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1 ÚVOD 

 

Přírodní látky rostlinného původu mají široké spektrum účinků na lidský 

organismus a jsou stále neocenitelným zdrojem nových léků nevyjímaje oblast 

onkologie. Rakovina je celosvětový zdravotnický problém, kvůli kterému ročně 

zemře 8,2 milionu lidí. Ačkoli existuje řada antiproliferativních látek fungujících in 

vitro, jen několik příkladů je zaregistrováno v ATC klasifikaci jako antineoplastická 

látka. Jsou to přírodní látky – vinca alkaloidy, podofylotoxin, paklitaxel a 

kamptotecin a jejich deriváty. (1) (2) 

V současné době je problematika nových protinádorových léčiv předmětem 

mnoha studií. Nejvíce se studují aryltetralinové lignany, zejména deriváty 

podofylotoxinu, u kterých se studuje mechanismus jejich účinku. V terapii jsou 

používané semisyntetické deriváty podofylotoxinu (etoposid, teniposid a 

etopofos). Etopofos je etoposid fosfát, hydrosolubilní ester, z něhož se po 

nitrožilním podání uvolňuje účinkem fosfatáz etopozid. Tato léková forma je 

zvláště výhodná při nutnosti aplikace vysokých dávek etopozidu. (3) (4) (5) 

Podofylotoxin se nejvíce získává z oddenků a kořenů rostliny Podophyllum 

hexandrum a Podophyllum peltatum (Podophyllaceae). V důsledku masového 

sběru rostlin rodu Podophyllum jejich četnost ubývá a stávají se vzácné. Hledají se 

proto nové alternativní zdroje podofylotoxinu nebo jeho derivátů. Nejintenzivnější 

je výzkum v oblasti čeledí Linaceae (Linum flavum, album) a Cupressaceae 

(Juniperus sp.). (6) (7) 

Bohužel, podofylotoxin nelze získat ekonomicky přijatelnou syntézou a 

jeho získávání z přírodních surovin je stále obtížnější. Biotechnologická produkce s 

použitím rostlinných explantátových kultur Juniperus sp. by mohla být 

alternativním zdrojem podofylotoxinu. Ovšem tato produkce ve srovnání s 

intaktními rostlinami je obvykle nižší, a proto se hledají různé metody a přístupy 

ke zvýšení této produkce. (8) (9) (10) 

Elicitace je jednou z nejúčinnějších technik používaných ke zlepšení 

biotechnologické produkce sekundárních metabolitů. Úspěšné získání závisí na 

mnoha faktorech. Koncentrace a doba expozice elicitoru, fyziologický stav 
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rostlinné kultury nebo její růstová fáze hrají hlavní roli v životaschopnosti buněk a 

akumulaci metabolitů.  

V této diplomové práci byly zkoumány účinky kyseliny jasmínové (JA) na 

produkci podofylotoxinu v suspenzní kultuře Juniperus virginiana. Kyselina 

jasmínová, hormonální regulátor rostlin, je nedílnou součástí obecného systému 

signální transdukce, který reguluje indukční obranné geny v rostlinách. Kromě 

toho exogenně aplikovaná kyselina jasmínová indukuje de novo transkripci genu 

klíčového enzymu fenylpropanoidové dráhy fenylalanin amoniaklyasy a je proto 

považována za jednu z hlavních signálních sloučenin v procesu elicitace. (11) (12) 

(13) 
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2 CÍL PRÁCE 

 

1. Seznámení se s metodikou kultivace a elicitace explantátové kultury Juniperus 

virginiana  

2. Založení vlastního pokusu a analýza získaného biologického materiálu - 

sledování vlivu působení biotické elicitace kyselinou jasmínovou na produkci 

podofylotoxinu suspenzní kulturou Juniperus virginiana (varieta 'Glauca' a 

'Hetzii'). 

3. Vyhodnocení výsledků 

4. Studium odborné literatury se zaměřením na elicitaci rostlinných 

explantátových kultur  
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3 SEZNAM ZKRATEK 

 

ATC = anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace 

JA = kyselina jasmínová 

MeJA = methyl jasmonát 

PFTX = podofylotoxin 

SA = kyselina salicylová 

ZKT = zahradní a krajinářská tvorba 
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4 TEORETICKÁ ČÁST 

 

4.1 Elicitace 

 

Elicitace je metoda, která zahrnuje exogenní přidávání elicitorů do 

růstového média, což následně vyvolává stresovou odezvu se souběžným 

zvýšením produkce sekundárních metabolitů. Tyto sekundární metabolity mají 

široký rozsah průmyslových aplikací. (11) 

Zavedení několika strategií pro zvýšení produkce, včetně elicitace, může 

překonat omezení technologií rostlinných buněk, která brání jejich rozsáhlému 

obchodnímu využití. Stres vyvolaný elicitorem vede k aktivaci několika genů 

souvisejících s obranou nebo k inaktivaci genů bez obrany, přechodné 

fosforylaci/defosforylaci proteinů, expresi enzymů, jejichž informace mohou být 

použity pro zjištění biosyntetických cest mnoha sekundárních metabolitů. Navíc 

integrace transkriptomiky, proteomiky a metabolomiky se systémovou biologií 

může pomoci objevovat nové geny, transkripční faktory a několik biosyntetických 

cest, které mohou zase sloužit jako cenný nástroj pro metabolické inženýrství a 

manipulaci s genem pro zvýšení výtěžku a produktivity sekundárních metabolitů. 

(11) 

Příroda představuje více než 250 000 různých rostlinných druhů, které jsou 

úložištěm pravděpodobně stovek tisíc nízkomolekulárních sloučenin nazývaných 

sekundární metabolity. V posledních desetiletích se věnovalo velké úsilí o extrakci 

sekundárních metabolitů, objasnění jejich struktury a biologické aktivity. S 

příchodem technologie rostlinných buněk byla in vitro produkce hodnotných 

sloučenin využívajících rostlinné buněčné, tkáňové a organické kultury velmi dobře 

uznávána a stále častěji se používá pro průmyslové aplikace. (11) 

  

4.1.1 Vztah mezi stresem a sekundárními metabolity 

Na rozdíl od ostatních organismů jsou rostliny přisedlé a tím pádem jsou 

neustále vystaveny různým stresům, které ovlivňují fungování a další existenci 

rostlin. V rostlinné fyziologické ekologii lze termín "stres" definovat jako jakýkoli 
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faktor (biotický a abiotický), který modifikuje fungování, růst nebo reprodukci 

rostlin, ať už pozitivně, či negativně. Příklady různých abiotických faktorů zahrnují 

slanost, nedostatek živin, nadměrné záření (UV záření, sluneční záření), sucho, 

těžba a zaplavení, extrémní studená nebo horká teplota, pH půdy a antropogenní 

znečišťující látky. Biotické stresy jsou přímé nebo nepřímé působení organismů. 

Velmi často jsou rostliny vystaveny dvěma nebo více abiotickým a/nebo biotickým 

stresovým faktorům, které obecně vyvolávají řadu morfologických, fyziologických, 

biochemických a molekulárních změn v rostlinách, což ovlivňuje jejich růst. (14) 

(15) 

Tradiční klasifikace rostlinných látek se dělí na primární a sekundární 

metabolity, i když hranice není jasně definována. Na rozdíl od primárních 

metabolitů, což jsou mastné kyseliny, cukry, aminokyseliny a nukleové kyseliny, se 

sekundární metabolity nevyžadují v procesech rozvoje rostlin, jako je respirace a 

fotosyntéza. Sekundární metabolity jsou strukturně rozmanité sloučeniny, v 

přírodě slouží jako atraktanty pro opylovače a zvířata rozšiřující semena. Úloha 

těchto metabolitů spočívá v obraně před mikrobiální infekcí nebo napadením 

býložravců. Jinými slovy, sekundární metabolity jsou obranné molekuly, které jsou 

syntetizovány jako výsledek kaskády reakcí, když jsou vyšší rostliny vystaveny 

množství abiotických a biotických stresů. (16) 

 

4.1.1.1 Faktory ovlivňující elicitaci 

Úspěch a účinnost elicitace závisí na koncentraci elicitoru, požadovaném 

sekundárním metabolitu, typu a specificitě elicitorů a dalších stavech, včetně 

složení média, doby kontaktu a času přidání elicitoru během určitého cyklu 

buněčného růstu. 

 

4.1.1.1.1 Výběr elicitoru 

Volba elicitoru závisí na sekundárním metabolitu, který je předmětem 

zájmu. Například pro produkci tansinonů v buněčných kulturách Salvia miltiorrhiza 

byly provedeny screeningy různých elicitorů (dusičnan stříbrný, chlorid kobaltnatý, 
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chlorid kadmia, SA, MeJA, kvasnicový extrakt, chitosan, sorbitol). Maximální 

zvýšení počtu kryptotansinonu, tansinonu a tansinonu-IIA bylo získáno při použití 

kvasnicového extraktu, chitosanu a chloridu kademnatého jako elučního činidla. 

Elicitory stimulovaly akumulaci tansinonu působením stresu na buňky, což bylo 

pozorováno zvýšením fyzické aktivity a přechodným zvýšením pH a vodivosti 

média. Podobně, u kořenové kultury Azadirachta indica, mezi různými 

testovanými kovy (Ag +, Hg2+, Co2+, Cu2+) a signálními molekulami (MeJA a SA) bylo 

zjištěno, že SA zvyšuje výtěžek azadirachtinů. Tyto výsledky naznačují, že 

přednostní akumulace nebo zvýšení sekundárních metabolitů může být 

provedeno uvážlivým výběrem elicitoru. (17) (18) 

4.1.1.1.2 Koncentrace elicitoru 

Koncentrace elicitoru hraje hlavní roli v životaschopnosti buněk a 

akumulaci metabolitů. Účinky koncentrace kyseliny jasmínové (10-200 mM) byly 

testovány na produkci anthrachinonu u buněčných kultur Morinda elliptica. V 

buňkách ošetřených JA (50 mM) se intracelulární obsah anthrachinonu zvýšil 

1,6krát než v kontrolní kultuře. Zvýšení koncentrace JA na 100 nebo 200 mM mělo 

za následek snížení intracelulárního obsahu anthrachinonu. Citlivost na konkrétní 

koncentraci elicitoru se může měnit s buněčnými liniemi, včetně geneticky 

modifikovaných buněčných linií. Optimální koncentrace elicitoru požadovaná pro 

maximální produkci se také mění s požadovaným metabolitem. Například 

optimální koncentrace MeJA potřebná pro produkci skopolaminu a hyoscyaminu 

v adventivních kořenech Scopolia parviflora se lišila od 1,0 do 0,01 mM. Mírné 

hnědnutí kořenů bylo zaznamenáno u 1,0 mM MeJA, zatímco koncentrace 2 mM 

způsobovala těžká poškození, která vedla ke smrti kořenů. Je zřejmé, že po elicitaci 

se zpomalení růstu obvykle pozoruje u in vitro kultur, což může být důsledkem 

toho, že elicitor v rostlinných buňkách potlačuje primární metabolismus a 

přeměňuje metabolický tok na sekundární metabolismus. Proto mohou být 

elicitory při relativně vysokých koncentracích smrtelné pro buňky, což způsobuje 

nežádoucí ztrátu životaschopnosti buněk, a to může vést ke snížení tvorby 

produktu. Proto by měla být optimální koncentrace elicitoru použita k udržení 
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rovnováhy mezi rychlostí růstu a obsahem sekundárního metabolitu (výtěžek 

vzhledem k biomase). (19) (20) 

4.1.1.1.3 Doba přidání 

Buňky v různých růstových fázích reagují odlišně na elicitaci, protože buňky 

v různých růstových fázích nebo v buněčném cyklu mají různé hladiny mRNA a 

proteinů. Elicitace v různých růstových fázích může mít za následek různou odezvu 

týkající se růstu a biosyntézy sekundárních metabolitů. Ošetření JA během rané a 

středně exponenciální růstové fáze buněčné suspenzní kultury Morinda elliptica 

mělo za následek 2-3x zvýšení obsahu anthocyaninu, zatímco elicitace během 

stacionární fáze neposkytla žádný významný účinek. Další příklady zahrnují zvýšení 

produkce taxolu v buněčné suspenzní kultuře Taxus chinensis s přidáním 

houbových elicitorů během pozdní exponenciální fáze. Pro syntézu sekundárního 

metabolitu, která není spojena s růstem, je elicitace účinnější ve stacionární fázi 

růstu kultury. (19) (20) 

4.1.1.1.4 Doba expozice 

Doba expozice elicitoru hluboce ovlivňuje růst a produkci sekundárního 

metabolitu v kultuře. Například živý Staphylococcus aureus s expoziční dobou 12, 

24 a 48 hodin zvýšil produkci bilobalidu v buněčné suspenzní kultuře Ginkgo biloba 

1,4, 1,57 a 0,44 krát oproti kontrolní skupině. Bez ohledu na použitou koncentraci 

byla pozorována maximální koncentrace kyseliny gymnemové v buněčné 

suspenzní kultuře Gymnema sylvestre 72 hodin po přidání MeJA, zatímco nižší 

expozice (24 nebo 12 hodin) vedla k nižšímu výtěžku. V kultuře kořenových vlásků 

Papaver orientale se akumulace kodeinu s 3,67-násobným zvýšením než kontrola 

pozorovala při elicitaci MeJA s dobou expozice 24 hodin, zatímco vyšší čas expozice 

MeJA vedl ke snížení obsahu kodeinu. (21) (22) (23) 

4.1.1.1.5 Jiné podmínky kultury 

Elicitory mohou být použity jednotlivě nebo v kombinaci (synergicky) pro 

zvýšení produkce sekundárního metabolitu. Například v suspenzních kulturách 

Taxus sp. kombinovaný účinek MeJA a cyklodextrinů vyústil v 31 krát vyšší 

produkci taxolu než v kontrolních buňkách, při použití pouze MeJA byla produkce 

vyšší pouze 4 krát. Faktory, jako je složení živného média, také ovlivňují proces 
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elicitace. Bylo zjištěno, že omezení fosfátů a elicitace pomocí hub jsou synergické 

pro produkci solavetivonu v kultuře kořenových vlásků Hyoscyamus muticus. Cu2+ 

jako eluční činidlo zlepšilo produkci flavonoidů v suspenzní kultuře Tetrastigma 

hemsleyanum. Nicméně přítomnost Ca2+ v růstovém médiu inhibovala akumulaci 

flavonoidů, což naznačuje, že Ca2+ byl schopen zmírnit stres v buňkách způsobený 

těžkými kovy. (24) (25) (26) (27) 

 

4.1.2 Typy elicitorů 

 

4.1.2.1 Abiotické elicitory 

Abiotické elicitory jsou odvozeny z nebiologických zdrojů, které zahrnují jak 

fyzikální, tak chemické látky. 

 

4.1.2.1.1 Fyzikální faktory 

Fyzikální faktory zahrnují hlavně ultrafialové ozařování, teplotu a 

mechanické působení. Vysoký hydrostatický tlak (HP) je fyzikální stresový faktor, 

který zpravidla způsobuje membránovou permeabilizaci. Také se uvádí, že 

inaktivuje enzymy a indukuje odezvy na stres v rostlinných buňkách. Je také 

známo, že pulzní elektrická pole indukují obrannou odezvu v rostlinných buňkách, 

nejpravděpodobněji změnou dielektrických vlastností buněk a/nebo buněčných 

membrán. Ve srovnání s kontrolními buňkami elicitace pulzním elektrickým polem 

zvýšila obsah anthokyaninu 1,7 krát v buněčné suspenzní kultuře V. vinifera. 

Nízkoenergetický ultrazvuk je další široce používaná elicitace, která indukuje 

energeticky intenzivní hydrodynamické události, jako je akustická kavitace a 

mikro-proudění, což způsobuje mechanické poškození a smykové napětí buněk. 

Obecně, jako důsledek smyku, jsou zaznamenány charakteristické obranné reakce 

rostlin, jako je "přechodné zvýšení influxu Ca2+ a výměna influxu K+/H+ buněčnou 

membránou" se zvýšením sekundárních metabolitů. Například výtěžek taxolu 

v suspenzní kultuře Taxus chinensis se zvýšil o 1,5 až 1,8 násobek. Další příklady 

zahrnují produkci ginsenosidových saponinů v rostlinných buňkách Panax ginseng, 
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shikoninu v Lithospermum erythrorhizon a anthrachinonu v Morinda citrifolia. Jiní 

fyzikální činitelé, jako je např. mechanická vibrace, zvýšily produkci camptothecinu 

v kalusové kultuře Camptotheca acuminata 4 krát v porovnání s kontrolou. Dalším 

příkladem je UV záření indukující produkci sekundárního metabolitu u Vitis vinifera 

a akumulaci stilbenu v Arachis hypogaea. (28) (29) (30) 

 

4.1.2.1.2 Chemické faktory 

Do této kategorie patří chemické látky včetně těžkých kovů a 

anorganických chemických látek. Soli těžkých kovů jsou široce používané elicitory, 

které prokázaly hluboký účinek na růst rostlinných buněk a produkci sekundárních 

metabolitů. Například ošetření vanadátem stimulovalo biosyntézu ginsenosidu 3,2 

násobně v buněčných suspenzních kulturách P. ginseng. Také se uvádí, že prvky 

vzácných zemin, jako je lanthan a cerium, zvyšují tvorbu sekundárních metabolitů, 

jako je produkce taxolu v Taxus sp., produkci krocinu v Crocus sativus a produkci 

indolových alkaloidů v Catharanthus roseus. Elicitace octanem sodným způsobila 

změny membránové permeability a pH, což bylo připsáno 60 násobnému zvýšení 

resveratrolu ve vlasové kořenové kultuře Arachis hypogaea. (31) (32) (33) (34) 

Další příklady abiotických elicitorů používaných v rostlinných buněčných 

kulturách různých druhů: tepelný šok (Taxus yunnanensis – taxol), vanadát (Panax 

ginseng – ginsenosidy), Ag+ (Taxus chinensis – paklitaxel), KCl (Digitalis purpurea – 

digitoxin), expozice ozónu (Hypericum perforatum – hypericin). (31) (35) (36) (37) 

(38) 

 

4.1.2.2 Biotické elicitory 

Biotické elicitory jsou odvozeny od biologického původu, tj. z mikrobiálního 

zdroje, rostlinného zdroje nebo z libovolných složek býložravé rostliny. Na rozdíl 

od abiotických elicitorů je složení biotických elicitorů většinou komplexní, to 

znamená, že není definováno. (11) 
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4.1.2.2.1 Elicitory na bázi rostlin 

Polysacharidy, jako je pektin (např. z citrusových plodů) a celulóza, jsou 

přítomné v primárních buněčných stěnách rostlin a jsou známé jako signály k 

stimulaci biosyntézy mnoha sekundárních metabolitů v rostlinných buňkách. 

Například buňky V. vinifera ošetřené pektinem produkovaly 2,5 krát více 

antokyaninu než neošetřené buňky. Při suplementaci extraktu Cuscuta reflexa bylo 

pozorováno 5 násobné zvýšení produktivity viniferinu a 28 násobné ampelopsinu 

z buněčné suspenzní kultury Cayratia trifolia. V buněčné suspenzní kultuře 

Commiphora wightii přidání arabské gumy z Acacia senegal  zvýšilo akumulaci 

guggulsteronu o 1,5-2,5 násobek oproti kontrolní kultuře. (39) (40) (41) 

Regulátory růstu rostlin, jako je kyselina salicylová, methyl jasmonát a 

kyselina jasmínová, jsou normálně produkované rostlinnými buňkami v obranné 

odpovědi jako signální molekuly a jsou klíčovou součástí signální transdukční 

dráhy. Nicméně jsou také uznávány jako silné elicitory, pokud jsou přidávány 

exogenně ke kultivačnímu médiu pro zlepšení tvorby sekundárního metabolitu za 

podmínek in vitro. (31) (32) (33) (34) 

Další příklady pro zvýšení produkce sekundárních metabolitů, jasmonáty, 

zahrnují produkci kyseliny gymnemové z buněčné suspenzní kultury Gymnema 

sylvestre, ginsenosidů z kalusové kultury P. ginseng, rosmarinové kyseliny z 

buněčné suspenzní kultury Mentha × piperita. Podobně byla kyselina salicylová 

široce používána jako elicitor, v případě suspenzní kultury Linum alba. Elicitory 

mohou také ovlivnit metabolismus rostlinných buněk na genové úrovni. Například 

bylo zjištěno, že elicitace kyselinou salicylovou stimuluje produkci resveratrolu 5,7-

6,9 krát v buněčných kulturách Vitis amurensis. (42) (43) (44) (45) 

 

4.1.2.2.2 Elicitor odvozený z hub 

Chitosan (deacetylovaný chitin), který je odvozený od buněčné stěny hub, 

myceliální homogenát a filtrát kultury lze označit jako fungicidní elicitory. Ty jsou 

obvykle odvozeny z hub, o kterých je známo, že koexistují s rostlinami jako 

endofyty/rostlinné patogeny. Například autoklávované filtráty buněčné stěny 
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Protomyces gravidus, patogenu Ambrosia artemisiifolia, byly použity pro získání 

trojnásobného zvýšení obsahu thiarubrinu ve vláskové kořenové kultuře A. 

artemisiifolia. (46) (47) (48) 

4.1.2.2.3 Kvasinkové elicitory 

Dalšími široce používanými elicitory jsou kvasinkové elicitory (kvasnicový 

extrakt nebo polysacharidová frakce z kvasnicového extraktu), o nichž je známo, 

že zvyšují tvorbu mnoha sekundárních metabolitů včetně kamptothecinu, 

kardenolidu, kyseliny rosmarinové a skopolaminu. Například při přidání 

sacharidové frakce z kvasnicového elicitoru ve vlasové kořenové kultuře Salvia 

miltiorrhiza se obsah fenolových kyselin, jako je kyselina rosmarinová a kyselina 

litospermová B, zvýšil 1,3 a 0,2 krát. Také byl zjištěn 95 násobný nárůst 

intracelulárního obsahu kryptotansinonu. (49) (50) (51) (52) (53) 

4.1.2.2.4 Bakterie jako elicitor 

Tyto elicitory jsou odvozeny z bakteriálních zdrojů, jako je složka bakteriální 

buněčné stěny nebo filtrát buněčného homogenátu, a je u nich prokázáno, že 

zvyšují akumulaci sekundárního metabolitu v rostlinné kultuře. Bakteriální 

elicitory zlepšují biosyntézu skopolaminu ve vlasových kořenových kulturách 

Scopolia parviflora inhibicí exprese enzymu hyoscyamin 6β-hydoxyláza. Suchý 

buněčný prášek Lactobacillus casei dosáhl maximálního zlepšení v produkci 

betalainu, který byl přibližně 1,38 krát vyšší než kontrola, zatímco kultivační filtrát 

L. casei vyústil v 0,8 násobné zvýšení. To ukazuje, že různá forma elicitorů z téže 

kultury může mít za následek různou reakci. Coronatin, toxin produkovaný 

patogenem Pseudomonas syringae, zvýšil akumulaci baccatinu III a paclitaxelu v 

kultuře buněčné suspenze Taxus o 4,8 a 3,6 násobek v porovnání s kulturami 

vyvolanými MeJA. Bakteriální elicitory mají výhodu kratšího období růstu a 

jednoduchých kroků, které se podílejí na jeho přípravě. (11) (54) 

4.1.2.2.5 Řasy jako elicitor 

Po ošetření vlasových kořenů Tagetes patula vodným extraktem ze zelené 

řasy Haematococcus pluvialis byla akumulace thiofenu zvýšena o 1,2 násobek 

oproti neošetřené kontrole. Podobně tomu je u Beta vulgaris – vlasové kořenové 

kultury ošetřené vodnými extrakty zelené řasy H. pluvialis akumulovaly 2,28 krát 
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více betalainů ve srovnání s kontrolou. Phycocyanin, modrý pigment z 

modrozelené řasy Spirulina platensis, zvýšil obsah kapsaicinu a antokyaninu téměř 

dvojnásobně v buněčných kulturách Capsicum frutescens a Daucus carota. (55) 

(56) 

4.1.2.2.6 Živočišné elicitory 

Oxytocin, peptidový živočišný hormon, zvýšil čtyřikrát produkci glycyrrhizinu 

v suspenzní kultuře Abrus precatorius. Produkce 3-O-glukosyl-resveratrolu v 

suspenzní kultuře V. vinifera byla značně stimulována slinami hmyzu, což vedlo k 

jeho 7 násobnému zvýšení. (57) (58) 

 

4.2 Kyselina jasmínová 

 

Obrázek 1: chemická struktura kyseliny jasmínové (59) 

Kyselina jasmínová je fytohormon převážně inhibiční povahy, inhibuje růst a 

podporuje stárnutí rostlin, dále jsou jasmonáty důležitými regulátory v odpovědi 

rostlin na biotický a abiotický stres. V případě exogenní aplikace může působit také 

jako elicitor. (60) 

Přidání kyseliny jasmínové ke kultuře kořenových vlásků druhu Azadirachta 

indica (Meliaceae) způsobilo nárůst produkce azadirachtinu, který se používá jako 

ekologický, přírodní pesticid. Dále byla kyselina jasmínová použita u explantátové 

kultury Rheum palmatum L. (Polygonaceae), kde zvýšila obsah anthracenových 

derivátů. U Ononis arvensis L. (Fabaceae) se zvýšil díky její přítomnosti obsah 

flavonoidů. Dále jsou studie na elicitaci Ocimum basilicum (Lamiaceae), u kterých 

se zvýšil obsah fenolů a přírodních antioxidantů. U Psoralea coryfolia (Fabaceae) 

kyselina jasmínová zvýšila obsah psoralenu. Dále se elicitace kyselinou jasmínovou 
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úspěšně zkoušela i na rostlině Calendula officinalis L. z čeledi Asteraceae. Zde se 

zvyšoval obsah kyseliny oleanolové. (61) (62) (63) (40) 

Inhibiční efekt salicylátů na růst různých druhů nádorových buněk je znám 

již dlouho. Nedávno se ukázalo, že methyljasmonát má díky své selektivní 

cytotoxicitě inhibiční vliv na celé spektrum malignit. Selektivita jasmonátů na 

nádorové buňky byla překvapivě vysoká. Bylo zjištěno, že působí selektivně na 

jaterní buňky cestou apoptózy a také při myeloidní leukémii. (3) 

Zatímco v rostlinných buňkách se jasmonáty vyskytují běžně, v savčích 

buňkách dosud nebyly detekovány. (3) 

 Biosyntéza jasmonátů vychází z polynenasycených mastných kyselin 

(linoleová a hexadekatrienová). Tyto mastné kyseliny jsou bohatě zastoupeny 

v membráně chloroplastů, proto se také první část biosyntézy odehrává zde. 

V prvním kroku se mastné kyseliny mění na 12-oxofytodienovou kyselinu díky 

účinku tří po sobě jdoucích enzymů: lipoxygenasa lokalizovaná v plastidech, allen 

oxid syntasa a allen oxid cyklasa. Druhá část reakcí se odehrává v peroxisomech. 

Kyselina jasmínová je vytvářena oxofytodienoát reduktasou 3 a následně třemi 

cykly β-oxidace. (64) 

 

4.3 Juniperus virginiana 

Taxonomická klasifikace: 

• říše – rostliny (Plantae) 

• podříše – cévnaté rostliny (Tracheobionta) 

• oddělení – nahosemenné (Pinophyta) 

• třída – jehličnany (Pinopsida) 

• řád – cypřišotvaré (Cupressales) 

• čeleď – cypřišovité (Cupressaceae) 

• rod – jalovec (Juniperus) (65) 
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Obrázek 2: rozšíření jalovce virginského v Severní Americe (66) 

Jalovec virginský patří do čeledi Cupressaceae. Cypřišovité vznikly až 

v druhohorách a největšího rozvoje dosáhly v třetihorách. Je to dvoudomá dřevina 

s neopadavými jehlicovitými listy a jedním pryskyřičným kanálkem nebo listy 

křižmostojnými šupinovitými. V mládí bývají listy vždy jehlicovité, v dospělých až 

na několik výjimek šupinovité. Mikrosporofyly a megasporofyly se vyskytují na 

rostlině v oddělených souborech – jehnědovité samčí květy s plochými tyčinkami 

a klasovité šištice plodných šupin. V samičích šišticích nese jedna šupina jedno 

vajíčko, šupiny dužnatí a srůstají v šišku připomínající bobuli (s 1-3 semeny). Tento 

útvar se označuje jako nepravý plod – galbulus, má tmavě modrou až šedou barvu 

a dozrává již 1. – 2. rokem do velikosti až 0,5 cm. (65) (67) (68) 

 

Obrázek 3: větvička Juniperus virginiana, 2a - část větvičky, 2b - galbulus (69) 
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Jalovec virginský roste po celém světě, původem ale pochází ze Severní 

Ameriky. Poskytuje cedrové dřevo ceněné v tužkařském průmyslu. (68) 

Vedle podofylotoxinu obsahuje jalovec i další látky, které jsou nejlépe 

izolovány z takzvaného esenciálního oleje, jehož obsah je v rostlině Juniperus 

virginiana mezi 0,1 – 0,2 %. Tento olej obsahuje hlavně terpeny, a to (-)-β -pinen, 

myrcen, limonen a (-)-bornyl-acetát. (70) 

 

Obrázek 4: tvar stromu J. virginiana (71) 

 

4.4 Podofylotoxin 

Podofylotoxin je lignan, dimerizační produkt dvou fenylpropanoidů, 

vyskytující se v několika rostlinných druzích. Nejvíce se získává z rostliny 

Podophyllum hexandrum (Podophyllaceae) rostoucí v Indii a Nepálu a 

Podophyllum peltatum v USA. V současné době se dává přednost podzemní části 

rostliny, a to oddenkům a kořenům. Indický druh obsahuje třikrát více 

podofylotoxinu než druh z USA. Obsah podofylotoxinu se v oddenku u P. peltatum 

pohybuje přibližně od 0,3 do 1 %, u P. hexandrum kolem 4 % suché hmotnosti. (7) 

(6) (72) 

Je to počáteční molekula pro syntézu široce užívaných léků na rakovinu: 

etoposidu, teniposidu a etopofosu. Jelikož je tato rostlina hojně sbírána, její zdroje 

ubývají a stává se vzácnou, hledají se proto nové rostliny, které by byly 

alternativním zdrojem podofylotoxinu nebo jeho derivátů. Další zdroje s určitým 

obsahem podofylotoxinu jsou rody Linum, Juniperus, Hyptis, Teucrium, Nepeta, 
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Dysosma, Jeffersonia, Thymus a Thuja. Bylo zaznamenáno, že podofylotoxin 

produkuje i houba Fusarium oxysporum. Nejintenzivnější je výzkum v oblasti čeledí 

Linaceae (Linum flavum) a Cupressaceae (Juniperus sp.). Kromě nedostatku 

rostlinného materiálu se deriváty podofylotoxinu potýkají i s dalšími problémy 

jako jsou drsné vedlejší účinky spojené s použitím této molekuly v klinické praxi a 

rezistence vyvinutá u některých nádorových buněk. (6) (7) (72) 

Jeho protivirový mechanismus účinku spočívá v narušení tvorby dělícího 

vřeténka. Naváže se v buňce na mikrotubuly dělícího vřeténka a zastaví tím 

buněčné dělení v mitotické fázi. Antineoplastický účinek funguje na jiném 

principu. Dochází k inhibici topoizomerasy II, to je enzym, který zodpovídá za 

kontrolu prostorového stavu DNA. Topoizomerasy dělíme do dvou skupin. 

Topoizomerasa I rozštěpuje jedno vlákno DNA, oproti tomu topoizomerasa II 

rozštěpuje obě vlákna dvoušroubovice. Deriváty podofylotoxinu se 

pravděpodobně nejdříve naváží na DNA, což zlepšuje vaznost k topoizomerase II, 

a tak je bráněno opravě DNA. Takto vzniklý komplex vytváří jedno- a dvouvláknové 

zlomy v DNA a to vede k zastavení buněčného cyklu v pozdní S a rané G2 fázi a 

smrti buňky. (73) (74) 

Podofylotoxin je silně cytotoxický, má protinádorové, antivirové, 

antirevmatické, projímavé, antioxidační, antitrypanozomální a insekticidní 

vlastnosti. Na topickou léčbu genitálních bradavic (Condyloma acuminata), 

perianálních a dalších typů bradavic se využívá protivirového účinku. Jak již bylo 

zmíněno, deriváty PFTX se užívají při léčbě novotvarů, hlavně lymfomů, plicních a 

testikulárních nádorů. (6) (72) (73) 

Rakovina je v současné době celosvětový zdravotnický problém, kvůli 

kterému ročně zemře 8,2 milionu lidí. Ačkoli existuje řada antiproliferativních látek 

fungujících in vitro, jen několik příkladů je zaregistrováno v ATC klasifikaci jako 

antineoplastická látka. Jsou to přírodní látky – vinca alkaloidy, PFTX, paklitaxel a 

kamptotecin a jejich deriváty. Izolace přírodních látek z rostlin je extrémně obtížná 

kvůli její nízké koncentraci v rostlině. (1) (2) 
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Pravděpodobná biosyntéza podofylotoxinu vychází ze dvou molekul 

koniferyl alkoholu. Dimerizací koniferyl alkoholu na β-uhlíku se utváří (+)-

pinoresinol, který redukcí v přítomnosti NADPH přechází přes (+)-lariciresinol na (-

)-secoisolariciresinol. Následnou cyklizací se tvoří (-)-matairesinol. Další kroky 

nejsou známy, předpokládá se, že (-)-mataiserinol je převeden na yatein přes 

chinometanové meziprodukty. Z deoxypodofylotoxinu vzniká hydroxylací 

podofylotoxin. (72) (73) (3) 

 

 

Obrázek 5: pravděpodobné schéma syntézy podofylotoxinu (73) 
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Pokud se jedná o chemickou strukturu podofylotoxinu, skládá se z pěti kruhů A-E, 

které obsahují celkem čtyři chirální uhlíky na pozicích 1-4. Kruhy A-D tvoří téměř 

planární útvar, do krajů molekuly jsou zabudovány kyslíky. Stereochemické 

vlastnosti na uhlíku 4 určují afinitu molekuly k tubulinu. Kruh A není pro účinek 

nezbytný, ale jeho modifikacemi se snižuje účinek. Modifikace na kruhu B vedou 

ke ztrátě účinku. Kruh C je hlavním místem strukturálních změn. 4-hydroxy epimer 

má o řád nižší aktivitu. Aromatizací se účinek ztrácí. Současná epimerizace a 

zavedení objemného substituentu na uhlíku 4 však vede ke zvýšení 

topoizomerázové aktivity. Laktonová skupina na kruhu D není nutná, ale změny 

v tomto kruhu vedou ke snížení účinku molekuly. Trans uspořádání (2α, 3β) mezi 

kruhy C a D má výrazně vyšší účinnost než cis uspořádání. Kruh E musí mít volnou 

otáčivost a být v α konfiguraci. Demethylací na uhlíku 4‘ vzniká derivát s vyšší 

protinádorovou aktivitou. V této pozici je také možné připravit deriváty ve formě 

proléčiv. (74) (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: chemická struktura PFTX a jeho derivátů etoposidu, 
teniposidu a etopofosu (72) 
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4.5 Explantátové kultury rostlin 

 

4.5.1 Základní principy 

Explantát je každý fragment živého pletiva, celý orgán nebo soubor orgánů, 

který je pěstován v umělých podmínkách. Explantátové kultury rostlin znamenají 

aseptickou kultivaci izolovaných částí rostlin za umělých podmínek. To znamená 

oddělení určité části rostliny, která byla sterilně pěstována nebo povrchově 

sterilizována, umístění do sterilního prostředí a kultivace. (75) 

Základem rostlinného organismu je zygota – buňka, která vznikne 

oplozením vaječné buňky buňkou spermatickou. Zygota obsahuje v jádře 

kompletní genetickou informaci a dělí se procesem mitóza. Dceřinné buňky se 

stávají stavebními jednotkami specializovaných pletiv. Teoreticky jakékoliv pletivo 

obsahující buňky s funkčním jádrem je vhodné pro odvození explantátové kultury. 

(75) 

Ve svém principu rostlinné explantátové kultury zahrnují izolaci buněk, 

pletiv a orgánů a jejich kultivaci ve sterilních podmínkách řízeného prostředí 

(definovaná kultivační média, teplota, vlhkost, kvalita a kvantita světla). 

Krátkodobě mohou být kultivovány vegetační vrcholy, postranní pupeny, části 

stonků, listů, kořene, reprodukční části jako mikrospory, vajíčka, embrya, semena 

nebo spory. (75) 

 

4.5.2 Kultivační média pro explantátové kultury 

Složení kultivačních médií je jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících růst 

a morfogenezi tkáňových kultur. Média obsahují obvykle tyto složky: 

• makroelementy: Zahrnují 6 nejdůležitějších prvků: dusík, fosfor, draslík, 

vápník, hořčík a síra. 

• mikroelementy: Mezi mikroelementy nezbytné pro růst tkáňových kultur 

rostlin patří železo, mangan, zinek, bór, měď, molybden + někdy také jód, kobalt, 

sodík a chlór, ale nejsou pro explantátové kultury nezbytné. 
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• zdroj uhlíku a energie: Nejčastěji je používána sacharóza, někdy je 

nahrazena glukózou či fruktózou (jiné sacharidy jako je škrob, laktóza, galaktóza, 

maltóza byly méně aktivní než sacharóza a glukóza). Obvykle používaná 

koncentrace sacharózy v kultivačním médiu je 2-3%. 

• vitamíny: Vitamíny jsou pro rostlinu nezbytné jako katalyzátory řady 

metabolických procesů. Mezi nejčastěji používané vitamíny v živných médiích patří 

thiamin, který je pro růst tkáňových kultur nepostradatelný, kyselina nikotinová, 

pyridoxin a myo-inositol, ten může stimulovat růst explantátů. Další vitamíny, 

které se užívají jen někdy, jsou biotin, kyselina listová, kyselina askorbová, kyselina 

pantotenová a riboflavin. 

• aminokyseliny a další zdroje organického dusíku: Přítomnost některých 

aminokyselin v živném médiu může stimulovat růst explantátu. Slouží buňkám 

jako bezprostřední zdroj dusíku, který je v organické formě využíván rychleji než 

v anorganické. 

• nedefinované organické složky médií: Růst explantátové kultury je možné 

často stimulovat přidáním celé řady organických extraktů jako je např. protein 

hydrolyzátu (kasein), kokosového mléka, kvasničného extraktu, sladového 

extraktu, extraktu z banánů, pomerančové či rajčatové šťávy. Dále se někdy do 

médií přidává aktivní uhlí, které může mít jak stimulační, tak inhibiční efekt na růst 

explantátu. Záleží na tom, jestli absorbuje látky inhibující růst nebo růstové 

regulátory. 

• látky používané pro zpevnění média: Pro přípravu tuhých médií se nejčastěji 

používá agar. Má řadu výhod. Agarový gel je stabilní při teplotách během kultivace, 

nereaguje s jinými složkami média a není rozkládán rostlinnými enzymy. Kromě 

agaru lze pro zpevnění média použít agarózu a Phytagel a Gerlite. V případě, že 

není použito pevné médium, je možné explantáty fixovat na můstcích z filtračního 

papíru, polyuretanové pěně, čedičové vatě a perforovaném celofánu. 

• růstové regulátory: Je možné je rozdělit do čtyř základních skupin: auxiny 

(kyselina indolyloctová, indolylmáselná, dichlorfenoxyoctová, naftyloctová), 

cytokininy (benzylaminopurin, 6-dimethylaminopurin, furfurylaminopurin a 
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zeatin), gibereliny, kyselina abscisová a jasmonáty. Kyselina jasmínová a její 

deriváty, souhrnně nazývány jasmonáty, se významně podílí na regulaci růstu 

rostlin při změně stávajících vnějších nebo vnitřních podmínek. Kyselina abscisová 

je růst zpomalující hormon, syntetizuje se ve stárnoucích listech a je antagonistou 

cytokininů. (75) (76) (77) 

 

4.5.3 Využití explantátových kultur 

Explantátové kultury mohou být využity k ozdravování rostlin, tzn. k produkci 

rostlin bez virů, bakterií a hub. Řada infekcí je eliminována již při zakládání sterilní 

kultury, k další eliminaci dochází při kultivaci izolovaných meristémů, které nemají 

cévní svazky, kudy se hlavně patogeny šíří. Bakteriální kontaminaci je možné 

eliminovat přidáním antibiotik do kultivačního média. (75) 

Další rozsáhlé uplatnění je v oblasti uchovávání genofondu rostlinných druhů, 

které jsou ohrožené vyhynutím. Jako perspektivní se jeví kryoprezervace, tj. 

uchovávání kultur ve zmraženém stavu. Nejjednodušší je mražení semen, protože 

oproti ostatním rostlinným pletivům obsahují malé množství vody. U pletiv 

s vyšším obsahem vody je riziko poškození buněk v důsledku vzniku ledových 

krystalů, proto se ještě před zmražením musí provést kryoprotekce, která spočívá 

v tom, že se do živného média přidávají kryoprotektivní látky jako např. 

dimethylsulfoxid, glycerol, ethylenglykol, prolin, manitol, sorbitol, sacharóza. 

Rozmrazování uskladněných pletiv se provádí co nejrychleji při teplotě do 40°C. 

(75) 

Rostliny mají schopnost syntetizovat ze živin kromě nepostradatelných 

primárních metabolitů i paletu různých látek, jejichž funkce není zřejmá a pro 

vlastní existenci rostliny nejsou důležité, označují se jako sekundární metabolity. 

Jsou to například flavonoidy, glykosidy, salicyláty, terpenoidy, naftaleny, alkaloidy, 

kapsaicin, polysacharidy a barviva. Tkáňové kultury se zde využívají hlavně při 

vlastním množení rostlin, které jsou významné z hlediska produkce sekundárních 

metabolitů. Pomocí tkáňových kultur se též dají vyselektovat kultivary s vysokou 

produkcí sekundárních metabolitů. Pro průmyslové využití tkáňových kultur jako 
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nového zdroje sekundárních metabolitů je třeba, aby jejich produkce byla 

ekonomičtější než tradiční postupy získávání těchto látek. (75) (77) 

Explantátové kultury nacházejí stále větší uplatnění v zemědělství, a to 

především v těchto oblastech: 

• ozdravování rostlin od virů a produkce bezvirózního rostlinného materiálu 

• rychlé množení ve velkých kvantech 

• urychlování šlechtitelských cyklů  

• uchování genobanky jednotlivých druhů, kultivarů 

• produkce výchozího materiálu pro šlechtitelské programy (75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

5.1 Rostlinný materiál  

V diplomové práci byly k pokusům při biotické elicitaci kyselinou jasmínovou 

použity suspenzní kultury Juniperus virginiana L., variety 'Glauca' a 'Hetzii'. U 

variety 'Glauca' byla pozorována produkce podofylotoxinu v 7. a 19. pasáži. U 

variety 'Hetzii' byla pozorována produkce podofylotoxinu v 7. pasáži.  

 

5.2 Seznam použitých chemikálií  

Ajatin plus roztok 10%, Profarma – produkt s.r.o., ČR  

Destilovaná voda, Katedra analytické chemie, FaF UK v HK, ČR  

Dihydrogenfosforečnan amonný p. a., Lachema, ČR  

Dusičnan draselný p. a., Lachema, ČR  

Edetan sodný p. a., Sigma–Aldrich, USA  

Etanol 96%, Lachema, ČR  

Chlorid kobaltnatý hexahydrát p. a., Lachema, ČR  

Chlorid pyridoxinia p. a., Sigma–Aldrich, USA 

Chlorid thiaminia p. a., Sigma–Aldrich, USA 

Chlorid vápenatý dihydrát p. a., Penta, ČR 

Jodid draselný p. a., Penta, ČR  

Kinetin p. a., Sigma–Aldrich, USA 

Kyselina askorbová p. a., Sigma–Aldrich, USA 

Kyselina boritá p. a., Lachema, ČR  

Kyselina α-naftyloctová p. a., Sigma–Aldrich, USA 

Kyselina fosforečná p. a., Sigma–Aldrich, USA 

Kyselina jasmínová, Sigma-Aldrich, USA 

Kyselina nikotinová, p. a., Sigma–Aldrich, USA 

Metanol p. a., Penta, ČR  

Molybdenan sodný dihydrát p. a., Penta, ČR  

Myo-inositol, Sigma–Aldrich, USA 
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Podofylotoxin  - standard pro HPLC analýzu, Sigma–Aldrich, USA  

Sacharóza p. a., Penta, ČR  

Síran hořečnatý heptahydrát p. a., Penta, ČR  

Síran manganatý monohydrát p. a., Lachema, ČR  

Síran měďnatý pentahydrát p. a., Lachema, ČR  

Síran zinečnatý heptahydrát p. a., Penta, ČR  

Síran železnatý heptahydrát p. a., Lachema, ČR  

Thiamin, p. a., Sigma–Aldrich, USA  

 

5.3 Pomůcky a přístrojové vybavení 

Při experimentech byly použity následující přístroje:  

• Analytické váhy A 200S, Sartorius, Göttingen  

• Autokláv PS 20A, Chirana, Brno  

• Box s laminárním prouděním Fatran LF, Žilina  

• Centrifuga MPW 342, Mechanika precyzyjna, Varšava 

• Germicidní lampa UVR-Mi, Biosan LtD, Lotyšsko 

• Horkovzdušný sterilizátor HS 31 A, Chirana, Brno  

• Chromatografická soustava Shimadzu Prominence 20 A, Tokyo 

• Mikrofiltry (0,20 µm), Corming NY 14831, Německo 

• Třepačka VKS 75A, Edmund Buehler GmbH, Hechingen 

• Ultrazvuková lázeň RK 100H, Bandelin electronic GmbH, Berlín 

• Vialky, Labicom s.r.o., Olomouc ČR. 

 

5.4 Kultivační nádoby a nástroje  

Při experimentech bylo použito žáruvzdorné sklo značky SIAL, které je 

dostatečně odolné vůči chemikáliím. Kovové nástroje, které byly použity při práci 

s rostlinným materiálem, byly opláchnuté 96% etanolem a sterilizovány 

v hliníkové fólii horkovzdušným sterilizátorem po dobu 2 hodin a při teplotě 200 

°C. 
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5.5 Příprava kultivačního média 

Pro kultivaci explantátových kultur Juniperus virginiana bylo použito živné 

médium dle Schenka a Hildebrandta (SH), které má následující složení (78): 

KNO3            2 500,00 mg/l 

CaCl2    151,00 mg/l 

MgSO4 . 7 H2O   195,00 mg/l 

(NH4)H2PO4   300,00 mg/l 

KI    1,00 mg/l 

H3BO3    5,00 mg/l 

MnSO4 H2O   10,00 mg/l 

ZnSO4 . 7 H2O   1,00 mg/l 

Na2MoO4 . 2 H2O  0,10 mg/l 

CuSO4 . 5 H2O   0,20 mg/l 

CoCl2 . 6 H2O   0,10 mg/l 

NaFeEDTA   19,80 mg/l 

kyselina nikotinová  5,00 mg/l 

pyridoxin chlorid  0,50 mg/l 

thiamin chlorid  5,00 mg/l 

myoinositol        1000,00 mg/l 

sacharóza   30 000,00 mg/l 

 

K médiu byly přidány růstové regulátory a kyselina askorbová 

v koncentracích:  

3,0 mg/l kyselina α-naftyloctová 

0,2 mg/l kinetin 

15 mg/l kyselina askorbová (79). 

Pro přípravu živného média byly jednotlivé látky odváženy na analytických 

vahách, či pipetovány z předem připravených zásobních roztoků. Po doplnění 

destilovanou vodou na objem 1 litr bylo živné médium rozlito po 30 ml do 
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Erlenmeyerových baněk s předem vloženými můstky z filtračního papíru (pro 

kultivaci kalusových kultur) a bez vložených můstků (pro kultivaci suspenzních 

kultur). Takto upravené baňky byly uzavřeny hliníkovou fólií a sterilizovány. 

Sterilizace probíhala při teplotě 121 °C, tlaku páry 0,1 MPa po dobu 15 minut 

v autoklávu. 

 

5.6 Pasážování a kultivace suspenzních kultur 

Suspenzní kultury byly získány z rozpadavé kalusové kultury mechanickým 

roztřepáním na třepačce v Erlenmeyerově baňce s živným médiem. Pasážování 

kultur bylo prováděno odpipetováním části narostlé suspenze (2 ml) do předem 

připravených baněk s čerstvým médiem za aseptických podmínek v boxu 

s laminárním prouděním vzduchu, který byl předem sterilizován minimálně 1 

hodinu germicidním zářením. Nakonec byla hrdla baněk překryta hliníkovou fólií. 

Kultivace suspenzních kultur probíhala po dobu 21 dnů na rotační třepačce (115 

otáček za minutu) v kultivační místnosti, ve které byla udržována teplota 25 °C a 

světelná perioda 16 hodin světlo a 8 hodin tma. 

 

5.7 Elicitace 

K elicitaci byly použity 4 koncentrace roztoku kyseliny jasmínové v 60% lihu 

(připravené naředěním z nejsilnější koncentrace): 

koncentrace I   0,005 mmol/l 

koncentrace II    0,05 mmol/l 

koncentrace III  0,5 mmol/l 

koncentrace IV  5 mmol/l 

 

5.7.1 Elicitace a odběr kultur 

Ve 14. dni kultivace byla provedena za aseptických podmínek elicitace 

suspenzní kultury 4 koncentracemi roztoku kyseliny jasmínové. 
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K experimentu bylo použito 72 kultivačních baněk se suspenzní kulturou. 

Soubor 8 neelicitovananých baněk sloužil jako kultura kontrolní. Ke kontrolním 

kulturám byl přidáván 1,0 ml 60% lihu. Do ostatních 64 baněk s kulturou byl 

napipetován vždy 1,00 ml elicitoru o příslušné koncentraci. Potom byly elicitované 

kultury dále kultivovány za již uvedených podmínek. Po 6, 24, 48 a 168 hodinách 

aplikace elicitoru byly elicitované kultury odebrány. Odběry kontrolních kultur byly 

provedeny po 6 a 168 hodinách. Buňky suspenzní kultury byly odděleny od 

kultivačního média filtrací za sníženého tlaku, promyty destilovanou vodou a 

sušeny za laboratorní teploty. 

U každého vzorku bylo provedeno stanovení obsahu podofylotoxinu.  

 

5.8 Stanovení podofylotoxinu 

 

5.8.1 Příprava vzorku 
0,3000 - 0,5000 g usušené upráškované suspenzní kultury Juniperus 

virginiana bylo extrahováno 10,0 ml methanolu (100%) za použití ultrazvuku po 

dobu 1 hodiny při laboratorní teplotě. Supernatant po centrifugaci (při 4500 

otáčkách za minutu po dobu 5 minut) byl převeden do vialek a analyzován 

metodou HPLC. Data byla shromážděna a vypočítána pomocí chromatografického 

softwaru LabSolution v. 5.32 (Shimadzu, Japonsko). 

 

5.8.2 Podmínky HPLC 
Pro měření obsahu podofylotoxinu ve vzorcích byl použit kapalinový 

chromatograf (systém Shimadzu Prominence 20 A s vakuovým odplyňovačem, 

binárním čerpadlem, autosamplerem, UV/VIS detektorem a komunikačním 

modulem).  

Podmínky HPLC byly následující: hlavní vlnová délka byla nastavena na 280 

nm a referenční vlnová délka pro lepší identifikaci píku byla 290 nm. Byla použita 

kolona RP-18 Lichrosphere (250 x 4 mm, velikost částic 5 um, Merck) s 

předkolonou vyrobenou ze stejného materiálu. Vstřikovaný objem vzorků a 

standardních roztoků byl 30 µl. Měření probíhalo při teplotě 25 °C. 
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Mobilní fáze byla složena ze směsi (A) methanol/voda/kyselina fosforečná 

(60:39,7:0,3; v/v/v) a (B) methanol/kyselina fosforečná (99,7:0,3; v/v). 

Gradientová eluce byla navržena následovně: 0 – 8 min, 0 – 80%; 8 – 9 min, 80 – 

100%; 9 – 10 min, 100%; 10 – 11 min, 100% - 0%; 11 – 13 min, 0% fáze B. Mobilní 

fáze protékala rychlostí 1 ml/min. (10) 

Pro kvantifikaci podofylotoxinu byla připravena pětibodová kalibrační křivka (r2 

0,9963) s čistým standardem. 

 

5.8.3 Použité vzorce 
Pro získání hodnot v tabulkách byly k výpočtům použity vzorce pro 

výpočet aritmetického průměru a směrodatné odchylky. 

Aritmetický průměr (80): 

 x ̄– aritmetický průměr 

n – celkový počet hodnot 

xi – měřené hodnoty 

 

Směrodatná odchylka (80): 

s – směrodatná odchylka 

n – celkový počet hodnot 

xi – měřené hodnoty 

x ̄– aritmetický průměr 

 

 

Statistické zpracování naměřených hodnot obsahu podofylotoxinu 

v explantátových kulturách Juniperus virginiana L. bylo provedeno na základě T – 

testu (test významnosti rozdílu dvou průměrů), pro zvolenou hladinu významnosti 

p = 0,05. 
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• Testovací kritérium definuje tento vztah: 

𝑇 =  
|𝑥1 − 𝑥2|

√𝑛1𝑠1
2 + 𝑛2𝑠2

2
 . √

𝑛1𝑛2(𝑛1 +  𝑛2 − 2)

𝑛1 + 𝑛2
 

o T – testovací kritérium 

o 𝑥1 – aritmetický průměr kontrolního souboru 

o 𝑥2 – aritmetický průměr pokusného souboru 

o 𝑠1 – směrodatná odchylka kontrolního souboru 

o 𝑠2 – směrodatná odchylka pokusného souboru 

o 𝑛1 – počet členů kontrolního souboru 

o 𝑛2 – počet členů pokusného souboru 

 

• Počet stupňů volnosti definuje tento vztah: 

𝑣 =  𝑛1 +  𝑛2 − 2 

o 𝑣 – počet stupňů volnosti 

o 𝑛1 – počet členů kontrolního souboru 

o 𝑛2 – počet členů pokusného souboru 

Při daném počtu stupňů volnosti 𝑣 = 2 a hladině významnosti p = 0, 05 je 

kritická hodnota testovacího kritéria t(v)p = 3,182. Statisticky významné jsou ty 

výsledky, u kterých je hodnota testovacího kritéria vyšší než kritická hodnota. (80) 

Jako kontrolní hodnoty k výpočtu testovacího kritéria pro odběry po 6, 24 

a 48 h byly využity hodnoty odběru v čase 6 h, protože v tak krátkých časových 

intervalech nejsou změny obsahu podofylotoxinu u neelicitované kultury 

významné. Kontrolní hodnota obsahu podofylotoxinu pro odběr 168 hodin byla 

stanovena. 

 

 

 



36 
 

6 VÝSLEDKY 

 

Tabulka 1. Vliv kyseliny jasmínové na produkci podofylotoxinu v suspenzní 

kultuře Juniperus virginiana (varieta 'Glauca', 7. pasáž) 

 

Koncentrace 
elicitoru 
(mmol/l) 

Doba 
aplikace 

elicitoru (h) 

Elicitace Kontrola 

T-test Průměrný obsah 
podofylotoxinu 

(%) 

Směrodatná 
odchylka 

Průměrný obsah 
podofylotoxinu 

(%) 

Směrodatná 
odchylka 

I 

 

0,005 

6 0,037  0,001 0,026 0,001 7,778 

24 0,035 0,004 0,026 0,001 2,183 

48 0,024 0,001 0,026 0,001 1,414 

168 0,004 0,000 0,024 0,004 5,000 

II 

 

0,05 

6 0,028 0,000 0,026 0,001 2,000 

24 0,019 0,002 0,026 0,001 3,130 

48 0,003 0,000 0,026 0,001 23,000 

168 0,000 0,000 0,024 0,004 6,000 

III 

 

0,5 

6 0,030 0,002 0,026 0,001 1,789 

24 0,025 0,005 0,026 0,001 0,196 

48 0,002 0,003 0,026 0,001 7,589 

168 0,000 0,000 0,024 0,004 6,000 

IV 

 

5 

6 0,025 0,002 0,026 0,001 0,447 

24 0,031 0,001 0,026 0,001 3,536 

48 0,044 0,004 0,026 0,001 4,366 

168 0,067 0,001 0,024 0,004 10,429 

 



37 
 

Tabulka 2. Vliv kyseliny jasmínové na produkci podofylotoxinu v suspenzní 

kultuře Juniperus virginiana (varieta 'Glauca', 19. pasáž) 

 

Koncentrace 
elicitoru 
(mmol/l) 

Doba 
aplikace 

elicitoru (h) 

Elicitace Kontrola 

T-test Průměrný obsah 
podofylotoxinu 

(%) 

Směrodatná 
odchylka 

Průměrný obsah 
podofylotoxinu 

(%) 

Směrodatná 
odchylka 

I 

 

0,005 

6 0,019 0,002 0,026 0,002 2,475 

24 0,036 0,004 0,026 0,002 2,236 

48 0,041 0,002 0,026 0,002 5,303 

168 0,007 0,003 0,029 0,003 5,185 

II 

 

0,05 

6 0,018 0,001 0,026 0,002 3,578 

24 0,026 0,001 0,026 0,002 0,000 

48 0,052 0,001 0,026 0,002 11,628 

168 0,025 0,001 0,029 0,003 1,265 

III 

 

0,5 

6 0,014 0,004 0,026 0,002 2,683 

24 0,041 0,002 0,026 0,002 5,303 

48 0,049 0,000 0,026 0,002 11,500 

168 0,014 0,002 0,029 0,003 4,160 

IV 

 

5 

6 0,033 0,003 0,026 0,002 1,109 

24 0,037 0,005 0,026 0,002 2,043 

48 0,043 0,004 0,026 0,002 3,801 

168 0,012 0,000 0,029 0,003 5,667 

 

 

 



38 
 

Tabulka 3. Vliv kyseliny jasmínové na produkci podofylotoxinu v suspenzní 

kultuře Juniperus virginiana (varieta 'Hetzii', 7. pasáž) 

 

Koncentrace 
elicitoru 
(mmol/l) 

Doba 
aplikace 
elicitoru 

(h) 

Elicitace Kontrola 

T-test Průměrný obsah 
podofylotoxinu 

(%) 

Směrodatná 
odchylka 

Průměrný obsah 
podofylotoxinu 

(%) 

Směrodatná 
odchylka 

I 

 

0,005 

6 0,020 0,000 0,033 0,003 4,333 

24 0,016 
0,002 

 
0,033 

0,003 4,715 

48 0,014 0,001 
0,033 

0,003 6,008 

168 0,008 0,011 0,030 0,002 1,968 

II 

 

0,05 

6 0,021 0,003 0,033 0,003 2,828 

24 0,018 0,000 
0,033 

0,003 5,000 

48 0,016 0,003 
0,033 

0,003 4,007 

168 0,000 0,000 0,030 0,002 15,000 

III 

 

0,5 

6 0,018 0,002 0,033 0,003 4,160 

24 0,016 0,002 
0,033 

0,003 4,715 

48 0,021 0,001 
0,033 

0,003 3,795 

168 0,004 0,006 0,030 0,002 4,111 

IV 

 

5 

6 0,018 0,002 0,033 0,003 4,160 

24 0,016 0,003 
0,033 

0,003 4,007 

48 0,013 0,002 
0,033 

0,003 5,547 

168 0,042 0,008 0,030 0,002 1,455 
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Graf č. 1 – Vliv kyseliny jasmínové (0,005 mmol/l) na produkci podofylotoxinu 

v suspenzní kultuře Juniperus virginiana (varieta 'Glauca', 7. pasáž) 

 

 

 

 

Graf č. 2 – Vliv kyseliny jasmínové (0,05 mmol/l) na produkci podofylotoxinu 

v suspenzní kultuře Juniperus virginiana (varieta 'Glauca', 7. pasáž) 
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Graf č. 3 – Vliv kyseliny jasmínové (0,5 mmol/l) na produkci podofylotoxinu 

v suspenzní kultuře Juniperus virginiana (varieta 'Glauca', 7. pasáž) 

 

 

 

 

Graf č. 4 – Vliv kyseliny jasmínové (5 mmol/l) na produkci podofylotoxinu 

v suspenzní kultuře Juniperus virginiana (varieta 'Glauca', 7. pasáž) 
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Graf č. 5 – Vliv kyseliny jasmínové (0,005 mmol/l) na produkci podofylotoxinu 

v suspenzní kultuře Juniperus virginiana (varieta 'Glauca', 19. pasáž) 

 

 

 

 

 

Graf č. 6 – Vliv kyseliny jasmínové (0,05 mmol/l) na produkci podofylotoxinu 

v suspenzní kultuře Juniperus virginiana (varieta 'Glauca', 19. pasáž) 
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Graf č. 7 – Vliv kyseliny jasmínové (0,5 mmol/l) na produkci podofylotoxinu 

v suspenzní kultuře Juniperus virginiana (varieta 'Glauca', 19. pasáž) 

 

 

 

 

 

Graf č. 8 – Vliv kyseliny jasmínové (5 mmol/l) na produkci podofylotoxinu 

v suspenzní kultuře Juniperus virginiana (varieta 'Glauca', 19. pasáž) 

 

 

 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0 50 100 150 200

o
b

sa
h

 p
o

d
o

fy
lo

to
xi

n
u

 (
%

)

doba působení elicitoru (h)

vzorek

kontrola

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

0,05

0 50 100 150 200

o
b

sa
h

 p
o

d
o

fy
lo

to
xi

n
u

 (
%

)

doba působení elicitoru (h)

vzorek

kontrola



43 
 

Graf č. 9 – Vliv kyseliny jasmínové (0,005 mmol/l) na produkci podofylotoxinu 

v suspenzní kultuře Juniperus virginiana (varieta 'Hetzii', 7. pasáž) 

 

 

 

 

 

Graf č. 10 – Vliv kyseliny jasmínové (0,05 mmol/l) na produkci podofylotoxinu 

v suspenzní kultuře Juniperus virginiana (varieta 'Hetzii', 7. pasáž) 
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Graf č. 11 – Vliv kyseliny jasmínové (0,5 mmol/l) na produkci podofylotoxinu 

v suspenzní kultuře Juniperus virginiana (varieta 'Hetzii', 7. pasáž) 

 

 

 

 

 

Graf č. 12 – Vliv kyseliny jasmínové (5 mmol/l) na produkci podofylotoxinu 

v suspenzní kultuře Juniperus virginiana (varieta 'Hetzii', 7. pasáž) 
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Graf č. 13 – Závislost obsahu podofylotoxinu v suspenzní kultuře Juniperus 

virginiana (varieta 'Glauca', 7. pasáž) na době působení a koncentraci kyseliny 

jasmínové 

 

 

Graf č. 14 – Závislost obsahu podofylotoxinu v suspenzní kultuře Juniperus 

virginiana (varieta 'Glauca', 19. pasáž) na době působení a koncentraci kyseliny 

jasmínové 
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Graf č. 15 – Závislost obsahu podofylotoxinu v suspenzní kultuře Juniperus 

virginiana (varieta 'Hetzii', 7. pasáž) na době působení a koncentraci kyseliny 

jasmínové 
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7 DISKUZE 

Podofylotoxin, který je významný svými protinádorovými účinky, je přírodní 

látka, lignan. V současné době se nejvíce získává z kořenů rodu Podophyllum. 

Jelikož rostliny rodu Podophyllum jsou ohrožené, hledají se nové zdroje 

podofylotoxinu. Perspektivní potenciální zdroje se nachází například v rodech 

Linum, Juniperus, Thuja a Hyptis, které jsou předmětem vědeckých studií. (8) 

Cílem této diplomové práce bylo sledovat vliv kyseliny jasmínové na produkci 

podofylotoxinu v suspenzní kultuře Juniperus virginiana, varieta 'Glauca' v 7. a 19. 

pasáži a varieta 'Hetzii' v 7. pasáži.  

Pro kultivaci suspenzních kultur Juniperus virginiana bylo použito živné 

médium dle Schenka a Hildebrandta. Suspenzní kultury byly získány z rozpadavé 

kalusové kultury mechanickým roztřepáním na třepačce v Erlenmeyerově baňce 

s živným médiem. Kultivace suspenzních kultur probíhala po dobu 21 dnů na 

rotační třepačce. 

Ve 14. dni kultivace byla provedena za aseptických podmínek elicitace 

suspenzní kultury 4 koncentracemi roztoku kyseliny jasmínové: koncentrace I 

(0,005 mmol/l), koncentrace II (0,05 mmol/l), koncentrace III (0,5 mmol/l), 

koncentrace IV (5 mmol/l). Po 6, 24, 48 a 168 hodinách aplikace elicitoru byly 

elicitované kultury odebrány. 

Z výše uvedených výsledků (tabulky č. 1, 2 a 3 a grafy č. 1-12) je zřejmé, že 

největší vzestup produkce podofylotoxinu ze všech sledovaných elicitovaných 

kultur byl zaznamenán u suspenzní kultury Juniperus virginiana varieta 'Glauca', 7. 

pasáž. A to při koncentraci elicitoru 5 mmol/l a při odběru po 168 hodinách 

působení kyseliny jasmínové. Maximální zjištěný obsah podofylotoxinu (0,067 %) 

byl zvýšen oproti kontrolnímu vzorku o 179 %. U této variety nejvíce přibýval obsah 

PFTX při odběru v 6. hodině po přidání elicitoru JA. S přibývajícími hodinami 

působení elicitoru docházelo ke snižování obsahu PFTX. Pouze při nejvyšší 

koncentraci 5 mmol/l byl trend opačný a největší přírůstek nastal ve 168. hodině. 

U suspenzní kultury J. virginiana varieta 'Glauca', 19. pasáž, měla nejlepší 

elicitační účinek koncentrace elicitoru 0,05 mmol/l při odběru po 48 hodinách 
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působení. Obsah podofylotoxinu (0,052 %) se zvýšil o 100 % oproti kontrolnímu 

vzorku. U všech sledovaných koncentrací kyseliny jasmínové s rostoucím časem 

postupně docházelo ke zvyšování produkce PFTX, nejvyšší obsah nastal shodně při 

odběru po 48 hodinách od přidání elicitoru JA, poté koncentrace PFTX výrazněji 

klesla. 

Nejmenší vliv elicitace na produkci podofylotoxinu byl zjištěn u suspenzní 

kultury J. virginiana varieta 'Hetzii', 7. pasáž. Nejlepší produkce u této variety 

nastala při koncentraci elicitoru JA 5 mmol/l při odběru po 168 hodinách působení 

JA, tedy stejně jako u suspenzní kultury Juniperus virginiana varieta 'Glauca' v 7. 

pasáži. Jediný zaznamenaný nárůst produkce v porovnání s kontrolou zde však 

činil pouze 40 %, stanovený obsah podofylotoxinu byl jen 0,042 %. Oproti 

předchozí varietě 'Glauca' v 7. i 19. pasáži, zde vyšly výsledky nejednoznačně. 

Nebylo možno najít nějaké souvislosti. 

 

Produkcí podofylotoxinu u rodu Juniperus, konkrétně u druhu Juniperus 

chinensis, se zabýval Muranaka T. a kolektiv. Kalusové kultury byly elicitovány 

fenylalaninem a chitooligosacharidy (COS). Nejlepšího výsledku bylo dosaženo po 

přidání COS o koncentraci 1 mg/ml k čerstvému kalusu (1 g) po dobu 30 dní při 25 

°C a ve tmě. V tomto případě došlo až k patnáctinásobnému zvýšení produkce 

podofylotoxinu v porovnání s kontrolními vzorky. (9) 

Další studie se věnovala produkci podofylotoxinu v kalusových kulturách 

Juniperus virginiana. Jako stimulátor produkce podofylotoxinu se použil 

fenylalanin, jakožto jeho biogenetický prekurzor. Nejlepší efekt na produkci 

podofylotoxinu měl fenylalanin v tříleté kalusové kultuře, kdy se po 21 dnech 

aplikace fenylalaninu v koncentraci 10 mmol/l zjistil obsah 0,15 mg/g suché 

hmotnosti, což bylo o 400 % více oproti kontrole. U nově odvozené kultury byl 

zjištěn největší obsah (0,48 mg/g suché hmotnosti, o 243 % více než při kontrole) 

po 14 dnech aplikace fenylalaninu o koncentraci 1 mmol/l. U jednoleté kultury byl 

zjištěn největší obsah (0,56 mg/g suché hmotnosti, o 211 % více než při kontrole) 

také po 14 dnech při koncentraci 1 mmol/l. (10)  
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Linum album je jednou z dalších rostlin, která je potenciálním zdrojem 

podofylotoxinu. V experimentu byl zkoumán vliv pěti houbových extraktů, chitinu, 

chitosanu a metyjasmonátu na produkci lignanů u buněčných kultur Linum album. 

Extrakt Fusarium graminearum vyvolal největší nárůst PFTX (143 μg/g suché 

hmotnosti kultury). Ukázalo se, že typické elicitory, jako je chitin, chitosan nebo 

methyl jasmonát, nejsou u kultur L. album tak efektivní, jako houbové extrakty. 

(81) 

V buněčných kulturách Linum album také po aplikaci kyseliny salicylové 

o koncentraci 10 μmol/l po dobu 72 hodin došlo k trojnásobnému zvýšení obsahu 

podofylotoxinu vzhledem ke kontrolní kultuře. Studie ukázala, že v buňkách 

ošetřených kyselinou salicylovou došlo k expresi genů kódujících fenylalanin 

amoniaklyasu (PAL) a cinamoyl-CoA reduktasu (CCR), složky patřící k prvním 

krokům biosyntézy podofylotoxinu. (44) 

Podáním methyl jasmonátu Linum thracicum ssp. thracicum se zvýšila 

biosyntéza podofylotoxinu až 6-krát, zatímco kyselina salicylová měla na jejich 

biosyntézu neutrální až negativní vliv. (82) 

Pozitivní elicitační účinek kyseliny jasmínové byl pozorován u sazenic 

červeného jetele (Trifolium pratense L.), kdy se odděleně zkoušely kořeny a 

výhonky. Zatímco elicitací JA v koncentraci 50 μmol/l po dobu 48 hod. ve 

výhoncích nebyla pozorována žádná indukce, v kořenech byla indukována 

produkce 4 sloučenin (klovamid, kafeoyltyrosin, p-kumaryl-3,4-

dihydroxyfenylalanin a p-kumaryltyrosin). Nejhojněji zastoupený byl klovamid. 

Jeho koncentrace se začala zvedat po 24-36 hodinách od podání JA a dosáhla 

vrcholu po 96 hodinách. Indukce produkce těchto látek byla pozorována i při 

koncentraci 5 μmol/l kyseliny jasmínové. (83) 

Úspěšná elicitace kyselinou jasmínovou se podařila u suspenzní kultury 

Calendula officinalis L.. Nejefektivnější elicitace proběhla při koncentraci JA 100 

μmol/l a 72 hodinách působení. Obsah oleanolové kyseliny se zvýšil 9,4-krát oproti 

kontrole. (40) 
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Další úspěšná elicitace kyselinou jasmínovou byla zjištěna také u listů bazalky 

(Ocimum basilicum L.). Došlo ke zvýšení výtěžku esenciálních olejů. Podobně u 

buněčné suspenze Hypericum perforatum L. zvýšila JA produkci fenylpropanoidů a 

naftodiantronů. (84) (85) 

Výsledky této diplomové práce rovněž potvrzují, že kyselina jasmínová je 

významnou složkou obranných rostlinných reakcí, a proto pozitivně ovlivnila také 

produkci podofylotoxinu v suspenzních kulturách Juniperus virginiana. 
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8 ZÁVĚR 

Z výše uvedených výsledků vyplývá: 

1. Celkově maximální produkce podofylotoxinu (0,067 %) nastala u elicitace 

suspenzní kultury Juniperus virginiana varieta 'Glauca', 7. pasáž, při 

koncentraci 5 mmol/l a odběru po 168 hodinách působení kyseliny 

jasmínové. Nárůst činil 179 % oproti kontrole. 

2. U suspenzní kultury J. virginiana varieta 'Glauca', 19. pasáž, měla nejlepší 

elicitační účinek koncentrace kyseliny jasmínové 0,05 mmol/l při odběru 

po 48 hodinách působení. Obsah podofylotoxinu (0,052 %) se zvýšil o 100 

% oproti kontrolnímu vzorku. 

3. Suspenzní kultura J. virginiana varieta 'Hetzii', 7. pasáž, vykázala nejlepší 

produkci při koncentraci kyseliny jasmínové 5 mmol/l při odběru po 168 

hodinách působení. Nárůst produkce v porovnání s kontrolou zde však činil 

pouze 40 %, stanovený obsah podofylotoxinu byl 0,042 %. 
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Název diplomové práce: Rostlinné explantátové kultury jako potenciální zdroj 

fenylpropanoidů II. 

 

Tato práce se zabývá sledováním vlivu biotické elicitace kyselinou 

jasmínovou na produkci podofylotoxinu v suspenzní kultuře Juniperus virginiana. 

Sledování probíhalo na dvou varietách J. virginiana: var. 'Glauca' (7. a 19. pasáž) a 

var. 'Hetzii' (7. pasáž). 

Elicitace suspenzní kultury byla provedena 4 koncentracemi roztoku 

kyseliny jasmínové: 0,005 mmol/l, 0,05 mmol/l, 0,5 mmol/l, 5 mmol/l. Po 6, 24, 48 

a 168 hodinách aplikace elicitoru byly elicitované kultury odebrány. Největší 

vzestup produkce podofylotoxinu zaznamenala suspenzní kultura Juniperus 

virginiana varieta 'Glauca' (7. pasáž) po aplikaci elicitoru o koncentraci 5 mmol/l a 

při odběru po 168 hodinách působení elicitoru. Byl stanoven maximální obsah 

podofylotoxinu 0,067 % a došlo oproti kontrole ke zvýšení produkce o 179 %. 
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Title of diploma thesis: Plant tissue cultures as a potential source of 

phenylpropanoids II. 

 

This diploma thesis deals with the monitoring of jasmonic acid biotic 

elicitation impact on the production of podophyllotoxin in Juniperus virginiana 

suspension culture. The monitoring was carried out in two varieties of J. virginiana: 

var. 'Glauca' (7th and 19th passage) and var. 'Hetzii' (7th passage). 

The elicitation of the suspension culture was performed in 4 jasmonic acid 

concentrations: 0.005 mmol/l, 0.05 mmol/l, 0.5 mmol/l, 5 mmol/l. Samples were 

taken after 6, 24, 48 and 168 hours of elicitation. The best podophyllotoxin 

production increase was observed in the suspension culture of Juniperus 

virginiana var. 'Glauca' (7th passage). To achieve this result, the concentration of 

elicitor was 5 mmol/l and elicitor was applied for 168 hours. The podophyllotoxin 

production percentage was 0.067% and production increased by 179% over the 

control. 

 

Keywords: Juniperus virginiana, suspension cultures, podophyllotoxin, elicitation 


