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1. ÚVOD 

Vyšší rostliny jsou nejen důleţitým zdrojem potravin, dřeva, vlákniny olejů, ale také 

poskytují nejbohatší výběr přírodních látek, z nichţ mnohé jsou vyuţívány 

v medicíně, kosmetice, a potravinářství. Odhaduje se, ţe asi 30 000 známých 

přírodních produktů je z více neţ 80 % rostlinného původu a asi třetina vyráběných 

léčivých přípravků obsahuje biogenní látky rostlinného původu nebo z nich získané 

deriváty. ( 23, 11) 

Látky přírodního původu jsou získávány hlavně z léčivých rostlin pěstovaných 

v monokulturách nebo sběrem ve volné přírodě. (20) 

Další z moţností, jak zajistit tyto látky, je pěstování rostlinných kultur v podmínkách 

in vitro. (11) 

Biotechnologické metody pěstování rostlinných buněk a získávání účinných látek, 

které jsou zaloţeny na vyuţití kultur rostlinných buněk, pletiv a orgánů, odstraňují 

nedostatky polního pěstování léčivých rostlin, kdy výtěţek závisí na faktorech, jako 

jsou choroby, škůdci, klimatické podmínky apod. (24) 

Výzkum v oblasti rostlinných explantátů vyuţívaných pro farmaceutické účely je 

proto zaměřen na dosaţení optimálního růstu kultury a vysoké produkce specifických 

metabolitů. Je třeba co nejvíce optimalizovat kultivační podmínky buněk, které 

ovlivňují růst a biosyntézu sekundárních metabolitů. (1) 

Explantátové kultury však nedosahují aţ na některé výjimky tak intenzivní 

biosyntézy jako intaktní rostliny, proto jsou hledány různé techniky jako jsou např.: 

biotransformace, imobilizace, elicitace a jejich vzájemné kombinace nebo metody 

genového inţenýrství, kterými by se produkce a akumulace sekundárních látek 

zvýšila. (25) 

Elicitace je metoda, která vyuţívá schopnosti rostlin i rostlinných buněk 

kultivovaných in vitro reagovat na různé stresové podněty celou řadou obranných 

reakcí, na jejichţ konci dochází k akumulaci sekundárních látek. (25) 

 Dosavadní poznatky naznačují, ţe se jedná o ekonomicky výhodný způsob získávání 

přírodních látek, který bude v budoucnosti nabývat významu. (21) 

Předpokladem úspěšné elicitace je pouţití vhodného elicitoru, jeho koncentrace a 

stanovení optimální doby jeho působení. Většinou pouţití abiotických  elicitorů je 
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výhodnější pro jejich snadnější dostupnost a často niţší cenu. V některých případech 

nemohou dokonale nahradit biotické elicitory. (14) 

V této práci je sledován vliv elicitoru methylviologenu na produkci flavonolignanů 

kalusovou a suspenzní kulturou Silybum marianum L. Gatearn. Silymarin, směs 

flavonolignanů léčivé rostliny Silybum marianum,  je pouţíván při podpůrné léčbě 

jaterních onemocnění různé etiologie. Byla prokázána antioxidační, 

hepatoprotektivní, antiflogistická a protialergická aktivita silymarinu. (46) 
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2. CÍL PRÁCE  

Cílem práce bylo: 

 seznámení se s metodikou elicitace kalusových a suspenzních kultur, 

 sledování přírůstku obsahových látek v kalusových a suspenzních 

kulturách Silybum marianum po elicitaci různými koncentracemi 

methylviologenu,  

 stanovení obsahových látek metodou HPLC. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1.  Kultury rostlinných explantátů 

3.1.1. Rostlinné explantáty 

 Jako rostlinný explantát se označují komplexy orgánů nebo celé orgány, 

fragmenty ţivého pletiva, různé typy buněk a protoplasty, odebrané buď 

z intaktní rostliny nebo z jiţ existující kultury s cílem pěstovat je v podmínkách 

in vitro. (1, 3) 

Kultivací in vitro se rozumí pěstování v podmínkách co nejúplněji 

definovatelných po stránce chemické i fyzikální a zabraňujících neţádoucí 

kontaminaci cizorodými ţivými organismy a buňkami. (3)  

Intaktní rostlina je rostlina pěstovaná v přirozených podmínkách.  

3.1.2. Rozdělení kultur rostlinných explantátů 

Podle morfologické a anatomické charakteristiky lze kultury rostlinných 

explantátů členit do 5 kategorií:  

1. kultury orgánové – orgánové systémy, orgány nebo jejich části 

kultivované in vitro způsobem, který umoţňuje jejich diferenciaci a téměř 

zachovává jejich stavbu a funkci, 

2. kultury tkáňové (resp. pletivové) – mnohobuněčné komplexy pletiva         

do určitého stupně soudrţné a morfologicky dezorganizované, které jsou 

pomnoţené na polotuhých nebo pevných nosičích nasycených ţivnou 

půdou, výjimečně v tekutém médiu, 

3. kultury suspenzní – volné buňky a buněčné shluky společně 

pomnoţované, suspendované v tekuté ţivné půdě, promíchané a 

provzdušňované, 

4. kultury buněčné -  volné jednotlivé buňky nebo jejich nejbliţší potomstvo 

pomnoţované v tekuté či polotekuté půdě nebo na nosiči nasyceném 

půdou, 

5. kultury protoplastů – buňky jsou zbaveny buněčných stěn, buněčný obsah 

není obalen pevnou buněčnou stěnou, ale pruţnou elastickou 

plasmolemou. (3) 
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3.1.3. Vlastnosti kultur rostlinných explantátů 

 tkáňovou, suspenzní nebo buněčnou kulturu lze odvodit z  buňky (aţ na 

výjimky – buněk sítkovic, tracheid a sklereidů) nebo komplexu buněk 

z kteréhokoliv orgánu rostlinného těla, 

 kulturu lze pěstovat in vitro za vhodných kultivačních  podmínek 

neomezeně dlouho, 

 kultivované buňky jsou prosté mikroorganismů i hmyzu, které napadají 

rostliny, 

 kultura se v průběhu růstu in vitro dediferencuje, tj. ztrácí svůj původní 

morfologický a fyziologický charakter, přesto se však kultura nestává 

homogenní, neboť obsahuje buňky různého stupně diferenciace, 

 kultura je schopna trvalého růstu na plně syntetických půdách, 

 explantované orgány v kultuře in vitro jsou schopné dorůstání, 

 buňky tkáňových ani buněčných kultur nejsou schopny tvořit 

„jednovrstevnou kulturu“, neuchycují se na tuhé a polotuhé podklady, 

 základní prvky totipotence buněk jsou zachovány, 

 orgánové, tkáňové ani buněčné kultury nejsou schopny bez poškození 

podstoupit konzervaci mrazem. (2, 3) 

3.1.4. Odvození kultur rostlinných explantátů 

První krok odvození kultur rostlinných explantátů spočívá ve výběru vhodné 

matečné rostliny s co největší produkcí metabolitu a získání primárního 

explantátu. Z povrchově sterilizované nebo asepticky pěstované rostliny se 

fragment některého orgánu umístí in vitro na vhodné sterilní agarové médium. 

Sloţení média v této fázi musí být obvykle komplexnější neţ v dalších pasáţích. 

Po několika týdnech se objeví primární kalus, schopný rozmnoţování na novém 

médiu.  

Dalším krokem je odstranění zbytku výchozího orgánu ze získaného kalusu. 

Při pasáţování na vhodném médiu je kalus schopen se neomezeně proliferovat. 

Během prvních pasáţí se často projevují morfologické (pigmentace) nebo 

morfogenetické (regenerace) změny, a teprve po větším počtu pasáţí se získá 

stabilní a homogenní rostlinný materiál, ovšem pouze za předpokladu přísného 
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dodrţování konstantních podmínek kultivace, jako je sloţení a zpracování ţivné 

půdy, teplota, osvětlení, prostředí a pravidelnost pasáţí. Změna některé 

charakteristiky můţe kulturu modifikovat za vzniku odlišných stabilních 

vlastností. 

Suspenzní kulturu rostoucí v tekutém médiu lze z tkáně pěstované na pevném 

nosiči získat buď enzymovým (pomocí pektináz) nebo mechanickým 

rozvolněním. (3) 

3.1.5. Podmínky kultivace in vitro 

Kultivace in vitro probíhá za co nejpřesněji stanovených chemických a 

fyzikálních podmínek. 

Volba vhodných podmínek je důleţitá nejen pro optimální růst kultury, ale 

ovlivňuje i produkci sekundárních metabolitů. 

Podmínky kultivace lze dělit na chemické (sloţení ţivného média) a fyzikální 

(pH média, osvětlení, teplota).  

 

Chemické podmínky (Složení živného média) 

Sloţení ţivného média je jedním z nejdůleţitějších faktorů ovlivňujících růst 

a morfogenezi v tkáňových kulturách rostlin. (4) 

Sloţky ţivných půd se podle mnoţství v půdě, resp. svého charakteru či 

fyziologických účinků rozdělují do následujících skupin: směs anorganických 

makroprvků, směs anorganických mikroprvků, zdroje organického uhlíku, 

vitaminy a bios faktory, nedefinované směsi přírodních látek a růstové 

faktory. (3) 

 

Směs anorganických makroprvků = makroelementy  

Makroelementy jsou biogenní prvky nezbytné pro růst intaktních rostlin. 

Jejich kvantitativní zastoupení v médiu je větší neţ 30 mg/l. Jedná se o dusík, 

síru, fosfor, hořčík, vápník, chlór a draslík. Ionty se do ţivného média přidávají 

ve formě solí. (3) 
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Směs anorganických mikroprvků = mikroelementy 

K esenciálním mikroelementům patří: ţelezo, bor, mangan, jod a molybden. 

V mnoha případech jsou nepostradatelné měď a zinek. Význam niklu, kobaltu a 

hliníku pro růst kultivovaných rostlinných tkání je zatím sporný. (3) 

 

 

Zdroje organického uhlíku 

Rostlinné tkáně kultivované in vitro jsou schopné vyuţívat uhlík jako 

základní stavební jednotku pro nově vznikající tkáň z cukrů, alkoholů a 

organických kyselin.  

Pro většinu rostlinných tkáňových kultur se jako nejlepší zdroj uhlíku 

osvědčila sacharosa v koncentraci 2 – 5 %. (3) 

 

Vitaminy a bios faktory 

Většina tkáňových kultur je schopna syntetizovat vitamíny, ale 

v nedostatečném mnoţství. Proto dodání vitamínů můţe mít zásadní vliv na růst 

kultury. Největší význam mají vitamíny skupiny B, vitamin C a kyselina 

nikotinová. Mezi bios faktory se počítá myo-inositol a biotin. (3) 

 

Nedefinované směsi přírodních látek 

Růst explantátových kultur se dá stimulovat přidáním různých organických 

extraktů. Mezi nejznámější patří kokosové mléko, extrakty z koňského kaštanu, 

extrakty z pšenice, extrakty z kvasnic. Nejčastěji se pouţívá hydrolyzát kaseinu a 

pepton. V současné době se dává přednost definovaným kombinacím látek. (3) 

 

Látky používané pro zpevnění média 

Kalusovou kulturu je moţné pěstovat na pevné ţivné půdě – ţivná půda 

s přídavkem agaru. Kalus tak roste na povrchu půdy. U tekutého ţivného média 

roste kalus na knotech z filtračního papíru. (4) 

 

Růstové regulátory 

Jsou zpracovány v kapitole 3.2. 
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Fyzikální podmínky kultivace 

Je nutné volit takové fyzikální podmínky, které umoţní optimální růst 

explantátových kultur. 

Mezi fyzikální faktory řadíme teplotu, světlo a pH ţivného média. 

 

 

Teplota 

Kultivační teplota je jedním z faktorů, který ovlivňuje průběh kultivace 

tkáňových kultur. Teplotní optima metabolických reakci leţí většinou při 28 
o
C. 

Teplota kultivace byla empiricky zvolena v těsném rozmezí kolem 25 
o
C. Její 

hodnota má vliv na dobu zdvojení počtu buněk a její zvýšení můţe indukovat 

organogenezi. (3) 

Na začátku pěstování je vhodnější kulturu vystavit niţším teplotám, které 

zabezpečují zvýšení ţivotaschopnosti rostlinných explantátů a sniţují moţnost 

šíření infekcí. (5) 

 

Světlo 

Světlo má vliv na intenzitu biosyntézy a akumulace sekundárních metabolitů 

v tkáňové kultuře, coţ je v mnoha případech spojeno s anatomickou diferenciací. 

Světlo můţe být také induktorem biosyntetických pochodů např. syntézy 

flavonoidů v buňkách petrţele, anthokyanů v buňkách mrkve apod. 

Byl popsán i vliv různých vlnových délek světla na rostlinné kultury. Světlo 

můţe také ovlivňovat orgánovou diferenciaci. (3) 

 

pH půdy 

Rostlinné tkáňové kultury nejsou tak citlivé na přesně stanovené pH jako 

ţivočišné kultury. Optimální hodnota pH ţivného média je závislá na typu 

kultury. Nejvhodnější prostředí je slabě kyselé v rozmezí pH 5,3 – 6,0. (3) 

 

Sterilita 

Zachování sterility je jednou ze základních podmínek kultivace 

explantátových kultur. Explantáty je nutné chránit před mikroorganismy -

 bakteriemi, kvasinkami a plísněmi, ve všech stupních kultivace.  
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Růstový cyklus buňky je obecně mnohem pomalejší neţ u mikroorganismů, a 

proto kaţdá ţivotaschopná spora či kvasinka rostlinnou kulturu velmi rychle 

přerostou. (6) 

Je nezbytné sterilizovat rostlinný materiál, pouţívaný jako explantát, 

kultivační média, nástroje a pomůcky pouţívané při kultivaci. Všechny 

manipulace s explantátem je nutné provádět za aseptických podmínek. (4) 

3.1.6.  Fáze růstu kultury 

Intenzita růstu kalusové kultury závisí nejen na velikosti explantátu, citlivosti 

buněk nebo pletiv na pěstování in vitro, koncentraci růstových stimulátorů nebo 

inhibitorů ale i na dalších faktorech kultivačního prostředí.  

Kalusová kultura prochází během růstu několika fázemi, které charakterizuje 

růstová křivka. Těchto fází růstového cyklu je pět. První fází je laterální nebo-li  

lag-fáze, ve které se zpomaluje růst a uskutečňuje se aktivní proces spotřeby 

vody a minerálních látek jako příprava na dělení buněk. Dále následuje 

exponenciální fáze růstu, ve které se prudce zvyšuje intenzita růstu. Třetí je fáze 

zpomaleného růstu, kdy se intenzita růstu zpomaluje a následuje čtvrtá  fáze, 

která  je fází stacionární. V této fázi se růst zastavuje. Poslední, tedy pátou fází, je 

fáze odumírání buněk, kterou charakterizuje úbytek čerstvé hmotnosti a sušiny 

s příznaky nekrózy.  

Při průchodu buněk jednotlivými fázemi se mění nejen struktura, ale  

i metabolická aktivita. V lag-fázi značně narůstá počet polyribozomů a 

mitochondrií. V buňce se zvyšuje obsah RNA, bílkovin a  také volných 

nukleotidů. V exponenciální fázi se sniţuje obsah škrobu a volných sacharidů, 

často v této fázi začíná syntéza sekundárních metabolitů - fenolů, steroidu 

apod. (5)  

 

3.1.7. Produkce sekundárních metabolitů kulturami rostlinných 

buněk in vitro 

Sekundární metabolismus, nebo-li biosyntéza, transport, vzájemná přeměna, 

odbourávání, akumulace a případně exkrece značného počtu sekundárních 

metabolitů probíhá pouze během určitých omezených vývojových stádií 

organismu. Tyto procesy v intaktní rostlině podléhají sloţité regulaci. Jen zřídka 
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kdy jsou sekundární metabolity tvořeny ve všech částech ţivotního cyklu 

rostliny. 

 Kultivace kultury in vitro představuje pro buňky šok z poraněné tkáně a 

následně stres způsobený radikální změnou prostředí. Buňky v kultuře odmítají 

aktivovat stejné metabolické dráhy jako v intaktní rostlině. Metabolismus buněk 

in vitro je často změněn pouţitím nepřirozených růstových regulátorů, buňky 

jsou často utopeny v ţivném médiu, v prostředí s nadbytkem O2 a bez CO2. 

 Mnoho důleţitých sloučenin vzniká kombinací biosyntetických drah. Také 

proto je sloţité indukovat nadprodukci ve většině kultur, protoţe několik 

metabolických drah musí mít současně nebo postupně změněnou regulaci. Objem 

produkce určité látky závisí do značné míry na přebytcích základních 

metabolických drah (primárního metabolismu), které jsou k dispozici. Toto 

biochemické soutěţení o klíčové meziprodukty nabízí částečné vysvětlení často 

se vyskytující nepřímé závislosti mezi růstem a produkcí. Posunutí  metabolismu 

směrem k vyšší produkci  lze dosáhnout zvýšením stupně diferenciace buněk a 

sníţením rychlosti růstu kultury. (6)  

3.1.8. Využití explantátových kultur 

1. Explantátové kultury se pouţívají jako alternativa k získávání produktů 

dosud získávaných jen z rostlin v polní kultuře. Předností je získávání 

produktů za řízených podmínek nezávisle na půdním fondu a 

klimatických změnách.  

2. Kultura se odvozuje z velmi malých částí rostlin (explantátů) na nichţ 

regenerují malé rostliny. Tato metoda vyţaduje málo prostoru k produkci 

velkého počtu rostlin. 

3. Explantátové kultury mohou být pěstovány kontinuálně po celý rok bez 

ohledu na meteorologické podmínky. Výsledné produkty jsou po 

kvalitativní stránce homogenní, prosté kontaminujících zárodků, hmyzu a 

chemikálií narozdíl od intaktních rostlin. 

4. Explantátové kultury umoţňují získávání produktů i z rostlin, které se jen 

obtíţně pěstují. 

5. Z explantátových kultur lze získat produkty, které nebyly zjištěny u 

mateřské rostliny. 
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6. V in vitro kultuře je moţné dosáhnout rejuvenilizace, coţ je např. jedním 

z předpokladů klonování dřevin. 

7. Explantátové kultury umoţňují rychlé namnoţení vyšlechtěných odrůd. 

8. Explantátové kultury umoţňují genetické manipulace. ( 1, 10)  

3.2. Růstové regulátory 

Růstové regulátory jsou látky, které regulují růstové a vývojové procesy 

rostlin. (7) 

Růstové regulátory pouţívané v kultivačních médiích je moţné rozdělit do 

čtyř základních skupin: auxiny, cytokininy, gibereliny a kyselina abscisová. (10) 

Někteří autoři uvádějí mezi rostlinné hormony také ethylen. Mimo těchto pět 

hormonů existuje v rostlinách mnoţství látek s růstově regulační aktivitou, které 

mezi hormony řazeny nejsou, neboť jsou účinné ve vyšších koncentracích či 

neznáme dostatečně mechanismus jejich působení. Jsou to zejména 

brassinosteroidy, polyamidy, kyselina jasmonová, oligosachariny a velká skupina 

fenolických látek. (7) 

O charakteru růstu explantátové kultury nerozhoduje pouze jenom 

koncentrace jednotlivých hormonů, ale často jejich vzájemný poměr. To platí 

především pro auxin a cytokinin ve vztahu k organogenezi - tvorbě kořenů či 

prýtu. Poměr auxinu a cytokininu, který vede k morfogenezi, závisí na druhu 

rostliny, kultivaru a explantátu. (10) 

Předpokládá se, ţe fytohormony působí jednak na úrovni genů a v určitých 

případech stimulací syntézy i-RNA také umoţňují syntézu bílkovin enzymů, 

které se podílejí na metabolických a fyziologických procesech v rostlinách. (7) 

Moţnosti působení hormonů se dají shrnout takto: 

 Mohou působit na systémy buněčných stěn, a tak umoţňovat, aby jimi 

pronikaly substráty a voda. 

 Mohou uvolňovat vázaný substrát pro předem vytvořený enzym. 

 Mohou kontrolovat koncentraci ATP a ADP. 

 Mohou působit na vyuţití iontů kovů, které mají centrální úlohu 

v působení mnoha enzymů. 

 Mohou ovlivnit vyuţití různých koenzymů. 

 Mohou být samy koenzymy, takţe vznikne spojení – hormon – protein. 
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 Mohou působit v mitochondriích a převáţný celkový účinek se pak jeví 

změnou dýchání. 

 Mohou ovlivňovat rovnováhu a uvolňování jiných hormonů z jejich 

prekurzorů. 

 Mohou alostericky regulovat aktivitu enzymů. 

 Mohou působit na proteosyntetický aparát, tj. na replikaci DNA, 

transkripci RNA nebo translaci (proteosyntézu), a to zejména na 

hormonální kontrolu DNA- a RNA- polymeráz nebo molekulárních 

depresorů. (8) 

 

Rozlišujeme dvě základní skupiny přírodních regulátorů: 

1. regulátory vznikající při metabolismu aminokyselin, mezi které patří 

auxiny, některé fenolové látky, ethylen a kyselina glutamová. 

2. regulátory odvozené od kyseliny mevalonové, které jsou tvořeny 

isoprenovými jednotkami - cytokininy, abscisiny, gibereliny.  

Auxiny a gibereliny a cytokininy jsou stimulátory růstu. (8) 

3.2.1. Auxiny 

Auxin je nejlépe známým rostlinným hormonem. Jedná se v podstatě o 

kyselinu indolyl-3-octovou (IAA). V poslední době byly v rostlinách nalezeny 

ještě další auxiny: kyselina indoly-3-máselná (IBA) a 4-chlor-IAA. Dalším 

přirozeným auxinem je kyselina fenyloctová (PAA). Vyskytuje se řádově 

v niţších koncentracích a její účinnost je výrazně niţší neţ účinnost IAA. Při 

hledání látek s růstově regulační aktivitou byla nalezena řada syntetických látek 

s účinky podobnými účinkům IAA. Jsou nazývány syntetické auxiny. Ty jsou 

děleny do čtyř skupin. (7) 

1. naftalenové kyseliny: α-naftyloctová kyselina (α-NAA), 

2. chlorfenoxykyseliny: kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová (2,4-D),  

2,4,5-trichlorfenoxyoctová (2,4,5-T) a 2-methyl-4-chlorfenoxyoctová 

(MCPA), 

3. benzoové kyseliny 2,3,6- a 2,4,5-trichlorbenzoová kyselina, dicamba, 

4. deriváty kyseliny pikolinové: picloram. (7) 

Místem tvorby auxinů ve vyšších rostlinách jsou oblasti relativně vysoké 

metabolické aktivity. Jedná se především o meristémy a to jak primární 
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(protoderm), tak i sekundární (kambium a felogen).  Auxin ovlivňuje buněčnou 

stěnu buňky, příjem vody a metabolismus. (8) 

Dále zesiluje mitotickou aktivitu pletiva, podněcuje tvorbu adventivních či 

postranních kořenů a cibulí, zesiluje apikální dominaci. (9)  

Pro kultivaci rostlinných tkání mají hlavní význam syntetické auxiny. 

Auxiny jsou v kutlivačním médiu pouţívány především za účelem stimulace 

růstu kalusu a buněk, v některých případech k indukci tvorby prýtu a zejména 

kořenů, k indukci somatické embryogeneze a stimulaci růstu apikálních 

meristémů. (10) 

 

Mezi auxiny pouţívané v tkáňových kulturách rostlin patří především 

kyselina indolyloctová (IAA), kyselina indolylmáselná (IBA), kyselina 

dichorfenoxyoctová (2,4-D) a kyselina α-naftyloctová (α-NAA). 

3.2.2. Cytokininy 

Cytokininy jsou N
6
 substituované deriváty adeninu, které hrají roli téměř ve 

všech aspektech růstu a vývoje rostlin. Podporují dělení buněk, jejich růst a 

diferenciaci, rozvoj cévnatosti, stimulují diferenciaci chloroplastů a syntézu 

chlorofylu, potlačují apikální dominaci (antagonistický účinek auxinů) a výrazně 

zpomalují proces stárnutí. (8, 9, 10) 

Účinek regenerace orgánů je vţdy ve spojení s účinky auxinů základem 

regeneračních procesů in vitro. Poměr koncentrací auxinů a cytokininů rozhoduje 

o tom, jak bude regenerace probíhat. Jejich vyrovnaný poměr vede většinou 

k tvorbě nediferencovaného pletiva, kalusu, nadbytek cytokininů vyvolává 

regeneraci prýtu a nadbytek auxinů regeneraci kořenů. 

Cytokininy se vytvářejí ve vzrostných vrcholech kořenů a velké mnoţství je 

jich v semenech i plodech. Nejdůleţitější jsou 6-furfuryladenin (kinetin) (K),  

6-benzylaminopurin (BAP). (8) 

Mezi cytokininy běţně pouţívané v kultivačních médiích patří především 

benzylaminopurin (BAP, jinak benzyladenin BA), 6-dimethylaminopurin (IPA),  

6-furfuryladenin (K) a zeatin. Zeatin a IPA představují syntetické cytokininy, 

zatímco K a BAP představují nativní cytokininy. Adenin, další nativně se 

vyskytující látka, má podobnou chemickou strukturu jako cytokininy a 

v některých případech také vykazuje cytokininovou aktivitu. 
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Cytokininy se pouţívají v kultivačních médiích za účelem stimulace 

buněčného dělení, k indukci tvorby prýtu a inhibici tvorby kořenů. (10)  

 

3.2.3.  Gibereliny 

Jsou produkovány houbou Gibberella fujikuroi. Jsou to látky diterpenické 

povahy, které stimulují tvorbu hydroláz, proteáz a ribonukleáz. Vznikají 

v mladých listech a plodech, zvláště potom v kořenech. Charakteristickým 

představitelem je kyselina giberelová. Mezi hlavní fyziologické účinky giberelinů 

patří stimulace prodluţovacího růstu, nahrazující jarovizační poţadavek 

některých rostlin, indukují kvetení, stimulují klíčení, brzdí tvorbu adventivních 

kořenů a podporují syntézu IAA. Gibereliny nepůsobí na růst bezprostředně, ale 

prostřednictvím zlepšení biosyntézy auxinů a sníţením aktivity IAA – oxidázy. 

(5, 7, 8, 9) 

 

3.2.4. Ostatní růstové regulátory 

Kyselina abscisová 

Na rozdíl od předešlých třech skupin růstových regulátorů, které mají účinek 

spíše stimulační, je kyselina abscisová látkou inhibující růstové a vývojové 

procesy. Jedná se o seskviterpenickou kyselinu. (9) 

Podporuje opadávání lisů a dormanci pupenů stromů. Mezi hlavní účinky 

patří inhibice prodluţovacího růstu, stimulace opadu, urychlení stárnutí, inhibice 

klíčení, regulace dormance a vodního reţimu rostlin. 

Kyselina abscisová je povaţována za důleţitý faktor obrany rostlin vůči 

stresu tím, ţe redukuje nejen negativní vliv nedostatku vláhy, ale i dalších stresů, 

které nedostatek vody v buňce vyvolávají, jako nízká teplota, zasolení apod. 

Vyuţití kyseliny abscisové je poměrně omezené. Největší vyuţití nacházejí 

strukturní analoga kyseliny abscisové, kterými lze zvýšit odolnost rostlin vůči 

stresovým podmínkám, zejména vůči nedostatku vody a působení nízkých 

teplot. (7) 

Ethylen 

Ethylen je rostlinný hormon, který je normálním produktem metabolismu 

rostlin. Je to jediný dosud známý plynný hormon. Jeho koncentrace v buňce je 
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velmi nízká, daná rozpustností v cytoplazmě. Většina ethylenu difunduje do 

mezibuněčných prostorů a dále průduchy do atmosféry. Ethylen inhibuje 

prodluţovací růst a stimuluje růst radiální. Urychluje zrání plodů, stimuluje 

stárnutí a opad listů, květů, nahrazuje účinek IAA na udrţení apikální dominace.  

Zvýšení tvorby ethylenu je jednou z prvních reakcí rostliny na působení stresorů 

např.: nedostatku i nadbytku vody, teplotních výkyvů, zasolení, poranění, 

napadení patogeny i toxickými látkami. (7) 

3.3. Elicitace 

3.3.1. Charakteristika elicitace, stres a stresová reakce 

Elicitace je proces, který vyuţívá schopnosti rostlin a rostlinných buněk 

kultivovaných in vitro reagovat na různé stresové podněty celou řadou obranných 

reakcí, díky kterým dochází ke zvýšené biosyntéze a kumulaci sekundárních 

látek. Jedná se tedy o reakci na nepříznivé vlivy okolního prostředí (stresové 

faktory), které závaţně ohroţují rostlinu. (11, 12, 7) 

Termín stres se pouţívá k označení stavu, ve kterém se rostlina nachází pod 

vlivem stresorů (stresových faktorů). 

Mechanismy aktivní odolnosti omezují negativní dopad stresorů aţ po jejich 

proniknutí k plazmatické membráně buněk a do symplastu.  

V takovém případě dochází ke spuštění řetězce změn, který bývá označován 

jako stresová reakce. (7) 

 

Zjednodušené schéma stresové reakce:  

 fáze poplachová – bezprostředně  po začátku působení stresového faktoru, 

dochází k narušení buněčných struktur a funkcí, 

 fáze restituční – pokud intenzita působení stresoru nepřekročí letální 

úroveň, dochází záhy k mobilizaci kompenzačních mechanismů, 

 fáze rezistence –  kompenzační mechanismy směřují ke zvýšení odolnosti 

vůči stresoru, 

 fáze vyčerpání – Při dlouhodobém a intenzivním stresu dochází 

k opětovnému sníţení odolnosti vůči stresoru. 
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Průběh stresové reakce a její konečný výsledek závisí nejen na intenzitě a délce 

působení stresového faktoru, ale i na geneticky vázaných předpokladech 

odpovědi, souhrnně označovaných jako adaptační schopnosti.  

Pouze přechodné zvýšení odolnosti získané pod vlivem stresoru nazýváme 

aklimace. (7) 

 

3.3.2. Elicitory 

Elicitor je specifický metabolit, který je podnětem ke spuštění obranných 

reakcí v postiţené buňce. (7) 

Elicitory jsou potřebné k expresi genů nutných k syntéze fytoalexinů. (13)  

Neovlivňují genovou aktivitu přímo, ale zprostředkovaně pomocí druhých 

poslů tzv. second messengers. (7) 

 

Fytoalexiny jsou specifické nízkomolekulární obranné látky, které se za 

normálních okolností v buňkách nevyskytují, ale začnou se vytvářet po napadení 

patogenem. Jedná se o produkty sekundárního metabolismu. (7, 12, 19) 

V současné době je známo více neţ 300 druhů fytoalexinů, které po chemické 

stránce patří mezi velmi různorodé typy sloučenin. Mezi fytoalexiny patří 

isoflavonoidy, seskviterpeny, diterpeny, furanokumariny, stilbeny. Většinou se 

jedná o látky lipofilní povahy, coţ jim umoţňuje pronikání přes plazmatickou 

membránu patogenů. Nejčastějším mechanismem účinku fytoalexinů je 

poškození membránových funkcí.  

Fytoalexiny mají vysoce toxické účinky jiţ v koncentracích 10
-4

 aţ 10
-5 

mol/l. 

Byly u nich objeveny účinky  antibakteriální, fungistatické, nematostatické a 

insekticidní. (7, 13) 

 

Rozdělení elicitorů  

Elicitory mohou pocházet z hostitelské buňky nebo z patogenu. Podle toho je 

dělíme na: 

 exogenní elicitory – metabolity  vylučované patogeny např.: 

polysacharidy, specifické enzymy, peptidy, 

 endogenní elicitory – sloučeniny, které se uvolňují z narušených 

buněčných stěn obou organismů např.: oligomery chitinu, oligoglukany, 
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glykoproteiny uvolňované hydrolýzou buněčné stěny patogenních hub či 

oligogalakturonany uvolňované z buněčné stěny napadené buňky. 

 

Dále dělíme elicitory na:  

 

1. biotické elicitory – jsou to organické sloučeniny, které mají v nepatrných 

koncentracích signální účinky. Mezi biotické elicitory patří:  

- celé ţivé či usmrcené mikroorganismy např. viry, bakterie, kvasinky a 

patogenní i nepatogenní houby,  

- části mikroorganismů např.: buněčné stěny, 

- organické molekuly pocházející z mikroorganismů, např. 

oligosacharidy, glykoproteiny, polypeptidy, 

- organické molekuly pocházející z  buněk napadené rostliny, 

např. chitosan, oligogalaktouronidy. ( 11, 12, 13, 18, 22) 

 

2. abiotické elicitory – jsou chemické nebo fyzikální faktory vyvolávající u 

rostlin stres s následnou tvorbou fytoalexinů. Patří sem:  

- soli těţkých kovů např.: HgCl2,, CuSO4, PbCl2, CdCl2,  

- soli hliníku a vápníku: AlCl3, CaCl2,  

- inhibitory látkové výměny – kyselina trichloroctová, 2,4-dinitrofenol, 

- detergenty, 

- pesticidy, 

- fyzikální vlivy: UV záření, gama paprsky, změny osmotického tlaku, 

- změny pH. (12, 13, 22) 

Abiotické elicitory, zejména soli těţkých kovů mají oproti biotickým elicitorům tu 

výhodu, ţe jsou většinou chemicky zcela definované, jsou dostupnější a 

levnější. (22) 

3.3.3. Mechanismus účinku elicitorů 

Mechanismus účinku abiotických elicitorů lze vysvětlit buď stresově podmíněným 

uvolněním endogenních elicitorů z narušené buněčné stěny, nebo vyvoláním 

obranných stresových reakcí explantátových buněk, které probíhají shodnými 

mechanismy jako u intaktních rostlin. 
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Konkrétně těţké kovy spouštějí peroxidaci lipidů membrány, coţ jednak vede 

k prudkému nárůstu koncentrace stresových fytohormonů, jednak dochází ke zvýšení 

propustnosti plazmatické membrány pro vápenaté ionty, které mají rovněţ důleţitou 

signální funkci.Velmi častým a rychlým způsobem přenosu signálu, který probíhá na 

membránách, a aktivace genové exprese je také tvorba superoxidu a dalších 

aktivních forem kyslíku (ROS).  

Další významnou reakcí rostlin na stres způsobený těţkými kovy je tvorba malých 

polypeptidů strukturně příbuzných glutathionu, které se nazývají fytochelatiny 

(vznikají spojením dvou aţ osmi molekul γ-glutamové kyseliny a cysteinu s jednou 

molekulou glycinu). Jejich mechanismus účinku spočívá v inaktivaci toxických iontů 

uzavřením do chelátů. (13,15) 

Obr.č. 1. Zjednodušené schéma obranné reakce na působení elicitoru  (26) 

 

 

Působením elicitoru dochází k oxidaci lipidů, ke změně membránového 

potenciálu, toku iontů, vzniku reaktivních kyslíkových radikálů, influxu Ca
2+

, 

fosforylaci proteinů,   uvolňování H
+
 do cytoplazmy a ke změnám osmotického 

tlaku. (26) 



 25 

3.3.4. Účinek na buněčnou kulturu 

Přidání elicitoru k buněčné kultuře má za následek tvorbu sekundárních látek.  

Předpokladem úspěšné elicitace je pouţití vhodného elicitoru, jeho koncentrace a 

stanovení optimální doby jeho působení. (14) 

Citlivost kultury k působení elicitoru ovlivňují následující podmínky:  

- druh explantátu,  

- stáří kultury,  

- fyziologický stav kultury, 

- médium. 

 v interakci elicitoru s kulturou rozlišujeme pět fází: 

 první fáze – aplikace elicitoru, 

 druhá fáze – rozpoznání elicitoru buňkami kultury, 

 třetí fáze – dochází ke genové aktivaci a syntéze enzymů, 

 čtvrtá fáze – kultura vytváří větší mnoţství fytoalexinů a jiných 

stresových metabolitů, 

 pátá fáze – dochází buď k akumulaci stresových metabolitů v buňkách 

kultury nebo k sekreci metabolitů z kultury do média. (22) 

 

3.3.5. Charakteristické znaky elicitace 

Proces elicitace, při kterém dochází k tvorbě a akumulaci sekundárních metabolitů 

(SM) v buněčných kulturách má tyto charakteristické rysy: 

 Tvorba SM se po působení elicitoru vyskytuje především v buňkách, které se 

nacházejí na konci růstové fáze, 

 Tvorba SM nastává v průběhu několika hodin po působení elicitoru (12-

48 hod), 

 Tvorba probíhá v buňkách suspendovaných v ţivném médiu i v kalusu, 

 Elicitace se dá opakovat bez poškození buněk, 

 SM nezůstávají akumulovány pouze v buňkách kalusu, přecházejí i do média, 

 Optimální průběh licitace lze zajistit výběrem vhodného elicitoru, optimální 

dávkou a dobou aplikace elicitoru. (40) 
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3.3.6. Problémy při zvyšování produkce sekundárních metabolitů 

elicitací 

 Mnoţství SM nelze dávkami elicitorů dále zvyšovat, jestliţe kultura roste za 

optimálních podmínek a vykazuje vysokou akumulaci SM. Tato metoda je 

úspěšná tehdy, je-li výchozí biosyntéza SM v kultuře nízká.  

 Elicitory nejsou schopny indukovat v buněčných kulturách tvorbu a 

akumulaci jakékoliv sekundární látky. 

 Krátce po aplikaci elicitorů se v buňkách a v médiu akumulují veliké 

koncentrace fytoalexinů, nezůstanou však dlouho na dosaţené úrovni, protoţe 

se zpětně metabolizují.  

 Na aplikaci elicitoru reagují buňky tvorbou SM, které jsou v intaktní rostlině 

často součástí hypersenzitivní reakce. V průběhu hypersenzitivní reakce 

buňky odumírají. (22) 

3.4. Silybum marianum 

3.4.1. Charakteristika 

Silybum marianum, Asteraceae, Asterales 

Silybum marianum – ostropestřec mariánský je statná jednoletá bodlákovitá 

rostlina se silnou větvenou lodyhou a chobotnatě vykrajovanými ostře zubatými 

listy. Listy jsou tuhé, světlé a na líci podél ţilnatiny často bíle skvrnité. Veliké 

květní úbory spočívající jednotlivě na konci lodyhy a jejich větví. Lůţko úborů je 

štětinkaté a odstálé. Zákrovní listeny jsou odstálé s dlouhými trny. Trubkovité 

květy jsou červenofialové aţ nachové, zřídka bílé. Plody – Cardui mariae fructus 

– šikmo vějčitě podlouhlé, poněkud ploše zmáčklé, 6 aţ 7 mm dlouhé a 1, 5 mm 

tlusté naţky, nahoře s vyčnívajícími, chrupavčitými, leskle ţlutavými okraji, na 

bázi s rýhovitými pupky, obklopující rovné embryo s dvěma tlustými zploštělými 

dělohami obsahujícími tuk a aleuronová zrna.  

Kvete od července do září. (16, 17, 42) 

Původní v severní Africe, malé Asii, jiní Evropě a na jihu Ruské federace, 

zdomácněla v severní a jiţní Americe, Austrálii, v Číně a centrální Evropě. (27)  

3.4.2. Droga 

Sbírají se naţky zbavené chmýří – Cardui mariae fructus.  



 27 

Je to usušený zralý plod druhu Silybum marianum (L.) GAERTN.  

Musí obsahovat nejméně 1,0 % silymarinu, počítaného jako silybin 

(C25H22O10 – Mr 482,4). 

Droga je téměř bez zápachu, chuti u oplodí hořké, u semene olejovité.  

Doba sběru je od srpna do září. 

 Obsahují flavonolignany. Droga se vyznačuje detoxikačním účinkem.  (16, 

17, 21, 42) 

3.4.3. Obsahové látky 

Hlavními obsahovými látkami Silybum marianum je skupina flavonolignanů 

komplexně nazývaná silymarin (1,5-3 %). Silymarin je izomerická směs 

obsahující silybin, izosilybin (1:1 směs diastereoizomerů), silychristin a 

silydianin.  

Další flavonolignany identifikované v Silybum marianum jsou 2,3- 

dehydrosilybin, 2,3-dihydrosilychristin, dále flavonoidy jako taxifolin, apigenin a 

jeho 7-O-glukosid, 7-O-glukuronid, 4,7-diglukosid, dále kaemferol, jeho 7-O-

glukosid a 3-sulfát, luteolin a jeho 7-glukosid, sitosterol a jeho glukosid, triterpen 

acetát, polyacetyleny, kyselina fumarová.  

Mezi další obsahové látky této drogy patří olej s vysokým podílem 

nenasycených mastných kyselin, aminokyseliny, cukry ( glukosa, fruktosa a blíţe 

neurčená pentosa), hořčiny, silice, biogenní aminy (tyramin, histamin). 

(20, 27, 41) 

Dle ČL 2002 (39) je silymarin směs látek flavolignanového typu získaná 

extrakcí plodu ostropestřce mariánského Silybum marianum (L.) Gaertn. Hlavní 

podíl obsahových látek tvoří silybin A, silybin B, izosilybin A, izosilybin B, 

silydianin, silychristin a taxifolin. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 

nejméně 80 % silymarinu vyjádřeného jako silybin. 

Silymarin je hnědoţlutý amorfní prášek slabého charakteristického zápachu.  
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Chemická struktura hlavních složek sylimarinového komplexu: (39) 
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Biosyntéza flavonolignanů 

Flavonolignany jsou zajímavou kombinací struktury flavonoidů a lignanů. 

Vznikají oxidačními procesy mezi flavonoidy a fenylpropanoidy, obvykle 

koniferylalkoholu.  

Fenolické alhoholy vznikají redukcí skořicových kyselin přes estery 

koenzymu A a aldehydů. Viz. obr. č. 2. 

Jednoelektronovou oxidací dihydroflavonolu tamoxifolinu vzniká volný 

radikál, který se spojí s volným radikálem koniferylalkoholu. Produktem je 

silybin, nalezený v Silybum marianum jako směs dvou trans 

diastereoisomerů. (28) viz obr. č. 3. 

 

 

Obr. č. 2. Vznik fenolických alkoholů redukcí skořicových kyselin 
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Obr. č. 3. Syntéza silybinu z taxifolinu a koniferylalkoholu 
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3.4.4. Farmakologické účinky obsahových látek 

Byla provedena řada biochemických, farmakologických studií na účinky 

silymarinového komplexu.  

Byla prokázána antioxidační, antihepatotoxická, antiflogistická a 

protialergická aktivita. Hepatoprotektivní účinky u alkoholem indukované, akutní 

a chronické virové hepatitidy, hepatitidy navozené organickými látkami, toxiny a 

drogami. 
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Dále byly prokázány účinky antitumorové.  

Se stabilizací buněčných membrán souvisí antialergická aktivita (stabilizuje 

buněčnou stěnu ţírných buněk), coţ souvisí s antioxidačním účinkem silymarinu, 

jeho schopností vychytávat volné radikály a inhibovat lipidovou peroxidázu. (46) 

Působí jako cholertikum a slabé spasmolytikum. Silymarin se dobře 

vstřebává z trávicí soustavy a rychle se vylučuje ţlučí (max. hladina asi 1 hodinu 

po podání). Vlivem zpětné resorpce z tlustého střeva se silymarin zadrţuje 

v enterohepatálním oběhu a tím je podmíněn jeho ochranný účinek proti 

hepatotoxinům a při jaterních cirhózách. (21)  

V Maghraniho studii (43) byl prokázán hypoglykemický účinek vodných 

extraktů ze semen Fraxinus excelsior a Silybum marianum u normálních i 

diabetických krys. 

Dvořák a kol. (44) ve své studii zkoumali cytoprotektivní účinky extraktu 

silymarinu a jeho hlavních flavonolignanů na primární lidské hepatocyty 

vystavené modelovým toxinům (allylalkohol, chlorid uhličitý, galaktosamin a 

paracetamol). Všechny testované flavonolignany (silydianin, silychristin,  

silymarin, silybin, izosilybin) vykazovaly cytoprotektivní účinek u allylalkoholu i 

u chloridu uhličitého, ale ţádný u paracetamolu a galaktosaminu. Nejlepší 

ochrana byla dosaţená pouţitím silydianinu a silychristinu u silymarinu, silybinu 

a izosilybinu byl cytoprotektivní účinek mnohem menší.  

Rozdíly ve  výsledcích vyplývají z proměnných schopností testovaných látek 

obsaţených v silymarinu  na stabilizaci buněčné membrány, různé antioxidační 

vlastnosti. 

Výsledky Ferenciho randomizované studie (45) ukázaly, ţe úmrtnost pacientů 

s cirózou byla niţší po léčbě silymarinem (v dávce140 mg třikrát denně). 

Hepatoprotektivní efekt je vyvolán stimulací syntézy rRNA, stimulací 

regenerace jaterních buněk, stabilizací membrány hepatocytů a regulace její 

permability, coţ souvisí s antioxidačním účinkem silymarinu a jeho schopností 

vychytávat volné radikály. Silymarin zároveň působí jako inhibitor transformace 

hvězdicovitých hepatocytů na myofibroblasty, tzn. proces odpovědný za 

hromadění kolagenních vláken, coţ vede k cirhóze.  

Hepatoprotektivní účinek byl dokázán v četných studiích právě díky schopnosti 

vychytávání volných radikálů. Silymarin je dobře tolerovaným a efektivním 

antidotem uţívaným v případech vyvolané hepatotoxicity mnoţstvím 
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hepatotoxických látek, včetně toxinů Amanita phalloides, ethanolu a psychotropních 

látek. (46) 

Škottová a kol. (48) ve své studií zjistili, ţe silymarin můţe mít přímý vliv na 

metabolismus cholesterolu v játrech a to inhibicí biosyntézy cholestrolu. Na základě 

pokusů objevili, ţe silybin inhibuje aktivitu  HMG- CoA reduktázy in vitro. 

Silymarin sniţuje obsah cholesterolu  v játrech králíků po podání 

vysokocholesterolové diety, sniţuje hladinu plazmatického cholesterolu a hladinu 

LDL u potkanů s hypercholesterolemií.  (48) 

Sobolová a kol. (49) ve své studii sledovali vliv silymarinu a jeho 

polyfenolických frakcí na absorpci cholesterolu po podání vysokocholesterolové 

diety potkanům. Silymarin i jeho polyfenolické frakce prokazatelně sníţily absorpci 

cholesterolu a způsobily výrazný pokles hladiny VLDL cholesterolu v plazmě a 

TAG v játrech. Po podání silymarinu se také výrazně zvýšila hladina HDL 

cholesterolu, podání polyfenolických frakcí nemělo vliv na hladinu HDL 

cholesterolu.  

Další studie poukázaly na účinek silymarinu v prevenci rakoviny kůţe, prostaty, 

a prsu. Nejvýznamnější antiproliferační účinek vykazoval silybin. (50, 51, 52, 53)  

 

Silymarin je součástí řady volně prodejných léčiv: FLAVOBION tbl., 

IBEROGAST tct.,  LAGOSA drg., LEGALON cps., SILYGAL tbl., SILYMARIN 

AL drg., SIMEPAR cps.;  homeopatik (ve formě globulí, granulí, prášku, roztoku, 

ampulí, čípků, tablet a masti) a potravinových doplňků. 

Jediné léčivo vázané lékařským předpisem je LEGALON SIL inj., obsahuje 

Silibin dinatrii disuccinas. Toto léčivo je indikováno při akutní intoxikaci houbou 

Amanita phalloides. (54) 

 

 

3.4.5. Silybum marianum in vitro 

Četné studie zabývající se problematikou kultivace tkáňových a suspenzních 

kultur Silybum marianum sledují optimální podmínky kultivace, produkci 

flavonolignanů a moţnosti jejího ovlivnění a dále metody kvalitativního a 

kvantitativního hodnocení obsaţených látek. 
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Cacho a kol  ve své studii (55) sledovali vliv sloţení média na hromadění 

flavonolignanů v kalusových a suspenzních kulturách Silybum marianum. Kalusové 

kultury byly kultivovány na MS médiu s přídavkem růstových regulátoru: 2,4-D, 

IAA, α-NAA, BA a kinetinu při 26 
o
C a 16 hod fotoperiodě nebo za tmy. Suspenzní 

kultury byly kultivovány na MS médiu s přídavkem 0,1 mg/l 2,4-D a 0,1 mg/l K při 

26
 o

C za tmy. Bylo zjištěno, ţe pro růst kalusové kutury je optimální medium 

s přídavkem 0,1 mg/l 2,4-D a 0,1 mg/l K pěstované ve tmě. Obsah silymarinu u 

suspenzních kultur byl nízký.  

Cacho a kol. dále sledovali, jak reaguje kultura na změny ve sloţení MS média 

oproti kontrole.  

Sloţení média bylo modifikováno: odebráním KNO3 z média, trojnásobnou 

koncentraci  KNO3, odebráním KH2PO4 a dvojnásobnou koncentrací KH2PO4, bez 

přídavku CaCl2 ∙ H2O a jeho trojnásobným přídavkem, přidáním poloviční 

koncentrace ţeleza a nebo naopak dvojnásobnou koncentrací. Vliv na větší 

akumulaci sloţek sylimarinu mělo jen médium ochuzené o vápenaté ionty, bohuţel 

vyšší akumulace sloţek byla na úkor růstu kultury.  

Jednotlivé sloţky detekoval pomoci HPLC s UV detektorem.(55) 

Sánchez-Sampedro a kol. (56) ve své studii potvrdili, ţe zvýšené hromadění 

silymarinu  souvisí s nedostatkem vápníku  v suspenzní kultuře Silybum marianum. 

Přídavkem chelatačního činidla pro vápenaté ionty EGTA, Li
3+

 iontů nebo blokátoru 

vápenatých kanálů – verapamilu došlo k výraznému zvýšení akumulace silymarinu. 

Po přidání EGTA se zvětšil obsah silymarinu v buňkách dokonce o 200 %. Tyto 

výsledky ukazují, ţe inhibice externích  a interních toků vápenatých iontů hraje 

významnou roli v metabolismu flavonolignanů. 

Alikaridis a kol. (57) sledovali obsah flavonolignanů u transformovaných a 

netransformovaných kořenových kultur odvozených ze Silybum marianum.   

U transformovaných kultur bylo pouţito ke kultivaci MS médium pro první tři 

dny s přídavkem ampicilinu (0,5 g/l), dále bez ampicilinu. Pro netransformované 

kultury bylo pouţito ke kultivaci LS médium. Netransformované kultury 

produkovali v největší míře silybin, dále také silychristin, izosilybin a silydianin. 

Transformované kultury produkovali izosilybin ve větším mnoţství neţ u 

netransformovaných kultur, ale silychristin a silydianin produkovaly jen ve 

stopovém mnoţství. (57) 
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Gallová ve své práci (30) sledovala ovlivnění tvorby sekundárních metabolitů jak 

u kalusové tak i suspenzní kultury Silybum marianum. Kalusové i suspenzní kultury 

byly kultivovány na MS médiu s přídavkem růstových regulátorů: α-NAA o 

koncentraci 10 mg/l a 2,4-D o koncentraci 1 mg/l. Při kultivaci kultury na ţivném 

médiu s přídavkem α-NAA produkce flavolignanů postupně klesala od 10. do 15. 

dne, pak se do 20. dne mírně zvýšila a po 20. dni aţ do 35. dne opět klesala. Mírný 

nárůst v produkci byl zaznamenán ještě 45. den. Maximální  produkce bylo 

dosaţeno 10. den od inokulace. Maximální produkce flavonolignanů při kultivaci na 

MS médiu s přídavkem 2,4-D nastala opět na začátku kultivace a to 15. den. 

Produkce flavonolignanů u kalusové kultury byla větší při pouţití růstového 

regulátoru α-NAA. (20) 

Gallová (30) dále sledovala vliv dvou elicitorů: 1. 3-methylanilid 5-

terc.butylpyrazin-2-karboxylové kyseliny a 2. (5-brom-2-hydroxyfenyl)amid 5-

terc.butyl-6-chlorpyrazin-2-karboxylové kyseliny na suspenzní i kalusovou kulturu 

Silybum marianum. Na základě růstové a produkční křivky stanovila jako optimální 

den pro aplikaci elicitoru 30.den od inokulace u kultur pěstovaných na MS médiu 

s přídavkem α-NAA a 20.den u kultur pěstovaných na médiu s přídavkem 2,4-D. U 

obou elicitorů pouţila čtyři koncentrace a to: c1 = 100 mg/l, c2 = 10 mg/l, c3 = 1,0 

mg/l a c4 = 0,1 mg/l. U kalusových i tkáňových kultur došlo k podstatnému zvýšení 

produkce falvonolignanů. Nejvýznamnější změny v produkci flavonolignanů byly 

zaznamenány u kalusové kultury kultivované na MS médiu s přídavkem α-NAA a 

po pouţití 1. elicitoru o koncentraci c4 po 12 hodinách a po pouţití růstového 

regulátoru 2,4-D a 1. elicitoru o koncentraci c3 po 12 hodinách. U ostatních kultur 

byla hladina flavonoidů na hranici citlivosti metody stanovení. 

Řimáková (31) v návaznosti na tuto studii ovlivňovala produkci sekundárních 

metabolitů u kalusové a suspenzní kultury Silybum marianum působením prekurzoru 

konyferylalkoholu (CA) (c1 = 33,11 mg/l, c2 = 16,59 mg/l, c3 = 8,28 mg/l) , 

biotického elicitoru chitosanu (c1 = 83,33 mg/l, c2 = 16,67 mg/l a c3 = 1,67 mg/l) a 

abiotického elicitoru UV záření (254 nebo 366 nm po dobu 30 nebo 60 min). Byl 

sledován obsah flavonolignanů jak v buňkách tak v ţivném médiu. Po pouţití CA 

byl maximální nárůst obsahu taxifolinu pozorován pouze v médiu při koncentraci c1 

po 48 hodinách. Při poţití chitosanu nedošlo ve vzorcích k nárůstu ţádné ze sloţek 

silymarinového komplexu, jen v médiu došlo k nárůstu taxifolinu při koncentraci c2 

po 12 hodinách. Působení UV záření nebyla detekována ţádná ze sloţek 
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silymarinového komplexu. K maximálnímu nárůstu taxifolinu a izosilybinu v médiu 

došlo po 12 hodinách působení UV záření o vlnové délce 254 nm a době působení 

60 min.  

Sánchez-Sampedro a kol. v další studii (19) pouţil ke kultivaci suspenzních i 

tkáňových kultur opět MS médium s přídavkem růstových regulátorů: 1 mg/l 2,4-D 

and 0,5 mg/l BA. Největší produkce dosáhli pouţitím elicitoru methyljasmonátu 

v koncentraci 100 μM. Ţádný jiný elicitor (jasmonová kyselina (JA),  3,4-

methylendioxyskořicová kyselina (MDCA), chitin a chitosan, cykloheximid) ani 

jejich kombinace nezpůsobila tak výraznou akumulaci silymarinu jak v buňkách 

kultury tak v médiu.  

3.5. Fotooxidační stres a působení methylviologenu in vitro 

Mechanismus působení kaţdého stresoru na rostliny je do značné míry 

specifický. Stejně tak rozmanité jsou i reakce rostliny směřující k potlačení 

následků působení stresoru.  

K těmto aklimačním reakcím patří zejména změny v mnoţství a typech 

vytvářených proteinů, zahrnující i tvorbu specifických stresových proteinů 

s ochrannou funkcí, dále pak tvorba stresových fytohormonů, aktivních forem 

kyslíku a osmoregulačních sloučenin.  

K aktivním formám kyslíku řadíme atomární kyslík a superoxidový anion 2 , 

hydroxylový radikál OH
∙
, peroxid vodíku H2O2. Tyto formy kyslíku vznikají jednak 

jako nebezpečné produkty při působení řady stresových faktorů, ale zároveň mohou 

mít i kladnou úlohu jako signály či ochranné látky při některých typech stresů.  

Tvorba aktivních forem kyslíku v buňkách probíhá několika způsoby.  

V chloroplastech je zvýšená koncentrace kyslíku z rozkládající se vody ve 

fotosystému II. K fotoredukci kyslíku můţe docházet především ve fotosystému I 

(Mehlerova reakce). Primárním produktem Mehlerovy reakce je superoxid, z něhoţ 

se mohou tvořit nebezpečnější hydroxylové radikály a peroxid vodíku.  

V mitochondriích můţe docházet k tvorbě superoxidu následně peroxidu vodíku 

autooxidací ubichinonu. 

Tvorba superoxidu byla dokázána i na jiných membránách (peroxizomů, 

glyoxyzomů, mikrozomů, na plazmatické membráně a tonoplastu), kde jako 

redukční činidlo slouţí NAD(P)H ve spojení s příslušnou NAD(P)H-oxidázou.  
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Negativní působení aktivních forem kyslíku spočívá především v peroxidaci 

lipidů. Nejvíce náchylné jsou membránové lipidy s vysokým obsahem 

nenasycených mastných kyselin. Poškozeny mohou být i některé aminokyseliny, 

proteiny a nukleové kyseliny. (7)  

Nejuniverzálnější ochranou před poškozením aktivními formami kyslíku ve 

všech částech buňky poskytují některé specializované enzymy a jejich systémy.  

Superoxiddismutáza (SOD) katalyzuje přeměnu superoxidu na peroxid 

vodíku. Peroxid vodíku je dále rozkládán katalázou (CAT) (peroxizomy, 

glyoxyzomy), nebo askorbátperoxidázou (AP) (v chloroplastech, cytozolu). 

K reakci katalyzované AP je nutný askorbát a regeneraci vznikajícího 

dehydroaskorbátu také glutathion společně s enzymy dihydroaskorbátreduktázou 

(DHAR), glutathionreduktázou (GR) a glutathionperoxidázou (GP). (7, 64) 

 

Methylviologen (paraquat), způsobuje nárůst koncentrace 2 . (63) 

Následkem působení methylviologenu dochází ke zvýšené peroxidaci lipidů a 

větší propustnosti membrán. 

 Jako zdroj ROS je často pouţíván ke sledování působení oxidačního stresu 

na rostliny. 

Chen a kol.(61) ve své studii sledovali vztah mezi působením reaktivních 

kyslíkových radikálů (ROS) a produkcí fytoalexinu v kulturách Salvia 

miltiorrhiza. Jako původce superoxidového anionu pouţili methylviologen (MV). 

Působení methylviologenu na rozdíl od působení peroxidu vodíku  spustilo 

produkci fytoalexinu cryptotanshinonu ve všech sledovaných kulturách. Zároveň 

MV inhiboval tvorbu biomasy a sníţil obsah fenolických kyselin.  

Wilmsen a kol. (62) prokázal antioxidační působení hesperidinu na buňky 

vystavené působení methylviologenu. Prokázali vliv MV na zvýšenou aktivitu 

katalázy a superoxiddismutázy.  

Ohe M. a kol. ve své studii (58) sledovali pokles snášenlivosti fotooxidačního 

stresu v listech tabáku v závislosti na stáří listů. Listy byly ošetřeny 

methylviologenem. A bylo zjištěno, ţe starší listy měly podstatně vyšší hladiny 

H2O2 a zároveň vykazovaly významně niţší hodnoty askorbátu, glutathionu a 

většiny antioxidačních enzymů, zvláště katalázy, Cu/Zn – superoxiddismutázy 

(SOD), a askorbátperoxidázy (AP).  
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N+ CH3N+H3C

methylviologen  
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4. Experimentální část 

4.1. Rostlinný  materiál 

 
Byla pouţita tkáňová kultura odvozená z kořenové části klíční rostliny Silybum 

marianum (L.) Gaertn. v 34.-40. pasáţi. 

4.2. Přístroje a vybavení 

 
Analytické váhy A 200S, Sartorius, Německo 

Autokláv PS 20 A, Chirana, ČR 

Autosampler Jasco AS-2055 Plus, Japonsko 

Box s laminárním prouděním Fatran LF, Výrobné druţstvo Pokrok, Slovensko 

Diodový detektor Jasco MD-2015, Japonsko 

Horkovzdušný sterilizátor Chirana SVS9/1, ČR 

Kolona LiChrospher RP-18 250-4, sorbent Li Chrospher 5μm 

Mikrofiltry (0,45μm), Tessek, ČR 

Pipetovací balónek, Filip, Německo 

Předkolona Li ChroCART 4-4, sorbent Li Chrospher 5μm 

Pumpa Jasco PU-2089 Plus, Japonsko 

Sušárna HS 61A Chirana, ČR 

Termostat kolony Jetstream 2 Plus, Japonsko 

Těsnění na vialky, LABICOM s.r.o. Olomouc, ČR 

Třepačka UNIMAX 2010, Heidolph Instruments, Německo 

Vakuová odparka Laborota 4010, Heidolph Instruments, Německo 

Vialky, LABICOM s.r.o. Olomouc, ČR 

Vodní lázeň, typ 1042, GFL, Německo 

 

4.3. Chemikálie a pomocné látky 

 
Ajatin, Profarma-Produkt, ČR 

Destilovaná voda, Katedra analytické chemie, Faf UK HK, ČR 

Dihydrogenfosforečnan draselný p.a., Lachema, ČR 

Dusičnan amonný, p.a., Penta, ČR 
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Dusičnan draselný p.a., Lach-Ner, ČR 

Ethanol 96%, Lachema, ČR 

Ethylester kyseliny octové p.a., Lachema, ČR 

Glycin, Aldrich, USA 

Hydrolyzát kaseinu, Imuna, Slovensko 

Chlorid kobaltnatý p.a., (CoCl2.6 H2O), Lachema, ČR 

Chlorid vápenatý p.a., Penta, ČR 

Chlorové vápno, Spolana, ČR 

Jodid draselný p.a., Lachema, ČR 

Kyselina boritá p.a., Lachema, ČR 

Kyselina nikotinová, Lachema, ČR 

Kyselina o-fosforečná, Lachema, ČR 

Kyselina α-naftylocová, Sigma, USA 

Methanol HPLC grade, Merk, Německo 

Methanol p.a., Penta, ČR 

Methylviologendichlorid hydrát, Sigma – Aldrich, ČR 

Molybdenan sodný, Lachema, ČR 

Myo-inositol, Fluka, Švýcarsko  

Propylether p.a., Lachema, ČR 

Pyridoxin puriss., Koch-Light Laboratories, Velká Británie 

Sacharosa čistá, Lachema, ČR 

Síran hořečnatý p.a., Lachema, ČR 

Síran manganatý p.a., Lachema, ČR 

Síran měďnatý p.a., Lachema, ČR 

Síran zinečnatý (ZnSO4.7 H2O), Lachema, ČR 

Síran ţeleznatý čistý (FeSO4.7 H2O), Lachema, ČR 

Superčistá voda, Katedra analytické chemie, Faf UK HK, ČR 

Thiamin, Koch-Light Laboratories, Velká Británie 
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4.4. Kultivace tkáňových kultur 

 

4.4.1. Příprava kultivačních nádob a nástrojů 

Všechny  pouţívané skleněné nádoby byly z varného skla zn. SIAL, odolného vůči 

výkyvům teplot a vůči působení chemikálií. Pro kultivace byly pouţity 100ml 

Erlenmayerovy baňky, do kterých byly vloţeny můstky z filtračního papíru a nalito 

30 ml ţivného média. Hrdla baněk byla překryta hliníkovou fólií a sterilizována v 

autoklávu 15 min při 121 °C a 100 kPa. Hliníkové fólie a baňky byly před 

manipulací  sterilizovány ajatinem. Pasáţování a odvozování kultur bylo prováděno 

v laminárním boxu vymytém roztokem ajatinu (1:10) a vyzářeném germicidní 

zářivkou.  Pinzety se před pouţitím očistily a opláchly 96% ethanolem. V hliníkové 

folii se sterilizovaly v horkovzdušném sterilizátoru 2 hodiny při teplotě 200  
o
C.  

 

 

4.4.2. Složení a příprava živného média 

Kultura byla kultivována na médiu Murashigeho a Skooga (MS) (29) s obsahem 

10 mg/l kyseliny α-naftylocové (α-NAA). Jednotlivé sloţky půdy byly odváţeny na 

analytických vahách. Velmi malá mnoţství byla odměřena ze zásobních roztoků 

odpipetováním. Všechny součásti byly rozpuštěny v destilované vodě v odměrné 

baňce na 1000 ml a doplněny vodou po rysku. Ţivné médium s růstovým 

regulátorem bylo rozplněno do vysterilizovaných baněk, do kaţdé  baňky po 30 ml 

média. Po uzavření hliníkovou folií byly sterilizovány v autoklávu 15 min při 121 °C 

a 100kPa. 

 

Složení Murashigeho a Skoogova média (v mg)  

 

CaCl2.2 H2O 440,0  

KNO3 1900,0  

NH4NO3 1650,0  

MgSO4.7 H2O 370,0  

KH2PO4. H2O 170,0  

FeSO4.7 H2O 27,84  

Na2EDTA 37,34  
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MnSO4.4 H2O 22,30  

ZnSO4.7 H2O 11,50  

H3BO3 6,20  

KI 0,83  

CuSO4. 5 H2O 0,025  

Na2MoO4. 2 H2O 0,25  

CoCl2.6 H2O 0,025  

Myo-insitol  100,0  

Hydrolyzát kaseinu 1000,0  

Glycin 2,0  

Kyselina nikotinová 0,5  

Pyridoxin hydrochlorid 0,5  

Thiamin hydrochlorid 0,1  

Sacharosa  30,0  

 

Uvedená mnoţství substancí odpovídají 1 l média. 

 

4.4.3. Odvození kultury 

K pokusům byl pouţita kultura z 34.-40. pasáţe. Kultura byla odvozená 

Řimákovou (31) v předchozím pokusu, na který tato práce navazuje. 

 

4.4.4. Pasážování a kultivace 

V prostředí laminárního boxu bylo do vysterilizovaných 

Erlenmayerových baněk přeneseno inokulum (část  kalusu z předchozí 

kultivace) na můstek z filtračního papíru ( u kalusové kultury) nebo přímo 

do média ( u suspenzní kultury, po mechanickém rozmělnění kalusu). 

Baňky s naočkovanými kulturami byly opět uzavřeny hliníkovou folií. 

Kultivace probíhala za normálního světelného reţimu (16 h světlo, 8 h tma). 

Kultura rostla po dobu 30 dnů při 25 °C.  

Suspenzní kultura byla kultivována na třepačce (120 ot/ min) za stejných 

světelných a teplotních podmínek.  
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4.5. Elicitace  

 

4.5.1. Příprava elicitoru 

Jako elicitor byl pouţit methylviologendichlorid dihydrát, ve třech 

koncentracích a to: 0,1 mg/100 ml, 1,0 mg/100 ml, 10,0 mg/100 ml.  

Koncentrace c1 byla připravena naváţením přesně 25,00 mg dané látky, poté 

kvantitativním převedením do odměrné baňky o objemu 250 ml a doplněním  

96% ethanolem po rysku.  

Odpipetováním 10 ml tohoto roztoku do odměrné baňky o objemu 100 ml a 

doplněním rozpouštědlem po rysku byla získána koncentrace c2.  

Stejným způsobem z druhého roztoku byla získána koncentrace c3.  

 

Koncentrace připravených roztoků methylviologenu: 

 

c1 = 10,0 mg/100 ml ( 2,1929 ∙ 10
-3

 mol/l) 

c2 = 1,0 mg/100 ml ( 2,1929 ∙ 10
-4

 mol/l) 

c3 = 0,1 mg/100 ml ( 2,1929 ∙ 10
-5

 mol/l) 

 

Příprava elicitoru byla prováděna za aseptických podmínek v boxu s 

laminárním prouděním, předem vysvíceném germicidní UV lampou. K přípravě 

byly pouţity pouze sterilní nástroje a sklo.  

4.5.2. Elicitace tkáňových kultur 

Na základě vyhodnocení růstové a produkční křivky tkáňové kultury Silybum 

marianum v předchozí studii Gallové (30) byl zvolen optimálním dnem  k 

aplikaci elicitoru 30. den po subkultivaci. V návaznosti na tuto studii byl jako 

optimální den aplikace zvolen 30. den po subkultivaci i v této práci.  

Po 30 dnech od subkultivace byl do 30 baněk napipetován vţdy 1 ml 

elicitoru. Přidávání elicitoru bylo prováděno za aseptických podmínek pomocí 

sterilních nástrojů.  

Kalusy byly z baněk odebírány v šesti časových intervalech od aplikace 

elicitoru po 6, 12, 24, 48, 72 a 168 hodinách. Tkáňové kultury byly po uvedené 

době z baněk vyjmuty a usušeny na filtračním papíru za laboratorní teploty. 
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Získané  usušené kalusy byly pomocí třenky s těrkou upráškovány a pouţity ke 

stanovení obsanu flavonolignanů.  

Jako kontrola byla zvolena tkáňová kultura pěstovaná bez přídavku elicitoru.  

Bylo sledováno i vylučování metabolitů do ţivného média. Vzorky média 

nebyly odebírány pravidelně. Odebrané médium (6 ml) bylo odpařeno na 

vakuové odparce a získaný odparek byl  rozpuštěn v 6 ml methanolu a 

analyzován.  

4.5.3. Elicitace suspenzních kultur 

Suspenzní kultury byly získány mechanickým rozmělněním kalusu ve 30 ml 

ţivného média. Tyto kultury byly kultivovány 30 dnů. na třepačce 120 ot/min, 

která zabezpečovala promíchávání a provzdušňování ţivné půdy. 

Po 30 dnech od subkultivace byl do 30 baněk napipetován vţdy 1ml elicitoru 

a baňky byly umístěné zpět na třepačku. Přidávání elicitoru bylo prováděno za 

aseptických podmínek pomocí sterilních nástrojů.  

Po 6, 12, 24, 48, 72 a 168 hodinách byla odebrána z baněk suspenzní kultura 

Silybum marianum a přefiltrována přes filtrační papír. Papír se zachycenými 

buněčnými shluky byl usušen opět za laboratorní teploty. Buněčné shluky byly 

pomocí třenky s těrkou upráškovány a pouţity ke stanovení obsahu 

flavonolignanů.  

 Kontrolou byla zvolena kultura po subkultivaci bez přídavku elicitoru. 

Bylo sledováno i vylučování metabolitů do ţivného média. Vzorky média 

nebyly odebírány pravidelně. Odebrané médium (6 ml) bylo odpařeno na 

vakuové odparce a získaný podíl byl  rozpuštěn v 6 ml methanolu a analyzován.  

 

Elicitace kalusových i suspenzních kultur byla provedena všemi třemi 

koncentracemi elicitoru.  

 

 

4.6. Stanovení obsahu flavonolignanů v kalusu 

 

Princip stanovení: 

Vysokoúčinná kalpalinová chromatografie High - Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) je vysoce účinná separační metoda, při které dochází k 
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oddělení analyzovaných sloţek ze směsi, slouţí zároveň k jejich kvalitativní i 

kvantitativni analýze. 

Tato metoda je zaloţena na rozdílné distribuci látek mezi dvě nemísitelné 

fáze, z nichţ mobilní fází je kapalina, která prostupuje stacionární fází naplněnou 

do kolony. Detekce probíhá aţ za kolonou vhodným detektorem. (39, 33) 

  

Parametry HPLC analýzy:  

 

HPLC analýzy byly prováděny na chromatografické sestavě Jasco (čerpadlo 

PU-2089,  detektor MD-2015, autosampler AS-2055), vybavené předkolonovým 

filtrem a kolonou LiChrospher RP-18 250x4 (5m) s ochranou předkolonkou. 

Detekce byla provedena pomocí DAD detektoru v rozmezí vlnových délek 

190 - 450 nm. Obsah sledovaných látek byl vypočten z píků při vlnové délce 

288 nm.  

Objem nástřiku byl 20 μl.  

Eluce mobilní fáze probíhala nejdříve gradientově, z 0 % methanolu v čase 

t = 0 do 50 % methanolu v čase t = 5 min. Následovala isokratická eluce 50% 

methanolem do času t = 25 min. Mobilní fáze obsahovala jako pufr vţdy 0,15% 

kyseliny fosforečné.  

Průtok byl 1,4 ml/min.  

Standardy:  Silymarin 

 

Validace HPLC analýzy:  

Validace znamená ověření platnosti zvoleného analytického postupu 

(metody).  

Instrumentální validace je zajištěna výrobcem HPLC sestavy (Jasco), a to 

normou ISO 9001 (International Organization for Standardization).  

Způsobilost chromatografických systémů byla navíc ověřena testem 

opakovaného nástřiku – tzv. testem na přesnost (provedeno vţdy šest nástřiků 

týmţ vzorkem, vypočtená relativní směrodatná odchylka byla vţdy menší neţ 1,5 

%) a testem linearity (na základě pěti různých koncentrací standardu se lineární 

regresní analýzou zjistí hodnota korelačního koeficientu r, která musí být větší 

neţ 0,9900). Pro hodnocení analytického měření byly dále převzaty metody 

z Evropského lékopisu, 3. vydání (34): asymetrie píku a počet teoretických pater.  
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Pro hodnocení celé metody byly pouţity tyto validační parametry: 

Správnost metody - jedná se o statisticky významnou rozdílnost mezi 

získanou a skutečnou hodnotou (tedy porovnáním ověřovaných hodnot se 

standardem, porovnáním s jinou jiţ osvědčenou metodou, nebo srovnáním 

s referenčním materiálem). (35, 36, 37) 

Kvantitativní limit – jde o nejmenší hodnotu, která je měřitelná s přijatelnou 

přesností a správností (relativní směrodatná odchylka menší neţ 15 %). (35, 

36, 37) 

 

Postup stanovení:  

Sušené vzorky kalusů a suspenzích kultur byly po rozdrobnění v třecí misce 

dvakrát extrahovány vţdy 10 ml methanolu po dobu 10 min na vodní lázni pod 

zpětným chladičem.  Oba extrakty byly spojeny a doplněny na 20 ml. Po filtraci 

přes mikrofiltr (0,45m) bylo asi 1,7 ml roztoku převedeno do vialek a 

analyzován metodou HPLC. 

Vzorky média byly nejprve vysušeny na vakuové odparce. Po té rozpuštěny 

v methanolu a po filtraci převedeny do vialek a analyzovány metodou HPLC.  
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Kalibrační křivky: 

 

1. Kalibrační křivka: taxifolin 

x: koncentrace (mg/g) 

y: plocha 

y = bx + a 

regresní koeficient: 0,9999 

a = 0 

b = 3,26361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kalibrační křivka: silychristin 

x: koncentrace (mg/g) 

y: plocha 

y = bx + a 

regresní koeficient: 0,9999 

a = 0 

b = 3,26961 
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3. Kalibrační křivka: silydianin 

x: koncentrace (mg/g) 

y: plocha 

y = bx + a 

regresní koeficient: 0,9999 

a = 0 

b = 3,28186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kalibrační křivka: silybin A 

x: koncentrace (mg/g) 

y: plocha 

y = bx + a 

regresní koeficient: 0,9999 

a = 0 

b = 3,26609 
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5. Kalibrační křivka: silybin B 

x: koncentrace (mg/g) 

y: plocha 

y = bx + a 

regresní koeficient: 0,9999 

a = 0 

b = 3,26957 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kalibrační křivka: izosilybin A 

x: koncentrace (mg/g) 

y: plocha 

y = bx + a 

regresní koeficient: 0,9999 

a = 0 

b = 3,27665 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

 

7. Kalibrační křivka: izosilybin B 

x: koncentrace (mg/g) 

y: plocha 

y = bx + a 

regresní koeficient: 0,9992 

a = 0 

b = 3,28158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Statistické zpracování výsledků  

Směrodatná odchylka je veličina, která vyjadřuje, jak se hodnoty liší od 

průměrné (střední)  hodnoty.  

Funkce směrodatné odchylky je defínovanná vztahem (32): 

 

)1(

)( 2







n

xx
s  

 

s – směrodatná odchylka 

x - hodnota sledované veličiny 

x - průměrná hodnota sledované veličiny 

n - počet členů souboru  

 

 

Ke zjištění statistické významnosti vlivu elicitoru na obsah flavonolignanů 

byl pouţit t-test rozdílů dvou průměrů.  
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Pro testovací kritérium t-testu platí následující vztah: 
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21

2121

2

22

2

11

21 2

nn

nnnn

snsn

xx









 

 

 

t – testovací kritérium 

x1 – aritmetický průměr kontrolního souboru 

x2 – aritmetický průměr pokusného souboru 

s1- směrodatná odchylka kontrolního souboru 

s2 – směrodatná odchylka pokusného souboru 

n1 – počet členů kontrolního souboru 

n2 – počet členů pokusného souboru 

 

Testovacímu kritériu přísluší t-rozdělení se stupněm volnosti vypočteném 

podle vzorce: 

  

v = n1 + n2 - 2  

 

Vypočtená hodnota testovacího kritéria se porovná s příslušnou kritickou 

hodnotou t(v)p pro  vypočtený stupeň volnosti v a zvolenou hladinu 

významnosti p. Je-li hodnota t větší neţ hodnota t(v)p, je rozdíl statisticky 

významný na hladině významnosti p. (38) 

Byla provedena vţdy 3 paralelní stanovení, proto počet členů souboru je 

n1 = n2 = 3,  počet stupňů volnosti v = 4. Pro zvolenou hladinu významnosti 

p = 0,05 a pro 4 stupně volnosti je tato kritická hodnota testovacího kritéria 

(t(v)p) rovna 2,78. Výsledky jsou statisticky významné je-li hodnota testovacího 

kritéria vyšší neţ kritická hodnota. (32, 38) 

Pro výpočet hodnot testovacího kritéria pro odběry po 6, 12, 24, 48, 72 a 168 

hod byla pouţita kontrolní hodnota odběru po 0 hod působení elicitoru.   
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5. Výsledky  
 

Tabulka č. 1. 

Obsah flavonolignanů (%) v kalusové kultuře Silybum marianum (L.) Gaertn. 

Elicitor: methylviologen 

 

koncentrace 

methylviologenu 

(mol/l) 

doba odběru 

(hod) 

obsah 

flavonolignanů 

(%) 

směrodatná 

odchylka 

hodnota 

testovacího 

kritéria 

c1 = 2,1929 ∙ 10
-3 

 

0K 0,0008 0,0001 - 

6 0,002 0,0004 3,7283 

12 0 0 0 

24 0 0 0 

48 0 0 0 

72 0 0 0 

168 0 0 0 

c2 = 2,1929 ∙ 10
-4

  

0K 0,0008 0,0001 - 

6 0,0100 0,0024 5,2633 

12 0,0030 0,0003 7,9046 

24 0,0040 0,0024 1,8044 

48 0 0 0 

72 0 0 0 

168 0 0 0 

c3 = 2,1929 ∙ 10
-5

 

0K 0,0008 0,0001 - 

6 0,0040 0,0004 9,4779 

12 0,0030 0,0005 5,4828 

24 0,0040 0,0006 7,3522 

48 0,0040 0,0004 9,4779 

72 0,0070 0,0004 21,9996 

168 0 0 0 

 
Pozn.: K = kontrola 
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Tabulka č. 2. 

Obsah flavonolignanů (%) v suspenzní kultuře Silybum marianum (L.) Gaertn. 

Elicitor: methylviologen 

 

koncentrace 

methylviologenu 

(mol/l) 

doba 

odběru 

(hod) 

obsah 

flavonolignanů 

(%) 

směrodatná 

odchylka 

hodnota 

testovacího 

kritéria 

c1
 
= 2,1929 ∙ 10

-3
  

0K 0,0040 0,0004 - 

6 0 0 0 

12 0,0020 0,0004 4,3815 

24 0 0 0 

48 0 0 0 

72 0,0030 0,0006 1,7715 

168 0 0 0 

c2 = 2,1929 ∙ 10
-4

  

0K 0,0040 0,0004 - 

6 0,0040 0,0003 5,3717 

12 0 0 0 

24 0 0 0 

48 0 0 0 

72 0,0010 0,0004 6,7331 

168 0 0   

c3 = 2,1929 ∙ 10
-5

 

0K 0,0040 0,0004 - 

6 0 0 0 

12 0 0 0 

24 0 0 0 

48 0,0010 0,0003 7,8779 

72 0,0020 0,0003 5,2786 

168 0,0010 0,0002 8,3236 

 

Pozn.: K = kontrola 
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Graf č. 1 

Porovnání obsahu flavonolignanů v kalusové kultuře Silybum marianum při pouţití 

různých koncentracích elicitoru 
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Graf č. 2 

Porovnání obsahu flavonolignanů v suspenzní kultuře Silybum marianum při pouţití 

různých koncentrací elicitoru 
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Tabulka č. 3 

Obsah jednotlivých sloţek silymarinového komplexu a taxifolinu v kalusové kultuře 

Silybum marianum při pouţití různých koncentrací elicitoru methylviologenu 

 

koncentrace 

MV (mol/l) 

doba 

odběru 

(hod) 

TAX 

[%]  

SILC

HR 

[%]  

SILYD 

[%]  

SIL 

A  

[%] 

SIL 

B  

[%] 

ISO 

A  

[%] 

ISO 

B  

[%] 

sil. 

komplex 

c1 = 2,1929 ∙ 

10
-3

  

6 0 0,002 0 0 0 0 0 0,002 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 0,001 0 0 0 0 0 0 0 

48 0 0 0 0 0 0 0 0 

72 0,011 0 0 0 0 0 0 0 

168 0 0 0 0 0 0 0 0 

c2 = 2,1929 ∙ 

10
-4

  

6 0 0,008 0 0 0 0 0,002 0,01 

12 0,016 0,003 0 0 0 0 0 0,003 

24 0 0,004 0 0 0 0 0 0,004 

48 0 0 0 0 0 0 0 0 

72 0,002 0 0 0 0 0 0 0 

168 0,002 0 0 0 0 0 0 0 

c3 = 2,1929 ∙ 

10
-5

  

6 0,001 0,004 0 0 0 0 0 0,004 

12   0,003 0 0 0 0 0 0,003 

24 0,001 0,004 0 0 0 0 0 0,004 

48 0 0,004 0 0 0 0 0 0,004 

72 0 0,007 0 0 0 0 0 0,007 

168 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabulka č. 4. 

Obsah jednotlivých sloţek silymarinového komplexu a taxifolinu v suspenzní kultuře 

Silybum marianum při pouţití různých koncentrací elicitoru methylviologenu 

 

koncentrace 

MV (mol/l) 

Doba 

odběru 

(hod) 

TAX 

[%] 

SILCHR  

[%] 

SILYD  

[%] 

SIL 

A  

[%] 

SIL 

B  

[%] 

ISO 

A  

[%] 

ISO 

B  

[%] 

sil. 

komplex 

c1 = 2,1929 ∙ 

10
-3

  

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0,001 0,001 0,002 

24 0,003 0 0 0 0 0 0 0 

48 0,002 0 0 0 0 0 0 0 

72 0 0 0 0,003 0 0 0 0,003 

168 0 0 0 0 0 0 0 0 

c2
 
= 2,1929 ∙ 

10
-4

  

6 0,003 0,004 0 0 0 0 0 0,004 

12 0,002 0 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 0,001 0 0 0 0 0 0 0 

72 0 0,001 0 0 0 0 0 0,001 

168 0,001 0 0 0 0 0 0 0 

c3
 
= 2,1929 ∙ 

10
-5

  

6   0 0 0 0 0 0 0 

12   0 0 0 0 0 0 0 

24   0 0 0 0 0 0 0 

48 0,002 0 0 0 0 0 0,001 0,001 

72 0,001 0 0 0 0 0,001 0 0,002 

168 0,001 0 0 0 0 0 0 0,001 
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Graf č. 3  

Obsah taxifolinu v kalusové kultuře Silybum marianum při pouţití různých 

koncentrací elicitoru 

Obsah taxifolinu v kalusové kultuře Silybum 

marianum

0

0,005

0,01

0,015

0,02

6 12 24 48 72 16

odběr (hod)

o
b

s
a
h

 t
a
x
if

o
li

n
u

 

(%
)

c1 c2 c3

 

 

 

Graf č. 4 

Obsah taxifolinu v suspenzní kultuře Silybum marianum při pouţití různých 

koncentrací elicitoru 
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Graf č. 5 

Porovnání obsahu taxifolinu v kalusové a suspenzní kultuře Silybum marianum za 

působení různých koncentrací elicitoru 
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Tabulka č. 5.  

Obsah flavonolignanů a taxifolinu v médiu u kalusové kultury Silybum marianum po 

přidání elicitoru methylviologenu o koncentraci c2 = 2,1929 ∙ 10
-4

 mol/l 

 

medium kalusové kultury při přidání methylviologenu o c2 = 2,1929 ∙ 10
-4

 

mol/l 

Doba 

odběru 

(hod) 

 

TAX  

[%] 

 

SILCHR  

[%] 

 

SILYD 

[%] 

 

SIL A  

[%] 

 

SIL B  

[%] 

 

ISO A  

[%] 

 

ISO B 

[%] 

48 0 0 0 0 0 0 0 

72 0 0 0 0 0 0 0 

168 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabulka č. 6 

Obsah flavonolignanů a taxifolinu v mediu suspenzní kultury Silybum marianum při 

elicitaci methylviologenem o koncentraci c2 = 2,1929 ∙ 10
-4

 mol/l 

 

medium suspenzní kultury po přidání methylviologenu o c2 = 2,1929 ∙ 10
-4

 

moc/l 

Doba 

odběru 

(hod) 

TAX  

[%] 

SILCHR  

[%] 

SILYD 

[%] 

SIL A  

[%] 

SIL  B  

[%] 

ISO A  

[%] 

ISO B 

[%] 

6 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 0 0 

48 0 0 0 0 0 0 0 

72 0 0 0 0 0 0 0 

168 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Tabulka č. 7 

Obsah flavonolignanů a taxifolinu v médiu suspenzní kultury Silybum marianum po 

přidání methylviologenu o koncentraci  c3 = 2,1929 ∙ 10
-5

 mol/l 

 

medium suspenzní kultury po přidání methylviologenu o c3 = 2,1929 ∙ 10
-5

 

mol/l 

Doba 

odběru 

(hod) 

TAX  

[%] 

SILCHR  

[%] 

SILYD 

[%] 

SIL A  

[%] 

SIL B  

[%] 

ISO A  

[%] 

ISO B 

[%] 

6 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0,001 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 0 0 

48 0 0 0 0 0 0 0 

72 0 0 0 0 0 0 0 

168 0 0 0 0  0 0 0 
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Obr. č. 4 

HPLC chromatogram standardu silymarinu 

 

 
 

Standard  Retenční čas (min) 

1 – Taxifolin 9, 05 

2 – Silychristin  10,93 

3 – Silydianin  11,76 

4 – Silybin A  16,98 

5 – Silybin B 18,20 

6 – Izosilybin A 21,39 

7 – Izosilybin B 22,48 
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Obr. č. 5 

HPLC chromatogram vzorku kalusové kultury Silybum marianum 

  

 

 

Standard  Retenční čas (min) 

1 – Taxifolin 9, 05 

2 – Silychristin  10,93 
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6. Diskuze 

 
Řada sekundárních metabolitů rostlin má nezastupitelné místo v terapii 

chorob různé etiologie. Biotechnologické metody umoţňují získávat tyto 

metabolity metodami zaloţenými  na vyuţití kultur rostlinných buněk, pletiv a 

orgánů, odstraňujícími nedostatky polního pěstování léčivých rostlin, kdy 

výtěţek závisí na faktorech, jako jsou choroby, škůdci, klimatické podmínky 

a pod. (24) 

Jednou z metod na jejímţ konci dochází k akumulaci sekundárních látek je 

elicitace.  Elicitace vyuţívá schopnosti rostlinných buněk kultivovaných in vitro 

reagovat na různé stresové podněty. Předpokladem úspěšné elicitace je pouţití 

vhodného elicitoru, jeho koncentrace a optimální doba působení. (11, 40) 

 

Cílem této rigorózní práce bylo zjistit vliv potencionálního  elicitoru 

methylviologenu na produkci flavonolignanů kalusovou a suspenzní kulturou 

Silybum marianum (L.) Gaertn.  

 

Tato práce navazuje na studie  Gallové (30) a  Řimákové (31).  

Gallová (30) ve své studii sestavila růstovou a produkční charakteristiku, 

provedla TLC analýzu i test na antioxidační aktivitu kalusových kultur Silybum 

marianum. Na základě vyhodnocení růstové a produkční křivky zvolila Gallová 

jako optimální den pro aplikaci elicitorů ke kulturám Silybum marianum (pro MS 

médium s obsahem 10 mg/l α-NAA) 30. den po subkultivaci. V návaznosti na 

tuto práci byl zvolen optimálním dnem pro aplikaci elicitoru 30. den po 

subkultivaci i v této studii.  

V této práci  byla pouţita kultura  nově odvozená v předchozí 

studii Řimákovou (31) od 34.- 40 pasáţe. Ke kultivaci bylo pouţito pouze MS 

médium s přídavkem 10 mg/l α-NAA.  

Za pouţití MS média s přídavkem 10 mg/l α-NAA Gallová (30) prokázala 

vyšší přírůstek čerstvé hmotnosti kalusu Silybum marianum neţ při aplikaci 

růstového regulátoru 2,4-D. Zároveň byl patrný vyšší obsah sekundárních 

metabolitů (flavonolignanů), aţ třikrát vyšší neţ  v kontrolní kalusové kultuře 
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rostoucí na MS médiu s přídavkem 10 mg/l α-NAA oproti kultuře pěstované na 

MS médiu s přídavkem 1,0 mg/l 2,4-D.  

 

Obsah flavonolignanů 

Gallová (30) ve své studii dokázala působením derivátů karboxylových 

kyselin zvýšit obsah flavonolignanů u tkáňových kultur Silybum marianum. U 

kalusových i suspenzních kultur došlo k podstatnému zvýšení produkce 

flavonolignanů. Nejvýznamnější změny v produkci flavonolignanů byly 

zaznamenány u kalusové kultury kultivované na MS médiu s přídavkem α-NAA 

a po pouţití elicitoru 3-methylanilid-5-tercbutylpyrazin-2-karboxylové kyseliny o 

koncentraci  c4 = 0,1 mg/l po 12 hodinách (o 154 %) a po pouţití růstového 

regulátoru 2,4-D a stejného  elicitoru o koncentraci c3 = 1,0 mg/l po 12 hodinách 

(o 359 %).  

Sánchez-Sampedro a kol. (19) ve své  studii také  dokázali zvýšit produkci 

flavonolignanů elicitací tkáňových i suspenzních kultur Silybum marianum  

methyljasmonátem o koncentraci  100 μM a to o 600 % oproti kontrole. 

Dá se předpokládat, ţe syntéza flavonolignanů je součástí obranných reakcí 

rostliny na působení vnějších vlivů.   

  

Vliv  methylviologenu 

Vlastní elicitace v této práci byla provedena roztokem methylviologenu ve 

třech koncentracích (c1 = 10,0 mg/100 ml; c2 = 1,0 mg/100 ml; c3 = 0,10 mg/100 

ml) jak v kalusové tak v suspenzní kultuře kultivované na MS médiu s přídavkem 

10 mg/l α-NAA. 

Vliv elicitoru byl sledován v šesti časových intervalech: 6, 12, 24, 48, 72, 168 

hodin.  

Pro stanovení obsahu flavonolignanů v kalusové i suspenzní kultuře byla 

zvolena metoda HPLC. 

Methylviologen byl zvolen jako elicitor díky své prokázané oxidační aktivitě. 

Tvorbou superoxidových iontů se podílí na stresových reakcích rostlin. (59) 

V kalusové kultuře Silybum marianum (L.) Gaertn. došlo ke statisticky 

významnému nárůstu obsahu flavonolignanů pouze po 6 hodinové elicitaci 

methylviologenem o koncentraci c2 = 2,1929 ∙ 10
-4

 mol/l a to o 1250 %. Po 12, 
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24, 48, 72 a 168 hodinách se obsah flavonolignanů zvýšil jen nepatrně nebo 

naopak významně poklesl. (viz tab. č. 1). 

U zbývajících testovaných koncentrací elicitoru při aplikaci k suspenzní 

kultuře (viz graf. č. 1) byl nárůst produkce flavonolignanů minimální.  

V suspenzní kultuře  Silybum marianum byla produkce flavonoliganů po 

aplikaci u všech tří koncentrací methylviologenu nepatrná, jen jednou dosáhla 

stejné produkce ve srovnání s kontrolním vzorkem a to po 6 hodinové elicitaci 

methylviologenem o koncentraci c2 = 2,1929 ∙ 10
-4 

 mol/l. (viz tab. č. 2, graf č. 2) 

 

Gallová (30) detekovala v kalusové kultuře  Silybum marianum pouze 

silychristin.  

Řimáková (31) detekovala v kalusových kulturách Silybum marianum po 

elicitaci konyferylalkoholem taxifolin a silydianin a to silydianin u kontrolních 

vzorků i  v ţivném médiu, taxifolin pouze v ţivném médiu. Po elicitaci suspenzní 

kultury Silybum marianum chitosanem nebyla detekována ţádná ze sloţek 

silymarinového komplexu. V kontrolních vzorcích média byl však detekován 

taxifolin. V buňkách kontrolních vzorků kalusové kultury ani v kalusové kultuře 

Silybum marianum Řimáková (31) neprokázala po elicitaci UV záření ţádnou ze 

sloţek silymarinového komplexu, jen vysoké koncentrace fenolických 

kyselin. (31) 

 

V této studii byla detekována v kalusové kultuře kromě taxifolinu, 

silychristinu ještě další sloţka silymarinového komplexu, a to izosilybin B pouze 

v nepatrném mnoţství po 6 hodinovém působení elicitoru methylviologenu o 

koncentraci c2 = 2,1929 ∙ 10
-4

 mol/l. (viz tab. č. 3) 

V suspenzní kultuře byly zjištěny tyto sloţky silymarinového komplexu: 

izosilybin A ( po působení methylviologenu 12 hodin o koncentraci c1 = 2,1929 ∙ 

10
-3

 mol/l a po působení 72 hodin MV o koncentraci c3 = 2,1929 ∙ 10
-5 

mol/l), 

izosilybin B (po 12 hod působení MV o c1 = 2,1929 ∙ 10
-3

 mol/l a po 48 hod 

působení MV o c3 = 2,1929 ∙ 10
-5

 mol/l), silybin A (po 72 hod působení MV o 

c1 = 2,1929 ∙ 10
-3

 mol/l) a silychristin (po 6 a 72 hod působení MV o 

c 2 = 2,1929 ∙ 10
-4

 mol/l), dále pak taxifolin (u všech tří koncentrací MV). 

Všechny sloţky byly zastoupeny pouze v mnoţstvích na hranici detekovatelnosti, 

podrobněji viz tab. č. 3 a 4.  
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V kontrolních vzorcích suspenzní i kalusové kultury Silybum marianum nebyl 

taxifolin zaznamenán vůbec, pouze v kontrolách suspenzních kultur bylo 

detekováno nepatrné mnoţství silybinu A a B.   

Všechny sloţky zjištěné  jak u suspenzních, kalusových kultur, tak v ţivném 

médiu byly prokázány pouze na hranici detekovatelnosti.  

 

Při náhodném odběru vzorků média byl v ţivném médiu suspenzní kultury  

stanoven pouze silybin A po 12 hodinovém  působení methylviologenu o 

koncentraci c3 = 2,1929 ∙ 10
-5

 mol/l.  

U suspenzních i kalusových kultur Silybum marianum po působení různých 

koncentrací methylviologenu bylo zajímavé zvýšení obsahu taxifolinu.  

Dá se tedy předpokládat, ţe methylviologen působí jako stresový faktor 

vyvolávající zvýšenou tvorbu obranných látek – flavonoidů ( v tomto případě 

taxifolinu).   

 

Důvodů nízké produkce  flavonolignanů v kultuře Silybum marianum můţe 

být několik.  

Jedním z nich mohlo být stáří kultury. V této studii byly pouţity kalusové a 

suspenzní kultury v 34.- 40. pasáţi.  

Gallová (30) ve své studii pouţila kalusové a suspenzní kultury v 10.- 

25. pasáţi. Obsah flavonolignanů však prokazatelně klesal a jiţ ve 34. pasáţi byla 

jejich produkce nulová.   

Řimáková (31) pouţila ve své studii nově odvozenou kulturu a elicitační 

pokusy byly zahájeny od 5. pasáţe.  

Také Alikardis a kol. (57) ve své studii pozorovali pokles produkce 

flavonolignanů kulturou Silybum marianum v závislosti na  jejím stáří.  

 

Dalším faktorem mohla být volba ţivného média nebo volba růstových 

regulátorů. 

Podle typu a koncentrace auxinů můţe docházet k pozitivnímu  nebo 

negativnímu ovlivnění biosyntézy nebo akumulace sekundárních produktů. (20) 

Dougal (60) uvádí, ţe pro podněcování sekundárního metabolismu je 

vhodnější α-NAA nebo IAA neţ 2,4-D.  
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Sánchez-Sampedro a kol. v další studii (19) pouţili ke kultivaci suspenzních i 

tkáňových kultur Silybum marianum MS médium s přídavkem růstových 

regulátorů: 1 mg/l 2,4-D a 0,5 mg/l BA.  

Ve  studii Cacha a kol. (55) byly  kultury kultivovány na MS médiu 

s přídavkem růstových regulátoru: 2,4-D, IAA, α-NAA, BA a kinetinu při 26 
o
C 

a 16 hodinové fotoperiodě nebo za tmy. Suspenzní kultury byly kultivovány na 

MS médiu s přídavkem 0,1 mg/l 2,4-D a 0,1 mg/l K při 26
 o

C za tmy. Bylo 

zjištěno, ţe pro růst kalusové kutury je optimální medium s přídavkem 0,1 mg/l 

2,4-D a 0,1 mg/l K pěstované ve tmě. Obsah silymarinu u suspenzních kultur byl 

nízký.  

Dalším důvodem mohl být nevhodně zvolený elicitor. Předpokladem úspěšné 

elicitace je pouţití vhodného elicitoru, jeho koncentrace a optimální doba 

působení.(40) 

Sánchez-Sampedro a kol. (19) ve své studii  dosáhli největší produkce 

pouţitím elicitoru methyljasmonátu v koncentraci 100 μM a to o 600 % oproti 

kontrole.  

Chen a kol.(61) ve své studii sledovali vztah mezi působením reaktivních 

kyslíkových radikálů (ROS) a produkcí fytoalexinu v kulturách Salvia 

miltiorrhiza. Jako původce superoxidového anionu pouţili methylviologen. 

Působení methylviologenu na rozdíl od působení peroxidu vodíku  spustilo 

produkci fytoalexinu cryptotanshinonu ve všech sledovaných kulturách. Zároveň 

MV inhiboval tvorbu biomasy a sníţil obsah fenolických kyselin.  
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Závěr 
Výsledky práce lze shrnout následovně: 

1. V kalusové kultuře Silybum marianum  po elicitaci methylviologenem byly 

detekovány tyto flavonolignany a flavonoidy: silychristin, izosilybin B a 

taxifolin.  

V suspenzní kultuře Silybum marianum po elicitaci methylviologenem byly 

detekovány tyto flavonolignany: silychristin, silybin A, izosilybin A, izosilybin B 

a a flavonoid taxifolin.  

2. Maximální produkce taxifolinu v kalusové kultuře nastala po 12 hodinovém 

působení elicitoru methylviologenu o koncentraci c2 = 2,1929 ∙ 10
-4

 mol/l (obsah 

taxifolinu 0,016%). 

Maximální produkce silychristinu v kalusové kultuře byla pozorována po 6 

hodinovém působení elicitoru methylviogenu opět o  koncentraci c2 = 2,1929 ∙ 

10
-4

 mol/l (obsah silychristinu 0,008%). 

Maximální produkce izosilybinu B v kalusové kultuře byla také po 6 hodinovém 

působení elicitoru methylviologenu o koncentraci c2 = 2,1929 ∙ 10
-4

 mol/l (obsah 

izosilybinu B 0,002%). 

V kontrolách kalusové kultury (tzn. bez elicitace) nebyly detekovány ţádné ze 

sledovaných látek (silydianin, silychristin, silybin A, silybin B, izosilybin A, 

izosilybin B, taxifolin).  

3. Maximální produkce taxifolinu v suspenzní kultuře nastala po 24 hodinovém 

působení elicitoru methylviologenu o koncentraci c1 = 2,1929 ∙ 10
-3

 mol/l a po 6 

hodinovém působení methylviologenu o koncentraci c2 = 2,1929 ∙ 10
-4

  mol/l 

(obsah taxifolinu 0,003%). 

Maximální produkce flavonolignanu silychristinu v suspenzní kultuře byla 

pozorována po 6 hodinovém působení methylviologenu o koncentraci 

c2 = 2,1929 ∙ 10
-4

  mol/l (obsah silychristinu 0,004%). 

Maximální produkce silybinu A v suspenzní kultuře byla po 72 hodinovém 

působení methylviologenu o koncentraci c1 = 2,1929 ∙ 10
-3

 mol/l (obsah 

silybinu A 0,003%). 

Maximální produkce izosilybinu A v suspenzní kultuře byla zjištěna po 12 

hodinovém působení methylviologenu o koncentraci c1 = 2,1929 ∙ 10
-3

 mol/l a  
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také po 72 hodinovém působení methylviologenu o koncentraci c3
 
= 2,1929 ∙ 10

-5
 

mol/l (obsah izosilybinu A 0,001%). 

Maximální produkce izosilybinu B v suspenzní kultuře nastala po 12 hodinovém 

působení methylviologenu o koncentraci c1 = 2,1929 ∙ 10
-3

 mol/l a také po 48 

hodinovém působení koncentrace c3
 
= 2,1929 ∙ 10

-5
 mol/l (obsah izosilybinu B 

0,001%). 

V kontrolách suspenzí kultury byly detekovány flavonolignany silybin A 

(0,002%) a silybin B (0,002%).  

4. Maximální produkce silymarinového komplexu v kalusové kultuře byla zjištěna 

po  6 hodinovém působení elicitoru o koncentraci c2 = 2,1929 ∙ 10
-4

  mol/l (obsah 

silymarinového komplexu 0,01%) a to o o 1250 %. Jedná se o hodnotu statisticky 

významnou ve srovnání s kontrolou.  

5. Maximální produkce silymarinového komplexu v suspenzní kultuře byla po 6 

hodinovém působení elicitoru o koncentraci také c2 = 2,1929 ∙ 10
-4

  mol/l (obsah 

silymarinového komplexu 0,004%). 

V porovnání s kontrolou nedošlo k navýšení produkce flavonolignanů.   

6. V ţivném médiu nebyla detekována ţádná sloţka silymarinového komplexu ani 

taxifolin v mnoţství, které by bylo statisticky významné.  
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8. Seznam použitých zkratek 
 

 

2,4-D kyselina dichlorfenoxyoctová 

ADP adenosin difosfát 

AP askorbátperoxidáza 

ATP adenosin trifostát 

BA 6-benzyladenin 

BAP benzylaminopurin 

CA konyferylalkohol 

CAT kataláza 

DHAR dihydroaskorbátreduktáza 

GP glutathionperoxidáza 

GR glutathionreduktáza 

HDL high density lipoproteins 

HMG- CoA hydroxymethylglutaryl-coenzym A 

HPLC vysokoúčiná kapalinová chromatografie 

IAA kyselina indolyloctová 

IBA kyselina indolylmáselná 

IPA 6-dimetylaminopurin 

ISO 9001 International Organization for Standardization 

ISO A izosilybin A 

ISO B izosilybin B 

JA jasmínová kyselina 

K  kinetin 

LDL low density lipoproteids 

MDCA 3,4-methylendioxyskořicová kyselina 

MS médium Murashigeho a Skooga 

MV methylviologen 

PAA kyselina fenyloctová 

SIL A silybin A 

SIL B silybin B 

SILCHR silchristyn 

SILYD silydianin 

SM sekundární metabolity 

SOD superoxiddibismutáza 

TAG triglyceridy 

TAX taxifolin 

VLDL very low density lipoproteins 

α-NAA kyselina α-naftyloctová 

EGTA ethylenglykoltetraoctová kyselina 
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10.  ABSTRAKT 
 

Silybum marianum in vitro – ovlivnění tvorby sekundárních metabolitů 

Elicitace je jednou z metod zvýšení produkce nebo hromadění sekundárních 

metabolitů v explantátových kulturách. Byl sledován vliv 6, 12, 24, 48, 72 a 168 

hod působení tří koncentrací abiotického elicitoru methylviologenu na produkci 

flavonolignanů kalusovou a suspenzní kulturou Silybum marianum. Kultura byla 

kultivována na médiu podle Murashigeho a Skooga s přídavkem 10 mg/l kyseliny 

α-naftylocové (α-NAA). Pro stanovení obsahu flavonolignanů v kalusové i 

suspenzní kultuře  byla zvolena metoda HPLC. Maximální obsah flavonolignanů 

v kalusové kultuře byl prokázán po 6 hod elicitaci methylviologenem o 

koncentraci c2 = 2,1929 ∙ 10
-4 

 mol/l (0,01%). Na rozdíl od kalusové kultury byla 

produkce flavonolignanů v suspenzní kultuře ovlivněna minimálně. U 

suspenzních i kalusových kultur Silybum marianum po působení různých 

koncentrací methylviologenu bylo zjištěno zajímavé zvýšení obsahu flavonoidu 

taxifolinu.  

Silybum Marianum in Vitro – the Influencing of the Production of 

Secondary Metabolites 

Elicitation is one of the methods that can be used to increase production or 

accumulation of secondary metabolites. The present study investigates the effect 

of 6, 12, 24, 48, 72 and 168 hours lasting impact of three concentrations of the 

abiotic elicitor methylviologen on the production of flavonolignans by the callus 

and suspension culture of Silybum marianum. The culture was cultivated on a 

Mursashige-Skoog medium with the addition of 10 mg/l of α-naphthylacetic acid. 

The content of flavonolignans was determined by HPLC. The maximal content of  

flavonolignans  (0,01%), was proved when using the  concentration of 

methylviologen c2 = 2,1929 ∙ 10
-4 

 mol/l in callus cultures  during 6 hours. In 

contrast to the callus culture, the production of flavonolignans in suspension 

culture was influenced by elicitation only in a minimal extent. It was interesting 

to detect a rising content of the flavonoid taxifolin for various concentrations of 

methylviologen by callus and suspension cultures of Silybum marianum.  
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