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ABSTRAKT 
Oxidační procesy hrají v buňce důležitou roli ve fyziologických i patologických 

procesech. Rovnováha těchto procesů je zajišťována vzájemně kooperujícími 
antioxidačními systémy, pro jejichž správnou činnost v organismu je nutný 
dostatečný obsah látek s antioxidačními účinky.  

Předložená práce je zaměřena na vývoj a optimalizaci metod stanovení 
významných neenzymových a enzymových antioxidantů a testování celkové 
antioxidační kapacity vybraného biologického materiálu. 

Byly optimalizovány metody extrakce a stanovení obsahu vitaminu E 
a karotenoidů a stanovení aktivit superoxiddismutasy, katalasy, peroxidasy 
a lipoxygenasy ve sladovnickém ječmeni a ve sladu. Pro analýzu obsahu vitaminu E, 
fenolických sloučenin a karotenoidů byly použity RP-HPLC a HPLC/ESI-MS, 
ke stanovení enzymových aktivit byly zvoleny spektrofotometrické metody. 
Pro analýzu aktivit katalasy a lipoxygenasy byly vyvinuty nové kolorimetrické 
metody a porovnány s přímými metodami v UV oblasti. Aktivita SOD byla 
stanovována komerčním diagnostickým setem. Pro peroxidasu byla zavedena 
kolorimetrická metoda. U enzymových metod byly stanoveny některé kinetické 
parametry.  

Optimalizované metody byly použity při analýzách antioxidantů v rostlinném 
materiálu – v ječmeni a ve sladu – v souborech vzorků o šesti odrůdách, pěstěných 
na čtyřech různých lokalitách po dobu dvou let. Obsah individuálních antioxidantů 
se lišil v závislosti na odrůdě, většinou však nebyly nalezeny významné rozdíly 
v hladinách v závislosti na pěstební lokalitě. Patrně největší vliv na hladiny 
nízkomolekulárních i enzymových antioxidantů mají klimatické podmínky v dané 
lokalitě; oxidační procesy jsou ovliňovány jednak množstvím vláhy, jednak 
slunečním svitem, který indukuje oxidační procesy v pěstovaných rostlinách. 
Aktivita antioxidantů v obilkách ječmene prudce narůstá během procesu sladování; 
za zvýšené teploty a vlhkosti dochází nejprve k aktivaci enzymových systémů 
včetně těch antioxidačních. V obilce probíhá zvýšená metabolická aktivita, během 
níž lze předpokládat zvýšenou tvorbu radikálů; za tímto účelem mohou být 
aktivovány ostatní antioxidační systémy, aby ochránily buňky před poškozením 
oxidačním stresem. 

V další části práce byly zavedené metody využity při klinických studiích 
hodnotících vliv exogenně přijímaných antioxidantů na metabolický a antioxidační 
status lidského organismu.  

První klinická studie byla zaměřena na sledování vlivu suplementace 
potravinovým doplňkem obsahujícím nenasycené mastné kyseliny a vitamin E 
na metabolismus jedinců s hyperlipidemií. Po tříměsíčním podávání preparátu došlo 
ke zlepšení profilu parametrů metabolismu lipidů a ke zvýšení hladin sérových 
antioxidantů. Druhá studie sledovala hladiny enzymových a neenzymových 
antioxidantů u zdravých jedinců po dočasně zvýšeném příjmu potravin bohatých 
na antioxidanty. Po dvouměsíční suplementaci došlo k mírnému nárůstu obsahu 
fenolických látek v plazmě. Celková antioxidační kapacita ani aktivity enzymových 
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antioxidantů nebyly ovlivněny. Z výsledků klinických studií je patrné, že doplňování 
antioxidantů v přirozené formě nebo ve formě potravinového doplňku neovlivňuje 
výrazně metabolismus zdravých jedinců, ale u jedinců trpících chronickými 
civilizačními chorobami může vhodně zvolená suplementace pozitivně ovlivnit 
jejich zdravotní stav. 

Výsledky práce potvrzují, že zavedené metody jsou dobře použitelné k analýze 
parametrů posuzujících antioxidační stav organismu a jsou vhodné i k monitoringu 
exogenního příjmu antioxidantů. 

 
ABSTRACT 
Oxidative processes play important role in cell physiology and pathology as well. 

Balance of these processes is supplied by cooperating antioxidative systems; 
function of antioxidant defense systems depens on high levels of antioxidants 
in organism. 

Presented work is focused on developement and optimization of methods 
for analysis of important enzyme and non-enzyme antioxidants as well as total 
antioxidant capacity of selected types of biological material. 

Extractions and analyses of vitamin E, carotenoids, superoxide dismutase, 
catalase, peroxidase and lipoxygenase in barley and malt were optimized. RP-HPLC 
and HPLC/ESI-MS were used for analysis of vitamin E, phenolic and carotenoid 
content, spectrophotometry was used for enzymes activity analysis. A new methods 
for catalase and lipoxygenase activities were developed and compared with direct 
UV methods. Superoxide dismutase activity was determined by commercial 
diagnostic kit. A colorimetric method was used for peroxidase activity 
determination. Some kinetic parameters of enzymes were provided too. 

Optimized methods were used in the analyses of antioxidants in plant material – 
in barley and malt - in sets of samples of 6 varieties cultivated in four different 
locations for two years. Content of individual antioxidants differed depending on the 
variety, but usually were not found significant differences in the levels, depending 
on growing location. Perhaps climatic conditions have the greatest influence on 
levels of low molecular weight and enzymatic antioxidants at the specific location; 
oxidation processes are influenced both the quantity of moisture, both by sunlight, 
which induces oxidative processes in cultivated plants. The activity of antioxidants 
in barley caryopses is rapidly increasing during the malting process; an elevated 
temperature and moistness first induces activation the enzyme systems including 
antioxidant. In caryopsis is metabolic activity increased during which we can expect 
an increased production of radicals; for this purpose can antioxidant systems be 
activated that protect cells from damage by oxidative stress. 

In the second part of work optimized methods were applied in two clinical trials 
focused on study of the influence of exogenous antioxidants intake on metabolic and 
antioxidant status in human organism. In the  first clinical study influence of food 
supplement containing polyunsaturated fatty acids and vitamin E on metabolism 
of hyperlipidaemics was evaluated. After 3-month supplemenation a lipid profile 
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was improved and serum antioxidant levels increased. The second experiment was 
focused on enzyme and non-enzyme antioxidant levels in healthy subjects 
after temporarily intake of specific foods rich in antioxidants. After two-month 
intake plasma phenolic substances were slightly increased. Total antioxidant 
capacity and activities of enzyme antioxidants were not affected. Results of both 
clinical exeriments showed that supplying of antioxidants in natural form or in the 
form of food supplements does not markedly affect metabolism of healthy subjects, 
while in patients with chronic diseases antioxidant supplementation can positively 
influence metabolic status. 

Results of this work showed that optimized methods are suitable for analyses 
of antioxidant status parameters and also for monitoring of exogenous antioxidant 
intake. 
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1. PŘEHLED AKTUÁLNÍCH POZNATK Ů 
Kyslík je významný biogenní prvek, nezbytný pro získávání buněčné energie 

u všech aerobních organismů. V poslední době se ukazuje, že při metabolismu 
v buňce běžně vzniká řada reaktivních forem kyslíku a dusíku, které mají značný 
fyziologický i patogenetický význam.  

Reaktivní formy kyslíku a dusíku jsou látky, které snadno a rychle reagují 
s různými biologickými strukturami – mastnými kyselinami a lipidy, 
mononukleotidy a polynukleotidy i s řadou nízkomolekulárních metabolitů, 
koenzymů a jiných součástí živé hmoty. Díky tomu se staly významnými 
prostředníky přenosu energie, faktory imunitní ochrany a signálními molekulami 
buněčné regulace. Při nadměrné produkci však mohou působit jako toxické látky, 
schopné buňku poškodit či dokonce usmrtit [1].  

Je zřejmé, že každá buňka musí být proto vybavena prostředky, které udržují 
tvorbu reaktivních forem na fyziologické úrovni. Ochrana organismu proti 
oxidačnímu poškození je tvořena vzájemně spolupracujícími skupinami 
antioxidantů. Řadu z nich si dokáže organismus syntetizovat (enzymové 
antioxidanty, močovina), některé je však nutné exogenně doplňovat jako složky 
potravy (vitamíny). 

Koordinovaná součinnost antioxidačních systémů vyžaduje dostatečné množství 
jednotlivých antioxidačních látek v organismu. Funkce jednoho antioxidantu navíc 
často podmiňuje účinek jiného článku soustavy. Sledování funkcí antioxidačních 
systémů v různých druzích biologického materiálu může být proto velmi významné 
pro pochopení poruch antioxidační ochrany a pro účelné preventivní zásahy. 
Současně je možnost studia antioxidantů podmíněna úrovní rozvoje a dostupností 
analytických metod použitelných ke sledování parametrů oxidačního stresu 
na funkční i molekulární úrovni. 

1.1 Význam a rozdělení antioxidantů v biologických systémech 

Antioxidační ochrana organismu představuje složitý komplex mechanismů, 
které pracují ve vzájemné souhře, doplňují se a mnohdy i potencují, navíc musejí být 
v rovnováze s prooxidačními látkami, tedy s produkcí reaktivních forem kyslíku 
a dusíku [2]. Systémy jsou lokalizovány v různých buněčných strukturách. 
Antioxidační obranné mechanismy zahrnují neenzymové a enzymové systémy [3]. 
Z chemického hlediska můžeme za antioxidant považovat každou látku, která 
zabrání reakci reaktivního metabolitu s jinou látkou. Z biologického hlediska je 
antioxidant taková sloučenina, která i v malém množství ve srovnání s koncentrací 
substrátu reaguje s ROS za tvorby relativně stabilních netoxických produktů [4]. 

Komplexní antioxidační systém zahrnuje několik stupňů ochrany: 
− primární antioxidanty  – zabraňují tvorbě radikálů: 

� eliminací volných iontů Fe nebo Cu různými interními chelatačními činidly 
(albumin, myoglobin, ferritin, transferrin, ceruloplasmin, metallothionin aj.) 

� inhibicí enzymů, které katalyzují tvorbu ROS 
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− sekundární antioxidanty – vychytávají již vytvořené ROS: 
� enzymové systémy, např. superoxiddismutasa (SOD), glutathionperoxidasa 

(GPx), glutathionreduktasa (GR), katalasa (CAT), metaloenzymy 
� nízkomolekulární sloučeniny, např. glutathion, kyselina askorbová, 

tokoferoly, bilirubin, kyselina močová, karotenoidy a flavonoidy 
− terciární antioxidanty  – odstraňují molekuly poškozené působením ROS: 

� proteolytické a lipofilní enzymy, př. fosfolipasa A  
� regenerační systémy pro opravu oxidačního poškození DNA (endonukleasy). 

1.2 Metody měření složek antioxidačního systému 

Detekce radikálů bývá vzhledem ke krátké době jejich existence velmi náročná. 
V praxi se proto přistupuje k měření následků jejich působení. Byly vyvinuty 
metody, které měří produkty radikálových reakcí a ukazatele poškozených 
biomolekul a stanovují změny v antioxidační kapacitě organismu. 

V praxi jsou nejdostupnější a také nejvýznamnější měření jednotlivých složek 
antioxidačního systému. Pro stanovení aktivit antioxidačních enzymů 
(superoxiddismutasy, glutathionperoxidasy, katalasy, peroxidas) jsou 
nejpoužívanější spektrofotometrické techniky. Nízkomolekulární antioxidanty 
(kyselina askorbová, karotenoidy, tokoferol atd.) jsou analyzovány nejčastěji 
pomocí HPLC s UV-VIS nebo coulochemickou detekcí [5]. 

Absorpční spektrofotometrie 

Jednoduchá kvantitativní stanovení aktivity enzymů jsou založena na přímém 
spektrofotometrickém měření úbytku koncentrace substrátu nebo přírůstku 
koncentrace produktu v katalyzovaných reakcích. S nástupem a rozšířením 
automatických analyzátorů využívajících viditelnou oblast spektra byla řada postupů 
pracujících v UV oblasti optimalizována pomocí kolorimetrických reakcí, v nichž 
zbylý substrát nebo vznikající produkt reaguje s dalším činidlem za vzniku 
barevného produktu. 

U některých antioxidačních enzymů jsou rozšířenější nepřímé 
spektrofotometrické metody. Jejich všeobecným principem je generování radikálů, 
které reagují s činidlem za vzniku barevné sloučeniny. Enzymy přítomné ve vzorku 
vychytávají vznikající radikály, čímž způsobují úbytek zbarvení v reakční směsi. 
Na podobném principu je také založeno stanovení celkové antioxidační kapacity 
vzorku. 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie se řadí mezi nejčastěji používané 
separační metody při analýze nízkomolekulárních antioxidantů. Vyniká vysokou 
účinností, dobrou opakovatelností a robustností; je vhodná pro dělení netěkavých 
a polárních látek, jejichž analýza příbuznou plynovou chromatografií bývá často 
obtížná [6]. 
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 Detektory v HPLC zaznamenávají rozdíl mezi průchodem čisté mobilní fáze a 
fáze obsahující eluovanou složku. Koncentrační detektory reagují na změnu 
hmotnostní koncentrace složky v eluentu. Hmotnostní detektory reagují na změnu 
hmotnostního toku složky v eluentu. [7].  

1.3 Studium vlivu látek s antioxidačními účinky na organismus 

Oxidační procesy, probíhající v každé buňce organismu, jsou regulovány celou 
škálou vzájemně spolupracujících antioxidačních systémů. Pro jejich správnou 
funkci je v organismu nezbytný dostatečný obsah látek s antioxidačními účinky. 
Řada z nich je syntetizována přímo v organismu, některé je však nutno doplňovat 
exogenně v potravě [8]. 

Studiu antioxidačních účinků potravin a jejich složek se v současné době věnuje 
zvýšená pozornost; předmětem zájmu bývá výzkum biologického účinku 
antioxidantů a také jejich lokalizace a koncentrace v různých druzích organismů 
a tkání. Vedle laboratorních výzkumů bývají účinky ověřovány organizováním 
klinických experimentů. 

Koncepce humánních klinických studií 

Klinické studie bývají prováděny za účelem potvrzení bezpečnosti a efektivity 
nové látky či preparátu. Zahrnují podávání definované dávky preparátu 
dobrovolníkům po určitou dobu, během níž bývají v pravidelných intervalech 
odebírány vzorky. V těchto vzorcích jsou vyšetřovány vybrané parametry, na jejichž 
hladiny bývá zaměřen účinek preparátu. Vzhledem k tomu, že na rozdíl 
od laboratorních pokusných zvířat je každý lidský organismus díky expozici 
rozdílným prostředím velmi specifický, je prakticky nezbytné kromě těchto 
vybraných parametrů sledovat celkový metabolický status celého organismu. 
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2. CÍLE PRÁCE 
Oxidační poškození biologického systému je velmi složitý proces a pro jeho 

reparaci a úpravu redoxního stavu buňky je nutno znát hlavní příčiny oxidoredukční 
nerovnováhy, od které jsou další projevy oxidačního stresu odvozeny. Cílem 
disertační práce je přispět k poznatkům týkajícím se obsahu látek s antioxidačními 
účinky v různých typech biologických materiálů a možnost využití těchto znalostí 
k léčbě následků oxidačního stresu. 

Součástí práce je optimalizace metod stanovení vybraných nízkomolekulárních 
a enzymových antioxidantů v lidském organismu a v potravinách a potravinových 
doplňcích rostlinného i živočišného původu. 

Za účelem splnění cílů práce byla problematika rozdělena na následující dílčí 
úkoly: 

− optimalizace extrakce, identifikace a analýzy obsahu vybraných 
nízkomolekulárních a enzymových antioxidantů v biologickém materiálu 

− výběr a optimalizace metod stanovení obsahu vybraných látek s antioxidačními 
účinky v extraktech z biologického materiálu 

− komplexní analýza obsahu nízkomolekulárních a enzymových antioxidantů 
ve vybraném biologickém materiálu 

− optimalizace stanovení celkové antioxidační aktivity vybraných typů 
biologického materiálu 

− realizace experimentálních klinických studií zaměřených na sledování vlivu 
exogenní suplementace antioxidanty na vybrané metabolické funkce jedinců. 
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3. METODICKÉ POSTUPY 

3.1 Analyzovaný biologický materiál 

Ječmen a slad 

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským v Brně byly 
vybrány vzorky sladovnického ječmene šesti odrůd – Bojos, Jersey, Malz, Radegast, 
Sebastian, Tolar. Ječmeny byly vypěstovány na čtyřech různých lokalitách 
v okresech Brno-venkov, Karlovy Vary, Prostějov a Břeclav za použití standardních 
pěstitelských postupů.. 

Z dodaných vzorků obilek ječmene se za dohodnutých podmínek máčení, klíčení 
a hvozdění vyrobil slad. Mikrosladovací metoda byla prováděna na Sladařském 
ústavu VÚPS v Brně.  

K analýzám byly vybrány soubory vzorků stejných odrůd pěstovaných 
na stejných lokalitách po dobu dvou let. Tyto vzorky byly využity při optimalizaci 
metod pro stanovení aktivit antioxidačních enzymů a pro stanovení vitaminu E. 

Speciální série ječmenů šlechtěných za účelem nízké hladiny lipoxygenasy byla 
použita na analýzu aktivity enzymu lipoxygenasy a na studium jeho regulace. 

Krev a sérum 

Při realizaci klinických studií vlivu antioxidantů na lidský organismus byly 
získávány vzorky krve vybraných skupin dobrovolníků. Pro analýzu 
nízkomolekulárních antioxidantů byly prováděny odběry srážlivé krve, ze které bylo 
následnou centrifugací separováno sérum. Pro analýzu enzymových antioxidantů 
byla použita plná krev, odebíraná do zkumavek obsahujících protisrážlivé činidlo 
heparin.  

Materiál použitý při klinických studiích 

V klinických studiích, prováděných za účelem zjištění vlivu potravinových 
doplňků a potravin na metabolický a antioxidační status člověka byl v první studii 
použit přírodní preparát Nature Bounty EPA (Walmark, ČR) obsahující rybí olej 
s vysokým obsahem omega-3-nenasycených mastných kyselin a vitaminu E. 

Ve druhé realizované studii byla jako tuzemský přirozený zdroj antoxidantů 
vybrána jablka odrůdy Golden Delicious a Idared, zakoupená v maloobchodní síti. 

3.2 Stanovení látek ovlivňujících antioxidační status organismu 

Katalasa 

Stanovení aktivity katalasy bylo prováděno v extraktech z ječmene a sladu. 
Zavedená spektrofotometrická metoda využívající přímé měření úbytku substrátu  
peroxidu vodíku byla srovnávána s optimalizovanou kolorimetrickou metodou 
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dle Gótha, která využívá inhibici enzymové aktivity molybdenanem amonným 
a jeho reakcí s nespotřebovaným peroxidem za vzniku žlutého zbarvení [9]. 

Optimalizovaná kolorimetrická metoda byla později použita pro automatizaci 
stanovení a rovněž byla využita pro stanovení aktivity katalasy v lidské krvi 
při klinické studii. 

Superoxiddismutasa 

Pro stanovení aktivity superoxiddismutasy byla využita komerčně vyráběná 
diagnostická souprava RANSOD (Randox Laboratories, UK), založená na nepřímé 
metodě využívající tetrazoliové soli INT, která je redukována působením 
superoxidových radikálů na růžový formazan; superoxidové radikály jsou 
generovány při vzniku reakci xanthinu s xanthinoxidasou [10]. Aktivita SOD byla 
stanovována ve vzorcích lidské krve získaných v klinické studii; při stanovení 
aktivity v ječmeni a ve sladu byl optimalizován postup extrakce SOD z obilky. 

Peroxidasa 

Aktivita peroxidasy byla stanovována v extraktech z ječmene a sladu. Byla 
optimalizována kolorimetrická metoda využívající guaiacol jako substrát a donor 
elektronů.  

Glutathionperoxidasa 

Aktivita glutathionperoxidasy byla sledována v lidské krvi. 
Ke spektrofotometrickému stanovení aktivity glutathionperoxidasy bylo využito 
komerčně dostupného setu RANSEL (Randox Laboratories, UK). Metoda je 
založena na oxidaci glutathionu kumenhydroperoxidem a následné oxidaci NADPH. 

Lipoxygenasa 

Aktivita LOX byla analyzována v extraktech z ječmene a sladu. 
Pro spektrofotometrické stanovení bylo použito metody podle McDonalda [11], 
založené na přímém měření vznikajících konjugovaných dienů při 234 nm. Následně 
byla vyzkoušena a optimalizována kolorimetrická metoda s xylenolovou oranží [12]. 

Celková antioxidační kapacita 

Ke stanovení celkové antioxidační kapacity byly využity a srovnávány dvě 
metody – ABTS a TRAP. 

K měření antioxidační kapacity metodou ABTS byl využit komerčně dostupný 
diagnostický set TAS (Randox Laboratories, UK), založený na principu vychytávání 
radikálů generovaných z 2,2-azinobis(3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol)-6-sulfonátu. 

Metoda TRAP je založena na vychytávání generovaných peroxylových radikálů 
z 2,2`-azobis-(2-amidinopropan)-dihydrochloridu (ABAP). Přidáním luminolu byla 
metoda optimalizována pro chemiluminiscenční měření [13]. 

Antioxidační kapacita je charakterizována jako doba, po kterou jsou antioxidanty 
ve vzorku schopny vychytávat generované radikály. 
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Nízkomolekulární antioxidanty 

Ke stanovení koncentrace lipofilních nízkomolekulárních antioxidantů byla 
použita metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie na reverzní fázi (RP-
HPLC) se spektrofotometrickou nebo fluorescenční detekcí. Analyzovány byly 
karotenoidy, retinol a α-tokoferol. Identifikace a kvantitativní vyhodnocení 
jednotlivých analytů bylo provedeno pomocí externí kalibrace s použitím 
standardních roztoků. 

Stanovení celkových flavonoidů bylo provedeno orientační metodou s hlinitou 
solí a dusitanem sodným; jako standard byl použit roztok katechinu. Ke stanovení 
celkových polyfenolů byla využita kolorimetrická metoda s Folin-Ciocaltauovým 
činidlem s kalibrací na standard kyseliny gallové [14]. 

Mastné kyseliny 

Mastné kyseliny byly analyzovány metodou GC-FID ve vzorcích lidského séra 
získaných v průběhu klinického experimentu. Analýze předcházela extrakce 
a esterifikace mastných kyselin, při které byla optimalizována zjednodušená metoda 
dle Kanga [16]. 

3.3 Organizace klinických studií 

Klinický experiment I 

První klinický experiment byl zaměřen na podávání přírodního preparátu 
obsahujícího polynenasycené mastné kyseliny a vitamin E. Klinické studie I 
se zúčastnilo 38 dobrovolníků, kteří byli rozděleni do čtyř skupin podle předběžného 
screeningu jejich lipidového profilu. 

Klinická studie byla rozčleněna na tři periody: v první fázi měly všechny skupiny 
běžný stravovací režim. V další fázi užívaly tři skupiny potravinový doplněk. Čtvrtá 
skupina měla běžnou stravu. V poslední fázi se první tři skupiny vrátily k běžnému 
stravovacímu režimu. 

Během celého období byla všem jedincům pravidelně odebírána krev 
a separované sérum bylo použito k analýze vybraných parametrů. 

Klinický experiment II 

Druhý klinický experiment byl zaměřen na sledování metabolického 
a antioxidačního statusu po dočasně zvýšeném příjmu antioxidantů přirozeně 
obsažených v jablkách. Experimentu se zúčastnilo 16 zdravých dobrovolníků, 
rozdělených do dvou skupin. 

Studie probíhala ve třech fázích; v první fázi měly obě skupiny běžnou stravu. 
v druhé fázi byla běžná strava jedné skupině doplněna o 500 g jablek na den. Třetí 
fáze byla zaměřena na kontrolu metabolických parametrů poté, co se první skupina 
vrátila do normálního stravovacího režimu. U všech jedinců byly provedeny odběry 
krve, která byla použita k analýze metabolických parametrů a antioxidantů. 
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4. VÝSLEDKY A DISKUSE 
Předložená práce je zaměřena na analýzu enzymových a neenzymových 

antioxidantů v různých druzích biologického materiálu. První část práce je zaměřena 
na sledování změny vybraných antioxidantů v ječmeni a sladu v souvislosti 
se studiem aktivace antioxidačních mechanismů v závislosti na vnějších faktorech. 
Druhá část práce je zaměřena na sledování změn enzymových i nízkomolekulárních 
antioxidantů u humánních souborů za účelem posouzení vztahů mezi aktivitami 
jednotlivých složek antioxidačního komplexu. Výběr biologického materiálu 
a zaměření obou částí práce úzce souvisí s pracovním zařazením a bylo prováděno 
v souladu s potřebami pracoviště doktorandky.  

V první fázi práce bylo třeba optimalizovat metody stanovení aktivity 
antioxidačních enzymů s ohledem jednak na kinetiku reakce, dále na substrátovou 
specifitu a v neposlední řadě na charakter biologických vzorků.   

4.1 Optimalizace stanovení enzymových aktivit 

Hlavním důvodem optimalizace vybraných metod ke stanovení aktivity enzymů 
byl záměr zjednodušit tyto metody, přizpůsobit podmínky provedení danému 
biologickému materiálu a umožnit rychlé a rutinní stanovení velkého objemu 
vzorků. Spektrofotometrické kinetické metody jsou obvykle založeny na přímém 
měření úbytku koncentrace substrátu či nárůstu produktu jako změně absorbance 
v čase. Tato měření obvykle nejsou komplikovaná, avšak vzorky je nutno 
stanovovat postupně, což klade velké nároky na čas a dodržení podmínek stability 
vzorků. Řešením je aplikace metod na automatické biochemické analyzátory, čímž 
dochází především k eliminaci chyb způsobených lidskou rukou; dalšími pozitivy 
jsou velká úspora času, pracovních sil a v neposlední řadě výrazná redukce objemů 
chemikálií i vzorků. 

Katalasa  

Pro optimalizaci stanovení aktivity katalasy byla zvolena kolorimetrická metoda 
podle Gótha [100]. Původní UV metoda, založená na přímém měření úbytku 
substrátu peroxidu vodíku, zde byla upravena přídavkem molybdenanu amonného, 
který reaguje s peroxidem za vzniku žlutého zbarvení absorbujícího ve viditelné 
oblasti spektra. Oproti původnímu provedení bylo v metodě s ohledem na budoucí 
automatizaci zavedeno několik úprav – změna vlnové délky a počátečních 
koncentrací substrátu (peroxidu vodíku) i molybdenanového činidla. Pomocí 
komerčního standardu katalasy byla proměřena řada vzorků o různých 
koncentracích původní UV metodou a upravenou kolorimetrickou metodou.  

Mezi oběma metodami byla zjištěna významná pozitivní korelace (r = 0,9929). 
Vzhledem ke srovnatelnosti obou metod mohla být tedy stávající UV metoda 
nahrazena jednodušší a rychlejší kolorimetrickou. 
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Superoxiddismutasa 

Ke stanovení aktivity superoxiddismutasy bylo využito nepřímých metod pro 
sledování úbytku superoxidového radikálu. Pomocí komerčních standardních 
roztoků byly porovnány dvě nepřímé metody využívající různé typy tetrazolipvých 
solí  – NBT a INT. Obě vykazovaly silnou pozitivní korelaci (r = 0,9962) a ukázaly 
se být vhodné pro měření vzorků, avšak metoda NBT vykazovala větší rozptyl 
naměřených výsledků. Důvodem mohl být fakt, že při měření byly používány 
reagencie připravené v laboratoři, zatímco pro INT metodu byl využíván komerční 
diagnostický set se stabilizovanými činidly. Pro rutinní měření byla proto zvolena 
metoda INT vzhledem k její snadné dostupnosti ve formě hotového setu a možnosti 
automatizace.  

Obecně je tato spektrofotometrická metoda poměrně citlivá, ale má i své 
nevýhody – je poměrně náročná na čas, velmi záleží na přípravě extraktu, což je 
zásadní problém u práce s komplexními biologickými matricemi. a dále dochází 
k postupnému poklesu aktivity xanthinoxidasy v roztoku. Rovněž nelze vyloučit 
interferenční vlivy dalších látek přítomných ve vzorku nebo extraktu, což se 
projevilo na časovém průběhu stanovení aktivity SOD v ječmeni. Validace metody 
RANSOD potvrdila nejistotu do 12% a opakovatelnost do 7% za různých podmínek 
stanovení 

Peroxidasa 

Aktivita enzymu peroxidasy byla stanovována metodou dle Nishioky [16]; jako 
donor elektronů pro oxidoredukční reakci byl použit guaiacol. Peroxidasa má 
poměrně úzkou substrátovou specifitu (termín se používá tehdy, když enzym reaguje 
jen s malým množstvím substrátů) – reaguje pouze s peroxidem vodíku, methyl- 
a ethylperoxidy. Naopak není specifická pro donory elektronů pro vodík – mohou 
jimi být fenoly, aminofenoly, diaminy, askorbát a řada aminokyselin [17]. Vzhledem 
ke specifické matrici zkoumaného materiálu (ječmen, slad) a pro ověření informací 
o faktorech ovlivňujících toto stanovení konkrétně s guaiacolem byly testovány 
optimální pH, teplota a koncentrace enzymu i substrátu.  

Optimální hodnota pH reakční směsi byla naměřena v rozmezí 6,8 – 7,2. Některé 
postupy pro stanovení aktivity doporučují nižší hodnoty pH; různé hodnoty jsou 
pravděpodobně uváděny s ohledem na praktické zkušenosti s činidlem, které slouží 
jako donor elektronů. Nicméně stabilita enzymu je uváděna v rozmezí pH 5,0 – 9,0 
[18], proto byla zvolena hodnota pH = 7,0, otestovaná v laboratoři jako optimální 
pro reakci a guaiacolem.  

Teplotní stabilita peroxidasy byla testována od 15 °C do 75 °C. Peroxidasa 
vykazovala vysokou aktivitu až do 45 °C, poté již klesala a při teplotě 60 °C byl 
enzym inhibován v důsledku denaturace. Pro stanovení aktivity je všeobecně 
doporučována teplota 20 – 25 °C; jež byla zvolena nejsnazší varianta vzhledem 
k laboratorní teplotě. Pro budoucí automatizaci však bude třeba srovnat aktivity 
POD ve vzorcích při teplotě 20 °C a 37 °C, neboť biochemické analyzátory mají 
naprogramovaná stanovení pro 37 °C. 
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Pro zjištění optimální koncentrace enzymu účastnícího se reakce byla sledována 
absorbance barevného produktu reakce po přidání různých množství komerčně 
vyrobené peroxidasy. Měřením bylo zjištěno, že pro optimální měření aktivity je 
maximální množství enzymu v reakční směsi do aktivity 40 U.ml-1. Při vyšším 
množství bylo nutné vzorky ředit, neboť v daném čase odečítání absorbance A2 již 
nebyl měřený úsek lineární. 

Při stanovení vlivu koncentrace guaiacolu na aktivitu POD byla sledována řada 
reakcí s postupně stoupající koncentrací guaiacolu. Z časové závislosti 
na koncentraci guaiacolu byla vypočítána počáteční rychlost reakce V0 = 0,003591 
mol.l-1.s-1 a Michaelisova konstanta KM = 0,001781 mol.l-1. 

Lipoxygenasa 

Pro stanovení aktivity lipoxygenasy je nejrozšířenější metodou 
spektrofotometrické měření. Principem metody je přímé stanovení vznikajících 
hydroperoxidů, které obsahují konjugované dvojné vazby s výraznou absorpcí 
při 234 nm [19]. Nevýhodou tohoto stanovení je nutnost pracovat v UV oblasti, což 
znemožňuje automatizaci metody. Na základě spektrofotometrického měření byla 
proto vyvinuta kolorimetrická stanovení, která využívají oxidaci látek vzniklými 
hydroperoxidy za vzniku barevné sloučeniny. 

Kolorimetrická metoda podle Jianga et al. [20] využívá reakce vzniklých 
hydroperoxidů s Fe2+. Vzniklé Fe3+ vytváří s xylenolovou oranží modrozelené 
zbarvení absorbující při 560 nm. Pro srovnání bylo požito 20 vybraných vzorků 
ječmene, které byly proměřeny oběma metodami – UV i kolorimetrickou. Výsledky 
ukázaly, že některé hodnoty aktivity lipoxygenasy u kolorimetrické metody byly 
výrazně vyšší než při měření totožných vzorků UV metodou. Vzhledem k malému 
počtu proměřených vzorků však nelze jednoznačně prokázat vyšší citlivost 
kolorimetrické metody.  

4.2 Stanovení nízkomolekulárních a enzymových antioxidantů v ječmeni 
a ve sladu 

Optimalizované metody byly použity při analýzách antioxidantů v ječmeni 
a ve sladu v souborech vzorků o 6 odrůdách, pěstěných na čtyřech různých 
lokalitách po dobu dvou let. 

Stanovení aktivity SOD v ječmeni a ve sladu 

Při analýze superoxiddismutasy byly v ječmeni naměřeny hodnoty aktivity 
v rozmezí 92 – 135 U.g-1 suš., přičemž v prvním roce byly hladiny vyšší nežli 
v následujícím. V připravených sladech se aktivity pohybovaly mezi 113 – 158 U.g-1 
suš. Proces sladování tedy zřejmě způsobuje aktivaci antioxidantů v obilce ječmene. 
Nejvyšší hodnoty SOD byly nalezeny v odrůdách Bojos a Jersey, nejnižší u odrůdy 
Radegast.  
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Graf 1. Aktivity SOD v ječmeni a ve sladu v závislosti na odrůdě 
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Významný vliv na aktivitu SOD má tedy především odrůda, hodnoty mohou 

kolísat až o +/- 120 %. Vliv předplodiny je poměrně obtížné hodnotit, poněvadž jde 
vždy o komplex faktorů působících na danou odrůdu. 

Rovněž umělá infekce je významným faktorem, který může ovlivnit aktivitu 
SOD; v provedené studii však neměla příliš velký vliv na aktivity SOD v ječmenech 
a sladech; rozdíly mezi jednotlivými odrůdami nejsou zřejmě v převážné většině 
případů statisticky významné. Sledované odrůdy se poněkud lišily spíše ve 
schopnosti aktivace enzymu v závislosti na napadení umělou plísňovou infekcí, 
případně ošetření fungicidními přípravky. 

Stanovení aktivity katalasy v ječmeni a ve sladu 

Při hodnocení aktivit katalasy v totožných vzorcích byly rovněž nalezeny rozdíly 
mezi aktivitou v ječmeni (63 – 101 U.g-1 suš.) a ve sladu (151 – 187 U.g-1 suš.), i 
když ve druhém roce sledování nebyly aktivity ve sladech natolik markantní (110 – 
135 U.g-1 suš.). Žádná z testovaných odrůd ani lokalit nevykázala významný rozdíl 
v katalasové aktivitě; je zřejmé, že aktivity enzymů jsou silně ovlivněny 
povětrnostními podmínkami v dané lokalitě. 

Stanovení aktivity peroxidasy v ječmeni a ve sladu 

Naměřené aktivity peroxidasy u sledovaných vzorků opět potvrdily významnou 
aktivaci enzymu během sladování ječmene. Hodnoty POD v ječmeni se pohybovaly 
v rozmezí 0,90 – 1,39 U.g-1 suš., ve sladu 3,14 – 4,89 U.g-1 suš. Nejvyšší aktivity 
POD byly nalezeny v odrůdě Malz, nejnižší v odrůdě Sebastian. 
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Graf 2. Aktivity peroxidasy v ječmeni a ve sladu v závislosti na odrůdě 
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Analýza vitaminu E a karotenoidů v ječmeni a ve sladu 

Analýzy nízkomolekulárních antioxidantů – vitaminu E, luteinu a β-karotenu – 
v obilkách ječmene a sladu potvrdily výraznou aktivaci antioxidační aktivity během 
sladování ječmene.  

Graf 3. Hladiny vitaminu E v ječmeni a ve sladu v závislosti na odrůdě 
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Nejvyšší obsahy sledovaných látek byly naměřeny v odrůdě Jersey. Nebyly 
nalezeny významné rozdíly v hladinách v závislosti na pěstební lokalitě. Všeobecně 
však došlo během sledovaného období k poklesu hladin ve druhém roce.  

Graf 4. Hladiny luteinu v ječmeni a ve sladu v závislosti na odrůdě 
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Souhrnně lze předpokládat, že patrně největší vliv na hladiny nízkomolekulárních 

i enzymových antioxidantů mají klimatické podmínky v dané pěstební lokalitě; 
oxidační procesy jsou ovliňovány jednak množstvím vláhy, jednak slunečním 
svitem, který indukuje oxidační procesy v pěstovaných rostlinách. Aktivita 
antioxidantů v obilkách ječmene prudce narůstá během procesu sladování; 
za zvýšené teploty a vlhkosti dochází nejprve k aktivaci enzymových systémů 
včetně těch antioxidačních. V obilce probíhá zvýšená metabolická aktivita, během 
níž lze předpokládat zvýšenou tvorbu radikálů; za tímto účelem mohou být 
aktivovány ostatní antioxidační systémy, aby ochránily buňky před poškozením 
oxidačním stresem. 

Zjištěné výsledky studie rostlinných antioxidantů lze považovat za zajímavou 
experimentální základnu pro další práce, před formulováním obecnějších závěrů je 
třeba další ověření a zejména dlouhodobější sledování změn aktivity enzymů i 
neenzymových antioxidantů v závislosti na odrůdě a na působení exogenních 
faktorů po dobu několika následujících let. Vzhledem k významu aktivity 
antioxidačního komplexu ječmene pro výslednou kvalitu finálního výrobku – piva 
může být další studium zdrojem užitečných výsledků s přímou praktickou aplikací, 
zejména při výběru odrůd, případně výběru a aplikaci ochranných a fungicidních 
látek.  
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4.3 Sledování složek antioxidačního komplexu v lidském organismu - 
klinická studie I 

První klinická studie byla zaměřena na vliv podávání přírodního preparátu 
obsahujícího polynenasycené mastné kyseliny a vitamin E na metabolismus a 
oxidační status osob s hyperlipidemií. Zúčastnilo se 38 dobrovolníků rozdělených do 
čtyř skupin podle předběžného screeningu jejich lipidového profilu: 1) soubor 
jedinců s hyperlipidemií (n = 10), 2) jedinci s hypercholesterolemií (n = 12), 3) 
zdraví jedinci (n = 8) a 4) kontrolní skupina (n = 8). Prvním třem skupinám byl 
v daném období podáván potravinový doplněk obsahující polynenasycené mastné 
kyseliny a vitamin E. Během experimentu byla všem jedincům odebírána 
a analyzována krev. 

Vybrané klinicko-biochemické parametry byly analyzovány v laboratoři klinické 
biochemie za použití akreditovaných postupů. Vyhodnocením výsledků byly 
zjištěny statisticky významné změny lipidových parametrů u obou rizikových 
skupin; u skupiny hyperlipidemiků nastal signifikantní pokles hladin celkového 
cholesterolu, LDL i triacylglycerolů. Hypercholesterolemici vykazovali pokles 
hladin triacylglycerolů. U skupin zdravých jedinců a kontrolní výrazné změny 
nenastaly. Ze získaných výsledků je patrné, že kombinovaný efekt PUFA přes 
prostaglandinovou dráhu a tokoferolu jakožto antioxidantu prostřednictvím regulace 
oxidačního stavu je schopen účinně a pozitivně ovlivnit hladinu lipidů v organismu.  

Graf 5. Změny hladin lipidových parametrů během daného období  
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Analýza nízkomolekulárních antixidantů ukázala zvýšení hladin retinolu a α-
tokoferolu u suplementovaných skupin těsně po ukončení podávání preparátu. 
Kontrolní skupina naopak vykazovala během sledovaného období pokles hladin 
všech parametrů a jejich nárůst na konci experimentu. Tuto skutečnost lze přičíst 
nástupu letního období a změně stravování, kdy se do přijímané potravy dostává 
více ovoce a zeleniny bohaté na antioxidanty, případně postupnému kumulačnímu 
efektu preparátu v organismu. 

Graf 6. Změny hladin retinolu a alfa-tokoferolu během daného období 
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Ke změnám v průběhu studie docházelo i při sledování produktů pokročilé 

oxidace proteinů a produktů pokročilé glykace. U rizikových skupin byly nalezeny 
výrazně vyšší hladiny produktů oxidace proteinů  nežli skupiny zdravých jedinců; 
během trvání experimentu hladiny AOPP a AGE klesly. Výsledky těchto parametrů 
nepřímo charakterizujících oxidační stav organismu svědčí opět o pozitivní roli 
podávaného vitaminového preparátu zejména u jedinců s hyperlipidemií 
a o propojení metabolismu lipidů a mechanismů regulace oxidačních procesů.  

Analýza mastných kyselin v séru probíhala v laboratořích VÚPS v Brně; během 
sledovaného období došlo u suplementovaných skupin k poklesu nasycených 
mastných kyselin, hlavně kyseliny palmitové (C16:0) a stearové (C18:0). U řady 
nenasycených mastných kyselin došlo během podávání preparátu k nárůstu hladin 
a po ukončení užívání k opětovnému poklesu, zvláště u kysliny linolové (C18:2 ω6) 
a olejové  (C18:1 ω9). Podobné změny nastaly u kyseliny dokosahexaneové 

retinol                                                              alfa-tokoferol 
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(C22:6 ω3) a eikosanoidů, které jsou deklarovány jako hlavní účinné složky 
podávaného preparátu. Byl zaznamenán výrazný nárůst kyseliny nervonové (C24:1 
ω9) ve všech suplementovaných skupinách. Tato kyselina se nachází 
v cerebrosidech a její nízká hladina bývá indikována u pacientů s roztroušenou 
sklerosou. 

Graf 7. Průměrné hodnoty hlavních nasycených kyselin během uvedeného období 
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Výsledky analýz ukazují, že suplementace potravinovým doplňkem EPA 

obsahujícím polynenasycené mastné kyseliny ovlivnila profily většiny významných 
analyzovaných mastných kyselin; polynenasycené mastné kyseliny (PUFA), zvláště 
skupina zahrnující omega-3-nenasycené mastné kyseliny, mají vliv na snižování 
hladiny triacylglycerolů, zabraňují v krevním řečišti shlukování a usazování 
aterosklerotických plátů, mají protizánětlivé a protisrážlivé účinky [21,22]. 
Podávaný potravinový doplněk obsahuje vysoké množství PUFA; v kombinaci 
s vitamínem E, který zabraňuje jejich oxidaci reaktivními formami, jsou 
prezentovány jako účinný potravinový doplněk při prevenci atherosklerosy. Podle 
výsledků této studie je možné regulovat hladiny lipidů a mastných kyselin 
pravidelným přísunem PUFA a tokoferolu přímým požíváním rybích produktů nebo 
ve formě potravinového doplňku.  

 

C14:0             C16:0               C18:0                 C21:0                C22:0 
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Graf 8. Průměrné hodnoty hlavních nenasycených kyselin během uvedeného období 
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4.4 Sledování složek antioxidačního komplexu v lidském organismu - 
klinická studie II 

Druhá klinická studie byla zaměřena na sledování změn antioxidantů v souvislosti 
s příjmem přirozených zdrojů v čerstvé formě. Jako zdroj antioxidantů byla 
vzhledem k charakteru regionu a stravovacím návykům zvolena jablka v množství 
500 g denně. Experimentu se zúčastnilo celkem 16 osob – první skupina (n = 8) 
doplňovala každý den svoji stravu o jablka po dobu dvou měsíců, druhá skupina 
(n = 8) sloužila jako kontrolní soubor. 

Během sledované doby došlo u obou skupin k signifikantnímu poklesu hladin 
cholesterolu na fyziologické hodnoty; došlo rovněž k výraznému poklesu hladin 
kyseliny močové. Hladiny nízkomolekulárních antioxidantů se v závislosti na příjmu 
jablek rovněž nezměnily; je to dané zvláště tím, že jablka jsou bohatá spíše na 
polyfenolické sloučeniny a obsahují relativně nízké hladiny karotenoidů. 
To koresponduje se zvýšením hladiny celkových flavonoidů u suplementované 
skupiny během experimentu.  

V souvislosti s uvedenou studií byly zavedeny a optimalizovány metody 
stanovení enzymových antioxidantů v plné krvi; největší rozdíl v naměřených 
aktivitách byl nalezen u katalasy – zatímco u suplementované skupiny došlo 
v uvedeném období k mírnému nárůstu aktivity, kontrolní skupina naopak vykázala 
poměrně výrazný pokles. Je tedy možné, že podávané množství jablek přispělo 
právě u katalasy k udržení její aktivity. 

C16:1        C18:1             C18:2           C20:x           C22:6          C24:1 
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Graf 9. Změny hladin celkových polyfenolů a flavonoidů během sledovaného období 
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Graf 10. Změny aktivit glutathionperoxidasy a katalasy během sledovaného období 
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Ze získaných výsledků v rámci klinického experimentu II vyplývá, že 
v deficientním období (zima, jaro) nestačí 500 g jablek denně k dosažení zvýšených 
hladin antioxidantů tak, jako u podávání vitaminů; potvrzují to další klinické studie, 
provedené v dřívější době [23,24,25]. Doplňování ve formě vitaminových preparátů 
sice vede ke zvýšení hladin antioxidantů v organismu, ale pouze přechodnému. 
Nejvhodnějším řešením se tedy jeví trvalý přísun antioxidantů v přirozených 
zdrojích; zde není důležité jen množství, ale je nutné dbát i na složení a typ zdroje – 
jablka jsou sice v naší populaci jedním z nejvýznamnějších zdrojů a v zimě 
představují spolu s  brambory cca 60% všech přijímaných antioxidantů, ale obsah 
aktivních látek v nich e poměrně nízký. Proto třeba rozšířit zejména příjem zeleniny 
jakožto jednoho z nejlepších zdrojů antioxidantů a současně i nenasycených 
mastných kyselin, podobně je třeba doplňovat další vhodné rostlinné (ořechy, 
cereálie) i živočišné zdroje podporující prostaglandinovou dráhu. Uvedené 
skutečnosti by měly být součástí preventivních informačních kampaní pro veřejnost 
s důrazem na specifické podmínky v české populaci. 

 
Celkově lze z dosažených výsledků konstatovat, že antioxidační systém aerobního 

organismu tvoří vzájemně propojenou síť nízkomolekulárních a enzymových 
antioxidantů, které zasahují do řady buněčných procesů. Změny vnějších podmínek, 
případně zvýšený přísun esenciálních antioxidantů většinou ovlivňuje komplexně 
regulovanými drahami i řadu dalších metabolických parametrů a drah, jako je 
metabolismus sacharidů, lipidů a transportní děje. Rozvoj metod postihujících 
aktivitu antioxidačního komplexu i jeho složek je stále aktuální problematikou 
významnou k pochopení základních metabolických regulací a odezvy organismů na 
fyziologické i patologické či stresové faktory.  

Právě rozvoj metod a jejich aplikace byly cílem předložené práce, jejímž účelem 
bylo přispět k poznatkům o regulaci redoxních procesů v živých systémech 
a některých metodách jejího sledování. 
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5. ZÁVĚRY 
• Předložená práce byla zaměřena na studium vybraných enzymových 

i neenzymových antioxidantů v různých typech biologického materiálu 
se zvláštním zaměřením na enzymy zapojené v regulaci oxidačního stresu. 

• V první části práce byly optimalizovány metody extrakce a stanovení vybraných 
nízkomolekulárních i enzymových antioxidantů v různých druzích biologického 
materiálu. Optimalizované metody byly aplikovány při analýzách antioxidantů 
v ječmeni a ve sladu v souvislosti se studiem aktivace antioxidačních mechanismů 
v závislosti na vnějších faktorech. Druhá část práce byla zaměřena na sledování 
změn enzymových i nízkomolekulárních antioxidantů u humánních souborů 
za účelem posouzení vztahů mezi aktivitami jednotlivých složek antioxidačního 
komplexu po dočasné exogenní suplementaci antioxidanty. 

• Účelem optimalizace metod stanovení aktivity enzymů bylo umožnit rychlé 
a rutinní stanovení velkého množství vzorků s potenciálním využitím 
automatického analyzátoru. Tento však pracuje pouze ve viditelné oblasti spektra, 
proto byly metody stanovení v UV oblasti srovnány s kolorimetrickými 
metodami. Dále byly optimalizovány podmínky stanovení s ohledem na daný 
biologický materiál.  

• Stanovení aktivity katalasy UV metodou bylo srovnáno s kolorimetrickou 
metodou využívající molybdenanu amonného podle Góthovy metody; obě metody 
vykazovaly na standardu katalasy významnou pozitivní korelaci. Optimalizace 
stanovení aktivity lipoxygenasy byla prováděna dle Jiangovy metody; metoda 
byla srovnávána s původním UV stanovením. V tomto případě nebyla potvrzena 
vyšší citlivost kolorimetrické metody a proto byla k analýzám reálných vzorků 
používána nadále UV metoda. 

• Stanovení aktivity superoxiddismutasy bylo testováno nepřímými 
kolorimetrickými metodami využívajícími tetrazoliové soli  – NBT a INT. Obě 
vykazovaly silnou pozitivní korelaci a ukázaly se být vhodné pro měření vzorků, 
avšak metoda NBT vykazovala větší rozptyl naměřených výsledků. Metoda INT 
byla zvolena pro měření reálných vzorků též z důvodu dostupnosti komerčního 
setu se stabilizovanými činidly. Validace metody RANSOD potvrdila nejistotu 
do 12% a opakovatelnost do 7% za různých podmínek stanovení. 

• Aktivita peroxidasy byla optimalizována pomocí Nishiokovy metody za použití 
substrátu guaiacolu; pro ověření informací o faktorech ovlivňujících toto 
stanovení s guaiacolem byly testovány optimální pH, teplotní stabilita enzymu 
a optimální koncentrace enzymu i substrátu. Z časové závislosti na koncentraci 
guaiacolu byla vypočítána počáteční rychlost reakce V0 a Michaelisova konstanta 
KM. 

• Pro optimalizaci stanovení celkové antioxidační aktivity zkoumaného materiálu 
byly vyzkoušeny metody ABTS a TRAP. Mezi oběma metodami byla nalezena 
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pouze slabá pozitivní korelace. Výsledky obou metod se sice řádově nelišily, 
avšak u většiny vzorků byly hodnoty získané metodou ABTS vyšší. Pro rutinní 
stanovení byla zvolena metoda ABTS z důvodu dostupnosti komerčního setu 
a možnosti automatizace. Metoda TRAP je vhodná pro výzkumné účely 
a pro stanovování široké škály vzorků pocházejících z různých matric. 

• Po optimalizaci metod byly analyzovány enzymy v reálných vzorcích. V první 
části práce byly sledovány hladiny antioxidantů v ječmeni a sladu za účelem 
posouzení kvality vstupní suroviny pro výrobu piva.. Stanovení aktivity 
superoxiddismutasy v ječmeni a ve sladu bylo prováděno komerčním 
diagnostickým setem. Sladování zřejmě způsobuje aktivaci antioxidantů v obilce 
ječmene; aktivita SOD ve sladu byla vždy vyšší než v ječmeni. Největší vliv 
na aktivitu SOD má odrůda ječmene; nejvyšší hodnoty SOD byly nalezeny 
v odrůdách Bojos a Jersey, nejnižší u odrůdy Radegast. Dalšími faktory 
ovlivňujícími aktivitu SOD mohou být klimatické podmínky, infekce, fungicidy, 
případně typ předplodiny. 

• Aktivita katalasy u sledovaných vzorků byla naměřena vyšší ve sladu 
než v ječmeni. Největší vliv na aktivitu měly pravděpodobně povětrnostní 
podmínky; nebyla zjištěna odrůdová závislost ani vliv pěstební lokality. 

• Naměřené aktivity peroxidasy u sledovaných vzorků opět potvrdily významnou 
aktivaci enzymu během sladování ječmene. Nejvyšší aktivity POD byly nalezeny 
v odrůdě Malz, nejnižší v odrůdě Sebastian.  

• Analýzy nízkomolerkulárníh antioxidantů - vitaminu E, luteinu a β-karotenu 
v obilkách ječmene a sladu potvrdily výraznou aktivaci i těchto antioxidantů 
během sladování ječmene. Nejvyšší obsahy sledovaných látek byly naměřeny 
v odrůdě Jersey. Nebyly nalezeny významné rozdíly v hladinách v závislosti 
na pěstební lokalitě.  

• Souhrnně lze uzavřít, že patrně největší vliv na hladiny nízkomolekulárních 
i enzymových antioxidantů v ječmeni mají klimatické podmínky v dané pěstební 
lokalitě. Aktivita antioxidantů v obilkách ječmene prudce narůstá během procesu 
sladování; v obilce probíhá zvýšená metabolická aktivita, během níž lze 
předpokládat zvýšenou tvorbu radikálů. Za tímto účelem mohou být aktivovány 
ostatní antioxidační systémy, aby ochránily buňky před poškozením oxidačním 
stresem. Před formulováním obecnějších závěrů je třeba další ověření a zejména 
dlouhodobější sledování změn aktivity enzymů i neenzymových antioxidantů 
v závislosti na působení exogenních faktorů po dobu několika následujících let.  

• Ve druhé části práce byly navrženy a organizačně zajištěny dva klinické 
experimenty prováděné ve spolupráci s oddělením klinické biochemie nemocnice 
v Kyjov, privátní laboratoří Vetlab v Brně a s laboratoří speciálních analýz 
Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Brně. 

• První klinická studie byla zaměřena na vliv podávání přírodního preparátu 
obsahujícího polynenasycené mastné kyseliny a vitamin E na metabolismus 
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a oxidační status osob s hyperlipidemií. Zúčastnilo se 38 dobrovolníků 
rozdělených do čtyř skupin podle předběžného screeningu jejich lipidového 
profilu. Prvním třem skupinám byl v daném období podáván potravinový doplněk 
obsahující polynenasycené mastné kyseliny a vitamin E . 

• V rámci první klinické studie byly optimalizovány metody stanovení enzymových 
antioxidantů v séru a dále metody stanovení nízkomolekulárních antioxidantů 
pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie, produktů pokročilé oxidace 
proteinů a pokročilé glykace pomocí spektrofluorimetrie a spektrofotometrie 
a dále metoda stanovení individuálních mastných kyselin v krevním séru 
využívající plynovou chromatografii s FID detekcí.. 

• U obou rizikových skupin byly po suplementaci zjištěny statisticky významné 
změny lipidových parametrů; u skupiny hyperlipidemiků nastal signifikantní 
pokles hladin celkového cholesterolu, LDL i triacylglycerolů. 
Hypercholesterolemici vykazovali pokles hladin triacylglycerolů. U skupiny 
zdravých jedinců a kontrolní skupiny výrazné změny nenastaly.  

• Analýza nízkomolekulárních antioxidantů ukázala zvýšení hladin retinolu a α-
tokoferolu u suplementovaných skupin těsně po ukončení podávání preparátu. 
Kontrolní skupina naopak vykazovala během sledovaného období pokles hladin 
všech parametrů a jejich nárůst na konci experimentu. 

• U rizikových skupin byly nalezeny výrazně vyšší hladiny produktů oxidace 
proteinů  nežli skupiny zdravých jedinců; během trvání experimentu hladiny 
AOPP a AGE klesly. Výsledky těchto parametrů nepřímo charakterizujících 
oxidační stav organismu svědčí o propojení metabolismu lipidů a mechanismů 
regulace oxidačních procesů.  

• Analýza mastných kyselin v séru ukázala pokles nasycených mastných kyselin, 
hlavně kyseliny palmitové (C16:0) a stearové (C18:0). U řady nenasycených 
mastných kyselin došlo během podávání preparátu k nárůstu hladin a po ukončení 
užívání k opětovnému poklesu, zvláště u kyseliny linolové (C18:2 ω6) a olejové  
(C18:1 ω9). Podobné změny nastaly u kyseliny dokosahexaneové (C22:6 ω3) 
a eikosanoidů. Byl zaznamenán výrazný nárůst kyseliny nervonové (C24:1 ω9) 
ve všech suplementovaných skupinách. 

• Podávaný potravinový doplněk obsahuje vysoké množství PUFA; omega-3-
nenasycené mastné kyseliny mají vliv na snižování hladiny triacylglycerolů, 
zabraňují v krevním řečišti shlukování a usazování aterosklerotických plátů, mají 
protizánětlivé a protisrážlivé účinky. V kombinaci s vitamínem E, který zabraňuje 
jejich oxidaci reaktivními formami, jsou prezentovány jako účinný potravinový 
doplněk při prevenci atherosklerosy. Podle výsledků této studie je možné 
regulovat hladiny lipidů a mastných kyselin pravidelným přísunem PUFA 
a tokoferolu přímým požíváním rybích produktů nebo ve formě potravinového 
doplňku.  
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• Druhá klinická studie byla zaměřena na sledování změn antioxidantů v souvislosti 
s příjmem přirozených zdrojů v čerstvé formě. Jako zdroj antioxidantů byla 
využita jablka v množství 500 g denně. Experimentu se zúčastnilo celkem 
16 osob – první skupina (n = 8) doplňovala každý den svoji stravu o jablka po 
dobu dvou měsíců, druhá skupina (n = 8) sloužila jako kontrolní soubor. 

• Během sledované doby došlo u obou skupin k signifikantnímu poklesu hladin 
cholesterolu na fyziologické hodnoty; došlo rovněž k výraznému poklesu hladin 
kyseliny močové. Hladiny nízkomolekulárních antioxidantů se v závislosti 
na příjmu jablek nezměnily. Byly zvýšeny hladiny celkových flavonoidů 
u suplementované skupiny během experimentu. U suplementované skupiny došlo 
v uvedeném období k mírnému nárůstu aktivity katalasy, kontrolní skupina 
naopak vykázala poměrně výrazný pokles. 

• Získané výsledky ukázaly, že v deficientním období nestačí zvýšený příjem jablek 
k pokrytí hladin antioxidantů tak, jako u podávání vitaminů. Nejvhodnějším 
řešením se jeví trvalý přísun antioxidantů v přirozených zdrojích s ohledem 
na složení a typ zdroje; je třeba rozšířit zejména příjem zeleniny i nenasycených 
mastných kyselin, podobně je třeba doplňovat další vhodné rostlinné i živočišné 
zdroje podporující prostaglandinovou dráhu.  

• Antioxidační systém aerobního organismu tvoří vzájemně propojenou síť 
nízkomolekulárních a enzymových antioxidantů, které zasahují do řady 
buněčných procesů. Rozvoj metod postihujících aktivitu antioxidačního komplexu 
i jeho složek je stále aktuální problematikou významnou k pochopení základních 
metabolických regulací a odezvy organismů na fyziologické i patologické 
či stresové faktory.  
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6. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 
ABTS 2,2.-azinobis (3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonát 
AGE Advanced Glycation-End Product 
AOPP Advanced Oxidation Protein Product 
CAT katalasa 
DNA deoxyribonukleová kyselina 
EPA eicosapentaneic acid 
GC-FID Gas Chromatography - Flame Ionization Detector 
GPx glutathionperoxidasa 
GR glutathionreduktasa 
HDL High-density lipoprotein 
HPLC High Performance Liquid Chromatography 
HPLC/ESI-MS HPLC - electrospray ionisation mass spectrometry 
HPLC-MS  High Performance Liquid Chromatography – Mass Spectrometry 
INT IodoNitroTetrazolium 
LDL Low-density lipoprotein 
LOX lipoxygenasa 
NADPH redukovaný nikotinamidadenindinukleotidfosfát 
NBT NitroBlueTetrazoliumchlorid 
POD peroxidasa 
PUFA Polyunsaturated Fatty Acids 
ROS Reactive Oxygen Species 
RP-HPLC Reversed phase HPLC 
SOD superoxiddismutasa 
TAS Total Antioxidant Status 
TRAP Total Radical Trapping Parameter 
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