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Úvod 

 
Ječmen patří mezi nejstarší zemědělské plodiny 

z čeledi lipnicovitých trav. Zahrnuje 25 druhů planého 
ječmene a jeden druh kulturní nazývaný ječmen setý 
(Hordeum vulgare), který patří k hospodářsky nejvýznam-
nějším rostlinám1. Zrno ječmene obsahuje řadu polysacha-
ridů, z nichž hlavní podíl tvoří škrob. Je uložen ve vejči-
tých zrnech velikosti 2 až 30 m. Obsah škrobu v zrnu 
sladovnických ječmenů činí průměrně 62–65 %. 
Z ostatních polysacharidových složek je v zrnu ječmene 
zastoupena celulosa (obsah 3,5 až 7,0 %), která je hlavní 
stavební složkou pluchy (až 50 %), a hemicelulosy, které 
tvoří hlavní podíl mezibuněčných stěn škrobových zrn 
endospermu1,2. Hemicelulosy v obilce i v rostlině napomá-
hají vázání vody a udržování rovnováhy buněčného obsa-
hu. Buněčné stěny endospermu jsou tvořeny asi ze 75 % -
glukany a z 20 % arabinoxylany (pentosany – starší ná-
zev); v pluchách je naopak více arabinoxylanů3. Neškrobo-
vé polysacharidy ječmenného zrna lze izolovat extrakcí 
vodou a roztokem 2 mol l1 NaOH (cit.4,5). 

Cereální -glukany a arabinoxylany obalových vrstev 
jsou důležité z hlediska ochrany celého zrna. Při napadení 
plísněmi se na zrnu objevují i -glukany mikrobiálního 
původu, které mají jinou strukturu než -glukany cereál-
ní6,7. Takto napadená zrna je vhodné sledovat oproti zrnům 
zdravým na základě porovnání obsahů jednotlivých poly-
sacharidů, zejména glukanů různého původu. Analýzou 
polysacharidů lze prokázat mikrobiální napadení ječmenů. 

Cílem práce bylo (a) stanovit obsah -glukanů 
v infikovaném a neinfikovaném zrnu ječmenů tří odrůd 

pomocí enzymového setu, (b) porovnat citlivost a selekti-
vitu komplexace fluorescenčního barviva Fluorochrom 
s polysacharidy a s vlastnostmi běžně dostupné anilinové 
modři, (c) stanovit fluorescenci anilinové modři a Fluo-
rochromu s polysacharidy izolovanými z infikovaného 
a neinfikovaného zrna ječmenů tří odrůd. 

 
 

Experimentální část 
 
Vzorky ječmenu 

 
Seznam vzorků ječmene je uvedený v tab. I. Vzorky 

ječmene pro enzymovou analýzu byly rozemlety v odstře-
divém mlýnu Retsch Z 1000 a byla získána frakce 
s velikostí částic 0,5 mm. Z důvodu zmenšení částic na 
0,1 mm byl vzorek dále zjemněn kulovým laboratorním 
mlýnkem MM301 firmy Retsch. Pro fluorescenční metodu 
byly použity extrakty z celých zrn ječmene do vody či do 
2 mol l1 NaOH, neboť byl předpokládán výskyt infikují-
cích plísní na povrchu a vnitřní složky zrna by rušily fluo-
rescenční stanovení. Použití rozemletých vzorků místo 
celých zrn by mohlo vést k výskytu dalších polysacharido-
vých složek zrna a korekce jejich vlivu by byla náročnější. 
Extrakty byly následně přečišťovány pomocí enzymů 
z cílem odstranit nežádoucí polysacharidy. 

 

Příprava extraktů 
 
Extrakce vodou 

Bylo naváženo 10 g celých zrn, přidáno 100 ml desti-
lované vody a udržováno za varu pod zpětným chladičem 
3 h, poté se horký obsah zfiltroval přes buničinu. Filtrát se 
srážel přidáním trojnásobného množství ethanolu, sraženi-
na se nechala usadit. Následovala filtrace a promytí sraže-
niny ethanolem. Sraženina byla vysušena, ze sraženiny byl 
navážen 1 g, přidáno 100 ml destilované vody, pH roztoku 
bylo upraveno 1 mol l1 roztokem NaOH na 8, následovalo 
zahřátí na 45 °C. Bylo přidáno cca 0,35 g  amylasy Dura-
mylu na rozštěpení škrobu, roztok byl míchán na magne-
tické míchačce 1,5 h při 45 °C. Následovalo opět srážení 
trojnásobným množstvím ethanolu, sraženina byla zfiltro-
vána, promyta roztokem 0,2 mol l1 HCl ve  směsi etha-

Tabulka I 
Seznam vzorků ječmene (sklizeň 2006) 

Označení Odrůda Stav 

J-n Jersey neinfikované neošetřené 

M-n Malz neinfikované neošetřené 

P-n Prestige neinfikované neošetřené 

J-i Jersey infikované neošetřené 

M-i Malz infikované neošetřené 

P-i Prestige infikované neošetřené 
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nol–voda (3:1), poté samotnou směsí a 96% ethanolem. 
Sraženina se vysušila a v tomto stavu byla použita pro 
analýzy. 

 
Extrakce roztokem hydroxidu sodného 

Bylo naváženo 10 g zrn, přidáno 100 ml 2 mol l1 
NaOH a vzniklá směs byla míchána na magnetické mí-
chačce 1 h. Roztok byl zfiltrován přes buničinu a filtrát byl 
vysrážen trojnásobným množstvím ethanolu (srážení pro-
bíhalo alespoň jednu noc při teplotě 5 °C). Následovala 
filtrace sraženiny, její promytí postupně 0,2 mol l1 HCl ve  
směsi ethanol–voda (3:1), samotnou směsí a 96% ethano-
lem. Sraženina byla poté vysušena a rozpuštěna ve 20 ml 
destilované vody, pH bylo upraveno na 8 a roztok byl za-
hřát na 45 °C. V dalším kroku byl přidána amylasa Dura-
myl (cca 0,07 g) a při těchto podmínkách probíhalo míchá-
ní na magnetické míchačce 1,5 h. Poté bylo přidáno trojná-
sobné množství ethanolu, vzniklá sraženina byla zfiltrová-
na a opět promyta 0,2 mol l1 HCl ve  směsi ethanol–voda 
(3:1), samotnou směsí a 96% ethanolem a vysušena. Sra-
ženina obsahovala hodně arabinoxylanů, proto byl dále 
použit krok pro odstranění těchto polysacharidů pomocí 
enzymu. Sraženina byla rozpuštěna v 10 ml destilované 
vody. Roztok byl zahřát na 50 °C, pH upraveno na 4,5–5, 
poté byl k roztoku přidán enzym -xylanasa MI (70 l na 
100 mg vzorku). Inkubace probíhala 1 h za míchání na 
magnetické míchačce. Poté bylo pH upraveno na 1, teplota 
snížena na 40 °C a přidán pepsin (cca 0,1 g) a mícháno 
1 h. Následovalo vysrážení ethanolem, filtrace, promytí 
a sušení jako v předešlém kroku. 

 
Analytické metody 

 
V rozemletých vzorkách byl stanoven obsah sušiny 

vážkovou metodou a obsah -glukanů enzymovou meto-
dou pomocí soupravy K-BGLU (Megazyme, Irsko)8. In-
fračervená spektra vzorků ve formě KBr tablet byla zazna-
menána pomocí FT-IR spektrometru Nicolet 6700 
(Thermo Scientific, USA) ve spektrálním rozsahu 4000 až 
400 cm1 při rozlišení 2 cm1 a s počtem skenů 64. Získaná 

spektra byla zpracována programem Omnic 7.3 (Thermo 
Scientific, USA), exportována v tabulkovém formátu do 
programu Microcal Origin 6.1, v němž byly připraveny 
grafy. Maxima překrytých pásů byla zjišťovaná algorit-
mem 2. derivace. Primární složení izolovaných polysacha-
ridů po kyselé hydrolýze (3 ml l1 trifluoroctová kyselina, 
1 h, 100 °C) alkalického nebo vodného extraktu po odstra-
nění škrobu bylo stanoveno vysokoúčinnou aniontovou 
chromatografií s pulsní amperometrickou detekcí. Dělení 
probíhalo na koloně CarboPac PA1 (Dionex Corporation, 
USA), mobilní fáze byla 16 mmol l1 NaOH za isokratic-
kých podmínek. Nastřikovaný objem vzorku byl 10 l, 
analýza probíhala při 25 °C a průtoku mobilní fáze 
0,25 ml min1. 

Fluorescenční testování vodných a alkalických ex-
traktů vzorků po příslušném přečištění a standardních po-
lysacharidů (tab. II) bylo provedeno dvěma postupy: se 
syntetickým barvivem anilinovou modří a s fluorescenč-
ním činidlem Fluorochromem (Biosupplies, Australia) 
izolovaným z tohoto barviva9,10. Vzorec činidla Fluo-
rochrom je uvedený na obr. 1. Do 2ml nádobky se naváži-
lo 5 mg vzorku a přidalo se 0,5 ml 1 mol l1 NaOH 
a 0,05 ml 6 mol l1 NaOH. Obsah se promíchal a nádobka 
se umístila na 30 min do termostatu při 80 °C, kde došlo 
k denaturaci a rozpuštění polysacharidů. Následovalo 
zchlazení na laboratorní teplotu a přidání 1 ml roztoku 
činidla obsahujícího anilinovou modř (směs 0,1 % anilino-
vé modři, 1 mol l1 HCl a 1 mol l1 glycinového pufru 
pH 9,5 v poměru 40:21:59) nebo Fluorochrom (směs roz-
toků 1 mol l1 HCl, glycinového pufru pH 9,5 a destilova-
né vody v poměru 21:59:40 a 20 l ředěného Fluorochro-

Tabulka II 
Seznam polysacharidů použitých pro fluorescenční stanovení 

Název Struktura Větvení Výrobce 

Škrob (1→4),(1→6)-glukan větvený Sigma 

Pšeničný arabinoxylan (1→3)-arabino-(1→4)-xylan větvený Megazyme, Irsko 

Kvasnicový -glukan (1→3),(1→6)-glukan větvený Megazyme, Irsko 

Ječmenný -glukan (1→3),(1→4)-glukan lineární Megazyme, Irsko 

Pullulan (1→6)-glukan lineární Megazyme, Irsko 

Kurdlan (1→3)-glukan lineární Megazyme, Irsko 

Pachyman (1→3)-glukan lineární Biosupplies, Austrálie 

Amylosa (1→4)-glukan lineární Fluka 

Oxidovaná celulosa (1→4)-glukuronan lineární Bioster a. s., ČR 

Obr. 1. Vzorec Fluoroforu (Biosupplies, Austrálie)10 
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mu v destilované vodě). Vzniklý roztok s anilinovou modří 
se umístil na 30 min do termostatu při 50 °C, tím vznikl 
komplex polysacharidů s fluorescenčním činidlem; poté se 
roztok nechal stát při 25 °C 30 min k odbarvení nespotře-
bované anilinové modře. Připravené roztoky byly dávko-
vány přímo do fluorescenčního detektoru RF 2000 
(Dionex Corporation, USA). Dávkovaný objem činil 50 l. 
Analýza probíhala při průtoku mobilní fáze (destilovaná 
voda) 0,5 ml/1,5 min. Měření roztoků s anilinovou modří 
probíhalo při λex = 398 a  λem = 502;  s Flourochromem při 
λex = 390 a  λem = 480. Výsledky měření byly zpracovány 
v programu Chromeleon (Dionex Corporation, USA). 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Obsah -glukanů v zrnech 

 
Výsledky enzymového stanovení -glukanů jsou pre-

zentovány na obr. 2, obsah a směrodatné odchylky jsou 
uvedené v tab. III. Vzorky ječmenů obsahovaly 1,57 až 
3,49 % -glukanů v sušině. Průměrný obsah činil 2,56 %; 
nejmenší hodnota byla zaznamenána u vzorku P-i (1,57 %) 
a největší u vzorku J-p (3,49 %). Odrůda ječmene Prestige 
obsahovala nejméně -glukanů, a to jak u infikovaných, 
tak i u neinfikovaných zrn. U odrůd Malz a Jersey byl 
obsah -glukanů vyrovnán u infikovaných zrn, u neinfiko-
vaných zrn měla větší obsah odrůda Jersey. U infikova-
ných vzorků činil průměrný obsah -glukanů v sušině 
2,13 %, u neinfikovaných 2,99 %. Všechny infikované 
vzorky měly statisticky menší obsah -glukanů než neinfi-
kované. Tyto výsledky ukazují na to, že -glukany ubývají 
v zrnech ječmene působením mikrobiální infekce. Rozdíly 
obsahů -glukanů u různých odrůd lze vysvětlit vlivem 
genetických vlastností a případně podmínek pěstování. 

 

Obsahy neutrálních cukrů 
 
Výsledky analýzy neutrálních cukrů u vybraných 

extraktů, u kterých byl předem odstraněn škrob enzymo-
vou hydrolýzou, jsou uvedeny v tab. IV. Ve vodném ex-
traktu P-n je glukosa nejvíce zastoupeným cukrem, což 
ukazuje na vysoký obsah -glukanů. V alkalickém extrak-
tu stejného vzorku je nejvíce xylosy a arabinosy a málo 
glukosy, což ukazuje na velký obsah arabinoxylanů a níz-
ký obsah -glukanů. Vodné extrakty obsahují xylosu 
a arabinosu, ale skoro v polovičním množství než u alka-
lických extraktů. Z toho vyplývá, že extrakce vodou by 
mohla být vhodnější pro následující fluorescenční testová-
ní. Galaktosa byla přítomná jak u alkalických, tak u vod-
ných extraktů, což naznačuje výskyt arabinogalaktanu. 
Mannosa se ve všech extraktech vyskytovala jen ve stopo-
vých množstvích, proto není v tabulce uváděna. 

FTIR spektroskopie 
 
FTIR spektra vzorků byla porovnána se spektry čis-

tých cereálních polysacharidů – škrobu, -glukanu a arabi-
noxylanu (obr. 3). Vlnočty charakteristických pásů a jejich 
přiřazení jsou uvedeny v tab. V. FT-IR spektra vodných 
a alkalických extraktů z infikovaných a neinfikovaných 
ječmenů odrůdy Prestige jsou zobrazena na obr. 4. Na 
základě přítomností charakteristických IČ pásů při vl-
nočtech 1157, 1021, 991, 930 a 859 cm1 byl zjištěn vyso-
ký obsah škrobu ve všech extraktech11, přičemž ve vod-
ných extraktech byl tento polysacharid zřejmě nejvýraz-
nější složkou. U alkalických extraktů bylo mnohem více 
arabinoxylanu, což je zřetelné podle intenzivních pásů 
1171, 1045, 985 a 899 cm1. 

Obr. 2. Obsah β(1→3),(1→4)-glukanů v sušině ve vzorcích zrn 
neinfikovaného a infikovaného ječmenu odrůd Prestige, Malz 
a Jersey 

Tabulka III 
Obsah -glukanů ve vzorcích ječmene 

Vzorek 
  

Sušina [%] 
  

Obsah -glukanů 

[hm.%] [hm.% v sušině] 

J-n 90,18 3,15 3,49 ± 0,32 

M-n 90,17 2,65 2,79 ± 0,14 

P-n 90,13 2,41 2,68 ± 0,05 

J-i 89,19 2,15 2,41 ± 0,13 

M-i 89,18 2,28 2,42 ± 0,13 

P-i 90,32 1,41 1,57 ± 0,25 

Tabulka IV 
Obsahy monosacharidů ve vybraných extraktech 

 Vzorek  Extrakt Obsah [%] 

Ara Gal Glc Xyl 

P-n vodný 6,75 0,98 52,34 39,92 

P-n alkalický 11,22 0,10 0,42 88,26 

M-i alkalický 10,32 0,21 0,04 89,43 
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Obr. 3. FTIR spektra cereálních polysacharidů: škrob (a), pšeničný arabinoxylan (b) a ječmenný β-glukan (c) 

Tabulka V 
Charakteristické vlnočty IČ pásů cereálních polysacharidů a jejich přiřazení9,13–18 

Vlnočet [cm1] Přiřazení 

škrob arabinoxylan -glukan 

3397 3396 3416 ν(OH) – ROH, voda 

2929 2928 2924 νas(CH2),  ν(CH) – CH2OH, pyranosový kruh 

1647 1649 1645 δ(H2O) – voda 

1459 1463   δ(CH2) – CH2OH 

1419 1420 1421 δ(CCH), δ(COH), δ(CCO) – pyranosový kruh 

1370 1381 1376 δ(CCH), δ(COH), δ(CCO) – pyranosový kruh 

  1322 1321 δ(CCH), δ(COH), δ(CCO) – pyranosový kruh 

  1254 1264 δ(CCH), δ(COH), δ(CCO) – pyranosový kruh 

1241   1236 δ(CCH), δ(COH), δ(CCO) – pyranosový kruh 

  1210 1201 δ(CCH), δ(COH), δ(CCO) – pyranosový kruh 

1157   1158 νas (COC) – glykosidová vazba 

1082 1083 1073 ν(CO), ν(CC) – pyranosový kruh 

1021 1045 1036 ν(CO), ν(CC) – pyranosový kruh 

930     δ(C1-H) – -anomer 

  899 896 δ(C1-H) – -anomer 

859 855   δ(C1-H) – -anomer 

  808   skeletní – pyranosový kruh 

765     skeletní – pyranosový kruh 

710 725   skeletní – pyranosový kruh 

  651   skeletní – pyranosový kruh 

608   604 skeletní – pyranosový kruh 

576 584   skeletní – pyranosový kruh 

529     skeletní – pyranosový kruh 

440     skeletní – pyranosový kruh 
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Podle literatury9,12 a výsledků v této práci škrob 
a jeho součást amylosa poskytují slabou fluorescenci 
v přítomnosti anilinové modři a fluorescenčního činidla 
Fluorochrom. Malé množství těchto polysacharidů by mě-
ření rušit nemělo, avšak velký přebytek škrobu výrazně 
zvýší celkovou fluorescenci. Škrob lze efektivně odstraňo-

vat pomoci specifických enzymů – amylas13. Proto byly 
všechny původní extrakty podrobeny inkubaci s -amy-
lasou Duramyl. Snížení charakteristických pásů škrobu 
a vzrůst píků ostatních složek potvrdilo úplné odstranění 
tohoto polysacharidu nebo výrazné snížení jeho obsahu. 
U alkalických extraktů po odstranění škrobu se zvýraznily 
píky arabinoxylanu, které byly prokázány charakteristický-
mi pásy kolem 1171, 1045, 985 a 899 cm1 (cit.1417). Ten-
to polysacharid poskytuje relativně velkou fluorescenci 
(asi 1/3 fluorescence pachymanu). Jeho přítomnost by 
rušila fluorimetrické stanovení, proto byl použit enzym -
xylanasa MI na jeho odstranění. Tímto postupem velmi 
výrazně ubyla hmotnost vzorku, což naznačuje výrazný 
obsah arabinoxylanů v alkalických extraktech. FT-IR 
spektra prokázala úbytek arabinoxylanů podle snížení je-
jich charakteristických pásů, vzrostly však charakteristické 
pásy bílkovin při vlnočtech 1660 cm1 (amid I) a 1540 cm1 
(amid II) a jiných neidentifikovaných látek. Vodné extrak-
ty byly také podrobeny enzymatickému odstranění arabi-
noxylanů, což nevedlo k výraznému snížení hmotnosti 
a FT-IR spektra se výrazně nezměnila. Z toho vyplývá, že 
ve vodných extraktech je nízký obsah arabinoxylanů. Jed-
notlivé IČ pásy přečištěných extraktů se nepodařilo určit. 
Jejich vlnočty se neshodovaly s žádným spektrem polysa-
charidových standardů. Tyto pásy zřejmě ukazují na látky 
vysoko- či nízkomolekulární, nerozpustné ve směsi etha-
nolvoda používané při promývání. 

 
Selektivita fluorescenčních barviv vůči  
polysacharidům 

 
Pro určení selektivity fluorescenčních barviv k (1→3) 

glykosidovým vazbám byla proměřena fluorescence kom-
plexů vybraných polysacharidů s anilinovou modří 
a s Fluorochromem a vypočteny příslušné výšky a plochy 
píků podle záznamů z fluorescenčního detektoru. Bylo 
zjištěno, že výška píku je lepší z hlediska selektivity obou 
fluorescenčních činidel než jeho plocha, proto se dále po-
rovnávala jen výška píku. 

Obr. 4. FTIR spektra vodných (a) a alkalických (b) extraktů 
zrn ječmenů Prestiže; původní extrakty (—), po použití amyla-
sy (– –) a po použití amylasy a xylanasy (·····) 

a 

b 

Tabulka VI 
Fluorescenční signály polysacharidů s anilinovou modří (AM) a Fluorochromem (F) 

Polysacharid 
  

Výška Plocha 

[mV] [%] [mV min] [%] 

AM F AM F AM F AM F 

Škrob 13,0 52,9 8 10 3,1 5,7 8 13 

Kvasnicový -glukan 88,4 559,4 56 111 19,0 41,7 49 96 

Kurdlan 84,6 625,8 53 125 14,1 40,3 36 93 

Ječmenný -glukan 7,7 2,9 5 1 1,7 0,7 4 2 

Pšeničný arabinoxylan 39,2 73,8 25 15 8,3 10,3 21 24 

Pachyman 158,7 502,7 100 100 38,9 43,2 100 100 

Amylosa 10,2 13,3 6 3 2,4 2,9 6 7 

Pullulan 15,9 10,6 10 2 3,3 2,4 9 5 

Oxidovaná celulosa 570,4 614,3 359 122 92,6 105,0 238 243 
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Anilinová modř prokázala určitou selektivitu 
vůči (1→3) glykosidovým vazbám, což je znázorněno 
v tab. VI. Pachyman, který je lineárním (1→3)-glukanem, 
byl zvolen jako polysacharid obsahující pouze tyto vazby 
a byla mu přiřazena výška 100 %. -Polysacharidy (škrob, 
amylosa a pullulan) měly výšky v rozmezí 6,4–10,0 %. 
Z toho vyplývá, že anilinová modř slabě reaguje s vazbami 
(1→4) a (1→6). -Glukan z ječmene měl také nízkou 
odezvu (4,8 %), což lze vysvětlit střídáním úseků (1→3) 
a (1→4). Je možné, že tyto úseky jsou příliš krátké, aby 
vytvořily komplex s barvivem. Kurdlan a kvasnicový -
glukan mají více než poloviční odezvu ve srovnání s pa-
chymanem, což ukazuje na vznik komplexů díky přítom-
nosti (1→3) glykosidových vazeb. Větvení na C6 může 
ovlivňovat strukturu komplexů a vést ke snížení fluores-
cence, avšak tento efekt není tak výrazný jak u střídání 
vazeb. Výška 24,68 % odpovídající arabinoxylanu nazna-
čuje vznik komplexu na základě (1→4)-xylanové struk-

tury hlavního řetězce. Oxidovaná celulosa tvořila komplex 
o velmi intenzivní fluorescenci (výška 359 % oproti pa-
chymanu). To znamená, že lineární (1→4)-glukuronan 
tvoří komplex a barvivo není specifické jen vůči glykosi-
dovým vazbám (1→3). 

Měření fluorescence směsí polysacharidbarvivo 
prokázalo větší selektivitu Fluorochromu vůči glykosido-
vým vazbám (1→3) oproti anilinové modři (tab. VI). 
Signál pachymanu byl opět zvolen jako 100 %. Signál 
amylosy a pullulanu klesl na 2,10–2,65 %, signál škrobu 
však mírně vzrostl na 10,38 %. Tato odezva znázorňuje 
nepatrnou vazbu barviva na (1→4)- a (1→6)-glukany. 
Naopak fluorescence kurdlanu a kvasnicového -glukanu 
výrazně vzrostla na 111–125 %. -Glukan z ječmene vy-
kazuje nepatrnou fluorescenci danou neschopností barviva 
vázat se na střídavé řetězce (1→3),(1→4) vázané gluko-
sy. Opět se jako u anilinové modři vyskytuje fluorescence 
arabinoxylanu a oxidované celulosy, ale v menším měřít-
ku. Z porovnání anilinové modři a Fluorochromu vyplývá, 
že Fluorochrom je specifičtější než anilinová modř v sou-
ladu z literaturou9,12, avšak ani u jednoho barviva se ne-
prokázala 100 % selektivita vůči glykosidovým vazbám 
(1→3). Tento fakt je dán především vysokou fluorescen-
cí oxidované celulosy. Analytický postup s využitím rozto-
ku hydroxidu sodného pro rozpuštění polysacharidů a ná-
slednou neutralizací kyselinou chlorovodíkovou vedl  ke 
zvýšení iontové síly, což by mohlo způsobit pokles selekti-
vity fluorescenčního činidla9. Použití destilované vody jako 
prostředí pro tvorbu komplexů polysacharidfluorescenční 
činidlo je omezeno rozpustností jednotlivých polysacharidů. 

Tabulka VII 
Statistické vyhodnocení fluorescenční analýzy na příkladě 
vodného extraktu P-i 

Hodnota Anilinová modř Fluorochrom 

plocha 
[mV min] 

výška 
[mV] 

plocha 
[mV min] 

výška 
[mV] 

Průměr (n = 12) 15,1 50,3 19,1 66,5 

Směrodatná  
odchylka, % 

1,32 2,25 1,16 3,14 

Tabulka VIII 
Fluorescence ječmenných extraktů  

a Po přečištění amylasou Duramyl; b po přečištění -xylanasou MI (v závorkách) 

 Vzorek Anilinová modř Fluorochrom 

plocha, [mV min] výška, [mV] plocha, [mV min] výška, [mV] 

Vodné extrakty a 

P-n 5,4 30,1 8,9 48,4 

P-i 7,4 39,2 13,3 73,0 

J-n 4,7 25,9 11,1 62,7 

J-i 4,3 23,1 9,3 52,0 

M-n 6,0 33,5 13,6 76,6 

M-i 8,0 44,6 16,9 95,2 

Alkalické extrakty a, b  

P-n 17,7 99,8 37,1 (26,7) 212,3 (106,5) 

P-i 26,7 148,5 60,8 (37,6) 347,6 (154,4) 

J-n 18,5 104,5 38,7 (47,1) 222,1 (158,9) 

J-i 22,9 128,8 49,5 (36,8) 286,9 (122,9) 

M-n 16,5 93,4 12,6 (22,0) 160,6 (77,3) 

M-i 21,0 119,3 48,3 (34,7) 278,1 (114,5) 
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Fluorescenční analýza extraktů 
 
K měření fluorescence s anilinovou modří a Fluo-

rochromem byly použity alkalické a vodné extrakty po 
odstranění škrobu pomocí -amylasy Duramylu; u alkalic-
kých extraktů se navíc měřila fluorescence s Fluoro-
chromem po následném odstranění arabinoxylanu pomocí 
-xylanasy. Pro vyhodnocení byla použita výška fluo-
rescenčních píků. Na příkladě opakovaného měření fluo-
rescence vodného extraktu P-i bylo zjištěno, že výsledky 
fluorescenčního stanovení jsou dobře reprodukovatelné 
pro obě metody (tab. VII). Ukázka záznamu fluorescenční-
ho detektoru je na obr. 5. Při použití barviva Fluorochrom 
byly odpovídající absolutní hodnoty výšek obvykle větší 
než použití anilinové modři (tab. VIII), což ukazuje na 
lepší účinnost Fluorochromu. Alkalické a vodné extrakty 
z infikovaných ječmenů měly větší odezvu než vzorky 
z neinfikovaných odrůd. Výjimku tvořil vodný extrakt 
z odrůdy Jersey, kde byl tento poměr obrácený. Plísňová 
infekce může mít za následek zvýšení fluorescence u infi-
kovaných zrn oproti zrnům neinfikovaným v důsledku 
hromadění plísňových (1→3)-glukanů. U alkalických 
extraktů je fluorescence výrazně větší než u vodných ex-
traktů díky přítomnosti arabinoxylanu, který k fluorescenci 
přispívá. Proto byly alkalické extrakty dále analyzovány po 
enzymovém odstranění těchto polysacharidů. To vedlo ke 
snížení fluorescence na polovinu (tab. VIII). U odrůdy Jer-
sey se poměr fluorescence obrátil: menší fluorescenci měl 
vzorek z infikovaných zrn, stejně jako  v případě vodných 
extraktů. Tento výsledek lze považovat za specifickou vlast-
nost této odrůdy. Vzhledem k tomu, že různé polysacharidy 
ječmene mohou neurčitým způsobem přispívat do celkové 
fluorescence vzorku a jejich odstranění je náročné, bylo by 
zajímavé vyzkoušet jiný postup: změřit fluorescenci vodné 
nebo alkalické frakce a poté použít kombinaci enzymů 
vhodných pro štěpení plísňových (1→3)-glukanů. 
Z rozdílu fluorescence by šlo vypočíst příspěvek těchto po-
lysacharidů, což by mohlo ukazovat na projev infekce. 

Závěr 
 
Cílem této práce bylo stanovit obsah -glukanů 

v zrnech ječmenů a ověřit selektivitu speciálního a běžně 
dostupného fluorescenčního činidla při identifikaci plísňo-
vé infekce zrn ječmene různých odrůd. Obsah cereálních 
-glukanů byl výrazně nižší u infikovaných vzorků než 
u neinfikovaných vzorků stejných odrůd. Plísňová infekce 
může ovlivnit složení obalu zrna a potlačit aktivitu enzy-
mů, které syntetizují obalové polysacharidy zrna. Tím 
může vznikat méně -glukanů v infikovaných zrnech než 
ve zdravých, což výsledky prokázaly. Proto je obsah -
glukanů v zrnech ječmene podstatný pro stanovení infek-
ce. Avšak další faktory, např. genetické (odrůdové) vlast-
nosti zrn a klimatické podmínky pěstování, mohou také 
ovlivňovat obsah -glukanů. 

Stanovení neutrálních cukrů a FT-IR spektra potvrdi-
la, že ve vodných extraktech převažuje škrob a je v men-
ším množství přítomen arabinoxylan. U alkalických ex-
traktů byl tento poměr obrácený. Působením vhodných 
enzymů byly tyto polysacharidy odstraněny. FT-IR spektra 
extraktů po působení enzymů prokázala výskyt bílkovin 
a dalších složek. Příspěvek -glukanů byl výrazný jen 
v případě vodných extraktů, ze kterých byl škrob odstra-
něn enzymovou hydrolýzou.  

Fluorescenční analýza polysacharidů pomocí anilino-
vé modře a Fluorochromu měla pouze částečnou selektivi-
tu vůči glykosidovým vazbám (1→3). Fluorochrom byl 
účinnější než anilinová modř.  Za podmínek analýzy po-
skytovala obě činidla velkou fluorescenční odezvu 
s xylosovými nebo glukuronovými jednotkami spojený-
mi (1→4) vazbami (arabinoxylan a oxycelulosa). Proto 
zvolený postup fluorescenční analýzy není vhodný pro 
rozlišovaní (1→3) a (1→4) polysacharidů. 

U vodných i alkalických extraktů byla předpokládána 
větší fluorescence u infikovaných odrůd, což bylo proká-
záno proměřením fluorescence extraktů po odstranění 
škrobu a arabinoxylanu. Nelze to však říct jednoznačně, 

Obr. 5. Záznam z fluorescenčního detektoru pro vodný extrakt P-i 
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protože odrůda Jersey se chovala anomálně, extrakty 
z infikovaných zrn měly nižší fluorescenci než z neinfiko-
vaných. Proto je vliv odrůdy důležitý. U extraktů z neinfi-
kovaných zrn byla větší fluorescence, než bylo předpoklá-
dáno, což může být způsobeno dalšími složkami, zejména 
bílkovinami. Nicméně je možné fluorescenční analýzou 
rozlišovat vzorky infikovaných a neinfikovaných zrn, což 
by mohlo mít význam pro určování plísňové infekce 
u různých odrůd ječmenů. 

 
Práce vznikla za podpory Grantové agentury České 

republiky, projekt č. 525/06/0663 a Výzkumního záměru 
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zymatic and Fluorescence Analysis of Polysaccharides 
Isolated from Barley Grains: The Influence of Mould 
Infection and Differences of Varieties 

 
The aim of this work is detection of specific glucans 

extracted from barley grains of three varieties by the flow 
injection method of  fluorescence analysis.  The extract 
composition is monitored by HPLC of neutral sugars and 
FTIR spectrometry and improved by enzyme treatment 
(amylase and xylanase). The content of cereal -glucans in 
grains was determined using an enzyme set. The Aniline 
Blue dye and Fluorochrom (Biosupplies, Australia) were 
used as fluorescence agents. Both the agents show high 
sensitivity to (1→4) glycosidic bonds. Cereal -glucan 
and also -glucan did not form complexes.  A statistically 
significant decrease in cereal -glucans was observed in 
infected grains.  Purified extracts from infected grains 
showed more intense fluorescence than those from corre-
sponding uninfected grains. This difference could be ex-
plained by the presence of mould -glucans. The flow 
injection fluorescence analysis is able to detect mould-
infected barley grains. 


