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Abstrakt 

 
Příspěvek se zabývá studiem vlivu technologických 

podmínek alkalicko-enzymové hydrolýzy kuřecího peří na 
molekulové hmotnosti připravených keratinových 
hydrolyzátů. Molekulové hmotnosti hydrolyzátů (Mw) byly 
stanoveny gelovou elektroforézou a elektroforegramy 
hydrolyzátů byly porovnány s elektroforegramy 
proteinových standardů, technických želatin, klihu 
a kolagenních hydrolyzátů. Volbou podmínek při 
hydrolýze lze připravit hydrolyzáty s převažujícím 
podílem nízko-molekulových frakcí (Mw < 20 kDa), 
středně-molekulových frakcí (Mw ≈ 20–70 kDa), ale 
rovněž vysoko-molekulových frakcí (Mw > 70 kDa). 

 
 

Úvod 
 
Keratinové hydrolyzáty mají široké spektrum použití. 

Při rozhodování o konkrétním typu aplikace je nezbytné 
znát údaje o složení keratinových hydrolyzátů, jejich 
vlastnostech (např. rozpustnost, filmotvorné vlastnosti, 
rheologické vlastnosti, tepelná stabilita) a molekulové 
hmotnosti. 

Keratiny mají velmi rigidní strukturu, zejména 
v důsledku zesíťování disulfidovými můstky, která je 
velmi odolná proti působení chemikálií a enzymů. 
K získání rozpustného keratinu (keratinových hydrolyzátů) 
je většinou nutné použít vysokých koncentrací roztoků 
kyselin či zásad za spolupůsobení vysokých teplot, 
případně tlaku1,2. Zpracování keratinu tímto způsobem má 
za následek značné snížení obsahu některých aminokyselin 
(methionin, lysin, tryptophan)3. Pro zpracování 

keratinových materiálů se proto v poslední době využívá 
enzymová hydrolýza, při níž se nepoužívají vysoké 
koncentrace chemikálií a navíc celý proces probíhá za 
nižších teplot a atmosférického tlaku. V současné době je 
cena enzymů na takové úrovni, že celý proces může být 
levnější, než při použití kyselé či alkalické hydrolýzy4. 

Keratinové hydrolyzáty se používají např. 
v zemědělství (dusíkatá hnojiva, růstové stimulátory, 
složky krmných směsí), v lékařství (tkáňové inženýrství) 
či v kosmetice (přípravky péče o vlasy a pokožku)5–11. 

Perspektivní aplikaci keratinových hydrolyzátů 
představuje obalový průmysl. Keratinové hydrolyzáty jsou 
vhodné pro přípravu biodegradabilních (a jedlých) filmů, 
fólií, povlaků či vláken. Biodegradabilita filmů je rovněž 
předurčuje pro použití v zemědělství jako mulčovacích 
fólií, secích pásků či obalových materiálů pro (mikro)
kapsule. K přípravě (mikro)kapsulí lze využít některou 
z chemických metod (např. koacervace) či fyzikálních 
metod (např. sprayové sušení). Vlákna a fólie se připravují 
(thermo)plastifikací. Pro přípravu filmů a povlaků se 
využívá lití, máčení, sprayování12. V takových případech 
je nezbytné po rozpuštění keratinového hydrolyzátu (ve 
vodě) k roztoku přidat plastifikátor (např. glycerol, 
sorbitol), aby výsledný film/povlak nebyl křehký. Pro lepší 
mechanické vlastnosti se filmy a povlaky síťují 
chemickými metodami působením síťovacích činidel 
(např. formaldehyd, glutaraldehyd, dialdehyd škrobu) 
reagujících s funkčními skupinami proteinu nebo 
fyzikálními metodami (např. teplem, zářením). Při 
síťování dochází k vytvoření kovalentních nebo 
nekovalentních vazeb mezi řetězci proteinu a struktura 
nově vzniklého útvaru se stabilizuje. Volbou podmínek při 
síťování lze regulovat biologickou rozložitelnost takových 
struktur, jejich bariérové, mechanické a další vlastnosti. 
Připravené filmy jsou nerozpustné ve většině běžně 
používaných organických rozpouštědel13,14.  

V našich předchozích publikacích jsme se zabývali 
přípravou keratinových hydrolyzátů kombinovanou 
alkalicko-enzymovou hydrolýzou15–18. Využití hydrolyzátů 
v praxi vyžaduje zejména znalosti o jejich složení, tepelné 
stabilitě a molekulové hmotnosti. Údaje o složení a tepelné 
stabilitě hydrolyzátů jsou uvedeny v našich předchozích 
publikacích. Cílem tohoto příspěvku je stanovení 
distribuce molekulových hmotností (Mw) vybraných 
hydrolyzátů. Dalším cílem je posoudit vliv 
technologických podmínek při přípravě hydrolyzátů na 
distribuci molekulových hmotností hydrolyzátů. Nakonec 
budou navrženy optimální podmínky přípravy 
keratinového hydrolyzátu s ohledem na účinnost celého 
procesu a na jeho kvalitu. 

 

CHARAKTERIZACE KERATINOVÝCH HYDROLYZÁTŮ PŘIPRAVENÝCH 
Z KUŘECÍHO PEŘÍ  
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Experimentální část 
 
Materiály  

 
β-Merkaptoethanol (Sigma-Aldrich, USA, Cat. No. 

M7154), ledová CH3COOH (Sigma-Aldrich, USA, Cat. 
No. A9967), Briliant Blue G (Sigma-Aldrich, USA, Cat. 
No. B2025), ninhydrin (Sigma-Aldrich, USA, Cat. No. 
724894), tlumící roztok octanu sodného, pH 5,2 ± 0,1 
(Sigma-Aldrich, USA, Cat. No. S7899), SnCl2 · 2 H2O 
(Sigma-Aldrich, USA, Cat. No. 243523). Všechny další 
chemikálie p.a. (NaOH, 96% H2SO4, 65% HNO3, H3BO3, 
30% H2O2, BaCl2) byly dodány firmou IPL Petr Lukeš. 
Katalyzátor k mineralizaci (Kjeltabs KWS) byl dodán 
firmou Thompson & Capper Ltd. (Cheshire, USA). Novex 
Tricine SDS Buffer Kit (USA, Cat. No. LC1677). 
Proteinový nízkomolekulový standard (Ultra Low Range 
Molecular Weight Marker, Cat. No. M3546) 1,060 až 
26,600 Da a proteinový standard s širokou distribucí 
molekulových hmotností (Wide Range Molecular Weight 
Marker, Cat. No. S8445) 6,500–200,000 Da byly dodány 
firmou Sigma-Aldrich (USA). 
 
Přístroje 

 
Přístroje a vybavení: programovatelný zdroj Novex 

Model-3540, minicela Novex Xcell II, Novex 10–20% 
tricin-polyakrylamidový gel EC6625, spektrofotometr 
Helios Epsilon, odparka rotační Hei-Vap G1, pH metr 
přenosný SensoDirect 110SET, míchačka magnetická MR 
Hei Standard, míchadlo PTFE 350/8 mm, lázeň vodní 
Memmert WNE 45 včetně víka L1, váhy analytické 
Denver Summit SI234, topná deska Schott Ceran 93020, 
sušárna WTB Binder E/B 28, inkubátor WTC Binder B53, 
klimatická komora DISCOVERY250, mineralizační 
přístroj Hach Digesdahl, muflová pec Nabertherm L 9/S 
27, destilační přístroj dle Parnas-Wagnera, lednička 
Samsung Calex C 180, Ubbelohde viskosimetr U II 
s kapilárou o průměru 1,13 mm.  

 
Metody 

 
Stanovení dusíku, popela a síry bylo provedeno dle 

standardních metod19,20. 
Distribuce molekulových hmotností (Mw) 

keratinových hydrolyzátů byla provedena metodou SDS-
PAGE na 10–20% tricine polyakrylamidovém gelu 
o rozměrech 8,6  8,1 cm při pH 8,3 v minicele Novex 
Xcell II za použití programovatelného proudového zdroje 
Novex Model-3540 při konstantním napětí 125 V 
a proudové intenzitě na startu 80 mA, na konci 40 mA. 
Před aplikací na gel byly keratinové hydrolyzáty 
rozpuštěny (1:1) v pufru (Tricine SDS Buffer Kit: 30% 
3M Tris-HCl, 24% glycerol, 8% SDS, 0,015% Coomassie 
Blue G, 0,005% Phenol Red, přidáno 2,5 % 
β-merkaptoethanolu a destilovaná voda), zahřáty na 
85 ± 0,5 °C po dobu 2 min. Aplikované množství 
hydrolyzátů do jamek gelu bylo 20 l. Elektroforetická 
separace byla ukončena přibližně za 90 min. Po 
proběhnuté gelové elektroforéze byla provedena fixace 
frakcí v gelu 7% roztokem ledové CH3COOH v 40% 
methanolu (v/v) po dobu 1 hodiny. Následovala detekce 
separovaných frakcí barvením gelu v modrém barvivu 
Briliant Blue G dispergovaném ve vodném roztoku 
methanolu (1,5 h). Po vybarvení gelu byl přebytek barviva 
odstraněn ponořením gelu do 25% roztoku methanolu (až 
24 h) a poté byl vysušen. 

 
Příprava keratinových hydrolyzátů 

 
Postup přípravy keratinových hydrolyzátů alkalicko-

enzymovou hydrolýzou je uveden v našich předchozích 
publikacích15–18. Blokové schéma přípravy hydrolyzátů 
z kuřecího peří je uvedeno na obr. 1. Přehled organizace 
faktorových pokusů přípravy keratinových hydrolyzátů, 
včetně účinnosti procesu hydrolýzy (výtěžek hydrolyzátu), 
jsou uvedeny v tab. I. Stručné podmínky přípravy 
hydrolyzátů jsou následující:  

Obr. 1. Schéma zpracování kuřecího peří na keratinový hydrolyzát 
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Hydrolyzáty I. 1. stupeň hydrolýzy: 0,2 % KOH, 80 °C, 
24 h; 2. stupeň hydrolýzy: 4–8 h (Faktor A), 1–5 % 
enzymu Savinase Ultra 16L (Faktor B), 50–70 °C (Faktor 
C).  
Hydrolyzáty II. 1. stupeň hydrolýzy: 0,1 % KOH, 70 °C, 
24 h; 2. stupeň hydrolýzy: 4–8 h (Faktor A), 1–5 % 
enzymu Savinase Ultra 16L (Faktor B), 50–70 °C (Faktor 
C).  
Hydrolyzáty III. 1. stupeň hydrolýzy: 0,1 % KOH, 70 °C, 
24 h; 2. stupeň hydrolýzy: 4–8 h (Faktor A), 1–5 % 
enzymu Polarzyme 12T (Faktor B), 30–50 °C (Faktor C). 
Hydrolyzáty IV. 1. stupeň hydrolýzy: 0,3 % KOH, 70 °C, 
24 h; 2. stupeň hydrolýzy: 4–8 h (Faktor A), 1–5 % 
enzymu Savinase Ultra 16L (Faktor B), 50–70 °C (Faktor 
C).  
Hydrolyzáty V. 1. stupeň hydrolýzy: 0,3 % KOH, 70 °C, 
24 h; 2. stupeň hydrolýzy: 4–8 h (Faktor A), 1–5 % 
enzymu Polarzyme 12T (Faktor B), 30–50 °C (Faktor C). 

Výsledky a diskuse 
 
Distribuce molekulových hmotností keratinových 
hydrolyzátů  

 
Distribuce molekulových hmotností (Mw) hydrolyzátů 

má vliv na jejich průmyslové aplikace. Ke studiu vlivu 
technologických podmínek na Mw připravených 
hydrolyzátů (I–V) bylo ze série experimentů vybráno vždy 
několik hydrolyzátů. Aby bylo možné posoudit kvalitu 
připravených hydrolyzátů, byly jejich elektroforegramy 
porovnány se dvěma proteinovými standardy, technickými 
želatinami (vyrobenými z kůže a kostí), klihem, 
keratinovými hydrolyzáty připravenými z ovčí vlny 
a kolagenními hydrolyzáty připravenými z hovězích šlach, 
hovězí klihovky a chromočiněných postružin. Nízko-
molekulový proteinový standard obsahuje 6 proteinů 
s molekulovou hmotností pohybující se v rozmezí 1,050 

Exp. 
č. 

Hydrolyzáty I Hydrolyzáty II Hydrolyzáty III 

Sledované faktory η 
(%) 

Sledované faktory η 
(%) 

Sledované faktory η 
(%) A: τ 

(h) 
B: e 
(%) 

C: t 
(h) 

A: τ 
(h) 

B: e 
(%) 

C: t 
(h) 

A: τ 
(h) 

B: e 
(%) 

C: t 
(h) 

1 4 1 50 35,2 4 1 50 17,6 4 1 30 12,7 

2 4 1 70 41,4 4 1 70 20,2 4 1 50 14,6 

3 4 5 50 48,1 4 5 50 18,5 4 5 30 14,1 

4 4 5 70 51,5 4 5 70 22,9 4 5 50 15,3 

5 6 3 60 54,4 6 3 60 20,9 6 3 40 16,1 

6 8 1 50 54,6 8 1 50 18,6 8 1 30 16,7 

7 8 1 70 42,1 8 1 70 20,7 8 1 50 18,6 

8 8 5 50 51,7 8 5 50 20,6 8 5 30 17,9 

9 8 5 70 61,0 8 5 70 24,1 8 5 50 20,1 

Exp. 
č. 

Hydrolyzáty IV Hydrolyzáty V         

Sledované faktory η 
(%) 

Sledované faktory η 
(%) 

 

A: τ 
(h) 

B: e 
(%) 

C: t 
(h) 

A: τ 
(h) 

B: e 
(%) 

C: t 
(h) 

 

1 4 1 50 68,9 4 1 30 71,4  

2 4 1 70 70,8 4 1 50 76,9  

3 4 5 50 72,1 4 5 30 77,7  

4 4 5 70 83,3 4 5 50 84,6  

5 6 3 60 79,9 6 3 40 76,4   

6 8 1 50 78,5 8 1 30 75,7         

7 8 1 70 87,2 8 1 50 83,8         

8 8 5 50 88,2 8 5 30 82,3         

9 8 5 70 90,8 8 5 50 88,7         

Legenda: τ – doba 2. stupně hydrolýzy, e – přídavek enzymu (vztaženo na navážku peří), t – teplota ve 2. stupni hydrolýzy, 
η – účinnost hydrolýzy 

Tabulka I. 
Organizace faktorových pokusů přípravy keratinových hydrolyzátů a účinnost procesu hydrolýzy 



Chem. Listy 108, s26–s31 (2014)                                                 Pokročilé teoretické a experimentální studie polymerních systémů  

s29 

až 26,600 Da. Proteinový standard s širokou distribucí Mw  
obsahuje 12 proteinů s molekulovou hmotností od 6,500 až 
200,000 Da.  

Na obr. 2 jsou znázorněny elektroforetické profily 
vybraných keratinových hydrolyzátů připravených dle 
podmínek I a II. Stopy 1 a 10 představují proteinové 
standardy. Stopy 2–5 jsou elektroforetické profily želatiny, 
klihu a kolagenních hydrolyzátů, sloužících ke srovnání. 
Stopa 6 představuje elektroforegram hydrolyzátu I 
z experimentu č. 4. Vidíme, že hydrolyzát vykazuje 
širokou distribuci molekulových hmotností – obsahuje 
nízko-molekulové frakce (Mw < 17 kDa), středně-
molekulové frakce (Mw = 17–66 kDa), ale jsou zastoupeny 
také frakce vysoko-molekulové (97 kDa). Velmi podobná 
distribuce Mw je také u dalších dvou hydrolyzátů 
připravených dle podmínek I – experiment č. 5 (stopa 7), 
resp. experiment č. 10 (stopa 8). Téměř totožný distribuční 
profil Mw je také u hydrolyzátu II připraveného podle 
experimentu č. 1 (stopa 9). Je zřejmé, že všechny 
keratinové hydrolyzáty mají výrazné zastoupení nízko- 
a středně-molekulových frakcí Mw, naopak je tomu 
u želatiny a klihu, které obsahují výrazný podíl vysoko-
molekulových frakcí (viz stopy 2 a 3). U kolagenních 
hydrolyzátů připravených ze šlach, resp. z klihovky (stopa 
4, resp. 5) jsou zastoupeny rovněž středně-molekulové 
frakce Mw, nicméně obsahují také frakce nad 97 kDa. 

Na obr. 3 jsou znázorněny elektroforetické profily 
vybraných hydrolyzátů připravených dle podmínek II a III. 
Stopy 1 a 10 představují proteinové standardy. 
Elektroforegram hydrolyzátu II z experimentu č. 4 je 

znázorněn na stopě 2 a je jasně patrné, že převažují frakce 
Mw < 27 kDa. Vyšší frakce (Mw do cca 66 kDa) jsou 
zastoupeny málo, vysoko-molekulové frakce chybí. Velmi 
podobný průběh distribučních křivek Mw mají hydrolyzáty II 
z experimentu č. 5 (stopa 3) a z experimentu č. 7 (stopa 4). 
Naopak u hydrolyzátu II z experimentu č. 10 (stopa 5) je vyšší 
zastoupení středně-molekulových frakcí (Mw = 27–66 kDa), na 
rozdíl od předchozích tří hydrolyzátů. Stopy 6–9 
reprezentují elektroforetické profily hydrolyzátů III 
z experimentů č. 1, 4, 5 a 7. Distribuční profily Mw těchto 
hydrolyzátů jsou velmi široké, všechny obsahují nejvíce 
nízko-molekulové frakce (Mw < 27 kDa), méně středně-
molekulové frakce (Mw = 27–66 kDa), ale zejména 
u hydrolyzátu z experimentu č. 1 (stopa 6) a také 
z experimentu č. 7 (stopa 9) jsou zastoupeny také frakce 
nad 97 kDa. 

Na obr. 4 jsou znázorněny elektroforetické profily 
vybraných hydrolyzátů připravených dle podmínek III, IV 
a V. Stopy 1 a 10 představují proteinové standardy. 
Stopa 2 reprezentuje hydrolyzát III z experimentu č. 10 
a je zřejmé, že tento hydrolyzát neobsahuje frakce 
Mw > 97 kDa, na rozdíl od předchozích hydrolyzátů z řady 
III (obr. 3). Stopy 3–5 reprezentují hydrolyzát IV 
z experimentů č. 1, 5 a 10. Hydrolyzát z experimentu č. 5 
(stopa 4) obsahuje zejména nízkomolekulové frakce 
(Mw = 3,5–27 kDa), středně-molekulové frakce nejsou 
téměř zastoupeny. Hydrolyzáty z experimentů č. 1 a 10 
(stopa 3 a 5) mají téměř stejné distribuční profily Mw, ale 
obsahují také jistý podíl frakcí nad 27 kDa. Hydrolyzát 
V připravených podle experimentu č. 1 (stopa 6) vykazuje, 

Obr. 2. SDS-PAGE elektroforegramy vybraných keratinových 
hydrolyzátů připravených podle podmínek I a II, srovnávací 
želatiny, klihu, kolagenních hydrolyzátů a proteinových stan-
dardů. Stopa: 1 – proteinový nízkomolekulový standard (3,5–
26,6 kDa); 2 – želatina (extrahovaná z kůže); 3 – klih; 4 – kola-
genní hydrolyzát připravený z hovězích šlach; 5 – kolagenní hyd-
rolyzát připravený z hovězí klihovky; 6 – keratinový hydrolyzát 
připravený dle podmínek I, experiment č. 4; 7 – keratinový hydro-
lyzát připravený dle podmínek I, experiment č. 5; 8 – keratinový 
hydrolyzát připravený dle podmínek I, experiment č. 10; 9 – kera-
tinový hydrolyzát připravený dle podmínek II, experiment č. 1; 10 
– proteinový standard s širokou distribucí molekulových hmot-
ností (6,5–200 kDa) 

Obr. 3. SDS-PAGE elektroforegramy vybraných keratinových 
hydrolyzátů připravených podle podmínek II a III a proteino-
vých standardů. Stopa: 1 – proteinový nízkomolekulový stan-
dard (3,5–26,6 kDa); 2 – keratinový hydrolyzát připravený dle 
podmínek II, experiment č. 4; 3 – keratinový hydrolyzát připrave-
ný dle podmínek II, experiment č. 5; 4 – keratinový hydrolyzát 
připravený dle podmínek II, experiment č. 7; 5 – keratinový hyd-
rolyzát připravený dle podmínek II, experiment č. 10; 6 – kerati-
nový hydrolyzát připravený dle podmínek III, experiment č. 1; 7 – 
keratinový hydrolyzát připravený dle podmínek III, experiment č. 
4; 8 – keratinový hydrolyzát připravený dle podmínek III, experi-
ment č. 5; 9 – keratinový hydrolyzát připravený dle podmínek III, 
experiment č. 7; 10 – proteinový standard s širokou distribucí 
molekulových hmotností (6,5–200 kDa) 
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kromě nízko-molekulových podílů (Mw = 3,5–27 kDa), 
také středně-molekulové podíly (Mw = 30–66 kDa) 
a dokonce i část podílů kolem 97 kDa. Hydrolyzáty V 
z experimentů č. 5 a 10 (stopy 7 a 8) mají zastoupení 
středních frakcí o něco menší, než-li tomu bylo u stejného 
hydrolyzátu z experimentu č. 1. 

Na obr. 5 jsou znázorněny elektroforetické profily 
vybraných keratinových hydrolyzátů připravených dle 
podmínek IV a V. Stopy 1 a 10 představují proteinové 
standardy. Stopy 6–8 jsou elektroforetické profily 
keratinových hydrolyzátů získaných z ovčí vlny, 
kolagenního hydrolyzátu z chromočiněných postružin 
a želatiny, sloužících ke srovnání. Hydrolyzáty IV 
připravené z experimentů 4 (stopa 2) a 7 (stopa 3) mají 
podobné distribuční profily Mw. Nejvyšší zastoupení mají 
nízko-molekulové frakce (Mw < 27 kDa) a také středně-
molekulové frakce (Mw = 30–66 kDa). Vysoko-
molekulové frakce nejsou téměř zastoupeny. Podobné je to 
i u stopy 4, reprezentující hydrolyzát V z experimentu č. 4; 
naopak hydrolyzát V připravený podle experimentu č. 7 
(stopa 5) vykazuje už zřetelnější podíl frakcí nad 97 kDa. 
Srovnáme-li keratinové hydrolyzáty připravené z kuřecího 
peří, dospějeme k závěru, že všechny obsahují podíly 
Mw > 27 kDa, zatímco keratinové hydrolyzáty získané 
z ovčí vlny (stopy 6 a 7) jsou vyloženě nízko-molekulové 
(Mw < 24 kDa). Naopak kolagenní hydrolyzát připravený 
z chromočiněných postružin (stopa 8) je vyloženě produkt 
středně-molekulový  (Mw = 20–66 kDa) a želatina produkt 
vysoko-molekulový. 

 

Optimální podmínky přípravy keratinových 
hydrolyzátů 

 
Optimální podmínky přípravy keratinových 

hydrolyzátů reflektují jejich distribuci molekulových 
hmotností. Proto byly, na základě výsledků stanovení 
distribuce Mw, vybrány hydrolyzáty s nejvyšším podílem 
středních, resp. vysoko-molekulových frakcí. Prvním 
z nich je hydrolyzát připravený podle podmínek III 
a experimentu č. 1 (viz obr. 3, stopa 6). Vzducho-suchý 
hydrolyzát obsahuje 10,2 % N, 24,5 % popelovin, 2,9 % 
síry a 0,29 mmol g–1 –NH2 skupin. Druhým je hydrolyzát 
připravený podle podmínek V a experimentu č. 1 (viz 
obr. 4, stopa 6). Vzducho-suchý hydrolyzát obsahuje 
11,7 % N, 16,4 % popelovin, 2,2 % síry a 0,32 mmol g–1 –NH2 

skupin. Třetím pak rovněž hydrolyzát připravený podle 
podmínek V experimentem č. 7 (viz obr. 5, stopa 5). 
Vzducho-suchý hydrolyzát obsahuje 12,0 % N, 14,6 % 
popelovin, 1,9 % síry a 0,35 mmol g–1 –NH2 skupin. 

Ke snížení obsahu popelovin v hydrolyzátech, které 
je pro některé aplikace nezbytné, lze využít např. dialýzu 
nebo iontoměniče21. Dialýzou keratinových hydrolyzátů 
připravených z ovčí vlny jsme se již zabývali22. 

 
 

Obr. 4. SDS-PAGE elektroforegramy vybraných keratinových 
hydrolyzátů připravených podle podmínek III, IV a V a pro-
teinových standardů. Stopa: 1 – proteinový nízkomolekulový 
standard (3,5–26,6 kDa); 2 – keratinový hydrolyzát připravený 
dle podmínek III, experiment č. 10; 3 – keratinový hydrolyzát 
připravený dle podmínek IV, experiment č. 1; 4 – keratinový 
hydrolyzát připravený dle podmínek IV, experiment č. 5; 5 – 
keratinový hydrolyzát připravený dle podmínek IV, experiment č. 
10; 6 – keratinový hydrolyzát připravený dle podmínek V, experi-
ment č. 1; 7 – keratinový hydrolyzát připravený dle podmínek V, 
experiment č. 5; 8 – keratinový hydrolyzát připravený dle podmí-
nek V, experiment č. 10; 9 – proteinový standard s širokou distri-
bucí molekulových hmotností (6,5–200 kDa)  

Obr. 5. SDS-PAGE elektroforegramy vybraných keratinových 
hydrolyzátů připravených podle podmínek IV a V, srovnáva-
cích keratinových hydrolyzátů z ovčí vlny, kolagenního hyd-
rolyzátu, želatiny a proteinových standardů. Stopa: 1 – protei-
nový nízkomolekulový standard (3,5–26,6 kDa); 2 – keratinový 
hydrolyzát připravený dle podmínek IV, experiment č. 4; 3 – 
keratinový hydrolyzát připravený dle podmínek IV, experiment č. 
7; 4 – keratinový hydrolyzát připravený dle podmínek V, experi-
ment č. 4; 5 – keratinový hydrolyzát připravený dle podmínek V, 
experiment č. 7; 6 – keratinový hydrolyzát připravený z ovčí 
vlny; 7 – keratinový hydrolyzát připravený z ovčí vlny; 8 – kola-
genní hydrolyzát připravený z chromočiněných postružin; 9 – 
želatina (extrahovaná z kostí); 10 – proteinový standard s širokou 
distribucí molekulových hmotností (6,5–200 kDa) 
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Závěr 
 
U keratinových hydrolyzátů připravených z kuřecího 

peří 2-stupňovou alkalicko-enzymovou hydrolýzou 
v prostředí KOH za různých podmínek (koncentrace KOH, 
doba 2. stupně hydrolýzy, přídavek enzymu, teplota ve 
2. stupni hydrolýzy) byla stanovena gelovou 
elektroforézou (SDS-PAGE) molekulová hmotnost. Bylo 
potvrzeno, že technologické podmínky při přípravě 
hydrolyzátů mají výrazný vliv jednak na účinnost 
hydrolýzy a složení hydrolyzátů a také výrazně ovlivňují 
distribuci molekulových hmotností hydrolyzátů. Vhodnou 
volbou podmínek při hydrolýze lze připravit hydrolyzáty 
s převažujícím podílem nízko-molekulových frakcí 
(Mw < 20 kDa), středně-molekulových frakcí (Mw ≈ 20–70 
kDa), ale rovněž hydrolyzáty, u kterých jsou zastoupeny 
vysoko-molekulové frakce (Mw > 70 kDa). Hydrolyzáty 
s podílem středně- a vysoko-molekulových frakcí jsou 
kvalitativně srovnatelné např. s kolagenními hydrolyzáty 
připravenými ze šlach, klihovky či chromočiněných 
postružin a také s klihy. Keratinové hydrolyzáty by se 
mohly využít např. pro výrobu obalových materiálů (filmy, 
povlaky, enkapsuláty). Optimální podmínky přípravy 
keratinového hydrolyzátu jsou následující: v 1. stupni 
hydrolýzy působit na peří 0,3 % KOH při 70 °C 24 h, ve 
2. stupni hydrolýzy přidat 1 % (w/w) proteolytického 
enzymu Polarzyme 12T (Novozymes, Dánsko) a míchat 
8 h při 50 °C. Za těchto podmínek je vysoká účinnost 
rozkladu (téměř 84 %) a připraví se hydrolyzát s vysokým 
podílem středně- a vysoko-molekulových frakcí. 
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P. Mokrejš, S. Sukop, and O. Krejčí (Centre of 
Polymer Systems, Department of Chemistry, Department 
of Polymeric Engineering, Faculty of Technology, Tomas 
Bata University, Zlín): Characterising Keratin 
Hydrolysates Prepared from Chicken Feathers 

 
The paper studies the influence of technological 

conditions of alkaline-enzyme hydrolysis of chicken 
feathers on molecular weight of prepared keratin 
hydrolysates. Molecular weight (Mw) of hydrolysates was 
determined by SDS-PAGE and electrophoretic profiles of 
keratin hydrolysates were compared with electrophoretic 
profiles of protein standards, technical-grade gelatine and 
collagen hydrolysates. With the suitable choice of 
conditions during hydrolysis it is possible to prepare 
hydrolysates with prevailing portion of low-molecular 
weight fractions (Mw<20 kDa), medium-molecular weight 
fractions (Mw≈20–70 kDa) as well as high molecular 
weight fractions (Mw>70 kDa). 


