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I. ÚVOD 
 

Jiţ na počátku své historie poznali lidé, ţijící v těsném styku s přírodou 

a v přímé závislosti na ní, ţe některé rostliny pomáhají navracet zdraví, jiné ţe je 

naopak mohou ohroţovat. O léčivých rostlinách se píše jiţ v nejstarších pramenech 

ze 4. tisíciletí př.n.l. Během doby se samozřejmě měnil jak výběr léčivých rostlin, tak 

i způsoby jejich uţití. Vývoj směřoval od rituálních obřadů, při nichţ se pomocí 

rostlin zaříkávalo, přes období, kdy se účinky určovaly podle charakteristického 

tvaru rostliny nebo některých jejich částí, k dnešní době, kdy vyuţíváme látek, 

obsaţených v rostlinách a schopných ovlivňovat ţivotní pochody v lidském těle. 

Dřívější pouţití drog bylo zaloţeno na zkušenostech a tradici, kdy 

se tajemství léčivých účinků rostlin pečlivě střeţilo a dědilo ústním podáním 

z pokolení na pokolení. Dnes je rozhodující pouze obsah účinných látek (1). K jejich 

izolaci přispěl intenzivní rozvoj chemie v druhé polovině 19. století, kdy se léčivé 

rostliny dostaly do středu zájmu a byly z nich izolované čisté látky, spíše však 

souhrny látek, jimiţ se postupně mohly nahrazovat dosavadní drogy. Objevila 

se i první syntetická léčiva, jeţ postupně zatlačila drogy a brzy ovládla terapii (2). 

Od léčivé rostliny k léku však vede dlouhá a sloţitá cesta. Na vyuţití léčivých 

rostlin k průmyslové výrobě léčiv se podílí celá řada specialistů nejrůznějších oborů. 

Vybrané rostliny je nejprve nutno bezpečně určit, izolovat látky, které obsahují, 

a chemicky je definovat. S účinnými látkami se pak provádějí biologické 

a farmakologické zkoušky, zjišťuje se jejich přesná chemická struktura. Záměrem je 

nahradit účinnou přírodní látku látkou syntetickou, uměle chemicky vyrobenou. 

Jsou-li pak výsledky všech sloţitých zkoušek příznivé, začne se s průmyslovou 

výrobou syntetické látky. V případech, kdy chemická struktura účinné látky není 

dokonale známa, nebo kde je syntéza z různých důvodů nemoţná, ekonomicky 

nevýhodná či má látka lepší účinnost v přírodním stavu, zůstává léčivá rostlina 

jediným vhodným a vyuţitelným zdrojem (1). Můţe pak slouţit jako výchozí 

surovina pro chemické polosyntézy, jimiţ se obměňováním struktury vytvářejí látky 

nové, často s významnějším terapeutickým účinkem (2).  

Přes veškeré úspěchy chemie tak neztrácejí léčivé rostliny ani v současnosti 

na významu. Stále se k nim vracíme, pochopitelně na jiné úrovni poznání, s jinými 
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izolačními a ověřovacími metodami a také s nesrovnatelně vyššími 

farmakologickými poznatky a moţnostmi jejich vyuţití (2). 

Právě biotechnologie bychom mohli zařadit mezi vědní discipliny nového 

milénia. Uplatňují se stále více a častěji v zemědělství a potravinářství, ve výrobě 

chemických látek a v medicíně (3). Mocný impuls pro rozvoj biotechnologií přinesl 

zejména rozvoj mikrobiologie a enzymologie, biochemie, fyziologie a zvláště 

molekulární biologie, genetiky a genového inţenýrství. Do sluţeb biotechnologií 

se tak dostaly nejen buňky mikrobiální, ale i rostlinné a ţivočišné. Biotechnologie 

nabyly obrovského významu v oblasti farmaceutické výroby. Zejména enzymologie, 

genové inţenýrství, technika buněčných a tkáňových kultur umoţňují ovládat ţivé 

buňky a buněčné soubory i biologické syntézy (4).  

Třebaţe biotechnologie v nejširším slova smyslu zahrnují i tak jednoduché 

a tradiční postupy, jako je výroba sýra či piva, a třebaţe existují po tisíciletí, pokrok 

zaznamenaný v posledních desetiletích minulého a prvních letech tohoto století 

a tisíciletí přinesly zásadní zlom. Dnes představuje biotechnologický průmysl jen 

v medicíně globálně působící odvětví s několika stovkami produktů, které umoţňují 

léčit řadu chorob nesrovnatelně účinněji a bezpečněji neţ dříve, a dokonce tak léčit 

i řadu těch, jeţ dříve léčit moţno nebylo (3).  

Rostliny musíme stále ještě povaţovat za dosud málo prozkoumanou 

zásobárnu farmaceutických látek. Řada rostlinných látek je však jako farmaka 

pro člověka nenahraditelná a poţadavky na tyto látky rychle stoupají. Pro výrobu 

farmaceuticky důleţitých rostlinných produktů se pak nabízí vyuţití rychle 

se rozvíjejících technik explantátových kultur (19). Ty mohou být významným 

zdrojem např. kardioaktivních glykosidů (digoxin, lanatosid), chininu, efedrinu aj. 

Jsou také perspektivní pro biotransformace různých sloučenin. Ekonomicky 

aplikovatelné jsou především kontinuální kultivace buněčných suspenzí a kultivace 

imobilizovaných buněk (20). 
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II. CÍL PRÁCE 

 

Cílem této práce je sledování vlivu dusičnanu stříbrného na produkci 

kumarinů suspenzní kulturou Angelica archangelica L. 
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III. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 Andělika lékařská 
 

1.1 Popis 

 

Angelica archangelica L., syn. Archangelica officinalis (Moench) Hoffm., 

z čeledi Apiaceae je dvouletá aţ víceletá mohutná aromatická bylina, 1 aţ 2,5 m 

vysoká. Z krátkého tmavohnědého, 5 aţ 7 cm silného krouţkovitě vrásčitého 

oddenku vyrůstá větší počet 30 aţ 40 cm dlouhých  a 1 aţ 1,5 cm silných, dolů 

směřujících kořenů (1). V prvním roce vytváří bohatou růţici velkých, asi půl metru 

dlouhých přízemních listů s mohutnými pochvami. V druhém, třetím a čtvrtém roce 

kvete (1, 5). 

Lodyha je přímá, v horní polovině přímo odstále větvená, oblá, jen nezřetelně 

podélně rýhovaná, zelená nebo tmavě nachově zbarvená, s velkou centrální dutinou. 

Listy jsou střídavé, dvakrát aţ třikrát trojeně zpeřené, v obrysu široce 

trojúhelníkovité, aţ 110 cm dlouhé, přízemní dlouze řapíkaté, lodyţní nadmutou 

pochvou přisedlé. Lístky  jsou vejčité aţ vejčitě kopinaté, špičaté, na okraji nestejně 

ostře pilovité. Koncové lístky jsou víceméně trojlaločné aţ pětilaločné, postranní 

většinou nesouměrně dvojlaločné. Nejhořejší listeny jsou téměř redukované 

v pouhou listovou pochvu (6, 2). 

Jednotlivé větve jsou zakončeny velkými polokulovitými sloţenými okolíky 

bez obalu, majícími průměr 10 aţ 15 cm a sloţenými z 14 aţ 40 hustých okolíčků 

s obalíčky s čárkovitými aţ šídlovitými, lysými aţ drsnými listeny (1, 6). 

Květy jsou obojaké, paprsčité, kromě pestíku pětičetné, s volnými obaly 

a medově vonné (2). Kališní cípy nezřetelné, korunní lístky vejčitě kopinaté, 

s dovnitř zahnutou špičkou a krátce klínovitou bází, zelenavě bělavé aţ ţlutozelené, 

1,2 aţ 2,0 mm dlouhé, 0,8 aţ 1,4 mm široké (6). Tyčinky jsou nápadně dlouhé 

(2 aţ 3 mm), čnělky jsou kratičké, nepřevyšují květní terč. Kvete od července 

do srpna (7).  

Plodem jsou elipsoidní, bledoţluté dvojnaţky, které se ve zralosti dělí svisle 

odzdola ve dvě naţky. Kaţdá je ze hřbetu smáčklá, na hřbetě se třemi ţebry, 

na bocích se dvěma širokými blanitými křídly (2, 7). 
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1.2 Výskyt 

 

Andělika je eurasijský druh, rozšířený v chladnějších oblastech. Roste 

roztroušeně od podhorského do subalpinského pásma podél horských potoků, 

na pasekách, prameništích a subalpinských loukách. Hojnější je v severní Evropě 

a na Sibiři, na zaplavovaných neutrálních půdách s nánosy jílů. Protoţe byla zejména 

ve středověku velmi oblíbena (často se pěstovala v klášterních zahradách), je 

na mnoha místech vyhubena, jinde se vyskytuje jen zplanělá (1).  

Rozšíření na území ČR je zjevně druhotné. Jednak šlo o rostliny pěstované 

v zahradách, popř. o pozůstatky z těchto kultur na stejných místech, vzácněji 

o rostliny zplanělé z těchto kultur do okolí. Pěstování i zplaňování bylo vázáno 

převáţně na vyšší polohy, ale v posledních dvou aţ třech desetiletích se andělika 

rozšířila jako expanzivní neofyt na březích Labe na úseku dlouhém 155 km od Semic 

aţ po státní hranici u Hřenska. Invazí na labské břehy tak zaujala hlavní pozice 

v planárním stupni, ač se dříve zdálo, ţe dává přednost vyšším polohám (6). 

Pro potřeby farmaceutického i potravinářského průmyslu se pěstuje 

ve velkém. Nejlépe se jí daří ve vlhčích humózních půdách (1). 

 

1.3 Droga 

 

Z anděliky lékařské se pouţívá především oddenek s adventivními kořeny 

(Radix angelicae), někdy i plody (Fructus angelicae) a listy (Folium angelicae) (6).  

Lékopisnou drogou je Angelicae radix (10), celý nebo řezaný opatrně usušený 

oddenek a kořen druhu Angelica archangelica L. Makroskopicky je oddenek 

šedohnědý nebo červenohnědý, příčně kruhovitě rýhovaný, na spodu s šedohnědými 

nebo červenohnědými, válcovitými, podélně brázditými někdy rozvětvenými kořeny, 

které jsou na povrchu často neúplně příčně krouţkované. Na vrcholu oddenku někdy 

zbytky stonků a bází listů. Lom nepravidelný. Na příčném řezu je patrná šedobílá 

houbovitá zřetelně paprsčitá kůra, v níţ siličné kanálky tvoří hnědé body a široké 

ţluté aţ šedoţluté dřevo, které v oddenku uzavírá šedou nebo hnědavě bílou dřeň 

(11). 
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1.4 Sběr a sušení 

 

Drogy se většinou získávají z rostlin pěstovaných (var. sativa), výjimečně 

z rostlin rostoucích ve volné přírodě (subsp. officinalis var. officinalis) (2). 

Při získávání kořenové drogy se na podzim (září aţ říjen) druhého roku 

vykopávají celé kořenové systémy. Doporučuje se i sběr před tvorbou květních 

výhonků (březen aţ duben), neboť výtěţnost silice je v tomto období asi 1,5 % 

(ve stádiu kvetení a tvorby plodů je nejniţší). Droga se po dokonalém a rychlém 

umytí ve studené vodě suší ve stínu na vzdušném místě. Nejvýhodnější je sušení 

umělým teplem v teplotním rozmezí 30 aţ 35 °C. Silné oddenky je moţno rozkrojit, 

vhodnější je však sušení vcelku. Droga snadno vlhne a často je napadána škůdci, je 

proto třeba ji dokonale usušit, aby byla lehce lomivá, křehká a nebyla dřevnatá. 

Vyznačuje se silně aromatickou vůní, ostře kořenitou a nahořklou chutí (8, 1). 

Plody se sklízejí v srpnu a v září tak, ţe se seřezávají celá květenství 

a oddělují naţky, které se suší při teplotě 35 °C (1). 

 

1.5 Obsahové látky 

 

Oddenková droga obsahuje 0,3 aţ 1 % silice (Oleum angelicae) s hlavním 

podílem α-pinenu, limonenu, α-phelandrenu, p-cymenu, α-thujonu, β-karyophylenu, 

linaloolu a borneolu, dále obsahuje terpeny a laktony s baktericidními účinky. Z nich 

pentadekanolid se vyznačuje piţmovým pachem. Terapeuticky jsou dále významné 

hořčiny, kumarinové a furokumarinové deriváty. 

Naţky obsahují 1 aţ 2 % silice s vyšším podílem terpenů; z kumarinových 

derivátů převaţuje imperatorin. 

Naťová droga má silic nejméně (2, 5, 6).  

Kromě silice obsahují rostliny flavonoid archangelinon, angelikovou, 

jablečnou a další organické kyseliny, třísloviny, pektin, cukry a jiné látky (6). 

 

1.6 Farmakologické působení 

 

Účinné látky příznivě ovlivňují sekreci ţaludečních šťáv, podporují trávení 

(stomachikum), povzbuzují sekreci a nervovou činnost (nervinum), uvolňují křeče 

(spasmolytikum), zbavují plynatosti (karminativum), usnadňují odkašlávání 
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(expektorans) a mají slabý močopudný účinek (diuretikum) (1). Andělika působí 

proti bakteriím a některým plísním. Podobné druhy andělik (Angelica sinensis) mají 

ochranné účinky na játra a zabraňují sníţení obsahu zásobního polysacharidu 

glykogenu v játrech (9).  

U zvláště citlivých osob můţe práce s čerstvými rostlinami i s jejími drogami 

vyvolat působením kumarinových derivátů fotosenzibilitu, alergické vyráţky a otoky 

(2). 

 

1.7 Použití 

 

Droga byla odedávna v lidovém léčitelství velmi oblíbená, ve středověku 

se pouţívala i proti moru. Nyní se pouţívá jako prostředek zlepšující trávení (vnitřně 

v nálevu jako stomachikum a karminativum), při nemocech trávicí trubice 

(při nechutenství, střevních kolikách, gastritidách a průjmech, nedostatečné ţaludeční 

sekreci), ke zvýšenému vylučování ţluči, k podpoře sekreční funkce střev. Dále 

se pouţívá při nervovém vyčerpání, hysterii, nespavosti a jako prostředek s účinky 

močopudnými, potopudnými, posilujícími a tonizujícími. Pouţívá se i jako kloktadlo 

při zánětech dutiny ústní (ve formě lihového roztoku Spir. Angelicae comp.). 

Společně s dalšími drogami se pouţívá do celkově posilujících koupelí. Obklad 

z odvaru se pouţívá při myalgiích (1, 5). 

Angelikový kořen je obsaţen v čajovinách Alvisan (antisklerotikum, 

hypotenzivum), Stomaran (stomachikum) a Valofyt (sedativum, neurotonikum – je 

indikován při stavech podráţdění a mírné úzkosti) (8). 

Zevně je droga vhodná při zhmoţděninách s krevními podlitinami, zánětech 

pokoţky ve vlasové části hlavy, při nehojících se a hnisavých bércových vředech, 

při spáleninách (9). 

Andělika je také významnou medonosnou rostlinou, skýtající včelám jasně 

ţlutý med (7). 

V Evropě se od nepaměti pouţívá také v kuchyni jako zeleninové koření, 

hlavně do polévek. Ve Francii, Rakousku i jinde se mladé lodyhy a řapíky kandují 

a jejich kousky zdobí cukrářské výrobky. Přísada práškované oddenkové drogy 

se také pouţívá k aromatizaci šňupavého tabáku. Aromatických vlastností je téţ 

vyuţíváno k výrobě hořkých ţaludečních likérů (šartréska, benediktinka). Z oddenků 
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i plodů se destiluje silice, pouţívaná v potravinářském průmyslu a parfumérii (2). 

V posledních letech se některé látky, které droga obsahuje, studují z hlediska 

protinádorové aktivity (1). 

 Nedoporučuje se pouţívat drogu během těhotenství a laktace (9). Také 

se nedoporučuje podávat pacientům s cukrovkou (12). 
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Obrázek č. 1: Archangelica officinalis subsp. officinalis – botanický popis 

rostliny (6). 

 

1 - dolní list, 1a - horní list s pochvou, 1b - průřez listovým řapíkem, 1c - květenství, 

1d - květ, 1e - plod, 1f - příčný řez plodem. 
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Obrázek č. 2: Andělika lékařská (1) 
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2 Sekundární metabolismus a sekundární metabolity 
 

 V souvislosti se studiem látek produkovaných rostlinami se pouţívá termín 

primární metabolismus (jeho produkty jsou primární metabolity) a sekundární 

metabolismus (sekundární metabolity). Definice těchto pojmů nejsou jednotné. Lze 

konstatovat, ţe biogeneze proteinogenních kyselin, nukleových kyselin, většiny 

sacharidů, proteinů, některých karboxylových kyselin označujeme jako primární 

metabolismus. Vedle těchto reakcí probíhají v cytosolu často biochemické reakce, 

které nejsou ţivotně nezbytné, jsou různé i podle individuality organismu nebo 

skupiny organismů. Označujeme je jako sekundární metabolismus (13). 

 Sekundární metabolity tedy nejsou rozšířeny všeobecně. Jedná se o látky 

často specifické pro určité taxony, vyznačující se často určitým farmakologickým 

účinkem. Nejsou zpravidla zdroji energie, jejich rozklad nemá význam 

pro syntetizující buňku. Nepatří k základnímu biochemickému vybavení buňky 

a tvoří se jen v určitých stádiích ontogenetického vývoje organismu (14).  

 Biogeneze sekundárních metabolitů se v podstatě odvíjí pouze z několika 

primárních metabolitů, a to aminokyselin, acetylkoenzymu A, mevalonové kyseliny 

a meziproduktů biosyntézy kyseliny šikimové. Předpokládá se, ţe vznik těchto 

produktů je v podstatě detoxikační mechanismus rostlinného organismu. Svědčí 

o tom jejich koncentrování ve speciálních kompartmentech – vakuolách, buněčných 

stěnách, sekrečních kanálcích apod. Je moţné přijmout i závěry rostlinné ekologie 

o tvorbě těchto látek jako prostředků ochrany před škůdci, jako efektorů a regulátorů 

různých funkcí, jako lákačů hmyzu – opylovačů, jako látek inkrustujících 

a impregnujících (15). 

 

2.1 Glykosidy 

 

 Nejrozsáhlejší skupinou sekundárních metabolitů jsou glykosidy. Jejich 

molekula je tvořena částí cukernou (glykon) a necukernou (aglykon neboli genin), 

které jsou navzájem propojeny glykosidickou vazbou (13). Cukernou sloţku tvoří 

monosacharidy, nejčastěji glukosa, rhamnosa, arabinosa, xylosa, vzácněji 

deoxycukry (digitoxosa, cymarosa). Podle cukrů se pak glykosidy označují jako 

glukosidy, rhamnosidy, atd. Aglykony mohou být nejrůznější látky, předpokladem je 

přítomnost skupiny schopné glykosidní vazby (alkoholy, fenoly, thioalkoholy, 
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aminy). Glykosidy se snadno štěpí zředěnými minerálními kyselinami a také enzymy 

– glykosidasami na aglykon a cukernou sloţku (glykon). 

 Glykosidy jsou rozšířené v celé rostlinné říši, některé druhy jsou však typické 

pro určité čeledi. Pro rostlinu má tvorba glykosidů patrně detoxikační význam. 

Lipofilní toxické látky se vazbou na cukry stávají rozpustnými ve vodě a mohou být 

transportovány. Mohou také slouţit k ukládání cukrů. 

 Farmakodynamický účinek glykosidů bývá vázán na aglykon, cukerná sloţka 

jej však můţe významně modifikovat (16). 

Převáţné mnoţství glykosidů se shromaţďuje v listech, pupenech, semenech 

a oddencích (2).  

Podle charakteru aglykonu se glykosidy třídí do skupin (fenolické, 

flavonoidní, kumarinové atd.) (16). 

 

2.1.1 Kumarinové glykosidy 

 

 Kumarinové glykosidy, tzv. kumariny, se odvozují od kumarinu, aromatické, 

vonné látky. Kumarin byl poprvé izolován v r. 1820 z tonkových bobů (Semen 

tonco), coţ jsou semena jihoamerického stromu Dipteryx odorata (Fabaceae), 

domácího v Guayaně a Brazílii (2, 17). Určité čeledi krytosemenných rostlin jsou 

na kumariny bohatší, např. čeledi Fabaceae, Asteraceae, Poaceae a zvláště pak 

Apiaceae a Rutaceae. Jsou obsaţeny v běţných zeleninách, jako je celer a petrţel, 

a téţ v ovoci, např. citrusových plodech (17, 18). 

 

2.1.1.1 Chemická struktura 

 

 Svou strukturou jsou kumariny deriváty α-chromonu. Vznikají z cis-formy 

kyseliny o-hydroxyskořicové vytvořením laktonu. Prekursory kumarinu v rostlinách 

jsou glykosidy kyseliny o-kumarové (trans-forma) a kyseliny kumarinové (cis-

forma), které jsou enzymem isomerasou udrţovány ve vzájemné rovnováze. 

Při sušení se glykosidy štěpí a tvoří se kumarin, lakton volné kumarinové kyseliny. 

Nenasycený laktonový kruh je podobně jako u kardioaktivních glykosidů nositelem 

účinku (16).  
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 Podle chemické struktury je moţné kumariny rozdělit na: 

 jednoduché kumariny: všechny jsou substituované v poloze C-7 hydroxylo-

vou skupinou a dále se tatáţ funkční skupina můţe objevovat v polohách C-5, 

C-6 a C-8. Skupiny OH jsou pak methylovány nebo glukosylovány. Patří sem 

např. umbelliferon, herniarin, eskuletin, skopoletin, fraxetin. 

 

 

R1 = R3 = H, R2 = OH  Umbelliferon 

R1 = R3 = H, R2 = OCH3  Herniarin 

R1 = R2 = OH, R3 = H  Eskuletin 

R1 = OCH3, R2 = OH, R3 = H Skopoletin 

 

 

 kondenzované kumariny: dělící se na furanokumariny a pyranokumariny. 

Furanokumariny: mají nakondenzovaný furanový kruh v poloze C-6/C-7 

(psoralenový typ), např. psoralen, xanthotoxin, imperatorin, bergapten, nebo 

v poloze C-7/C-8 (angelicinový typ), např. angelicin, pimpinellin. 

Pyranokumariny: mají v poloze C-7/C-8 nakondenzovaný pyranový kruh 

(někdy označované jako seselinový typ). Nacházejí se v droze Fructus 

visnagae (Apiaceae) (17, 18). 

 

 

  

 

  

 

 

 

         Xanthotoxin         Bergapten 
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       Imperatorin                           Angelicin 

 

 

2.1.1.2 Farmakologické vlastnosti 

 

Kumariny působí tlumivě na CNS, sniţují teplotu a mají hypnotické účinky. 

Některé působí také spasmolyticky (16). 

Kumariny s furanovým kruhem v molekule jsou potentními primárními 

fotosensibilizujícími jedy. Tyto fotosensibilizátory se dostávají po konzumaci 

krevním oběhem do pokoţky, kde jsou příčinou abnormální reakce kůţe na sluneční 

záření (především aktivního UV). Na úrovni molekulární je zjištěno, ţe se  

furanokumariny mohou zabudovat do nukleových kyselin a poškodit genom. Takto 

lze vysvětlit jejich dokázané mutagenní a karcinogenní vlastnosti (tvorba 

melanomů). Na úrovni buněčné jsou popisovány anomálie v buněčném dělení, 

změna permeability membrán a s tím související změny v aktivních transportních 

procesech, poruchy glykolýzy a buněčného dýchání, porušení syntézy bílkovin 

a DNA, buněčná smrt. Klinické projevy fotosensibilizace závisí na typu 

fotodynamické látky, jaké její mnoţství se dostalo periferním oběhem do pokoţky, 

jak dlouhé bylo působení UV záření. Počáteční svědění, pálení a celkový neklid 

se můţe vyvinout aţ do formy generalizované fototoxické reakce charakterizované 

erytémem a edémem, častými sekundárními infekcemi, které mohou vést 

aţ k nekrotizaci velkých ploch pokoţky. Z celkových příznaků se můţe objevit 

ţloutenka. Furanokumariny mohou být také příčinou alergické kontaktní dermatitidy 

a fotodermatitidy. Fototoxické furanokumariny obsaţené v andělice jsou angelicin, 

bergapten, imperatorin, xanthotoxin, xanthotoxol (18). 

Schopnosti furanokumarinů sensibilizovat kůţi na účinky slunečního záření 

a zvyšovat tak její pigmentaci se vyuţívá při léčení vitiliga. Běţné jsou přípravky 
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z Ammi majus s obsahem bergaptenu (16). Ten mimo jiné vykazuje tlumivý účinek 

na CNS a je schopen usmrcení houbových organismů, zástavy růstu tumorů, 

inaktivace mikroorganismů a savčích buněk v kulturách; tvorby katarakty čočky. Je 

také vysoce toxický pro ryby (18). 

Některé jednoduché kumariny se pouţívají jako ochrana proti intenzivnímu 

slunečnímu záření, zejména eskulin. Eskulin a eskuletin mají kromě toho 

P vitaminový účinek.  

Umbelliferon, rozšířený v čeledi Apiaceae, je obsaţen v klejopryskyřici 

Gummiresina asa foetida z druhů rodu Ferula, pouţívané v minulosti jako 

sedativum. 

Kumariny obsaţené v druzích rodu Fraxinus působí diureticky a zvyšují 

vylučování kyseliny močové (saluretikum) (16, 17). 

Dikumarol brání tvorbě prothrombinu v játrech, ve vyšších dávkách játra 

poškozuje. Začal se pouţívat k profylaxi a terapii trombosy, podobně jako heparin, 

proti němuţ má výhodu v moţnosti perorálního podání.  

Pyranokumariny mají schopnost rozšiřovat koronární cévy a sniţovat krevní 

tlak (16). 
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3 Rostlinné biotechnologie 
 

3.1 Explantátové kultury 

 

 Jako explantáty se označují různé typy in vitro kultivovaných orgánů 

vyňatých z rostlin, jejich částí, meristematických pletiv, buněk, protoplastů a kalusů 

(19). V praxi to znamená oddělit ze sterilně napěstované nebo povrchově 

sterilizované rostliny určitou část, umístit ji do sterilního prostředí a kultivovat 

za více či méně definovaných podmínek (20). 

 Celá historie explantátových kultur se odvíjí od konceptu totipotence, který 

formuloval Haberlandt (1902). Totipotence rostlinné buňky je schopnost jakékoliv 

plnohodnotné rostlinné buňky dát vznik jakémukoliv pletivu i celému rostlinnému 

organismu (21). Totipotence umoţňuje realizaci genetických změn vyvolaných 

v jednotlivých buňkách na úrovni celého organismu. I vysoce diferencované, 

specializované buňky si uchovávají schopnost za určitých podmínek opět 

diferencovat a nabýt charakter meristematického pletiva s vysokou dělivostí (13). 

Nejtypičtěji se tato vlastnost projevuje u zygoty, jeţ v sobě obsahuje celý 

organismus, který z ní postupně vzniká. Diferenciace nesmí dosáhnout takového 

stupně, aby byla ztracena nebo ireverzibilně inaktivována část genetické informace, 

která umoţňuje právě vznik jedince ze zygoty. Tuto vlastnost vykazují buňky 

embryonální a meristematické, s minimálním stupněm diferenciace. Řada typů 

diferencovaných buněk je také totipotentní. Aby diferencovaná, plnohodnotná buňka 

mohla svoji totipotenci projevit, musí nejprve dojít k její dediferenciaci. To znamená, 

ţe se musí vrátit strukturálně i funkčně na úroveň zygoty, buňky embryonální nebo 

meristematické. Zjednodušují se buněčné organely a především se obnovuje dělení. 

Není-li však dělení přísně organizované a není-li nastolena buněčná a posléze 

orgánová polarita, nedojde k vývinu organizované struktury, ale začne vznikat pouze 

kalus. Pro vznik celistvé rostliny je důleţité i programové odumírání buněk, jehoţ 

projevem je apoptosa. Proces dediferenciace není omezen pouze na explantátové 

kultury. Dochází k němu i v celistvé rostlině při vzniku sekundárních meristémů 

(21). Shrneme-li uvedené poznatky, pak teoreticky jakékoliv pletivo obsahující 

buňky s funkčním jádrem je vhodné pro odvození explantátové kultury (20). 
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3.2 Typy rostlinných explantátů 

 

 Podle morfologických kritérií lze rostlinné explantáty rozdělit na kultury 

orgánové, tkáňové (pletivové), suspenzní, buněčné a kultury buněčných protoplastů:  

a) orgánové kultury jsou sloţeny z orgánových systémů, jednotlivých orgánů 

nebo jejich částí. Buňky jsou diferencované, stavba a funkce orgánů jsou 

zachovány; 

b) tkáňové (pletivové) kultury jsou morfologicky dezorganizované 

mnohobuněčné částečně soudrţné shluky buněk tkáně. Rozmnoţují 

se většinou na polotuhých nebo tuhých ţivných půdách; 

c) suspenzní kultury obsahují volné buňky i drobné buněčné shluky 

suspendované v tekuté ţivné půdě, jsou provzdušňovány a promíchávány; 

d) buněčné kultury jsou jednotlivé volné buňky kultivované v tekuté nebo 

polotekuté půdě, v některých případech na nosiči nasyceném ţivnou půdou; 

e) kultury buněčných protoplastů obsahují pouze nahé rostlinné protoplasty. 

Získávájí se enzymatickým štěpením buněčných stěn v hypertonickém 

prostředí (13). 

 

Za základní vlastnosti kultur rostlinných explantátů lze tedy obecně 

povaţovat tyto znaky: 

a) kultury, zejména tkáňové a suspenzní, lze odvodit, aţ na nečetné výjimky, 

z kterékoliv rostlinné části; 

b) explantáty eliminují korelační vztahy, existují ve výše organizovaném celku; 

c) při odvozování kultur (ne vţdy v orgánové kultuře) dochází v primárním 

explantátu k dediferenciaci; 

d) základní prvky totipotence jsou zachovány; 

e) realizované kultury jsou heterotrofní, i kdyţ byla pozorována určitá 

fotosyntetická aktivita (13). 

 

3.3 Metodologie explantátových kultur 

 

Metodologie explantátových kultur v podstatě vyuţívá mikrobiologických 

technik a biotechnologických procesů zaloţených na mikroorganismech. Existují 

však rozdíly mezi kultivacemi mikroorganismů a rostlinných buněk. Kultivace 
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explantátových kultur probíhají delší dobu, jsou citlivější na střiţné síly 

při mechanickém míchání, pro selekci a stabilizaci určitých genotypů se pouţívají 

komplikovanější postupy. 

 Prvým úkolem je získat stabilní vysokoprodukční explantátové kultury 

sestávající z jednotlivých buněk nebo jejich nekolikačetných agregátů. Explantátová 

kultura se získá z kterékoli části rostliny, nadzemní nebo podzemní, explantací 

parenchymatické tkáně, jejím přenesením na tuhou ţivnou půdu a inkubací 

v teplotním rozmezí 23 aţ 28 °C. Po nárůstu dostatečného mnoţství buněk ve formě 

kalusu (v průběhu dvou aţ tří týdnů) je moţné je opakovaně přenášet na čerstvé 

ţivné půdy (tzv. pasáţování) a udrţovat tak získanou kulturu v aktivním stavu. 

Chceme-li získat buněčnou suspenzi, převedeme kalus do tekutého média a nádobu 

umístíme na roler nebo třepačku. V průběhu několika týdnů této kultivace a častým 

pasáţováním získáme suspenzi buněk (19, 22). 

 

3.4 Kultivace explantátových kultur 

 

3.4.1 Kultivační podmínky 

 

 Kultivační podmínky umoţňují růst a vývoj v explantátové kultuře. Zahrnují 

především médium, které představuje zdroj energie, výţivy a regulačních látek. Dále 

k nim patří světelný reţim, tj. intenzita a kvalita světla a fotoperioda. Významnou 

úlohu hraje i teplota. Do kultivačních podmínek musíme zahrnout i plynnou fázi 

uzavřeného kultivačního prostředí – zvýšený či sníţený obsah některých plynů, 

případně mnoţství vodní páry (23). Pro přípravu explantátových kultur rostlinných 

buněk má téţ značný význam volba vhodného kultivačního zařízení (21). 

 

3.4.1.1 Živné médium  

 

 Úspěch pokusů a aplikací metod in vitro je závislý ve velké míře na dobrých 

znalostech potřeb výţivy kultivovaných buněk a tkání (22). Sloţení kultivačního 

média je jedním z nejdůleţitějších faktorů ovlivňujících růst a morfogenezi 

v explantátových kulturách rostlin (20). Existuje celá řada médií pouţívaných 

pro různé druhy rostlin a pro různé účely kultivace. Mezi nejčastěji pouţívaná média 
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patří média, která popsali Murashige and Skoog (MS, 1962), Gamborg et al. (B5, 

1968), Shenk and Hildebrandt (SH, 1968), charakteristická vysokým obsahem 

makroelementů. Ostatní média obsahují makroelementů podstatně méně, např. 

média, která popsali White (1963), Nitsch and Nitsch (1969) a Lloyd and McCown 

(1981). 

Média pouţívaná jak pro kultivaci buněk, tak rostlinných pletiv či orgánů 

obsahují obvykle následující sloţky: 

a) makroelementy: zahrnují šest nejdůleţitějších prvků, a to dusík, 

fosfor, draslík, vápník, hořčík a síru;  

 

b) mikroelementy: mezi mikroelementy nezbytné pro růst patří ţelezo, 

mangan, zinek, bór, měď a molybden. Ţelezo a zinek se obvykle 

dodávají do médií v chelátové formě. Někdy se také dodává kobalt, 

jód, sodík a chlór, ale tyto prvky nemusí být pro růst explantátové 

kultury nezbytné; 

 

c) zdroj uhlíku a energie: nejčastěji je pouţívána sacharosa, obvykle 

v koncentraci 2 aţ 3 %. V některých případech je moţné sacharosu 

nahradit glukosou či fruktosou (20); 

 

d) vitaminy: pro rostlinné buňky a pletiva kultivovaná in vitro mohou 

být některé vitaminy limitujícím faktorem jejich růstu, neboť jsou 

nezbytné jako katalyzátory řady metabolických procesů. Nejčastěji 

se do ţivných médií přidává thiamin, jeţ je jako jediný vitamin 

pro růst explantátových kultur nepostradatelný, kyselina nikotinová, 

pyridoxin a myoinositol, které často zlepšují růst buněk. Někdy 

se pouţívají další vitaminy jako biotin, kyselina listová, kyselina 

askorbová, kyselina pantothenová, riboflavin atd. Jejich přítomnost 

v médiích však většinou není nezbytná (20, 22); 

 

e) aminokyseliny a další zdroje organického dusíku: kultivované 

rostlinné buňky jsou schopny syntetizovat všechny nezbytné 

aminokyseliny, ale přítomnost některých aminokyselin v ţivném 

médiu můţe růst explantátů stimulovat. Aminokyseliny slouţí 
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buňkám jako bezprostřední zdroj dusíku, který je v organické formě 

vyuţíván rychleji neţ ve formě anorganické. Nejčastěji se dusík 

v organické formě dodává do ţivných médií ve směsi aminokyselin, 

např. hydrolyzát kaseinu. Velmi často se také pouţívá L-glutamin, 

L-asparagin, glycin a adenin. Aminokyseliny dodávané samotné 

mohou při vyšších koncentracích také inhibovat růst; 

 

f) nedefinované organické složky médií: jedná se o organické extrakty 

stimulující růst explantátových kultur. Nejčastěji se pouţívá 

proteinový hydrolyzát a kokosové mléko, dále se můţe pouţít 

kvasničný extrakt, sladový extrakt, extrakt z banánů, pomerančové či 

rajčatové šťávy; 

 

g) látky používané pro zpevnění média: nejčastěji se pouţívá agarový 

gel, neboť je stabilní při teplotách pouţívaných ke kultivaci, nereaguje 

s ostatními sloţkami média a není rozkládán rostlinnými enzymy. 

Vedle agaru je moţné pouţívat ke zpevnění média také agarosu, 

Phytagel a Gerlite, které představují syntetické látky. Kromě pevných 

médií lze explantáty fixovat na můstcích z filtračního papíru, 

polyuretanové pěně, čedičové vatě či perforovaném celofánu (20); 

 

h) regulátory růstu: ovlivňují chování kultury buď samostatně nebo 

častěji ve vzájemných kombinacích. Jejich účinek závisí jak na druhu 

pouţité látky, tak na konkrétní látce a její koncentraci. Jak 

fytohormony, tj. přirozené růstové regulátory, tak i syntetické 

regulátory růstu často rozlišujeme na regulátory povahy stimulační 

(stimulátory) a povahy inhibiční (inhibitory). Avšak i „stimulátor“ 

můţe ve vyšší koncentraci růst inhibovat a naopak „inhibitor“ 

ve velmi nízké koncentraci můţe působit stimulačně (23). 

Pokud jde o mechanismus působení regulátorů růstu, můţeme říci, ţe 

místa jejich působení se nacházejí kdesi na úrovni genu a v určitých 

případech, pravděpodobně přes stimulaci syntézy i-RNA, umoţňují 

začátek syntézy bílkovin enzymů, které pak kontrolují metabolismus 

a fyziologické procesy v rostlinách (24).  
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Mezi hlavní růstové regulátory pouţívané v kultivačních médiích 

patří: auxiny, cytokininy, gibereliny a kyselina abscisová. 

Auxiny (např. kyselina indolyloctová, kyselina indolylmáselná, 

kyselina dichlorfenoxyoctová, kyselina naftyloctová) jsou 

v kultivačním médiu pouţívány především za účelem stimulace tvorby 

kalusu a buněk, v některých případech k indukci tvorby prýtů 

a zejména kořenů, k indukci somatické embryogeneze a stimulaci 

růstu apikálních meristémů. Různé druhy auxinů mají různou 

fyziologickou aktivitu, pohybují se různou rychlostí pletivy, jsou 

vázány na jiné receptorové buňky a jsou jiným způsobem 

metabolizovány (20). Do kultivačních médií bývají většinou 

přidávány v kombinaci s cytokininy, neboť jejich vzájemná 

kombinace podporuje jak dediferenciaci, tak opětnou diferenciaci 

(23). 

Cytokininy (např. benzylaminopurin, 6-dimethylaminopurin, 

furfurylaminopurin a zeatin) se pouţívají v kultivačních médiích 

za účelem stimulace buněčného dělení, k indukci tvorby prýtů 

a inhibici tvorby kořenů. Morfogenetická reakce v explantátové 

kultuře je značně závislá na vzájemném poměru auxinu a cytokininu 

v kultivačním médiu. Iniciace tvorby kořenů, embryogeneze a iniciace 

tvorby kalusu je stimulována, je-li poměr auxinu k cytokininu vysoký. 

Je-li tento poměr nízký, je indukována tvorba adventivních nebo 

axilárních prýtů (20). 

Gibereliny (především kyselina giberelová – GA3) většinou nehrají 

při morfogenezi významnější roli, ale někdy mohou přesto tento 

proces ovlivnit (22, 23). 

Kyselina abscisová se dodává za účelem stimulace i inhibice růstu 

kalusu v závislosti na rostlinném druhu, ke stimulaci proliferace 

a inhibici pozdějších fází embryogeneze (20). 

 

 Ve všech případech je třeba při zhotovení ţivného média věnovat pozornost 

koncentraci vodíkových iontů. Obyčejně se doporučuje pH 5,5 aţ 6,0, v některých 

případech 6,0 aţ 7,0. Příslušná hodnota pH se v případě potřeby upravuje 

hydroxidem draselným nebo kyselinou chlorovodíkovou (1M) (20). 
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 Teplota a světlo ovlivňují explantátovou kulturu modifikováním nejrůznějších 

biochemických a fyziologických procesů (23). 

 

3.4.1.2 Kultivační zařízení 

 

 Volba vhodného kultivačního zařízení má pro přípravu explantátových kultur 

rostlinných buněk značný význam, neboť při kultivacích ve větších objemech 

se rostlinné buňky liší od mikrobních buněk zejména vysokou zdánlivou viskozitou 

buněčných suspensí spojenou s citlivostí ke střiţným silám v důsledku značného 

buněčného objemu. Vhodným zařízením jsou pomaloběţné rolery nebo plastikové 

vaky umístěné na pomaloběţném reciprokém třepacím stroji (19). 

 

3.5 Buněčné suspenzní kultury 

 

 Buněčné suspenzní kultury rostlin představují relativně homogenní populaci 

buněk nebo malých buněčných agregátů, které jsou kultivovány v pohybujícím 

se tekutém ţivném médiu. Buňky suspenze jsou kultivovány v kontrolovaných 

aseptických podmínkách a jednotlivé buňky jsou v přímém kontaktu s ţivným 

médiem, takţe jeho jednotlivé sloţky jsou jim rychle přístupné. Snadný přísun ţivin 

a dobrá výměna dýchacích plynů v pohybujícím se médiu umoţňuje velmi rychlý 

růst buněčné suspenze. 

Buněčné kultury se hojně vyuţívají jako modelový systém při studiu procesů 

sekundárního metabolismu, indukci enzymů, genové exprese a jako výchozí materiál 

pro přípravu enzymů (20). 

 

3.6 Explantátové kultury a produkce sekundárních metabolitů 

 

 Z principů totipotence rostlinné buňky vyplývá, ţe pletivové a buněčné 

kultury mají kompletní genetickou výbavu daného genotypu a mohou tedy 

syntetizovat a hromadit sekundární produkty, jeţ jsou typické pro intaktní rostlinu. 

Avšak nastávají i situace, kdy se v pěstovaných pletivech a buňkách předpokládané 

metabolity netvoří, nebo vznikají látky, které v rostoucí rostlině nejsou (13). 
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 Syntézu a akumulaci sekundárních metabolitů je tedy moţné povaţovat 

za aspekt diferenciace, jev, který je charakterizován biochemicky, histochemicky 

a morfologicky. Bylo demonstrováno, ţe v rychle rostoucích rozpadavých 

suspenzních kulturách se akumuluje malé mnoţství sekundárních metabolitů a ţe při 

procesech cytodiferenciace, buněčné agregace a morfologické organizace dochází 

ke zpomalení růstu, coţ přímo koreluje se vzestupem syntézy sekundárních 

metabolitů v kultuře. Faktory zpomalující růst buněčných kultur působí také často 

stimulačně na produkci sekundárních metabolitů, především cestou omezení 

primárního metabolismu (20).  

 Explantátové kultury mají oproti tradičním způsobům získávání sekundárních 

metabolitů řadu výhod: 

a) syntéza probíhá řízeně v umělém prostředí nezávisle na klimatu a půdních 

podmínkách; 

b) produkčním systémem jsou vyloučeny negativní biologické vlivy 

(mikroorganismy, hmyz) v přírodě měnící produkci sekundárních metabolitů; 

c) v tkáňové kultuře je moţné selektovat kultivary s vyšší produkcí 

sekundárních metabolitů; 

d) automatizací řízení buněčného růstu a regulací metabolických procesů můţe 

klesat výrobní cena a stoupat produkce (20). 

 

Jako velmi perspektivní pro zvýšení produkce sekundárních metabolitů 

explantátovými kulturami se jeví vyuţití imobilizovaných buněk, u nichţ byla 

v některých případech, v porovnání s běţnými buněčnými kulturami, prokázána 

vyšší produkce sekundárních metabolitů. Další výhodou imobilizovaných buněk je 

jejich snazší vyuţití pro kontinuální produkci ţádaných látek. Imobilizace buněk 

spočívá v jejich uzavření do určitého nosného inertního materiálu a následné 

kultivaci v bioreaktorech. Pouţívají se buď k biotransformacím nebo komplexním 

syntézám. Biotransformační reakce umoţňují dokončení syntéz finálních látek, které 

není moţné syntetizovat uměle. V tomto případě se do kultivačního média dodávají 

prekursory těchto látek a rostlinné buňky je upravují. V podstatě se jedná o reakce 

hydroxylační, glykosylační, methylační atd. (20). 

Cílem výzkumu v oblasti produkce sekundárních metabolitů explantátovými 

kulturami je dosaţení komplexní syntézy ţádaných produktů z dodaných ţivin. 
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Do stádia průmyslové výroby byly dotaţeny zatím jen některé kultury, např. 

výroba shikoninu z kultury Lithospermum erythrorhizon, kde se získává pětkrát vyšší 

výtěţek oproti původní rostlině, nebo se vyuţívá průmyslová fermentace buněk 

tabáku k získání ubichinonu a nikotinu (13). 

 

3.7 Využití explantátových kultur 

 

Explantátové rostlinné kultury se uplatní zejména jako: 

a) alternativní příprava produktů získávaných dosud z rostlin v polní kultuře. 

Předností je moţnost vést proces za řízených podmínek, bez závislosti 

na ročním období, na klimatických podmínkách a půdních poměrech. 

Výsledné produkty jsou po kvalitativní stránce homogenní, prosté 

kontaminujících zárodků, hmyzu a chemikálií pouţívaných k ochraně 

kultur; 

b) získávání produktů obsaţených v nesnadno pěstovatelných rostlinách; 

c) získávání nových látek v důsledku změn metabolismu explantátových 

rostlinných buněk. Z explantátových kultur byly izolovány látky, které 

nebyly zjištěny v mateřských rostlinách, z nichţ byly kultury odvozeny; 

d) produkty biotransformací, kdy z poměrně levných a dostupných substrátů 

lze získat farmaceuticky významné látky. 

 

Další vyuţití explantátových kultur spočívá v klonovém rozmnoţování 

rostlin, coţ je klasická metoda rozmnoţování rostlin in vitro, a v mikropropagaci 

rostlin, která patří k tradičním způsobům vegetativního mnoţení rostlin.  

Mikropropagace má oproti běţněji pouţívaným postupům makropropagace 

rostlin řadu výhod: 

a) kultura se odvozuje z velmi malých částí rostlin (explantátů), na nichţ 

regenerují malé rostliny. Tato metoda tedy nevyţaduje příliš prostoru 

k produkci velkého počtu rostlin; 

b) rozmnoţování se provádí ve sterilních podmínkách, čímţ se zabrání 

virovým a mikrobním nákazám; 
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c) podmínky mnoţení jsou přesně definovány a je moţné zvýšit koeficient 

mnoţení. Rychlost mikropropagace je proto mnohem vyšší, neţ 

u tradičních metod; 

d) je moţné produkovat některé druhy či klony rostlin, které se tradičními 

metodami vegetativního mnoţení mnoţí velmi pomalu nebo vůbec; 

e) klonování in vitro je moţno provádět celoročně bez ohledu na roční 

období;  

f) vzhledem k malé velikosti výchozího rostlinného materiálu nejsou 

kladeny velké nároky na skleníkové plochy pro uchovávání matečných 

rostlin;  

g) v období mezi pasáţemi nevyţadují kultury in vitro prakticky ţádnou péči 

(zálivka, pletí, chemické ošetřování atd.) (19, 20). 

Mezi hlavní nevýhody mikropropagace patří především relativně drahé 

laboratorní vybavení, provoz laboratoře a poměrně vysoká pracnost metody, která 

zatím neumoţňuje vyuţití mechanizace v průběhu jednotlivých fází kultivace (20).  

 

Biotechnologické aplikace u rostlin a rostlinných buněk jsou zatím 

v počátečním stádiu rozvoje. Přestoţe byly vypracovány metody kultivace 

rostlinných buněk, vyvinuta řada metod pro zvyšování produkce rostlinných 

metabolitů včetně imobilizace buněk, tak dosud nebyla vypracována obecná metoda 

pro získání vysoce produkčních rostlinných druhů. Dalšímu rozšiřování vyuţití 

rostlinných buněk zatím brání ekonomické důvody (19). 
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4 Elicitace rostlinných kultur 
 

Proces elicitace vyuţívá schopnosti rostlin i rostlinných buněk kultivovaných 

in vitro reagovat na různé stresové podněty řadou obranných reakcí, které vedou 

ke zvýšené akumulaci sekundárních metabolitů (25). Podstatou je signálem 

(elicitorem) indukovaná změna transkripce genů kódujících enzymy ovlivňující 

biosyntézu sekundárních metabolitů (26, 27). Elicitory však obvykle neovlivňují 

genovou aktivitu přímo, ale zprostředkovaně pomocí přenašečů signálu (26). 

Základním předpokladem úspěšné elicitace je mimo jiné nalezení vhodného elicitoru, 

jeho koncentrace a optimální doby působení na rostlinnou kulturu in vitro (28).  

Příkladem obranné reakce rostlin vyvolané elicitory, tedy molekulami, které 

stimulují obranné nebo stresem indukované reakce, je produkce fytoalexinů. Tyto 

látky mají bakteriostatické, fungistatické a cytostatické účinky. Jejich produkcí 

většina rostlin reaguje na napadení patogenem (20, 29). Patogeny se řadí mezi tzv. 

biotické elicitory, coţ jsou agens biologického původu, které vystupují v interakcích 

rostlina – mikroorganismus. Ve vztahu k akumulaci sekundárních přírodních látek 

jsou označovány jako nosiče mikrobiálního stresu. Často se jedná o kompletní 

homogenáty inaktivovaných kultur mikroorganismů, a to hub, bakterií, případně 

jejich frakce (29). Produkce sekundárních metabolitů můţe být vedle biotických 

elicitorů stimulována také elicitory abiotickými. Označují se tak stresoví činitelé 

fyzikálního nebo chemického původu, jako UV záření, chlad, vysoká teplota, změny 

pH, změny osmotického potenciálu, soli těţkých kovů atd. (20, 29). Na zvýšenou 

koncentraci kovů v prostředí reaguje rostlinná buňka i dalšími mechanismy. Patří 

mezi ně zvýšení tvorby proteinů tepelného šoku, metalothioneinů, fytochelatinů, 

aminokyselin (cysteinu, histidinu), organických kyselin (citronové, jablečné) nebo jiţ 

zmíněných sekundárních metabolitů (30). 

 

Poznatky o procesu elicitace, který podmiňuje tvorbu a akumulaci 

sekundárních přírodních látek v rostlinných buněčných kulturách, lze shrnout 

následovně: 

- tvorba sekundárních přírodních látek po působení elicitoru 

se vyskytuje především v buňkách, které se nacházejí na konci růstové 

fáze; 
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- nastává v průběhu několika hodin po působení elicitoru (12-48 hodin); 

- probíhá v buňkách suspendovaných v růstovém médiu i v kalusu; 

- sekundární přírodní látky se nacházejí v buňkách i v médiu; 

- elicitaci můţeme opakovat, aniţ nastává poškození buňky (29). 

 

 

4.1 AgNO3 jako elicitor 

 

Stříbro patří spolu s mědí a zlatem do první vedlejší skupiny periodické 

soustavy chemických prvků. V přírodě se stříbro nachází jednak ryzí, jednak jako 

argentit Ag2S nebo pyrargyrit Ag3SbS3. V zemské kůře má stříbro zastoupení 

ze 2.10-5 %. Koloidních roztoků stříbra (Argentum colloidale) se vyuţívá jako 

antiseptik a desinficiencií v očním a ušním lékařství. 

Nejvýznamnější solí stříbra je dusičnan stříbrný AgNO3. Pouţívá se jako 

analytické činidlo, ve farmaceuticko-medicínské praxi k desinfekci, případně 

k leptání tkání. Vyuţívá se i jeho adstringentního účinku (31). 

Kationty jednomocného stříbra, nejčastěji právě ve formě dusičnanu 

stříbrného, svým působením eliminují vliv ethylenu, který je produkován samotnými 

explantáty do plynné fáze v kultivační nádobě. Tímto způsobem se podařilo zvýšit 

růst kalusu i mnoţství a ţivotaschopnost protoplastů získaných při enzymatické 

izolaci (23).  

AgNO3 v různých koncentracích se např. osvědčil jako abiotický elicitor 

pro zvýšení produkce flavonoidů v kalusové kultuře Ononis arvensis L. in vitro. 

Maximální produkce bylo dosaţeno po 24 hodinové elicitaci AgNO3 v koncentraci 

c1 (0,5 mg/l), a to zvýšením o 934 % oproti kontrole (bez působení elicitoru) (32). 
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IV. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

5 Přístroje 
 

Laboratorní analytické váhy, Sartorius, Göttingen 

Autokláv PS 20 A, Chirana, Brno 

Elektrická sušárna HS 31 A, Chirana, Brno 

Laboratorní odstředivka MPW 342, Med-Instruments, Varšava 

Ultrazvuková lázeň Sonorex RK 100H, Bandelin Electronic, Berlín 

Čerpadlo PU-2089, Jasco, Tokyo 

Detektor diode array MD-2015, Jasco, Tokyo 

Detektor fluorescenční FP-2020, Jasco, Tokyo 

Automatický dávkovač AS-2055, Jasco, Tokyo 

Box s laminárním prouděním Fatran, Výrobné druţstvo Pokrok, Ţilina 

Roler, Vývojové dílny AV ČR, Praha 

 

6 Chemikálie 
 

acetonitril p. a. 

dihydrogenfosforečnan draselný p. a. 

dusičnan draselný p. a. 

dusičnan amonný p. a. 

dusičnan stříbrný p. a. 

chlorid kobaltnatý p. a. 

chlorid vápenatý p. a. 

chlorid thiaminia puriss. 

chlorid pyridoxinia puriss. 

myoinositol 

skopoletin p. a. 

glycin č. 

hydrolyzát kaseinu 

sacharosa p. a. 

jodid draselný p. a. 

kyselina boritá p. a. 

kyselina nikotinová č. 

kyselina fosforečná p. a. 

methanol p. a. 

kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová p. a. 

benzylaminopurin p. a. 

molybdenan sodný p. a. 

síran hořečnatý p. a. 

síran manganatý p. a. 

síran měďnatý p. a. 

síran zinečnatý p. a. 

síran ţeleznatý p. a. 
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7 Tkáňová kultura Angelica archangelica L. 

 

7.1 Tkáňová kultura 

 

 Pro pokusy byla pouţita jedenáctiletá suspenzní kultura odvozená 

ze vzrostného vrcholu intaktní rostliny Angelica archangelica L., pěstované 

na zahradě léčivých rostlin farmaceutické fakulty. Kultura byla kultivována 

v tekutém ţivném médiu podle Murashigeho a Skooga s přídavkem 2 mg/l kyseliny 

2,4-dichlorfenoxyoctové a 0,4 mg/l benzylaminopurinu na roleru ve tmě a na světle 

(světelná perioda 16 h světlo/8 h tma). Pasáţování bylo prováděno ve čtrnáctidenním 

intervalu. 

 

7.2  Kultivace tkáňové kultury 

 

 Pro sledování vlivu dusičnanu stříbrného na produkci kumarinů byl 

k suspenzní kultuře šestý den po subkultivaci přidán 1 ml roztoku dusičnanu 

stříbrného tak, aby koncentrace v kultuře byla 0,17 a 0,85 mg/l. Kultura byla 

kultivována ve tmě. Kultury byly sklízeny po 24, 48, 72 a 192 hodinách od aplikace 

dusičnanu stříbrného, současně byly sklízeny kontrolní kultury bez přídavku 

dusičnanu stříbrného. Buňky byly odděleny od média odsátím za sníţeného tlaku, 

promyty destilovanou vodou a usušeny za laboratorní teploty. V usušených buňkách 

a v médiu byl stanoven obsah skopoletinu. 

 

7.3  Živné médium podle Murashigeho a Skooga 

 

Sloţení ţivného média vztaţené na 1 litr je následující (33): 

 

CaCl2 . 2 H2O 

KNO3 

MgSO4 . 7 H2O 

NH4NO3 

KH2PO4 

440,00 mg 

1900,00 mg 

370,00 mg 

1650,00 mg 

170,00 mg 
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FeSO4 . 7 H2O 

Na2EDTA 

MnSO4 . 4 H2O 

ZnSO4 . 7 H2O 

H3BO3 

KI 

CuSO4 . 5 H2O 

Na2MoO4 . 2 H2O 

CoCl2 . 6 H2O 

myoinositol 

hydrolyzát kaseinu 

glycin 

kyselina nikotinová 

pyridoxin hydrochlorid 

thiamin hydrochlorid 

sacharosa 

27,84 mg 

37,34 mg 

22,30 mg 

11,50 mg 

6,20 mg 

0,83 mg 

0,025 mg 

0,25 mg 

0,025 mg 

100,00 mg 

1000,00 mg 

2,00 mg 

0,50 mg 

0,50 mg 

0,10 mg 

30 000, 00 mg 

 

Médium bylo sterilizováno v autoklávu po dobu 15 minut při teplotě 121 °C 

a tlaku 0,1 MPa. 

 

8 Stanovení skopoletinu 
 

Stanovení skopoletinu v suspenzní kultuře Angelica archangelica L. bylo 

prováděno vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s fluorimetrickou detekcí. 

Podmínky stanovení byly následující: kolona Lichrospher RP18 (250 x 4 mm, 

velikost částic 5 μm) s předkolonou ze stejného materiálu; lineární gradient mobilní 

fáze A (acetonitril) ve fázi B (voda s obsahem 0,15 % kyseliny fosforečné) 5-29 % 

od 0 do 20 minut, následné promytí kolony mobilní fází 5 % acetonitrilu ve vodě 

s 0,15 % kyseliny fosforečné; rychlost eluce 1,2 ml/min; počáteční tlak na koloně 

15,9 MPa; dávkovaný objem vzorku 20 μl; excitační vlnová délka 345 nm, emisní 

vlnová délka 450 nm. 
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Stanovení skopoletinu v médiu 

 V médiích bylo stanovení skopoletinu prováděno přímo bez další úpravy 

vzorku. Obsah skopoletinu byl počítán z kalibrační křivky a vyjadřován v mg na litr 

média. 

 

Stanovení skopoletinu v buňkách 

 Usušené buňky byly rozpráškovány v třecí misce a extrahovány třikrát 15 

a jedenkrát 10 minut methanolem v ultrazvukové lázni. Získané výluhy byly spojeny 

a doplněny v odměrné baňce na 25 ml po rysku methanolem, promíchány, 

odstředěny (10 minut, 3000 ot./min.) a pouţity pro stanovení obsahu skopoletinu. 

Obsah skopoletinu v buňkách byl počítán z kalibrační křivky a vyjadřován 

v mg na g sušiny. 

 

9 Statistické zpracování 
 

 Statistické zpracování naměřených hodnot bylo provedeno na základě těchto 

vzorců (34): 

 

aritmetický průměr: 
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směrodatná odchylka: 
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n……..rozsah souboru 

ix …….naměřené hodnoty 

x …….aritmetický průměr 

s…….směrodatná odchylka 
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V. VÝSLEDKY 

 

Tabulka č. 1: Vliv dusičnanu stříbrného na obsah kumarinů v médiu suspenzní 

kultury Angelica archangelica L. po 24 hodinách od aplikace dusičnanu 

stříbrného. 

 

 

Koncentrace dusičnanu 

stříbrného (mg/l) 
Obsah kumarinů (mg/l) Směrodatná odchylka 

0,00 0,253 0,048 

0,17 0,283 0,017 

0,85 0,329 0,005 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2: Vliv dusičnanu stříbrného na obsah kumarinů v médiu suspenzní 

kultury Angelica archangelica L. po 48 hodinách od aplikace dusičnanu 

stříbrného. 

 

 

Koncentrace dusičnanu 

stříbrného (mg/l) 
Obsah kumarinů (mg/l) Směrodatná odchylka 

0,00 0,263 0,010 

0,17 0,289 0,007 

0,85 0,294 0,010 
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Tabulka č. 3: Vliv dusičnanu stříbrného na obsah kumarinů v médiu suspenzní 

kultury Angelica archangelica L. po 72 hodinách od aplikace dusičnanu 

stříbrného. 

 

 

Koncentrace dusičnanu 

stříbrného (mg/l) 
Obsah kumarinů (mg/l) Směrodatná odchylka 

0,00 0,222 0,017 

0,17 0,265 0,013 

0,85 0,246 0,016 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 4: Vliv dusičnanu stříbrného na obsah kumarinů v médiu suspenzní 

kultury Angelica archangelica L. po 192 hodinách od aplikace dusičnanu 

stříbrného. 

 

 

Koncentrace dusičnanu 

stříbrného (mg/l) 
Obsah kumarinů (mg/l) Směrodatná odchylka 

0,00 0,815 0,047 

0,17 1,147 0,018 

0,85 1,029 0,096 
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Graf č. 1: Obsah kumarinů v médiu suspenzní kultury Angelica archangelica L. 

v závislosti na koncentraci dusičnanu stříbrného po 24 hodinách od aplikace 

dusičnanu stříbrného. 
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Graf č. 2: Obsah kumarinů v médiu suspenzní kultury Angelica archangelica L. 

v závislosti na koncentraci dusičnanu stříbrného po 48 hodinách od aplikace 

dusičnanu stříbrného. 
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Graf č. 3: Obsah kumarinů v médiu suspenzní kultury Angelica archangelica L. 

v závislosti na koncentraci dusičnanu stříbrného po 72 hodinách od aplikace 

dusičnanu stříbrného. 
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Graf č. 4: Obsah kumarinů v médiu suspenzní kultury Angelica archangelica L. 

v závislosti na koncentraci dusičnanu stříbrného po 192 hodinách od aplikace 

dusičnanu stříbrného. 
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Graf č. 5: Obsah kumarinů v médiu suspenzní kultury Angelica archangelica L. 

v závislosti na době působení dusičnanu stříbrného v koncentracích 0,00; 0,17 

a 0,85 mg/l. 
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Tabulka č. 5: Vliv dusičnanu stříbrného na obsah kumarinů v buňkách 

suspenzní kultury Angelica archangelica L. po 24 hodinách od aplikace 

dusičnanu stříbrného. 

 

 

Koncentrace dusičnanu 

stříbrného (mg/l) 
Obsah kumarinů (mg/g) Směrodatná odchylka 

0,00 1,073 0,023 

0,17 0,754 0,078 

0,85 0,627 0,024 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 6: Vliv dusičnanu stříbrného na obsah kumarinů v buňkách 

suspenzní kultury Angelica archangelica L. po 48 hodinách od aplikace 

dusičnanu stříbrného. 

 

 

Koncentrace dusičnanu 

stříbrného (mg/l) 
Obsah kumarinů (mg/g) Směrodatná odchylka 

0,00 0,431 0,025 

0,17 0,332 0,043 

0,85 0,286 0,037 
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Tabulka č. 7: Vliv dusičnanu stříbrného na obsah kumarinů v buňkách 

suspenzní kultury Angelica archangelica L. po 72 hodinách od aplikace 

dusičnanu stříbrného. 

 

 

Koncentrace dusičnanu 

stříbrného (mg/l) 
Obsah kumarinů (mg/g) Směrodatná odchylka 

0,00 1,212 0,002 

0,17 1,105 0,065 

0,85 0,986 0,060 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 8: Vliv dusičnanu stříbrného na obsah kumarinů v buňkách 

suspenzní kultury Angelica archangelica L. po 192 hodinách od aplikace 

dusičnanu stříbrného. 

 

 

Koncentrace dusičnanu 

stříbrného (mg/l) 
Obsah kumarinů (mg/g) Směrodatná odchylka 

0,00 0,453 0,002 

0,17 0,574 0,087 

0,85 0,763 0,028 
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Graf č. 6: Obsah kumarinů v buňkách suspenzní kultury Angelica 

archangelica L. v závislosti na koncentraci dusičnanu stříbrného po 24 hodinách 

od aplikace dusičnanu stříbrného. 

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

O
b

sa
h

 k
u

m
a

r
in

ů
 (

m
g

/g
)

0,00 0,17 0,85

Koncentrace dusičnanu stříbrného (mg/l)

 

 

 

Graf č. 7: Obsah kumarinů v buňkách suspenzní kultury Angelica 

archangelica L. v závislosti na koncentraci dusičnanu stříbrného po 48 hodinách 

od aplikace dusičnanu stříbrného. 
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Graf č. 8: Obsah kumarinů v buňkách suspenzní kultury Angelica 

archangelica L. v závislosti na koncentraci dusičnanu stříbrného po 72 hodinách 

od aplikace dusičnanu stříbrného. 
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Graf č. 9: Obsah kumarinů v buňkách suspenzní kultury Angelica 

archangelica L. v závislosti na koncentraci dusičnanu stříbrného 

po 192 hodinách od aplikace dusičnanu stříbrného. 
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Graf č. 10: Obsah kumarinů v buňkách suspenzní kultury Angelica 

archangelica L. v závislosti na době působení dusičnanu stříbrného 

v koncentracích 0,00; 0,17 a 0,85 mg/l. 
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VI. DISKUSE 

 

Cílem diplomové práce bylo sledovat a popsat vliv abiotického elicitoru 

dusičnanu stříbrného na produkci kumarinů jako sekundárních metabolitů suspenzní 

kulturou Angelica archangelica L. 

Pro sledování vlivu dusičnanu stříbrného na produkci kumarinů suspenzní 

kulturou Angelica archangelica L. byl pouţit dusičnan stříbrný v koncentraci 0,17 

a 0,85 mg/l média. Kultury byly sklízeny po 24, 48, 72 a 192 hodinách od aplikace 

dusičnanu stříbrného společně se sklízením kontrolních kultur bez přídavku 

dusičnanu stříbrného. Kultury byly kultivovány za tmy. 

Grafy č. 1 aţ 4 dokumentují vliv dusičnanu stříbrného na obsah kumarinů 

v médiu suspenzní kultury Angelica archangelica L. po 24, 48, 72 a 192 hodinách 

od aplikace dusičnanu stříbrného.  

Z grafu č. 1 a 2 je zřejmá jistá závislost. Po 24 a 48 hodinách od aplikace 

dusičnanu stříbrného se s rostoucí koncentrací pouţitého elicitoru zvyšovala 

produkce kumarinů. K nejvyššímu zvýšení produkce došlo po 24 hodinách 

od aplikace dusičnanu stříbrného v koncentraci 0,85 mg/l, a to o 30,0 % oproti 

kontrole.  

Z grafů č. 3 a 4, tedy po 72 a 192 hodinách od aplikace dusičnanu stříbrného, 

nastalo zvýšení produkce kumarinů oproti kontrole při koncentraci elicitoru 0,17 

mg/l a následný pokles při koncentraci elicitoru 0,85 mg/l. Nejvyššího vzestupu 

produkce kumarinů bylo dosaţeno po 192 hodinovém působení dusičnanu 

stříbrného, kdy při koncentraci elicitoru 0,17 mg/l stoupl obsah kumarinů o 40,7 % 

oproti kontrole a při koncentraci elicitoru 0,85 mg/l o 26,3 % oproti kontrole.  

Souhrnný graf č. 5 dokumentuje závislost obsahu kumarinů v médiu na době 

kultivace. Produkce kumarinů za pouţití elicitoru kopírovala produkci kumarinů 

u kontrolních kultur s tím, ţe při pouţití elicitoru byl obsah kumarinů oproti kontrole 

vţdy vyšší. Po 48 hodinách kultivace produkce mírně stoupla oproti 24 hodinové 

kultivaci, poté mírně klesla po 72 hodinové kultivaci a následně prudce vzrostla 

po 192 hodinové kultivaci. V porovnání doby kultivace 24, 48 a 72 hodin 

nedocházelo k významným výkyvům v produkci kumarinů. Obrat nastal aţ při 192 

hodinové kultivaci , kdy se obsah kumarinů u kontroly zvýšil více neţ 3,5 krát, více 

neţ 4 krát při pouţití elicitoru o koncentraci 0,17 mg/l a stejně tak při koncentraci 
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elicitoru 0,85 mg/l, a to ve srovnání s obsahem kumarinů po 72 hodinové kultivaci. 

Z grafu je téţ patrné, ţe pro dobu kultivace 24 a 48 hodin se pro zvýšení obsahu 

kumarinů více osvědčil elicitor o koncentraci 0,85 mg/l, pro delší doby kultivace 

trvající 72 a 192 hodin  zase elicitor v koncentraci 0,17 mg/l. 

Grafy č. 6 aţ 9 dokumentují vliv dusičnanu stříbrného na obsah kumarinů 

v buňkách suspenzní kultury Angelica archangelica L. po 24, 48, 72 a 192 hodinách 

od aplikace dusičnanu stříbrného.  

Z grafů č. 6 aţ 8 je patrná klesající tendence, kdy po přidání elicitoru došlo 

ke sníţení obsahu kumarinů v buňkách oproti kontrolní kultuře bez přidání elicitoru. 

Prakticky stejné tendence bylo dosaţeno po 24, 48 a 72 hodinové kultivaci. Je však 

také moţno vypozorovat, ţe s rostoucí dobou kultivace se zmírňoval pokles obsahu 

kumarinů oproti kontrole. Ten byl po 24 hodinové kultivaci 29,7 % při koncentraci 

elicitoru 0,17 mg/l a 41,6 % při koncentraci elicitoru 0,85 mg/l oproti kontrole. Po 48 

hodinové kultivaci byl pokles obsahu kumarinů 23,0 % při koncentraci elicitoru 0,17 

mg/l a 33,6 % při koncentraci 0,85 mg/l oproti kontrole. A konečně po 72 hodinové 

kultivaci činil pokles obsahu kumarinů pouze 8,8 % při koncentraci elicitoru 0,17 

mg/l a 18,6 % při koncentraci elicitoru 0,85 mg/l oproti kontrole.  

Náhlý obrat pak nastal po 192 hodinové kultivaci (znázorněno v grafu č. 9), 

kdy došlo k opačné tendenci, tedy zvýšení obsahu kumarinů v buňkách při pouţití 

elicitoru oproti kontrole. Nárůst obsahu kumarinů byl velmi vysoký, a to 26,7 % 

oproti kontrole při koncentraci elicitoru 0,17 mg/l a 68,4 % oproti kontrole 

při koncentraci elicitoru 0,85 mg/l. 

Souhrnný graf č. 10 názorně dokumentuje závislost obsahu kumarinů 

v buňkách na době kultivace. Produkce kumarinů po přidání elicitoru prakticky 

kopírovala kolísavou produkci v kontrolní kultuře. Nejniţšího obsahu kumarinů bylo 

dosaţeno po 48 hodinách kultivace a nejvyššího po 72 hodinách kultivace, kdy oproti 

48 hodinové kultivaci vzrostl obsah kumarinů 2,8 krát pro kontrolu, 3,3 krát 

při pouţití elicitoru v koncentraci 0,17 mg/l a 3,4 krát při pouţití elicitoru 

v koncentraci 0,85 mg/l. Bohuţel obsah kumarinů v kontrolní kultuře byl vţdy 

za danou dobu kultivace vyšší neţ při pouţití elicitoru, kromě kultivace po dobu 192 

hodin, kdy pouţití elicitoru mělo stimulační vliv na produkci kumarinů v buňkách.   

Z výše uvedeného lze tedy shrnout následující. V médiu bylo dosaţeno 

nejvyššího obsahu kumarinů po 192 hodinové kultivaci, a to 1,147 mg/l, coţ je 

zhruba 3,3 krát více neţ je průměr obsahu kumarinů v médiu v kontrolní kultuře 
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při době kultivace 24, 48 a 72 hodin. V médiu ke zvýšení obsahu kumarinů značně 

přispělo pouţití abiotického elicitoru dusičnanu stříbrného, a to především 

v koncentraci 0,17 mg/l, kdy byl zaznamenán nárůst obsahu o 40,7 % oproti kontrole 

právě po 192 hodinách od aplikace elicitoru. V buňkách bylo dosaţeno nejvyšších 

hodnot obsahu kumarinů po 72 hodinové kultivaci, kdy maximum činilo 1,212 mg/g. 

Tato hodnota není výsledkem přidání elicitoru, nýbrţ se jedná o kontrolní kulturu 

kultivovanou bez přidání elicitoru. Přidání elicitoru totiţ mělo u buněk negativní 

dopad na produkci kumarinů ve srovnání s příslušnou kontrolou, kromě kultivace 

trvající 192 hodin, kdy naopak došlo ke strmému nárůstu obsahu kumarinů o 68,4 % 

ve srovnání s kontrolou při koncentraci elicitoru 0,85 mg/l. 

Vliv dusičnanu stříbrného byl testován v různých koncentracích na produkci 

flavonoidů v kalusové kultuře Ononis arvensis L. Pouţití tohoto abiotického elicitoru 

se pro zvýšení produkce flavonoidů osvědčilo. Maximální produkce bylo dosaţeno 

po 24 hodinové elicitaci v koncentraci 0,5 mg/l, kdy došlo ke zvýšení o 934 % oproti 

kontrole (bez působení elicitoru) (32). 
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VII. ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit vliv dusičnanu stříbrného 

o koncentracích 0,17 a 0,85 mg/l na produkci kumarinů suspenzní kulturou Angelica 

archangelica L., kultivované za tmy, a to po 24, 48, 72 a 192 hodinách od aplikace 

elicitoru. 

Ze získaných výsledků vyplývá, ţe dusičnan stříbrný se osvědčil jako 

abiotický elicitor pro zvýšení obsahu kumarinů v médiu suspenzní kultury, 

a to při koncentraci elicitoru 0,17 i 0,85 mg/l po kaţdé kultivační době. Největšího 

obsahu kumarinů v médiu bylo dosaţeno po 192 hodinách kultivace jak v kontrolní 

kultuře, tak v kulturách s přídavkem elicitoru. Při koncentraci elicitoru 0,17 mg/l 

vzrostl obsah kumarinů ve srovnání s kontrolní kulturou bez přídavku dusičnanu 

stříbrného o 40,7 %. 

V buňkách suspenzní kultury se dusičnan stříbrný osvědčil ke zvýšení 

mnoţství kumarinů pouze po 192 hodinové kultivaci. Největší nárůst obsahu 

kumarinů v buňkách nastal při koncentraci elicitoru 0,85 mg/l, a to o 68,4 %, 

ve srovnání s kontrolní kulturou bez přídavku dusičnanu stříbrného. Při kratších 

dobách kultivace působil elicitor na obsah kumarinů v buňkách negativně 

ve srovnání s kontrolní kulturou.  
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