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SOUHRN 

Tato bakalářské práce pojednává o potravinových doplňcích se zaměřením na proteinové 

preparáty, a jejich účincích na lidský organismus. Dále shrnuje poznatky o základních 

stavebních složkách bílkovin a jejich funkcích. V neposlední řadě se tato práce věnuje 

vybraným analytickým metodám, zejména pak tenkovrstvé chromatografii (TLC) 

a kapalinové chromatografii s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-ESI-Q-TOF). Tyto 

metody byly aplikovány na proteinové doplňky, ve kterých byl studován jak kvalitativní 

obsah aminokyselin, tak i jejich proteinové složení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

This bachelor thesis deals with the food supplements especially with protein preparations 

and their effects on the human organism. The work summarizes the findings of proteins 

functions and their basic structural components – amino acids. Finally, this work concerned 

with certain analytical methods, especially thin-layer chromatography (TLC) and liquid 

chromatography with tandem mass spectrometry (LC-ESI-Q-TOF). These methods were 

applied to protein supplements in which both qualitative content of amino acids and the 

protein composition were studied.  
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1. Úvod 

Úvodem bych chtěla objasnit, proč moje bakalářské práce nese název analýza výživových 

doplňků metodou tenkovrstvé chromatografie, ačkoliv celá práce je věnována převážně 

proteinovým doplňkům. Mezi potravinové doplňky se totiž neřadí pouze proteinové, 

sacharidové či iontové suplementy, ale i další, jako například vitamínové nebo minerální 

doplňky. K prostudování proteinového a aminokyselinového složení byly vybrány tři 

potravinové doplňky; dva na bázi proteinů a třetí na bázi proteino-sacharidové. Proto byl pro 

zjednodušení vybrán název, kterým se dají označit jak proteinové, tak i sacharidové 

suplementy.  

Cílem této bakalářské práce bylo zanalyzovat vybrané vzorky potravinových doplňků 

a především zjistit, jaké bílkoviny a aminokyseliny jsou v nich obsaženy. Tyto informace totiž 

obvykle nebývají uvedeny na obalech těchto produktů. Proto mě zajímalo, jestli za poměrně 

vysokou cenu proteinového preparátu, nekupujeme pouze kasein a syrovátkové bílkoviny, 

které jsou obsaženy v mnohem levnějším mléce. Analýza aminokyselin ve výživovém 

doplňku probíhala metodou tenkovrstvé chromatografie (TLC) a analýza bílkovin ve 

výživovém doplňku novou, časově a technickou náročnou, ale za to velmi účinnou metodou 

hmotnostní spektrometrie LC-ESI-Q-TOF (Liquid Chromatography-Electrospray Ionization-

Quadrupole-Time of Flight).  
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2. Literární část 

2.1 Potravinové doplňky 

Lidský organismus potřebuje výživové látky k získávání energie, růstu a k obnově tkání 

a buněk. Plnohodnotná výživa zabezpečuje plynulost a efektivitu chemických přeměn, které 

v něm probíhají. Výživové látky, nutritienty, se rozdělují na živiny hlavní tzv. kalorifery 

a živiny přídatné neboli akcesorní. Mezi kalorifery se řadí bílkoviny, tuky a sacharidy. Jako 

akcesorní živiny se označují vitaminy, stopové prvky a nerostné látky. Denní strava by měla 

splňovat poměr živin, tzv. trojpoměr hlavních živin. Vyvážená potrava by měla obsahovat 

z 56 % sacharidy, ze 12–14 %, bílkoviny a ze 20–30 % tuky [1]. Zvýšená potřeba tuků se 

doporučuje v období růstu, těhotným ženám a sportovcům, tedy vždy, kdy dochází 

v organismu k vyššímu energetickému výdeji. Před fyzickým výkonem, který bude trvat 

v rozmezí 80–120 minut ve vysoké intenzitě se ale spíše doporučuje navýšit příjem sacharidů, 

aby došlo ke zvýšení krevní glykémie, protože při fyzickém zatížení se nejdříve spotřebovává 

glukóza v krvi a až poté jaterní a svalový glykogen.  

Výživová doporučení jsou však mnohem složitější a netýkají se pouze látek hlavních, ale 

i přídatných. K doplnění nutritientů na zvýšenou hodnotu se začali na konci třicátých let 

20. století vyrábět potravinové doplňky. Potravinové doplňky získaly oblibu převážně 

u sportovců, a to nejen u vrcholových sportovců, ale i u rekreačních sportovců. Nejvyšší 

popularitu si doplňky našly v kulturistice a fitness [2].  

Potravinové doplňky lze rozdělit na základě složení látek, které obsahují, a dále je možné 

jej rozdělit na základě jejich konzistence, v které jsou distribuovány k zákazníkům. Mezi 

nejoblíbenější patří doplňky proteinové, které jsou využívány zejména u kulturistů, naopak 

u vytrvalostních sportů jsou hojně užívány iontové nápoje. Dalším velmi oblíbeným 

doplňkem jsou energizéry, které jsou využívány nejen sportovci, ale i řidiči motorových 

vozidel. Co se týká konzistence potravinových doplňků, většina zákazníků dává přednost 

doplňkům ve formě prášku.  

Jak již bylo uvedeno, doplňky lze dělit podle obsahu látek, které v daném doplňku 

převládají. Rozdělení, které je zde uvedeno, je pouze základní, existují i jiné typy doplňků 

(tzv. spalovače tuků, kreatinové doplňky, aminokyselinové doplňky a jiné) [3].  
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 Proteinové doplňky 

Na trhu je možné se setkat s proteinovými doplňky s obsahem bílkovin od 50 % do 

90 %.  Přípravky, které mají vyšší obsah bílkovin, bývají proto i dražší. Viz oddíl 2.2.  

 Sacharido-proteinové doplňky 

Obsah sacharidů v sacharido-proteinovém doplňku je poměrně vysoký (~75 %), 

zatímco na bílkoviny zde připadá pouhých 10–25 %. Sacharido-proteinové doplňky se 

označují téže jako gainery. Tento výraz pochází z angličtiny a v překladu znamená 

přírůstek, zisk. Už z tohoto označení lze předpokládat, že tento doplněk bude sloužit 

k vybudování svalové hmoty a nárůstu tělesné hmotnosti [4].  

 Stimulanty (energizéry) 

Stimulanty obsahují legislativou povolené stimulační látky, které působí na centrální 

nervový systém, kde působí pocity nabuzení, euforie a oddalují únavu. Tyto látky by se 

neměly používat často, protože například často používaný stimulant kofein působí 

dehydratačně, dochází tak k zahuštění krve a zvyšují se nároky na výkon srdečního svalu. 

Mezi stimulanty patří kromě kofeinu, také taurin, inosin a amfetaminy [5, 6].  

 Vitamíny a minerální látky 

Užívání vitamínových a minerálních doplňků se často doporučuje vegetariánům 

a veganům, kteří nepřijímají vitamíny a minerální látky obsažené v živočišné stravě. Při 

výběru těchto preparátů je důležité si uvědomit, kolik procent z přijatých vitamínů může 

tělo využít. V nadbytku jsou vitamíny rozpustné v tucích (vitamíny A, D, E, K) pro lidský 

organismus toxické a vedou k zdravotním problémům. Při nadbytku vitamínů 

rozpustných ve vodě (vitamíny skupiny B, vitamín C) jsou tyto vitamíny vyloučeny močí, 

a proto je nemožné se těmito vitamíny předávkovat. Avšak při konzumaci pestré 

a vyvážené stravy nedochází k jejich deficitu a ani k předávkování [1].  

 Iontové doplňky 

Iontové nápoje se doporučují užívat při fyzické námaze, kdy lidský organismus vlivem 

pocení ztrácí vodu a ionty, které se podílejí na udržování homeostázy. Podle osmolarity 

lze rozlišit nápoj hypotonický, hypertonický a izotonický [7].  

Potravinové doplňky jsou uváděny na trh v mnoha konzistencích, a to ve formě tablet, 

prášku, kapslích, nebo tekuté. Prášková forma doplňků je oblíbena především proto, že 
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uživatel si může podle vlastního uvážení namíchat koncentraci, kterou považuje za 

optimální. Výrobci těchto doplňků sice uvádějí na obalech doporučenou koncentraci, 

nicméně tato koncentrace představuje pouze doporučenou dávku a každému jedinci může 

vyhovovat jiná koncentrace.  

2.2 Proteinové doplňky  

Nejoblíbenější z potravinových doplňků jsou u sportovců bezesporu proteinové doplňky. 

Představa, že při pouhé konzumaci proteinových doplňků dojde k nárůstu svalů je však 

mylná, protože k nárůstu svalů dochází pouze při fyzické zátěži. Proteinové doplňky k nárůstu 

svalů pouze dopomáhají. Proto se doporučuje před tréninkem užít proteinový doplněk, tím se 

navýší koncentrace aminokyselin v krvi, a tento nadbytek aminokyselin bude využit 

k lepšímu rozvoji svalů [8].  

Otázkou zůstává, jestli je skutečně nutné užít proteinový přípravek, jestli není dostačující 

příjem bílkovin, tedy i aminokyselin, z běžné stravy. Mezi výhody konzumace proteinových 

doplňků bývá uváděno, že konzument má přehled o množství přijmutých bílkovin, což 

u běžné stravy lze pouze odhadovat. Je možné dohledat průměrné obsahy bílkovin 

v potravinách ve výživových tabulkách, zde je ale nutné počítat se ztrátami, které vzniknou 

úpravou dané potraviny. Při úpravě pokrmů obsahujících bílkoviny dochází ke změnám 

nutričních hodnot, avšak tyto změny mohou být i pozitivní. Mezi pozitivní změny lze zařadit 

zlepšení stravitelnosti, kdy při trávení proteolytické enzymy lépe rozkládají denaturované 

bílkoviny [1]. Další nevýhodou přirozené stravy oproti užívání proteinového suplementu je, 

že při konzumaci určité potraviny např. masa, lidský organismus přijme i tuky, které jsou 

v něm obsažené, což není vhodné pro sportovce před tréninkem [8]. Na druhou stranu ovšem 

může přijmout i vitamíny a minerální látky, které nejsou obsaženy v proteinových 

suplementech.  

I proto by se měla konzumovat pestrá strava a proteinové doplňky užívat opravdu pouze 

jako doplňky stravy a ne jako náhradu normální stravy.  

Proteinové suplementy lze dělit podle typů proteinů, které obsahují na syrovátkové, 

kaseinové a sójové proteiny [9]:  
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 Syrovátkové proteiny 

Syrovátkové proteiny se nachází v savčím mléce. V kravském mléce kolísá jejich 

obsah v rozmezí 15–20 %. Tyto bílkoviny denaturují při teplotě 60–70 °C [10]. Mezi 

syrovátkové bílkoviny se řadí: alfa-laktalbumin, beta-laktoglobulin, imunoglobuliny 

a laktoferin. Nejvyšší zastoupení mají alfa-laktalbumin a beta-laktoglobulin, které 

neobsahují fosfor. Jiné bílkoviny mají ve své molekule navázaný fosfor prostřednictvím 

aminokyselin, které obsahují hydroxylovou skupiny. Fosfor je tedy navázaný jako zbytek 

od kyseliny fosforečné na hydroxylovou skupinu aminokyselin. V alfa-laktalbuminu se 

vyskytuje vysoké zastoupení aminokyselin cysteinu, tryptofanu a lysinu [11]. Tato 

bílkovina je poměrně termostabilní. Laktoferin je bílkovina, která je schopna navázat dva 

atomy železa a transportovat jej [12].  

Slovem WHEY (anglicky syrovátka) bývají označeny proteinové doplňky, které 

obsahují převahu syrovátkových bílkovin. Syrovátka je nažloutlá tekutina, která vzniká 

jako vedlejší produkt při výrobě tvarohu. Na rozdíl od kaseinů se syrovátkové proteiny 

rychle vstřebávají, v časovém rozmezí přibližně 60 minut, a proto je doporučováno 

konzumovat tyto doplňky před tréninkem [13].  

Syrovátkové proteiny se dají rozlišit podle typu výroby, kterým vznikly. Postup 

k jejich výrobě se projeví na obsahu bílkovin a taktéž na ceně.  

 Syrovátkový bílkovinný koncentrát WPC (Whey Protein Concentrate) 

Nejjednodušším zpracováním syrovátky je filtrace, která se provádí za účelem 

odstranění tuků a laktózy. Obsah bílkovin závisí na počtu filtrací, které byly 

uskutečněny, většinou se obsah bílkovin pohybuje v rozmezí 40-80 %. Syrovátkové 

doplňky, které prošly touto úpravou, patří mezi ty levnější, které lze nalézt na trhu. 

Další jejich výhodou bývá uváděna lahodná chuť [14].  

 Syrovátkový bílkovinný izolát WPI (Whey Protein Isolate) 

Tyto přípravky disponují s obsahem bílkovin vyšším než 80 %. Jsou lépe zbaveny 

tuků a laktózy, to je docíleno další filtrací, filtrace CFM (Cross Flow Microfiltration), 

která se provádí nejčastěji za pomoci keramických filtrů, a iontově výměnnou 

chromatografií. Náročnější příprava tohoto doplňku se projeví na jeho ceně [14].  
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 Syrovátkový bílkovinný hydrolyzát WPH (Whey Protein Hydrolysate) 

Jeho výroba probíhá obdobným způsobem jako výroba WPI, akorát poté následuje 

další zpracování isolátu. Polypeptidové řetězce se štěpí na kratší fragmenty, čímž 

dochází k snadnějšímu vstřebávání proteinů v lidském organismu. Tyto doplňky jsou 

ceněny pro vysoký obsah BCAA (Branched Chain Amino Acid) a jsou považovány za 

vysoce kvalitní zdroj bílkovin. Jedinou nevýhodou je vyšší cena a hořká chuť, která je 

způsobena v důsledku vysokého obsahu AMK [14].  

 Kaseiny 

Hlavním proteinem v savčím mléce jsou kaseiny, které tvoří přibližně 80 % všech 

mléčných proteinů. Podle stupně fosforylace lze rozlišit alfa-kasein, beta-kasein 

a kappa-kasein. Kasein se sráží při hodnotě pH 4,6 [10]. Kasein se shlukuje do útvarů 

nazvaných micely. Povrch micel je pokryt bílkovinami hydrofilními, zatímco vnitřek 

micely je hydrofobní. Při snížení pH dojde k porušení stavby micel, kasein se stává 

nerozpustným a tvoří se sraženina. K vysrážení kaseinů se používají kyseliny, kyselina 

mléčná produkovaná bakteriemi mléčného kvašení, nebo syřidla. K výrobě tvarohů 

a kyselých sýrů (např. Olomouckých tvarůžků) se využívá srážení kaseinů pomocí 

kyselin, poté se hovoří o tzv. kyselém srážení. Jako tzv. sladké srážení je označeno 

srážení kaseinu působením syřidel. Tímto typem srážení se vyrábí sladké sýry 

(např. Cottage, Roquefort). Kaseiny se vstřebávají až sedm hodin, proto tyto doplňky 

mnoho sportovců konzumuje před spaním, kdy by mělo docházet k jeho pomalému 

a postupnému vstřebávání [15].  

 Sójové proteiny 

Tento druh suplementu bývá nejčastěji užíván vegany, tedy osobami, které odmítají 

konzumovat jakoukoliv potravinu živočišného původu. Sójové proteiny jsou 

rostlinného původu a v porovnání s živočišnými proteiny je jejich biologická hodnota 

nižší, protože ne všechny aminokyseliny (např. lysin) jsou v dostatečné míře 

zastoupeny v rostlinných proteinech. Z hlediska využitelnosti patří sójové proteiny 

mezi rychle využitelné, podobně jako syrovátkové proteiny [9].  
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2.3 Aminokyseliny 

Aminokyseliny jsou substituční deriváty karboxylových kyselin. Obsahují dvě 

charakteristické skupiny, skupinu karboxylovou a aminoskupinu. [16] Aminokyseliny se 

označují řeckými písmeny podle toho, jaký prostorový vztah zaujímá vůči sobě karboxylová 

a aminoskupina. Pokud je aminoskupina vázaná na alfa uhlíku, poté aminokyselina bude 

pojmenována jako alfa-aminokyselina. Jako beta-aminokyselinu bude označena ta 

aminokyselina, kde aminoskupina je vázaná na beta-uhlík (obrázek 1). Aminoskupina může 

být vázaná i na uhlík, který je součástí aromatického jádra, proto se tyto aminokyseliny 

nazývají aromatické aminokyseliny. Většina aminokyselin vyskytujících se v živých 

organismech patří mezi alfa-aminokyseliny [17].  

C
OCH

NH2

R

OH


OH

O

CH2NH2

CCH

R



OOH

NH2

alfa-aminokyselina
beta-aminokyselina

aromatická kyselina 

(m-aminobenzoová)
 

Obrázek 1: Strukturní vzorce alfa a beta-aminokyselin (obecné vzorce, kde R představuje 

zbytek postranního řetězce) a aromatické aminokyseliny (m-aminobenzoové).  
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2.3.1 Vlastnosti aminokyselin 

Aminokyseliny se mohou chovat jako kyseliny, ale i jako zásady. Toto jejich chování je 

umožněno tím, že aminokyseliny obsahují kyselou karboxylovou skupinu a zároveň bazickou 

aminoskupinu. Při určitém pH (pKa) karboxylová skupina ztrácí proton a se zvyšující se 

hodnotou pH přichází nakonec o proton i aminoskupina. V tabulce I jsou uvedeny disociační 

konstanty pro jednotlivé skupiny obsažené v aminokyselinách. Jako celek molekula 

aminokyseliny zůstává neutrální. Díky této vlastnosti jsou aminokyseliny typickými 

představiteli amfiontů neboli amfoterních iontů. Obrázek 2 znázorňuje vznik amfiontu 

[16, 17].  
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Obrázek 2: Vznik amfiontu.  

Situace, kdy celá molekula nese stejný počet kladných i záporných nábojů, tedy celkový 

náboj je nulový a má nulovou pohyblivost v elektrickém poli, se nazývá isoelektrický bod. 

Hodnota isoelektrického bodu není pro všechny aminokyseliny stejná, závisí na hodnotě pH, 

při které došlo ke vzniku amfiontu. Přibližné hodnoty isoelektrického bodu u jednotlivých 

aminokyselin jsou zaznamenány v tabulceTabulka I I. Hodnota isoelektrického bodu se dá 

vypočítat pomocí disociačních konstant aminokyselin. Lepší názornosti je docíleno na 

obrázku 3.  
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Obrázek 3: Vznik amfiontu u glycinu.  
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Disociační konstanta K1 popisuje kyselost karboxylové skupiny a disociační konstanta K2 

popisuje bazicitu aminoskupiny. Isoelektrický bod (pI) se dá vypočítat podle následující 

rovnice:  

    
       

 
   kde              

 

Tabulka I: Disociační konstanty a isoelektrické body proteinogenních aminokyselin [18].  

Název 

aminokyselin 

pK1 

(-COOH) 

pK2 

(-NH2) 

pK2 

 (postranního 

řetězece) 

pI 

Glycin 2,35 9,78 - 6,10 

Alanin 2,34 9,67 - 6,00 

Valin 2,32 9,62 - 5,97 

Leucin 2,36 9,60 - 5,98 

Isoleucin 2,36 9,68 - 6,02 

Prolin 2,00 10,6 - 6,30 

Fenylalanin 1,83 9,13 - 5,48 

Tryptofan 2,38 9,39 - 5,81 

Methionin 2,28 9,21 - 5,75 

Serin 2,21 9,15 - 5,68 

Threonin 2,63 10,40 - 6,53 

Cystein 1,96 10,28 8,18 (-SH) 5,07 

Tyrosin 2,20 9,11 10,10 (-SH) 5,66 
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Název 

aminokyselin 

pK1 

(-COOH) 

pK2 

(-NH2) 

pK2 

 (postranního 

řetězece) 

pI 

Asparagin 2,02 8,80 - 5,41 

Glutamin 2,17 9,13 - 5,63 

Asparagová kys.  2,19 9,82 3,87 (-COOH) 2,77 

Glutamová kys.  2,19 9,82 4,28 (-COOH) 3,22 

Lysin 2,18 8,95 10,55 (-NH2) 9,74 

Arginin 2,17 9,04 12,48 (guanidin) 10,76 

Histidin 1,82 9,17 6,00 (imidazol) 7,59 

 

Dvacet základních aminokyselin, s výjimkou glycinu, se nachází ve dvou formách. Ve 

formě D a L. Glycin nemůže tvořit dvě formy, protože neobsahuje chirální centrum. Chirální 

sloučenina nemá rovinu ani střed symetrie a většinou obsahuje asymetrický uhlík. Při 

rozepsání aminokyseliny ve Fischerově projekci lze určit, o jaký enantiomer se jedná. Jako  

D forma se označuje aminokyselina, kde aminoskupina směřuje vpravo od chirálního centra 

(obrázek 4). D-aminokyselina a L-aminokyselina jsou zrcadlovým obrazem, ale jsou 

neztotožnitelné stejně tak jako levá a pravá ruka. D a L-aminokyseliny se liší ve směru, jakým 

otáčí rovinu polarizovaného světla. Tato vlastnost je měřitelná na polarimetru. V biochemii 

figuruje převážně forma L-alfa-aminokyselin [17].  
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Obrázek 4: D a L forma alaninu.  
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2.3.2 Proteinogenní aminokyseliny 

V přírodě se vyskytuje velké množství aminokyselin. Proteinogenní aminokyseliny dostaly 

svůj název z důvodu, že jsou obsaženy v bílkovinách, které se podílejí na výstavbě živých 

organismů. Proto jsou tyto aminokyseliny označovány též jako biogenní. Mezi biogenní 

aminokyseliny se řadí pouze 20, někdy je ale uváděno 21 (včetně 4-hydroxyprolinu). Těchto 

20 aminokyselin je uvedeno v tabulce II, kde jsou uvedeny názvy a vzorce aminokyselin  

i s jejich třípísmennými zkratkami, které se běžně používají v biochemii.  

Proteinogenní aminokyseliny lze dělit na esenciální, neesenciální a semi-esenciální. Lidský 

organismus je schopný syntetizovat některé biogenní aminokyseliny, tyto aminokyseliny se 

nazývají neesenciální. Naopak esenciální aminokyseliny lidský organismus není schopen 

syntetizovat a musí být přijímány potravou. Mezi esenciální aminokyseliny jsou uváděny 

valin, leucin, isoleucin, fenylalanin, tryptofan, lysin, threonin a methionin. Arginin a histidin 

patří mezi semi-esenciální aminokyseliny. Lidské tělo je schopné syntetizovat určité množství 

těchto dvou aminokyselin, ale v určitých stádiích života (např. v období růstu) je potřebné 

vyšší množství těchto aminokyselin. Glycin, alanin, cystein, kyselina asparagová, asparagin, 

kyselina glutamová, glutamin, tyrosin a prolin se řadí mezi neesenciální [16, 19, 20, 21].  

Proteinogenní aminokyseliny lze dělit podle postranního řetězce na:  

Alifatické aminokyseliny s nesubstituovaným postranním řetězcem 

 Glycin 

Nejjednodušší z aminokyselin je neesenciální aminokyselina glycin, postranní 

řetězec je tvořen pouze vodíkem, a proto patří mezi aminokyseliny polární, hydrofilní. 

Glycin je obsažen ve velkém množství v bílkovinách keratinu, kolagenu a elastinu. 

V centrálním nervovém systému plní funkci inhibičního neurotransmiteru [16, 19, ].  

 Alanin 

Alanin patří mezi neesenciální aminokyseliny, jeho postranní řetězec obsahuje 

methylovou skupinu a řadí se mezi hydrofobní aminokyseliny. V lidském organismu 

je součástí tělních tekutin a tvoří přibližně 5 % obsahu molekuly proteinů [19].  

 Valin, leucin, isoleucin 

Valin, leucin a isoleucin se řadí mezi esenciální aminokyseliny. Jsou dostupné 

z živočišných, ale i z rostlinných zdrojů. Mezi uváděné zdroje bohaté na 
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aminokyselinu valin patří luštěniny a maso, leucin se nachází v rybách, luštěninách 

a ve vejci a velké množství isoleucinu je obsaženo v ořechách [1].  

Valin společně s leucinem a isoleucinem tvoří skupinu hydrofobních aminokyselin 

s rozvětveným řetězcem označovanou zkratkou BCAA (Branched Chain Amino 

Acids).  

Alifatické hydroxyaminokyseliny 

 Serin a threonin 

Serin a treonin jsou aminokyseliny, v jejichž postranním řetězci figuruje 

hydroxyskupina, řadí se proto mezi aminokyseliny polární. Serin je významnou 

složkou bílkoviny fibroinu. Fibroin tvoří vlákna pavučin a hedvábí. Obsahem 

aminokyselin serinu a treoninu v bílkovinách se zvyšuje rozpustnost daných bílkovin 

ve vodě. Threonin je esenciální aminokyselina, která je přítomna v masu, kvasnicích 

a luštěninách [1, 16].  

Alifatické sirné aminokyseliny 

 Cystein a methionin 

Zdrojem síry pro lidský organismus je z proteinogenních aminokyselin (tab. II) 

pouze cystein, methionin. Ostatní proteinogenní aminokyseliny ve své molekule síry 

neobsahují. Cystein obsahuje síru v podobě velmi reaktivní thiolové skupiny. Cystein 

se řadí mezi polární aminokyseliny a bývá uváděn mezi neesenciálními 

aminokyselinami. Lidský organismus je schopen tuto aminokyselinu syntetizovat ze 

serinu, ale zdrojem síry je pro něj esenciální aminokyselina methionin. Tudíž aby 

mohl být syntetizován cystein je zapotřebí přijmout z potravy methionin. Kvůli této 

skutečnosti bývá cystein označen jako podmíněně esenciální aminokyselina. Jak již 

bylo zmíněno, methionin je esenciální aminokyselina obsažena v luštěninách, rybách, 

v masu a ve vejci. Svojí strukturou patří mezi hydrofobní aminokyseliny [16, 19].  

Aminokyseliny s karboxylovou skupinou v postranním řetězci 

 Kyselina asparagová a kyselina glutamová 

Obě výše uvedené aminokyseliny mají navázanou karboxylovou skupinu ve své 

molekule, jsou proto řazeny mezi aminokyseliny kyselé povahy a mezi polární látky 

[16. 19].  
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Aminokyseliny s karboxamidovou skupinou 

 Asparagin a glutamin 

Aminokyseliny asparagin a glutamin disponují hydrofilní nenabitou 

karboxamidovou skupinou v postranním řetězci, proto celá molekula patří mezi 

polární.  

Aminokyseliny s bazickými funkčními skupinami v postranním řetězci 

 Lysin, arginin, histidin 

Obsahující primární aminoskupina v postranním řetězci lysinu určuje bazický 

charakter aminokyseliny. Nedostatkem lysinu trpí především vegani, protože lysin 

není téměř obsažen v rostlinných bílkovinách. Nedostatek lysinu se projeví poruchami 

ve funkci rozmnožování, u žen dochází k zástavě menstruace, u mužů k poruchám 

tvorby spermií. Lysin je obsažen ve vejci, v mléku, v krvi a patří mezi esenciální 

aminokyseliny. Arginin a histidin jsou sem-esenciální aminokyseliny s bazickým 

charakterem [1, 16].  

Aminokyseliny s aromatickým a heterocyklickým postranním řetězcem 

 Fenylalanin, tyrosin, tryptofan 

Fenylalanin s tryptofanem se kvůli charakteru postranního řetězce řadí mezi 

hydrofobní aminokyseliny. Naopak tyrosin s hydroxyskupinou patří mezi polární 

aminokyseliny. Všechny výše uvedené aminokyseliny obsahují aromatické jádro, 

nejobjemnější z hlediska prostoru je tryptofan, jehož příjem v potravě je nezbytný 

k udržení plodnosti a k růstu. Mléko, maso, kvasnice jsou bohatými zdroji tryptofanu.  

Tyrosin se dá klasifikovat mezi podmíněně esenciální aminokyseliny, lidský 

organismus dokáže přeměnit esenciální aminokyselinu fenylalanin na tyrosin 

působením enzymu fenylalaninhydroxylasa. Při nedostatečné aktivitě tohoto enzymu 

dojde k transaminaci fenylalaninu za vzniku ketonu fenylpyruvátu. Fenylpyruvát může 

být dále metabolizován v lidském organismu. Může být redukován na fenyllaktát, 

nebo druhou metabolickou dráhou je oxidační dekarboxylací převeden na fenylacetát. 

Celý tento děj je doložen rovnicí na obrázku 5. Jedná se o metabolické onemocnění 

nazvané fenylketonurie. Přítomnost fenylpyruvátu je možné odhalit laboratorním 

vyšetřením moči. Zapáchající moč (moč charakteristicky zapáchá z důvodu 

přítomnosti ketonu) je taktéž jedním z příznaků tohoto onemocnění. Člověk trpící 
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touto chorobu by se měl vyvarovat potravinám, které fenylalanin obsahují, protože při 

nedodržování této diety hrozí těžká mentální retardace [22].  
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Obrázek 5: Přeměna fenylalaninu při onemocnění fenylketonurií.  

Aminokyseliny s funkční skupinou uvnitř cyklu 

 Prolin 

Prolin společně s hydroxyprolinem jsou jedinými aminokyselinami, které mají 

aminoskupinu součástí cyklu. Obě tyto aminokyseliny a glycin tvoří základní složku 

bílkoviny kolagenu [16]. Kolagen je součástí pohybového aparátu živočišných 

organismů. Vyskytuje se především v kloubních chrupavkách, ale i v kostech, vazech, 

šlachách, v meziobratlových ploténkách, v kůži a v rohovce oka. Je zodpovědný za 

pevnost pojivových tkání. Dle výskytu a sekvenci aminokyselin lze rozlišit až 25 typů 

kolagenu [23]. Maso obsahující vysoký podíl kolagenu (kližka) je vhodný pro dlouhé 

tepelné zpracování ve vodě, kdy dojde k přeměně na želatinu [1].  

Pro vznik hydroxyprolinu z prolinu je důležitá přítomnost kyseliny askorbové 

neboli vitamínu C. Při deficitu vitamínu C ztrácí kolagen stabilitu v důsledku 

nedostatečného množství hydroxyprolinu. Onemocnění, které vzniká z nedostatku 

vitamínu C, se nazývá kurděje. Tuto nemoc obvykle provází krvácivé projevy, 

vznikají podkožní hematomy, časté je krvácení z dásní, z nosu, ale i krvácení do 

gastrointestinálního traktu [24]. U dětí dochází k poruchám osifikace. Ve vyspělých 

státech se ale tato nemoc vyskytuje zcela výjimečně.  
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Tabulka II: Přehled proteinogenních aminokyselin Ve sloupci označeném polarita jsou 

uvedené jednopísmenné zkratky, kde N = nepolární, P = polární, k = kyselé, z = zásadité, a 

v posledním sloupci je zaznamenáno, zda se jedná o esenciální nebo neesenciální 

aminokyselinu pro lidský organismus: N = neesenciální, E = esenciální [36]. .  
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Název / zkratka Vzorec Polarita Esenciální 

Fenylalanin 

Phe 

OO-

C

C

H CH
2

NH
3

+

 

 

N 

 

E 

Tyrosin 

Tyr 

OO-

OHC

C

H CH
2

NH
3

+

 

 

P 

 

N 

Tryptofan 

Trp 

OO-

C

C

H CH
2

NH
3

+

N
H  

 

N 

 

E 

Histidin 

His 

OO-

C

C

NH
3

+

H CH
2

NH
+

CH
NH

C

CH  

 

Z 

 

N 

Serin 

Ser 

OO-

OHC

C

H CH
2

NH
3

+

 

 

P 

 

N 

Threonin 

Thr 

OO-

C

C

H CH

NH
3

+ OH

CH
3

 

 

P 

 

E 

Cystein 

Cys 

OO-

SHC

C

H CH
2

NH
3

+

 

 

P 

 

N 

Methionin 

Met 

OO-

C

C

H CH
2

NH
3

+

S CH
3

CH
2

 

 

N 

 

E 

 

    



 

 

17 

 

Název / zkratka Vzorec Polarita Esenciální 
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2.4 Proteiny 

Proteiny (bílkoviny) jsou biomakromolekulární látky, které obsahují zejména uhlík, vodík, 

kyslík, dusík, ale i atomy dalších prvků např. síru, selen nebo železo. Základní stavební 

jednotkou bílkovin jsou aminokyseliny (oddíl 2.3), které se spojují vazbou, jež se nazývá 

peptidová neboli amidová vazba [25]. Řetězec složený z více než sta aminokyselin se 

označuje jako polypeptid neboli bílkovina. Řetězec s nižším počtem aminokyselin se nazývá 

oligopeptid, a podle počtu zúčastněných aminokyselin je lze dále dělit na dipeptid, tripeptid, 

tetrapeptid atd.  
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2.4.1 Funkce bílkovin 

Dělit bílkoviny na základě jejich funkcí je složité, a to z důvodu, že určité bílkoviny mají 

více funkcí. Například bílkoviny aktin a myosin, které jsou zde uvedeny pod funkcí 

kontraktilní, by stejně tak mohly být zařazeny mezi bílkoviny stavební a podpůrné, protože 

tvoří základ svalu [16].  

 Stavební a podpůrná funkce 

Jedná se o vláknité bílkoviny sloužící jako stavební materiál pro růst, obnovu 

a přestavbu tělesných tkání. Všechny uvedené bílkoviny (kolagen, elastin a keratin) se 

řadí mezi skleroproteiny, které jsou nerozpustné ve vodě [1, 16].  

Kolagen je ve vodě nerozpustná bílkovina, která tvoří základní stavební hmotu 

pojivých tkání (až 30 % všech proteinů). V současnosti je známo přes 27 různých typů 

kolagenů, které se od sebe liší strukturou nebo různými typy a množstvím 

posttranslačních modifikací.  V lidském těle je nejrozšířenější typ I, který se vyskytuje 

v kostech, pokožce a šlachách. V chrupavkách se vyskytuje typ II. Typ III je kolagen 

embryonálního vývoje a později je nahrazen kolagenem typu I. Dále je obsažen 

v menším množství v kůži a aortě. Typ IV se vyskytuje zejména v bazálních 

membránách [25].  

Elastin je skleroprotein, který je nerozpustný ve vodě. Jeho jméno je odvozeno od 

jeho pružných a elastických vlastností. Nejvíce se vyskytuje v mechanicky 

nejzatíženějších místech, např. v aortě. Dále se nachází ve vazech, kůži a šlachách. 

Elastin je složen z alaninu, glycinu, prolinu, valinu, leucinu a isoleucinu [25].  

 Transportní funkce 

Bílkoviny (např. hemoglobin, myoglobin) taktéž zabezpečují transport důležitých 

látek v organismu, např. transport kyslíku, železa, bilirubinu a mastných kyselin [16].  

 Kontraktilní funkce 

Bílkoviny jako například aktin nebo myosin, které jsou obsaženy ve svalu a podílejí 

se na stahu svalu a tím umožňují pohyb.  

 Ochranná a obranná funkce 

Bílkoviny mají také významnou úlohu v imunitním systému (imunoglobuliny), 

taktéž ochranná funkce fibrinogenu při zástavě krvácení patří mezi jeden 

z nejdůležitějších ochranných mechanismů.  
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Imunoglobuliny jsou glykoproteiny tvořící základ humorální imunity. Jejich 

obranná funkce spočívá v možnosti navázání antigenu (vir, bakterie, jiná cizorodá 

látka) na jejich vazebné místo a následnému zneškodnění antigenu [20].  

Fibrinogen patří mezi bílkoviny, které mají schopnost koagulovat. Jejich schopnosti 

je využito při srážení krve, kdy se rozpustný fibrinogen přemění pomocí enzymu 

trombinu na nerozpustný fibrin [20].  

 Regulační funkce 

Bílkoviny napomáhají udržet stálost vnitřního prostředí, homeostázu. Mezi ně patří 

hormony, což jsou látky produkované endokrinními žlázami (hypofýzou, epifýzou, 

štítnou žlázou, příštítnými tělísky, nadledvinami, pankreatem, hypotalamem). 

Hormony řídí chemické procesy v organismu a mají velký vliv na základní životní 

činnosti.  

Další skupinou regulačních bílkovin jsou receptorové bílkoviny, bez kterých by 

hormony nemohly správně fungovat. Aby mohl hormon ovlivňovat životní pochody 

v organismu, cílová buňka musí obsahovat receptor, který ho specificky naváže [16, 

20]. 

 Katalytická funkce 

Téměř všechny biochemické pochody v organismu jsou katalyzovány enzymaticky. 

Všechny doposud známé enzymy jsou rozděleny do šesti základních tříd podle typu 

reakce, kterou ovlivňují [17, 21, 25].  

2.4.2 Tvar molekul bílkovin 

Bílkoviny je možné dělit podle tvaru jejich molekuly na globulární a fibrilární Struktura 

globulárních bílkovin je poměrně složitá a má tvar klubka. I když toto uspořádání vypadá 

poměrně chaoticky, tak uspořádání aminokyselin v klubku není nahodilé. Hydrofobní 

aminokyseliny (např. isoleucin, leucin, methionin, prolin, tyrosin, valin) mají tendenci 

směřovat dovnitř a naopak hydrofilnější aminokyseliny (např. arginin, cystein, histidin, 

threonin) jsou vystaveny na jeho povrchu. Proto se obecně globulární bílkoviny řadí mezi 

rozpustné látky [16, 17, 19].  

Fibrilární bílkoviny mají konformaci jednodušší. Jejich polypeptidové řetězce jsou 

uspořádány v jednom směru a tvoří vlákna. Molekuly fibrilárních bílkovin jsou velmi málo 
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rozpustné ve vodě. Mezi fibrilární bílkoviny patří již dříve zmíněný kolagen, elastin nebo 

keratin [16, 17, 19].  

2.4.3 Struktura bílkovin 

Každá bílkovina vykazuje primární, sekundární a terciární strukturu, ale ne všechny 

bílkoviny mají kvarterní strukturu.  

 Primární struktura 

Primární struktura označuje pořadí aminokyselinových zbytků v peptidovém řetězci 

a je zodpovědná za vlastnosti bílkovin a za jejich biologickou funkci [10]. Při 

biosyntéze může docházet k záměně určité aminokyseliny za jinou aminokyseliny. 

Tyto změny ve struktuře polypeptidového řetězce nemusí mít žádný následek, nebo se 

naopak projeví chorobně. Jaký projev bude mít tato záměna, závisí na samotné 

bílkovině. Čím je bílkovina speciálnější, specifičtější, tím je vyšší pravděpodobnost, 

že bude mít změna letální následky.  

 Sekundární struktura 

Sekundární strukturou se rozumí určité pravidelně uspořádané úseky aminokyselin 

ve struktuře proteinu. Aminokyseliny se v bílkovině snaží zaujmout takové postavení, 

aby si aminokyselinové zbytky vzájemně nepřekážely, a snaží se vytvořit co 

nejstabilnější pozici. A to takovou pozici, kde je možno vytvořit co nejvíce 

vodíkových můstků.  

Podle pozice, kterou zaujmou, rozlišujeme dvě základní struktury. Strukturu 

nazvanou skládaný list a strukturu alfa-helix [21, 22].  

Ve struktuře alfa-helixu jsou polypeptidové řetězce uspořádány v pravotočivou 

šroubovici. Jednotlivá patra šroubovice jsou stabilizovány vodíkovými můstky, 

zatímco aminokyselinové zbytky směřují směrem ven (obr. 6) [37].  
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Obrázek 6: Sekundární struktura bílkovin, alfa-helix, s vyznačenými aminokyselinovými 

zbytky směřujícími směrem ven ze šroubovice.  

Konformace skládaný list je tvořena dvěma rovnoběžně uspořádanými polypeptidovými 

řetězci, které jsou ve své poloze udržovány taktéž vodíkovými můstky. Tato struktura 

připomíná složený list papíru a při představě, že polypeptidový řetězec kopíruje tvar tohoto 

listu, poté aminokyselinové zbytky směřují nad a pod rovinu listu (obr. 7) [19, 21, 25, ].  

 

Obrázek 7: Sekundární struktura bílkovin, tzv. skládaný list, s vyznačenými 

aminokyselinovými zbytky směřujícími nad a pod rovinu listu [37].  
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 Terciární struktura 

Jako terciární struktura se označuje konečné uspořádání jednotlivých sekundárních struktur 

do prostorového tvaru molekuly. Na stabilizaci struktur se podílejí kromě vodíkových můstků 

disulfidické vazby, hydrofobní interakce a van der Waalsovy síly [16, 19].  

 Kvarterní struktura 

Kvarterní strukturou nedisponuje každá bílkovina. Tuto strukturu mají proteiny složené ze 

dvou nebo více samostatných polypeptidových řetězců, které jsou poté funkční. Ke stabilizaci 

dochází nekovalentní interakcí [16].  

2.5 Další významné látky obsažené v proteinových doplňcích 

U obsahu a významů bílkovin a aminokyselin v proteinových doplňcích je již pojednáno 

výše (oddíly 2.3 a 2.4). Za zmínku ovšem stojí i obsah sacharidů, tuků a vitamínů 

v potravinových doplňcích. Obecně lze říct, že čím má daný proteinový doplněk vyšší obsah 

bílkovin, tím více je ochuzen o vitamíny, a samozřejmě i obsah sacharidů a tuků bude nižší.  

Potravinové doplňky na bázi proteino-sacharidové obsahují přibližně 70 % sacharidů. Tyto 

doplňky jsou vhodné k doplnění spotřebovaných cukrů při tréninku. Jejich nevýhodou je, že 

sacharidy, které se nespotřebují, se mohou v lidském organismu uložit ve formě tuku. Mezi 

nejčastěji používané sacharidy v sacharido-proteinových přípravcích patří maltodextrin, 

glukosa, fruktosa a sacharosa.  

Maltodextrin patří mezi oligosacharidy, je tvořený několika molekulami glukosy 

spojenými 1,4-glykosidickými vazbami. Maltodextrin je ceněný pro svoje vlastnosti, kterými 

jsou rychlá vstřebatelnost a pozvolné uvolňování do krve.  

Fruktosa se společně s glukosou řadí mezi hexosy, a to proto, že se jedná o monosacharid 

tvořený šesti atomy uhlíku. Monosacharidy se dají rozdělit na ketosy a aldosy, a to podle 

skupiny, kterou mají obsaženou ve své molekule. Fruktosa obsahuje ve své molekule 

ketonovou skupinu (=CO), a proto se řadí mezi ketosy. Glukosa se řadí mezi aldosy, protože 

obsahuje aldehydovou skupinu (-CHO). Glukosa patří mezi nejrychlejší zdroj energie; je 

nejdůležitějším zdrojem energie pro mozek [17, 21, 25].  

Naopak koncentrovaným zdrojem energie je sacharóza, běžně se využívá jako sladidlo. 

Mezi další sladidla užívaná v potravinových proteinových doplňcích patří 
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sukralosa a acesulfam. Obě dvě zmíněná sladidla jsou mnohonásobně sladší než sacharosa 

a jejich výhodou je, že jsou vhodná i pro diabetiky [1].  

Proteinové doplňky s obsahem nad 75 % bílkovin mají nízký podíl sacharidů a na obalu 

většinou tyto sacharidy nejsou uvedeny. Tyto přípravky jsou používány pro pomalé nabírání 

hmoty, užívají se za záměrem vyrýsovaní postavy. Jako sladidlo bylo u většiny přípravků na 

této bázi uvedeno sladidlo sukralosa.  

Pro představu, jak se liší složení v poměru bílkovin, sacharidů, tuků u potravinových 

doplňků. je zde uvedena tabulka III. Po sečtení obsahu kaloriferů (bílkovin, sacharidů, tuků) 

je toto číslo okolo 90 %, zbylých 10 % tvoří minerální látky a vitamíny. Nejčastější výskyt 

vitamínů v proteinových doplňcích připadá na vitamíny skupiny B. Mezi vitamíny skupiny B 

lze zařadit thiamin, riboflavin, niacin, kyselinu pantotenovou, pyridoxin, biotin, kyselinu 

listovou a kobalamin.  

Tabulka III: Obsah bílkovin, sacharidů, tuků ve 100 g studovaných suplementů.  

Název přípravku Bílkoviny [g] Sacharidy [g] Tuky [g] 

CarboJet Gain 15 67,64 3,66 

Actions Whey Protein 85 85 7,7 1 

100% Pure Whey Star 49,5 38,2 2,7 

 

2.6 Analytické metody používané pro identifikaci aminokyselin a bílkovin 

Pro identifikaci aminokyselin a bílkovin se využívá celá řada analytických metod. Mezi 

ty nejpoužívanější ale patří chromatografické a elektroforetické metody (gelová elektroforéze, 

izotachoforéza), hmotnostní spektrometrie a magnetická nukleární rezonance [26].  

 Chromatografické metody 

Základem chromatografických metod je separace složek analytu mezi mobilní a stacionární 

fází. Více o této metodě je v oddílu 2.7.  
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 Gelová elektroforéza (SDS-PAGE) 

Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu (PAGE) v přítomnosti dodecylsíranu sodného 

(SDS) je biochemická metoda využívaná k separaci vzorků, které jsou biologického původu, 

např. bílkovin. Jedná se o elektromigrační separační metodu, která k separaci bílkovin 

využívá rozdílné pohyblivosti nabitých částic ve stejnosměrném elektrickém poli, které 

vzniká vkládáním konstantního stejnosměrného napětí mezi elektrody. Hlavní funkcí SDS, 

který je u této metody přidáván ke vzorku před zahájením separace, je obalení analyzovaných 

proteinů, které je přímo úměrné jejich molekulární hmotnosti. Je tím tak také zajištěn záporný 

náboj všech proteinů, jejichž náboj může být v přirozených podmínkách různý, v závislosti na 

jejich isoelektrickém bodu a okolním pH [27].  

 Izotachoforéza 

Jedná se o další typ elektromigrační separační metody, která umožňuje analýzu 

ionogenních látek v roztocích (např. aminokyselin, proteinů). Separují se buď pouze anionty, 

nebo kationty. Směs se dělí za působení konstantního vysokého napětí a vzorek se rozdělí 

podle pohyblivosti jeho složek. Po ustálení nastává stacionární stav, kdy jsou aniontové 

(kationtové) zóny seřazeny podle klesající pohyblivosti částic [28].  

 Hmotnostní spektrometrie 

Metoda je založená na separaci iontů podle jejich molekulových hmotností. Podrobnější 

údaje o této separační metodě jsou uvedeny níže v oddílu 2.8. 

 Nukleární magnetická rezonance 

Spektroskopická metoda je založená na tom, že atomová jádra některých izotopů absorbují 

v silném magnetickém poli radiofrekvenční záření o kmitočtech až stovek megahertzů. 

Zkoumá přechody mezi spinovými stavy vyvolané radiofrekvenčním zářením a rozdělení 

energií jaderného spinu. Na základě měření je možné určit strukturu a složení zkoumané látky 

(např. proteinů) [17].  

2.7 Chromatografické metody 

Chromatografie je fyzikálně-chemická metoda, která slouží k separaci a analýze směsí 

látek. Existuje mnoho typů chromatografie, ale všechny typy jsou založené na stejném 

principu. Základním principem chromatografie je rozdělování složek směsi mezi 
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mobilní a stacionární fázi. K oddělování složek směsi dochází na základě jejich rozdílných 

afinit k daným fázím. Látky jsou unášeny mobilní fází a interakcí se stacionární fází dochází, 

že látky jsou méně či více poutány ke stacionární fázi. Důsledkem je, že některé látky se více 

či méně zpožďují. [29] 

2.7.1 Typy chromatografie 

Chromatografii lze dělit na základě skupenství mobilní fáze, dále na základě jakým 

separačním mechanismem chromatografie proběhla a v neposlední řadě i dle metody 

uspořádání.  

Podle skupenství mobilní fáze:  

 Plynová chromatografie GC (Gas Chromatography) 

V plynové chromatografii je představitelem pohyblivé fáze plyn, též nazývaný 

nosný plyn. Nejčastěji se za nosný plyn volí inertní plyny jako například argon, 

helium, dusík nebo vodík.  

 Kapalinová chromatografie LC (Liquid Chromatography) 

V kapalinové chromatografii je mobilní fází kapalina. Mezi kapaliny užívané pro 

mobilní fázi v kapalinové chromatografii patří například methanol, acetonitril, 

tetrahydrofuran nebo aceton. Obecně lze říct, že za mobilní fázi se používají alkoholy, 

nitrily a ethery.  

Podle separačního mechanismu:  

 Adsorpční 

Principem adsorpční chromatografie je dělení látek na základě rozdílných 

schopností látek navázat se na povrch absorbentu [29].  

 Rozdělovací 

Tato chromatografie je založená na dělení látek mezi dvě navzájem nemísitelná 

rozpouštědla [29].  

 Ionexová 

Podstatou této chromatografie je iontová interake mezi iontoměničem 

a separovanou látkou [29].  
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 Afinitní 

Principem afinitní chromatografie je specifická interakce mezi dvěma molekulami 

dvou odlišných látek [22].  

Podle metody uspořádání:  

 Kolonová 

Stacionární fázi tvoří sloupec (kolona).  

 Planární 

 Chromatografie na tenké vrstvě – stacionární fází je tenká vrstva 

 Chromatografie na papíře – stacionární fází jsou vlákna celulosy  

2.7.2 Chromatografie na tenké vrstvě (TLC) 

Chromatografie na tenké vrstvě TLC (Thin Layer Chromatography) se provádí, jak už 

název vypovídá, za použití tenké destičky, která je rovnoměrně pokryta chromatografickým 

sorbentem. Sorbentem může být silikagel, oxid hlinitý nebo celulóza. Tenká destička může 

být ze skla, kovu nebo tuhého plastu [29, 30].  

2.7.2.1 Princip tenkovrstvé chromatografie 

Chromatografie pracuje na principu rozdělování jednotlivých látek, které mají odlišnou 

rozpustnost a adsorpci, mezi mobilní a stacionární fázi. Výběr mobilní fáze neboli pohyblivé 

fáze, či eluentu, má vliv na účinnost kolony, retenční poměr, dobu analýzy a citlivost. Mezi 

základní požadavky při výběru mobilní fáze patří chemická inertnost, nízká toxicita, nízká 

viskozita a cenová dostupnost. Nejčastěji používaná rozpouštědla pro mobilní fázi jsou 

organická rozpouštědla, např. toluen, chloroform, aceton, ethanol, methanol [29]. Stacionární 

fází je, jak už bylo uvedeno výše, tenká destička pokrytá sorbentem. Například pro 

identifikaci flavonoidů, fenolů se nejčastěji používá jako sorbent polyamid. Pro identifikaci 

herbicidů, tetracyklinů pak bývá jako sorbent využita křemelina [30]. Křemelina je 

jemnozrnný sediment, tvořený schránkami jednobuněčných řas (rozsivek).   

2.7.2.2 Postup analýzy 

Analyzovaný vzorek se v malém množství nanáší na startovní linii. Startovní linie se 

označuje nejlépe obyčejnou měkkou tužkou, zhruba 1–2 cm od okraje desky. Pokud jsou 

k dispozici standardní (referenční) vzorky, jsou také naneseny na startovní linii. K nanášení 

vzorku slouží mikropipety či kapiláry, protože je třeba nanést množství řádově v mikrolitrech. 
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Další vzorky budou naneseny ve vhodné vzdálenosti od sebe tak, aby nedošlo k jejich 

vzájemnému smísení. Vzorky na tenké vrstvě je třeba nejprve nechat zaschnout a až poté je 

vložit do chromatografické komory. Mobilní fází u TLC jsou organická rozpouštědla a pro 

správné vyvíjení chromatogramu by měla být chromatografická komora nasycena parami 

mobilní fáze. Chromatografická komora je připravena, když je do ní nalita mobilní fáze 

v takovém množství, aby při vložení tenké vrstvy nebyla startovní linie (nanesené vzorky) 

ponořena do mobilní fáze. Rychlost vzlínání mobilní fáze závisí na vlastnostech složek, které 

daný vzorek obsahuje a na materiálu stacionární fáze. Látky, které se více poutají ke 

stacionární fázi, budou unášeny mobilní fází pomaleji. Vzdálenost, kdy mobilní fáze dosáhne 

úrovně přibližně 1–2 cm od horního okraje tenké vrstvy je označena jako „čelo“ 

a chromatogram je vyjmut z chromatografické komory. Chromatogram je usušen a následně 

vyhodnocen (oddíl 2.7.2.3).  

2.7.2.3 Hodnocení chromatografu a detekce 

K správnému vyhodnocení chromatografu je nutné určit střed vzniklé skvrny. U barevných 

látek je snadné střed skvrny odhadnout, u nebarevných látek je třeba použít vhodnou detekční 

metodu. Detekce závisí na povaze látek. Pokud látka absorbuje ultrafialové záření, detekce 

bude probíhat pod UV lampou. Pokud látka neabsorbuje ultrafialové záření, bývá zvoleno 

vhodné činidlo, které s látkou vytvoří barevnou sloučeninu, a tím dojde ke zvýraznění skvrny. 

Například pro detekci alkaloidů se používá Dragendorffovo činidlo (dusičnan bismutitý ve 

vodném roztoku jodidu draselného). Nebo se pro detekci organických kyselin používá 

bromkresolová zeleň, s nimiž tvoří žluté zbarvení na modrém podkladu. Fialové zabarvení 

s barbituráty poskytuje vizualizační roztok difenylkarbazon v chloroformu [31].  

Vyhodnocení chromatografu se provádí pomocí porovnání retardačních faktorů 

jednotlivých vzorků a použitých standardních látek. Retardační faktor (Rf) vystihuje poměr 

vzdáleností středu skvrny vzorku od startu a vzdálenosti čela od startu.  

      
  
  

 

   vzdálenost středu skvrny i-tého analytu od startu 

   vzdálenost čela od startu 
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2.8 Hmotnostní spektrometrie 

Hmotnostní spektrometrie je fyzikálně-chemická metoda, která stanovuje molekulové 

hmotnosti molekul a atomů po jejich převedení na ionty. Podstatou hmotnostní spektrometrie 

je separace nabitých částic podle jejich molekulových hmotností v elektromagnetickém 

poli [17].  

Hmotností spektrometrie se skládá z několika operací:  

1) Převedení vzorku do plynné fáze.  

2) Ionizace složek vzorků, čímž dojde k vytvoření iontů.  

3) Separace iontů v závislosti na hodnotě m/z.  

4) Detekce iontů a zpracování hmotnostní spektrometrií.  

2.8.1 Metoda peptidového mapování 

Metoda peptidového mapování představuje velmi účinnou metodu pro identifikaci 

proteinů. Technika peptidového mapování se skládá z několika kroků (obr. 8). Nejprve se 

určitá bílkovina pomocí specifických proteas rozštěpí na peptidové fragmenty (oddíl 2.8.2). 

Po štěpení vzorku vznikne směs peptidových fragmentů, štěpů, o různých molekulových 

hmotnostech. Tato směs se přečistí obvykle pomocí chromatografie na reverzní fázi 

(oddíl 2.8.3) a peptidy jsou izolovány a následně detekovány vhodnou metodou hmotnostní 

spektrometrie. Ze získaných hodnot m/z peptidových fragmentů se pomocí databáze 

(např. Uniprot) identifikuje původní proteinové složení studovaného vzorku. Podmínkou 

identifikace ale je, že hledaný protein musí být v databázi obsažen [32].  
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VZOREK

PEPTIDOVÉ ŠTĚPY

IDENTIFIKACE  

PROTEINŮ

Štěpení enzymem

Přečištění štěpů

Izolace peptidů

Detekce hmotnostní spektrometrií

 

Obrázek 8: Schéma metody peptidového mapování.  

 

2.8.2 Štěpení bílkovin 

První krok pro určení peptidové mapy je rozštěpení bílkovin na menší fragmenty (peptidy). 

K štěpení proteinů ve vzorku se používají specifické proteasy. Proteasy patří mezi enzymy, 

které jsou schopny štěpit peptidové vazby. Ty proteasy, které štěpí polypeptid uvnitř řetězce, 

se nazývají endopeptidasy a naopak exopeptidasy odštěpují z konců řetězce jednotlivé 

aminokyseliny.  

K nejpoužívanějším specifickým proteasam patří trypsin a chymotrypsin. Trypsin 

katalyzuje hydrolýzu peptidových vazeb za bazickými kyselinami lysinem a argininem, pokud 

za nimi nenásleduje prolininový zbytek. Chymotrypsin štěpí za aromatickými 

aminokyselinami (fenylalaninem, tryptofanem, tyrosinem), a proto není tak vysoce specifický 

jako trypsin [29, 32].  

2.8.3 Přečištění peptidových štěpů na reverzní fázi Zip Tip 

Směs peptidových fragmentů je třeba purifikovat a zakoncentrovat. To je možné pomocí 

mikrokolon Zip Tip s reverzní fází C18. Jedná se o speciální polypropylenové špičky, které 

obsahují reverzní fázi C18 – alkylový řetězec obsahující 18 uhlíků. Na reverzní fázi se díky 

hydrofobním interakcím zadržují nepolární molekuly, ostatní molekuly zůstávají v roztoku. 

Pomocí ekvilibračního roztoku se následně odstraní anorganické soli a poté se 
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chromatografické médium promyje elučním roztokem, a tím se z reverzní fáze uvolní 

navázané makromolekuly [33].  

2.8.4 Princip hmotnostní spektrometrie LC-ESI-Q-TOF 

Princip hmotnostní spektrometrie typu ESI-Q-TOF (Electrospray Ionization-Quadrupole-

Time of Flight), která byla v této práci použita, je založen na separaci peptidů pomocí 

kapalinové chromatografie (LC). Následná analýza peptidů probíhá pomocí tandemového 

uspořádání hmotnostních spektrometrů Q-TOF. Spektrometr je kombinací kvadrupólu (Q) 

a průletového analyzátoru (TOF). Metoda měkké ionizace je zde použita k ionizaci vzorku 

pomocí elektrospreje (ESI). Tímto měřením je získán poměr hmotnosti a nábojů jednotlivých 

iontů (m/z). Tyto naměřené hodnoty jsou porovnatelné s proteinovou databází, která přímo 

určí, o jaký protein se jedná [33, 34].  

Kvadrupólový analyzátor, který se označuje písmenem Q, dělí ionty jejich průchodem 

mezi čtyřmi kovovými tyčemi. Tyče jsou paralelně rozmístěny na kružnici, přičemž protilehlé 

tyče mají stejné napětí, které je tvořeno kombinací střídavé a stejnosměrné složky. Napětí, 

která jsou vložena na páry tyčí, jsou vybrána tak, aby ve zvoleném časovém okamžiku mezi 

tyčemi prolétly pouze ionty s pevně danou hodnotou m/z nebo s hodnotou m/z v určitém 

omezeném intervalu. Na tyčích kvadrupólu jsou pak zachyceny zbylé ionty [33].  
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3. Experimentální část 

3.1 Použité chemikálie 

4-hydroxyprolin – Aldrich 

Acetonitiril – Lachema Brno 

Alanin – Sigma 

Arginin – Lachema n. p Brno 

Asparagin – E. Merck Darmstadt 

Butanol – Penta 

Cystein – Lachema n. p Brno 

Ethanol – PedF UK 

Fenol – PedF UK 

Fenylalanin – Aldrich 

Glutamin – Flukabiochemika 

Glycin – Sigma 

Histidin – Sigma-Aldrich 

Chloroform – Lachner 

Isoleucin – Sigma-Aldrich 

Isopropylalkohol – Lachema n. p Brno 

Kyselina aspartová – Lachema n. p Brno 

Kyselina glutamová – Lachema Czechoslovakia 

Kyselina chlorovodíková (1: 5) – PedF UK 

Kyselina chlorovodíková 10% – PedF UK 

Kyselina mravenčí – Penta 

Kyselina octová – Penta 
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Kyselina trifluoroctová – Sigma 

Leucin – Sigma 

Lysin – Aldrich 

Methanol – Penta 

Methionin – Sigma 

NH3 26% – Penta 

Ninhydrid – Lachema Brno 

Prolin – Sigma 

Serin – Sigma 

Treonin – Sigma-Aldrich 

Trypsin – Promega Corporation 

Tryptofan – Lachema n. p Brno 

Tyrosin – Aldrich 

Valin – Sigma-Aldrich 

ZIP-TIP C18 – Millipore Corporation (USA) 

Proteinové přípravky:  

Aminostar 100% Pure Whey Star – Aminostar s. r. o. (Loukov u Mnichova Hradiště) 

Aminostar 85% Whey Protein – Aminostar s. r. o. (Loukov u Mnichova Hradiště) 

Carbojet Gain – Amix Nutrition (UK) 

3.2 Použité pomůcky a přístroje 

Analytické váhy na katedře Chemie a didaktiky chemie Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze.  

Tenká vrstva Silufol (silikagel na hliníkové fólii) – TLC hliníková folie silikagel 60F254, 

tloušťka vrstvy 0,2 mm, Merck spol s. r. o. (Německo, Darmstadt).  
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Hmotnostní spektrometr ESI-Q-TOF Maxis Impact spojený s kapalinovým 

chromatografem UHPLC Dionex Ultimate3000 RSLC nano 

Měření probíhalo na kapalinovém chromatografu s tandemovou hmotnostní spektrometrií 

na Ústavu biochemie a mikrobiologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 

(VŠCHT Praha). Výrobcem přístroje je firma Bruker, Německo.  

3.3 Identifikace AMK pomocí tenkovrstvé chromatografie (TLC)  

3.3.1 Příprava mobilní fáze 

Pro analýzu aminokyselinového složení proteinových doplňků pomocí tenkovrstvé 

chromatografie (TLC) byly připraveny tři chromatografické soustavy.  

Chromatografická soustava č. 1:  

 Fenol – voda (2 : 1, w/w) [35] 

Chromatografická soustava č. 2:  

 CHCl3 – methanol – 17% NH3 (2 : 2 : 1, v/v) [35] 

Celkový objem mobilní fáze byl 150 ml. Roztok byl připraven smícháním 

60 ml CHCl3 s 60 ml CH3OH a 30 ml 17% NH3. 17% roztok amoniaku byl 

připraven smícháním 19,6 ml 26% amoniaku s 10,4 ml vody.  

Chromatografická soustava č. 3:  

 butanol – kyselina octová – voda (4: 1: 1) [35]  

Celkový objem této soustavy byl 180 ml. Roztok byl připraven ze 120 ml 

butanolu, 30 ml kyseliny octové (98%) a 30 ml destilované vody.  

3.3.2 Příprava referenčních roztoků aminokyselin 

Ze všech 21 základních aminokyselin byly připraveny jejich 0,5% roztoky v isopropanolu. 

Všechny standardy aminokyselin byly naváženy na analytických vahách (tab. IV). K navážce 

přibližně 5 mg aminokyseliny byl přidán 1 ml isopropylalkoholu. Pokud byla aminokyselina 

v isopropylakoholu špatně rozpustná, bylo ještě přidáno několik kapek 10% kyseliny 

chlorovodíkové a s roztokem bylo třepáno do té doby, než se aminokyselina zcela rozpustila.  
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Tabulka IV: Navážky standardních vzorků aminokyselin pro přípravu jejich přibližně  

0,5% roztoků v isopropylakoholu.  

Aminokyselina Navážka [mg] 

    4-hydroxyprolin 5 

  Alanin 5 

Arginin 5,8 

Asparagin 5 

  Cystein 5,5 

Fenylalanin 5 

  Glutamin 4,9 

Glycin 5 

Histidin 5 

  Isoleucin 5 

Kys. asparagová 5 

Kys. glutamová 5 

Leucin 6 

Lysin 4,8 
  
Methionin 5,2 

Prolin 5 

Serin 5 

Threonin 5 

Tryptofan 5 

Tyrosin 5 

  
Valin 4,5 

 

3.3.3 Příprava vizualizačního roztoku  

Jako vizualizační činidlo byl připraven 0,1% roztok ninhydrinu v ethanolu [35].  

3.3.4 Příprava proteinových doplňků pro jejich analýzu pomocí tenkovrstvé 

chromatografie (TLC) 

Vzhledem k tomu, že nebylo možné u proteinových doplňků zjistit jejich aminokyselinové 

složení a ani jejich procentuální zastoupení, tyto údaje nebyly uvedeny na potravinových 

přípravcích, bylo nutné navážky vzorků proteinových doplňků odhadnout. Navážky 
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proteinových doplňků tak byly následující: 30 mg, poté 50 mg, 100 mg, 200 mg a 2000 mg. 

Navážky proteinových doplňků byly rozpuštěny v 1–6 ml isopropylakoholu a pro lepší 

rozpustnost bylo vždy přidáno několik kapek 10% HCl.  

K přibližně 2 gramům proteinového doplňku bylo přidáno 6 ml isopropylakloholu a  

15 kapek zředěné kyseliny chlorovodíkové (1:5). Přesto v tomto případě nedošlo  

k úplnému rozpuštění preparátu, a proto byla připravena vodní lázeň a pomocí zahřívání 

a protřepávání došlo alespoň ke vzniku emulze. Tato emulze byla filtrována přes fritu 

a vzniklý filtrát byl odpařen do sucha. Následně byl odparek rozpuštěn v 500 μl 

isopropylakoholu.  

3.3.5 Aplikace vzorků na tenkou vrstvu 

Následně byla připravena tenká vrstva se vzorky výživových doplňků a se standardy 

aminokyselin. Protože na tenkou vrstvu bylo nutné aplikovat všech 21 proteinogenních 

aminokyselin a tři vzorky potravinových doplňků, vzdálenost mezi jednotlivými 

aminokyselinami a vzorky byla velmi malá, konkrétně 0,8 cm. Proto nanášení vzorků muselo 

probíhat precizně, aby nedošlo k jejich splynutí. Vzorky se nanášely pomocí skleněných 

kapilár či pomocí plastových špiček na mikropipety, kterými byl na tenkou vrstvu nanesen 

malý vzorek. Po jeho zaschnutí byl tento proces opakován. U standardů vzorků aminokyselin 

byl tento proces proveden dvakrát, u vzorků potravinových doplňků byl proveden třikrát, aby 

byly obsažené aminokyseliny lépe viditelné a snáze identifikovatelné. Po zaschnutí 

nanesených všech vzorků aminokyselin a výživových doplňků se tenká vrstva opatrně vložila 

do předem připravené chromatografické komory.  

3.3.6 Vyvíjení chromatogramu a jeho detekce 

Na vyvíjení chromatogramu byly k dispozici dvě vyvíjecí nádoby, každá s jinou mobilní 

fází. Opatrné vložení chromatogramu do akvária spočívalo v tom, že při vkládání tenké vrstvy 

bylo nutné vložit tenkou vrstvu rovnoměrně, aby nedošlo k zakřivení čela a k celému 

zakřivení dráhy, kterou pak rozdělované aminokyseliny putovaly. Pokud by při neopatrné 

manipulaci s tenkou vrstvou došlo k zakřivení dráhy a čela, poté je identifikace jednotlivých 

látek velmi obtížná. Proto se pro usnadnění při vkládání tenké vrstvy používá pinzeta. Pinzeta 

se užívá nejen za účelem snazší manipulace, ale hlavně z důvodu, aby nedošlo ke kontaminaci 

sorbentu stykem s rukou. Pinzetou se uchopí tenká vrstva, přibližně v polovině její délky, 

a zhruba jeden centimetr nad hladinou dojde k jejímu uvolnění do mobilní fáze. 
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Chromatogram se nechá vyvíjet, rychlost vzestupu mobilní fáze závisí na vlastnostech 

mobilní fáze. Po vyjmutí chromatogramu z chromatografické komory bylo nutné 

chromatogram vysušit. K vysušení byl použit fén, který byl k dispozici v laboratoři. Protože 

aminokyseliny netvoří barevné látky, bylo nutné použít vizualizační činidlo. Jako vizualizační 

činidlo byl použit 0,1% roztok ninhydrinu v ethanolu. Toto činidlo reagovala 

s aminokyselinami a po zahřátí došlo ke vzniku barevné látky. Vizualizační roztok ninhydrinu 

v ethanolu byl nalit do nádoby, do které byl po dobu 3 sekund vložen vysušený 

chromatogram. Následně byl chromatogram vyjmut a vysoušen fénem. Při zahřívání 

chromatogramu se začaly objevovat barevné skvrny. Barevné skvrny standardů aminokyselin 

se podle retardačního faktoru a barevného zabarvení porovnávaly s barevnými skvrny, které 

byly nalezeny na chromatogramu u proteinových doplňků.  

3.4 Identifikace proteinů pomocí metody hmotnostní spektrometrie  

3.4.1 Štěpení vzorku trypsinem 

Vzorky proteinových doplňků o hmotnosti přibližně 11 mg byly štěpeny pomocí trypsinu. 

Nejprve byl připraven štěpící roztok, který obsahoval 2 µl enzymu trypsinu (o původní 

koncentraci 1µg/µl) ve 100 µl 50mmol/l NH4HCO3. Ke každému vzorku bylo přidáno 20 µl 

štěpícího roztoku. Štěpení proteinů probíhalo dvě hodiny při laboratorní teplotě.  

3.4.2 Přečištění a zkoncentrování peptidových štěpů na reverzní fázi 

Peptidové štěpy byly purifikovány a zakoncentrovány na reverzní fázi pomocí 

mikrokolony Zip Tip C18. Složení roztoků použitých při práci s reverzní fázi bylo následující:  

 Wetting: 50% acetonitril ve vodě 

 Ekvilibrace: 0,2% kyselina trifluoroctová ve vodě 

 Eluce: 50% acetonitril s 0,1% kyselinou trifluoroctovou ve vodě 

Postup provedení:  

 Reverzní fázi bylo nutné aktivovat. K aktivaci bylo použito 10 µl aktivačního roztoku 

(50% acetonitril ve vodě), kterým se reverzní fáze desetinásobně promyla.  

 Ke stabilizování systému posloužil ekvilibrační roztok, konkrétně došlo 

k desetinásobnému promytí mikrokolony 10 µl ekvilibračního roztoku.  
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 Aby došlo k navázání peptidů, mikrokolona se promývala desetinásobně 10 µl 

připraveného roztoku vzorku.  

 Desetinásobné promytí mikrokolony 10 µl ekvilibračního roztoku bylo provedeno za 

účelem odsolení peptidů.  

 Poté následovalo opětovné promytí 10 µl elučním roztokem z důvodu vymytí zbylých 

navázaných peptidů.  

3.4.3 Identifikace proteinů pomocí LC-ESI-Q-TOF 

Měření probíhalo za použití UHPLC Dionex Ultimate3000 RSLC nano spojeného 

s hmotnostním spektrem ESI-Q-TOF Maxis Impact. Vzorky, rozpuštěné ve směsi 

97 : 3 : 0,1 voda : acetonitril : kyselina mravenčí, byly naneseny na zachytávací kolonu 

Acclaim PepMap 100 C18 (100 µm x 2 cm, velikost částic reverzní fáze 5 µm) s průtokem 

5 µl/min po dobu pěti minut. Následovala chromatografie na reverzní fázi, která byla 

provedena s průtokem 0,3µl/min prostřednictvím komerčně vyráběné kolony Acclaim 

PepMap RSLC C18 (75µm x 250 mm, velikost částic reverzní fáze 2 µm). Gradient měl 

následující průběh: 0 min 3 % B, 5 min 3 % B, 85 min 50 % B, 86 min 90 % B, 95 min 

90 % B, 96 min 3 % B, 110 min 3% B, mobilní fáze A byla 0,1% kyselina mravenčí ve vodě, 

mobilní fáze B byla 0,1% kyselina mravenčí v acetonitrilu. Měření probíhalo v DDA modu 

s výběrem prekurzoru v rozsahu 400–2200 Da.  

Peaklisty byly ze zaměřených dat extrahovány programem Data Analysis 4. 1. Proteiny 

byly identifikovány pomocí softwaru Mascot verze 2010-12 s následujícími parametry: 

oxidovaný methionin a hydroxylace prolinu jako variabilní modifikace, přesnost 50 ppm  

v MS modu a MS/MS přesnost přiřazení hmotnosti peptidových štěpů 0,05 Da.  
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4. Výsledky a diskuze 

4.1 Analýza aminokyselin metodou TLC 

Příprava chromatografické komory číslo 1 nebyla uskutečněna, protože v laboratorním 

návodu byl uveden předpis: fenol – voda (2 : 1, w/w). Vzhledem k tomu, že rozpustnost 

fenolu ve vodě činí 90 g. l
-1

, nebylo možné tento předpis dodržet. Proto byla připravena jiná 

chromatografická soustava vhodná pro analýzu aminokyselinové složení, a to soustava číslo 

3, která obsahovala směs butanol – kyselina octová – voda (4 : 1 : 1).  

Jak již bylo uvedeno, odhadnout navážky proteinových doplňků pro jejich analýzu bylo 

obtížné kvůli chybějícím údajům o procentuálním zastoupení aminokyselin na obale výrobků. 

Proto se nejprve navážily proteinové doplňky na hodnotu 30 mg a poté připravily na 

tenkovrstvou chromatografii (oddíl 3.3.4). Takto připravené vzorky byly naneseny na 

chromatogram. Jak je možné vidět na obrázcích 9 a 10, aminokyseliny v proteinových 

přípravcích zřejmě nejsou zastoupeny v dostatečném množství, aby je bylo možné v této 

koncentraci pomocí tenkovrstvé chromatografie identifikovat. Proto se postupně navážka 

proteinového doplňku zvyšovala na hodnoty 50 mg, 100 mg, 200 mg a 2000 mg. Až při 

navážce 2 g, bylo možné aminokyseliny na chromatogramu identifikovat.  
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Obrázek 9: Téměř nezřetelné skvrny u proteinových přípravků (A85 = Actions Whey 

Protein 85, A100 = 100% Pure Whey STAR, Carb = CarboJet Gain) na chromatogramu 

vyvinutém v mobilní fázi číslo2.  
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Obrázek 10: Špatně viditelné skvrny u proteinových přípravků (A85 = Actions Whey 

Protein, A100 = 100% Pure Whey STAR, CARB = CarboJet Gain); pro vyvíjení 

chromatogramu byla použita mobilní fáze číslo 2.  

Oxidace aminokyselin 

Chromatogram se vyvíjel v chromatografické komoře vždy po dobu několika hodin, a 

z tohoto důvodu časové náročnosti byla tenkovrstvá chromatografie prováděna v rozmezí 

několika dnů. Na obrázku 11 lze pozorovat, že u některých referenčních vzorků aminokyselin 

se objevilo více barevných skvrn. Jedním z možných vysvětlení by mohlo být, že došlo ke 

kontaminaci těchto standardů. Avšak podle typu aminokyselin, u kterých došlo k tomuto jevu, 

se dalo odhadnout, že příčinou nebyla možná kontaminace, nýbrž jejich oxidace. Mezi 

oxylabilní aminokyseliny se řadí: cystein, methionin a tryptofan. Oxidační reakce těchto 

aminokyselin jsou uvedeny níže (obr. 12, 13 a 14). Protože došlo k oxidaci všech výše 

zmíněných aminokyselin, tedy u cysteinu (19), methioninu (9), tryptofanu (21), bylo nutné 

připravit nové vzorky standardů aminokyselin a celou operaci zopakovat.  

      A85  A100  Carb 
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Obrázek 11: Oxidace u aminokyselin methioninu (9), cysteinu (19) a tryptofanu (21).  
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Obrázek 12: Oxidace methioninu.  
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Obrázek 13: Oxidace cysteinu 
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Obrázek 14: Oxidace tryptofanu.  

 

Retardační faktory a výsledky analýzy pomocí TLC 

V následující tabulce V  jsou uvedeny retardační faktory referenčních vzorků aminokyselin 

z chromatogramu, který byl vyvíjen přibližně dvě hodiny v chromatografické komoře 

s mobilní fází číslo 2 (CHCl3 – methanol – 17% NH3 (2 : 2 : 1, v/v) (obr. 15). V dalším 

sloupci jsou uvedeny retardační faktory standardů aminokyselin z chromatogramu, který byl 

vyvíjen taktéž přibližně v časovém rozmezí dvou hodin, v chromatografické komoře 

číslo 3 (butanol – kyselina octová – voda (4: 1: 1) (obr. 16).  

 

 

Obrázek 15: Chromatogram, který byl vyvíjen dvě hodiny v chromatografické soustavě 

číslo 2. Na startovní linii jsou naneseny vzorky aminokyselin s číselnými zkratkami a vzorky 

potravinových doplňků taktéž uvedeny pod zkratkami: (1 = leucin, 2 = 4hydroxyprolin, 

3 = glycin, 4 = threonin, 5 = prolin, 6 = tyrosin, 7 = serin, 8 = valin, 9 = methionin, 

10 = fenyl-alanin, 11 = Alanin, 12 = isoleucin, 13 = lysin, 14 = Histidin, 

15 = kyselina glutamová, 16 = glutamin, 17 = kyselina asparagová, 18 = asparagin, 

19 = cystein, 21 = tryptofan, 22 = arginin, A85 = Actions Whey Protein 85, 

A100 = 100% Pure Whey STAR, Carb = CarboJet Gain).  

 1       2       3        4       5      6      7        8     A85      9    10   11     12   A100   13    14   15   16  Carb  17    18      19    21   22 
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Obrázek 16: Chromatogram, který byl vyvíjen dvě hodiny v chromatografické soustavě 

číslo 3. Na startovní linii jsou naneseny vzorky aminokyselin s číselnými zkratkami a vzorky 

potravinových doplňků taktéž uvedeny pod zkratkami: (1 = leucin, 2 = 4hydroxyprolin, 

3 = glycin, 4 = threonin, 5 = prolin, 6 = tyrosin, 7 = serin, 8 = valin, 9 = methionin, 

10 = fenyl-alanin, 11 = Alanin, 12 = isoleucin, 13 = lysin, 14 = Histidin, 

15 = kyselina glutamová, 16 = glutamin, 17 = kyselina asparagová, 18 = asparagin, 

19 = cystein, 21 = tryptofan, 22 = arginin, A85 = Actions Whey Protein 85, 

A100 = 100% Pure Whey STAR, Carb = CarboJet Gain).  

 

Tabulka V: Retardační faktory standardů aminokyselin zjištěné z chromatogramu 

vyvíjeného v chromatografických komorách.  

Číslo aminokyseliny 

na chromatogramu 

Aminokyselina Retardační 

faktor (RF) 

(chromatografická 

soustava č. 2) 

Retardační 

faktor (RF) 

(chromatografická 

soustava č. 3) 

1 Leucin 0,85 0,57 

2 4-hydroxyprolin 0,61 0,20 

3 Glycin 0,60 0,22 

 1       2       3       4        5     6     A85   7        8      9     10   A100   11   12    13     14    15   Carb  16   17     18    19    21     22 
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Číslo aminokyseliny 

na chromatogramu 

Aminokyselina Retardační 

faktor (RF) 

(chromatografická 

soustava č. 2) 

Retardační 

faktor (RF) 

(chromatografická 

soustava č. 3) 

4 Threonin 0,72 0,25 

5 Prolin 0,58 0,20 

6 Tyrosin 0,76 0,49 

7 Serin 0,61 0,20 

8 Valin 0,80 0,41 

9 Methionin 0,82 0,43 

10 Fenyl-alanin 0,88 0,54 

11 Alanin 0,66 0,27 

12 Isoleucin 0,81 0,51 

13 Lysin 0,26 0,06 

14 Histidin 0,71 0,05 

15 Kys. glutamová 0,52 0,25 

16 Glutamin 0,62 0,18 

17 Kys. asparagová 0,40 0,18 

18 Asparagin 0,58 0,16 

19 Cystein 0,63 0,25 

21 Tryptofan 0,82 0,58 

22 Arginin 0,30 0,10 

V tabulce VI jsou uvedeny retardační faktory u proteinových doplňků z chromatogramu 

(obr. 15), který byl vyvíjen v chromatografické soustavě obsahující mobilní fází číslo 2 

(CHCl3 – methanol – 17% NH3 (2 : 2 : 1, v/v)). V dalším sloupci tabulky jsou pak 

zaznamenány aminokyseliny, které přicházely dle hodnoty retenčního faktoru a zbarvení do 

úvahy.  
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Tabulka VI: Hodnoty retardačních faktorů u proteinových doplňků zjištěné z vyvíjení 

chromatogramu v chromatografické soustavě číslo 2.  

Název preparátu Retardační faktor (RF) Aminokyselinové složení 

100% Pure Whey STAR 0,54 Glycin (0,60) 

 0,68 Alanin (0,66) 

Histidin (0,71) 

Serin (0,61) 

 0,72 Threonin (0,72) 

 0,80 Valin (0,80), Tyrosin (0,76) 

Isoleucin (0,81) 

 0,85 Valin (0,80) 

Isoleucin (0,81) 

Actions Whey Protein 85 0,25 Lysin (0,26) 

 0,62 Serin (0,62) Glycin (0,60) 

Glutamin (0,62) 

 0,76 Threonin (0,72) 

 0,78 Tyrosin (0,76) 

 0,82 Valin (0,80) 

Isoleucin (0,81) 

CarboJet Gain 0,50 Kys. glutamová (0,52) 

 0,61 Glutamin (0,62) 

 0,67 Cystein (0,63) 

 0,73 Threonin (0,72) 

 0,77 Valin (0,80) 

 0,85 Isoleucin (0,81) 
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V tabulce VII jsou uvedeny retardační faktory u proteinových doplňků zjištěné  

z chromatogramu (obr. 16), který byl vyvíjen dvě hodiny v chromatografické komoře 

s mobilní fází číslo 3 (butanol – kyselina octová – voda (4 : 1 : 1)) Ve druhém sloupci jsou 

zaznamenány aminokyseliny, které měly ve stejné vyvíjecí soustavě podobnou hodnotu 

retardačního faktoru a stejné zbarvení.  

Tabulka VII: Hodnoty retardačních faktorů u proteinových doplňků zjištěné z vyvíjení 

chromatogramu v chromatografické soustavě číslo 3.  

Název preparátu Retardační faktor (RF)  Aminokyselinové složení 

100% Pure Whey 

STAR 

0,20 Glycin (0,22) 

 0,24 Alanin (0,27) 

Kys. glutamová (0,25) 

 0,40 Valin (0,41) 

Methionin (0,43) 

 0,48 Tyrosin (0,49) 

Isoleucin (0,51) 

 0,54 Fenylalanin (0,54) 

Actions Whey 

Protein 85 

0,21 Glutamin (0,18) ,  

Kys. Asparagová (0,18) 

 0,24 Threonin (0,25) 

 0,41 Valin (0,41) 

 0,49 Tyrosin (0,49) 

 0,56 Fenylalanin (0,54) 

Isoleucin (0,51) 

CarboJet Gain 0,17 Glutamin (0,18) 

Kys. Asparagová (0,18) 
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Název preparátu Retardační faktor (RF)  Aminokyselinové složení 

CarboJet Gain 0,23 

 

0,28 

Glycin (0,22) 

Serin (0,20) 

Cystein (0,25) 

Kys. glutamová (0,25) 

  Alanin (0,27) 

 0,42 Valin (0,41) 

Methionin (0,43) 

 0,48 Tyrosin (0,49) 

Isoleucin (0,51) 

 0,57 Tryptofan (0,58) 

Fenylalanin (0,54) 

 

Poté bylo nutné porovnat, které aminokyseliny z chromatografické soustavy butanol –

 kyselina octová – voda (4 : 1 : 1) jsou shodné s aminokyselinami z chromatografické 

soustavy obsahující směs: CHCl3 – methanol – 17% NH3 (2 : 2 : 1, v/v).  

U přípravku Actions Whey Protein 85 bylo zjištěno, že s největší pravděpodobností 

obsahuje následující aminokyseliny:  

 Glutamin 

 Threonin 

 Valin 

 Tyrosin 

 Isoleucin  

Přípravek 100% Pure Whey STAR by měl dle provedených analýz obsahovat tyto 

aminokyseliny:  

 Glycin 

 Alanin 
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 Valin 

 Tyrosin 

 Isoleucin 

U přípravku CarboJet Gain byly identifikovány následující aminokyseliny:  

 Kys. glutamová 

 Glutamin 

 Cystein 

 Valin 

 Isoleucin 

Na obalu u přípravku Actions Whey Protein 85 bylo uvedeno, že přípravek je bohatý na  

L-glutamin a větvené aminokyseliny BCAA. Metodou tenkovrstvé chromatografie byly 

identifikovány aminokyseliny: glutamin, threonin, valin, tyrosin a isoleucin. Uváděný obsah 

glutaminu se tedy potvrdil, ale z větvených aminokyselin BCAA byly nalezeny pouze dvě, 

a to valin a isoleucin. Výrobce ovšem neuváděl, že by preparát měl obsahovat všechny 

aminokyseliny označené jako BCAA, tedy i leucin. Výsledek z analýzy tedy odpovídal údaji 

uvedeným výrobcem. Oproti údajům uvedených na obalech se navíc podařilo zjistit 

přítomnost esenciální aminokyseliny threoninu a podmíněně esenciální aminokyseliny 

tyrosinu.  

Na obalu proteinového doplňku 100% Pure Whey Star nebyl výrobcem uvedený žádný 

údaj, co se týče obsahu aminokyselin. Vzhledem k tomu, že tento proteinový doplněk 

pocházel od stejného výrobce a byl stejného, tedy syrovátkové typu, bylo možné očekávat 

přibližně shodný obsah aminokyselin. V tomto proteinovém přípravku byly nalezeny 

aminokyseliny: glycin, alanin, valin, tyrosin a isoleucin. Avšak při porovnání s přípravkem 

Actions Whey Protein 85 došlo ke shodě pouze v obsahu aminokyselin valinu, tyrosinu 

a isoleucinu.  

Pouze na výrobku CarboJet Gain byla uvedená tabulka s obsahem aminokyselin. Při 

důkladnějším prostudování toho obalu však vyšlo najevo, že uvedená tabulka se nevztahuje na 

daný výrobek, ale že výrobce pouze uvádí obvyklý (průměrný) obsah aminokyselin ve  

100 g proteinu. Analýzou pomocí tenkovrstvé chromatografie však byly nalezeny následující 

aminokyseliny: kyselina glutamová, glutamin, cystein, valin a isoleucin.  
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4.2 Analýza proteinů metodou hmotnostní spektrometrie LC-MS/ESI-Q-TOF 

Metodou hmotnostní spektrometrie LC-MS/ESI-Q-TOF byla detekována celá řada 

bílkovin obsažených ve vybraných potravinových suplementech. V následujících tabulkách 

(tab. VIII, IX a X) je vždy v prvním sloupci uveden kód proteinu, pod kterým jsou proteiny 

uváděny v proteomických databázích. V druhém sloupci je zaznamenán počet peptidů. Počet 

peptidů specifikuje, jak spolehlivě byl daný protein určen. Pro spolehlivou identifikaci jsou 

zapotřebí alespoň dva peptidy, jak je dnes vyžadováno renomovanými proteomickými 

časopisy. V posledním sloupci se nachází název proteinu.  

V tabulce VIII jsou uvedeny výsledky proteinové analýzy preparátu Aminostar Actions 

Whey Protein 85 metodou kapalinové chromatografie spojené s tandemovou hmotnostní 

spektrometrií LC-MS/ESI-Q-TOF. Z tabulky VIII lze vyčíst, že v preparátu byly 

identifikovány hlavně mléčné bílkoviny (alfa a beta-kaseiny, laktoglobuliny) a strukturní 

bílkoviny (kolagen a tropomyosin). Údaje uvedené na obale se tedy shodovaly s provedenou 

analýzou v obsahu syrovátkových proteinů, kdy byl konkrétně detekován laktoglobulin 

a imunoglobulin, a dále v obsahu kolagenu. Analýzou byla zjištěna přítomnost dvou typů 

kaseinu, alfa-kaseinu a beta-kaseinu, což bylo také ve shodě s údaji na obale výrobku, kde 

byla uvedena jeho vápenatá sůl, tedy kaseinát vápenatý. Z hlediska legislativy kaseinát 

vápenatý nepatří mezi aditiva, avšak bývá přidáván do potravin pro svoje emulgační či 

pěnotvorné schopnosti.  

Tabulka VII: Výsledky proteinové analýzy výrobku Aminostar Actions Whey Protein 85.  

Kód proteinu 
Počet identifikovaných 

peptidů 
Název proteinu 

CASA1_BOVIN 9 Alfa-S1-kasein 

CASB_BUBBU 10 Beta-kasein 

PIGR_BOVIN 3 
Polymerní imunoglobulinový 

receptor 

LACB_OVIMU 3 Beta-laktoglobulin 

GLCM1_BOVIN 4 
Glykosylačně-adhezivní 

molekula 1 
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Kód proteinu 
Počet identifikovaných 

peptidů 
Název proteinu 

   

CO1A1_BOVIN 3 Kolagen alfa-1(I) řetězec 

TPM1_MOUSE 4 
Tropomyosin alfa-1 

řetězec 

OSTP_BOVIN 2 Osteopontin 

 

Výrobce na obalu uvádí, že přípravek Aminostar Actions Whey Protein 85 obsahuje tyto 

bílkoviny:  

 Syrovátkový proteinový isolát CFM 

 Hydrolyzovaný kolagen 

 Kaseinát vápenatý 

 Syrovátkový proteinový koncentrát 

Porovnáním kvalitativního obsahu bílkovin u výrobku Aminostar 100% Pure Whey Star, 

které bylo zjištěno pomocí LC-MS/ESI-Q-TOF (tabulka IX), a bílkovin, které byly uvedeny 

výrobcem na obale proteinového doplňku, byla zjištěno shoda v přítomnosti syrovátkových 

proteinů. Konkrétně byla experimentálně prokázána přítomnost syrovátkových proteinů, 

jakými jsou laktoglobuliny a imunoglobuliny (beta-laktoglobulin a polymerní 

imunoglobulinový receptor). Přípravek navíc obsahoval zejména kaseiny (alfa-S1-kasein, 

beta-kasein) a kolageny (kolagen alfa-2(I) řetězec a kolagen alfa-1(I) řetězec).  

Z názvu výrobku „100% Pure Whey Star“ vypovídá, že ze všech bílkovin by měl daný 

přípravek obsahovat pouze syrovátkové bílkoviny (alfa-laktalbumin, beta-laktoglobulin, 

imunoglobuliny a laktoferin). Z tohoto typu bílkovin zde byly nalezeny jen beta-laktoglobulin 

a imunoglobulin (tabulka IX). Avšak metodou hmotnostní spektrometrie byl zjištěn i obsah 

akaseinů (alfa-S1 kaseinu, alfa-S2 kaseinu a beta kaseinu).  
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Tabulka VIII: Výsledky proteinové analýzy výrobku Aminostar 100% Pure Whey Star.  

Kód proteinu Počet identifikovaných 

peptidů 

Název proteinu 

CASA2_BOVIN 7 Alfa-S2-kasein 

LACB_OVIMU 3 Beta-laktoglobulin 

PIGR_BOVIN 4 Polymerní 

imunoglobulinový receptor 

GLCM1_BOVIN 4 Glykosylačně-adhezivní 

molekula 1 

BT1A1_BOVIN 2 Butyrofilin  

OSTP_BOVIN 2 Osteopontin 

PERL_BOVIN 2 Laktoperoxidasa 

CASA1_BOVIN 2 Alfa-S1-kasein 

CASB_BUBBU 1 Beta-kasein 

DNLJ_GEOMG 1 DNA ligasa 

APOE_BOVIN 1 Apolipoprotein E 

 

Na obalu přípravku CarboJet Gain výrobce uvádí obsah CFM syrovátkového bílkovinného 

izolátu s bílkovinnými frakcemi. Analýzou byl bezpečně potvrzen (pomocí sedmi peptidů) 

obsah syrovátkového proteinu beta-laktoglobulinu (tab. X). Počet identifikovaných peptidů  

u dalších syrovátkových proteinů, konkrétně u imunoglobulinu a alfa-albuminu má hodnotu 

pouze jedna, a tudíž nelze jejich identifikaci označit za spolehlivou. Naopak s vysokou 

spolehlivostí byl zjištěn výskyt kaseinu v tomto proteinovém suplementu. Potvrzen byl nejen 

alfa-kasein (šesti peptidy jak alfa-kasein S1, tak i S2), ale i beta-kasein (dvěma peptidy) 

a gama-kasein (třemi peptidy).  
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Tabulka IX: Výsledky proteinové analýzy výrobku CarboJet Gain.  

Kód proteinu Počet identifikovaných 

peptidů 

Název proteinu 

CASA1_BOVIN 6 Alfa-S1-kasein 

LACB_OVIMU 7 Beta-laktoglobulin 

GLCM1_BOVIN 6 Glykosylačně-adhezivní 

molekula 1 

CASA2_BOVIN 6 Afa-S2-kasein 

CASK_BOVIN 3 Kappa-kasein 

CASB_BUBBU 2 Beta-kasein 

CO1A1_MAMAE 1 Kolagen alfa-1(I) řetězec 

APOA4_BOVIN 1 Apolipoprotein A-IV 

PERL_BOVIN 1 Laktoperoxidasa 

LALBA_BOVIN 1 Alfa-laktalbumin 

A1BG_BOVIN 1 Alfa-1B-glykoprotein 

PIGR_BOVIN 1 Polymerní imunoglobulinový 

receptor 
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5. Závěr 

Cílem této práce bylo provést analýzu vybraných potravinových doplňků a podat ucelené 

informace o potravinových doplňcích, protože existuje celá škála potravinových doplňků a je 

obtížné se v nich zorientovat. Uvedené poznatky vypovídají o důležitosti příjmu bílkovin, 

a o jejich základních stavebních složkách – aminokyselinách, pro lidský organismus.  

Analýzou aminokyselin metodou tenkovrstvé chromatografie (TLC) byla zjištěna u všech 

zkoumaných potravinových doplňků přítomnost větvených aminokyselin označených jako 

BCAA. U potravinového doplňku Actions Whey Protein 85 došlo k potvrzení obsahu 

aminokyseliny glutaminu avizované jak výrobcem, tak i provedenou analýzou. U tohoto 

přípravku bylo zjištěno metodou hmotnostní spektrometrie přítomnost nejen syrovátkových 

proteinů a kaseinů, které lze nalézt v mnohem levnějším mléce, ale i výskyt kolagenu 

a osteopontinu (proteinu obsaženém hlavně v kostech). Údaje uvedené na obale se shodovaly 

s údaji, které byly experimentálně zjištěny.  

Největším překvapením byl ale výrobek 100% Pure Whey STAR, kde byl podle jeho 

názvu očekáván pouze výskyt syrovátkových bílkovin, které se lidským organismem 

vstřebávají přibližně do jedné hodiny a jsou z tohoto důvodu velmi oblíbené u sportovců. 

Analýzou pomocí metody hmotnostní spektrometrie byl ale s vysokou spolehlivostí 

identifikován alfa-kasein, které lidský organismus vstřebává po dobu až sedmi hodin. 

Metodou tenkovrstvé chromatografie byly zjištěny aminokyseliny alanin, glycin, isoleucin, 

valin a tyrosin. Výrobce na obalu neuvedl, které aminokyseliny by měl výrobek obsahovat, 

proto nebylo možné porovnat, jestli údaje na obale jsou shodné s údaji zjištěnými 

experimentálně.  

U přípravku CarboJet Gain byly analýzou zjištěny bílkoviny obsažené v mléce, tedy 

syrovátkové a kaseinové proteiny typu alfa, beta a gama. S nízkou spolehlivostí byla 

potvrzena i přítomnost kolagenu. Výrobce uvedl na obale, že by přípravek měl obsahovat 

syrovátkový bílkovinný izolát s bílkovinnými frakcemi. Na obalu tohoto doplňku byl uvedený 

pouze obvyklý výskyt aminokyselin ve 100 g proteinu, což bez důkladného prostudování 

působilo dojmem, že u tohoto doplňku výrobce uvedl zastoupení všech aminokyselin. Proto 

lze pouze uvést, že metodou tenkovrstvé chromatografie byly nalezeny tyto aminokyseliny: 

kyselina glutamová, glutamin, cystein, valin a isoleucin.  
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Vzhledem k tomu, že obě použité analytické metody sloužily pouze ke kvalitativnímu 

zjištění obsahu aminokyselin, respektive bílkovin ve studovaných potravinových doplňcích, je 

obtížné porovnat, který z těchto přípravků je kvalitnější, protože není známo nic o množství 

identifikovaných látek. A je složité určit některý z nich za kvalitnější, protože při výběru 

proteinových doplňků hraje zásadní roli, za jakým účelem chceme potravinový doplněk 

používat. Z těchto tří vybraných potravinových preparátů bych ale označila za kvalitní 

potravinový doplněk Actions Whey Protein 85, a to z důvodu, že výrobce uvedl složení, které 

se potvrdilo experimentálním měřením, a taktéž z důvodu obsahu esenciální aminokyseliny 

threoninu a podmíněně esenciální aminokyseliny tyrosinu.  

Přípravek 100% Pure Whey STAR bych kladně nehodnotila, a to z důvodu, již výše 

zmíněném, že název výrobku nasvědčuje tomu, že by měl obsahovat pouze syrovátkové 

bílkoviny a neobsahovat kasein, který byl nalezen metodou hmotnostní spektrometrie. 

Nedoporučila bych jej i z důvodu, že obalu zcela chybělo složení aminokyselin a obsah 

sacharidů byl vyšší než u výrobku Actions 85 Whey Protein. Konkrétně ve 100 g přípravku 

100% Pure Whey STAR je obsah sacharidů 38,2 g, naopak ve 100 g Actions 85 Whey Protein 

připadá na 100 g přípravku pouhých 7,7 g sacharidů.  

Poslední zkoumaný výrobek bych neměla porovnávat s výše dvěma uvedenými, a to proto, 

že výrobek CarboJet Gain se řadí mezi potravinové doplňky na bázi proteino-sacharidové. 

Zde se proto očekává, že ve složení budou převážně sacharidy. U tohoto výrobku považuji za 

negativum, že výrobce na obalu uvedl do rámečku nazvaném „Supplement Facts“ 

aminokyseliny, které bývají standardně obsaženy ve 100 g proteinu. Tento údaj působí jako 

klamavá reklama, ovšem když si spotřebitel řádně pročte složení výrobku, je zřejmé, že 

tabulka aminokyselin se netýká tohoto preparátu, ale vztahuje se obecně ke všem proteinům.  

Závěrem bych zkonstatovala, že zdravý, nepřetěžovaný lidský organismus si vystačí  

s konzumací vyvážené a pestré stravy, a není proto nutné kupovat poměrně drahé potravinové 

doplňky.  



 

 

55 

 

6. Literatura 

1. MARÁDOVÁ, Eva. Výživa a hygiena ve stravovacích službách. Vyd. 2. Praha: 

Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2005, 183 s. ISBN 9788087411025.  

2. EMBLETON, Phil a Gerard THORNE. Suplementy ve výživě: ucelený informativní 

průvodce uživáním ergogenních látek v kulturistice. 1. vyd. Pradubice: Ivan 

Rudzinskyj, 1999, 576 s. ISBN 80-902-5897-2.  

3. STAROŠTÍK, Daniel. Výživa u silových sportů [online]. Brno, 2007 71 l. Dostupné 

z: https://is.muni.cz/th/102470/fsps_b/Bakalarska_prace.txt. Bakalářská práce. 

Masarykova Univerzita. (27. 3. 2014) 

4. PAVLUCH, Lukáš a Kateřina FROLÍKOVÁ. Osobní trenér: cvičíme ve fitness 

centru. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 229 s. Fitness, síla, kondice.  

ISBN 80-247-0678-4.  

5. FOŘT, Petr. Výživa (hlavně) pro kulturistiku a fitness. 2. vyd. Pardubice: Ivan 

Rudzinskyj, 2006, 151 s. ISBN 80-864-6221-8.  

6. FOŘT, Petr. FOŘT. Výživa (nejen) pro kulturisty. 3. vyd. Pardubice: Svět 

kulturistiky, 2006c1996, 241 s. ISBN 80-864-6219-6.  

7. LEPKOVÁ, Hana. Jak dokonale zvládnout indoorcycling. 1. vyd. Praha: Grada, 

2007, 96 s. Jak dokonale zvládnout. ISBN 978-80-247-1748-7.  

8. CLARK, Nancy. Sportovní výživa. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 352 s.  

ISBN 978-80-247-2783-7.  

9. SKOLNIK, Heidi a Andrea CHERNUS. Výživa pro maximální sportovní výkon: 

správně načasovaný jídelníček. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 240 s.  

ISBN 978-80-247-3847-5.  

10. SKŘIVANOVÁ, Eva. Biologie potravin a surovin živočišného původu [online]. 

[cit. 2014-03-30].  

Dostupné z: http: //biomikro.vscht.cz/vyuka/b2/Biologie_potravin_a_surovin_zivoc

isneho_puvodu. pdf (30. 3. 2014) 

11. VRÁNOVÁ, Dagmar. Chronická onemocnění a doporučená výživová opatření. 

Olomouc: ANAG, 2013, 183 s. ISBN 978-80-7263-788-1.  

12. HORÁK, Jiří. Hemochromatóza. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 232 s. , [16] s. barev. 

obr. příl. ISBN 978-80-247-3287-9.  

http://biomikro.vscht.cz/vyuka/b2/Biologie_potravin_a_surovin_zivocisneho_puvodu.pdf%20(30
http://biomikro.vscht.cz/vyuka/b2/Biologie_potravin_a_surovin_zivocisneho_puvodu.pdf%20(30


 

 

56 

 

13. PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí. Nové, aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, 

2 sv. (176, 112 s. ). Děti a sport. ISBN 978-80-247-4219-92.  

14. BOYE, Joyce i a Samuel Benrejeb GODEFROY. Allergen management in the food 

industry. Hoboken, N. J. : Wiley, 2010, xxvii, 593 p. ISBN 04-702-2735-4.  

15. MACH, Ivan a Jiří BORKOVEC. Výživa pro fitness a kulturistiku. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2013, 128 s. ISBN 978-80-247-4618-0.  

16. KODÍČEK, Milan. Biochemické pojmy: výkladový slovník. 1. vyd. Praha: Vysoká 

škola chemicko-technologická, 2004, 171 s. ISBN 80-708-0551-X.  

17. MCMURRY, John. Organická chemie. Vyd. 1. v Brně: VUTIUM, 2007. Překlady 

vysokoškolských učebnic. ISBN 978-80-214-3291-8.  

18. ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE a LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. 

LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY v PAZE a VŠEOBECNÉ 

FAKULTNÍ NEMOCNICE v PRAZE. Aminokyseliny. Praha, 2005-2014. 

Dostupné z: http://biochemie.euweb.cz/Biochemie/Aminokyseliny.ppt (29. 3. 2014) 

19. Chemie potravin 1. 2. upr. vyd. Tábor: OSSIS, 2002, 331 s. ISBN 80-866-5903-8.  

20. LEDVINA, Miroslav, Alena STOKLASOVÁ a Jaroslav CERMAN. Biochemie pro 

studující medicíny. Vyd. 2. v Praze: Karolinum, 2009, 2 sv.  

ISBN 978-80-246-1415-12.  

21. Přehled středoškolské chemie. 2. vyd. Praha: SPN, 1999, 365 s.  

ISBN 80-723-5108-7.  

22. KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. 1. české vyd. 

Praha: Grada, 2012, xiv, 498 s. ISBN 978-802-4729-770.  

23. DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 190 s. 

ISBN 978-80-247-1649-7.  

24. TOPINKOVÁ, Eva. Obrazový atlas chorobných stavů: diferenciální diagnostika. 

1. vyd. Praha: Grada, 2006, 346 s. ISBN 80-247-1670-4.  

25. SUKOVÁ, Tereza. Studium kolagenních pojiv používaných v uměleckých dílech. 

Praha, 2010. Diplomová práce. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.  

26. BANGA, Ajay K. Therapeutic peptides and proteins: formulation, processing, and 

delivery systems. 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC/Taylor, 2006, 354 p.  

ISBN 978-084-9316-302.  



 

 

57 

 

27. CORLEY, Ronald B. a guide to methods in the biomedical sciences: Ronald B. 

Corley. New York: Springer, 2004, xvi, 125 p. ISBN 03-872-2844-6.  

28. Elektroforéza. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Praha. Dostupné 

z: http://www.vscht.cz/ktk/www_324/lab/texty/cze/CZE.pdf (6. 4. 2014) 

29. KÁŠ, Jan, Milan KODÍČEK a Olga VALENTOVÁ. Laboratorní techniky 

biochemie. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 2005, 258 s. ISBN 80-708-0586-2.  

30. WALL, Peter E. Thin-layer chromatography: a modern practical approach. 

Cambridge: Royal Society of Chemistry, c2005, x, 184 p. ISBN 08-540-4535-X.  

31. TLC Visualization Reagents [online]. [cit. 2014-03-26]. Dostupné 

z: http://lcso.epfl.ch/files/content/sites/lcso/files/load/TLC_Stains.pdf (26. 3. 2014) 

32. VAŇKOVÁ, Hana. Chemické listy: Peptidové mapy. 93. vyd. 1997.  

ISSN 1213-7103.  

33. HODAČOVÁ, Petra. Studium adhezivních molekul produkovaných fibroblasty 

v průběhu vhojování zubních implantátů. Praha, 2012. Bakalářská práce. Vysoká 

škola chemicko-technologická v Praze.  

34. BOCK, Ralph. Genomics of chloroplasts and mitochondria. New York: Springer, 

2012, p. cm. ISBN 978-940-0729-193.  

35. Laboratorní cvičení z biochemie: vysokoškolský učební text pro posluchače Vysoké 

školy chemicko-technologické v Praze, Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity 

Palackého v Olomouci a Masarykovy Univerzity v Brně. 1. vyd. Praha: 

Nakladatelství Olomouc, 2000, 203 s. ISBN 80-718-2104-7.  

36. VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE. Aminokyseliny. 

Praha, 2014. Dostupné z: http://tresen.vscht.cz/biomikro/vyuka/bck1/index.php 

(27. 3. 2014) 

37. VLAS, Tomáš. Projekt Alfa. [online]. [cit. 2014-03-27]. Dostupné 

z: http://projektalfa.ic.cz/ (27. 3. 2014) 

 

http://www.vscht.cz/ktk/www_324/lab/texty/cze/CZE.pdf%20(6
http://lcso.epfl.ch/files/content/sites/lcso/files/load/TLC_Stains.pdf%20(26
http://tresen.vscht.cz/biomikro/vyuka/bck1/index.php%20(27
http://tresen.vscht.cz/biomikro/vyuka/bck1/index.php%20(27
http://projektalfa.ic.cz/


 

 

58 

 

7. Seznam použitých zkratek 

 

BCAA Branched Chain Amino Acids (aminokyseliny s rozvětveným 

řetězcem) 

CFM Cross Flow Microfiltration (mikrofiltrace zkříženým tokem) 

GC Gas Chromatography (plynová chromatografie) 

LC Liquid Chromatography (kapalinová chromatografie) 

LC-ESI-Q-TOF Liquid Chromatography-Electrospray Ionization-Quadrupole-

Time of Flight (kapalinová chromatografie na principu 

ionizace vzorku elektrosprejem, a analýzou pomocí 

tandemového analyzátoru, jež je kombinací kvadrupólu 

a metody měření doby letu) 

MALDI-TOF Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation-Time of Flight 

(ionizace laserem za přítomnosti matrice v kombinaci 

s detektorem doby letu) 

SDS-PAGE Sodium Dodecyl Sulfate PolyAcrylamide Gel Electrophoresis 

(Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti 

dodecylsíranu sodného) 

WPC Whey Protein Concentrate (syrovátkový bílkovinný 

koncentrát) 

WPI Whey Protein Isolate (syrovátkový bílkovinný izolát) 

WPH Whey Protein Hydrolysate (syrovátkový bílkovinný 

hydrolyzát) 

 

 


