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SOUHRN 

 

Pro přípravu mnoha druhů temper, které jsou používány v uměleckých dílech, jsou 

často využívána proteinová pojiva, jakými jsou například různé klihy, kaseiny nebo vajíčka, 

ať již celá nebo jejich jednotlivé části. Správná identifikace použitého proteinového pojiva je 

nezbytná pro zvolení správného restaurátorského postupu a také k určení malířské techniky. 

Úkolem této diplomové práce bylo zjistit nejvhodnější podmínky měření pro 

identifikaci proteinových pojiv pomocí plynové chromatografie s plamenově ionizačním 

detektorem (GC-FID). V první řadě se jednalo o stanovení podmínek separace pro jednotlivé 

aminokyseliny, které je nutné znát pro rozlišení jednotlivých druhů proteinových pojiv. 

V druhé řadě se jednalo o experimentální stanovení podmínek hydrolýzy proteinů, díky níž 

dochází k  rozštěpení proteinů na jednotlivé aminokyseliny.  



 

SUMMARY 

 

Painters often used a protein binding agents such as various types of animal glues, 

casein or eggs, either whole or their individual parts for preparation of many different types of 

temperas. The determination of the proteinaceous binder is essential in order to choose a 

suitable conservation method and for identification of the painting technique.  

This diploma thesis aims to define the most suitable conditions to determine the 

proteinaceous binders by gas chromatography with flame ionisation detector (GC-FID). 

Firstly, the optimal conditions needed for separation of individual amino acids, which are 

necessary to distinguish the protein binding agents, were set. Secondly, the empirically define 

conditions for hydrolysis of proteins, which breaks down proteins into the individual amino 

acids, were found.     
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1. ÚVOD 

 
 

Úkolem této diplomové práce bylo zjistit nejvhodnější podmínky pro identifikaci 

proteinových pojiv na plynovém chromatografu s plamenově ionizačním detektorem 

(GC-FID). 

Jelikož jsou proteiny příliš velkými molekulami pro přímou identifikaci, je nutné 

nejprve je hydrolyzovat na jednotlivé aminokyseliny. Tyto aminokyseliny je potom nutné 

pomocí derivatizačního činidla upravit tak, aby byly pomocí plynového chromatografu 

identifikovatelné. V této práci byla k hydrolýze použita 6M HCl a jako derivatizační činidlo 

byl použit ethylchloroformát ve směsi ethanolu a pyridinu (obr. 1). 
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Obrázek 1. Reakční rovnice derivatizace aminokyselin pomocí ECF. 

 

Identifikace proteinových pojiv je důležitá zejména pro restaurátorské účely, určení 

malířské techniky nebo také, ve výjimečných případech, dokonce i pro určování pravosti 

uměleckého díla. 

Pro přípravu mnoha druhů temper, které jsou používány v uměleckých dílech, jsou 

často využívána proteinová pojiva, jakými jsou například různé klihy, kaseiny nebo vajíčka, 

ať již celá nebo jejich jednotlivé části. Jejich správná identifikace poté slouží k určení 

správného restaurátorského postupu. 

 

 

1. HCl 
2. Ethanol  
    + pyridin 
3. ECF 
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2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 

2.1 Metody analýzy proteinů 

 

V současné době se pro identifikaci proteinů používá celá řada analytických metod. 

K nejčastěji používaným metodám patří různé typy chromatografií, např.  kapalinová 

chromatografie (HPLC), plynová chromatografie (GC) (kap. 2.1.1), pyrolysní plynová 

chromatografie (Py-GC), tenkovrstvá chromatografie (TLC) či papírová chromatografie 

(Striegel M.F., Hill J.: Thin layer chromatography for binding media analysis. Getty trust 

publication, Los Angeles, USA (1996). Všechny typy uvedených chromatografií jsou 

založeny na sledování poměru aminokyselin, které jsou charakteristické pro jednotlivé 

proteiny. Nevýhodou tohoto postupu analýzy je, že v některých proteinech je velmi podobný 

obsah jednotlivých aminokyselin, a proto nelze tyto proteiny od sebe spolehlivě odlišit1-3. 

Další nevýhodou je příprava samotného vzorku, která je časově velice náročná a v neposlední 

řadě je nevýhodou také to, že se jedná o destruktivní metody.  

 Další metodou používanou pro identifikaci proteinových materiálů v uměleckých 

dílech je hmotnostní spektrometrie, jejíž podstatou je studium iontů v plynném stavu. Tato 

metoda sestává ze tří částí, generování iontů sledovaných  molekul, separace iontů podle 

poměru jejich hmotnosti k náboji (m/z) a měření zastoupení jednotlivých druhů separovaných 

iontů4. Hmotnostní spektrometrie je využívána ke studiu nejen celých bílkovin, ale 

i peptidových štěpů, získaných specifickým enzymatickým štěpením5. Enzymovým štěpením 

vzniká peptidová směs, která je pro danou bílkovinu typičtější než poměr aminokyselin a 

jednoznačně ji charakterizuje6-11. 

V současné době již méně používanou metodou je infračervená spektrometrie, nejčastěji 

s Fourierovou transformací (FTIR), jejíž výhodou je, že se jedná o nedestruktivní metodu. 

Jejím principem je absorpce infračerveného záření při průchodu vzorkem, při níž dochází ke 

změnám rotačně vibračních energetických stavů molekuly v závislosti na změnách 

dipólového momentu molekuly12. Analytickým výstupem je infračervené spektrum, které je 

grafickým zobrazením funkční závislosti energie, většinou vyjádřené v procentech 

transmitance (T) nebo jednotkách absorbance (A) na vlnové délce dopadajícího záření7. 
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Pomocí „search programů“ a digitalizovaných knihoven infračervených spekter je možno 

identifikovat neznámou analyzovanou látku12. Jedná se tedy o metodu srovnávací. 

Obdobnou metodou, jako infračervená spektrometrie, je Ramanova spektrometrie, která 

podobně jako infračervená spektrometrie sleduje vibrační chování látek. Měří se při ní 

spontánní ramanovský rozptyl laserového záření dopadajícího na vzorek. Zdrojem záření je 

kontinuálně pracující argonový nebo kryptonový laser. Výhodou této metody oproti 

infračervené spektrometrii je, že je možné ji využít i u vodných roztoků. Navíc se laserové 

(viditelné) světlo lépe fokusuje, než světlo infračervené13. Také Ramanova spektra 

neznámých látek jsou srovnávána s referenčními knihovnami spekter, která jsou přístupné 

např. na internetu14. 

 

 

 

2.1.1 Plynová chromatografie 

 

2.1.1.1 Objev chromatografie 

 

Vysvětlení a objasnění chromatografie je nejlépe proveditelné na konkrétním příkladu, 

který dal chromatografii její název a je i východiskem pro vysvětlení základních pojmů 

chromatografie, kterými jsou mobilní a stacionární fáze.  

V roce 1906 provedl ruský botanik, fyziolog a biochemik M. S. Cvet pokus, při kterém 

využil chlorofyl rostlin, který dokázal rozložit na jeho jednotlivé složky – chlorofyl a, 

chlorofyl b a karotenoidy. Pro experiment využil petroethylenový extrakt chlorofylu, který 

nechal v kolonce protékat přes sloupce křemeliny (uhličitan vápenatý). Při průchodu 

kolonkou se extrakt rozdělil na jednotlivá barviva obsažená v chlorofylu a na kolonce se tedy 

vytvořily jasně znatelné a prokazatelné zóny, které bylo možné vidět a dokázat okem. Cvet 

tuto metodu pojmenoval chromatografie, barvopis. Vycházel z řeckého slova chromos, neboli 

barva15. 

Pokud se důkladně zamyslíme nad pokusem, zjistíme, že nelze pokus zkoumat jen 

z hlediska chemických částic, ale zamyslet se nad tím, jakou funkci dané látky v pokusu mají. 

Petroethylen představuje kapalnou (mobilní) fázi, ve které byla rozpuštěna směs chlorofylu   
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pevnou (stacionární) fázi představoval křemičitan. Kapalná fáze se pohybuje skrz fázi 

pevnou15. 

V roce 1941 přišel A. J. P. Martin s myšlenkou, proč by mobilní fází nemohl být i plyn 

a tak přišel s novým konceptem rozdělovací chromatografie. Na základě jeho hypotéz byly ve 

čtyřicátých letech vyzkoušeny nové analytické pokusy, které vedly k distribuci látek 

v systému plyn – pevná látka. O plynové chromatografii se začalo mluvit až od roku 1950, 

kdy po mnoha pokusech se svým kolegou A. T. Jamesonem se jim podařilo separovat mastné 

kyseliny pomocí rozdělovací chromatografie. Jejich práce byla publikována v roce 1952 

a v tomto roce Martin také získal Nobelovu cenu16. 

Objev plynové chromatografie přinesl do chemie obrovskou revoluci. Změnila pohled na 

analýzu těkavých látek a představuje vysokou citlivost při určování organických látek. 

Výhodou plynové chromatografie je její snadné spojení s hmotnostní spektrometrií, která 

umožňuje rychlou identifikaci separovaných látek. 

 

2.1.1.2 Dělení chromatografických metod 

 

Pro jednotlivé chromatografické metody existuje mnoho hledisek, podle kterých je lze 

rozdělit. Chromatografické metody je možné rozdělit podle mobilní fáze (kapalina/plyn), 

podle způsobu provedení (na koloně/plošné uspořádání) nebo podle principu separace 

(rozpouštění/adsorpce/iontová výměna). Pro snadné orientování v jednotlivých metodách je 

zde přiložena tabulka (tab. I), která vystihuje jednotlivé možnosti propojení stacionární fáze 

s mobilní. 
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Tabulka I.  Přehled chromatografických metod.17 

 

Hlavní typ 

chromatografie 

Mobilní 

fáze 

Stacionární 

fáze 
Název Zkratka Anglický název 

plynová ch. 

(GC – gas 

chromatography) 

plyn 

kapalina 

plynová 

rozdělovací 

chromatografie 

GLC gas-liquid ch. 

pevná látka 

plynová 

adsorpční 

chromatografie 

GSC gas-solid ch. 

kapalinová ch. 

(LC – liquid 

chromatography) 

kapalina 

kapalina 

kapalinová 

rozdělovací 

chromatografie 

LLC liquid-liquid ch. 

gelová permeační 

chromatografie 
GPC 

gel-permeation 

ch. 

papírová 

chromatografie 
PC paper chr. 

tenkovrstvá 

chromatografie 
TLC thin layer ch. 

pevná látka 

kapalinová 

adsorpční 

chromatografie 

LSC liquid-solid ch. 

iontově výměnná 

chromatografie 
IEC 

ion exchange 

ch. 

tenkovrstvá 

chromatografie 
TLC thin layer ch. 
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2.1.1.3 Plynová chromatografie 

 

Plynová chromatografie (GC) je separační metoda založená na rozdílu v distribuci látek 

mezi dvě nemísitelné fáze: mobilní fází je nosný plyn pohybující se skrz nebo podél 

stacionární fáze, která je umístěna v koloně. Je použitelná pro látky nebo jejich deriváty, které 

lze převést do plynné fáze za použitelných teplot18. 

Plynová chromatografie je založena na mechanismu adsorpce, rozdělování nebo 

vylučování19. Pro tuto analytickou metodu se používá přístroj zvaný plynový chromatograf 

(obr. 2). Přístroj se skládá z dávkovacího zařízení, chromatografické kolony umístěné  

v termostatu, detektoru a systému na zpracování dat. Stanovení se provádí buď při konstantní 

teplotě, nebo podle daného teplotního programu19. 

 

 

Obrázek 2. Schematický nákres plynového chromatografu20. 

 

V plynové chromatografii je separace provedena po nástřiku tekutého vzorku do proudu 

plynu, který protéká při zvolené teplotě chromatografickou kolonou. Je nutné předem znát, 

jakou teplotu varu zkoumaná látka má, aby teplota nástřiku převyšovala teplotu varu analytu, 

proto aby zkoumaná látka byla okamžitě převedena do plynného stavu. Při vstupu vzorku do 

kapilární kolony je daný vzorek zplyněn a rozdělen na dvě části. Hlavní část vzorku se 

nosným plynem vymyje do ovzduší, zbytek vzorku se přivede do kapilární kolony. Touto 
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technikou je objem vzorku zredukován a tím nepřevyšuje limitní objem kapilární kolony. 

Hlavním zdrojem tepla v chromatografu je termostat, který byl navržen tak, aby kontroloval 

danou teplotu systému. Teplota navržená pro jednotlivé látky a postupy může být jednak 

konstantní nebo může být postupně zvyšována k dosažení vhodných charakteristik separace21. 

Nejdůležitější částí chromatografu je detektor, který má za úkol monitorovat vycházející 

látky z kolony. Přítomnost jednotlivých látek může být detekována pomocí různých veličin. 

Jedná se zejména o tepelnou vodivost, hustotu a další fyzikální veličiny. Nejběžněji se 

používal pro detekci systém, založený na plamenovém ionizačním detektoru (FID) (obr. 3). 

Dnes se ale častěji používá tepelně vodivostní detektor (TCD), detektor elektronového 

záchytu (ECD) nebo hmotnostní spektrometr (MS). Základní částí plamenového ionizačního 

detektoru je malý plamen (vodík – vzduch) v kovovém prostoru. Organické sloučeniny, které 

v něm shoří, vytvářejí ionty, které normálně v plameni nejsou, neboť čistý plamen obsahuje 

jen radikály H, O, OH. Následným vznikem iontů dojde k ionizaci a tyto ionty postupují na 

sběrnou elektrodu, na které je udržován negativní potenciál. Detekce pomocí FID je tedy 

založena na měření ionizačního proudu plamene v důsledku shoření eluované látky. Tyto 

ionty zaplňují prostor mezi elektrodami a snižují jeho odpor, a tak může procházet proud. 

Výsledkem je pozorovatelný průchod proudu. Nevýhoda tohoto typu detektoru je, že odezvu 

neposkytuje většina anorganických plynů a par a některé organické látky (např. formaldehyd 

nebo chlorid uhličitý)21. 

 

 

Obrázek 3. Schéma plamenového ionizačního detektoru (FID)22. 
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2.1.1.4 Výsledek plynové chromatografie 

 

Plynová chromatografie je separační děj, který se v chromatografu neustále opakuje. Tento 

proces je složen ze dvou částí: rozpouštění a odpařování složek směsí, takže na výstupu se 

objeví celý analyt, který byl nastříknut do kolony. Jednotlivé složky směsi jsou pak 

detekovány v detektoru, poznamenány do počítače a vytisknuty v podobě chromatogramu21 

(obr. 4). 

V plynové chromatografii je chromatogram tvořen soustavou píků, které nám napomáhají 

popsat analyzovaný vzorek. Každý pík má charakteristické vlastnosti, kterými jsou plocha a 

výška. V ideálním případě mají píky tvar Gaussovy křivky. 

Poloha píku na ose x, která je zaznamenána pomocí retenčního času, určuje, o jakou látku 

se jedná (kvalitativní analýza) a plocha píku (výška) určuje koncentraci látek ve směsi 

(kvantitativní analýza). 

Pro identifikaci látek se používají různé metody, např. metoda standardní směsi. Pokud se 

píky neznámého vzorku shodují s píky standardní směsi (směsi o známém složení), pak se 

jedná o stejné látky. Analýzy pomocí plynové chromatografie se využívají také například 

k analýze mastných kyselin, alkoholů, aldehydů a ketonů v krvi19.  

 

 

 

 

Obrázek 4. Ukázka chromatogramu23. Každý pík odpovídá jedné složce analyzované směsi. 

Vodorovná osa znázorňuje čas. Čas, který odpovídá vrcholu píku, je tzv. retenční čas, který je 

na dané koloně a za daných experimentálních podmínek pro každou látku charakteristický. 
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2.2 Proteiny 

 

Proteiny, neboli bílkoviny, řadíme mezi biopolymery, které se nacházejí v každém živém 

organismu. Existuje mnoho různých typů bílkovin a také jejich biologické funkce se  

v organismu velmi liší. Všechny bílkoviny nezávisle na tom, kde se vyskytují a jaká je jejich 

funkce, jsou složeny z mnoha aminokyselinových jednotek spojených do dlouhých řetězců. 

Jak už naznačuje název, aminokyseliny jsou bifunkční sloučeniny, obsahující zároveň 

bazickou aminoskupinu a kyselou skupinu karboxylovou24 (obr. 5). 

 

 

 

Obrázek 5. Obecná struktura aminokyselin. R – postraní řetězec. 

  

V proteinech jsou aminokyseliny vzájemně vázány aminoskupinami –NH2 

a karboxylovými skupinami –COOH amidovou vazbou –CO-NH-, která se nazývá peptidová 

vazba. Řetězce bílkovin obsahují minimálně 100 aminokyselin, kratší úseky se nazývají 

peptidy25. Bílkoviny mají své hierarchické uspořádání, které se označuje jako primární, 

sekundární, terciární a kvartérní struktura. Pořadí aminokyselin, neboli jejich sekvenci,  

v řetězci proteinu označujeme jako primární strukturu. Sekundární struktura označuje 

prostorové uspořádání polypeptidového řetězce. Rozeznáváme dva základní typy: alfa 

šroubovici (α-helix) a strukturu skládaného listu (ß-sheet). Další možné varianty uspořádání 

jsou dále otočka (ß-hairpin) a neuspořádaná struktura (random coil) (cit. 25). Terciární 

strukturou proteinu se označuje trojrozměrné uspořádání celého peptidového řetězce. Často se 

jedná o opakující se úseky sekundární struktury, které jsou uspořádány do domén 

supersekundárních struktur25. Kvartérní struktura je uspořádání podjednotek v proteinových 

aglomerátech, tvořících jednu funkční bílkovinu. Podjednotky jsou samostatné polypeptidické 

struktury, které jsou navzájem spojeny nekovalentními interakcemi26. 

Stabilitu bílkovin ovlivňuje mnoho faktorů, jakými jsou například teplota, vlhkost, pH 

nebo UV záření. Tyto faktory mohou vést ke snížení stability proteinů až k jejich denaturaci.  
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2.2.1 Proteinová pojiva používaná v uměleckých dílech 

 

V uměleckých dílech jsou pro různé účely využívány bílkoviny, jako jsou různé druhy 

klihů, kaseiny nebo vajíčko, ať už celé nebo jeho jednotlivé části. Uvedených bílkovin se 

využívalo zejména ve vodových pojivech a k přípravě temper. Některé se ale také využívaly 

například v technice iluminace, což je zdobení středověkých knih27 nebo v technice 

polimentového zlacení28. 

Vodová pojiva barev jsou koloidní látky, které se vyznačují značnou lepivostí, proto je 

známe také jako lepidla. Podle složení se dělí na bílkoviny původu rostlinného a na 

bílkovinné látky původu živočišného. K  lepidlům se řadí i ve vodě rozpustné deriváty 

celulosy a rovněž ve vodě rozpustné umělé pryskyřice27 (tab. II). Všechny tyto látky jsou 

velmi stálé, zejména po stránce optické, neboť vůbec nežloutnou a netmavějí. Jejich 

nedostatkem je, že ve vlhkém prostředí bobtnají, a pak snadno podléhají rozkladu 

způsobeného mikroorganismy, plesnivěním a hnitím27. 

 

Tabulka II.  Přehled vodových pojiv27. 

Vodová pojidla Rozpustná Nerozpustná 

Rostlinného původu 

Arabská guma 

Třešňová guma 

Tragant 

Dextrin 

Škrob 

Zmýdelněné pryskyřice 

Živočišného původu 

Klih, želatina 

Bílek 

Albumin 

Kasein 

Vosková emulse 

Šelak rozpuštěný ve vodě 

Klih s přísadou kamence, taninu, formalinu 

Bílek zahřátý na 75 °C nebo s přísadou Ca(OH)2 

Albumin s přísadou formalinu nebo Ca(OH)2  

Umělá 

Ethery celulosy 

Polyvinyletherové 

pryskyřice 

 

 

Temperou se v soudobé technické literatuře označují malířské techniky, jejichž pojivými 

látkami jsou výlučně emulze, ať už umělé nebo přirozené27. 
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2.2.1.1 Vejce 

 

Vejce se skládá z 60 % bílku, 30 % žloutku a zbylých 10 % tvoří skořápka29. Vejce byla 

používána jako pojiva již od starověku, buď celá anebo jen bílek či jen samotný žloutek30,31. 

Celé vejce se využívalo např. při výrobě vaječné tempery. Kombinovalo se s olejem, voskem, 

lakem a balzámy. Tato tempera se u nás používala zejména pro nástěnnou malbu27.  

 

Bílek obsahuje zejména proteiny, dále pak sacharidy, vitamíny, minerální látky a stopy 

tuků. Proteiny jsou tvořeny ovoalbuminem (54 %), ovotransferinem (13 %), ovomukoidem 

(11 %), lysozymem (3,5 %), globuliny (4 %) a ovomucinem (1,5 – 2 %) (cit. 32, 33). 

V technice malby se bílek přimíchává do temper nebo se ho používá jako pojidla barev 

určených pro miniatury. Protože je křehký, přidává se k němu kandysový cukr, který zvyšuje 

jeho pružnost a zároveň odstraňuje jeho sklon ke krakelování. V technice polimentového 

zlacení poskytuje bílek s polimentem hodnotný podklad pro zlaté folie, jimž lze hlazením a 

leštěním achátem dodat silného lesku27. 

Dále se také využívá jako lak, podklad pro nástěnné malby a na retuš30,31. 

 

Žloutek obsahuje lipidy (přibližně 33 %) z nichž asi 20-25 % tvoří vaječný olej, bílkovinu 

vitelin (16 %), lecitin (7-9 %), sacharidy (1 %), vitamíny, pigmenty a minerální látky26,33. 

Lecitin je hustá, mastná, hygroskopická, světle žlutá látka voskového vzhledu, hnědnoucí 

na vzduchu, rozpustná v olejích a organických rozpouštědlech, vyjma acetonu. Ve vodě 

bobtná27. 

Vaječný olej patří k olejům polotuhnoucím. Skládá se převážně z kyseliny olejové 

a z menšího dílu kyseliny palmitové a stearové. Je žlutý až načervenalý, hustý a snadno 

žlukne. Po několika měsících se barvy pojené vaječným žloutkem stávají ve vodě 

nerozpustnými a vzdorují dokonce i horké vodě27. 

Vaječný žloutek je přirozená emulze, v níž lecitin a vitelin zastávají funkci emulgátoru tak 

účinně, že je možno přidat k žloutku značné množství oleje, aniž se tato emulze při ředění 

vodou rozpojí. Pro tuto velkou stálost náleží žloutková emulze k nejpoužívanějším temperám 

vůbec. Barvy třené emulsí z vaječného žloutku, vody a malého množství hygroskopických 

látek se při schnutí o mnoho nemění, velmi snadno se však rozpouštějí, a proto na ně nelze 

nanášet další souvislé vrstvy27. 
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2.2.1.2 Kasein 

 

Kasein je hlavní bílkovina kravského mléka, tvoří 50-80 % celkového obsahu mléčných 

proteinů. Jedná se o heterogenní fosfoprotein tvořící charakteristické micely. Sráží se 

syřidlem nebo okyselováním mléka34. Tento protein se skládá převážně z kyseliny glutamové 

dále pak z leucinu, isoleucinu, valinu, kyseliny asparagové a prolinu. 

Kaseinová tempera, vyráběná z mléka a vápna, byla používána již ve velmi dávných 

dobách. Má velmi silné lepivé účinky a dlouho sloužila jako pojivo pro nástěnné malby35. 

Kasein byl znám jako velmi silné nerozpustné lepidlo dřeva již v antice. Ve středověku se  

o něm ve stejném smyslu zmiňují Theofilus a Cennino Cennini27. 

Kaseinový prášek se ve vodě nerozpouští, pouze v ní slabě bobtná. Kasein je typický 

ireversibilní koloid, neboť je po uschnutí ve vodě nerozpustný. Po uschnutí zanechává 

průhledný lesklý povlak, který je neobyčejně křehký. Pro umělecké účely se kasein rozpouští 

buď čpavkem a amonnými solemi, jejichž přebytek úplně vyprchává, nebo vápnem pro 

nástěnné techniky. Jako pojidla barev se kaseinu začalo používat v baroku a to v malbě 

nástěnných obrazů. 

Dnes se velké množství kaseinu spotřebuje na výrobu umělé rohoviny nebo na slepování 

překližek. Z kaseinu se také připravují nerozpustné tmely pomocí pryskyřičných mýdel nebo 

vodního skla27. 

 

2.2.1.3 Klihy 

 

Základní surovinou pro výrobu klihu je bílkovina zvaná kolagen, jenž je obsažen 

v kostech, chrupavkách, rohovině a v kůži27. Jedná se o ve vodě nerozpustnou bílkovinu, která 

tvoří 25 – 30 % proteinů v těle savců36. Tato bílkovina je tvořena převážně glycinem, dále pak 

alaninem a prolinem. 

Zahříváním na 80 – 90 °C se kolagen mění v želatinu, která není čistá, nýbrž obsahuje ještě 

jiné bílkoviny, různé anorganické soli a asi 15 % vody. Klihovité látky jsou extrahovány 

z kostí a kůží horkou vodou a na trh jsou dodávány v různé podobě a kvalitě27. 

Jako typicky koloidní látka se klih ve studené vodě nerozpouští, ale silně bobtná, přijímaje 

nejméně tolik vody, kolik sám váží. Zahřejeme-li nabobtnalý klih na 35 – 50 °C, roztaje na 

sirupovitou tekutinu, která po vychladnutí opět zrosolovatí. Teprve silným zředěním vodou 
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v poměru 1 : 50 setrvá klih v tekutém stavu i za normální teploty. Svou povahou se klih řadí 

ke koloidům reversibilním. Po uschnutí je ve vodě opět rozpustný. Některé látky, například 

kamenec, formalin a tanin, mu dodávají vlastnosti koloidu ireversibilního27. 

V suchém prostředí je klih velmi stálý. Lepicí mohutnosti, přilnavosti, pevnosti ani 

pružnosti mu stářím neubývá. Stářím se klih ustaluje, ve vodě bobtná méně a stává se 

nerozpustným. Je však nestálý ve vlhkém prostředí, ve kterém se rozkládá působením 

mikroorganismů. Jeho stálost ve vlhku lze zvýšit přísadou kamence nebo kyseliny karbolové 

(fenolu) či kyseliny borité27. 

Kožní klih přichází do obchodů v podobě želatiny nebo králičího klihu v různém stupni 

čistoty. Od klihu kostního jej rozpoznáme podle toho, že se jeho vodní roztok nezakalí po 

přidání kamence27. 

Želatina se prodává v tenkých, průhledných a úplně bezbarvých lístcích nebo v podobě 

granulí. Její nejvýznamnější vlastností je pružnost. Vzhledem k této své elasticitě je želatina 

nenahraditelná při přípravě křídových podkladů, jejichž pružnost je hlavní podmínkou stálosti 

obrazu. Technická želatina, dodávaná ve slabých, nažloutlých tabulkách, nebo rozdrcená na 

zrnitý prášek, nedosahuje pružnosti jedlé želatiny27. 

Králičí klih se obvykle dovážel z Francie. Je hnědošedý, neprůhledný a prodává se 

v tabulkách. Pozlacovači a rámaři, kteří mají bohaté zkušenosti s křídovými podklady, 

hodnotí tento druh jako vůbec nejlepší27. 

Kostní klih je běžným druhem obyčejného truhlářského klihu, má vysokou lepicí 

mohutnost, ale o trochu nižší pružnost než klih kožní. Bývá vždy kyselý a je proto nutné jeho 

roztok neutralizovat27. 

 

2.3 Hydrolýza proteinů 

 

Pro identifikaci pomocí plynové chromatografie je nutná nízká hmotnost analyzovaných 

látek, kterou ale makromolekuly proteinů významně převyšují. Místo celých proteinů se proto 

analyzují pouze aminokyseliny a dále se sleduje jejich výskyt a vzájemný poměr. 

Aminokyseliny se z proteinů získávají pomocí hydrolýzy, která může být buď povahy 

chemické, tepelné či enzymatické37. 

Enzymatická hydrolýza trvá 4-8 hodin, navíc vyžaduje čistící procedury, při kterých je 

nutné se zbavit nadbytku enzymu, který by mohl vést k nepřesné identifikaci proteinu pomocí 
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plynové chromatografie. Díky tomu je tato metoda hydrolýzy používána pouze v omezeném 

množství případů38. 

Chemické úpravy mohou být dvojího typu, jedná se buď o kyselou nebo bazickou 

hydrolýzu. Oba typy chemické hydrolýzy se ukázaly jako velice efektivní se svými reakčními 

časy mezi 1-24 hodinami39. 

Kyselá hydrolýza je vhodnou metodou pro hydrolýzu proteinů a peptidů vzorků 

pocházejících z uměleckých děl40. Je při ní používána 6M HCl, zahřívaná na 110 °C. Tento 

proces probíhá ve vakuu nebo v inertní dusíkové či argonové atmosféře41. Další možností 

kyselé hydrolýzy je hydrolýza prováděná za pomocí mikrovln, při které se využívá 6M HCl 

v dusíkové atmosféře za tlaku 8 atm a teploty 160 °C po dobu 40 min a výkonu 250 W 

(cit. 38) nebo se používá 10M HCl, a nastavený výkon 240 W po dobu 90 min (cit. 42). 

Elektromagnetická energie zvyšuje efektivitu hydrolýzy peptidových vazeb a snižuje ztráty 

aminokyselin, které jsou typické pro metody s delší reakční dobou. 

Při alkalické hydrolýze se využívá 4,2M NaOH. Vzorek je navážen do Pyrexové skleněné 

trubičky se šroubovacím víčkem potažené teflonem, která je využívána jako nádoba na 

hydrolýzu. Ke vzorku se přidají 3 mililitry 4,2M hydroxidu sodného a promíchá se pomocí 

ultrazvuku po dobu 2 minut. Samotná hydrolýza probíhá v dusíkové atmosféře při teplotě 

120 °C po dobu 4 hodin. Poté dojde ke zchlazení v ledové lázni. Dále je nutné upravit pH na 

hodnotu 9, čehož se docílí pomocí kyseliny chlorovodíkové. Výsledný roztok je třeba 

zfiltrovat přes filtrační papír. Filtrát je nakonec zředěn na 50 ml boritanovým pufrem43. Jinou 

možností alkalické hydrolýzy je použití 1M hydroxidu barnatého při teplotě 108 °C po dobu 

48 hodin44. 

 

 

2.4 Derivatizace 

 

Analýza aminokyselin pomocí plynové chromatografie vyžaduje derivatizační krok, kvůli 

zvýšení jejich těkavosti. Podle zvolených experimentálních metod se mění detekční limity pro 

jednotlivé aminokyseliny. Jelikož jsou deriváty většinou estery, málo polární směsi, jsou 

nejvíce používané kapilární kolony plněné silikagelem s málo propustnou stacionární fází, 

jako je 5% fenyl 95% methylsiloxan. Někdy je používána i polárnější stacionární fáze, jako je 

polyethylenglykol45. 
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Shrnutí jednotlivých nejpoužívanějších derivatizačních činidel používaných pro 

identifikaci aminokyselin v hydrolyzovaných vzorcích nabízí přiložená tabulka (tab. III). 

Jednotlivé kroky budou popsány v následujících odstavcích. 

Transformace aminokyselin na jejich N-trifluoroacetyl methylestery40 nebo odpovídající 

propyl46 a butyl estery47 nebo N-pentafluoropropionyl n-propyl estery48 vyžaduje dva reakční 

kroky. Nejprve se použije metanol, etanol, butanol nebo n-propanol k esterifikaci 

karboxylových funkčních skupin, následovně jsou činidla a rozpouštědlo odpařena. Dále 

dochází k trifluoroacylaci nebo pentafluoropropionylaci aminoskupin. Sušení, odstraňující 

všechnu vodu je nezbytné u obou kroků. Zatímco N-trifluoroacetyl je velmi stálý,  

O-trifluoroacetyl podléhá hydrolýze, z čehož vyplývá, že aminokyseliny obsahující skupinu  

-OH, jako je hydroxyprolin, poskytují pouze kvalitativní výsledky. Výhodou tohoto typu 

derivatizace je přítomnost fluoru v molekule, který umožňuje ideální detekci na detektoru 

elektronového záchytu (ECD)45. 

Derivatizace trimethylsilylem (TMS)47,49 nebo tert-butyldimethylsilylem (TBDMS)50,51 má 

výhodu v tom, že derivatizuje amidickou i karboxylovou skupinu zároveň. Při této metodě je 

velmi důležité ujistit se, zda je hydrolyzát řádně vysušen. Přítomnost vody by mohla rozložit 

silylační činidlo45. 

Derivatizace alkyl chloroformátem v etanolu, vodě a pyridinu52 vyžaduje pouze jeden 

krok, který trvá jen několik vteřin a působí zároveň na amino i hydroxy skupinu. Derivatizace 

methyl nebo ethyl chloroformátem je hojně využívána při identifikaci proteinových pojiv. Její 

výhodou je stálost derivatizačních činidel v přítomnosti vody, díky čemuž je možno je 

přidávat přímo k hydrolyzátu. Tato možnost je však částečně komplikována nutností kontroly 

pH, které je nutno nastavit tak, aby nastal optimální poměr mezi efektivní derivatizací a 

částečnými ztrátami aminokyselin, které zůstávají ve vodní části ve formě solí53. Toto spolu 

s rozkladem derivátů ethylchloroformátu činí tuto metodu méně efektivní při kvantitativní 

analýze. 
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Tabulka III . Derivatizační činidla a jimi modifikované aminokyseliny45. 

 

Derivatizační činidlo Modifikované aminokyseliny 

trifluoroacetamid + metanol 
ala, val, gly, ile, leu, thr, met, ser, pro, aps, glu, phe, lys, 

hyp 

trifluoroacetamid + isopropyl 

alkohol 
ala, val, gly, ile, leu, thr, ser, pro, asp, glu, phe, hyp 

trifluoroacetamid + butanol 
ala, val, gly, ile, leu, thr, met, ser, pro, asp, glu, phe, lys, 

hyp, tyr 

N,O-bis(trimethylsilyl)acetamid ala, val, gly, ile, leu, thr, ser, pro, asp, glu, phe, hyp, tyr 

N-tert-butyldimethylsilyl-N-

methyltrifluoroacetamid 

ala, val, gly, ile, leu, thr, met, ser, pro, asp, glu, phe, lys, 

hyp, arg, his, tyr 

methylchloroformát, 

ethylchloroformát 

ala, val, gly, ile, leu, thr, met, ser, pro, asp, glu, phe, lys, 

his, hyp, tyr, cis 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ  ČÁST 

 

3. 1 Chemikálie 

 

hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3)    Sigma-Aldrich  

chloroform       Fluka 

ethylchloroformát (ECF)     Sigma 

pyridin        Sigma-Aldrich 

ethanol        Bioferm  

glycin        Sigma 

L-leucin       Sigma 

L-isoleucin       Sigma-Aldrich 

L-fenylalanin       Aldrich 

L-prolin       Sigma 

L-methionin       Sigma 

L-serin        Sigma-Aldrich 

L-tyrosin       Aldrich 

trans-4-hydroxy-L-prolin     Aldrich 

L-valin        Sigma-Aldrich 

L-threonin       Sigma-Aldrich 

L-alanin       Sigma 

 
 
3.2 Přístrojové vybavení 

 
Měření byla prováděna na plynovém chromatografu Chrom 5 (Laboratorní přístroje -

Praha), opatřeným kolonou HP-5-MS (Agilent technologies, USA) plněnou 5% fenyl 95% 

metylpolysiloxanem. Jako nosný plyn byl použit dusík, jeho průtok byl změřen pomocí 

průtokoměru a činil cca 12 ml/min. Stroj byl dále opatřen plamenovým ionizačním 

detektorem (FID) (obr. 6). Analýza byla prováděna při teplotním programu 100 – 275 °C 
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s nárůstem teploty 10 °C/min. Citlivost přístroje byla nastavena na hodnotu 128 při měření 

aminokyselin a na hodnotu 2 při měření hydrolytických produktů proteinů. 

 
 Obrázek 6. Plynový chromatograf Chrom 5. 

 

Dalším přístrojem, používaným při hydrolýze proteinových pojiv, byla odparka (Büchi 

Rotavapor R-200) s lázní (Büchi Heating Bath B-490). Lázeň byla při odpařování zahřívána 

na 80 °C. 

 

3.3 Příprava vzorků – aminokyseliny 

 

Jednotlivé aminokyseliny byly derivatizovány stejným postupem. Do umělohmotné 

mikrozkumavky (Eppendorf) bylo odváženo 0,1 mg dané aminokyseliny. Poté bylo pomocí 

stříkačky (Hamilton 1000 µl) přidáno 50 µl destilované vody a 50 µl chloroformu. Tato směs 

byla protřepána, po oddělení obou fází byla odebrána vrchní vodná fáze do nové 

mikrozkumavky a bylo k ní přidáno 50 µl ethanol-pyridinu (4:1). Dále se k této směsi přidalo 

50 µl derivatizačního činidla ECF a směs byla opět protřepána. Směs byla poté extrahována 

50 µl chloroformu obsahujícího 1% ECF. Po oddělení obou fází byla odebrána spodní 
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organická část do čisté mikrozkumavky. K organické fázi bylo přidáno 50 µl nasyceného 

roztoku NaHCO3 a směs byla řádně protřepána. 1µl spodní organické fáze byl nakonec 

pomocí mikrostříkačky (Hamilton 10 µl) nastříknut do plynového chromatografu. 

 

3.4 Příprava vzorků - proteiny 

 

Při přípravě proteinů bylo vyzkoušeno několik různých postupů, dokud nebylo 

dosaženo požadovaného výsledku. 

Hydrolýza byla prováděna v zábrusové baňce (10 ml) opatřené zpětným chladičem 

uzavřeným septem a opatřeným balónkem naplněným dusíkem, díky kterému byla celá 

aparatura udržována v dusíkové atmosféře (obr. 7). Tato hydrolýza byla prováděna dvakrát, 

jednou s míchadlem, podruhé bez míchadla. Do baňky byla odvážena 0,1 mg proteinu a bylo 

přidáno 5 ml 6 M HCl. Při druhém pokusu byl odvážen 1 mg proteinu a byly přidány 3 ml 

6 M HCl. Aparatura byla naplněna dusíkem a na olejové lázni byla zahřívána na 110 °C po 

dobu 6 h. Poté byla HCl odpařena na vakuové odparce. 

 

 

 

Obrázek 7. Aparatura hydrolýzy proteinů pod dusíkovou atmosférou. 
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K odparku bylo dále přidáno 200 µl vody a 200 µl chloroformu. Tato směs byla řádně 

protřepána a po oddělení obou části byla vodná vrstva odebrána do mikrozkumavky a bylo 

k ní přidáno 200 µl ethanol-pyridinu (4:1). Dále bylo přidáno 200 µl ECF a opět byla směs 

protřepána. Poté bylo přidáno 200 µl chloroformu obsahujícího 1% ECF a po oddělení obou 

fází byla odebrána organická fáze a byla přenesena do čisté mikrozkumavky. K této fázi bylo 

přidáno 200 µl nasyceného roztoku NaHCO3 a směs byla řádně protřepána. 1µl organické fáze 

byl nakonec nastříknut do plynového chromatografu. 

 Dále byl vyzkoušen postup, kdy byly 4 mg proteinu naváženy do vialky (Macherey-

Nagel, 1ml) a bylo k nim přidáno 500 µl 6 M HCl. Vialka byla naplněna dusíkem a uzavřena 

teflonovým víčkem. Poté byla zahřívána na olejové lázni na 110 °C po dobu 6 h. Další postup 

byl stejný jako u předchozí varianty, pouze nástřik na plynový chromatograf činil 2,5 µl. 
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4. VÝSLEDKY  A DISKUZE 

 
Pomocí plynového chromatografu Chrom 5 byly změřeny chromatogramy 

jednotlivých aminokyselin (obr. 8–19). Z těchto chromatogramů byl vypočítán retenční čas 

a redukovaný retenční čas jednotlivých píků charakteristických pro danou aminokyselinu. 

Také byla zohledněna intenzita jednotlivých píků (tab. IV–XV). Všechna měření byla 

prováděna dvakrát až třikrát. V potaz se poté braly pouze píky shodné pro všechna měření. 

Rozdíly 10 – 20 sekund byly zanedbány z důvodu kolísajícího průtoku nosného plynu. 

 

         
 
Obrázek 8. Chromatogram alaninu.  Obrázek 9. Chromatogram fenylalaninu. 
 
Tabulka IV.  Retenční časy alaninu  Tabulka V. Retenční časy fenylalaninu 
(x-malá intenzita, xx-střední intenzita, (x-malá intenzita, xx-střední intenzita, 
xxx-velká intenzita)    xxx-velká intenzita) 
 
píky ret. čas red. ret. čas intenzita  píky ret. čas red. ret. čas intenzita 
1 3min 20s 2min xxx  1 2min 30s 1min 20s x 
2 4min 40s 3min 20s xx  2 6min 50s 5min 40s xx 
3 9min 7min 40s xxx  3 9min 50s 8min 40s xxx 
4 10min 20s 9min x  4 11min 9min 50s x 
5 11min 50s 10min 30s x  5 19min 17min 50s xx 
6 12min 30s 11min 10s x      
7 13min 50s 12min 30s x      
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Obrázek 10. Chromatogram hydroxyprolinu. Obrázek 11. Chromatogram isoleucinu. 
 
 
Tabulka VI.  Retenční časy hydroxyprolinu  Tabulka VII.  Retenční časy isoleucinu 
(x-malá intenzita, xx-střední intenzita,  (x-malá intenzita, xx-střední intenzita, 
xxx-velká intenzita)     xxx-velká intenzita) 
 
 
píky ret. čas red. ret. čas intenzita  píky ret. čas red. ret.čas intenzita 
1 2min 20s 1min x  1 4min 10s 2min 50s xxx 
2 5min 40s 4min 20s x  2 7min 5min 40s x 
3 8min 30s 7min 10s xx  3 7min 50s 6min 30s xxx 
4 10min 40s 9min 20s x      
5 17min 50s 16min 30s x      
6 19min 20s 18min x      
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Obrázek 12. Chromatogram leucinu. Obrázek 13. Chromatogram methioninu. 
 
 
Tabulka VIII.  Retenční časy leucinu Tabulka IX.  Retenční časy methioninu 
(x-malá intenzita, xx-střední intenzita, (x-malá intenzita, xx-střední intenzita, 
xxx-velká intenzita)    xxx-velká intenzita) 
 
 
 
píky ret. čas red. ret. čas intenzita  píky ret. čas red. ret. čas intenzita 
1 2min 40s 1min 20s xxx  1 2min 15s 55s xx 
2 4min 10s 2min 50s xxx  2 5min 20s 4min x 
3 8min 10s 6min 50s xx  3 7min 10s 5min 50s x 
     4 8min 6min 40s xxx 
     5 9min 7min 40s x 
     6 10min 30s 9min 10s xx 
     7 17min 15min 40s x 
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Obrázek 14. Chromatogram prolinu. Obrázek 15. Chromatogram serinu. 
 
 
Tabulka X. Retenční časy prolinu  Tabulka XI.  Retenční časy serinu 
(x-malá intenzita, xx-střední intenzita, (x-malá intenzita, xx-střední intenzita, 
xxx-velká intenzita)    xxx-velká intenzita) 
 
 
 
píky ret. čas red. ret. čas intenzita  píky ret. čas red. ret. čas intenzita 

1 1min 45s 35s x  1 5min 50s 4min 20s xx 
2 2min 20s 1min 10s xxx  2 8min 30s 7min xxx 
3 3min 30s 2min 20s x  3 11min 9min 30s xx 
4 5min 3min 50s x  4 13min 10s 11min 40s x 
5 5min 25s 4min 15s x  5 18min 20s 16min 50s x 
6 5min 50s 4min 40s xxx      
7 7min 30s 6min 20s x      
8 8min 30s 7min 20s xx      
9 9min 20s 8min 10s x      
10 11min 9min 50s xx      
11 12min 30s 11min 20s x      
12 13min 11min 50s x      
13 14min 10s 13min xx      
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Obrázek 16. Chromatogram threoninu. Obrázek 17. Chromatogram tyrosinu. 

  

Tabulka XII.  Retenční časy threoninu Tabulka XIII.  Retenční časy tyrosinu 
(x-malá intenzita, xx-střední intenzita, (x-malá intenzita, xx-střední intenzita, 
xxx-velká intenzita)    xxx-velká intenzita) 
 

 

píky ret. čas. red. ret. čas intenzita  píky ret. čas red. ret. čas intenzita 
1 1min 45s 25s xxx  1 1min 30s 20s xx 
2 2min 20s 1min x  2 5min 3min 50s x 
3 2min 50s 1min30s x  3 7min 10s 6min x 
4 5min 35s 4min 15s xxx  4 8min 50s 7min 40s x 
5 7min 50s 6min 30s x  5 10min 30s 9min 20s xx 
6 8min 50s 7min 30s x      
7 9min 40s 8min 20s x      
8 10min 20s 9min x      
9 10min 30s 9min 10s x      
10 11min 20s 10min x      
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Obrázek 18. Chromatogram valinu.   Obrázek 19. Chromatogram glycinu. 

 

Tabulka XIV.  Retenční časy valinu   Tabulka XV.  Retenční časy glycinu 
(x-malá intenzita, xx-střední intenzita,  (x-malá intenzita, xx-střední intenzita, 
xxx-velká intenzita)     xxx-velká intenzita) 
 

 

píky ret. čas red. ret. čas intenzita  píky ret. čas red. ret. čas intenzita 
1 2min 40s 1min 10s xxx  1 2min 40s  
2 5min 3min 30s xxx  2 2min 20s 1min  
3 7min 20s 5min 50s x  3 4min 20s 3min  
4 8min 20s 6min 50s xx  4 6min 50s 5min 30s  
5 8min 40s 7min 10s x  5 7min 5min 40s  
6 9min 20s 7min 50s x  6 11min 50s 10min 30s  
7 10min 50s 9min 20s xx      
8 11min 40s 10min 10s xxx      
9 12min 30s 11min x      
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Hydrolýza proteinů byla provedena několika způsoby. Při hydrolýze ve větší aparatuře 

nebylo dosaženo uspokojivého výsledku. Hydrolyzát pravděpodobně zůstal převážně na 

stěnách baňky a na míchadle a tudíž bylo pouze minimum hydrolyzátu zderivatizováno. To se 

projevilo tím, že jednotlivé aminokyseliny nebylo možné plynovou chromatografií 

identifikovat. 

Při provedení hydrolýzy proteinových pojiv ve vialce bylo dosaženo lepších výsledků. 

Po změření na plynovém chromatografu byly získány chromatogramy jednotlivých 

proteinových pojiv (obr. 20-24), ze kterých byly vypočítány retenční a redukované retenční 

časy jednotlivých píků, dále byla také zohledněna intenzita jednotlivých píků (tab. XVI-XX). 

Tyto píky odpovídají jednotlivým aminokyselinám a mají vypovídací hodnotu o tom, jaké je 

složení jednotlivých proteinových pojiv. 

V kaseinu byly identifikovány tyto aminokyseliny: leucin, isoleucin a prolin, což 

odpovídá reálnému složení kaseinu (kap. 2.2.1.2). Bohužel jsme neměli pro srovnání kyselinu 

glutamovou, která by měla v kaseinu zaujímat největší podíl. Dá se ale předpokládat, že jí 

náleží píky 3 a 8, které nebyly možné přiřadit k žádné z identifikovaných aminokyselin. 

Zároveň jsou tyto píky nejintenzivnější, což by odpovídalo nejvyššímu zastoupení kyseliny 

glutamové v kaseinu. 

V králičím klihu byl identifikován glycin a alanin. Glycinu odpovídá pík číslo 1, který 

je nejintenzivnější, což odpovídá reálnému složení králičího klihu (kap 2.2.1.3). 

V případě vejce a jeho jednotlivých složek nebyla identifikace jednotlivých 

aminokyselin směrodatná, vzhledem k malé intenzitě jednotlivých píků, způsobené 

pravděpodobně dalšími složkami, především mastnými kyselinami, které mohou 

aminokyseliny maskovat. 
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Obrázek 20. Chromatogram kaseinu. Obrázek 21. Chromatogram králičího klihu. 

 

Tabulka XVI.  Retenční časy kaseinu. Tabulka XVII.  Retenční časy králičího klihu. 
(x-malá intenzita, xx-střední intenzita, (x-malá intenzita, xx-střední intenzita, 
xxx-velká intenzita)    xxx-velká intenzita) 
 

píky ret. čas red. ret. čas intenzita  píky ret. čas red. ret. čas intenzita 
1 2min 40s 1min 20s x  1 3min 30s 2min xx 
2 4min 10s 2min 50s x  2 4min 40s 3min 10s x 
3 5min 3min 40s x  3 5min 20s 3min 50s x 
4 5min 30s 4min 10s x  4 5min 50s 4min 20s x 
5 6min 10s 4min 50s x  5 10min 30s 9min x 
6 9min 7min 40s x      
7 9min 40s 8min 20s x      
8 10min 8min 40s x      
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Obrázek 22. Chromatogram žloutku. Obrázek 23. Chromatogram bílku. 

 

Tabulka XVIII.  Retenční časy žloutku Tabulka XIX.  Retenční časy bílku 
(x-malá intenzita, xx-střední intenzita, (x-malá intenzita, xx-střední intenzita, 
xxx-velká intenzita)    xxx-velká intenzita) 
 

 

píky ret. čas red. ret. čas intenzita  píky ret. čas red. ret. čas intenzita 
1 3min 30s 1min 50s x  1 4min 2min 30s  
2 4min 40s 3min x  2 4min 10s 2min 40s  
3 5min 25s 3min 45s x  3 5min 3min 30s  
4 6min 4min 20s x  4 5min 50s 4min 20s  
5 9min 30s 7min 50s x  5 7min 40s 6min 10s  
6 10min 30s 8min 50s x  6 9min 45s 8min 15s  
7 12min 20s 10min 40s x  7 10min 50s 9min 20s  
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Obrázek 24. Chromatogram celého vejce. 

 

Tabulka XX.  Retenční časy vejce 
(x-malá intenzita, xx-střední intenzita, 

xxx-velká intenzita) 
 

píky ret. čas red. ret. čas intenzita 
1 3min 10s 1min 50s x 
2 3min 25s 2min 5s x 
3 4min 30s 3min 10s x 
4 5min 20s 4min x 
5 9min 20s 8min x 
6 10min 30s 9min 10s x 
7 12min 10s 10min 50s x 
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5. ZÁVĚR 

 

Cílem této diplomové práce bylo stanovit vhodné podmínky pro identifikaci 

proteinových pojiv pomocí plynového chromatografu Chrom 5. Tyto podmínky se podařilo 

stanovit pro identifikaci jednotlivých aminokyselin derivatizovaných ethylchloroformátem 

(ECF), jejichž chromatogramy a retenční časy je dále možné využít právě pro identifikaci 

jednotlivých proteinů, respektive proteinových pojiv. 

U samotných proteinů bylo vyzkoušeno několik postupů při hydrolýze, z nichž se jako 

nejúčinnější ukázala příprava vzorku v uzavřeném prostředí malé vialky naplněné dusíkem. 

Ani tímto způsobem se však nepodařilo dosáhnout takových výsledků, jaké byly očekávány. 

Přesto však bylo dosaženo alespoň částečných výsledků v identifikaci kaseinu a králičího 

klihu, ve kterých byly identifikovány náležité aminokyseliny.  

Cílem do budoucnosti je zlepšit podmínky hydrolýzy natolik, aby nebylo nutné 

používat nepřiměřeně velké množství vzorku. Dále také změna podmínek, tak aby byly 

znatelné výsledky i při nastavení nižší citlivosti zapisovače, a tím zamezení vysoké hladiny 

šumu. V neposlední řadě je také plánováno otestování této metody a zjištěných podmínek na 

reálných vzorcích uměleckých děl. 
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7. SEZNAM  ZKRATEK 

 

ECD    detektor elektronového záchytu (electron capture detector) 

ECF    ethylchloroformát 

FID    plamenově ionizační detektor (flame ionisation detector) 

FTIR  infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací (Fourier 

transform infrared spectroscopy) 

GC    plynová chromatografie (gas chromatography) 

HPLC  vysoce účinná kapalinová chromatografie (high performance liquid 

chromatography) 

MS   hmotnostní spektrometr (mass spectrometry) 

Py-GC   pyrolysní plynová chromatografie (pyrolysis gas chromatography) 

TBDMS   tert-butyldimethylsilyl 

TCD   tepelně vodivostní detektor (thermal conductivity detector) 

TLC    tenkovrstvá chromatografie (thin layer chromatography) 

TMS    trimethylsilyl 

 


