
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISSN  1804-3836 

 
 

Ročník IX, číslo 1, 2018 

Volume IX, Number 1, 2018 

Journal of  
 

Tourism, Hospitality and 

Commerce 
 

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. 
College of Business and Hotel Management Ltd. 

 

 



Journal of Tourism, Hospitality and Commerce 

 
vědecko-odborný recenzovaný časopis 

 
Vydavatel/Publisher: 

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. 

Bosonožská 9 

62500 Brno 

IČO: 25325078 

 

Nakladatelský editor: 

prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.  

 

Odborný editor:  

Dr. Ing. Pavel Tvrzník 

doc. Ing. Milan Palát, Ph.D. 

 

 

Technický editor: 

prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. 

 

Překlady do anglického jazyka: 

Mgr. Ivana Daňhelová 

 
Členové redakční rady/Editorial Board members: 

prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (VŠOH) - předseda 

prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. (VŠOH) 

doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc. (VŠOH) 

prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (FBP SPU v Nitře) 

doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc. (FAME UTB ve Zlíně) 

Ing. Pavel Taraba, Ph.D. (FLKŘ UTB ve Zlíně) 

Ing. Ján Sidor, PhD. (Ekonomická univerzita Bratislava) 

Ing. Marina Sedláková (Asociace průvodců ČR) 

 

 
Frekvence vydání: 2krát ročně/Published twice a year 

Distribuce/Distributor: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o 

Počet výtisků: 60 ks/number of copies: 60 pieces 

Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 19523/Registration No: MK ČR E 19523 

 

 

ISSN   1804-3836 (Print) 

© Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. 



 

 

Journal of Tourism, Hospitality and Commerce 

 

Recenzenti čísla/reviewers of the issue: 

 

prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. 

doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc. 

doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D. 

Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. 

prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. 

Ing. Pavel Dopita, MBA, LL.M. 

Ing. Eva Lukášková, Ph.D. 

Ing. Helena Velichová, Ph.D. 

RNDr. Jakub Trojan., MSc MBA 

Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. 

Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. 

Ing. Katarína Mrkvová, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Tourism, Hospitality and Commerce 

 

OBSAH 

 

 
EDITORIAL 6 

VEGANSKÁ STRAVA: POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ APSEKTY 
LIBOR ČERVENKA, IVETA BROŽKOVÁ, ZUZANA ČERVENKOVÁ 

 

8 

DEGRADÁCIA BIELKOVÍN A TVORBA NÍZKOMOLEKULÁRNYCH 

FRAKCIÍ V PRODUKTOCH ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU 
JURAJ ČUBOŇ, PETER HAŠČÍK, PETRONELA CVIKOVÁ, LUKÁŠ HLEBA, MAREK 

BOBKO, LENKA TREMBECKÁ, ADRIANA PAVELKOVÁ, JANA TKÁČOVÁ,  

TOMÁŠ TÓTH, ĽUBOMÍR LOPAŠOVSKÝ 

 

 

 

 

14 

GDPR – OBECNÉ NAŘÍZENÍ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
PAVEL DOPITA 

 

33 

VYUŽITIA MÄSA ZVERINY V GASTRONÓMII – REVIEW 

PETER HAŠČÍK, JURAJ ČUBOŇ, MAREK BOBKO, LENKA TREMBECKÁ,  

MIROSLAVA KAČÁNIOVÁ, JAKUB GRAUS 

 

 

41 

EVT-GARCH-KOPULA PŘÍSTUP PRO ODHAD VALUE AT RISK 

TOMÁŠ JEŘÁBEK 

 

54 

IDENTIFIKÁCIA MIKROORGANIZMOV HROZNA, MUŠTU A VÍNA 

SVYUŽITÍM HMOTNOSTNEJ SPEKTORMETRIE MALDI TOF MS 

BIOTYPER 
MIROSLAVA KAČÁNIOVÁ, ATTILA KÁNTOR, SIMONA KUNOVÁ, EVA IVANIŠOVÁ,  

SOŇA FELSÖCIOVÁ, MACIEJ KLUZ, PAWEL HANUS 

 

 

 

 

65 

CESTOVNÝ RUCH AKO JEDNA Z CIEST POMOCI ROZVOJOVÝM 

KRAJINÁM – NA PRÍKLADE DOBROVOĽNÍCTVA 
KRISTÍNA ŠAMBRONSKÁ 

 

 

73 

CHARAKTERISTIKY UDRŽITELNÉHO VENKOVSKÉHO 

CESTOVNÍHO RUCHU PODLE EKOVESNIC 
LUCIE SÁRA ZÁVODNÁ 

 

 

82 

ZLOŽENIE ZEMIAKOVÝCH ŠALÁTOV A ICH VPLYV NA 

VYBRANÉ UKAZOVATELE ZDRAVOTNEJ BEZPEČNOSTI 
LUCIA ZELEŇÁKOVÁ, ANNA KOLESÁROVÁ, MÁRIA ANGELOVIČOVÁ 

 

 

89 

 

 

 

  

 
 



 

 

Journal of Tourism, Hospitality and Commerce 

 

CONTENTS 

 

 
EDITORIAL 6 

VEGAN DIET: POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS 
LIBOR ČERVENKA, IVETA BROŽKOVÁ, ZUZANA ČERVENKOVÁ 

 

8 

PROTEIN DEGRADATION AND LOW MOLECULAR WEIGHT 

FRACTIONS IN PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN  

JURAJ ČUBOŇ, PETER HAŠČÍK, PETRONELA CVIKOVÁ, LUKÁŠ HLEBA, MAREK 

BOBKO, LENKA TREMBECKÁ, ADRIANA PAVELKOVÁ, JANA TKÁČOVÁ,  

TOMÁŠ TÓTH, ĽUBOMÍR LOPAŠOVSKÝ 

 

 

 

 

14 

GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 
PAVEL DOPITA 

 

33 

UTILIZATION OF VENESION MEAT IN GASTRONOMY – REVIEW 

PETER HAŠČÍK, JURAJ ČUBOŇ, MAREK BOBKO, LENKA TREMBECKÁ,  

MIROSLAVA KAČÁNIOVÁ, JAKUB GRAUS 

 

 

41 

EVT-GARCH-COPULA APPROACH IN VALUE AT RISK 

STIMATION AND BACKTESTING 
TOMÁŠ JEŘÁBEK 

 

 

54 

IDENTIFICATION OF GRAPE, MUST WINE MICROORGANISMS 

WITH MASS SPECTORMETRY MALDI TOF MS BIOTYPER USE 
MIROSLAVA KAČÁNIOVÁ, ATTILA KÁNTOR, SIMONA KUNOVÁ, EVA IVANIŠOVÁ,  

SOŇA FELSÖCIOVÁ, MACIEJ KLUZ, PAWEL HANUS 

 

 

 

65 

TOURISM AS ONE OF THE WAYS FOR HELP OF DEVELOPING 

COUNTRIES - AN EXAMPLE OF VOLUNTEERING 
KRISTÍNA ŠAMBRONSKÁ 

 

 

73 

CHARACTERISTICS OF SUSTAINABLE RURAL TOURISM 

ACCORDING TO ECOVILLAGES 
LUCIE SÁRA ZÁVODNÁ 

 

 

82 

COMPOSITION OF POTATO SALADS AND THEIR IMPACT ON 

SELECTED INDICATORS OF HEALTH SAFETY  

LUCIA ZELEŇÁKOVÁ, ANNA KOLESÁROVÁ, MÁRIA ANGELOVIČOVÁ 

 

 

89 

 

 

 

 



  

6 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce, 1/2018, Vol. IX 

 

EDITORIAL 

 

 

Vážení akademičtí a vědecko-výzkumní pracovníci, milí čtenáři, 

časopis Journal of Tourism, Hospitality and Commerce uveřejňuje statě jak vědeckého, tak 

přehledového charakteru, jež se zabývají tématy z oblasti gastronomie, cestovního ruchu a 

hotelnictví. 

Gastronomie, cestovní ruch a hotelnictví představují specifický sektor, který ovlivňuje a 

zároveň je ovlivňován působením řady vnějších a vnitřních faktorů, které jsou často nezávislé 

na možnostech a zdrojích jednotlivých subjektů. S dynamicky se měnícím prostředím rostou 

nároky na znalosti a dovednosti pracovníků včetně schopnosti analýzy kvality v podnicích 

různých odvětví služeb. 

V roce 2018 přináší první číslo osmého ročníku časopisu velmi zajímavé články zkušených 

odborníků, ale také mladých autorů, řešících problematiku z prostředí České republiky a 

Slovenské republiky. Aktuální číslo prezentuje devět vědeckých prácí zaměřených na 

problematiku GDPR, cestovnímu ruchu, udržitelný rozvoj venkovského cestovního ruchu a 

agrárním trhům, veganské stravě, složení a mikrobiologii bramborových salátů a produktů z 

vína, masu zvěřiny a degradaci bílkovin. 

Milí přátelé, vážení čtenáři, jsme přesvědčeni, že informace, které toto číslo přináší, budou pro 

vás významným podnětem pro další odbornou a vědeckou práci. 

 

 

 

Brno, 16.9.2018                                                                    prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.  

předseda redakční rady 
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EDITORIAL 
 

 

 

 

Dear academics and scientific researchers, dear readers, 
 

Journal of Tourism, Hospitality and Commerce publishes articles of both scientific and 

summary character which deal with gastronomy, tourism and hotel industry topics. 

 

Gastronomy, tourism and hotel industry represent a specific sector which influences and is 

influenced at the same time by the impact of many external and internal factors which are often 

independent on the possibilities and sources of individual subjects. The dynamic change of the 

environment causes a greater demand for knowledge and skills of the employees which include 

their quality analyses ability in enterprises of various service areas. 

 

The first issue of the eight edition of the 2018 periodical brings very interesting articles by both 

experts and young authors from Czech and Slovak Republics dealing with the subject area. The 

current issue presents nine scientific works aimed at problems such as GDPR, tourism, 

sustainable development of rural tourism, agriculture markets, vegan food, content and 

microbiology of potato salads and products of wine, game meet and degradation of proteins. 

 

 

Dear friends and readers, we are convinced that the information of this issue will represent a 

significant impulse for your further professional and scientific work. 

 

 

 

Brno, 16.9.2018                                   prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. 

                                                                                 The Chairman of Editorial Board 
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DEGRADÁCIA BIELKOVÍN A TVORBA NÍZKOMOLEKULÁRNYCH 

FRAKCIÍ V PRODUKTOCH ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU 

 

PROTEIN DEGRADATION AND LOW MOLECULAR WEIGHT 

FRACTIONS IN PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN 
 

 

JURAJ ČUBOŇ, PETER HAŠČÍK, PETRONELA CVIKOVÁ, LUKÁŠ HLEBA, 

MAREK BOBKO, LENKA TREMBECKÁ, ADRIANA PAVELKOVÁ,  

JANA TKÁČOVÁ, TOMÁŠ TÓTH, ĽUBOMÍR LOPAŠOVSKÝ 

 

 

Abstrakt 

Degradácia bielkovín svalového tkaniva je riadená tak natívnymi ako aj bakteriálnymi 

enzýmami. Postupne sa svalové bielkoviny degradujú na nízkomolekulárne fragmenty 

s molekulovou hmotnosťou 1000- 2000 Da a neskôr až na voľné aminokyseliny, ktoré sú za 

určitých podmienok degradované na biogénne amíny. V čerstvom mäse je ich podiel veľmi 

nízky. Degradácia bielkovín až na voľné aminokyseliny je v podstate prirodzený spôsob, ktorý 

prebieha v tráviacej sústave človeka. Prítomná mikroflóra voľné aminokyseliny mení na 

biogénne amíny, hlavne s cieľom upraviť pH prostredia vo svoj prospech.  Zdravý konzument 

je na príjem určitého množstva biogénnych amíno prispôsobený a dokonca ich využíva vo 

svojom organizme. Za určitých podmienok napr. porucha metabolizmu, kombinácia s liekmi 

(napr. antidepresíva) alebo vysokým príjmom alkoholu (vysoko koncentrovaného pri vysokých 

dávkach) môžu biogénne amíny v tele konzumenta spôsobovať alergické reakcie. V syroch je 

obsah biogénnych amínov závislí od technológie výroby, medzi syry s vysokými koncentráciami 

BA patria mäkké zrejúce syry (napr. Romadur, syrečky, bryndza), naopak medzi syry s nízkou 

koncentráciou BA patria čerstvé (cottage, ricotta) a termizované mäkké syry napr. Lučina. 

Obsah biogénnych amínov v suchých fermentovaných mäsových výrobkoch je vysoký obsah 

tyramínu (250 mg.kg-1), kadaverínu (340mg.kg-1) a putrescínu (80mg.kg-1). V špeciálnych 

salámach sú koncentrácie tyramínu prevyšujúce 600 mg.kg-1. V salámach s väčším priemerom 

je všeobecne vyšší obsah biogénnych amínov.  Veľký priemer salámy je jeden z dôvodov tvorby 

tyramínu a putrescínu. Rôzna je aj distribúcia amínov v jednotlivých vrstvách salámy, vyšší 

obsah je uprostred nižší na okraji salámy. Hlavným biogénnym amínom v ovocí i zelenine je 

tyramín. V banánoch (65 mg.kg-1), v jablkách (11 mg.kg-1), v červenom víne (25 mg.kg-1), 

malinové šťave (66 mg.l-1). V ovocí a zelenine sa tiež nachádzajú biogénne amíny histamín, 

ktorý obsahujú maliny, banány, červené víno, paradajky a špenát, fenyletylamín víno a banány, 

putrescín obsahujú pomaranče a pomarančová šťava, mandarínky, grapefruitový šťavy, 

paradajky a mrkva, spermidin obsahujú hrušky, listová zelenina, karfiol, brokolica a mrkva, 

spermin je v mrkve, kadaverín, serotonín, spermin je v červených melónoch), dopamín, 

tryptamín v karfiole a paradajkách. Vyššie množstvo biogénnych amínov obsahuje 

fermentovaná zelenina napr. kyslá kapusta (desiatky mg100g-1). 

 

Klíčová slova:  

Biogénne amíny, mäso, mäsové výrobky, syr, potraviny 
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Abstract 

Degradation of muscle tissue proteins is controlled by both native and bacterial enzymes. 

Gradually muscle proteins are degraded into low molecular weight fragments with a molecular 

weight of 1000-2000 Da and later to free amino acids that are degraded under certain 

conditions to biogenic amines. In fresh meat their composition is very low. Degradation of 

proteins up to free amino acids is essentially a natural way that takes place in the digestive 

system of a person. The present microflora of the free amino acid changes degradete to biogenic 

amines, especially in order to adjust the pH of the environment to its requirement. A healthy 

consumer is therefore adapted to a certain amount of biogenic amine and even uses in body. In 

the certain conditions, metabolic failure in combination with drugs (eg. antidepressants) or 

high alcohol intake (high amount and high concentration), the biogenic amines in the body of 

the consumer may cause allergic reactions. In cheeses, the content of biogenic amines is 

dependent on production technology, among cheeses with high biogenic amines concentrations 

are soft ripened cheeses (eg. Romadur, Bryndza cheese), whereas cheeses with a low 

concentration of biogenic amines are cottage cheese, ricotta and thermized soft cheeses. 

Lucina. The content of biogenic amines in dry fermented meat products is high content in 

tyramine (250mg.kg-1), cadaverine (340mg.kg-1) and putrescine (80mg.kg-1). In special 

sausages, tyramine concentrations exceed 600 mg.kg-1. In salami with a larger diameter there 

is generally a higher content of biogenic amines. A large salami diameter is one of the reasons 

for the formation of tyramine and putrescine. Different is the distribution of amines in the 

individual layers of salami, the higher content is in the middle lower at the edge of the salami. 

The main biogenic amine in fruits and vegetables is tyramine. The tyramine content in the 

bananas (65 mg.kg-1), in the apples (11 mg.kg-1), in the red wine (25 mg.kg-1), raspberry in the 

juice (66 mg.l-1). Fruits and vegetables also contain biogenic histamine amines containing 

raspberries, bananas, red wine, tomatoes and spinach, phenylethylamine in the wine and 

bananas, putrescine containing peanuts and orange juice, mandarins, grapefruit juice, 

tomatoes and carrots, spermidine containing pears, leafy vegetables, , broccoli and carrots, 

spermine is in the carrot, cadaverine, serotonin, spermine is in red melons), dopamine, 

tryptamine in cauliflower and tomatoes. Higher amounts of biogenic amines include fermented 

vegetables e.g. fermented cabbage (tens of mg100g-1). 

 

Key words:  

biogenic amines, meat, meat products, cheese, food 

 

 

ÚVOD 

Chemické zloženie mäsa má priamy vplyv na jeho nutričnú hodnotu a tiež  senzorickú, 

hygienickú a dietetickú kvalitu. Zloženie mäsa jednotlivých druhov zvierat (tab. 1) je odlišné 

(Andueza et al., 2017). 

Mäso je okrem tuku a bielkovín zdrojom vitamínov, predovšetkým skupiny B, vitamínov 

rozpustných v tuku A a D, je zdrojom vápnika, horčíka, fosforu, zinku, železa a sodíka. 

Obsahuje tiež niekoľko bioaktívnych zložiek, ako je glutatión, taurín, anserín a iné. Ich obsah 

môže byť zvýšený vhodným kŕmením (Bordoni a Danesi, 2017). 

 

Degradácia hlavných zložiek mäsa 

Proteolýza – degradácie v sušenom mase.  

Hlavné biochemické reakcie, ktoré sa vyskytujú počas spracovania sušene šunky sú 

enzymatické, vrátane: 

- hydrolýzy svalových proteínov (proteolýza), 
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- hydrolýzy zložiek triacylglycerolov a fosfolipidov (lipolýzy). 

 

 

Tabuľka 1: Chemické zloženie a energetická hodnota rôznych druhov mäsa (Purchas et al., 

2015; Wood, 2017) 

 

 Hovädzie 

mäso 

Ovčie 

mäso 

Bravčové 

mäso 

Kuracie 

mäso 

Morčacie 

mäso 

Voda 

(g.100g-1) 

71.9 70.6 74.0 75.1 75.3 

Bielkoviny 

(g.100g-1) 

22.5 20.2 21.8 22.3 22.6 

Tuk   

(g.100g-1) 

4.3 8.0 4.0 2.1 1.6 

Energetická 

hodnota 

(kJ) 

542 639 519 457 443 

Cholesterol 

(mg.100g-1) 

58 74 63 90 70 

 

 

Tabuľka 2: Základné chemické zloženie soleného bravčového stehna a krkovičky 

(Cviková et al., 2016) 

  Voda  

(mg.kg-1) 

Bielkoviny 

(mg.kg-1) 

Intramuskulárny tuk 

(mg.kg-1) 

Soľ 

(mg.kg-1) 

stehno 63,52 ± 0,75 23,37 ± 0,21 4,05 ± 0,65 4,85 ± 0,36 

krkovička 58,88 ±1,64 19,98 ± 0,22 14,11 ± 1,64 4,41 ± 0,19 

 

 

Produkty proteolýzy v sušených mäsových výrobkoch vznikajú v priebehu zrenia.  Produkty 

ako sušená šunka s dobou dozrievania viac ako 10 mesiacov vykazujú rozsiahlu degradáciu 

hlavných proteínov a tvorbu veľkého množstva malých peptidov, voľných aminokyselín (FAA) 

a biogénnych amínov (BA). Hlavné biochemické reakcie v priebehu solenia na sucho sa 

považujú za zdroj FAA. Proteolýza je všeobecne produktom enzýmov s endogénnou aktivitou 

a prispieva k vývoju charakteristickej arómy (Toldrá, 2016). 

 Avšak prchavé organické zlúčeniny ako nadmerná oxidácia lipidov môžu byť tiež produkované 

enzýmami a mikrobiálnou aktivitou, ktoré pravdepodobne ovplyvňujú kvalitu mäsa a dokonca 

aj ľudského zdravia v dôsledku niektorých faktorov, ako je vysoká teplota procesu zrenia. 

Proteolýza je jedným z rozhodujúcich biochemických procesov počas dozrievania mäsa 

(Jurado et al., 2007, Buňka et al., 2013). Proteolýza spočíva v degradácii svalových proteínov 

v dôsledku účinku endogénnych svalových peptidáz (Toldrá, 2016). 

Bielkoviny v mäse sa postupne degradujú na toxické látky malých molekúl vrátane histamínu, 

putrescínu, tyramínu a tryptamínu. Zo sacharidov sa môžu tvoriť alkoholy, ketóny, aldehydy, 

plyny a karboxylové kyseliny. Tuky sa môžu degradovať na aldehydy a aldehydové kyseliny. 

Preto je dôležité monitorovať potenciálnu tvorbu toxických zložiek počas procesu sušenia a 

dozrievania. Množstvo vytvorených toxických zložiek môže byť hodnotené množstvom 

ukazovateľov, z ktorých má veľkú výpovednú hodnotu celkový obsah prchavých zásaditých 

báz - dusíka (TVB-N) a obsah malondialdehidu – MDA (Li et al., 2015, Yang et al., 2017). 



 

  

Journal of Tourism, Hospitality and Commerce, 1/2018, Vol. IX 17 

 

Hlavne TVB-N tvorené toxickými látkami malých molekúl a neproteínovými dusíkatými 

zlúčeninami, ako sú FAA a nukleotidové katabolity, sa považujú za jeden z najpoužívanejších 

indexov degradácie bielkovín. 

 

Tvorba a reakcie  biogénnych amínov 

Pre vznik biogénnych amínov v potravinách musia byť splnené tri základné podmienky: 

a) prítomnosť aminokyselín v mäse, 

b) prítomnosť MO s dekarboxylázovou aktivitou, 

c) vhodné podmienky pre rast a množenie MO. 

Produkcia BA v potravinách závisí aj na aktivite mikrobiálnych dekarboxylačný enzýmov. Tá 

je ovplyvnená mnohými faktormi-teplotou, dobou skladovania, aw, pH, redox.  potenciálom 

alebo obsahom solí (Komprda, 2004).  

Niektoré biogénne amíny ako je fenyletylamín, putrescín, kadaverín, spermidín alebo tyramín 

reagujú s bielkovinami za vzniku ß-Nsubstituovaných derivátov diaminopropionové kyseliny. 

V alkoholických nápojoch vznikajú deriváty ß-karbolínmi reakciou tryptamínu s aldehydy. 

Reakcie s metanolom poskytuje 1,2,3,4- tetrahydro-ß-karbolínmi. Analogické produkty môžu 

vznikať Maillardova reakcií z tryptamínu a tryptofánu (Velíšek, 2002). 

 

Faktory ovplyvňujúce proteolytickú aktivitu 

Rýchlosť proteolýzy je ovplyvnená niekoľkými parametrami spracovania, ako je teplota, 

relatívna vlhkosť vzduchu a obsah soli. Vysoký obsah vody zvyšuje proteolytickú aktivitu v 

dôsledku vysokej hodnoty aktivity vody (aw) (Serra et al., 2005).  

Anatomická poloha svalov vo vnútri šunky (musculus semimembranosus alebo m. Biceps 

femoris) tiež zohráva významnú úlohu v priebehu proteolýzy počas procesu výroby sušenej 

šunky vďaka rôznej kinetike prenosu soli a vody v každom svale (Harkouss et al., 2015). 

 

 

Tabuľka 3: Peptidy s nízkou molekulovou hmotnosťou (medzi 1000 a 2100 Da) (Fadda 

et al., 2010) 

 

Číslo 

peptidu 

RP 

frakci

a 

Sekvencia 
Pôvodný 

proteín 

Celkové 

proteínové 

zvyšky 

pozícia 

1 G8 (G)FAGDDAPRAVFPS(I) Actín α 377 23–35 

2 G7 
(A)VFPSIVGRPRHQG(V) 

 
Actin α 377 32–44 

3 G7 (M)EKIWHHTF(Y) Actin α 377 85–92 

4 
G4 

G7 
(L)RVAPEEHPTL(L) Actin α 377 97–106 

5 G3 
(G)AGQHPARASSSEAED

GCGSP(K) 

Capz- 

protein 
381 253–272 

6 G3 
(F)GEAAPYLRK 

SEKERIEAQN(K) 
Myozín-1 1938 11–29 

7 G3 
(G)EAAPYLRKSEKERIEA

QN(K) 
Myozín-1 1938 12–29 

8 G3 (F)GEAAPYLRK(S) Myozín-1 1938 11–18 
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Peptidy s nízkou molekulovou hmotnosťou 

Peptidy s nízkou molekulovou hmotnosťou (medzi 1000 a 2100 Da) vznikajú z oboch typov 

svalových proteínov, čo naznačuje, že sarkoplazmatické a myofibrilárne proteíny sú 

degradované počas fermentácie a zrenia (tabuľka 3). Široká škála miest štiepenia odvodených 

od ich pozícií na paternalonom proteíne naznačuje zložitosť proteolytických systémov, ktoré sa 

podieľajú na ich produkcii. Získali sa štyri peptidy pochádzajúce z aktínu; zodpovedajú N-

terminálnemu a centrálnemu regiónu proteínu. Avšak tri identifikované peptidy odvodené od 

myozínu vznikajú z N-koncovej oblasti (Fadda et al., 2010). 

Chlorid sodný (NaCl) je najdôležitejšou zložkou výrobného procesu sušeného mäsa pre jeho 

prínos k udržiavaniu vodnej kapacity (WHC), predchádzanie mikrobiálnemu rastu, uľahčeniu 

rozpustnosti určitých bielkovín a typickej slanej chuti. Okrem toho soľ vpláva na niektoré 

chemické a biochemické reakcie, ako proteolýzu, lipolýzu a oxidáciu lipidov, ktoré prispievajú 

k vývoju štruktúry a typickej chuti (Lorenzo et al., 2015). Navyše soľ znižuje aktivitu vody 

(aw) a to výrazne ovplyvňuje trvanlivosť sušeného mäsa. Soľ má významný vplyv na redukciu 

tvorby BA (tab. 4), po nasolení sa mierne zvýšil hlavne obsah voľného lyzínu, valínu, 

izoleucínu, leucínumetionínu a fenilalanínu (Martuscelli et al., 2009). 

 

Martuscelli et al. (2009) uvádzajú vplyv intenzity údenia na obsah voľných aminokyselín, 

v intenzívne údenom mäse bol vyšší obsah len voľného alanínu, obsah všetkých ostatných 

voľných AK bol nižší (tab. 5).  

Dobe zrenia sušených fermentovaných výrobkov má výrazný vplyv na obsah BA (tab. 6). 

Sušené fermentované mäso zrejúce 16 mesiacov má obsah kadaverínu 39.6 (mg.kg-1) a 

putrescínu 28,6 (mg.kg-1).   

 

Biogénne amíny ako indikátory degradácie bielkovín 

Biogénne amíny sú prirodzenou zložkou mnohých potravín. Ich vznik ale súvisí aj s 

kontaminujúce mikroflórou. Vysoké koncentrácie sa vyskytujú u potravín v pokročilom stupni 

kazenia a biogénne amíny sa tak môžu používať ako indikátory kvality potravín, stupňa ich 

kazeníia a mikrobiálnej kontaminácie. Putrescín a kadaverín sú považované za indikátory 

nežiaducich premien bielkovín a sú navrhnutá ako indikátory mikrobiálnej kvality mäsa a 

syrov.  

Významným faktorom je tu teplota skladovania. Pri teplote okolo 0 °C nastanú negatívne 

senzorické zmeny skôr, ako sa obsah biogénnych amínov zvýši na toxické dávky. Skladovanie 

pri vyšších teplotách (okolo -10 °C) má opačný účinok. Sledovanie biogénnych amínov v 

potravinách je preto dôležité z hľadiska možného ovplyvnenia zdravotnej neškodnosti potravín 

a z hľadiska posúdenia kvality potravín (Komprda, 2004; Pattono, 2008; Křížek, 2010). 

 

Výskyt BA v potravinách 

Biogénne  amíny sú v nízkych koncentráciách prírodnou súčasťou rastlinných pletív  a 

živočíšnych tkanív. Vyskytujú sa ako bežné produkty metabolizmu prakticky vo všetkých 

potravinách. Vo vyššej koncentrácii sa nachádzajú v živočíšnych materiáloch, ktoré sú bohaté 

na proteíny, vznikajú mikrobiálnou činnosťou-dekarboxyláciou prirodzených aminokyselín 

pôsobením dekarboxyláz mikroorganizmov. Vo vyššej miere sa vytvoria pri výrobe a 

skladovaní fermentovaných potravín (Buňková et al., 2009; Standarová et al., 2010). 
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Tabuľka 4: Obsah voľných aminokyselín v biceps femoris v čerstvom stave a po solení 

(Martuscelli et al., 2009) 

 

Voľné AK  Čerstvý sval (mg.kg-1) Šunka po solení (mg.kg-1) 

Arginín 395.58 ± 17.82 326.74 ± 55.22 

Lyzín 11.95 ± 2.93 22.01 ± 4.61 

Alanín 233.07 ± 45.71 231.38 ± 26.66 

Treonín 11.73 ± 3.54 19.19 ± 4.77 

Glycín 10.17 ± 3.08 13.59 ± 2.88 

Valín 31.23 ± 5.59 36.59 ± 5.29 

Serín+ Prolín 19.49 ± 4.23 26.77 ± 0.37 

Izoleucín 6.08 ± 1.25 19.20 ± 5.10 

Leucín 12.77 ± 1.89 22.66 ± 1.47 

Metionín 9.22 ± 0.12 14.18 ± 2.08 

Histidín 16.50 ± 2.99 20.34 ± 5.18 

Fenilalamín 11.07 ± 0.72 21.01 ± 3.47 

Glutamová k. 24.33 ± 0.22 42.72 ± 10.31 

Cysteín 0.84 ± 0.06 3.96 ± 0.09 

Tyrozín 14.58 ± 10.14 25.69 ± 1.02 

Spolu voľné AK 828.43 ± 41.11 853.09 ± 197.38 

 

 

Fermentované potraviny  

U fermentovaných potravín je pravdepodobnosť vyššieho výskytu biogénnych amínov pre 

vysoký počet mikroorganizmov. Fermentácia môže viesť k vytvoreniu biogénnych amínov 

počas zrenia potravín. Z toxikologického hľadiska ide o skupinu potravín s rizikom vysokého 

obsahu biogénnych amínov. BA vznikajú okrem mikrobiálnej dekarboxylácie aminokyselín 

tiež transamináciou aldehydov a ketónov. Výnimku tvoria ryby, ktoré patria medzi 

nefermentované potraviny, ale u ktorých môže byť vysoký obsah biogénnych amínov.  Medzi 

hlavné biogénne amíny vyskytujúce sa vo fermentovaných potravinách patrí najmä tyramín, 2-

fenyletylamín, tryptamín, kadaverín, putrescín a histamín. Obsah biogénnych amínov nie je 

konštantný, rozdiely sú aj medzi rovnakými typmi výrobkov. Tvorba biogénnych amínov závisí 

na mnohých faktoroch: kvalitatívne a kvantitatívne zložením mikrobiálnej flóry, chemicko-

fyzikálnych faktoroch, hygienických postupoch pri výrobe a na prítomnosti prekurzorov 

(Komprda, 2004; McCabe-Sellers et al., 2006; Pipek, 2008). 
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Tabuľka 5: Vplyv údenia na obsah voľných aminokyselín (FAA) v sušenom údenom 

biceps femoris (Martuscelli et al., 2009) 

 

Voľné 

aminokyseliny 

BA Obsah voľných aminokyselín (mg.kg-1) 

Neúdené 

mäso 

Slabo údené 

mäso 

Intenzívne údené 

mäso 

Lyzín Cadaverín 193,39  176,26  102,92  

Alanín  231,42  177,61  332,77  

Treonín  98,48  83,36  62,64  

Glycín  67,93  74,56  44,18  

Valín  124,25  108,21  73,21  

Serín + Prolín  185,58  188,84  103,39  

Izoleucín  82,88  70,85  54,87  

Leucín  130,05  98,51  72,82  

Metionín  41,27  37,25  28,80  

Histidín Histamín 131,38  91,56  74,09  

Fenilalamín  93,62  72,69  59,96  

Glutamová kys.  193,49  124,60  149,74  

Cysteín  2,49  2,97  1,83  

Tyrozín Tyramín 92,03  87,11  61,83  

Spolu voľné AK  2306,45  2102,12  1814,95  

 

 

Tabuľka 6: Obsah biogénnych amínov (mg.kg-1) v sušenom fermentovanom bravčovom 

mäse v priebehu zrenia (Stadnik a Dolatowski, 2012) 

 

Biogénne amíny  Voľná aminokyselina Dobe zrenia (mesiace) 

4 8 16 

Kadaverín Lyzín ND 10,8  39,6  

Histamín Histidín ND ND ND 

Putrescín Ornithtín, agmatín 0,6  6.1  28.6  

Spermidín  ND ND ND 

Spermín  5.8  5.3  4.0  

Tryptamín Typtofán ND 17.8 49.2 
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Biogénne amíny v syroch 

Syry sú po rybách druhou skupinou potravín s vysokým výskytom BA.  Zloženie syrov 

a podmienky zrenia predstavujú ideálne prostredie pre tvorbu BA, ktoré vznikajú hlavne 

dekarboxyláciou voľných aminokyselín pôsobením dekarboxylázy mikroorganizmov 

(Komprda et al., 2007). 

 

Podmienky vzniku biogénnych amínov v syroch 

Tvorba BA v syroch závisí od mnohých faktorov. Základnou podmienkou je prítomnosť 

voľných aminokyselín (FAA), ktorá určuje stupeň proteolýzy a druhou podmienkou prítomnosť 

mikroorganizmov. Ďalej záleží na podmienkach prostredia, v ktorých mikroorganizmy žijú, 

hlavne pH, koncentrácia chloridu sodného, teplota, aktivita vody, obsah glukózy. Medzi ďalšie 

faktory patrí druh a vek syra, teplota zrenia a skladovania, doba skladovania, hygiena suroviny 

a hygiena pri spracovaní syra, výber štartovacích kultúr, distribúcia biogénnych amínov v syre 

(napr. u syra s bielou plesňou na povrchu sa viac BA nachádza na povrchu syra ako vo vnútornej 

časti), tvar syra (v okrúhlych syroch je vyšší obsah BA v porovnaní s pravouhlými syry), obal 

(pri zrení pod fóliou je vyšší obsah BA ako pri zrení iba pod kôrou) (Standarová et al., 2009, 

2010). 

 

Sekundárne kontaminácie 

V pôvodnej surovine a v syre sú koncentrácie voľných aminokyselín (FAA) tak nízke, že 

pôsobením bakteriálnych dekarboxylázy by vzniklo netoxické množstvo BA. 

Nekontaminované mlieko neobsahuje viac ako 1 mg.kg-1 BA. Proteázy a peptidázy prítomné v 

syre spôsobujú proteolýzu kazeínu, tvorbu FAA ako zdroje tvorby BA. Zo špecifickej 

degradácie a syntézy BA vyplýva charakteristický profil aminokyselín a BA pri jednotlivých 

typoch syra (Komprda, 2004). 

Častejšie príčinou výskytu BA v syroch je sekundárna kontaminácie. Jedná sa o 

mikroorganizmy pochádzajúce zo štartovacích kultúr, ktoré majú schopnosť tvoriť BA. K 

výraznej tvorbe v priebehu zrenia syrov dochádza v prevádzkach s nedostatočnou hygienou a 

pri nedodržaní správnej technológie výroby, kedy sa uplatní pôsobenie kontaminujúce 

mikroflóry, najmä baktérie z čeľade Enterobacteriaceae a Enterokoky. Významný zdroj 

mikrobiálnej kontaminácie pri výrobe syra môžu predstavovať povrchy s ktorými prichádza 

mlieko do styku (Standarová et al., 2009). 

 

Zastúpenie biogénnych amínov v syroch 

Podľa obsahu a zastúpenia jednotlivých BA môžeme syry rozdeliť na syry s: 

     - vysokými koncentráciami BA, mäkké zrejúce syry (napr. Romadur, syrečky, bryndza),   

        syry s vysokodohrievanou syreninou (napr. Ementál), 

     - syry so strednou koncentráciou BA, syry s nízkodohrievanou syreninou (napr. eidam), 

       plesňové syry (napr. Hermelín, Niva), 

     - syry s nízkou koncentráciou BA, smotanovej, čerstvé (cottage, ricotta), termizované    

       mäkké syry napr. Lučina (Standarová et al., 2009, 2010). 

 

Obsah a profil BA v syroch je teda závislý hlavne od typu syra a súvisí so spôsobom výroby a 

zrenia.  Všeobecne hlavnými biogénnymi amíny v syroch sú tyramín, putrescín a kadaverín.  

Polyamíny spermidín, spermin a agmatin nie sú v syroch tvorené pôsobením mikroorganizmov, 

ale do výrobku prechádzajú priamo z mlieka. Pri výrobe syrov je vyšší obsah spermidín a 

sperminu v syrenine ako v mlieku dôsledok koncentrácie, ktorá vznikla počas koagulácie 

(Staggs a Bogle, 2006; Standarová et al., 2009). 
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Fermentované mäsové výrobky 

Fermentované mäsové výrobky sú trvanlivé, tepelne neopracované výrobky určené na priamu 

spotrebu, fermentované za definovaných podmienok dobou a teplotou údenia, zrenia a sušenia. 

V priebehu týchto procesov dôjde k zníženie aktivity vody (aw) na hodnotu aw do 

0,93.Fermentácia je proces mikrobiálnej degradácie organických látok za vzniku kyseliny 

mliečnej a ďalších organických zlúčenín. Zrenie je komplex procesov vo fermentovaných 

výrobkoch, prebiehajúcich od narážania diela do obalov až do konzumácie výrobkov. 

Trvanlivosť výrobkov určujú dva základné faktory: pH a aktivita vody (Pipek, 2008). 

 

Obsah biogénnych amínov v suchých fermentovaných mäsových výrobkoch 

Biogénne amíny v sušených fermentovaných výrobkoch sú charakteristické širokou 

variabilitou. Avšak najbežnejšie BA sú tyramín a putrescín. Ich výskyt je častý kvôli aktivite 

baktérií mliečneho kvasenia. Salámy sa porovnateľným mikrobiálnym profilom sa môžu líšiť 

v obsahoch BA, čo dokazuje, že ich produkcia závisí na komplexe interakcií ovplyvňujúcich 

faktorov. Kľúčovú úlohu má kvalita materiálu – surového mäsa. V čerstvom mäse použitom 

pre výrobu sú vo vysokých množstvo obsiahnuté iba spermidín, spermin a putrescín. Vysoké 

koncentrácie týchto BA sú pripisované mikrobiálneho rastu v závislosti na čerstvosť mäsa. 

Čerstvé mäso vystavené nevhodným teplotným podmienkam je charakteristické vysokým 

počtom enterokokov a baktérií z čeľade Enterobacteriaceae s následkom rýchlejšieho a 

vyššieho hromadeniu tyramínu (okolo 250 mg.kg-1), kadaverínu (340mg.kg-1) a putrescínu 

(80mg.kg-1). Naopak výrobky vyrobené zo zmrazeného mäsa (salámy) sa vyznačujú 

prítomnosťou iba tyramínu, ktorého maximálna koncentrácia môže dosahovať hodnoty okolo 

100 mg.kg-1. K nárastu obsahu BA dochádza hlavne v počiatočných fázach fermentácie, ale 

zvyšovanie koncentrácie bolo aj v poslednej výrobnej fáze a vo fáze uskladnenie (Suzzi a 

Gardini, 2003; Pipek, 2008).  

V niektorých salámach napr. Chorizo, Fuet, Sobrasada a Salsichon boli koncentrácie tyramínu 

(prevyšujúce 600 mg.kg-1). Putrescín bol v niektorých vzorkách nad 450 mg.kg-1. Len v 

ojedinelých vzorkách bol zistený 2-fenyethylamin a tryptamín v koncentrácii nad 50 mg.kg-1 a 

histamín nebol zistený v žiadnej vzorke. Jeho neprítomnosť bola pripísaná nepriaznivým 

podmienkam rastu baktérií čeľade Enterobacteriaceae, ktoré sú inak schopné produkovať 

vysoký obsah histamínu. Vysoký obsah putrescínu (400 mg.kg-1) a tyramínu (270 mg.kg-1) bol 

v salámach s vysokým počtom pseudomonád, grampozitívnych kokov a kvasiniek (Suzzi a 

Gardini, 2003). 

 

Štartovacie kultúry 

Mnohé mikroorganizmy používané  ako štartovacie kultúry na výrobu fermentovaných potravín 

sú známe schopnosťou tvoriť BA, najmä tyramín a histamín. V mäsovom priemysle štartovacie 

kultúry pre fermentáciu salám sú hlavne baktérie mliečneho kvasenia (LAB). Mikrokoky alebo 

koaguláza-negatívne stafylokoky naočkovanej spoločne s baktériami mliečneho kvasenia 

prispievajú k vyvolaniu typickej chuti, ktorá je výsledkom ich proteolytickej a lipolytickej 

aktivity. Produkujú navyše katalázu, ktorá má schopnosť chrániť pred zmenami farieb a 

žlknutím (Suzzi a Gardini 2003). 

Pridanie čistých alebo zmiešaných vyselektovaných štartovacích kultúr sa znižuje tvorba BA v 

mäsových výrobkoch. Cieľom je vyizolovať štartovacie organizmy, ktoré  potláčajú rast 

mikroorganizmov schopných tvoriť amíny na princípe ich  kompetitívnosti (súťaživosti). 

Amin-negatívne štartovacie kultúry spôsobujú rýchly pokles pH, ktorý môže brániť hromadenie 

BA v salámach.  

Vyselektované kmeň Lactobacillus sake je schopný, redukovať BA okrem tyramínu. 

Štartovacia kultúra Lactobacillus sake CTC494 redukuje hromadenie BA počas zrenia, ale len 
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za podmienok, že surové mäso bolo dobrej kvality a baktérie čeľade Enterobacteriaceae neboli 

prítomné v množstve vyššom ako 103 KTJ.g-1. Tento kmeň spolu s proteolytickým 

Staphylococcus carnosus a Staphylococcus xylosus tiež znižuje tvorbu BA.  Taktiež sa o 50 % 

zníži tvorba BA vo fermentovaných salámach pomocou Lactobacillus curvatus CTC371 a 

Staphylococcus xylosus. Prídavok zmesných štartovacích kultúr (Lactobacillus saké, 

Pediococcus pentosaceus, Staphylococcus xylosus a Staphylococcus carnosus) bránil tvorbe 

putrescín, nie však tyramínu. Štartovacia kultúra (Lactobacillus saké, Staphylococcus carnosus 

a Staphylococcus xylosus) významne znížila (o 90 %) prítomnosť putrescín, kadaverínu a 

tyramínu. Na druhej strane štartovacie kultúry Pediococcus pentosaceus a Staphylococcus 

xylosus; Lactobacillus saké a Staphylococcus xylosus neredukujú tvorbu BA v suchých 

salámach (Suzzi a Gardini, 2003). 

 

Faktory ovplyvňujúce tvorbu biogénnych amínov vo fermentovaných mäsových 

výrobkoch 

Okrem kvality surového mäsa majú významnú úlohu v produkcii BA niektoré fyzikálno-

chemické faktory: 

- Hodnota pH je kľúčový faktor ovplyvňujúci činnosť dekarboxylázy aminokyselín. 

Bakteriálne dekarboxylázy aminokyselín majú zvyčajne optimálne pH kyslé. Bol zaznamenaný 

vzájomný vzťah medzi produkciou BA a poklesom pH v salámach spôsobeným mliečnu 

fermentáciou. Tvorba biogénnych amínov závisí hlavne od zastúpenia dekarboxylujících 

baktérií. Rýchle a prudké zníženie pH (napr. pridaním glukonát-δ-laktónu do salám) vedie k 

redukcii rastu amin-pozitívnych mikroorganizmov a čiastočne aj baktérií čeľade 

Enterobacteriaceae. Produkcia tyramínu pomocou Carnobacterium divergens bola nižšia pri 

pH 4,9 ako pri pH 5,3. Naopak pomalý pokles pH v prvých dňoch zrenia môže viesť k vysokej 

produkciu histamínu. 

- Chlorid sodný má významný vplyv na množenie mikroorganizmov v priebehu 

fermentácie a skladovania. Rýchlosť tvorby BA kmeňom Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus je obmedzená pri zvýšení koncentrácie chloridu sodného v médiu z 0 % na 6 %. 

Koncentrácia chloridu sodného v rozsahu 3,5-5,5 % môže potlačiť tvorbu histamínu. Tento 

účinok je pripisovaný obmedzenému počtu mikroorganizmov získanému prítomnosťou vysokej 

koncentrácie chloridu sodného. Podobné účinky chloridu sodného boli zistené aj na zastúpenie 

mikroorganizmov a produkciu biogénnych amínov u Enterococcus faecalis EF37 (Suzzi a 

Gardini, 2003; Pipek, 2008). 

Priemer salámy a redox potenciál má vzťah k obsahu biogénnych amínov. Priemer salámy 

ovplyvňuje podmienky pre rast mikroorganizmov.  

Rôzny priemer zodpovedá rôznym stupňom anaerobiózy, rôznym redoxním potenciálom, 

koncentráciám chloridu sodného a hodnotám aktivity vody; napr. v salámach s väčším 

priemerom je zvyčajne nižšia koncentrácia soli a vyššie vodné aktivita. V salámach s väčším 

priemerom je všeobecne vyšší obsah biogénnych amínov ako v menších salámach. Veľký 

priemer salámy je jeden z dôvodov tvorby tyramínu a putrescínu. Rôzna je aj distribúcia amínov 

v jednotlivých vrstvách salámy, vyšší obsah je uprostred nižší na okraji salámy (Komprda, 

2004). 

- Teplota má značný vplyv na tvorbu BA hlavne v rybom mäse a v syroch, kde obsah 

BA vzrastá so zvyšujúcou sa teplotou a dobou skladovania. Teplota ovplyvňuje činnosť 

mikroorganizmov prítomných v salámach a môže mať vplyv na tvorbu amínov opačný efekt. 

Vyššia teplota fermentácie (24 °C) podporuje rast štartovacích baktérií mliečneho kvasenia, 

ktoré tak potlačia rast amin-pozitívnych kontaminujúcich mikroorganizmov. Tiež môže 

podporovať proteolytické a dekarboxylující reakcie, vyplývajúce zo zvýšenej koncentrácie 

amínov pri skladovaní. Pri 15 °C môžu zostať mikrobiálne dekarboxylázy aktívne, dokonca aj 
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počas skladovanie, väčšina mikrobiálnej populácie ale dosiahne stabilného rastu. Zistil sa nižší 

obsah BA vo fermentovaných salámach skladovaných pri 4 °C v porovnaní so skladovaním pri 

15 °C. 

- Aditíva, pridanie cukrov do salám ovplyvňuje dynamiku populácie a následkom toho 

aj produkciu BA, pretože zvyšuje rast štartovacích kultúr. Koncentrácia BA vo vzorkách salám 

bez pridania cukru je dvojnásobná a hlavnými amíny boli kadaverín a tyramín. Neprítomnosť 

cukrov má navyše vplyv na citlivosť k tvorbe amínov počas skladovania sa známkami rastu 

tyramínu, kadaverínu putrescín a tryptamínu. Pridanie sulfidu sodného do tenkých 

fermentovaných salám v koncentrácii 500 a 1000 mg.kg-1 neobmedzuje produkciu tyramínu, 

ale inhibuje tvorbu kadaverínu. Pridanie dusitanu sodného (150 mg.kg-1) do salám redukuje 

tvorbu putrescín a kadaverínu.  

- Kombinovaný účinok. Produkcia BA je komplex faktorov závislý na niekoľkých 

premenných, ako je rast mikroorganizmov, ich proteolytické a dekarboxylující účinky, ktoré 

môžu vzájomne interagovať. Neexistuje jednotné pravidlo spájajúce tieto faktory s rôznymi 

metabolickými mechanizmami nutnými pre tvorbu BA. Zistili sa účinky pH, teploty a 

koncentrácie NaCl na parametre rastu, proteolytickej aktivity a produkciu biogénnych amínov 

E. faecalis E37. Produkcia amínov sa značne znížila vzrastajúcou koncentráciou NaCl, zatiaľ 

čo proteolytická aktivita bola v koncentrovanom prosredí NaCl vyššia. To poukazuje na to, že 

nie je nutný vzájomný vzťah medzi týmito dvoma faktormi. Viac BA bolo navyše produkované 

vo vyššom pH v spojení s vyšším počtom mikroorganizmov. Účinky teploty počas 72 hod. 

inkubácie boli zanedbateľné v porovnaní s koncentráciou NaCl a pH. Zdá sa, že počet 

mikroorganizmov je dôležitejšie parameter spojovaný s produkciou BA.  Počet 

mikroorganizmov je významný parameter pre produkciu BA (Boveri-Cid et al., 2001).  

 

Nefermentované potraviny 

Nefermentované potraviny sú charakteristické zvyčajne nízkym obsahom biogénnych amínov, 

približne 1 mg.100 g-1. Uvedené množstvo sa nachádza v mäse, mlieku, niektorých druhoch 

zeleniny a ovocia aj v ovocných šťavách, v čokoláde alebo hubách. Výnimku tvoria ryby, a to 

hlavne makrely, kde môže byť obsah biogénnych amínov výrazne vyššia (Komprda, 2004). 

Ryby a plody mora predstavujú najrizikovejšie skupinu potravín spojenú so zvýšeným obsahom 

biogénnych amínov. Rybiemu mäsu je preto v tejto súvislosti venovaná veľká pozornosť 

(Kordiovská et al., 2004). 

 

Obsah biogénnych amínov v potravinách 

Obsah a zastúpenie jednotlivých biogénnych amínov v rybách je rôzny. Všeobecne hlavnými 

biogénnymi amíny sú histamín, kadaverín, putrescín a tyramín. Vysoký obsah putrescín bol 

zistený v treske, v treščej pečeni, rybích omáčkach a v konzervovaných kraboch. Agmatin je v 

mäse rýb je v množstvo 1-3 mg.kg-1. Naopak vysoké koncentrácie agmatinu sú v niektorých 

druhoch čerstvých kôrovcov, napr. Haliotis sieboldii a i. (40-200 mg.kg-1) a v sušených rybách 

(až 650 mg.kg-1) (Kalač a Krausová, 2005; Dračková a Jandová, 2009). 

Z toxikologického hľadiska predstavuje najväčšie riziko histamín. Príčinou jeho výskytu je 

prítomnosť voľného histidínu v svalovine rýb. Vyšší obsah histamínu aj ďalších BA je spojený 

predovšetkým s rybami čeľade Scombroidae (makrelovité) a Scomberesocideae, kde sa obsah 

histamínu pohybuje v koncentrácii 1-15 mg.100 g-1 rybieho mäsa.  

Pri nedodržaní skladovacích podmienok však môže významne prevýšiť hodnotu 100 mg.100 g-

1 rybieho mäsa. Produkt s takto vysokým obsahom BA môže byť značne toxický, podľa pôvodu 

BA. S histamínovou otravou sú spojené makrelovité druhy rýb, tuniak, ale aj ryby, ktoré 

nepatria do čeľade Scombroidae, napr. sardinky, sardely, slede a ďalšie.  Kim et al. (2009) 

zistili obsah histamínu v týchto rybách pod 20 mg.kg-1 a naopak najvyšší obsah v makrele 
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španielskej predstavoval 45,5 mg.kg-1. Chobotnice, Kalmar, kalmáre a kôrovce obsahovali 

menšie množstvo histamínu aj tyramínu ako skúmanej druhy rýb. Vo svalovine kapra 

obyčajného sa zdravotne závažný obsah histamínu objavil až pri výraznom kazení mäsa, 

sprevádzanom senzorickými zmenami (Kordiovská et al., 2004; Kim et al., 2009). 

 

Vplyv podmienok skladovania na tvorbu biogénnych amínov 

Obsah BA sa významne mení počas doby skladovania a závisí aj na teplote skladovanie. V 

čerstvom rybom mäse je obsah biogénnych amínov malý. V čerstvom mäse tuniaka je 0-10 

mg.kg-1 histamínu a 0-2 mg.kg-1 tyramínu. S predlžujúcou sa dobou skladovania sa zvyšuje 

obsah BA, najmä putrescínu, kadaverínu, spermidín, sperminu a tyramínu. Pri nižších teplotách 

skladovania je ich obsah nižší. Skladovanie rýb pri teplotách okolo 0 °C alebo nižších vedie k 

tvorbe iba zanedbateľného množstva BA (Velíšek, 2002). V rybách prítomné mikroorganizmy 

spôsobujú pri vyšších teplotách hlavne tvorbu voľného histidínu, z ktorého sa tvorí histamín vo 

vysokom množstvo. Produkcia histamínu je závislá hlavne od druhu a počtu kontaminujúce 

mikroflóry. Jeho produkcia je úzko spätá s kazením rýb, kedy môže byť vo vysokých 

koncentráciách prítomný tiež tyramín (Kordiovská et al., 2004). 

 

Tabuľka 7: Obsah biogénnych amínov (mg.kg-1) u kaprov z výlovu skladovaných pri 

rôznych podmienkach (Kordiovská et al., 2004). 

 

Dĺžka 

skladovania  

Tryp-

tamín  

Putrescín Kadaverín  Histamín Tyrozín Spermidin Sperm. 

čerstvá 0 0,31 0 0 0 1,32 3,69 

2 dni 3°C 0 0,33 0 0 0 1,97 6,06 

4 dni 3°C 0,17 1,77 2,56 0 6,77 4,01 13,60 

7 dni 3°C 2,27 9,7 3,38 0 10,07 6,32 26,23 

3 mes.18°C 0 0,40 0 0 0 3,70 6,81 

2 dni 24°C 0,42 91,31 213,46 333,16 137,81 9,70 31,49 

 

Tabuľka 8: Obsah biogénnych amínov (mg.kg-1) u kaprov z obchodnej siete skladovaných 

pri rôznych podmienkach (Kordiovská et al., 2004) 

 

Dĺžka 

skladovania  

Tryp-

tamín  

Putrescín Kadaverín  Histamín Tyrozín Spermidin Sperm. 

čerstvá 0 2,68 0 0 0 2,06 3,53 

2 dni 3°C 0 4,37 0,08 0 0 2,70 3,64 

4 dni 3°C 0 5,65 1,12 0,82 0,03 3,2 4,66 

7 dni 3°C 0,11 6,41 1,17 1,54 0,12 4,11 6,99 

3 mes.18°C - - - - - - - 

2 dni 24°C 0,79 70,31 165,05 135,71 25,38 3,18 5,88 

 

Mäso 

V mäse rovnako ako v rybách a syroch sú hlavnými BA histidín, kadaverín, putrescín a tyramín. 

Obsah BA v mäse je nízky, zvyčajne sa vyskytuje v množstve okolo 1 mg .100 g-1 (Velíšek, 

2002). 

K vyššej tvorbe BA dochádza pri zvyšujúcej sa dobe a teplote skladovania. BA sú pri 

skladovaní tvorené pôsobením enzýmov mikroorganizmov prítomných v mäse. Preto hladiny 

niektorých BA slúžia ako index kvality pre čerstvé mäso. Napr. čerstvé bravčové mäso obsahuje 

do 7 mg.kg-1 kadaverínu a putrescínu, pokazené mäso 60 a viac mg.kg-1. Väčšina káuz o 
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tyramíne v čerstvom mäse pochádza z mäsa skladovaného pri vyššej teplote alebo po skončení 

odporúčanej doby skladovania. Čerstvé mleté hovädzie a bravčové mäso nesie vyššie riziko 

kazenia v dôsledku väčšej plochy povrchu a potenciálneho schovanie staršieho mäsa alebo mäsa 

nízkej mikrobiologickej kvality. Novšie formy balenia čerstvých mäsových výrobkov umžňujú 

dlhšiu životnosť, ale napriek tomu nezabránia tvorbe BA. 

Hovädzie mäso má nízky obsah BA až do deviatich dní skladovania, potom sa hladiny prudko 

zvyšujú a naďalej rastú. Naproti tomu koncentrácia v kuracom mäse prudko stúpne už po 

štyroch dňoch skladovania. Skoršie zvýšenie obsahu sa pripisuje kratším vláknam bieleho 

kuracieho mäsa (Vinci a Antonelli, 2002).  

Vplyv varenia na obsah BA je pomerne nevýznamný. V hovädzom mäse dochádza iba k 

malému zníženie hladín, u bravčového mäsa je úbytok vyšší. Varenie významne nemení 

zloženie a koncentráciu polyamínov vo väčšine skúmaných potravín (Atiya Ali et al., 2011). 

 

Ovocie a zelenina 

V potravinách rastlinného pôvodu sa BA vyskytujú bežne ako ich súčasť. Väčšinou sa 

vyskytujú v množstve neškodnom pre ľudský organizmus. Pokiaľ ale dôjde ku zvýšenie ich 

obsahu k hranici škodlivosti, môžu sa radiť do skupiny prírodných rizikových látok. Príčinou 

vyššej koncentrácie môže byť zlá manipulácia s ovocím či zeleninou alebo nevhodné 

podmienky skladovania, kedy BA produkujú prevažne endogénnej dekarboxylázy (Komprda, 

2004). 

Hlavným biogénnym amínom v ovocí i zelenine je tyramín. Nachádza sa napr. v banánoch (65 

mg.kg-1), v červenom víne (25 mg.kg-1), malinové šťave (66 mg.l-1) a v jablkách (11 mg.kg-1).  

Ďalšie BA vyskytujúce sa v ovocí a zelenine v menšom množstvo sú: 

- histamín - maliny, banány, červené víno, paradajky, špenát,  

- fenyletylamín - víno, banány, 

- putrescín - pomaranče a pomarančová šťava, mandarínky, grapefruitový šťavy, paradajky, 

   mrkva, 

- spermidin - hrušky, listová zelenina, karfiol, brokolica, mrkva, 

- spermin – mrkva, 

- kadaverín, serotonín, spermin, tyramín - vodné melóny, 

- dopamín, tryptamín - karfiol, paradajky, 

- dopamín, serotonín, noradrenalín – banány (Janoušková, 2010). 

 

Vyššie množstvo biogénnych amínov vykazuje fermentovaná zelenina. V strednej Európe je 

najrizikovejšie potravinou kyslá kapusta, hlavne ak dôjde k spontánnej fermentácii. 

Koncentrácia biogénnych amínov môže dosiahnuť aj desiatky mg100 g-1 (Komprda, 2004).  

 

Fermentované nápoje 

Fermentované nápoje, hlavne pivo a víno predstavujú pomerne významný zdroj BA. Obsah BA 

vo východiskových surovinách je nízky, k tvorbe dochádza až v priebehu fermentácie 

(Komprda, 2004). 

 

Pivo 

Celkový obsah biogénnych amínov v európskych pivách sa pohybuje v jednotkách (desiatkach 

mg.l-1). Klinicky významné množstvo biogénnych amínov môžu obsahovať svetlé fľašové aj 

čapované pivá (McCabe-Sellers et al., 2006). 
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Víno 

Obsah biogénnych amínov v červených a bielych vínach je podobný, výraznejšie kvantitatívne 

rozdiely neboli zaznamenané. Vo víne má najvyšší obsah putrescín, ďalej tyramín a histamín 

(McCabe-Sellers et al., 2006). 

Na produkcii putrescínu majú podiel niektoré kmene Oenococcus oeni. Oenococcus oeni je 

najčastejším bakteriálnym druhom používaný ako štartovacia kultúra k vyvolaniu 

jablčnomliečneho kvasenia vo víne. Putrescín vzniká dekarboxyláciou voľného ornitínu. Obsah 

ornitínu je vo víne zvyčajne nízke. Vysoké koncentrácie putrescín vyplývajú zo schopnosti 

Oenococcus oeni vyrobiť ornitín degradáciou arginínu (Mangani et al., 2005). 

 

Ďalšie potraviny 

Medzi ďalšie potraviny, ktoré môžu obsahovať určité množstvo BA patrí čokoláda, kakao, huby 

alebo korenie. V čerstvom zelenom korení bol nameraný putrescín 

v množstve 70 mg.kg-1 (Kalač a Krausová, 2005). Novšie potraviny pochádzajúce z Ázie 

predstavujú potenciálne veľký zdroj BA. U fermentovaných sójových produktov, ako je tofu 

alebo sójové omáčky, bol zistený zvýšený obsah polyamínov. Rybie a krevetové omáčky boli 

označené za potenciálne významný zdroj tyramínu (McCabe-Sellers et al., 2006). 

 

Prevencia rizika biogénnych amínov v potravinách 

Na zabránenie tvorby biogénnych amínov alebo jej minimalizáciu je nutné dodržiavať niektoré 

zásady:  

       -     hygienické zaobchádzanie so surovinami, 

-  skladovanie surovín a hotových výrobkov pri vhodných hygienických podmienkach,  

-  zavedenie hygienických limitov,  

-  kontrolu času a teploty rozmrazovanie surového materiálu (hlavne mäsa),  

-  starostlivý výber štartovacích kultúr,  

-  kratšiu dobu fermentácie,  

-  poučenie rizikových skupín konzumentov (Komprda, 2004). 

 

Baktérie tvoriacich biogénne amíny 

Biogénne amíny vznikajú v potravinách najčastejšie dekarboxyláciou aminokyselín, ktorá je 

spôsobená pôsobením dekarboxylačný enzýmov mikroorganizmov. Preto prítomnosť 

mikroorganizmov s dekarboxylázovou aktivitou a vhodné podmienky pre ich rast a množenie 

sú jedny zo základných podmienok vzniku biogénnych amínov (Kim et al., 2009). 

 

Faktory ovplyvňujúce činnosť dekarboxylačný bakteriálnych 

enzýmov 

Ďalšou podmienkou vzniku BA v potravinách je aktivita dekarboxylačný enzýmov baktérií. 

Faktory, ktoré môžu ovplyvniť činnosť týchto enzýmov, sú: 

- dostupnosť substrátu: význam má prítomnosť voľných aminokyselín (FAA) a  

využitelných   sacharidov (optimálna koncentrácia glukózy je 0,5-2%), 

- teplota, 

- pH: dekarboxylačný mikroorganizmy majú optimum 4,0-5,5, 

-  prítomnosť soli, chlorid sodný všeobecne inhibuje tvorbu biogénnych amínov, 

- doba zrenia, 

- doba skladovania výrobku, čím je doba skladovania dlhšia, tým vyšší je obsah 

biogénnych amínov v potravine, 

- hygienické podmienky pri získavaní surovín a pri ich spracovaní, 
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- štartovacie kultúry, pre výrobu fermentovaných potravín je nutné používať štartovacie 

kultúry bez dekarboxylázovej aktivity. 

Nejednoznačným faktorom je prítomnosť kyslíka, pretože biogénne amíny môžu byť tvorené 

mikroorganizmami aeróbnymi, anaeróbnymi aj fakultatívne anaeróbnymi (Komprda, 2004). 

 

Mikroorganizmy s dekarboxylačný aktivitou 

Mikroorganizmy vyskytujúce sa v potrave so schopnosťou dekarboxylácie aminokyselín patria 

hlavne do rodov Bacillus, Pseudomonas, Photobacterium a rovnako tak do čeľade 

Enterobacteriaceae zahŕňajúce rody Citrobacter, Klebsiella, Escherichia, Proteus, 

Salmonella, Shigella a do čeľade Micrococcaceae, kam patria rody Staphylococcus, 

Micrococcus a Kocuria. Ďalej bolo zistené, že aj mnoho baktérií mliečneho kvasenia patriacich 

do rodu Lactobacillus, Enterococcus, Carnobacterium, Pediococcus, Lactococcus a 

Leuconostoc majú schopnosť dekarboxylovať aminokyseliny (Suzzi a Gardini, 2003). 

 

Mäso a mäsové výrobky 

Medzi významné mikroorganizmy vyskytujúce sa v mäse a v mäsových výrobkoch patria 

zástupcovia z rodu Lactobacillus, Micrococcus, Pediococcus, Pseudomonas, Streptococcus a 

viaceré z čeľade Enterobacteriaceae. Tieto baktérie sa môžu používať aj ako 

štartovacie kultúry na výrobu fermentovaných mäsových výrobkov (Velíšek, 2002). 

Prítomnosť biogénnych amínov bola zistená v suchých fermentovaných salámach a 

mikroorganizmov, ktoré sa podieľajú na ich tvorbe. Zo salám boli izolované mikroorganizmy 

čeľade Enterobacteriaceae, Micrococcaceae, baktérie mliečneho kvasenia a niektoré ďalšie 

mikroorganizmy produkujúce biogénne amíny (Suzzi a Gardini, 2003). 

 

Čeľaď Enterobacteriaceae 

Mikroorganizmy z čeľade Enterobacteriaceae majú vysokú dekarboxylázovou aktivitu, najmä 

sú spojené s tvorbou kadaverínu a putrescín. Citrobacter freundii a Proteus vulgaris vykazujú 

slabšiu dekarboxylačnú aktivitu, zatiaľ čo Enterobacter cloacae a rod Serratia produkujú viac 

kadaverínu a putrescínu. Kmene Citrobacter freundii a Enterobacter aerogenes môžu in vitro 

tvoriť vysoké hladiny kadaverínu a putrescínu. Zástupcovia z čeľade Enterobacteriaceae môžu 

tiež produkovať značné množstvo histamínu a to najmä Enterobacter aerogenes, Enterobacter 

cloacae, Klebsiella oxytoca a Morganella (Proteus) morganii. Tieto mikroorganizmy sú 

zvyčajne v konečných produktoch obsiahnuté v malých počtoch, ale nesprávne skladovanie 

surových materiálov alebo nekontrolovateľná fermentácia môžu viesť k ich pomnoženiu a 

rýchlemu uvoľneniu dekarboxylázy (Suzzi a Gardini, 2003). 

 

Baktérie mliečneho kvasenia 

Baktérie mliečneho kvasenia sú všeobecne považované za netoxické a nepatogénne, hoci 

niektoré druhy môžu produkovať biogénne amíny. Niektoré kmene Lactococcus a Leuconostoc 

boli opísané ako producenti tyramínu. Kmene laktobacilov ako sú druhy Lactobacillus 

alimentarius, Lactobacillus bavaricus, Lactobacillus Büchner, Lactobacillus curvatus, 

Lactobacillus farciminis, Lactobacillus homohiochii, Lactobacillus reuteri a Lactobacillus 

sakei tvoria biogénne amíny, z ktorých kvantitatívne najvýznamnejšou je tyramín.  

Dekarboxyláza histidínu je prítomná u mnohých druhov Lactobacillus spp. a to Lactobacillus 

sakei izolovaného z rýb, u druhov Lactobacillus spp. izolovaných zo salámy, u Lactobacillus 

bulgaricus a pri kmeni Lactobacillus acidophilus. Aj u niektorých kmeňov Leuconostoc spp. a 

u Oenococcus oeni bola objavená schopnosť tvoriť histamín.   

Veľa kmeňov enterokokov patrí medzi producentov tyramínu. Tieto mikroorganizmy sú 

schopné hromadiť 2-fenyletylamín vpotravine, ale nie sú schopné vytvoriť značné množstvo 
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kadaverínu a putrescínu. Významná produkcia tyramínu bola zaznamenaná aj u rodov 

Carnobacterium (Carnobacterium divergens, Carnobacterium gallinarum Carnobacterium 

pisciola) (Suzzi a Gardini, 2003). 

 

 

ZÁVER 

Degradácia bielkovín svalového tkaniva je riadená tak natívnymi ako aj bakteriálnymi 

enzýmami. Postupne sa svalové bielkoviny degradujú na nízkomolekulárne fragmenty 

s molekulovou hmotnosťou 1000-2000 Da a neskôr až na voľné aminokyseliny, ktoré sú za 

určitých podmienok degradované na biogénne amíny. V čerstvom mäse je ich podiel veľmi 

nízky. Degradácia bielkovín až na voľné aminokyseliny je v podstate prirodzený spôsob, ktorý 

prebieha v tráviacej sústave človeka. Prítomná mikroflóra voľné aminokyseliny mení na 

biogénne amíny, hlavne s cieľom upraviť pH prostredia vo svoj prospech. Tento proces 

sprevádza našich predkov od nepamäti.  Zdravý konzument je teda na príjem určitého množstva 

biogénnych amíno prispôsobený a dokonca ich využíva vo svojom organizme. Za určitých 

podmienok napr. porucha metabolizmu, kombinácia s liekmi (napr. antidepresíva) alebo 

vysokým príjmom alkoholu (vysokokoncentrovaného pri vysokých dávkach) môžu biogénne 

amíny v tele konzumenta spôsobovať alergické reakcie.  

V syroch je obsah biogénnych amínov závislí od technológie výroby, medzi syry s vysokými 

koncentráciami BA patria mäkké zrejúce syry (napr. Romadur, syrečky, bryndza), naopak 

medzi syry s nízkou koncentráciou BA patria čerstvé (cottage, ricotta) a termizované mäkké 

syry napr. Lučina. Obsah biogénnych amínov v suchých fermentovaných mäsových výrobkoch 

je vysoký obsah tyramínu (okolo 250 mg.kg-1), kadaverínu (340 mg.kg-1) a putrescínu (80 

mg.kg-1). V špeciálnych salámach sú koncentrácie tyramínu prevyšujúce 600 mg.kg-1. 

V salámach s väčším priemerom je všeobecne vyšší obsah biogénnych amínov.  Veľký priemer 

salámy je jeden z dôvodov tvorby tyramínu a putrescínu. Rôzna je aj distribúcia amínov v 

jednotlivých vrstvách salámy, vyšší obsah je uprostred nižší na okraji salámy. 

Hlavným biogénnym amínom v ovocí i zelenine je tyramín. V banánoch (65 mg.kg-1), v 

jablkách (11 mg.kg-1), v červenom víne (25 mg.kg-1), malinové šťave (66 mg.l-1). V ovocí a 

zelenine sa tiež nachádzajú biogénne amíny histamín obsahujú maliny, banány, červené víno, 

paradajky a špenát, fenyletylamín víno a banány, putrescín obsahujúpomaranče a pomarančová 

šťava, mandarínky, grapefruitový šťavy, paradajky a mrkva, spermidin obsahujú hrušky, listová 

zelenina, karfiol, brokolica a mrkva, spermin je v mrkve, kadaverín, serotonín, spermin je v 

červených  melónoch, dopamín, tryptamín  v karfiole a paradajkách.  

Vyššie množstvo biogénnych amínov obsahuje fermentovaná zelenina napr. kyslá kapusta, 

(desiatky mg.100 g-1). 
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