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ABSTRAKT 

 V této diplomové práci byl sledován vliv dusíkatého hnojení a sucha na obsah proteinů 
gliadinové frakce u ozimé pšenice odrůdy Tiguan. Vzorky byly kultivovány na dvou 
lokalitách ve dvou letech, v podmínkách bez dusíkatého hnojení (0 kg N/ ha) a s dusíkatým 
hnojením v koncentraci 140 kg N/ ha. Dalším sledovaným faktorem bylo sucho zajištěné 
stříškami nad plodinami ve srovnání s kultivací v běžném klimatickém prostředí. Gliadinová 
frakce byla separována metodou A-PAGE a kvantifikace proteinů byla provedena pomocí 
počítačové denzitometrie. Dusíkaté hnojení způsobilo významný nárůst gliadinů, zejména ω-
1,2 a ω-5 frakce. Stres suchem zapříčinil zvýšení obsahu gliadinů oproti kontrolní variantě, 
zvláště pak α- a β- frakcí. Nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím obsah gliadinů v zrnu 
bylo hnojení dusíkem v suchém prostředí. V případě hnojené varianty ve vlhkém prostředí 
byly nárůsty obsahu gliadinů menší, než v případě stresu suchem. 

 

ABSTRACT 

 In this diploma thesis the impacts of both nitrogen fertilization and drought on the content 
of proteins of the gliadin fraction in case of a winter wheat variety Tiguan were observed. 
Selected samples were cultivated at two locations in a total duration of two years. Two 
different conditions were selected: one without the nitrogen fertilization (0 kg N/ ha) and the 
other with the nitrogen fertilization in 140 kg N/ ha concentration. Second observed factor 
was the drought which was ensured by roofs above the crops and their cultivation in common 
climatic environment. Gliadin fraction was separated by the A-PAGE method and the protein 
quantification carried out by a computer densitometry. Such nitrogen fertilization caused 
a significant increase of gliadins, especially ω-1,2 and ω-5 fractions. Stress induced by the 
drought caused an increase of gliadin content compared to the control sample, particularly in 
case of α- and β- fractions. The most important factor influencing the gliadin content in grains 
was therefore the nitrogen fertilization in a dry environment. The observed increase of gliadin 
content was lower in case of the sample which was fertilized in a humid environment than in 
case of the sample which was fertilized in the dry one. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

pšenice ozimá, odrůda Tiguan, gliadiny, gluteniny, lepek, dusíkaté hnojení, stres suchem, 
kvalita zrna, A-PAGE 

KEYWORDS 

winter wheat, variety Tiguan, gliadins, glutenins, gluten, nitrogen fertilization, drought stress, 
corn quality, A-PAGE 
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1 ÚVOD 

 Současné klimatické podmínky se výrazně mění, ať už mluvíme o zvýšené koncentraci 
skleníkových plynů, změně teploty nebo o stále častějším suchu. Z hlediska zajištění výživy 
lidské populace je potřeba věnovat pozornost těmto změnám a hledat způsoby, jakými se 
zajistí dostatek potravy. 

 Mezi nejvýznamnější rostliny, které jsou předmětem zkoumání, patří pšenice. Spolu s rýží 
je jednou z nejvyužívanějších hospodářských plodin na světě, celkové roční výnosy pšenice 
se pohybují okolo 600 milionů tun. Díky přizpůsobivosti k široké škále prostředí se pěstuje na 
všech kontinentech kromě Antarktidy.  

 Ze zrna pšenice se mletím získává mouka, která kromě škrobu obsahuje technologicky 
unikátní lepkové proteiny, které výrazně ovlivňují kvalitu těsta. Ty jsou tvořeny komplexem 
polymerních gluteninů a monomerních gliadinů. A právě specifické reologické vlastnosti 
těchto proteinů dodávají pšeničnému těstu ideální strukturu pro další úpravu. Díky tomu se 
pšenice využívá nejen v pekárenském průmyslu, ale i pro výrobu nepečených produktů, 
trvanlivých potravin, těstovin či jako přídavek do cereálních výrobků. 

 V této diplomové práci byl sledován vliv dusíkatého hnojení a sucha na gliadinovou frakci 
pšenice ozimé. Vliv dusíkaté výživy pšenice na kvalitu zrna je předmětem mnoha výzkumů, 
málo z nich je však věnováno kombinaci více faktorů. Stresové prostředí způsobené suchem 
se dostává do popředí zájmu zkoumání, ale závěry bývají často protikladné. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Význam pšenice ve světovém měřítku 

 Pšenice je základní surovinou pro potravinářský průmysl, převážně pro pekárenské 
a pečivárenské využití. Vyspělé státy podporují rozvoj zemědělství a potravinářského 
průmyslu – celkové roční výnosy pšenice se pohybují okolo 600 milionů tun [1]. Velkou 
zásluhu na jejím rozšíření má její přizpůsobivost k široké škále prostředí, pěstuje se na všech 
kontinentech, kromě Antarktidy, ať už v horských lokalitách, tropech, pláních Severní 
Ameriky nebo ruských a ukrajinských stepích. Je jedinečná mezi jedlými zrny, protože 
obsahuje komplex proteinů, které nazýváme lepkem [2]. Obsah lepku byl příčinou, proč 
začala být pšenici věnována mimořádná pozornost při šlechtění nejen ve vyspělých státech, 
ale i v rámci OSN. V současné době podle statistik patří pšenice ke dvěma obilovinám 
s největším objemem produkce na světě, tato závislost je zobrazena na obrázku 1 [3]. Pšenice, 
která se pěstuje v horkých a suchých oblastech severní Ameriky má obecně vyšší úroveň 
lepku a pevnost těsta, než pšenice pěstovaná v chladném a vlhkém prostředí západní Evropy 
[2]. 

Tabulka 1: Přehled produkčně využívaných druhů pšenice (Triticum) [5]. 

Počet chromozomů 
Druhový název 

česky latinsky 

14 jednozrnná monococcum 

28 dvouzrnná dicoccum 

28 tvrdá, těstárenská durum 

28 polská polonicum 

28 naduřelá, anglická turgidum 

42 setá, pekařská aestivum 

42 špalda, samopše spelta 

42 shloučená compactum 

 

 Pšenice má mnoho druhů, které jsou geneticky značně rozdílné (tabulka 1). Na obrázku 2 
je zobrazena pšenice jednozrnná (Triticum monococcum). Je nejstarším druhem pšenice, má 
vysoký obsah bílkovin, ale není vhodná pro klasické pekárenské zpracování. Její hlavní 
využití je pro nekynuté výrobky, jako jsou sušenky, kroupy a další [44].  

 Pšenice dvouzrnná (Triticum dicoccum) má vyšší nutriční hodnotu než pšenice setá, ale 
roztékavý lepek, který se nehodí pro výrobu kynutého pečiva. Proto se vyžívá pro výrobu 
nekynutého chleba, trvanlivého pečiva, přidává se do těstovin, snídaňových cereálií atd. [46].   

 Pšenice setá (Triticum aestivum) se využívá hlavně pro výrobu krupice a mouky, neboť 
obsažené bílkoviny vytváří trojrozměrnou prostorovou strukturu těsta a vyšší klenbu 
pečeného výrobku, než bílkoviny jiných obilovin [5].  



 

 Oproti tomu pšenice tvrdá (
Mletí probíhá pouze na krupici (semolinu), bílkoviny jsou pevné a tuhé
vytvoření těsta [5].  

 Pšenice špalda (Triticum spelta
(Švýcarsko, Německo, Rakousko), je nenáročná na pěstování a objevuje se
odrůdách. Ve srovnání s pšenicí setou má pšenice špalda vyšší obsah bílkovin připisující se 
většímu podílu aleuronové vrstvy [45].

Obrázek 1:Vývoj světové produkce všech obilovin a samostatně pšenice a rýže 

Obrázek 2: Ukázka různých druhů pšenice. A 
C - pšenice špalda [45]. 

tvrdá (Triticum durum) se využívá výhradně pro výrobu těstovin. 
Mletí probíhá pouze na krupici (semolinu), bílkoviny jsou pevné a tuhé, a proto nevhodné pro 

Triticum spelta) se nejvíce pěstuje v německy mluvících zemích 
(Švýcarsko, Německo, Rakousko), je nenáročná na pěstování a objevuje se

pšenicí setou má pšenice špalda vyšší obsah bílkovin připisující se 
většímu podílu aleuronové vrstvy [45]. 

:Vývoj světové produkce všech obilovin a samostatně pšenice a rýže [3]

Ukázka různých druhů pšenice. A - pšenice jednozrnná [44], B - pšenice dvouzrnná [46], 

9 

se využívá výhradně pro výrobu těstovin. 
a proto nevhodné pro 

y mluvících zemích 
(Švýcarsko, Německo, Rakousko), je nenáročná na pěstování a objevuje se nejvíce v ozimých 

pšenicí setou má pšenice špalda vyšší obsah bílkovin připisující se 

 

[3]. 

 

pšenice dvouzrnná [46], 
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2.1.1 Zelená revoluce 

 Ve 40. letech 20. století začal „otec Zelené revoluce“ Američan Norman Borlaug 
s výzkumem [6], za který později dostal i Nobelovu cenu. Jeho zájmem bylo šlechtit obilniny, 
které by měly větší výnosy a byly odolnější. Povedlo se mu vyšlechtit novou odrůdu pšenice, 
která byla odolnější vůči nemocím a plísním, což společně se změnou zemědělských technik 
mechanizací polních prací vedlo k nárůstu hektarových výnosů. Díky tomu se Mexiko, ve 
kterém se výzkum prováděl, stalo významným vývozcem pšenice, kterou do té doby muselo 
dovážet. Společně se pšenicí se začaly nově šlechtit i nové odrůdy rýže a dalších obilovin [7]. 

 Protože v Mexiku zaznamenala Zelená revoluce velký úspěch, povedlo se ji rozšířit i do 
dalších rozvojových i rozvinutých zemí a navždy tak změnila způsob zemědělství na celém 
světě [8]. Vyšlechtěná pšenice zaujímala téměř 50 % osevných ploch v Africe a více než 
polovinu v Asii a Latinské Americe. Nové zemědělské techniky zavedené revolucí jsou nyní 
naprosto běžně využívány a prakticky všechna produkce rýže a pšenice je zajištěna vysoce 
plodícími odrůdami [7, 8]. Světová produkce poživatin se tak zvýšila od předválečných let 
téměř trojnásobně [1]. 

 Jednoznačný přínos Zelené revoluce spočívá ve výrazném nárůstu hektarových výnosů 
především zmíněné pšenice a také rýže. Začaly být přebytky obilovin, které se mohly 
prodávat a nadbytečná úroda se začala používat jako krmivo hospodářských zvířat, což vedlo 
ke zvýšení spotřeby masa, mléka, vajec a dalších živočišných produktů. Jednou z nevýhod, 
které se postupem času objevily, byl pokles světových cen obilovin, který působil negativně 
na rozvojové země. Dalším záporem je, že se Zelená revoluce týkala pouze základních 
obilovin. Také vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nedošlo k implementaci 
vyšlechtěných obilovin do zemí subsaharské Afriky. Velice negativní dopad na životní 
prostředí se začal projevovat až v posledních desetiletích. Nové odrůdy byly záměrně 
vyšlechtěny tak, aby byly citlivé na používání dusíkatých hnojiv, avšak umělá hnojiva 
způsobují závažnou degradaci půdy a znečištění zdrojů pitné vody [7]. 

 Rychlé rozšíření nově vyšlechtěných plodin přineslo velký pokles druhové rozmanitosti 
hospodářských rostlin. Příkladem může být Indie, ve které se před Zelenou revolucí pěstovalo 
přibližně 30 000 druhů rýže, dnes tento počet klesl na pouhých deset. Snížení biodiverzity 
vede k větší náchylnosti k nemocem a škůdcům, což ohrožuje stabilitu výnosů a nutí farmáře 
používat více pesticidů [8]. 

 S objevením molekulárně biologických technik začaly koncem 20. století vznikat tzv. 
geneticky modifikované organismy (GMO). Jedná se o genetickou úpravu, která může utlumit 
negativní vlastnosti, podpořit pozitivní anebo lze dodat novou vlastnost převzatou z jiného 
organismu. Mluví se tak o Zelené revoluci 21. století, která má být založena právě na 
geneticky upravovaných plodinách. Velké nadnárodní firmy zabývající se genetickým 
inženýrstvím vytvořily plodiny, které jsou odolnější vůči nepravidelnému přísunu vody, 
rychleji rostou, mají lepší nutriční hodnotu díky dodaným genům pro tvorbu vitaminů, 
minerálních látek a další [9]. 
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2.2 Pšeničné zrno – morfologie a složení 

 Morfologická skladba zrna je u všech obilovin téměř shodná. Liší se především tvarem 
(tenká protáhlá až téměř kulatá), velikostí a podílem jednotlivých vrstev. Rozměry zrna jsou 
ovlivňovány mnoha faktory a mohou se lišit i pro stejný druh obiloviny v závislosti na 
odrůdě, klimatických podmínkách a lokalitách, kvalitě půdy a případném hnojení [5]. 

 Každá obilka může být buď pluchatá anebo nahá (obrázek 3). Pokud mluvíme o pluchaté 
obilce, znamená to, že plucha a pluška těsně přiléhají k obilce anebo s ní přímo srůstají. 
Pluchatá zrna se před zpracováním musí loupat a obrušovat, čímž se odstraňují pluchy 
a klíčky. Pluchaté obiloviny jsou například ječmen, oves nebo rýže.  Pšenice, žito a kukuřice 
mají zrna nahá, což znamená, že nemají pluchy a při mlácení zrna vypadává samotná obilka 
z obalů [5, 10]. 

 Struktura pšeničného zrna je složitá, obsahuje řadu tkání různého původu a složení. Každá 
obilka se skládá ze tří hlavních částí, a to jsou obalové vrstvy, klíček a endosperm. Celá 
stavba obilky je zobrazena na obrázku 4 [3]. Na průřezu obilkou pozorujeme na povrchu 
několikavrstevné oplodí, potom je s ním srostlé osemení, následuje jednovrstevný perisperm 
(zploštělé hyalinní buňky) a bohatý endosperm s vnější aleuronovou vrstvou, která je tvořena 
krychlovými buňkami se specifickými proteiny [10]. 

 

Obrázek 3: Tvary a přibližné rozměry zrna nejdůležitějších obilovin [5]. 



 

Obrázek 4: Pšeničné zrno včetně popisu všech vrstev [12].

 Obalové vrstvy označujeme v
chránit obilku před vnějšími vlivy. Vnější vrstvy jsou 
zrnu velkou mechanickou pevnost. Často slouží jako zdroj nestravitelné vlákniny, čehož se 
využívá k úpravě výživových hodnot výrobků. Z
přítomnost vnějších vrstev odráž
obalové vrstvy jsou také složeny z
pevně vázat vodu. Při styku s vodou dochází k
β-glukany) [3, 11]. 

 Klíček (embryo) je zárodkem nové rostliny. Je boh
a vitaminy niacin, thiamin a kyselin
odstraňuje, neboť rychle podléhá oxidačním a enzymatickým změnám a podstatně by 
zhoršoval senzorickou kvalitu výrobku 

Pšeničné zrno včetně popisu všech vrstev [12]. 

Obalové vrstvy označujeme v mlýnské technologii jako otruby a jejich
chránit obilku před vnějšími vlivy. Vnější vrstvy jsou tvořeny převážně celulosou a dodávají 

velkou mechanickou pevnost. Často slouží jako zdroj nestravitelné vlákniny, čehož se 
úpravě výživových hodnot výrobků. Z hlediska pekárenské technologie s

přítomnost vnějších vrstev odráží na horší kvalitě a vzhledu hotového výrobku. 
obalové vrstvy jsou také složeny z polysacharidů, a to z takových, které jsou schopny velmi 

vodou dochází k bobtnání a částečnému rozpouštění

zárodkem nové rostliny. Je bohatý na minerální látky,
a kyselinou listovou. V mlýnské technologii se 

odstraňuje, neboť rychle podléhá oxidačním a enzymatickým změnám a podstatně by 
zhoršoval senzorickou kvalitu výrobku [3, 5]. 
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lediska pekárenské technologie se 

na horší kvalitě a vzhledu hotového výrobku. Podpovrchové 
takových, které jsou schopny velmi 

a částečnému rozpouštění (pentosany, 

minerální látky, bílkoviny, lipidy 
V mlýnské technologii se před mletím 

odstraňuje, neboť rychle podléhá oxidačním a enzymatickým změnám a podstatně by 
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  Vnitřní obsah zrna neboli endosperm, představuje největší podíl obilky a technologicky se 
jedná o nejvýznamnější část. Pšeničná mouka představuje téměř čistý rozdrcený endosperm. 
Obsahuje škrob, který tvoří až 75 % sušiny. Nerozpustná vláknina tvoří asi 3–4 % sušiny 
a proteiny tvoří asi 10–11 %. Mluvíme o tzv. lepkotvorných proteinech, na rozdíl od proteinů 
obsažených v aleuronové vrstvě. Vnitřní endosperm je však chudý na minerální látky, 
vitaminy a fytochemické látky, které jsou naopak obsaženy jako hlavní složka, spolu 
s rozpustnými polysacharidy v aleuronové vrstvě. Ovšem tato vnější vrstva postrádá škrob. 
Aleuronová vrstva je přítomna hlavně v otrubách, které se získávají mletím a obsahují velké 
množství vitaminu B. Asi 10 % aleuronové vrstvy se nachází i v bílé mouce, která se používá 
pro pečení chleba [3, 5, 11]. 

2.3 Pšeničné proteiny 

 Zralá pšeničná zrna obsahují v rozmezí 8–20 % proteinů v sušině. Tyto proteiny vykazují 
vysokou složitost a jejich vzájemné interakce komplikují jejich charakterizaci. Mnohé 
z těchto proteinů jsou zároveň enzymy, které jsou zapojeny do metabolických aktivit [31].  

 Mezi jednotlivými obilovinami není velký rozdíl v zastoupení základních 
aminokyselinových složek. Na obrázku 5 můžeme vidět, že v pšenici se v největším množství 
vyskytuje glutamin a jeho obsah v mouce i zrnu tvoří více než 30 % z celkového obsahu 
aminokyselin. Prolin je druhá aminokyselina, která se v obilce nachází ve vysokém množství. 
Strukturní uspořádání této aminokyseliny dává předpoklady k vytvoření pružné prostorové 
bílkovinné struktury pšeničného těsta [3]. 

 

Obrázek 5: Obsah aminokyselin v pšeničném zrnu a mouce [3]. 
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 V roce 1907 publikoval Osborne [13] frakcionaci pšeničných proteinů na základě 
rozpustnosti v různých rozpouštědlech. Bílkoviny rozdělil do čtyř skupin na: (1) albuminy 
rozpustné ve vodě, (2) globuliny rozpustné v roztocích solí, (3) gliadiny, které se rozpouštějí 
ve vodných roztocích alkoholů a (4) gluteniny z části rozpustné ve zředěných roztocích 
kyselin a zásad [3, 5]. Podle strukturních a funkčních vlastností byly prolaminy rozděleny do 
tří skupin, a to na: (a) chudé na síru, kterými jsou ω-gliadiny, (b) bohaté na síru, kam patří 
α/ β/ γ-gliadiny a nízkomolekulární podjednotky gluteninů (LMW) a (c) vysokomolekulární 
gluteniny (HMW). Cysteinové zbytky se ve skupině prolaminů bohatých na síru vyskytují 
převážně na uhlíku v koncové části peptidového řetězce [43]. Na obrázku 6 můžeme vidět 
rozdělení pšeničných proteinů. 

 

Obrázek 6: Základní rozdělení pšeničných proteinů. Obrázek byl převzat z [4] a doplněn. 

 

2.3.1 Albuminy a globuliny 

 Albuminy a globuliny se nachází v endospermu a představují 20–25 % z celkové 
hmotnosti proteinů v zrnu [31]. Molekulová hmotnost obou proteinů je nižší než 25 kDa. 
Obsahují vyšší obsah lysinu a methioninu ve srovnání s dalšími proteiny v pšeničném zrnu 
[47]. Bývají zapojovány do metabolických procesů jako enzymy [48]. 

 Albuminy jsou neutrální bílkoviny, které jsou dobře rozpustné ve vodě a z vodných 
roztoků se vysolují síranem amonným. Při teplotě nad 75 °C dochází k nevratné koagulaci. 
Z pšeničných proteinů se mezi albuminy řadí například leukosin [14]. 

 Globuliny jsou slabě kyselé bílkoviny nerozpustné ve vodě, ale rozpustné ve zředěných 
roztocích solí, kyselin a zásad. V teplém prostředí koagulují [14]. Polymerní globuliny, 
nazývané triticiny, se nachází ve škrobovém endospermu pšenice a zaujímají pouze 5 % 
z celkových proteinů. Skládají se z velkých (40 kDa) a malých (22–23 kDa) polypeptidových 
řetězců, které primárně tvoří dimerní struktury [48]. 
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2.3.2 Lepkové proteiny 

 Komplex proteinů nazývaných slovem lepek je typický pro pšenici a byl intenzivně 
studován už od roku 1745, kdy byl poprvé izolován na univerzitě v Bologni [31]. Lepkové 
proteiny bývají přítomny v endospermu zralého pšeničného zrna, kde vytváří kontinuální 
matrici okolo škrobových granulí. Jsou přítomny ve formě monomerů nebo oligomerů, ve 
kterých jsou vázány disulfidickými vazbami [47]. 

 Lepkové proteiny tvoří přibližně 75–85 % celkových proteinů v zrnu ve vzájemném 
poměru gliadinů gluteninů přibližně 1: 1. Bývají bohaté na asparagin, glutamin, arginin nebo 
prolin, ovšem mají velmi nízký obsah nutričně důležitých aminokyselin jako je lysin, 
tryptofan a methionin [31]. Cystein tvoří asi jen 2 % celkových aminokyselin, ale je velmi 
důležitý pro vytváření správné struktury a funkčnosti lepku prostřednictvím hydrofobních 
interakcí a vodíkových vazeb [47]. 

 Gliadiny a gluteniny bobtnají omezeně za použití mechanické energie a přítomnosti 
vzdušného kyslíku a vytváří pevný gel, kterému říkáme lepek. Ten vytváří jakousi kostru těsta 
a je příčinou jedinečných vlastnosti, jako je tažnost (gliadiny) a pružnost (gluteniny) [30]. 
Z těsta můžeme lepek izolovat vypíráním proudem vody, postupně dochází k vyplavování 
látek rozpustných ve vodě a škrobu, až zůstane substance nazývající se mokrým lepkem. Ten 
lze zbavit přebytečné vody vymačkáním či odstředěním. Vypraný lepek průměrně obsahuje 
90 % proteinů, 8 % lipidů a 2 % sacharidů v sušině [5]. 

2.3.2.1 Gluteniny 

 Jedná se o látky, které jsou nerozpustné ve vodě a alkoholu, ale rozpouští se ve zředěných 
roztocích solí, kyselin a zásad a teplem koagulují. Obsahují velké množství kyseliny 
glutamové [14] a prolinu, naopak gluteniny mají nízké množství nabitých aminokyselin. 
Důležitou vlastností je tvorba největších a nejkomplexnějších proteinových polymerů 
v přírodě [47]. 

 Polymerní gluteniny jsou tvořeny samostatnými polypeptidy o různé velikosti, které jsou 
spojeny disulfidickými vazbami. Představa struktury je vyobrazena na obrázku 7. Gluteniny 
tvoří asi 45 % celkových proteinů v endospermu zrna a tvoří dvě třídy podjednotek, které se 
uvolňují při redukci disulfidických vazeb s redukčními činidly [47]. Po vyloučení 
gliadinových frakcí lze gluteniny snadno identifikovat pomocí SDS-PAGE analýzy, jak lze 
vidět na obrázku 8. Jak již bylo zmíněno, gluteniny se dělí podle molekulové hmotnosti na 
dvě skupiny, a to s vysokou molekulovou hmotností (HMW) v rozmezí 100–140 kDa 
a s nízkou molekulovou hmotností (LMW) v rozmezí 30–55 kDa [31]. Nízkomolekulární 
řetězce jsou udržovány disulfidickými a vodíkovými vazbami, vysokomolekulární složky 
mají dva druhy disulfidických vazeb – intrařetězcové a interřetězcové, které udržují pevnou 
a pružnou strukturu [5]. Na základě elektroforetické mobility na SDS-PAGE byly gluteninové 
podjednotky dále rozděleny do čtyř podskupin na A, B, C a D. Podskupina A patří pod HMW 
a podskupiny B, C a D zařazujeme pod LMW gluteniny [47]. 
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Obrázek 7: Schematické znázornění modelu propojení složek gluteninu [27]. 

 

 

Obrázek 8: SDS-PAGE gluteninových podjednotek [28]. 
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 HMW podjednotky tvoří asi 5–10 % celkových proteinů [14] a rozdělujeme je podle počtu 
cysteinových zbytků v N-koncové části řetězce na tzv. x typy s molekulovou hmotností okolo 
83–88 kDa, a y typy, které mají molekulovou hmotnost okolo 67–74 kDa [22]. Jednotlivé 
vysokomolekulární složky a jejich geny jsou označovány písmenem genomu, ze kterého 
pocházejí (A, B, C, D), zda jde o x či y typ domény a číslem úseku (např. Dx5) [5]. LMW 
podjednotky obsahují asi 20–30 % z celkových proteinů a nejvíce se podobají γ gliadinům 
[14]. Při studiu vlastností těsta s různými podíly HMW a LMW gluteninových složek bylo 
zjištěno, že absence vysokomolekulárních podjednotek vede k nedostatečné tažnosti. Právě 
proto je pšenice tvrdá nevhodná pro pekařské výrobky a naopak je ideální pro výrobu těstovin 
[5]. Bylo totiž zjištěno, že tento typ pšenice má přebytek LMW podjednotek nad HMW [29]. 

2.3.2.2 Gliadiny 

 Gliadiny jsou monomerní bílkoviny, jejichž strukturu tvoří polypeptidy s jedním řetězcem 
s ohyby z disulfidických vazeb. Tvoří vysoce polymorfní směs, která se nerozpouští ve vodě, 
ale je rozpustná v kyselinách, zásadách a v 70% alkoholu [47]. Za tepla nekoagulují. Obsahují 
velké množství vázaného prolinu (14–30 %) a glutaminu (36–45 %) [14]. Naopak mají 
gliadiny nízké zastoupení kyseliny asparagové, glutamové a bazických aminokyselin. Nízký 
obsah polárních aminokyselin souvisí s malou rozpustností gliadinů ve vodě [22]. 
Z celkových pšeničných proteinů zaujímají asi 30–40 %. Na základě molekulární mobility 
(obrázek 9 B) při kyselém pH v polyakrylamidové gelové elektroforéze mohou být rozděleny 
na α-, β-, γ- a ω- gliadiny s molekulovou hmotností od 30 do 80 kDa [31, 47]. 

 

Obrázek 9: Rozdělení gliadinových proteinů pomocí: (A) SDS-PAGE [49] a (B) A-PAGE [50]. 
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 ω-Gliadiny jsou největší a zároveň nejméně zastoupené frakce. Obsahují z 80 % prolin, 
glutamovou kyselinu a fenylalanin Naopak cystein se v této frakci prakticky nevyskytuje, 
proto nevytváří disulfidické vazby [22, 47]. Oproti tomu α- a β-gliadiny obsahují v řetězcích 
šest molekul cysteinu, který tvoří tři intramolekulární disulfidové můstky. Vzhledem k velké 
podobnosti α- a β-gliadinů bývají občas tyto frakce označovány jako α/ β anebo souhrnně 
α [51]. γ-Gliadiny se od předchozích α- a β-gliadinů liší tím, že obsahují osm molekul 
cysteinu, který opět tvoří disulfidické můstky, kyselinu asparagovou, prolin, methionin, 
tyrosin, fenylalanin a tryptofan [22]. 

 Molekula gliadinu je tvořena jedním spojitým řetězcem, který je zčásti tvořen náhodnými 
ohyby pomocí disulfidických můstků a úseky helixů, jež jsou udržovány vodíkovými vazbami 
(obrázek 10). 

 

Obrázek 10: Představa struktury gliadinu [15]. 

2.4 Vliv globální klimatické změny na rostliny 

2.4.1 Změna klimatu 

 Globální změnou klimatu označujeme změnu průměrného klimatického modelu, který 
přetrvává po desítky let či déle. Posledních několik tisíciletí bylo podnebí poměrně stabilní, 
a i když docházelo k určitým výkyvům, teplota planety nikdy nevzrostla o více jak 2 °C [16]. 
Posledních 150 let se však Země prokazatelně otepluje a dochází ke zřetelnému zpoždění 
reakce klimatu. Tím, že na Zemi jsou rozsáhlé tepelné rezervoáry v podobě oceánů, tak i při 
okamžité stabilizaci CO2 by se zvýšila teplota do konce století o 0,6 °C [26]. Lidská činnost 
napomáhá změnám, ať už těžbou a spalováním ropy nebo uhlí, jejichž plyny jsou 
zachycovány v atmosféře. Kumulace plynů způsobuje zahřívání planety a zvyšování její 
teploty [17].  
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 Dopady oteplování Země můžeme sledovat v mnoha úkazech již nyní. Jsou to například 
stoupající hladiny moří (obrázek 11), které od roku 1993 stoupají o 3,2 mm za rok. Dále to je 
tání ledu a sněhu – například grónský ledovec ubýval v letech 1992–2001 v množství 
34 gigatun za rok, ale v posledních desíti letech došlo k velkému nárůstu tání tohoto ledovce 
na 215 gigatun za rok [52]. Dalšími dopady jsou změny povětrnostních podmínek, nárůst 
teplot, změny výskytu srážek a s tím vším související ovlivnění celého ekosystému [17]. 
Nejvíce klimatickými změnami trpí korálové útesy, severské lesy a horské lokality. Mořská 
voda se postupně otepluje a zvyšuje se kyselost, která působí nevhodně na mořské organismy. 
Extrémní projevy počasí vedoucí ke střídání sucha a záplav, se obecně projevují ve snížení 
výnosů úrody a úhynu hospodářských zvířat. Pro lidskou společnost to představuje problémy 
hlavně v chudých rozvojových státech, kde už teď trpí lidé podvýživou a hladem [18]. 

 

Obrázek 11: Průměrné změny výšky hladiny moří v letech 1993–2008 [52]. 

 

 Řešení klimatických změn může být pouze dvojího typu: (1) předcházení a zmírňování 
množství vypouštěných emisí skleníkových plynů, (2) snaha o adaptaci na dopady 
klimatických změn. Většina odborníků se shoduje, že ideální je kombinace obou řešení. 
I v případě úspěchu bude trvat stovky let, než se z atmosféry odstraní nakumulované 
skleníkové plyny, proto je vhodné začít řešit i přizpůsobení se možným budoucím důsledkům, 
které jsou zmíněny v předchozím odstavci [19]. Adaptace v našem chápání znamená najít 
ideální cestu pro přežití. Je proto potřeba najít zdroje pro dostatek vody, jak pro lidstvo, tak 
pro hospodářská zvířata a plodiny. Přizpůsobování plodin již započalo, a to 
biotechnologickou cestou. Vědci se snaží rozvíjet technologie, které zajistí stabilitu plodin, 
jak po stránce výživové, tak klimatické, čímž se rozumí aklimatizace plodin ve zvyšujících se 
teplotách, nedostatku vody a podobně [20].  
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2.4.2 Skleníkový efekt 

 Slunce vyzařuje paprsky velmi krátkých vlnových délek, nejvíce ve viditelné 
a ultrafialové oblasti spektra. Přibližně jedna třetina sluneční energie, která se dostane 
k povrchu zemské atmosféry, se odráží zpět do vesmíru. Zbývající dvě třetiny jsou vstřebány 
do povrchu Země, popřípadě část z nich zůstává v atmosféře. Pro vyvážení absorbované 
energie musí planeta stejné množství energie vyzářit. Nejčastěji se vyzářený paprsek 
pohybuje v infračervené oblasti, tj. v mnohem delších vlnových délkách. Emitované záření 
z povrchu Země je pohlcováno atmosférou a je tedy zpětně vráceno – tento proces se nazývá 
skleníkový efekt a je zobrazen na obrázku 12. Dochází ke snížení průtoku vzduchu a ke 
zvýšení teploty. Bez přirozeného skleníkového efektu by byla průměrná teplota zemského 
povrchu pod bodem mrazu. Mýcením lesů, spalováním fosilních paliv a dalších lidských 
činností dochází k výrazně zvýšené intenzitě přirozeného skleníkového efektu, což způsobuje 
globální oteplování [21]. 

 

 

Obrázek 12: Princip skleníkového efektu [26]. 
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 Do skupiny skleníkových plynů patří: (1) oxid uhličitý (CO2), který se do atmosféry 
dostává spalováním fosilních paliv v důsledku odlesňování; (2) methan (CH4), jež je 
důsledkem metabolismu zvyšujícího se počtu hospodářských zvířat; (3) oxidy dusíku, které 
jsou produkty průmyslové činnosti a dopravy; a (4) freony uvolňující se do atmosféry 
z chladících zařízení a dalších průmyslových činností. Zpětnovazebné mechanismy, které 
působí mezi atmosférou, oceány a biosférou, mohou měnit rychlost produkce a odbourávání 
skleníkových plynů v atmosféře. Ale oceány tuto schopnost pohlcovat CO2 pomalu ztrácí. 
Například v roce 1960 dokázaly oceány pohltit 30 % tohoto plynu, v roce 2006 tato schopnost 
poklesla na 25 %. Množství absorbovaného uhlíku se neustále zvyšuje, a to jak na pevnině, 
tak i v oceánech [26]. 

 Nárůst globální koncentrace skleníkových plynů se neustále zvyšuje, důkazem tomu jsou 
měření CO2 v atmosféře, které v 18. století bylo v koncentraci 270–280 µmol · mol-1 a v roce 
2010 byla tato koncentrace o 35 % vyšší, což je 390 µmol · mol-1 [26]. 

2.4.2.1 Vliv zvýšené koncentrace CO2 

 Posledních deset let činí průměrná rychlost nárůstu koncentrace CO2 v atmosféře 
1,9 ± 0,5 ppm za rok. Zvýšená koncentrace CO2 vede k potlačení rychlosti fotorespirace 
rostlin, což se projevuje zvýšenou tvorbou asimilátů, rychlostí růstu a produkce biomasy 
rostlin. Aby fotosyntéza probíhala větší rychlostí, je nezbytná přítomnost aktivních 
uhlíkových úložišť rostlin, jejichž aktivita bývá nízká převážně u stálezelených dřevin 
v pozdních fázích vegetačního období, což vede k poklesu využití zvýšené koncentrace CO2. 
Tomuto jevu se říká aklimační deprese fotosyntézy a projevuje se převážně na místech 
s nízkým obsahem dusíku v půdě [26]. 

2.4.2.2 Vliv sucha 

 Změny klimatu ovlivňují srážky, které jsou nerovnoměrné a v průběhu roku dochází 
k nárůstu četnosti a závažnosti period sucha. Z ekofyziologického pohledu se často uvádí, že 
se jedná o stres suchem, který je způsoben poklesem dostupností vody v půdě a vede 
k omezenému růstu a transpiraci rostlin. Snížením transpirace se spustí kaskáda aktivity 
rostliny – sníží se vodní potenciál vedoucí k uzavření průduchů, čímž dochází k limitnímu 
příjmu CO2 ve fotosyntéze a může vést ke snížení příjmu živin a tedy i sekundární limitaci 
asimilačních procesů. Pokud je sucho dlouhotrvající, dochází k narušení pletiva rostlin a tedy 
i k nevratnému přerušení transportu vody a předčasnému úhynu kořenů a následně i celé 
rostliny [26]. 

2.4.2.3 Vliv teploty 

 Nárůst globální teploty má za následek zvýšení autotrofních a heterotrofních respiračních 
procesů, čímž dochází ke snížení uhlíku vázaného v suchozemských ekosystémech [26]. 
Nárůst teploty ovlivňuje prodloužení délky vegetační sezóny, avšak oteplení na jaře a na 
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podzim má pro uhlíkový cyklus jiné důsledky. Zvýšená teplota na jaře bývá zřetelnější nad 
euroasijským kontinentem a způsobuje zvýšení příjmu uhlíku fotosyntézou na úkor 
nekompozičních procesů v půdním prostředí. Naopak zvýšená teplota v podzimních měsících 
bývá převážně nad severoamerickým kontinentem a dochází ke sníženému příjmu uhlíku, což 
vede k negativní bilanci uhlíku v ekosystémech [42]. Teplota globálního oteplování také 
zvyšuje riziko pozdními jarními mrazy, které poškozují rostliny [26]. 

2.5 Vybrané metody stanovení lepkových proteinů 

 Pro stanovení cereálních proteinů se využívá velké množství elektroforetických, 
chromatografických a imunochemických metod. Poslední jmenované se díky své citlivosti 
a specifičnosti dostávají do popředí zájmu potravinářských chemiků. Imunochemické metody 
jsou také ve srovnání s ostatními technikami levnější a poskytují výsledky v relativně krátkém 
čase. Pro jakékoliv stanovení lepkových proteinů je prvním krokem extrakce ze vzorku 
zředěným alkoholovým roztokem. Pro analytické účely se předpokládá, že lepek je tvořen 
z poloviny gliadiny a z druhé poloviny gluteniny [22]. 

2.5.1 A-PAGE 

 Jedná se o tzv. zónovou elektroforézu v polyakrylamidovém gelu a v kyselém prostředí, 
obvykle o pH 3. Toto kyselé pH zajistí, že všechny proteiny jsou v elektrickém poli kladně 
nabité a pohybují se tak ke katodě [24]. Je to jedna z nejpraktičtějších a nejvýkonnějších 
metod, která se používá pro dělení makromolekul. Zónová elektroforéza, nebo také 
elektroforéza na nosiči, se nazývá podle vzorku, který se pohybuje na pevném podkladu, 
v tomto případě se jedná o porézní polyakrylamidový gel. K rozdělení proteinů dochází 
v závislosti na velikosti a náboji molekul. Velké molekuly se oproti menším zpožďují, neboť 
gel zcela vyplňuje prostor vymezený dvěma skly, separace je ukázána na obrázku 13. Tento 
typ analýzy se využívá pro zisk specifického zastoupení gliadinových frakcí v pšenici. Pro 
zvýšení rozpustnosti hydrofobních proteinů se často dodává močovina [22, 23]. Močovina je 
činidlo, které přerušuje vodíkové vazby a přidává se pouze v množství nenasyceného roztoku. 
Současně močovina zvyšuje součinitele tření proteinů a dokáže tak změnit jejich 
elektroforetickou mobilitu [24]. 

 Polyakrylamidový gel se využívá pro mechanickou pevnost, inertnost, průhlednost 
a hlavně pro možnost předem určit vlastnosti gelu, jako je hustota zesíťování, gradient hustoty 
gelu a podobně [23]. Příprava polyakrylamidového gelu probíhá kopolymerací dvou 
monomerů akrylamidu a bisakrylamidu křížově spojených přes methylenové můstky. Pro 
separaci proteinů je poměr akrylamidu k bisakrylamidu obvykle 40: 1 [25]. Kopolymerace 
probíhá v roztoku pufru za přítomnosti iniciátoru (peroxodisíran amonný) a stabilizátoru 
volných radikálů, které se vytváří působením světla na molekuly iniciátoru. Vzniklé volné 
radikály zahajují vlastní polymerační reakci. Nejčastěji používaným stabilizátorem je 
tetraethylmethylendiamin (TEMED) či dimethylaminopropionitril (DMPN) [24]. Polymerační 
reakce probíhá bez přístupu vzduchu a dochází ke vzniku dlouhých lineárních řetezců 
polyakrylamidu, které jsou křížově propojeny bisakrylamidovými můstky [23]. 
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Obrázek 13: Separace molekul v polyakrylamidovém gelu [25]. 

 Struktura polyakrylamidového gelu je zobrazena na obrázku 14. Jedná se o strukturu 
tvořenou otevřenými póry o dané velikosti, které obsahují kapalinu s pufrem. Pokud je 
velikost bílkovinných molekul srovnatelná s velikostí pórů, dochází při průchodu gelem 
k odporu, čímž se bílkovinné molekuly rozdělí podle své velikosti. Obecně této migraci 
říkáme princip molekulového síta. Velikost pórů není přímo úměrná koncentraci bifunkční 
složky gelu (bisakrylamid), poměr obou složek kopolymeru je velice důležitý. Při vyšší 
koncentraci obou složek získáváme tuhý a křehký gel, naopak při nízké koncentraci gel 
měkký [23]. 

 

Obrázek 14: Chemická struktura zachycující vznik polyakrylamidu [23]. 
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 Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu může být uspořádána do dvou typů: v trubičkách 
nebo v tenké vrstvě (mezi dvěma skleněnými deskami). Další způsob, jak můžeme tento typ 
elektroforézy rozdělit, je podle toho, zda probíhá v kontinuálním anebo diskontinuálním 
systému, který se může projevit v koncentraci gelu, v pH a dokonce i v iontové síle. Velmi 
ostré zóny se získávají právě diskontinuální elektroforézou, která používá dva různé gely 
a několik odlišných pufrů o různém pH. Dělicí nebo též separační gel je zalit pufrem o pH 8,3 
a následně překryt asi centimetrovou vrstvou zaostřovacího či startovacího gelu s velkými 
póry. Zaostřovací gel obsahuje společně se vzorkovacím pufrem tris-chloridový pufr 
o pH 6,8. Poslední zóna je tvořena glycinem. Hodnota intenzity proudu je konstantní 
a seřazené zóny se pohybují stejnou rychlostí, dochází tak ke vzniku ostře ohraničených zón 
iontů. Tímto způsobem dochází ke stupňovitému gradientu a projevuje se tu tzv. 
samozaostřovací efekt. Pokud se nějaký iont pohybuje pomaleji, ocitne se tak v jiné zóně 
s rozdílnou hodnotou potenciálu, která ho urychlí tak, aby se vrátil k ostatním iontům. Pohyb 
čela se indikuje nízkomolekulárním barvivem ve vzorku [23]. 

 Detekce jednotlivých odseparovaných látek je nutností a provádí se ponořením gelu do 
roztoku obsahující alkohol a barvivo Coomassie modř. Proteiny se v takovém roztoku 
denaturují a tím se fixují. Přebytek barviva se odstraňuje nejčastěji vymýváním nebo 
elektroforetickým odbarvením. Citlivější detekční metodou je barvení stříbrem [23]. 

 

2.5.2 SDS-PAGE 

 Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu s dodecylsulfátem sodným (obrázek 15) je jedna 
z elektromigračních technik, která se hojně využívá pro dělení gluteninů. Vazba na bílkoviny 
je v poměru přibližně 1,4 g SDS/ 1 g bílkoviny. Dodecylsulfát sodný vytváří s proteiny 
iontové komplexy (záporné), které v elektrickém poli migrují a k jejich rozdělení na 
jednotlivé frakce dochází na základě rozdílné molekulové hmotnosti. Relativní molekulová 
hmotnost běžně velkých proteinů lze touto metodou stanovit s přesností na 5–10 % [22, 23]. 
Je to relativně levná metoda separace obilných bílkovin, ale má určité nevýhody. Izolované 
proteinové frakce se velice problematicky kvantifikují, musí se vizualizovat a po celou dobu 
analýzy se pracuje s nebezpečným akrylamidem. Detekce separovaných látek probíhá stejným 
způsobem, jako v případě A-PAGE  [22]. 
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Obrázek 15: Ukázka SDS-PAGE elektroforézy komerčně dostupné [4]. 

 

2.5.3 ELISA 

 Často používaná metoda ke stanovení gliadinů a gluteninů je enzymová imunoanalýza na 
pevné fázi, která je založena na interakci specifické protilátky a antigenem za tvorby 
komplexu antigen-protilátka-antigen [22]. Antigenem označujeme jakoukoliv substanci, se 
kterou specificky reaguje protilátka a protilátka je glykoprotein krevního séra vykazující 
specifickou vazebnou schopnost na antigen, který vytváří v organismu podnět. Protilátky jsou 
součástí globulinové frakce bílkovin krevního séra, proto je nazýváme imunoglobuliny (Ig), 
které dělíme do pěti tříd podle rozdílných fyzikálně-chemických i biologických vlastnosti na 
IgG, IgA, IgM, IgD a IgE. Imunochemické metody můžeme rozdělit do dvou základních 
skupin podle vzniku precipitátu (sekundární jev) nebo pouze imunokomplexu [23]. 

 Heterogenní enzymová imunoanalýza z anglického Enzyme-Linked ImmunoSorbent 
Assay (ELISA) patří do neprecipitačních metod s enzymovým značkováním a může probíhat 
dvěma způsoby – kompetitivně nebo nekompetitivně. Kompetitivní metody ELISA 
rozdělujeme dále na přímé a nepřímé (obrázek 16). Nejčastěji využívanými enzymy jsou 
peroxidáza a alkalická fosfatáza. Hodnota koncentrace analytu se zjišťuje z kalibrační křivky 
sestrojené ze standardů. Nejčastěji využívaným pevným nosičem jsou stěny z 96 jamek 
mikrotitrační destičky z tvrzeného polystyrenu, každá jamka má objem 300 μl [23]. 
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Obrázek 16: Základní rozdělení metod heterogenní enzymové imunoanalýzy. 

2.5.3.1 Nekompetitivní (sendvičová) enzymová imunoanalýza 

 Jedná se o jedno ze tří nejpoužívanějších uspořádání ke stanovení antigenu. Nejdříve 
dochází k interakci protilátky zakotvené na pevném nosiči s antigenem v analyzovaném 
vzorku. Po ustálení rovnováhy a promytí systému se na protilátku se zachyceným antigenem 
naváže další protilátka, která je značená enzymem. Po dalším promytí dochází k měření 
enzymové aktivity, která je zachycena přes pevnou fázi. Ilustrativní postup je zobrazen na 
obrázku 17. Tato metoda je vhodná pro polyvalentní antigeny s možností dvou a více vazeb 
na molekuly protilátek [23]. 

 

Obrázek 17: Průběh nekompetitivní enzymové imunoanalýzy [23]. 

2.5.3.2 Přímá kompetitivní enzymová imunoanalýza 

 Na obrázku 18 je schematicky ukázaná reakce přímé ELISA. Na pevném nosiči je 
zakotvená protilátka, která reaguje současně s antigenem ze vzorku a se značeným antigenem. 
Oba antigeny soutěží o vazebná místa na protilátkách a po ustálení rovnováhy a promytí 
dochází k měření enzymové aktivity zachycené přes pevnou fázi. Čím více antigenu obsahuje 
vzorek, tím je enzymová aktivita nižší [23]. 

 

Obrázek 18: Znázornění průběhu přímé kompetitivní enzymové imunoanalýzy [23]. 
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2.5.3.3 Nepřímá kompetitivní enzymová imunoanalýza 

 Tento typ heterogenní enzymové imunoanalýzy se skládá ze dvou částí, které jsou 
zobrazeny na obrázku 19. První část reakce je kompetitivní, ale liší se od předchozích metod 
tím, že v pevném nosiči není zakotvená protilátka, ale antigen. Zakotvený antigen soutěží 
s volným analyzovaným antigenem o vazebná místa na protilátce, která je postupně přidávaná 
v roztoku. Čím více je volného antigenu z analyzovaného vzorku, tím méně protilátky se váže 
na pevně zakotvený antigen v nosiči. Po promytí systému nastává druhá fáze reakce, která už 
je nekompetitivní. Používá se značená protilátka proti protilátce použité v první části reakce. 
Výhodou této metody oproti přímé ELISE je v univerzálnosti použití značené protilátky [23]. 

 

Obrázek 19: Průběh nepřímé kompetitivní enzymové analýzy [23]. 

2.5.4 Chromatografické metody 

 Využití vysokotlaké kapalinové chromatografie (HPLC) se v posledních letech používá ke 
stanovení prakticky jakýchkoliv látek. Pro separaci a následné stanovení proteinů byly 
vyvinuty speciální metody, jako je gelová permeační HPLC, dále HPLC na reverzních fázích 
(RP-HPLC) a chromatografie na iontoměničích (IEC). Tato stanovení jsou značně 
nespecifická, ale i tak dávají cenné informace o vlastnostech a rozdělení gliadinů na 
jednotlivé frakce [22]. 

2.5.4.1 Gelová permeační chromatografie 

 Speciální druh kolonové kapalinové chromatografie využívající se především k analýze 
směsi oligomerních sloučenin. Separace je založena pouze na velikosti molekul analyzované 
látky a nikoli na chemické povaze. Vlastnosti separovaných látek jsou určeny systémem, 
v němž je separace prováděna, a to volbou hydrofilního nebo hydrofobního gelu a elučního 
činidla. Dělení látek není omezeno molární hmotností, gelová chromatografie se využívá jak 
na nízkomolekulární, tak vysokomolekulární látky [54]. 

 Kolona je naplněna částicemi gelu s póry různých rozměrů. Veškeré prostory mezi 
gelovou náplní jsou vyplněny mobilní fází. Zředěný roztok se vzorkem je nanesen do vstupu 
kolony a je mobilní fází vymýván. Na konci kolony je detektor, který detekuje koncentraci 
vzorku. Při separování molekul podle velikosti se nejmenší částice pohybují skrze póry, proto 
dochází k jejich zdržování v koloně. Čím je molekula větší, tím méně putuje póry. Velké 
molekuly putují prakticky bez zadržení. Na obrázku 20 je ukázána separace 
chromatografickou kolonou [54]. 
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Obrázek 20: Separace vzorku procházejícího kolonou gelové permeační chromatografie [54]. 

 

2.5.4.2 RP-HPLC 

 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s reverzní fází separuje molekuly na základě 
hydrofobních interakcí molekuly rozpuštěné látky s ligandy připojenými ke stacionární fázi 
(sorbent). Na obrázku 21 je zobrazena vazba peptidu a proteinu na povrch s obrácenou fází 
[55]. 

 Nejdříve se směs se vzorkem nanese na sorbent pomocí vodných pufrů a přidáním 
organického rozpouštědla dojde k rozpuštění analyzované látky. Eluce probíhá buď 
izokratickými podmínkami, což znamená, že rozpouštědlo se dávkuje kontinuálně, nebo 
gradientovou elucí. Rozpuštěné látky se separují podle zvyšující se hydrofobní interakce [55].  

 Tato technika se využívá pro své vynikající rozlišení, které je patrné i pod širokou škálou 
příbuzných molekul. Výhodou metody jsou snadné změny podmínek separace, vysoká 
produktivita a vynikající reprodukovatelnost prováděných separací [55]. 
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Obrázek 21: Schematické znázornění vazby (A) peptidu a (B) proteinu na sorbent. Peptid nebo protein 
interagují s hydrofobním ligandem [55]. 

 

2.5.4.3 Chromatografie na iontoměničích (IEC) 

 Chromatografie na měničích iontů je založena na silných elektrostatických silách mezi 
ionizovanými funkčními skupinami měniče a ionty v okolním prostředí [53]. Většina 
iontoměničových experimentů se provádí v pěti krocích, které jsou schematicky zobrazeny na 
obrázku 22. V prvním kroku dochází k nastavení výměníku do výchozího stavu. Ve druhém 
kroku dochází k aplikaci vzorku a jeho adsorpci na gel. Následuje odstranění látek změnou 
elučních podmínek nevhodných pro iontové vazby. Poslední dva kroky jsou potřebné 
k vymytí zbylých látek, které neinteragovaly, z kolony [56]. 

 Tato technika je velmi účinná, neboť dokáže oddělit i dva proteiny, které se liší pouze 
jednou nabitou aminokyselinou. Využití rozdílů v náboji, hustotě a iontové síle je nejsilnější 
stránkou této separační techniky [56]. 
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Obrázek 22: Princip iontové výměnné chromatografie (eluce se solí gradientu) [56]. 

 

2.5.5 MALDI-TOF 

 Hmotnostní spektrometrie s ionizací dusíkových laserem, při níž se bílkoviny ionizují, 
dokáže zabránit rozpadu makromolekul. Vzniklé ionty jsou urychleny na krátkém úseku 
stejnosměrným elektrickým polem a měří se doba letu iontů k detektoru v trubici bez 
elektrického pole. Separace probíhá na základě poměru hmotnosti a náboje. Nejčastěji se této 
metody využívá k určení známých proteinů nebo pro kontrolní srovnání imunoanalytických 
měření. Nevýhodou této techniky je vysoká přístrojová a finanční náročnost [22]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Popis experimentu 

 Experiment, ze kterého pocházejí vzorky, byl uskutečněn Ústavem výzkumu globální 
změny AV ČR. Provoz polního experimentu sledoval vliv stresu suchem v interakci 
s dusíkatou výživou. Pokus byl prováděn na dvou experimentálních plochách blízko města 
Březová nad Svitavou (lokalita Babička – 49°40.4' N, 16°27.5' E a Větrolam – 49°39.9' N, 
16°28.4' E), o velikosti cca 130 x 40 m, s pokusnými parcelkami velikosti 10 x 4,5 m 
s vysetou pšenicí ozimou odrůdy Tiguan. Vybraná lokace je charakteristická průměrnou 
teplotou 7,6 °C a průměrnou sumou srážek ve velikosti 629 mm. Typ půdy, ve kterém byla 
pšenice pěstována, byl Luvisol. 

 Začátkem května (8. 5. 2013 a 6. 5. 2014) byly na 24 parcelách instalovány stříšky 
zamezující pronikání srážek (obrázek 23 a 24) a takto vytvořené období sucha trvalo cca 
měsíc (do 12. 6. 2013 a 8. 6. 2014). Potom byly stříšky odstraněny a následně bylo do 
parcelek aplikováno 90 mm vody ve dvou dávkách, čímž se simulovaly přívalové srážky. 
Vliv sucha byl sledován ve variantách bez hnojení (0 kg N/ ha) a s dusíkatým hnojením ve 
velikosti 140 kg N/ ha. Každá varianta byla založena ve čtyřech opakováních. 

 

 

Obrázek 23: Experimentální plocha Babička se stříškami pro simulaci sucha z roku 2015 

 

 

Obrázek 24: Experimentální stříška pro simulaci sucha 
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 Dne 7. 8. 2013 a 7. 8. 2014 byla provedena sklizeň nadzemní biomasy pšenice tak, že 
z každé parcelky byly odebrány vzorky z plochy 1 m2. Statisticky průkazný vliv sucha na 
množství biomasy byl pozorován pouze u hnojené varianty v lokalitě Větrolam z roku 2013, 
kde poklesla nadzemní biomasa pšenice z množství 1,33 kg/ m2 (kontrolní varianta) na 
1,06 kg/ m2 (suchá varianta). V roce 2014 nebyl zjištěn statisticky průkazný vliv sucha na 
biomasu pšenice v době sklizně. Také výnos zrna nebyl průkazně ovlivněn vlivem sucha, 
pouze byl pozorován efekt hnojení, jak na biomasu pšenice, tak na výnos zrna. Obrázek 25 
zobrazuje vliv experimentálních stříšek na půdní vlhkost. 

 

 

Obrázek 25: Vliv experimentálních stříšek pro simulaci sucha na půdní vlhkost v kontrolních 
variantách a v suchých variantách a množství srážek na lokalitách Babička a Větrolam v období 
květen až červenec 2013 a 2014. Období sucha je vyznačeno šedou plochou. (Obrázek poskytl P. 
Holub, ÚVGZ AV ČR.) 
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3.2 Stanovení lepkových proteinů metodou A-PAGE 

 Stanovení bylo provedeno podle normy ČSN 46 1085-2 Pšenice obecná a ječmen.  

3.2.1 Přístroje 

Analytické váhy HR-120-EC, firma A&D INSTRUMENTS LTD 
Centrifuga 5430 R, firma EPPENDORF 
Vortex – stuart, firma MERCI 
Chladnička s mrazicí částí, firma GORENJE 
Aparatura pro vertikální elektroforézu s možností chlazení – Owl Separation Systems, Inc., 
Portsmouth, NH USA 
Zdroj – Major Science MP-500P 
Třepačka – KS 130 BASIC, firma IKA 

3.2.2 Chemikálie 

Akrylamid (SIGMA ALDRICH) 
N,N´-methylenbisakrylamid (SIGMA ALDRICH) 
Močovina (LACHEMA) 
Kyselina askorbová (LACH-NER) 
Síran železnatý heptahydrát (LACHEMA) 
Peroxodisíran amonný (SIGMA ALDRICH) 
TEMED – N,N,N´,N´-tetraethylmethylendiamin (SIGMA ALDRICH) 
2-chlorethanol (SIGMA ALDRICH) 
Pyronin Y (SIGMA ALDRICH) 
Kyselina octová – ledová (SIGMA ALDRICH) 
Glycin (SIGMA ALDRICH) 
Kyselina trichloroctová (SIGMA ALDRICH) 
Coomassie Brillant Blue R-250 (SIGMA ALDRICH) 
Coomassie Brillant Blue G-250 (SERVA) 

3.2.3 Příprava roztoků 

3.2.3.1 Extrakční roztok pro gliadiny 

 Ve 100 ml odměrné baňce bylo smícháno 25 ml 2-chlorethanolu a 0,05 g pyroninu Y. 
Baňka byla doplněna destilovanou vodou do objemu 100 ml a vzniklý roztok byl uchován 
v ledničce při teplotě 4 °C. 
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3.2.3.2 Gelový tlumivý roztok 

 Ve 20 ml ledové kyseliny octové bylo rozpuštěno 1,00 g glycinu. Do vzniklé směsi bylo 
přidáno 1000 ml destilované vody. Roztok byl promíchán a uchován v ledničce při teplotě 
4 °C. 

3.2.3.3 0,15% vodný roztok síranu železnatého 

 V 5,0 ml destilované vody bylo rozpuštěno 0,014 g heptahydrátu síranu železnatého. 
Tento roztok byl připraven vždy čerstvě před každým použitím. 

3.2.3.4 10% vodný roztok peroxodisíranu amonného 

 V 1,0 ml destilované vody bylo rozpuštěno 0,1 g peroxodisíranu amonného. Roztok byl 
připraven vždy čerstvě před každým použitím. 

3.2.3.5 Elektrodový tlumivý roztok 

 Do odměrné baňky byly odpipetovány 4,0 ml ledové kyseliny octové a 0,4 g glycinu. 
Baňka byla doplněna destilovanou vodou do objemu 1 000 ml a vzniklý roztok byl uchováván 
v ledničce při teplotě 4 °C. Elektrodový tlumivý roztok lze použít pouze jednou a doporučuji 
si připravit hned 2 000 ml vzhledem k velké spotřebě při elektroforéze. 

3.2.3.6 Barvicí roztok 

 Ve 100 ml odměrné baňce bylo rozpuštěno v ethanolu 0,50 g Coomassie Brilliant Blue R-
250 a 0,50 g Coomassie Brilliant Blue G-250 a doplněno ethanolem do celkového objemu. 

3.2.3.7 Fixační roztok 

 100 g kyseliny trichloroctové bylo doplněno destilovanou vodou do 1 000 ml. Práce 
s trichloroctovou kyselinou by měla být rychlá, neboť při laboratorní teplotě dochází 
k rychlému tání a tedy náročnějšímu zvážení potřebného množství. 

3.2.4 Příprava vzorku 

 Do mikrozkumavky Eppendorf o objemu 1,5 ml bylo naváženo 50 mg pšeničné mouky. 
Toto množství by mělo přibližně odpovídat hmotnosti jednoho zrna pšenice. K navážce byly 
přidány 0,3 ml extrakčního roztoku pro gliadiny. Obsah byl důkladně promíchán na vortexu 
a mikrozkumavky byly ponechány do následujícího dne v ledničce při teplotě 4 °C k extrakci 
gliadinů. Následně byla směs odstředěna při 10 000 otáčkách za minutu po dobu 5 minut. 
Supernatan byl přelit do čistých mikrozkumavek a použit pro elektroforézu. Extrakty byly 
uchovávány v mrazničce při teplotě – 18 °C. 
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3.2.5 Příprava polyakrylamidového gelu 

 Vertikální gelová kazeta pro přípravu polyakrylamidového gelu byla očistěna ethanolem 
a dána do ledničky na vychlazení na teplotu 6 °C. Do přibližně 60 ml gelového tlumivého 
roztoku bylo přidáno postupně 10,00 g akrylamidu, 0,40 g bis-akrylamidu, 6,00 g močoviny, 
0,10 g kyseliny askorbové a 3,4 ml roztoku síranu železnatého. Směs byla promíchána, 
doplněna do objemu 100 ml gelovým tlumivým roztokem a vychlazena v mrazničce na 
teplotu asi 6 °C. Po vychlazení bylo ke směsi současně přidáno 0,2 ml roztoku peroxodisíranu 
amonného a 0,3 ml TEMEDu. Tento roztok byl promíchán a okamžitě nalit po okraj do 
vychlazené kazety. Do horní části byl umístěn hřeben k vytvoření prohlubní pro vzorky. 
Polymerace gelu by měla proběhnout během 5 minut. Gel je možné použít po 60 minutách od 
zpolymerování gelu v kazetě anebo je možnost ho uchovat do druhého dne v chladničce. 

3.2.6 Elektroforéza 

 Z gelu byl opatrně vytažen hřeben a vzniklé prohlubně byly promyty elektrodovým 
tlumivým roztokem. Aparatura na elektroforézu byla naplněna elektrodovým tlumivým 
roztokem a zdroj byl připojen tak, aby elektroforetické dělení probíhalo od horní elektrody 
(anody) k dolní elektrodě (katodě). Po dobu 60 minut byla spuštěna předelektroforéza na 
prázdno bez vzorků při konstantním napětí 480 V. Po uplynutí této doby byla elektroforéza 
vypnuta a do jamek byly nadávkovány vzorky extraktů v upraveném množství 5 μl. Po 
nadávkování vzorků byla elektroforéza opět zapnuta na stejné napětí (480 V) po dobu 
3,75 hodiny (225 minut). Vzhledem k vysokému napětí bylo nutné aparaturu chladit. 

3.2.7 Fixace a vizualizace bílkovin 

 Po skončení elektroforézy byl gel uvolněn do misky s destilovanou vodou. Voda z misky 
byla vylita a gel byl přelit směsí 300 ml fixačního roztoku s 15 ml barvicího roztoku. Gel byl 
zcela ponořen a umístěn s miskou na třepačku po dobu 24 hodin, přičemž delší čas nemá na 
barvení vliv. K odstranění přebytečného barviva byl gel promyt vodou z vodovodu a uchován 
na skle zabalený v potravinářské folii, která ho chránila před vysušením. Zabalený gel byl 
uchován v ledničce při teplotě 4 °C. 

3.2.8 Úpravy podmínek oproti normě 

 Vzhledem k rozdílným laboratorním podmínkám, než uvádí norma, podle které se 
experiment vykonával, bylo potřeba upravit určité podmínky, aby byly získány 
reprodukovatelné výsledky. První změna proběhla v množství dávkovaného vzorku na 
elektroforézu. Norma uvádí objem dávkovaného vzorku 10 μl, ale toto množství bylo příliš 
velké pro následné vyhodnocování, proto byl objem zmenšen na 5 μl. 

 Další změnou byla doba elektroforézy. Norma uvádí, že elektroforéza by měla probíhat 
4 hodiny, ale tato doba byla podle našich zkušeností příliš dlouhá. Ideální doba pro správné 
rozdělení všech gliadinových frakcí byla nakonec určena na 225 minut, což odpovídá 
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3,75 hodiny. Častým problémem, který způsoboval zrychlení vzorků při dělení, bylo 
nedostatečné chlazení aparatury způsobené nestálým proudem.  

3.2.9 Vyhodnocení gelu 

 Hotové gely byly naskenovány a pomocí počítačové denzitometrie (program FUJIFILM, 
Science Lab 2006, Multi Gauge, verze 3.X). Byly kvantifikovány jednotlivé gliadinové 
frakce. Přepočet na koncentraci nemohl být proveden, neboť nejsou dostupné standardy. 

3.2.10 Statistické zpracování výsledků 

 Pro statistické zpracování naměřených dat byl použit program MS EXCEL. U každého 
vzorku byly získány výsledky ze tří měření, ze kterých byl udělán aritmetický průměr pro 
každou frakci gliadinů. Pro každou průměrnou hodnotu byla vypočítána směrodatná 
odchylka. 
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4 VÝSLEDKY 

 Na obrázku 26 je polyakrylamidový gel získaný metodou A-PAGE v experimentální části 
práce a znázorňuje rozdělení gliadinových proteinů na dílčí frakce u pšenice ozimé odrůdy 
Tiguan. Zmíněný gel byl převeden počítačovou denzitometrií na píky (obrázek 27), jejichž 
plocha byla využita k dalšímu vyhodnocování. 

 

Obrázek 26: Rozdělení gliadinových proteinů pšenice ozimé odrůdy Tiguan pomocí metody A-PAGE 
včetně popisu jednotlivých frakcí. 

 

Obrázek 27: Převedení gliadinových frakcí počítačovou denzitometrií na píky. Píky 1–3 odpovídají 
frakci ω-1,2 gliadinů, 4–8 patří ω-5 gliadinům, 9–15 jsou frakce γ-gliadinů, 16–19 β-gliadiny a píky 
číslo 20–22 odpovídají α-gliadinům. 



 

 Grafy na obrázcích 28–3
celkového obsahu gliadinové složky, tak dílčích gliadinových 
2013 a 2014) ve dvou lokalitách

 

Obrázek 28: Graf zobrazující srovnání ploch píků všech variant (pěstování pod stříškou 
mimo stříšku – vlhko, dusíkaté hnoj
v koncentraci 140 kg N/ ha) v rámci celkového množství gliadinů. Sloupce znázorňují aritmetický 
průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku vždy ze tří opakování.

 Obrázek 28 ilustruje vliv sucha a hno
u nehnojené varianty byl na lokalitě Větrolam neprokazatelný, na lokalitě Babička ve dvou po 
sobě následujících letech protikladný. U hnojené varianty byl stanoven vyšší celkový obsah 
gliadinů při stresu suchem na 
byly rozdíly mezi suchou a vlhkou variantou neprůkazné.

33 znázorňují srovnání vlivu sledovaných faktorů v
celkového obsahu gliadinové složky, tak dílčích gliadinových frakcí v průběhu dvou let (rok 

lokalitách nazvaných Větrolam a Babička. 

: Graf zobrazující srovnání ploch píků všech variant (pěstování pod stříškou 
vlhko, dusíkaté hnojení – bez hnojení N0 (0 kg N/ ha) vs. s

rámci celkového množství gliadinů. Sloupce znázorňují aritmetický 
průměr a chybové úsečky směrodatnou odchylku vždy ze tří opakování. 

Obrázek 28 ilustruje vliv sucha a hnojení na celkový obsah gliadinů. Vliv sucha 
nehnojené varianty byl na lokalitě Větrolam neprokazatelný, na lokalitě Babička ve dvou po 

sobě následujících letech protikladný. U hnojené varianty byl stanoven vyšší celkový obsah 
 obou lokalitách v roce 2014 (o 17–46 %), zatímco v

byly rozdíly mezi suchou a vlhkou variantou neprůkazné. 

38 

znázorňují srovnání vlivu sledovaných faktorů v rámci jak 
průběhu dvou let (rok 

 

: Graf zobrazující srovnání ploch píků všech variant (pěstování pod stříškou – sucho vs. 
ha) vs. s hnojením N140 

rámci celkového množství gliadinů. Sloupce znázorňují aritmetický 

jení na celkový obsah gliadinů. Vliv sucha 
nehnojené varianty byl na lokalitě Větrolam neprokazatelný, na lokalitě Babička ve dvou po 

sobě následujících letech protikladný. U hnojené varianty byl stanoven vyšší celkový obsah 
%), zatímco v roce 2013 



 

Obrázek 29: Graf zobrazující srovnání ploch píků všech variant (pěstování pod stříškou 
mimo stříšku – vlhko, dusíkaté hnojení 
v koncentraci 140 kg N/ ha) v rámci gliadinové frakce 
a chybové úsečky směrodatnou odchylku 

 

 Z obrázku 29 je patrné, že obsah 
(o 30–95 %) ve srovnání s variantou nehnojenou,
Stres suchem se markantně projevil u hnojené
2014. V ostatních případech byly rozdíly v obsahu
variantou statisticky nevýznamné.

: Graf zobrazující srovnání ploch píků všech variant (pěstování pod stříškou 
vlhko, dusíkaté hnojení – bez hnojení N0 (0 kg N/ ha) vs. s

rámci gliadinové frakce ω-1,2. Sloupce znázorňují aritmetický průměr 
chybové úsečky směrodatnou odchylku vždy ze tří opakování. 

patrné, že obsah ω-1,2 gliadinů byl významně vyšší u hnojené varianty 
variantou nehnojenou, výjimkou byla lokalit

Stres suchem se markantně projevil u hnojené i nehnojené varianty na lokalitě Babička v
ostatních případech byly rozdíly v obsahu ω-1,2 gliadinů mezi stresovanou a vlhkou 

variantou statisticky nevýznamné. 
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: Graf zobrazující srovnání ploch píků všech variant (pěstování pod stříškou – sucho vs. 
vs. s hnojením N140 

znázorňují aritmetický průměr 

mně vyšší u hnojené varianty 
lokalita Větrolam 2013. 

i nehnojené varianty na lokalitě Babička v roce 
mezi stresovanou a vlhkou 



 

Obrázek 30: Graf zobrazující srovnání ploch píků všech variant (pěstování pod stříškou 
mimo stříšku – vlhko, dusíkaté hnojení 
v koncentraci 140 kg N/ ha) v rámci gliadinové frakce 
a chybové úsečky směrodatnou odchylku

 

 Obrázek 30 ilustruje vliv hnojení a sucha na 
frakce ω-5 gliadinů mezi ne
lokalitě Větrolam v roce 2014 (7
2013 (50 %). Stres suchem neměl významný vliv na obsah 
vzorky z lokality Babička v roce
frakce ω-5 gliadinů u varianty stresované suchem ve srovnání se zavlažovanou variantou.

Graf zobrazující srovnání ploch píků všech variant (pěstování pod stříškou 
vlhko, dusíkaté hnojení – bez hnojení N0 (0 kg N/ ha) vs. 

/ ha) v rámci gliadinové frakce ω-5. Sloupce znázorňují 
chybové úsečky směrodatnou odchylku vždy ze tří opakování. 

uje vliv hnojení a sucha na ω-5 gliadiny. Významné rozdíly v
nehnojenými a hnojenými rostlinami byly nalezeny pouze na 

roce 2014 (79 a 61 %) a u vlhké varianty ještě na lokalitě Babička 
Stres suchem neměl významný vliv na obsah ω-5 gliadinů

v roce 2014. U těchto vzorků byl zjištěn až o 
5 gliadinů u varianty stresované suchem ve srovnání se zavlažovanou variantou.
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Graf zobrazující srovnání ploch píků všech variant (pěstování pod stříškou – sucho vs. 
/ ha) vs. s hnojením N140 

5. Sloupce znázorňují aritmetický průměr 

Významné rozdíly v obsahu 
hnojenými a hnojenými rostlinami byly nalezeny pouze na 

%) a u vlhké varianty ještě na lokalitě Babička v roce 
5 gliadinů, výjimkou jsou 

2014. U těchto vzorků byl zjištěn až o 52 % vyšší obsah 
5 gliadinů u varianty stresované suchem ve srovnání se zavlažovanou variantou.  



 

Obrázek 31: Graf zobrazující srovnání ploch píků všech variant (pěstování pod stříškou 
mimo stříšku – vlhko, dusíkaté hnojení 
v koncentraci 140 kg N/ ha) v rámci gliadinov
a chybové úsečky směrodatnou odchylku 

 

 Z hlediska obsahu γ-gliadinů (
hnojenou a nehnojenou variantou, s
hnojená varianta vzorku o 30
V roce 2013 nebyly zjištěny rozdíly ani mezi rostlin
a kontrolní variantou. Naopak v
významně vyšší (o 32 a 86 %) než u

Graf zobrazující srovnání ploch píků všech variant (pěstování pod stříškou 
vlhko, dusíkaté hnojení – bez hnojení N0 (0 kg N/ ha) vs. s hnojením N140 

/ ha) v rámci gliadinové frakce γ. Sloupce znázorňují aritmetický průměr 
chybové úsečky směrodatnou odchylku vždy ze tří opakování. 

gliadinů (obrázek 31) nebyly zjištěny významné rozdíly mezi 
hnojenou a nehnojenou variantou, s výjimkou lokality Větrolam 2014, ve které měla suchá 

0 % větší obsah γ-gliadinové frakce, než nehnojená varianta.
roce 2013 nebyly zjištěny rozdíly ani mezi rostlinami vystavenými stresu suchem 

kontrolní variantou. Naopak v roce 2014 byl obsah γ-gliadinů u stresov
%) než u varianty kontrolní.  
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Graf zobrazující srovnání ploch píků všech variant (pěstování pod stříškou – sucho vs. 
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znázorňují aritmetický průměr 
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014, ve které měla suchá 
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Obrázek 32: Graf zobrazující srovnání ploch píků všech variant (pěstování pod stříškou 
mimo stříšku – vlhko, dusíkaté hnojení 
v koncentraci 140 kg N/ ha) v rámci gliadinové frakce
a chybové úsečky směrodatnou odchylku 

 

 Na obrázku 32 jsou zobrazeny
V roce 2013 nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi hnojenou a nehnojenou 
variantou ani mezi suchou a vlhkou variantou. Rozdíl mezi hnojenou a nehnojenou variantou 
z lokality Babička leží na hranici statistické chy
významné rozdíly mezi stresovanou a kontrolní variantou. Stresovaná variant
67 % vyšší obsah β-gliadinů než varianta kontrolní.

Graf zobrazující srovnání ploch píků všech variant (pěstování pod stříškou 
vlhko, dusíkaté hnojení – bez hnojení N0 (0 kg N/ ha) vs. s hnojením N140 

/ ha) v rámci gliadinové frakce β. Sloupce znázorňují aritmetický průměr 
chybové úsečky směrodatnou odchylku vždy ze tří opakování. 

jsou zobrazeny β-gliadiny, u kterých je situace podobná jako u 
roce 2013 nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi hnojenou a nehnojenou 

variantou ani mezi suchou a vlhkou variantou. Rozdíl mezi hnojenou a nehnojenou variantou 
lokality Babička leží na hranici statistické chyby. U vzorků z roku 2014

významné rozdíly mezi stresovanou a kontrolní variantou. Stresovaná variant
gliadinů než varianta kontrolní. 
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Graf zobrazující srovnání ploch píků všech variant (pěstování pod stříškou – sucho vs. 
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znázorňují aritmetický průměr 

uace podobná jako u γ-gliadinů. 
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variantou ani mezi suchou a vlhkou variantou. Rozdíl mezi hnojenou a nehnojenou variantou 
roku 2014 byly nalezeny 

významné rozdíly mezi stresovanou a kontrolní variantou. Stresovaná varianta měla o 30 až 



 

Obrázek 33: Graf zobrazující srovnání ploch pí
mimo stříšku – vlhko, dusíkaté hnojení 
v koncentraci 140 kg N/ ha) v rámci gliadinové frakce 
a chybové úsečky směrodatnou odchylku vždy ze tří opakování

 

 Jak je patrné na obrázku 33
α-gliadinů na obou lokalitách
významné rozdíly v obsahu α
v roce 2014 byl obsah α-gliadinů významně vyšší u rostlin stresovaných suchem ve srovnání 
se zavlažovanými rostlinami o 

: Graf zobrazující srovnání ploch píků všech variant (pěstování pod stříškou 
vlhko, dusíkaté hnojení – bez hnojení N0 (0 kg N/ ha) vs. s hnojením N140 

N/ ha) v rámci gliadinové frakce α. Sloupce znázorňují aritmetický průměr 
ěrodatnou odchylku vždy ze tří opakování. 

3, v rostlinách hnojených dusíkem byl zjištěn vyšší obsah
na obou lokalitách v obou letech, a to o 26–60 %. V roce 2013 

α-gliadinů mezi suchou a zavlažovanou variantou. Naproti tomu 
gliadinů významně vyšší u rostlin stresovaných suchem ve srovnání 

o 35–106 %.  
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ků všech variant (pěstování pod stříškou – sucho vs. 
N/ ha) vs. s hnojením N140 

ázorňují aritmetický průměr 

rostlinách hnojených dusíkem byl zjištěn vyšší obsah frakce 
roce 2013 nebyly zjištěny 

dinů mezi suchou a zavlažovanou variantou. Naproti tomu 
gliadinů významně vyšší u rostlin stresovaných suchem ve srovnání 
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5 DISKUZE 

 Tato práce byla věnována vlivu dusíkatého hnojení a sucha na gliadinovou frakci pšenice 
ozimé odrůdy Tiguan.  

 Největší vliv na nárůst gliadinové frakce měla dusíkatá výživa, a to jak při pěstování 
v běžném podnebí, tak při stresu suchem. Frakce β-gliadinů byla nejbohatší z celkových 
gliadinů. Naopak nejmenší obsah byl pozorován u frakce ω-1,2 gliadinů v roce 2013 
v lokalitě Babička. 

 Nejvýznamnější vliv dusíkatého hnojení byl pozorován u frakce ω-1,2 gliadinů v suchém 
prostředí v lokalitě Babička roku 2013, kde došlo ke zvýšení o 95 %. U frakce ω-5 gliadinů 
v lokalitě Větrolam roku 2014 byl pozorován také nárůst po přidání dusíkatého hnojení ve 
stresovém prostředí, a to o 79 %. Ve vlhkém prostředí byl vliv dusíkatého hnojení menší; 
v lokalitě Větrolam 2014 byl rovněž zaznamenán vysoký nárůst ω-5 gliadinů o 61 %. Pro 
vlhkou variantu byl však zaznamenán nejvyšší nárůst u ω-1,2 gliadinů v lokalitě Babička roku 
2013, a to o 64 % oproti nehnojené variantě. 

 Stresové prostředí vytvořené nedostatkem vláhy způsobilo relativní nárůst gliadinové 
frakce ve srovnání s pěstováním v běžných podmínkách. Tento nárůst proteinů se vysvětluje 
tím, že ve vlhkém prostředí produkují rostliny více škrobu na úkor proteinů, v suchém 
prostředí je to přesně naopak. Největší rozdíl mezi suchou a vlhkou variantou byl pozorován 
v nehnojené frakci α-gliadinů v lokalitě Babička 2014, a to o 106 %. Další velký nárůst 
stresového prostředí oproti kontrolní variantě byl pozorován u γ-gliadinů taktéž v lokalitě 
Babička roku 2014, a to o 86 % ve hnojené variantě. V lokalitě Babička v roce 2013 byl 
pozorován u nehnojené varianty nárůst celkových gliadinů ve vlhké variantě oproti suché 
o 27 %.  

 Podle Hamříkové [32] i Chadimové [33] má dusíkaté hnojení největší vliv na obsah 
gliadinů v pšeničném zrnu. V obou pracích byl zjištěn významný nárůst všech gliadinových 
frakcí, kromě γ-gliadinů. V této diplomové práci byly výsledky shodné, byl tedy zjištěn nárůst 
ve všech gliadinových frakcích. Co se týká γ-gliadinů, tak v lokalitě Větrolam 2014 byl 
pozorován statisticky významný nárůst o 30 %. Můžeme tedy tvrdit, že dusíkaté hnojení mělo 
v této práci velký vliv na nárůst všech gliadinových frakcí.  

 Wieser ve své studii [34] uvádí, že dusíkatým hnojením jsou více ovlivněny ω-1,2 a ω-5 
frakce než α a β frakce gliadinů. V této práci byl zaznamenán nejvyšší nárůst ω-1,2 gliadinů, 
stejně jako ve zmíněné studii. Ovšem i u α-gliadinů byl pozorován vysoký nárůst srovnatelný 
s obsahem ω-gliadinové frakce, zvláště pak v případě hnojené varianty pěstované ve vlhku. 
Frakce β-gliadinů má ze všech gliadinů nejmenší nárůst při hnojení dusíkem. Rovněž Daniel 
a Triboi ve své práci [35] zjistili, že dusíkaté hnojení zvyšuje obsah ω-1,2 i ω-5 gliadinů. 
Také došli k závěru, že γ-gliadinová frakce byla zvýšená v porovnání s α- a β-gliadiny. Tyto 
výsledky odporují zjištěním v této práci. γ-Gliadinová frakce sice má významné nárůsty, ale 
ve srovnání s α- a β-gliadiny se nejedná o velké rozdíly. Pouze v lokalitě Větrolam roku 2014 
byla γ-gliadinová frakce u dusíkatého hnojení vyšší, než α frakce. V ostatních případech se 
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jedná o statisticky neprůkazné výsledky. Podle Garcíi-Molina [36] působí vyšší koncentrace 
dusíku ve hnojivech vysoký nárůst všech gliadinových frakcí oproti méně hnojeným 
plodinám, nebyl však pozorovaný markantní rozdíl mezi dílčími frakcemi ω-, β- a α-gliadinů. 
Stejné výsledky publikuje i Altenbachová [37] a Saint Pierre [40]. 

 Podle shrnutí, které poskytla Altenbachová [37], působilo sucho na snížení gliadinových 
frakcí, kromě ω-gliadinů, jejichž záznamy nemá. Tento závěr odporuje výsledkům získaným 
v této diplomové práci. Zörb a kol. [38] uvádí, že stresové prostředí způsobené suchem vede 
ke snížení obsahu γ gliadinové frakce, u ω-1,2 a ω-5 gliadinů byl pozorován mírný nárůst 
obsahu proteinů a u frakcí α- a β-gliadinů nedošlo k žádné významné interakci. Naše výsledky 
jsou opačné, právě vliv sucha způsobil u všech frakcí vyšší obsah gliadinů, než v případě 
kontrolní varianty. Dokonce v případě α-gliadinů v lokalitě Babička 2014 byl rozdíl mezi 
suchou a vlhkou variantou 106 %. Chadimová [33] ve své práci tvrdí, že ačkoliv je sucho 
důležitým faktorem, který ovlivňuje koncentraci lepkových proteinů, tak ve výsledcích 
neuvádí statisticky významné rozdíly potvrzující tuto hypotézu. Hamříková [32] uvádí 
významné snížení obsahu gliadinové frakce v suchém prostředí, zvláště pak obsah α-gliadinů.  

 Turecký experiment Ozturka a Aydina [39] srovnával stres způsobeným různým 
množstvím vody v rozdílných stádiích pěstování pšenice. Jejich výsledky týkající se pozdního 
zavlažování, což odpovídá experimentu v této práci, ukazují na zvýšení obsahu bílkovin 
v rozmezí 8,3–10,8 %. Tuto studii podporuje i výzkum Saint Pierre a kol. [40]. Jejich 
výsledky ukazují, že nedostatek vláhy zvýšil obsah gliadinů v pšeničném zrnu. Ovšem výnos 
zrna byl menší. Pšenice ve stresových podmínkách suchem vytváří méně škrobu, čímž 
dochází ke snížení hmotnosti zrna, ale současně ke zvýšení obsahu bílkovinné složky.  
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6 ZÁVĚR 

 Cílem diplomové práce bylo sledovat vliv dusíkatého hnojení a sucha na obsah gliadinové 
frakce pšenice ozimé odrůdy Tiguan. 

 Vzorky pšenice byly kultivovány na dvou experimentálních plochách blízko Březové nad 
Svitavou (lokalita Babička – 49°40.4' N, 16°27.5' E a Větrolam – 49°39.9' N, 16°28.4' E). Na 
24 parcelkách byly instalovány stříšky zamezující pronikání srážek a toto období sucha trvalo 
měsíc. Po odstranění stříšek bylo do parcelek aplikováno 90 mm vody ve dvou dávkách 
simulujících přívalové srážky. Vliv sucha byl sledován ve variantách bez hnojení (0 kg N/ ha) 
a s dusíkatým hnojením ve velikosti 140 kg N/ ha. Každá varianta byla založena ve čtyřech 
opakováních s kontrolní variantou pěstovanou ve vlhku bez stříšek. 

 Separace gliadinových proteinů byla prováděna metodou A-PAGE podle normy 
ČSN 46 1085-2. Gely byly vyhodnoceny počítačovou denzitometrií, k porovnání naměřených 
dat byly použity příslušné plochy píků. Pro statistické zpracování bylo využito programu 
MS EXCEL. 

 Největší vliv na nárůst gliadinové frakce měla dusíkatá výživa v kombinaci s působením 
sucha. Ve vlhkém prostředí byl vliv dusíkatého hnojení menší. Největší nárůst ve srovnání 
s pěstováním v běžných podmínkách byl pozorován ve stresovém prostředí v α-gliadinové 
frakci v lokalitě Babička roku 2014.  
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Ala   alanin 

A-PAGE  acid polyacrylamide gel electrophoresis 

Arg   arginin 

Asp   kyselina aspartová 

AV ČR  Akademie věd České republiky 

CH4   methan 

CO2   oxid uhličitý 

Cys   cystein 

ČSN   Česká technická norma 

DMPN   dimethylaminopropionitril 

ELISA   enzyme-linked immuno sorbent assai 

Glu   kyselina glutamová 

Gly   glycin 

GMO   geneticky modifikovaný organismus 

His    histamin 

HMW   high molecular weight 

HPLC   high-performance liquid chromatogramy 

IEC   ion exchange chromatogramy 

Ig    imunoglobulin 

Ile    isoleucin 

kDa   kilodalton, jednotka molekulové hmotnosti 

kg N/ ha  kilogramů dusíku na jeden hektar 

Leu   leucin 

LMW   low molecular weight 

Lys   lysin 
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MALDI-TOF  matrix assisted laser desorption/ ionization time-of-flight 

Met   methionin 

N0    bez dusíkatého hnojení v koncentraci 0 kg N/ ha 

N140   dusíkaté hnojení v koncentraci 140 kg N/ ha 

OSN   Organizace spojených národů 

Phe   fenylalanin 

ppm   parts per milion 

Pro    prolin 

RP-HPLC  reverse phase high-performance liquid chromatography 

SDS-PAGE  sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis 

Ser    serin 

TEMED  N,N,N´,N´-tetraethylmethylendiamin 

Thr   threonin 

Tyr   tyrosin 

ÚVGZ   Ústav výzkumu globální změny 

Val   valin 

µmol · mol-1  mikromol na mol, jednotka 

 


