulinů díky proteolytickému 

štěpení a redukci disulfidických vazeb v hordeinech a produkci enzymů v endospermu. 

Albuminy a globuliny zahrnují hlavně metabolické proteiny. Mezi albuminy jsou řazeny 

i α-amylasy a protein Z spolu s LTP proteiny, což jsou hlavní proteiny zodpovědné 

za kvalitativní parametry piva [5], [11]. 

Proteiny rozpustné ve vodě, které tvoří asi 20 % celkového obsahu proteinů v zrně ječmene, 

jsou pravděpodobně odolné vůči proteolýze a koagulaci způsobené vlivem teploty a tak 

projdou sladařským a pivovarským procesem až do piva nezměněné nebo jen lehce 

modifikované [11]. 

1.4.4 Změny PR proteinů 

Zatímco většina proteinů ječmene se vysráží kvůli rozbalení struktury nebo degradaci 

proteázami během pivovarnického procesu, PR proteiny díky své tepelné a proteázové 

stabilitě vydrží a vyskytují se ve finálním produktu ve značném množství. Během sladování 

navíc mohou ovlivnit degradaci komplexních proteinových a sacharidických molekul [13]. 

1.4.4.1 Změny LTP proteinů 

Bylo zjištěno, že klíčení nemá příliš velký vliv na množství LTP1 proteinu a při srovnání 

jeho obsahu v zrně ječmene a zeleném sladu lze pozorovat jen malé rozdíly i přes aleuronově 

specifickou expresi LTP1 mRNA během počáteční fáze klíčení. Za předpokladu, že alespoň 

z části dojde k translaci mRNA do proteinu LTP1, lze dojít k závěru, že během klíčení dojde 

ke ztrátě určitého množství LTP1 proteinu. Oproti tomu dojde během hvozdění ke snížení 

obsahu LTP1 proteinu a tím pádem je ho ve sladu méně než v zeleném sladu [34]. 

Při hvozdění a pražení sladu dochází ke glykosylaci proteinu LTP1 díky Maillardově 

reakci. Jedná se o reakci redukujících cukrů a aminokyselin, aminů a peptidů za vzniku 

Schiffovy báze, což je nestálý meziprodukt podléhající přesmyku na stabilnější Amadoriho 

produkt. Při této neenzymatické reakci dojde k navázání hexosové jednotky glukosy nebo 

maltosy na proteiny a nárůstu jejich molekulové hmotnosti. To ve výsledku brání srážení 

proteinů během chmelovaru. Nativní forma LTP1 proteinu přítomného v ječmeni nevykazuje 

pěnotvorné vlastnosti, odpovídající protein přítomný v pivu je povrchově aktivní. 

Glykosylace v důsledku Maillardovy reakce totiž spolu s vazbou lipidů, acylací během 

rmutování a rozvolněním struktury proteinu během varu s největší pravděpodobností zvyšuje 

amfifilní charakter LTP1 proteinu, což přispívá k lepší adsorpci na rozhraní vzduch-voda. 

Zmíněnými reakcemi, které vedou ke změnám ve struktuře proteinu, může být ovlivněna 

i aktivita LTP1 proteinu jakožto inhibitoru proteáz [20], [35], [36]. 
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1.4.4.2 Změny proteinu Z 

Množství LTP1 proteinu se během klíčení příliš nemění, zatímco značné množství 

proteinu Z je z thiolově vázané formy převedeno proteolytickým štěpením na volnou formu, 

která je termostabilní a odolná vůči proteázám. Tím pádem může projít pivovarnickým 

procesem bez degradace. Přesto bylo zjištěno, že během hvozdění dochází nejen ke snížení 

obsahu LTP1, ale i Z proteinu. Během klíčení se protein Z stává hlavním zástupcem 

proteinové frakce rozpustné v solích a stejně jako v případě LTP1 proteinu je protein 

Z glykosylován D-glukosou jakožto produktem hydrolýzy škrobu během sladování [5]. 

V případě obsahu proteinu Z7 byly během klíčení pozorovány jen malé změny. Obsah 

volné formy proteinu Z7 vzrostl vcelku výrazně díky rozvolnění vázané formy proteinu. To je 

spojeno s částečným štěpením v místě reakční smyčky a zjištěním, že značná část 

proteinu Z7 je převedena na stabilnější rozštěpenou formu o odlišné molekulové hmotnosti. 

V porovnání s proteinem Z7 je protein Z4 náchylnější ke štěpení v místě reakční smyčky. 

V zeleném sladu je již většina vázané formy proteinu převedena na volnou a většinu intaktní 

formy proteolyticky rozštěpenou. Hvozděním dojde ke zvýšení poměru rozštěpené formy 

proteinu Z na úkor intaktní z důvodu vyšší tepelné stability, popřípadě kvůli pokračujícímu 

proteolytickému štěpení. Stejný efekt lze pozorovat i u proteinu Z4 [34]. 

1.5 Extrakce proteinů 

Prvním zásadním krokem v analýze proteinů je jejich extrakce z původního materiálu, který 

je často komplexní povahy. V případě extrakce proteinů z rostlinného materiálu je třeba brát 

v potaz fakt, že obsah proteinů je relativně nízký a extrakci mohou stěžovat další složky 

rostlinné matrice, jako jsou zásobní polysacharidy, lipidy, fenolické sloučeniny nebo buněčné 

stěny. Extrakci proteinů je také nutné přizpůsobit specifickým vlastnostem jednotlivých typů 

proteinů, které se liší v závislosti na struktuře a chemické povaze [37]. 

Způsob extrakce rostlinných proteinů je založen na jejich rozdílné rozpustnosti 

a extrahovatelnosti, podle které jsou rozděleny do 4 skupin, jak bylo uvedeno v kapitole 1.2. 

Rozpustnost rostlinných proteinů je také zásadně ovlivněna jejich intracelulární lokalizací 

[37]. 

Hordeiny ječmene jsou extrahovatelné roztoky alkoholů v přítomnosti vyšší koncentrace 

redukčního činidla. Redukční činidlo je nutné kvůli redukci disulfidovách vazeb, díky kterým 

tvoří D-hordeiny spolu s B-hordeiny gel. Albuminy, které jsou rozpustné ve vodě, není kvůli 

přítomnosti solí v rostlinných pletivech možné extrahovat vodou přímo jako samostatnou 

frakci. Většinou jsou extrahovány spolu s globuliny jako proteiny rozpustné v roztocích solí 

a následně rozděleny pomocí dialýzy proti vodě, která vysráží globuliny. Gluteliny  jsou 

tradičně extrahovány roztoky zředěných kyselin nebo zásad, ale běžnější je využití detergentů 

často ještě v kombinaci s redukčním činidlem. Z detergentů se nejčastěji používá dodecylsíran 

sodný (SDS) nebo močovina, což je chaotropní činidlo rušící nekovalentní interakce 

v molekule proteinu. Nehordeinové frakce proteinů mají tendenci obsahovat D- a B-hordeiny 

a je obtížné získat čistou nedenaturovanou glutelinovou frakci prostou hordeinů [38], [11]. 

Pro analýzu proteinů ječmene a sladu se využívá celých zrn, z nichž jsou proteiny 

extrahovány podle své rozpustnosti. Při analýze proteinů piva se často proteiny vysráží 

ze vzorku a srážecí soli se pak odstraní dialýzou nebo se proteiny separují ultrafiltrací. 
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Při analýze může být srovnáván celý proteinový profil anebo rozdíly ve vybrané skupině 

proteinů. Na tom je potom založena i samotná extrakce proteinů. Vybranou proteinovou 

frakci lze extrahovat specificky z původního materiálu, nebo po předchozím odstranění 

nežádoucích složek obilného zrna [39], [40]. 

1.6 Separace proteinů 

Separační techniky umožnují rozdělit směs proteinů na jednotlivé složky. Z hlediska 

specifity mohou být rozděleny na selektivní a neselektivní metody. Selektivní metody 

využívají vysoce specifické vlastnosti proteinů a umožní tak izolovat ze směsi individuální 

složku. Jedná se například o vazebnou specifitu, imunologickou a biologickou afinitu nebo 

adsorpční charakteristiku. Neselektivní metody jsou založeny na obecných vlastnostech 

proteinů, jako je molekulová hmotnost, náboj nebo rozpustnost, pomocí nichž lze rozdělit 

směs na několik frakcí [41]. 

Bez ohledu na selektivitu metody, hlavním principem jsou charakteristické vlastnosti 

proteinů, které jsou základem jejich rozdílného chování v různém prostředí. Vlastnosti 

proteinů určuje počet, pořadí a typ aminokyselin v jejich struktuře a post-translační 

modifikace [41].  

Pro separaci proteinů v pivu a ječmeni jsou z řady analytických technik nejvíce využívány 

elektroforéza v polyakrylamidovém gelu (PAGE) a vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

(HPLC). 

1.6.1 Elektroforetické metody 

Elektromigrační separační metody využívají dvou elektrokinetických jevů, elektroforézy 

a elektroosmózy. Elektroforéza je založena na migraci nabitých částic k opačně nabité 

elektrodě v důsledku vloženého napětí, které vytvoří stejnosměrné elektrické pole mezi 

dvěma opačně nabitými elektrodami. Elektroosmóza je pak jev, kdy se po aplikaci napětí 

voda pohybuje v křemenné nebo skleněné kapiláře směrem k záporně nabité elektrodě. 

V prostředí roztoku nabitých částic a pevných povrchů, které mohou nést elektrický náboj, se 

vytváří elektrické dvojvrstvy. Rovnovážné rozdělení nábojů je narušeno připojením 

stejnosměrného elektrického pole, které vyvolá jejich pohyb. Principem separace molekul je 

pak rozdílná rychlost migrace, která závisí na síle elektrického pole a na poměru náboje 

k velikosti molekuly [41], [42]. 

 Pohyb částice je charakterizován jejich elektroforetickou mobilitou μe, což je rychlost jejího 

pohybu v elektrickém poli o jednotkové intenzitě. Vztah mezi pohyblivostí a nábojem 

částice Q vyplývá z rovnosti elektrické a třecí síly. Elektrická síla je dána součinem náboje 

částice a intenzity elektrického pole E. Třecí síla je dána součinem rychlosti pohybu 

v a koeficientem tření k, který závisí na velikosti a tvaru částice a na viskozitě prostředí η. 

Pro elektroforetickou mobilitu pak platí vztah [42]:  

k

Q

E

v
e   

Elektroforetická mobilita je v roztocích slabých elektrolytů ovlivněna stupněm disociace α 

a přechází na efektivní elektroforetickou mobilitu. Na disociaci slabých kyselin a zásad má 

vliv pH prostředí, jehož změnou lze ovlivnit separaci látek. [42]. 
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Elektroforéza je ve většině případů realizována v prostředí gelu nebo v úzké kapiláře. 

Tímto uspořádání se předejde komplikacím v důsledku difúze, ke které dochází v případě 

elektroforézy ve volném roztoku. Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu (PAGE) je jednou 

z nejvíce využívaných technik pro separaci proteinů. K rozdělování proteinů docházi 

při průchodu gely o různé porozitě, která je snadno ovlivnitelná koncentrací akrylamidu 

v polymerační směsi. Podstatou nativní elektroforézy je separace proteinů podle jejich náboje, 

velikosti a tvaru. Odlišná je elektroforéza v prostředí anionického detergentu dodecylsíranu 

sodného (SDS), která využívá separaci proteinů pouze podle velikosti nezávisle na náboji 

[41]. 

Proteiny a peptidy jsou amfoterní částice, jejichž charakter závisí na hodnotě 

izoelektrického bodu (pI) a je dán hodnotou pH okolního prostředí. Hodnota pI je závislá 

na počtu aminokyselin ve struktuře proteinu a především kyselým nebo bazickým 

charakterem jejich postranních řetězců. Hodnota pI je stěžejní v případě izoelektrické 

fokusace (IEF), kdy se separace provádí v gradientu pH a amfolyty migrují do té doby, než je 

pH prostředí ekvivalentní jejich pI. Ostatní elektroforetické separace se provádí v roztocích 

o přesném pH a konstantní iontové síle [43]. 

Elektroforéza se s oblibou používá pro charakterizaci odrůd ječmene. Analýza bílkovin 

obilných semen a jejich genetických markerů umožňuje identifikaci bílkovinných alel přes 

jejich fenotypové projevy. Zásobní proteiny i enzymový aparát esteráz, a tím i odlišnosti mezi 

kultivary, jsou totiž determinovány na genetické úrovni určitými lokusy nezávisle na vnějších 

podmínkách. Základní metodou identifikace odrůd ječmene je elektroforéza hordeinů 

ve sloupcích škrobového gelu (SGE). Novější alternativou je elektroforéza 

v polyakrylamidovém gelu za pomoci dodecylsíranu sodného (SDS-PAGE) nebo 

elektroforéza v kyselém prostředí (A-PAGE) [39]. 

1.6.1.1 SDS-PAGE 

V případě elektroforézy SDS-PAGE je protein vystaven působení detergentu dodecylsíranu 

sodného (SDS) a redukčního činidla, nejčastěji merkaproethanolu nebo dithiotreitolu (DTT). 

Redukční činidlo působí na disulfidové vazby uvnitř struktury proteinu, čímž způsobí rozpad 

kvarterní struktury proteinů na jednotlivé proteinové podjednotky, které na sebe vážou 

molekuly SDS s velkým negativním nábojem v konstantním poměru 1,4 g SDS na 1 g 

polypeptidu. Proteiny díky navázanému anionovému detergentu získají uniformní záporný 

náboj a jejich původní náboje se stanou zanedbatelnými. Po vložení napětí jsou pak vytvořené 

SDS-polypeptidové komplexy separovány v polyakrylamidovém gelu pouze na základě své 

velikosti [44], [45]. 

Během přípravy vzorku jsou proteinové extrakty povařeny v Tris-HCl pufru obsahujícím 

SDS, redukční činidlo a bromfenolovou modř jakožto barevný marker. V případě vertikálního 

uspořádání elektroforézy musí pufr obsahovat ještě glycerol, který zvyšuje viskozitu vzorku 

a slouží k zatížení vzorků [43]. 

Polyakrylamidový gel je tvořen polymerizujícími monomery akryladimu  

a N,N-methylenbisakrylamidu, který vytváří síťování. Katalyzátory polymerace jsou 

N,N,N,N-tetramethylethylendiamid (TEMED), který polymerační reakci stabilizuje, 

a peroxodisíran amonný (APS), který slouží jako zdroj volných radikálů. Porozita gelu je pak 



25 

 

dána celkovým obsahem akrylamidu a bisakrylamidu v gelu (% T) a podílem bisakrylamidu 

vůči celkovému množství obou typů monomerů (% C). Do gelu se také obvykle přidává 

močovina, která rozrušením vodíkových můstků ovlivňuje konformaci proteinů a schopnost 

vázat SDS a pomáhá lepšímu rozlišení [46], [47]. 

 

 
Obrázek 4: Polymerace a síťování polyakrylamidu [48] 

Obvykle se pro separaci proteinů používají gely o koncentraci akrylamidu od 5 do 15 %. 

Separační gel s T = 5 % vhodný pro proteiny o velikosti 60‒200 kDa, zatímco gel s T = 15 % 

pro proteiny o velikosti 10‒70 kDa. Pro separaci směsi proteinů o velkém rozsahu 

molekulových hmotností se využívá gradientový gel, ve kterém se koncentrace akrylamidu 

postupně zvyšuje. Hojně využívaný je i diskontinuální systém gelů, kdy je separační gel 

převrstven zaostřovacím gelem, který má nižší koncentraci akrylamidu a je připraven za 

použití jiného pufru. Zaostřovací gel slouží k zakoncentrování vzorku do úzké zóny, 

umožňuje nanést větší množství vzorku a zvyšuje rozlišení separace [41], [44], [46]. 

Po ukončení elektroforézy je třeba analyzovat rozdělené proteinové složky na gelu pomocí 

barviva Coomassie Brilliant Blue nebo stříbrem. Díky vizualizaci bandů na gelu lze určit 

molekulovou hmotnost proteinů srovnáním se standardem, což je sada proteinů o přesně 

definované velikosti. Další variantou je vyříznutí oblasti gelu s proteinem dané velikosti 

a analýza pomocí hmotnostní spektrometrie nebo využití metody Western blot, která spočívá 

v přenesení proteinů na membránu a jejich detekce specifickými protilátkami [41], [48]. 

Přestože se jedná o oblíbenou techniku, jde o ekonomicky i pracovně náročnější variantu 

elektroforézy. Nevýhodou je práce s monomerem akrylamidu, který je neurotoxický, 

karcinogenní a mutagenní. Při přípravě vzorků se navíc používá 2-merkaptoethanol, což je 

látka silně zapáchající a toxická [39], [44]. 

SDS-PAGE je s oblibou využívána pro separaci rostlinných proteinů, obzvláště cereálních. 

Jednou z prvních aplikací této metody bylo srovnání odlišností mezi kultivary pšenice, ale 

následně se využití rozšířilo i na další druhy obilnin. Nejčastěji citovaným postupem 

pro separaci proteinů v polyakrylamidovém gelu za přítomnosti SDS je Laemmliho 

diskontinuální systém využívající Tris-HCl gelové pufry pro přípravu zaostřovacího 

a separačního gelu a Tris-glycinový elektroforetický pufr. Koncentrace akrylamidu v gelech 

se liší v závislosti na provedení a cíli stanovení. Mezi všemi experimenty lze pozorovat 

2 hlavní přístupy, a to analýzu celkového proteinového extraktu rostlinných zrn nebo analýzu 

specifické proteinové frakce, které předchází specifická extrakce [49]. 
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Oblíbenou separací je analýza gluteninů pšenice a hordeinů ječmene. Využívá se 

diskontinuálního systému pufrů, zaostřovacího gelu (T 4%, C 2,7%) a separačního gelu 

(T 15%, C 2,7%). V porovnání s elektroforézou v kyselém prostředí (A-PAGE), bylo zjištěno, 

že separace D-hordeinů pomocí SDS-PAGE je snadnější, ale v zásadě je stupeň rozlišení 

srovnatelný a výběr metody závisí na preferencích a potřebách dané laboratoře [49], [50]. 

Pro separaci proteinů o velikosti menší než 30 kDa je preferována varianta elektroforézy 

s Tris-tricinovým pufrovým systémem. Rozlišovací limit pro velké proteiny v systému  

SDS-PAGE s Tris-glycinovým pufrovým systémem totiž leží až za 100 kDa, což způsobuje, 

že proteiny o velikosti menší než 20 kDa jsou separovány pouze částečně a nedostatečně. 

V gelu jsou pak viditelné jen rozostřené a rozmazané bandy [51]. 

 
Obrázek 5: Srovnání Tricine-SDS-PAGE (a) a Laemmli-SDS-PAGE (b) elektroforézy fragmentů 

myoglobinu [52] 

1.6.1.2 Dvojrozměrná gelová elektroforéza (2DE) 

Účinnou metodou pro separaci komplexní směsi proteinů, která tvoří základ proteomiky, je 

dvojrozměrná gelová elektroforéza, která využívá dvou nezávislých biochemických 

charakteristik proteinů, molekulovou hmotnost a náboj v daném pH, na nichž jsou založeny 

SDS-PAGE a izoelektrická fokusace. V prvním kroku jsou proteiny rozděleny v gradientu pH 

na základě jejich izoelektrických bodů. Ve druhém kroku jsou separovány podle molekulové 

hmotnosti v kolmém směru na směr prvního kroku. Díky kombinaci těchto dvou metod 

separace umožňuje 2D elektroforéza izolaci jednotlivých proteinů. Toho je obtížné dosáhnout 

za použití pouze jedné ze zmíněných metod, u nichž jsou často výsledkem frakce obsahující 

více proteinů. Výsledkem je pak proteinová mapa, v níž má každý protein charakteristickou 

pozici [41], [52]. 
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Obrázek 6: Princip dvojrozměrné gelové elektroforézy [54] 

2D elektroforéza je v kombinaci s hmotnostní spektrometrií, v tomto případě nejčastěji 

variantou MALDI-TOF, účinnou metodou proteomické analýzy spektra proteinů přítomných 

v pivu. Tímto postupem lze rozdělit celou škálu proteinů o značném rozsahu molekulových 

hmotností i hodnot pI a zaměřit se na hlavní proteiny piva a jejich modifikace. Kombinace 

těchto dvou technik je využívána i pro sledování změn proteinů během sladování 

a pivovarnického procesu [53]. 

1.6.1.3 A-PAGE 

Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v kyselém prostředí rozděluje zásobní bílkoviny 

podle molekulové hmotnosti a podle povahy povrchového náboje. Metoda se využívá 

především pro analýzu gliadinových frakcí pšenice a gluteninových a hordeinových frakcí 

ječmene. Hordeinová spektra vzorku ječmene se porovnávají s elektroforetickými spektry 

etalonů jednotlivých odrůd a na základě podobnosti lze provést identifikaci odrůdy [39]. 

1.6.2 Chromatografické metody 

Chromatografie je obecně separační metoda, při které dochází k distribuci jednotlivých 

složek vzorku mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze. Díky pohybu mobilní fáze 

přes nepohyblivou stacionární fázi je vzorek unášen separačním systémem a jeho složky 

mohou interagovat se stacionární fází (v případě kapalinové chromatografie i s mobilní fází) 

a být zadržovány podle míry své afinity k dané fázi. Distribuci látky mezi dvě fáze lze popsat 

distribuční konstantou K, která vyjadřuje poměr koncentrace složky ve stacionární fázi cs 

a koncentrace složce v mobilní fázi cm a vypovídá o rychlosti pohybu dané látky 

chromatografickým systémem [41], [42]: 

m

s

c

c
K   

 Molekuly s větší afinitou ke stacionární fázi budou zadržovány více a budou se pohybovat 

systémem pomaleji, zatímco molekuly s menší afinitou se budou pohybovat systémem 

rychleji. Charakteristickou veličinou pro každou separovanou látku je pak retenční čas tr, což 

je doba od nástřiku vzorku po dosažení vrcholu píku chromatogramu. V případě kolonového 

uspořádání chromatografie se jedná o dobu průchodu látky kolonou. Každému retenčnímu 

času odpovídá i retenční objem Vr [42], [54]. 

Účinnost kolony je ovlivňována interakcemi mezi separovanými látkami a stacionární fází, 

parametry kolony a dalšími experimentálními podmínkami. Závislost koncentrace 

analyzované látky na délce migrační dráhy od začátku kolony vyjadřuje eluční křivka (pík), 
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jejíž tvar je ovlivněn účinností kolony. Účinnost chromatografické kolony je popsána teorií 

chromatografického patra a van Deemterovou rovnicí a je dána počtem teoretických pater N 

a výškovým ekvivalentem teoretického patra H [42], [54]. 

Chromatografické metody je možné rozdělit do skupin podle nejrůznějších aspektů. 

Z hlediska skupenství mobilní fáze, uspořádání stacionární fáze nebo podle povahy děje, který 

převládá při separaci. Pro separaci proteinů je využívána výhradně kapalinová 

chromatografie, která je vhodná pro analýzu vysokomolekulárních, málo těkavých a tepelně 

labilních látek. Pro dělení komplexní směsi lze využít řadu specifických interakcí. Afinitní 

chromatografie využívá biologické funkce a individuální strukturu molekul, zatímco 

chromatografie na reverzních fázích, iontově výměnná chromatografie nebo chromatografie 

hydrofobních interakcí využívají rozdíly v náboji a charakteru povrchu. Tyto techniky proto 

dovolují rozdělení komplexní směsi na jednotlivé složky, kdežto výsledkem afinitní 

chromatografie je většinou zisk jedné nebo malého množství nepatrně odlišných složek směsi 

[55]. 

Identifikace je u kapalinové chromatografie často realizována pomocí UV detektoru. 

Tradičně se používá vlnová délka 280 nm. Úskalí je v tom, že při této vlnové délce absorbují 

nejlépe aromatické aminokyseliny tryptofan a tyrosin, takže proteiny s menším počtem těchto 

aminokyselin budou absorbovat méně intenzivně. Alternativou je vlnová délka 214 nm, 

při které absorbují peptidové vazby. Pokročilejší variantou identifikace biomolekul je využití 

hmotnostní spektrometrie, popřípadě tandemové hmotnostní spektrometrie [55], [56]. 

V případě spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií se směs proteinů 

rozdělí na reverzních fázích a eluent je pak přiváděn ke zdroji ionizace, kterým je zde 

elektrosprej. Ionizace probíhá kontinuálně za současné práce hmotnostního analyzátoru 

a detektoru. Strukturní informace získaná na základě pozorovaného molekulárního iontu je 

pak využita na určení molekulové hmotnosti separované látky. Pro získání podrobnější 

strukturní analýzy je nutné použít systém tandemové hmotnostní spektrometrie, který využívá 

vice sériově zapojených hmotnostních analyzátorů [56]. 

1.6.2.1 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie na reverzních fázích (RP-HPLC) 

Chromatografie na reverzních fázích se uplatňuje především v uspořádání vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie. Separace probíhá na základě hydrofobicity při gradientové eluci, 

které je dosaženo postupným zvyšováním koncentrace organického rozpouštědla v mobilní 

fázi. Proteiny jsou pak eluovány podle rostoucí hydrofobicity. Je však třeba mít na paměti, že 

3D struktura proteinu může být citlivá vůči podmínkám separace, takže metoda není příliš 

vhodná v případě žádoucího zachování biologicky aktivní formy proteinu. V tomto případě je 

vhodnou alternativou chromatografie hydrofobních interakcí, při které nedochází 

k denaturaci, protože namísto přídavku organického rozpouštědla je gradientové eluce 

dosaženo změnou iontové síly v mobilní fázi [55]. 

 V systému reverzních fází je stacionární fáze méně polární než mobilní fáze a je tvořena 

silikagelem s modifikovaným povrchem. Jeho hydroxylové skupiny jsou substituovány 

nejčastěji oktadecylovým (C18), oktylovým (C8) nebo butylovým (C4) řetězcem, 

kyanoskupinou nebo phenylovou skupinou. Pro proteiny a látky o větší hydrofobicitě je 

nejvýhodnější použití kratších alkylových řetězců (C4 až C8), zatímco pro menší peptidy 
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a látky více hydrofilní je vhodnější použití delších řetězců (C8 až C18). Velikost pórů 

stacionární fáze se u proteinových separací pohybuje mezi 300 a 1000 Å [47], [56], [57].  

Ze silikagelových reverzních stacionárních fází jsou dlouhodobě nejpoužívanější 

C18 modifikace. Vedle nich jsou v poslední době stále více populární monolitické kolony, 

které kombinují vysokou rychlost separace a účinnost. Monolitické kolony jsou tvořeny 

jediným kusem pórovitého materiálu s přesně definovanou strukturou. Díky svým výhodným 

vlastnostem mají velký potenciál pro aplikace v proteomice a otevírají nové možnosti 

při mapování proteinů a glykoproteinů [58], [59]. 

Mobilní fází je pak směs vody a organického rozpouštědla jako je acetonitril, methanol,  

2-propanol nebo tetrahydrofuran. Do mobilní fáze se navíc přidávají iontově párové 

modifikátory, například fosforečná, trifluoroctová (TFA) či heptafluormáselná kyselina, které 

zlepšují separační selektivitu. Kyselina trifluoroctová je silná kyselina, která je ve vodném 

roztoku plně disociovaná a protonací redukuje polární charakter peptidů. Iontové párování 

mezi záporně nabitými molekulami TFA a kladně nabitými peptidy má za následek tvorbu 

komplexů o dostatečné hydrofobicitě pro interakci s uhlíkovým řetězcem stacionární fáze 

kolony [47], [60]. 

Preparativní RP-HPLC je intenzivně využívána u peptidů a malých polypeptidů, ale ne 

u proteinů větších než 10 kDa kvůli již zmíněné ztrátě biologické aktivity a menšímu výtěžku. 

Pro analytické účely je to však metoda všestranná a využívaná i u větších proteinů. 

Je využívána při charakterizaci peptidů piva i při sledování změn proteinového profilu 

ječmene během sladování. RP-HPLC byla použita pro separaci hordeinů, albuminů nebo 

glutelinů a sledování vlivu sladování na tyto proteinové frakce. Dále byla použita 

při sledování tepelné stability a změn ve struktuře a povrchových vlastností 

nízkomolekulárních LTP proteinů ječmene, u nichž byla pomocí RP-HPLC pozorováno 

zvýšení hydrofobicity v důsledku tepelného záhřevu [8], [11], [55], [61]. 

1.6.2.2 Gelová permeační chromatografie 

Gelová permeační chromatografie (chromatografie na principu molekulového síta) separuje 

molekuly podle tvaru a velikosti, přesněji řečeno podle hydrodynamického objemu. Jedná se 

o typ rozdělovací chromatografie, kdy stacionární fází je kapalina zakotvená v gelu a mobilní 

fází je kapalina protékající mezi částicemi gelu. Princip separace je dán schopností 

separovaných molekul procházet póry stacionární fáze o přesně definované velikosti 

a nevyžaduje žádné chemické interakce, tudíž nedochází ke ztrátám biologické aktivity 

molekul. Velké molekuly, které neprojdou póry gelu, eluují rychleji než malé molekuly, které 

difundují do gelových částic [54]. 
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Obrázek 7: Princip gelové permeační chromatografie [65] 

Gelová permeační chromatografie v analytickém provedení je využívána při sledování 

čistoty proteinu nebo intermolekulárních interakcí. Preparativní separace jsou využívány 

pro rozdělení proteinů o různých molekulových hmotnostech, proteinů od jiných 

makromolekul nebo agregovaných proteinů od monomerů. Pro frakcionaci peptidů a proteinů 

se nejčastěji používají hydrofilní gely na bázi agarózy, dextranu, polyakrylamidu nebo 

polystyrenu a vodné roztoky jakožto mobilní fáze [47]. 

Gelová permeační chromatografie byla použita při sledování průběhu sladování 

a posuzování stupně modifikace endospermu jak pro analýzu nízkomolekulárních polypeptidů 

sladu, tak i pro charakterizaci hordeinové frakce. Metoda byla použita i pro frakcionaci 

proteinů piva a charakterizaci proteinu LTP1 [62], [63]. 

1.7 Identifikace proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie 

Hmotnostní spektrometrie je metoda analytické chemie, která slouží k určení molekulové 

hmotnosti analytu na základě separace molekulových iontů podle poměru hmotnosti 

a náboje (m/z). Výsledným záznamem je spektrum fragmentů, díky čemuž se tato technika 

řadí mezi spektrální metody i přesto, že mezi ně svým principem nepatří. Ve své podstatě se 

jedná o separační techniku, při které dochází k interakci nabitých částic s elektrickým nebo 

magnetickým polem ve vakuu [64], [65]. 

Hmotnostní spektrometr se skládá z 3 modulů: iontový zdroj, hmotnostní analyzátor 

a detektor. Iontový zdroj převede analyt do plynné fáze ve vakuu. Produkované ionty jsou 

urychlovány v elektrickém poli k analyzátoru, který je separuje podle poměru m/z v prostoru 

magnetického pole. Ionty pak dopadají na detektor za vzniku čárového spektra, které 

vyjadřuje poměrné zastoupení jednotlivých iontů [41]. 

Pro analýzu peptidů a proteinů je nutné kvůli jejich velikosti použít jemné ionizační 

techniky, které předchází náhodné fragmentaci, a analyzátorů s dostatečným hmotnostním 

dosahem. Z iontových zdrojů se v proteomice nejvíce využívá matricí asistovaná laserová 
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desorpce (MALDI) a elektrosprejová ionizace (ESI). V případě MALDI je roztok analytu 

a matrice umístěn na pevný povrch, kde je nejprve odpařen a poté ionizován pulsy laseru. 

V případě elektrosprejové ionizace roztok analytu prochází kapilárou pod vysokým napětím, 

což vede k tvorbě nabitých kapiček. Odpařováním rozpouštědla dochází ke zmenšování 

kapiček a produkci iontů směřujících k analyzátoru [47].  

Elektrosprej je využíván v případě spojení kapalinové chromatografie a hmotnostní 

spektrometrie (LC-MS), protože je schopný pracovat s průtokem komplexní kapalné fáze 

a během ionizace eliminovat většinu nežádoucích těkavých složek. Metoda MALDI je oproti 

tomu nejčastěji kombinována s gelovou elektroforézou, kdy je analyzována směs podobných 

proteinů získaná z jednoho bandu na gelu. MALDI nelze zařadit přímo za kapalinou 

chromatografii, ale separované frakce proteinů mohou být naneseny na MALDI terčík 

a analyzovány v „offline“ režimu [41], [56]. 

Volba analyzátoru se řídí požadovaným rozsahem a rozlišením. Pro instrumentaci LC-MS 

je nejběžnější kvadrupólový hmotnostní analyzátor a iontová past. V proteomice 

nejrozšířenější kombinací je však MALDI-TOF využívající průletového analyzátoru [56], 

[64].  

Detektor je třeba vybírat s ohledem na vysokou molekulovou hmotnost proteinů. 

U detektorů typu elektronásobiče a fotonásobiče citlivost detekce klesá s rostoucím m/z iontu. 

Proto se využívají postakcelerační detektory, které mohou pomocí vhodné iontové optiky 

zvýšit rychlost iontů před vlastní detekcí [56]. 

Hmotnostní spektrometrie se v proteomice používá pro kontrolu kvality rekombinantních 

proteinů a jiných makromolekul, k identifikaci proteinů v biologických látkách, hledání 

biomarkerů pro různá onemocnění a pro detekci a charakterizaci posttranslačních modifikací 

[66]. 

SDS-PAGE nebo HPLC mohou být nástrojem k určení rozdílů mezi odrůdami ječmene 

nebo ke sledování kvalitativních změn v proteinových profilech během sladování a vaření 

piva. Nemohou být ale použity k určení identity jednotlivých proteinů nebo porozumění 

celkové komplexity ječmene, sladu nebo piva. K těmto účelům je nutná kombinace 

separačních technik s hmotnostní spektrometrií, která se často využívá pro analýzu 

proteinových extraktů zmíněných pivovarských surovin. Kombinace elektroforézy nebo 

chromatografie a hmotnostní spektrometrie je využívána k charakterizaci jednotlivých 

proteinových frakcí, proteinů zodpovědných za tvorbu a stabilitu pivní pěny a především 

ke sledování posttranslačních modifikací, konkrétně glykosylace, způsobených 

technologickým procesem během sladování a vaření piva. V analýze proteinů ječmene 

převládá z možných uspořádání hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF [38]. 

1.7.1 Maldi-TOF 

1.7.1.1 Maldi ionizace 

Za účelem ionizace je analyt smíchán s roztokem malým organických molekul nazývaných 

matrice, které absorbují při vlnové délce použitého laseru. Směs je odpařena na kovové 

podložce do sucha za účelem odstranění nežádoucího rozpouštědla. Molekuly analytu jsou tak 

izolovány jednotlivě obklopeny matricí ve formě krystalů. Podložka je pak umístěna 

do prostředí vakua a krystaly jsou bombardovány krátkými pulsy laseru. Energie laseru je 
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absorbována krystaly matrice a dojde k uvolnění tepla a desorpci matrice a analytu. Současně 

dojde k ionizaci matrice a následnému přenosu náboje, nejčastěji protonu, na analyt [41], [65]. 

 
Obrázek 8: Princip MALDI ionizace [65] 

Výběr matrice je závislý na typu laseru a druhu analytu. Matrice musí absorbovat světlo 

o vlnové délce produkované laserem a dobře přenášet energii na analyt. Je také třeba, aby 

měla dostatečně malou molekulovou hmotnost kvůli snadné sublimaci a její rozpustnost byla 

kompatibilní s rozpustností analytu. Nejčastější matricí pro proteomické aplikace je 

4-hydroxy-α-kyanoskořicová kyselina (HCCA) používaná například při peptidovém 

mapování, kdy jsou proteiny enzymaticky štěpeny na menší fragmenty a sledují se tak 

posttranslační modifikace proteinů. Další matricí je 2,5-dihydroxybenzoová kyselina (DHB) 

využívaná na analýzu větších proteinů díky tvorbě objemnějších krystalů. Mezi nejvíce 

používané patří i 3,5-dimethoxy-4-hydroxyskořicová kyselina (SA, kyselina sinapová) [67]. 

Pro MALDI je typický vznik pseudomolekulárních iontů [M+H]
+
, kde M je molekula 

analytu. Díky přítomnosti matrice je pro tuto techniku charakteristický i nízký stupeň 

fragmentace, takže stanovení molekulové hmotnosti z hodnoty m/z není obtížné. Díky tomu, 

že ionizace v tomto případě nezávisí na absorpčních vlastnostech a velikosti analyzované 

molekuly, dovoluje MALDI provést desorpci a ionizaci molekul i o velikosti více 

než 100 kDa [41], [68]. 

1.7.1.2 Průletový hmotnostní analyzátor (TOF) 

Průletový hmotnostní analyzátor je téměř výhradně používán společně s MALDI ionizací 

k analýze proteinů a peptidů. Do letové trubice analyzátoru jsou všechny ionty produkované 

MALDI ionizací transmitovány současně a k jejich separaci dochází na základě doby letu 

k detektoru. Ve směsi iontů nesoucích stejný náboj se budou ionty o větší hmotnosti 

pohybovat pomaleji a jejich doba letu mezi zdrojem a detektorem bude delší než u lehčích 

iontů [41]. 

Nejjednodušší je lineární uspořádání TOF analyzátoru. Vyššího rozlišení se dá dosáhnout 

inkorporací reflektronu a opožděnou extrakcí iontů z MALDI zdroje, kterou se dosáhne 

sjednocení kinetické energie díky vzájemným srážkám iontů. Reflektron je elektrostatické 

iontové zrcadlo, které tvorbou brzdícího elektrického pole otáčí směr letu iontů téměř o 180°, 

čímž prodlouží dráhu i dobu letu a vyrovnává kinetické energie iontů se stejnou  
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hodnotou m/z. Po ionizaci jsou totiž ionty před vstupem do evakuované letové trubice 

urychleny elektrickým polem na kinetickou energii s určitou distribucí, což vede ke zhoršení 

rozlišovací schopnosti analyzátoru [47], [68]. 

 

 
Obrázek 9: Schématické znázornění MALDI-TOF [69] 

1.7.1.3 Spojení SDS-PAGE a MALDI-TOF 

Spojení separačních technik s hmotnostní spektrometrií, kdy hmotnostní spektrometr slouží 

jako detektor, je často a s oblibou využívané v analýze proteinů. Tradiční jednorozměrná 

elektroforéza SDS-PAGE dělí směs proteinů na základě molekulových hmotností, zatímco 

při dvourozměrné elektroforéze předchází separaci podle velikosti dělení podle 

izoelektrických bodů proteinů. Hmotnostní spektrometrii lze snadněji zařadit 

za dvourozměrnou elektroforézu   přímo, kdežto u jednorozměrné elektroforézy je někdy 

vyžadován ještě další separační krok [66]. 

Lze rozlišit 2 hlavní přístupy pro charakterizaci proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie, 

enzymatické štěpení proteinů na peptidy (bottom-up) a top-down analýza. V případě  

bottom-up lze proteiny štěpit přímo v gelu (in-gel štěpení), v roztoku (in-solution štěpení) 

nebo na filtrech s regenerovanou celulózou (FASP). U top-down analýzy chybí proteolytické 

štěpení a pracuje se přímo s intaktními proteiny. Tento přístup nelze použít, pokud je extrakce 

intaktního proteinu z gelu obtížná nebo přímo nemožná nebo je celý protein nevhodný 

pro MS analýzu. Top-down metoda je obecně méně citlivá v porovnání s bottom-up [66]. 

In-gel štěpení začíná vyříznutím proteinových bandů z gelu po proběhnutí elektroforézy. 

Pro efektivnější štěpení je nutné rozrušení 3D struktury proteinů redukcí disulfidických vazeb 

a alkylací cysteinových zbytků, čímž dojde ke zvýšení přístupnosti stérických míst 

pro proteolytické štěpení. Z redukčních činidel se používá například DTT, z alkylačních 

činidel pak jodacetamid nebo 4-vinylpyridin. Volba proteolytického enzymu závisí 

na požadavcích kladených na výslednou peptidovou směs. Nejčastěji používanou proteázou je 

trypsin, který specificky štěpí peptidové vazby za lysinem a argininem (pokud nenásleduje 

prolin), takže vzniklé peptidy mají na C-terminálním konci právě tyto aminokyseliny. 

Mezi další využívané enzymy patří například chymotrypsin, endoproteázy Lys-C, Asp-N a 

Gluc-C [66], [69], [70]. 

Peptidy získané proteolytickým štěpením jsou následně z gelu extrahovány do roztoku 

pomocí acetonitrilu a trifluoroctové kyseliny (TFA). Před MALDI-TOF analýzou je třeba 

peptidy ještě odsolit a zakoncentrovat, čímž se odstraní i nežádoucí kontaminanty jako SDS, 
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který by mohl rušit tvorbu krystalů analytu a matrice při přípravě vzorku před ionizací. 

Analýzu vzniklých peptidů je možné provést přímo za identifikace metodou peptidového 

mapování (peptide mass fingerprinting - PMF) nebo za využití tandemové hmotnostní 

spektrometrie (MS/MS) pomocí peptidového sekvenování [66], [67]. 

V případě nízkomolekulárních proteinů je identifikace komplikována tím, že rozlišení 

separace gelovou elektroforézou je povětšinou malé a více složek proteinové směsi o podobné 

molekulové hmotnosti migruje současně a v gelu se pak vyskytují ve stejné pozici. 

Kombinace enzymového štěpení a hmotnostní spektrometrie je ovlivněna i tím, že 

nízkomolekulární proteiny poskytují v případě „in-gel“ štěpení a malého množství vzorku jen 

několik specifických peptidů. Výsledné hmotnostní spektrum pak poskytuje kromě signálů 

peptidů z daného proteinu i signály dalších proteinů přítomných ve vzorku, ale i autolyzátů 

štěpícího enzymu, keratinů nebo nespecifických peptidů. Proto většinou nelze tyto proteiny 

identifikovat metodou peptidového mapování, která je založena na měření relativní 

molekulové hmotnosti peptidů a porovnání experimentálních dat s databázemi. 

Pro identifikaci proteinů pomocí nespecifických peptidů se dá využít „post-source decay“ 

technika a metody využívající fragmentace peptidů pro stanovení sekvence, která je 

podkladem pro databázovou identifikaci [71]. 
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2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

2.1 Použité chemikálie 

2.1.1 Extrakční roztok 

 tris(hydroxymethyl)methylamin (TRIS) - Sigma-Aldrich Co., C4H11NO3 

 kyselina chlorovodíková 35% - PENTA s.r.o., HCl 

 dodecylsíran sodný (SDS) - Sigma-Aldrich Co., C12H25NaO4S 

 Pyronin Y - Sigma-Aldrich Co., C17H19CIN2O 

 glycerol - Sigma-Aldrich Co., C3H8O3 

 2-merkaptoethanol - Sigma-Aldrich Co., C2H6OS 

 N,N-dimethylformamid - Sigma-Aldrich Co., C3H7NO 

 deionizovaná voda, H2O 

2.1.2 Roztoky gelů 

 akrylamid - Sigma-Aldrich Co., C3H5NO 

 N,N-methylenbisakrylamid - Sigma-Aldrich Co., C7H10N2O2 

 tris(hydroxymethyl)methylamin (TRIS) - Sigma-Aldrich Co., C4H11NO3 

 dodecylsíran sodný (SDS) - Sigma-Aldrich Co., C12H25NaO4S 

 kyselina chlorovodíková 35% - PENTA s.r.o., HCl 

 močovina - Sigma-Aldrich Co., CH4N2O 

 peroxodisíran amonný (APS) - Sigma-Aldrich Co., H9N2O9S2 

 N,N,N,N - tetraethylmethyldiamin (TEMED) - Sigma-Aldrich Co., C6H12N2 

2.1.3 Roztoky elektroforetických pufrů 

 tris(hydroxymethyl)methylamin (TRIS) - Sigma-Aldrich Co., C4H11NO3 

 tricin- Sigma-Aldrich Co., C6H13NO5 

 dodecylsíran sodný (SDS) - Sigma-Aldrich Co., C12H25NaO4S 

 kyselina chlorovodíková 35% - PENTA s.r.o., HCl 

2.1.4 Barvící roztok 

 kyselina trichloroctová 35% - PENTA s.r.o., HCl 

 Brilliant Blue R- Sigma-Aldrich Co., C45H44N3NaO7S 

 Methanol - Sigma-Aldrich Co., CH4O 

 

2.2 Vzorky pro elektroforézu 

 ječmen, meziprodukty sladování a slad 

 molekulový hmotnostní standard (1,060‒26,600 kDa) 
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2.3 Přístroje a pomůcky 

 váhy Sartorius BL-510 

 centrifuga Sigma 1-13 

 eppendorf Thermomixer 5436 

 ultrazvuková lázeň Elmasonic S60 

 pH metr Mettler Toledo SevenEasy 

 magnetická míchačka Variomag Maxi 

 napěťový zdroj BIO-RAD PowerPac Universal 

 elektroforetická cela BIO-RAD Protean II xi Cell 

 chladicí vodní lázeň s cirkulací Julabo FL601 

 třepačka GFL 3006 

 denzitometr BIO-RAD GS-800 

2.4 Software 

 Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 

 Statistika 

 Quantity One 

2.5 Příprava roztoků a vzorků 

2.5.1 Příprava extrakčního roztoku 

Do 50ml odměrné baňky bylo naváženo 1,00 g SDS a 0,02 g pyroninu, bylo přidáno 

5,00 ml glycerolu, 3,20 ml TRIS-HCl pufru (pH 6,8) a 6,00 ml deionizované vody. 

Před použitím bylo k zásobnímu pufrovému roztoku přidáno 4,00 ml 2-merkaptoethanolu, 

7,50 ml N,N-dimethylformamidu a vše bylo doplněno do 50 ml deionizovanou vodou. 

2.5.1.1 Tris-HCl pufr (1M, pH 6,8) 

Do 100ml kádinky bylo naváženo 12,11 g TRIS, bylo přidáno 80 ml deionizované vody 

a koncentrovanou HCl bylo upraveno pH na 6,8. Poté byl roztok kvantitativně převeden 

do 100ml odměrné baňky a doplněn deionizovanou vodou po rysku. 

2.5.2 Příprava roztoků gelů 

2.5.2.1 Zásobní roztok R1 

Do 100ml kádinky bylo naváženo 48,00 g akrylamidu a 1,50 g bis-akrylamidu a bylo 

přidáno asi 50 ml deionizované vody. Po rozpuštění obou látek byl roztok kvantitativně 

převeden do 100ml odměrné baňky a doplněn deionizovanou vodou po rysku. 

2.5.2.2 Zásobní roztok R2 

Do 100ml kádinky bylo naváženo 46,50 g akrylamidu a 3,00 g bis-akrylamidu, bylo 

přidáno asi 50 ml deionizované vody. Po rozpuštění obou látek byl roztok kvantitativně 

převeden do 100ml odměrné baňky a doplněn deionizovanou vodou po rysku. 
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2.5.2.3 Zásobní roztok gelového pufru 

Do 100ml kádinky bylo naváženo 36,30 g TRIS a 0,30 g SDS, bylo přidáno asi 50 ml 

deionizované vody a koncentrovanou HCl bylo upraveno pH na 8,45. Poté byl roztok 

kvantitativně převeden do 100ml odměrné baňky a doplněn deionizovanou vodou po rysku. 

2.5.2.4 20% roztok peroxodisíranu amonného 

Do 5ml odměrné baňky byl navážen 1,00 g APS a byly přidány asi 3 ml deionizované 

vody. Po rozpuštění APS a byl roztok doplněn deionizovanou vodou po rysku. 

2.5.3 Příprava elektrodových pufrů 

2.5.3.1 Katodový pufr 

Do 50ml kádinky bylo naváženo 6,05 g TRIS, 9,00 g tricinu a 0,10 g SDS a bylo přidáno 

asi 30 ml deionizované vody. Po promíchání bylo koncentrovanou HCl upraveno pH na 8,25. 

Roztok byl kvantitativně převeden do 50ml odměrné baňky a doplněn deionizovanou vodou 

po rysku. 

Před použitím byl roztok naředěn 1:9 deionizovanou vodou. Na jednu elektroforetickou 

celu bylo potřeba přibližně 250 ml roztoku. 

2.5.3.2 Anodový pufr 

Do 100ml kádinky bylo naváženo 30,25 g TRIS a bylo přidáno asi 50 ml deionizované 

vody. Po promíchání bylo koncentrovanou HCl upraveno pH na 8,9. Roztok byl kvantitativně 

převeden do 250ml odměrné baňky a doplněn deionizovanou vodou po rysku. 

Před použitím byl roztok naředěn 1:9 deionizovanou vodou. Na jednu elektroforetickou 

celu bylo potřeba přibližně 2500 ml roztoku. 

2.5.4 Příprava barvícího roztoku 

Roztok A: Do 500ml kádinky bylo naváženo 100 g kyseliny trichloroctové a bylo přidáno 

asi 200 ml deionizované vody. Po promíchání byl roztok kvantitativně převeden do 1000ml 

odměrné baňky a doplněn deionizovanou vodou po rysku. 

Roztok B: Na skleněnou lodičku bylo naváženo 0,25 g Brilliant Blue R, přeneseno do 50ml 

kádinky a zalito 25 ml metanolu. 

Roztoky A a B byly ponechány v lednici asi 24 hodin a potom byly smíchány. 

2.5.5 Příprava vzorku 

Pro stanovení proteinů bylo použito od každého vzorku ječmene, meziproduktu sladování 

a sladu 10 zrn. Do centrifugační zkumavky o objemu 5 ml bylo rozdrceno 10 zrn a drť byla 

zalita 2,50 ml extrakčního roztoku, promíchána a extrahována přes noc v lednici. Obsah všech 

centrifugačních zkumavek byl zcentrifugován 5 minut při 12 000 otáčkách a extrakt byl 

odebrán do čisté centrifugační zkumavky. Před analýzou byl 1 ml extraktu zahřán po dobu 

2 min. při 65 °C. 
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2.5.6 Příprava hmotnostního standardu 

Do centrifugační zkumavky Eppendorf 1,5 ml bylo nepipetováno 25 l pufru, 25 l vody 

a 2,5 l hmotnostního standardu. Před analýzou byl standard zahřán po dobu 2 min. při 65 °C. 

2.5.7 Příprava gelu 

2.5.7.1 Dělící gel 

Do 50ml baňky bylo naváženo 7,50 g močoviny a bylo přidáno 9,00 ml deionizované vody, 

11,00 ml zásobního roztoku R2 a 10,00 ml zásobního roztoku gelového pufru. Po rozpuštění 

močoviny bylo přidáno 100 μl 20% APS a 20 μl TEMED. Po promíchání byl roztok gelu nalit 

do polymerační formy a nechán polymerovat při laboratorní teplotě asi 60 minut. Po ukončení 

polymerace byl nad dělící gel nalit zaostřovací gel. 

Na jeden gel o rozměru 180 x 160 x 1,5 mm bylo použito přibližně 30 ml roztoku dělícího 

gelu.  

2.5.7.2 Zaostřovací gel 

Do 50ml baňky bylo napipetováno 8,50 ml deionizované vody, 1,50 ml zásobního 

roztoku R1 a 5,00 ml zásobního roztoku gelového pufru. Poté bylo přidáno 100 μl 20% APS 

a 20 μl TEMED a po promíchání byl roztok gelu nalit do polymerační formy a byl zasunut 

vzorkovací hřebínek. Gel byl nechán polymerovat při laboratorní teplotě asi 60 minut. 

Po ukončení polymerace byl vysunut vzorkovací hřebínek, gel byl opláchnut vodou 

a do jamek byl nalit katodový pufr. 

Na jeden gel o rozměru 180 x 160 x 1,5 mm bylo použito přibližně 10 ml roztoku 

zaostřovacího gelu. 

2.6 Průběh elektroforézy 

Do vzorkovacích jamek bylo mikropipetou nadávkováno pod vrstvu katodového pufru 

15 l extraktu z ječmene, meziproduktů sladování a sladu. Do krajních a prostření jamky bylo 

nadávkováno 10 l standardu. Potom byl gel zasazen do elektroforetické cely s 2500 ml 

anodového pufru. Na zalití jamek v gelu a druhé elektrody bylo použito 250 ml katodového 

pufru. 

Elektroforéza probíhala optimalizovanou metodou 2 hodiny za konstantního proudu 10 mA, 

dokud barevný marker pyronin neprošel zaostřovacím gelem, a poté 11 hodin při 15 mA 

(maximální napětí 300 V), dokud barevný marker pyronin nedosáhl konce gelu. 

Elektroforetická cela byla v průběhy elektroforézy chlazena chladící vodní lázní s cirkulací, 

která je nastavena na 0 °C. 

2.7 Barvení gelů 

Gel byl vyjmut z polymerační formy, vložen do misky a propláchnut vodou. Poté byl 

barven 5 hodin v přibližně 250 ml barvicího roztoku. Po barvení byl gel v misce propláchnut 

vodou a nechán ve vodě odbarvovat dle potřeby pro vyhodnocení. 
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2.8 Vyhodnocení gelů a statistické zpracování dat 

Pro vyhodnocení a archivaci byl odbarvený gel naskenován do PC. Elektroforetické 

spektrum každého vzorku bylo porovnáno s molekulovým hmotnostním standardem 

(1,060‒26,600 kDa) na gelu.  

Pomocí denzitometru byla zjištěna relativní optická hustota vybraných nízkomolekulárních 

proteinů a byla pozorována změna její intenzity během procesu sladování. Pomocí softwaru 

Statistika byla ověřena možná korelace obsahu vybraných nízkomolekulárních proteinů, 

mikrobiologické kontaminace a gushingového potenciálu. 
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3 VÝSLEDKY A DISKUSE 

3.1 Popis vzorků 

Pro experiment byly použity vzorky ječmene, meziproduktů sladování a sladu původem 

ze Sladovny Bernard v Rajhradu.  Vzorky byly odebírány v 10 po sobě následujících dnech 

tak, aby byl zachycen celý proces výroby sladu. Pro experiment bylo použito celkem 5 odběrů 

uskutečněných v průběhu roku 2015 a 2016. Ve Výzkumném ústavu pivovarském 

a sladařském byly vzorky charakterizovány gushingovým potenciálem, obsahem sušiny 

a mikrobiologickou kontaminací. 

 

Tabulka 4: Obecný popis vzorků 

označení vzorku popis vzorku 

1 ječmen 

2 1. máčení 

3 2. máčení 

4 3. máčení (1. klíčení) 

5 2. klíčení 

6 3. klíčení 

7 4. klíčení (zelený slad mokrý) 

8 zelený slad předsoušený 

9 zelený slad spodní líska 

10 slad 

S hmotnostní standard 

 

Tabulka 5: Charakterizace odběru únor 2015 
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2 0 72,0 53 42 38 19 29 

3 0 63,6 50 44 36 10 34 

4 0 56,7 75 48 33 1 15 

5 0 54,0 80 30 15 1 25 

6 0 51,5 95 45 30 0 10 

7 0 56,7 85 60 0 10 10 

8 0 74,6 90 60 0 0 10 

9 19 79,8 35 55 0 0 12 

10 15 95,3 2 95 0 0 5 
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Tabulka 6: Charakterizace odběru listopad 2015 
Č
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6 0 53,5 100 70 0 0 0 

7 0 53,7 100 40 0 0 0 

8 0 74,2 100 50 0 0 0 

9 21 70,0 85 85 0 0 1 

10 0 94,1 0 90 0 0 10 

 

Tabulka 7: Charakterizace odběru březen 2016 
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6 0 54,9 100 10 10 10 15 

7 15 57,2 90 0 0 10 5 

8 10 53,2 90 80 0 5 10 

9 5 77,1 90 80 0 5 0 

10 20 95,5 80 80 0 0 0 
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Tabulka 8: Charakterizace odběru červen 2016 
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5 2 51,1 30 90 0 0 5 

6 3 51,7 45 90 0 0 3 

7 12 50,2 5 100 0 0 5 

8 0 68,3 5 100 0 0 5 

9 8 82,1 0 100 0 0 10 

10 14 95,0 0 100 0 0 5 

 

Tabulka 9: Charakterizace odběru říjen 2016 
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3 0 60,7 70 85 5 5 15 

4 0 56,4 80 70 0 0 5 

5 0 54,2 80 50 0 0 0 

6 22 55,0 50 65 0 0 5 

7 17 53,8 55 70 0 0 5 

8 3 56,1 50 80 0 0 5 

9 20 79,6 25 90 0 0 10 

10 0 96,1 5 100 0 5 10 

 

3.2 Separace proteinů pomocí SDS-PAGE 

Analyzované vzorky byly podrobeny proteinové extrakci a extrahované proteiny byly 

separovány pomocí elektroforézy SDS-PAGE. Pozornost byla zaměřena na nízkomolekulární 

proteiny, především na proteiny související s patogenezí (PRs), které patří mezi gushing 

faktory.  
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3.2.1 Optimalizace metody 

Vlastní analýze vzorků předcházela optimalizace metody za účelem určení správného 

složení elektroforetických pufrů, koncentrace gelu, průběh elektroforézy a dávkování vzorků. 

Prvním krokem optimalizace byla volba vhodného elektroforetického pufrového systému. 

Byla porovnána separace proteinů v prostředí Tris-glycinového a Tris-tricinového pufrového 

systému, přičemž bylo zjištěno, že Tris-tricinový pufrový systém je pro separaci 

nízkomolekulárních proteinů výhodnější. Jak je vidět z obrázku 10, při použití tricinu bylo 

možné rozlišit celkem 5 složek hmotnostního standardu, které odpovídají velikostem 

3,5‒26,6 kDa, zatímco při použití glycinu pouze 3 složky o velikosti 14,2‒26,6 kDa. 

 

 
Obrázek 10: Porovnání Tris-glycinového a Tris-tricinového pufrového systému; S-standard 

Složení a koncentrace gelu byly určeny na základě literární rešerše a vycházely z práce 

Shunyan Jianga. Za vyhovující byla prohlášena koncentrace separačního gelu 18 % T, 6 % C 

a zaostřovacího gelu 5 % T, 3 % C. Jedná se tedy o diskontinuální systém, ve kterém se liší 

separační a zaostřovací gel koncentrací akrylamidu a biskarylamidu [77]. 

Stejná práce byla vzorem pro výchozí uspořádání průběhu elektroforézy. Podmínky 

elektroforézy vycházely z konstantního proudu, kdy v prvním kroku byla velikost 
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napětí 60 V a v druhém kroku 140 V. Pomocí těchto podmínek však nebylo dosaženo 

požadované separace, proto bylo v další fázi separace využito konstantního napětí. V tomto 

případě byla po několika pokusech optimalizována velikost proudu v prvním kroku 10 mA 

a v druhém kroku 40 mA. Délka trvání prvního kroku byla zvolena podle rychlosti průchodu 

barevného markeru pyroninu zaostřovacím gelem a optimalizována na 2 hodiny. Druhý krok 

byl ukončen v okamžiku, kdy barevný marker pyronin dosáhl konce gelu. Doba k tomu 

potřebná byla 11 hodin. Limitní napětí bylo v obou krocích stanoveno na 300 V. 

Během optimalizace bylo zjištěno, že při vložení menšího proudu byla analýza příliš časově 

náročná, nebylo dosaženo konce gelu a tím ani požadované separace. Tento případ je 

zobrazen na obrázku 11. Při vložení většího proudu byl naopak pozorován tzv. „smile efekt“, 

který vzniká nerovnoměrnou distribucí tepla. Důsledkem je vyšší teplota v určité fázi gelu 

a tím i vyšší rychlost průchodu vzorku v této části gelu v porovnání se zbytkem gelu. 

 

 
Obrázek 11: Příklad nedostatečné separace při použití nevyhovujících podmínek elektroforézy  

Druhým krokem optimalizace byla volba vhodného dávkování vzorku. Bylo porovnáno 

rozlišení separace při použití 2 typů vzorkovacích hřebínků o různých šířkách a různé 

uspořádání vzorků. Dávkování vzorků bylo v obou případech stejné, 10 μl hmotnostního 

standardu a 15 μl vzorku ječmene, meziproduktů sladování a sladu. Použití širšího hřebínku 

bylo vyhodnoceno jako lepší pro vznik jasnějších zón ve výsledném gelu. Přehlednost 

a identifikaci jednotlivých proteinových linií na výsledném gelu zlepšilo i využití krajních 

komůrek pro vzorek standardu namísto pouze jedné prostřední. Optimalizace vhodného 

dávkování vzorku je zobrazena na obrázcích 12 a 13. Značení jednotlivých vzorků odpovídá 

popisu vzorků v tabulce 4. 
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Obrázek 12: Použití užšího vzorkovacího hřebínku (odběr říjen 2016) 

 
Obrázek 13: Použití širšího vzorkovacího hřebínku (odběr říjen 2016) 
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3.2.2 Separace nízkomolekulárních proteinů 

Po optimalizaci metody následovala samotná separace nízkomolekulárních proteinů 

jednotlivých odběrů ječmene, meziproduktů sladování a sladů. Gely jednotlivých odběrů 

získané elektroforézou SDS-PAGE jsou znázorněny na obrázcích 14 až 18. Značení 

jednotlivých vzorků odpovídá popisu vzorků v tabulce 4. 

 

 
Obrázek 14: Odběr únor 2015 
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Obrázek 15: Odběr listopad 2015 
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Obrázek 16: Odběr březen 2016 
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Obrázek 17: Odběr červen 2016 
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Obrázek 18: Odběr říjen 2016 

3.3 Změny v obsahu nízkomolekulárních proteinů během sladování 

Porovnáním separovaných proteinů s hmotnostním standardem o známé molekulové 

hmotnosti byla na výsledném gelu určena proteinová linie vybraných proteinů souvisejících 

s patogenezí. Byly identifikovány LTP proteiny, které mají v případě redukujících podmínek 

SDS-PAGE elektroforézy dle známých informací molekulovou hmotnost 9 kDa. Dále byla 

identifikována linie proteinů o molekulové hmotnosti 5 kDa, což odpovídá menším proteinům 

thioninům. 

Pomocí denzitometru byla odečtena relativní optická hustota jednotlivých bandů 

odpovídajícím výše zmíněným proteinům a hodnoty získané u jednotlivých vzorků v odběru 

posloužili pro sledování vlivu sladování na změnu množství těchto proteinů.  

Získané hodnoty relativní optické hustoty bandů odpovídajícím LTP proteinům byly 

vyneseny do grafu 1 a byl sledován obecný trend změny obsahu těchto proteinů 

v jednotlivých odběrech. Při pohledu na graf lze u všech odběrů pozorovat podobný charakter 

závislosti relativní optické hustoty proteinových bandů na stupni sladování. Počáteční 

hodnoty relativní optické hustoty v ječmeni u všech odběrů významně klesnou při 1. máčení. 

Následně během dalších 2 máčení hodnoty relativní optické hustoty pozvolna rostou, aby 

během klíčení dosáhly svého maxima. U odběru červen 2016 a říjen 2016 lze pozorovat 

maximum již při 2. klíčení, zatímco u odběrů únor 2015, listopad 2015 a březen 2015 až 

při 3. klíčení. Poté hodnoty relativní optické hustoty u všech odběrů klesají, přičemž klesání 

se u odběru listopad zastaví 8. den sladování ve fázi předsoušení, kdežto u ostatních odběrů 
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až 9. den sladování při hvozdění na spodní lísce. Hodnoty relativní optické hustoty u sladu 

pak jsou opět o něco vyšší. V porovnání s počátečními hodnotami relativní optické hustoty 

u ječmene jsou však hodnoty u sladu o něco nižší. 

Zjištěný charakter vlivu sladování na obsah LTP proteinů lze srovnat s prací D. E. Evanse 

a J. Hejgaarda, kteří pomocí metody ELISA stanovovali obsah LTP proteinů 

ve vzorcích ječmene, zeleného sladu a sladu v 7 odrůdách ječmene. Ve 3 případech došlo 

během klíčení k lehkému zvýšení obsahu LTP proteinů a ve 4 případech naopak k lehkému 

snížení obsahu LTP proteinů. Během hvozdění se však obsah LTP proteinů ve všech 

případech snížil. Tomuto zjištění odpovídají i hodnoty relativní optické hustoty získané 

po separaci nízkomolekulárních proteinů pomocí SDS-PAGE vynesené do grafu 1 [34]. 

 

Graf 1: Relativní optická hustota LTP proteinů 

 
 

Kromě LTP proteinů byly odečteny i hodnoty relativní optické hustoty z linie bandů 

odpovídajícím thioninů. Získané hodnoty byly vyneseny do grafu 2 a byl tak sledován obecný 

trend změny obsahu těchto proteinů během sladování v jednotlivých odběrech. Z grafu lze 

vyčíst, že charakter závislosti relativní optické hustoty proteinových bandů na stupni 

sladování je u všech odběrů podobný. Hodnoty relativní optické hustoty v ječmeni jsou 

u všech odběrů významně vyšší než hodnoty u 1. máčení. Během dalších 2 máčení hodnoty 

relativní optické hustoty pozvolna rostou až do dosažení maximálních hodnot během klíčení. 

Maxima relativní optické hustoty lze u jednotlivých odběrů pozorovat ve stejných fázích 

klíčení jako u LTP proteinů. Následně hodnoty relativní optické hustoty u všech odběrů 

klesají, přičemž klesání se u jednotlivých odběrů zastaví opět ve stejné fázi hvozdění jako 

u LTP proteinů. V případě sladu hodnoty relativní optické hustoty opět o něco vzrostou. 

V porovnání s počátečními hodnotami u ječmene jsou však spíše vyšší, což je rozdílné oproti 

situaci u LTP proteinů. 
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Graf 2: Relativní optická hustota thioninů 

 
 

Pozornost byla zaměřena i na podobnost grafů relativní optické hustoty thioninů a LTP 

proteinů. Relativní optická hustota thioninů je přibližně o polovinu nižší, než u LTP proteinů, 

což je patrné již při pohledu na elektroforetické gely jednotlivých odběrů. Při porovnání obou 

grafů lze však sledovat obdobný trend vlivu sladování na oba typy nízkomolekulárních 

proteinů patřících do skupiny proteinů souvisejících s patogenezí.  

3.4 Statistické vyhodnocení získaných dat 

Pomocí programu Statistika byla hledána statisticky významná korelace mezi gushingovým 

potenciálem, mikrobiologickou kontaminací a relativní optickou hustotou získanou z linie 

bandů odpovídajících LTP proteinům a thioninům. Pro zjištění souvislosti mezi danými 

charakteristikami jednotlivých vzorků byla využita parametrická analýza, neparametrická 

analýza i vícerozměrná analýza. 

U všech odběrů byla potvrzena pozitivní korelace mezi relativní optickou hustotou 

LTP proteinů a thioninů, která je statisticky významná v intervalu spolehlivosti 0,95. Tím 

byla potvrzena podobnost grafů zobrazujících trend změny obsahu těchto proteinů během 

sladování. Příklad parametrické analýzy je zobrazen v grafu 3. Bohužel nebyla potvrzena 

souvislost mezi relativní optickou hustotou nízkomolekulárních proteinů a gushingovým 

potenciálem ani mikrobiologickou kontaminací. Nebyl potvrzen ani vliv mikrobiologické 

kontaminace na gushingový potenciál. 
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Graf 3: Parametrická analýza pro odběr únor 2015 

 
 

Je známo, že problematika gushingu je vysoce komplexní a gushing je způsoben mnoha 

faktory, které se vzájemně ovlivňují. Proto byla využita i vícerozměrná analýza, kdy byl 

gushingový potenciál použit jako závislá proměnná. Ani v tomto případě však nebyla 

vícenásobná regrese označena za statisticky významnou. 
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ZÁVĚR 

 Předložená diplomová práce byla zaměřena na analýzu nízkomolekulárních proteinů 

v ječmeni pomocí metody SDS-PAGE a sledování jejich změn v během procesu sladování. 

Nízkomolekulární proteiny ječmene jsou středem zájmu výzkumu ve spojitosti 

s problematikou gushing efektu spolu s několika dalšími faktory, které mají na tento 

nežádoucí jev také vliv. V této práci byl prostor věnován především PR proteinům, které hrají 

důležitou obrannou roli v případě napadení rostliny patogenem  a mají vliv na stabilitu 

a tvorbu pivní pěny. 

 Teoretická část představuje literární rešerši na téma proteiny ječmene. Byla uvedena obecná 

charakteristika proteinů ječmene, jejich změny během sladování a souvislost s problematikou 

gushingu, která byla podrobně rozebrána.  Dále byly popsány analytické metody stanovení 

proteinů, zahrnující extrakci, separaci a identifikaci, se specifikací pro nízkomolekulární 

proteiny. 

 Experimentální část byla věnována optimalizaci metody SDS-PAGE pro stanovení 

nízkomolekulárních proteinů v ječmeni a následně samotné separaci těchto proteinů 

extrahovaných ze vzorků ječmene, meziproduktů sladovaní a sladu a jejich identifikaci. Poté 

byl sledován vliv sladování na vybrané nízkomolekulární proteiny a hledána korelace 

s mikrobiologickou kontaminací a gushingovým potenciálem. 

Pro experiment bylo použito celkem 5 odběrů zahrnujících vzorky ječmene, meziproduktů 

sladování a sladu, které byly odebírány v 10 po sobě následujících dnech pro zachycení 

celého sladovacího procesu. Vzorky byly charakterizovány gushingovým potenciálem, 

obsahem sušiny a mikrobiologickou kontaminací a získaná data potom použita 

při statistickém zpracování spolu s informacemi získanými metodou SDS-PAGE. Pro extrakci 

proteinů bylo použito vždy 10 zrn z každého kroku výroby sladu, aby byly získány 

reprezentativní vzorky pro elektroforézu.  

 V prvním kroku optimalizace metody SDS-PAGE byl použit Tris-glycinový pufrový 

systém, který se ukázal jako nevyhovující pro separaci nízkomolekulárních proteinů, a proto 

byl nahrazen Tris-tricinovým pufrovým systémem. S tímto pufrovým systémem a koncentrací 

separačního gelu 18 % T, 6 % C a zaostřovacího gelu 5 % T, 3 % C se podařilo rozdělit 

hmotnostní standard na 5 složek a pokrýt tak oblast molekulárních hmotností v rozsahu 

3,5‒26,6 kDa. Důležité bylo i nastavení správných podmínek pro průběh elektroforézy. 

Po řadě pokusů byla velikost proudu v prvním kroku elektroforézy optimalizována na 10 mA 

po dobu 2 hodin a v druhém kroku na 40 mA po dobu 11 hodin. Hodnota limitního napětí 

byla v obou krocích nastavena na 300 V. Uspořádání jednotlivých vzorků na gelu bylo 

zvoleno tak, aby byla zaručena přehlednost a snadná identifikace jednotlivých proteinových 

linií ve výsledném gelu. 

 Proteiny extrahované ze vzorků jednotlivých odběrů byly separovány optimalizovanou 

metodou SDS-PAGE a ve výsledných gelech byly určeny 2 proteinové linie patřící LTP 

proteinům o molekulové hmotnosti 9 kDa a thioninům o molekulové hmotnosti 5 kDa. 

Pomocí denzitometru byla v jednotlivých odběrech odečtena relativní optická hustota bandů 

dané proteinové linie a získané hodnoty byly vyneseny do grafů, pomocí kterých byl sledován 

obecný trend změny obsahu těchto proteinů během sladování. 



55 

 

Bylo zjištěno, že charakter závislosti relativní optické hustoty proteinových bandů na stupni 

sladování je podobný pro všechny odběry v rámci jedné proteinové linie. Kromě toho bylo 

možné sledovat i obdobný trend vlivu sladování na oba typy nízkomolekulárních proteinů 

patřících do skupiny proteinů souvisejících s patogenezí. Relativní optická hustota bandů 

thioninů byla však přibližně o polovinu nižší, než u LTP proteinů. Pro oba typy 

nízkomolekulárních proteinů platí, že během 1. máčení došlo ke snížení hodnot relativní 

optické hustoty v porovnání s počátečními hodnotami u ječmene. Během klíčení pak došlo 

k nárůstu hodnot relativní optické hustoty a během hvozdění pak opět k poklesu. Hodnoty 

relativní optické hustoty u sladu jsou pak opět o něco vyšší. 

Zjištěné hodnoty relativní optické hustoty z linie bandů odpovídajících LTP proteinům 

a thioninům byly na závěr použity ke statistickému zpracování s cílem nalezení statisticky 

významné korelace mezi obsahem zmíněných proteinů a gushingovým potenciálem 

a mikrobiologickou kontaminací. Byla potvrzena pozitivní korelace mezi relativní optickou 

hustotou LTP proteinů a thioninů, čímž byla dokázána podobnost grafů závislosti relativní 

optické hustoty proteinových bandů na stupni sladování u těchto proteinů.  

Souvislost mezi relativní optickou hustotou nízkomolekulárních proteinů a gushingovým 

potenciálem nebo mikrobiologickou kontaminací však potvrzena nebyla, což dokazuje fakt, 

že problematika gushingu je vysoce komplexní a gushing je způsoben mnoha faktory, které se 

vzájemně ovlivňují. Pro nalezení příčin tohoto nežádoucímu jevu a porozumění celému 

problému je potřeba ještě dalšího výzkumu. 
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APS………………………. peroxodisíran amonný 

DTT………………………. dithiotreitol 

ELISA……………………. enzymová imunoanalýza na pevné fázi (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay) 

HCl………………………. kyselina chlorovodíková 

HPLC…………………...... vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

LC-MS…………………… spojení kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie 

MALDI…………………... ionizace laserem za přítomnosti matrice 

MALDI-TOF…………….. spojení ionizace laserem za přítomnosti matrice a průletového 

hmotnostního analyzátoru 

mRNA…………….……… mediátorová ribonukleová kyselina 

NGF……………………… Nigrospora gushing factor 

nsLTP…………………….. nespecifické proteiny přenášející lipidy 

pI…………………………. izoelektrický bod 

PR proteiny...…………….. proteiny související s patogenezí 

RP-HPLC ………………... vysokoúčinná kapalinová chromatografie na reverzních fázích 

SDS………………………. dodecylsíran sodný 

SDS-PAGE………………. elektroforéza v polyakrylamidovém gelu za pomoci dodecylsíranu 

sodného 

TEMED…………………... N,N,N,N-tetraethylmethyldiamin 

TOF………………………. průletový hmotnostní analyzátor 

TRIS……………………… tris(hydroxymethyl)methylamin 

VÚPS…………………….. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský 
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