
1 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA 

V HRADCI KRÁLOVÉ 

Katedra farmakognosie 

  

 

 

Izolace vakuol ze suspenzních kultur 

Scutellaria baicalensis GEORGII 

Diplomová práce 

 

Šárka Ševčíková 

 

 

 

 

Datum zadání: 20. 12. 2006 

Datum odevzdání: 15. 5. 2008 

Vedoucí diplomové práce: Pharm.Dr. Jan Martin, Ph.D. 

Vedoucí katedry: Doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc. 

Oponent: 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, ţe jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně,             

s pouţitím literatury, kterou uvádím v seznamu. 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji svému školiteli Pharm.Dr. Janu Martinovi, Ph.D. za odborné 

vedení, pomoc, uţitečné rady a přátelské prostředí v průběhu vytváření mé 

diplomové práce.  



4 

1. OBSAH 

1. OBSAH ............................................................................................................... 4 

2. ÚVOD ................................................................................................................. 6 

3. CÍL PRÁCE ......................................................................................................... 7 

4. TEORETICKÁ ČÁST ......................................................................................... 8 

4.1. Popis rostliny ................................................................................................ 8 

4.2. Droga a její uţití ........................................................................................... 8 

4.3. Obsahové látky ............................................................................................. 9 

4.4. Biologické účinky ....................................................................................... 10 

4.4.1. Vychytávání volných radikálů a antioxidační účinek ...................... 11 

4.4.2. Protizánětlivý a antihypertenzní účinek .......................................... 11 

4.4.3. Antibakteriální a antivirózní účinek ................................................ 11 

4.4.4. Cytostatický a imunomodulační účinek .......................................... 11 

4.4.5. Sedativní, anxiolytické a antikonvulzivní působení ........................ 12 

4.4.6. Vliv na fibrinolytický systém .......................................................... 12 

4.4.7. Jiné účinky ....................................................................................... 12 

4.5. Biosyntéza flavonoidů ................................................................................ 13 

4.6. Produkce sekundárních metabolitů v tkáňových kulturách ........................ 16 

4.6.1. Rostlinné buněčné kultury jako zdroj sekundárních metabolitů.. ... 16 

4.6.2. Strategie vedoucí k zvýšení produkce sekundárních  

metabolitů v rostlinných buněčných kulturách .............................. 17 

4.7. Rostlinné vakuoly ....................................................................................... 20 

4.7.1. Různorodost rostlinných vakuol ...................................................... 20 

4.7.2. Nedostatek endomembránových markerů ....................................... 20 

4.7.3. Transport přes tonoplast .................................................................. 21 

4.7.4. Transportéry solutů v tonoplastu ..................................................... 22 

4.7.5. ATP a pyrofosfát-dependentní protonové pumpy ........................... 22 

4.8. Metody izolace ........................................................................................... 24 

4.8.1. Metoda dle Roger A. Leigh a Daniel Branton ................................. 24 

4.8.2. Metoda dle Randi Kringstad a spol. ................................................ 25 

4.8.3. Metoda dle Lynn E. a spol ............................................................... 27 

4.8.4. Metoda dle Markus Klein a spol. ..................................................... 27 



5 

4.8.5. Metoda dle Adriana Contin a spol ................................................... 28 

5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ............................................................................. 29 

5.1. Pouţité chemikálie a přístroje ..................................................................... 29 

5.2. Kultivace a pasáţování suspenzních kultur S. baicalensis ......................... 30 

5.3. Izolace vakuol  šišáku bajkalského ............................................................. 32 

5.3.1. Izolace protoplastů ........................................................................... 32 

5.3.2. Izolace vakuol .................................................................................. 32 

5.3.3. Obměny metody izolace protoplastů ............................................... 33 

5.3.4. Obměny metody izolace vakuol ...................................................... 34 

6. VÝSLEDKY ..................................................................................................... 36 

7. DISKUSE .......................................................................................................... 38 

8. ZÁVĚR .............................................................................................................. 41 

9. ABSTRAKT ...................................................................................................... 42 

10. ABSTRACT .................................................................................................... 43 

11. SEZNAM LITERATURY .............................................................................. 44 

12. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA ................................................................................ 49 

 

 

 



6 

2. ÚVOD 

Celá století je lidstvo závislé na rostlinách jako zdroji sacharidů, tuků        

a bílkovin. Mimo to jsou rostliny cenným zdrojem široké škály sekundárních 

metabolitů, které jsou uţívány jako léčiva, potravinové doplňky, biopesticidy,   

ale také jako chuťové, vonné přísady a barviva. Přes 80% z přibliţně 30 000 

objevených přírodních produktů je rostlinného původu. Počet známých 

chemických struktur je odhadován jako čtyřnásobně vyšší neţ v mikrobiální 

oblasti. Z nově identifikovaných chemických struktur, kterých bylo v roce 1985 

3500, pocházelo 2600 z vyšších rostlin. Celosvětově je 121 medicínsky 

uţitečných léků na předpis derivováno z rostlin. Z výzkumu mezi americkou 

veřejností vyplynulo, ţe spotřeba pouţití rostlinné medicíny stále roste. Dokonce  

i dnes se světová populace spoléhá na rostliny jako tradiční léčiva.
(1,2)

 

 Rostliny nás budou v příštích stoletích zásobovat novými produkty stejně 

jako novými chemickými modely, protoţe chemie většiny rostlin nebyla dosud 

charakterizována. Nástup chemických analýz a objasnění molekulárních struktur 

přispělo k preciznímu identifikování těchto rostlin a začalo se s nimi 

experimentovat. Navzdory rozvoji v syntetické chemii jsme stále závislí              

na biologických zdrojích pro mnoho sekundárních metabolitů včetně léčiv. Někdy 

je obtíţné syntetizovat jejich komplexní strukturu. V tomto případě se tyto látky 

získávají z rostlin rostoucích divoce nebo v kulturních podmínkách. Rostlinné 

kultury in vitro představují alternativní přístup, který poskytuje výhody plně 

kontrolovatelných a reprodukovatelných podmínek a nezávislost na geografických 

a klimatických faktorech.
(3,4)

 

 

 

 

 

 



7 

3. CÍL PRÁCE 

Tato diplomová práce s názvem „Izolace vakuol ze suspenzních kultur 

Scutellaria baicalensis Georgii“ se zabývá vývojem vlastní metody izolace vakuol 

ze suspenzních kultur šišáku bajkalského – Scutellaria baicalensis, Lamiaceae. 

Cílem práce bylo: 

 seznámit se s publikacemi pojednávajícími o daném tématu 

 zvládnout kultivaci suspenzních kultur Scutellaria baicalensis 

 vypracovat vlastní metodiku izolace vakuol z těchto suspenzních 

kultur 
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4. TEORETICKÁ ČÁST 

4.1. POPIS ROSTLINY 

Šišák bajkalský - Scutellaria baicalensis Georgii – je vytrvalá bylina, 

dorůstající do výšky 15 aţ 30 cm. Šišák má čtyřhranné, bohatě se větvící, 

vystoupavé aţ poléhavé lodyhy a vřetenovitý, masitý kořen. Listy jsou 

křiţmostojné, přisedlé, vstřícné, kopinatého tvaru. Šišák kvete koncem léta           

a na podzim modrými květy, které jsou uspořádány do koncových jednostranných 

hroznů. Plodem je tvrdka obsahující drobná, kulovitě zploštělá, černá semena.
(5)

 

Šišák bajkalský roste v lesostepních oblastech východního Zabajkalí,       

na středním toku Amuru, v severní Koreji, Číně, Japonsku a severovýchodním 

Mongolsku. Daří se mu na sušších, propustných, štěrkovitých aţ kamenitých 

svazích. Má rád hodně slunce, ale nevadí mu ani polostín. U nás se dá velmi dobře 

pěstovat, a to i jako okrasná trvalka, která nevyţaduje ţádnou zvláštní péči a bez 

jakýchkoliv problémů přezimuje.
(5,6) 

4.2. DROGA A JEJÍ UŢITÍ 

V současné době lze Scutellaria baicalensis nazvat rostlinou třetího 

tisíciletí. Řadí se k nejznámějším a nejpouţívanějším léčivým rostlinám tradiční 

čínské medicíny. Ačkoliv jde o léčivou rostlinu s širokým terapeutickým 

vyuţitím, není ve střední Evropě příliš známá.
(5)

 

Vyuţívá se především kořen - Scutellariae radix, který se sklízí na podzim 

nebo na jaře z tříletých nebo čtyřletých rostlin. Po očištění se suší přirozeným 

nebo umělým teplem do 60°C.
(5)

 

Droga se uţívá nejčastěji ve formě odvaru nebo jako lihový extrakt. Uţití 

šišáku bajkalského ve fytoterapii je velice široké. U flavonoidů v droze 

obsaţených byly prokázány výrazně antioxidační, cytostatické a imunomodulační 

účinky. Baicalin inhibuje proliferaci nádorových buněk. Účinný je zejména proti 

nádorům prostaty, kůţe a prsu. Flavonoidy šišáku tedy pomáhají obnovovat 

imunitní systém organismu po chemoterapii. Droga působí proti mnoha baktériím 

a virům. Protizánětlivý účinek flavonoidů lze vyuţít u léčby zánětu v krku, 
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nefritidy, hepatitidy apod. Pouţívá se ke sniţování vysokých teplot. Sedativní       

a antikonvulzivní účinek se vyuţívá ke zmírnění bolestí hlavy a nervové 

podráţděnosti, k léčbě úzkostných stavů, depresí a nespavosti. 

Droga se uplatňuje téţ v pediatrii u dětí, které trpí nočním pomočováním   

a nočním děsem. Tlumivý vliv na dělohu se dá velmi dobře vyuţít proti potratu. 

Drogu je moţné podávat i profylakticky lidem trpícím epilepsií. Tradiční čínská 

medicína si cení šišáku bajkalského i jako prostředku proti krvácení z nosu a proti 

vnitřnímu krvácení. Droga sniţuje vysoký krevní tlak a můţe být vyuţita          

pro prevenci vzniku hypertenze. Tlumí srdeční arytmie. Působí diureticky                   

a detoxikačně na organismus. Podporuje odbourávání škodlivého LDL 

cholesterolu.
(5)

 

4.3. OBSAHOVÉ LÁTKY 

 Na rozdíl od většiny příbuzných rostlin z čeledi Lamiaceae nejsou hlavní 

účinnou látkou silice, ale flavonoidy. Celkem jich bylo v této rostlině 

identifikováno přes 40. Jsou přítomny ve formě glykosidů jako glukuronidy          

a glukopyranosidy. Rozdíly nalezneme v počtu a postavení hydroxylových           

a methoxylových skupin.
(5,6) 

Přestoţe obsah jednotlivých flavonoidů v šišáku s ročním obdobím             

i lokalitou sběru kolísá, obsahuje v největším mnoţství glykosid baicalin. Dále    

je v rostlině přítomen jeho aglykon – baicalein a další glykosidy – wogonosid           

a scutellarin a jejich aglykony wogonin a scutellarein, oroxylin A, scullcapflavon 

I a scullcapflavon II, neobaicalein apod.
(6)

 

Kromě flavonoidů šišák obsahuje 1,75 µg melatoninu na 1 g drogy, 

steroidní saponiny, rostlinné steroly (betasitosterol a kampesterol), třísloviny, 

pryskyřici, organické kyseliny (např. kyselinu benzoovou) a minerální látky.
(5)
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Struktura baicalinu:
(27)

 

 

 

4.4. BIOLOGICKÉ ÚČINKY 

4.4.1. Vychytávání volných radikálů a antioxidační účinek 

Působení volných radikálů přímo poškozuje bílkoviny, nukleové kyseliny 

a lipidy, coţ vede k narušení buněčných membrán a organel. U baicalinu              

a baicaleinu byla in vitro zkouškami potvrzena vysoká aktivita vychytávání 

volných radikálů, dokonce větší neţ u vitamínu E a srovnatelná s kvercetinem. 

Extrakt ze Scutellaria baicalensis projevil ochranný efekt                         

na kulturách lidských embryonálních kardiomyocytů po tom, co byly buňky 

vystaveny desetiminutové hypoxii. Dále byl u flavonoidů prokázán výrazný 

účinek při sniţování poškození buněk peroxidem vodíku na kulturách lidských 

neuroblastomů SH-SY5Y. Studie mimo jiné ukázaly, ţe pro antioxidační 

působení je vhodné ortho- uspořádání hydroxylových skupin na základním skeletu 

flavonoidů.
(8)

 

Obdobně byl prokázán neuroprotektivní účinek (souvisel s inhibicí TNF-α  

a se sníţením produkce oxidu dusnatého), schopnost inhibovat peroxidaci lipidů   

a ochranný efekt proti oxidaci způsobené UV zářením. 

V poslední době je Scutellaria baicalensis, díky své schopnosti vychytávat 

volné radikály a zabraňovat oxidaci, pouţívána v nových kosmetických 

přípravcích.
(9,10) 
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4.4.2. Protizánětlivý a antihypertenzní účinek 

Protizánětlivé a antihypertenzní účinky látek z šišáku bajkalského            

se vyznačují shodným základním mechanismem, a to inhibicí enzymu 

lipooxygenasy. Tento enzym hraje důleţitou roli v zánětlivých procesech. Mimo 

jiné je přímým inhibitorem enzymu cykooxygenasy-2 a zabraňuje jeho expresi.  

V současné době je zkoumán jeho vliv na oběhový systém. Uvádí se,       

ţe přes inhibici lipooxygenasy brání patologické hypertofii srdeční svaloviny     

při hypertenzi. Bylo zjištěno, ţe baicalein a wogonin ovlivňují produkci oxidu 

dusnatého v organismu. Wogonin potlačuje genovou expresi enzymu iNOS 

(inducibile nitric oxide synthese), baicalein ho přímo inhibuje.
(11,12) 

4.4.3. Antibakteriální a antivirózní účinek 

Při pokusech in vitro i in vivo byly zjištěny účinky extraktu i jednotlivých 

drog proti celé řadě virů, retrovirů, hub a bakterií jako jsou např. Staphylococcus 

aureus, Corynebacterium diphtheriae, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus 

pneumoniae a Neisseria meningitidis. Byl prokázán také inhibiční účinek            

na mnoţení viru HIV.
(5)

 

Nejúčinnější látkou se ukázal být baicalin, který je aktivní zejména proti 

chřipkovým virům a Staphylococcus aureus. V poslední době výzkum odhalil 

vysokou účinnost baicalinu při léčbě a prevenci HIV infekce. Wogonin                 

je v pokusech in vitro účinný proti viru hepatitidy B a proti RSV (respiratory 

syncytial virus).
(13,14,15,16,17,18,26)

 

4.4.4. Cytostatický a imunomodulační účinek 

V současné době si řada výzkumů na tkáňových kulturách vzala za cíl 

prostudovat a ověřit schopnost baicaleinu v boji proti rakovinným buňkám. Tento 

flavonoid je pro svoji malou toxicitu a velkou účinnost velice perspektivní látkou 

pro prevenci rakoviny a pro její léčbu v raných stádiích. Důleţitou roli zde hrají 

dvě jiţ zmíněné vlastnosti, a to antioxidační aktivita a antivirinózní působení. 

V případě virové etiologie rakovinného onemocnění je to aktivita proti Epstein-

Baar viru. K těmto mechanismům se připojuje další, zatím neznámý, který 

způsobuje, ţe baicalin zabraňuje i proliferaci jiţ vzniklých nádorů. Účinný je 
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zejména proti nádorům prostaty, kůţe a rakovině prsu, méně uţ proti nádorům 

tlustého střeva.
(9,13,20,21,28)

 

 Imunomodulační účinky extraktu z šišáku spočívají v normalizaci počtu 

T-lymfocytů, zvyšování mnoţství imunoglobulinu A a v podpoře tvorby 

erytrocytů a granulocytů v kostní dřeni. Extrakt ze Scutellaria baicalensis pomáhá 

obnovit imunitní systém po velké zátěţi a pacientům po absolvované 

chemoterapii.
(5,6) 

4.4.5. Sedativní, anxiolytické a antikonvulzivní působení 

Díky podobnosti fenylbenzopyronového jádra flavonoidů                           

s benzodiazepiny je umoţněno navázání flavonoidů na benzodiazepinové vazebné 

místo na GABAA receptorech. Nejpevněji je vázán wogonin a je zřejmě 

odpovědný za mírně sedativní působení drogy. K tomuto účinku se připojuje ještě 

výrazný anxiolytický efekt.
(22)

 

Byla prokázána také antikonvulsivní aktivita vodného extraktu kořene této 

rostliny. Ukázalo se, ţe antikonvulsivní efekt není způsoben schopností interakce 

s benzodiazepinovým vazebným místem na GABAA receptorech, ale spíše 

zabráněním šíření křečového záchvatu.
(23)

 

4.4.6. Vliv na fibrinolytický systém 

Z dalších účinků je významný vliv na fibrinolytický systém. Baicalein 

můţe mít potencionální pouţití v léčbě trombóz a aterosklerózy.
(24,29)

 

4.4.7. Jiné účinky 

 v malých koncentracích vazokonstrikční, ve vyšších vazodilatační 

účinky 

 antialergické účinky 

 inhibice enzymu α-glukosidasy, xanthinoxidasy  

 sniţování aktivity enzymu aspartataminotransferasy 

 a další
(25,29)
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4.5. BIOSYNTÉZA FLAVONOIDŮ 

Flavonoidy jsou deriváty fenylchromanu. V přírodě, konkrétně 

v cévnatých rostlinách, jsou značně rozšířeny flavany, jejichţ základem je 

chroman arylovaný v poloze 2. Podle stupně oxidace pyranového kruhu se flavany 

dělí do několika skupin: flavany, flaveny, flavanony, flavanoly, flavanonoly, 

flavandioly, flavony a flavonoly. Jednotlivé se od sebe liší počtem a polohou 

hydroxylových skupin na obou aromatických kruzích a napojením cukrů nebo 

organických kyselin.
(30)

  

Biosyntéza flavonoidů vychází z metabolizmu kyseliny šikimové. 

Šikimátová cesta probíhá jen u mikroorganizmů a rostlin a jejími produkty jsou 

esenciální aminokyseliny, u ţivočichů přijímané jen potravou. Biosyntéza začíná 

aldolovou kondenzací fosfoenolpyruvátu (PEP) s D-erytroso-4-fosfátem a dalšími 

reakcemi směřuje k vytvoření kyseliny šikimové. Následuje fosforylace kyseliny 

šikimové a přes řadu meziproduktů (kyselina chorismová, kyselina prefenová,    

L-fenylalanin, kyselina skořicová, p-kumarová) vzniká cespolyketidická 

sloučenina, která se podle podmínek prostředí přemění enzymem chalkonsyntasou 

buď na naringenin nebo liquiritigenin, dvě sloučeniny určující strukturu 

flavonoidů.
(31)
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Schéma biosyntézy flavonoidů:
(31,32)
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4.6. PRODUKCE SEKUNDÁRNÍCH METABOLITŮ      

V TKÁŇOVÝCH KULTURÁCH 

Biotechnologie nabízí moţnost pěstovat buňku, tkáň, orgán či celý 

organismus in vitro a geneticky je upravit pro zisk poţadovaných sloučenin. Jiţ 

byly uveřejněny metody pro vývoj mikrokultivačních metod širokého rozpětí 

medicínských druhů rostlin. Vývoj a osvojení metod rostlinných buněčných          

a orgánových kultur vedlo k rozsáhlé produkci rostlin.  

4.6.1. Rostlinné buněčné kultury jako zdroj sekundárních metabolitů 

Rostlinné buněčné kultury jsou velmi atraktivním alternativním zdrojem 

pro celou rostlinu k produkci vysoce ceněných sekundárních metabolitů. 

Rostlinné buňky jsou biosynteticky totipotentní, coţ znamená, ţe kaţdá buňka 

uchovává genetickou informaci, a proto je schopná vytvářet řadu chemikálií, které 

se nachází v mateřské rostlině. Výhody této technologie mimo běţnou 

zemědělskou produkci jsou následující: 

 je nezávislá na geografických a environmentálních faktorech 

 nabízí definovaný systém produkce, který zajišťuje kontinuální zásobu 

produktu stejné kvality a shodného výnosu 

 je moţné vytvořit nové látky, které se nevyskytují v mateřské rostlině 

 účinné obnovování 

 rychlost produkce 

 navíc rostlinné buňky mohou vytvořit stereo- a regiospecifické 

biotransformace pro produkci nových sloučenin z levných předchůdců
(33)

 

Existuje mnoho rostlinných buněčných kultur, které vyrábějí více 

sekundárních metabolitů, neţ by tak činily v celých rostlinách. Nicméně stále se 

vyskytují problémy při produkci metabolitů buněčnými kulturami, které vyplývají 

z nestability buněčných linií, nízkých výnosů a pomalého růstu. 

Pro zvětšení počtu metabolitů bylo převzato mnoho strategií. Obrovský 

úspěch sklidila produkce vysoce kvalitních sekundárních metabolitů jako shikonin 
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z buněčné kultury Lithospermum erythrorhizon, berberin z Coptis japonica           

a sanguinarin z Papaver somniferum. Tyto jsou vyráběny průmyslově.
(33,34)

 

4.6.2. Strategie vedoucí k zvýšení produkce sekundárních metabolitů   

v rostlinných buněčných kulturách 

Během posledního desetiletí byl zaznamenán značný pokrok ve stimulaci 

akumulace sekundárních metabolitů vyuţívající rostlinné buněčné kultury             

a osvojené strategie byly detailně popsány. 

Nejpouţívanější metody pro ovlivnění produkce sekundárních metabolitů 

v explantátových kulturách jsou: 

Screening a selekce vysoce produktivních buněčných linií 

Druhové zlepšení začíná u výběru mateřské rostliny s vysokým obsahem 

poţadovaných produktů k získání vysoce produktivních buněčných linií. Také byl 

vyuţit screening heterogenní populace pro variabilní buněčné klony. Heterogenita 

v biochemické aktivitě, která existuje v buněčné populaci, byla vyuţita pro zisk 

vysoce produktivních buněčných linií. Pokud je zájmovým objektem pigment, lze 

selekce velmi jednoduše dosáhnout. Například v kulturách L. erythrorhizon došlo 

extenzivním sreeningem klonů k 13-20 násobnému zvýšení v produkci shikoninu. 

Zvýšená produkce anthocyaninu při klonové selekci a vizuálním screeningu byla 

zaznamenána u Euphorbia milli a Daucus carota. U výnosných buněčných linií 

byla také ke screeningu vyuţita technika typu HPLC a RIA.
(35,36,37)

 

K vytvoření nadproduktivních buněčných linií se vyuţívaly také mutační 

strategie. Alternativní přístupem pro výběr vysoce produktivních linií bylo pouţití 

selektivních činitelů. V této metodě je široká populace buněk vystavena 

cytotoxickému inhibitoru nebo environmentálnímu stresu a jedině buňky, které 

jsou schopny vzdorovat selekci, vyrostou. p-fluorofenylalanin (PFP), analog 

fenylalaninu, byl široce vyuţíván k výběru plodných linií vhledem k obsahu 

fenolických látek. 

Byl zaznamenán i zvýšený obsah capsaicinu  a kyseliny rozmarýnové 

v PFP liniích Capsicum annuum a Anchusa. K výběru vysoce výnosných 
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buněčných linií byly pouţity jako selektivní činitelé také 5-methyltryptofan          

a biotin.
(38,39) 

Manipulace s ţivinami k zlepšení výnosnosti 

Manipulace s okolím kultur můţe být efektivní při zvyšování produktové 

akumulace. Exprese biosyntetických cest pro sekundární metabolity je pozměněna 

externími faktory jako úrovní ţivin, stresovými faktory, světelnými a růstovými 

regulátory. Mnoho sloţek prostředí rostlinných buněčných kultur tvoří důleţité 

determinanty růstu a akumulace sekundárních metabolitů. 

Přidání prekurzoru 

Jednou z moţností stimulace tvorby sekundárních metabolitů je přidání 

prekurzoru do ţivného média. Tato metoda je výhodná pouze v případě, ţe 

prekurzor je mnohem levnější neţ produkt a má poţadované vlastnosti, hlavně 

schopnost dostat se z média do organely, ve které probíhá příslušná metabolická 

přeměna. Metoda se dnes pouţívá například na zvýšení produkce kyseliny 

rozmarýnové suspenzní kulturou Salvia officinalis.
(72,73)

 

Elicitace 

 Proces elicitace vyuţívá schopnosti rostlin i rostlinných buněk reagovat na 

různé stresové podněty řadou obranných reakcí, které vedou ke zvýšené produkci 

a akumulaci sekundárních metabolitů. K stimulaci produkce jsou pouţívány 

biotické (např. viry, bakterie, houby) a abiotické (např. změna pH, teploty, UV 

záření, těţké kovy) elicitory.
(74)

 

Imobilizace 

Imobilizace buněk na povrchu polymerové matrice, popřípadě přímo v ní, 

má často za výsledek zvýšení produkce sekundárních metabolitů v porovnání se 

suspenzními kulturami. 
 

Genetická manipulace 

Genetické manipulace spočívají v izolaci genetického materiálu, jeho 

následné úpravě a transferu zpět do organismu nebo do buněčných kultur.  
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Permeabilizace 

Ve většině případů jsou produkty formované rostlinnými buněčnými 

kulturami uchovávány ve vakuolách. Aby došlo k  uvolnění produktu 

z rostlinných buněk, můţe být penetrována plasmatická membrána a tonoplast. 

Buněčná permeabilizace závisí na utváření pórů v systémech membrán rostlinné 

buňky, které umoţňují pohyb molekul z buňky a do buňky. Propustnost můţe být 

monitorována měřením enzymové aktivity primárního metabolismu (hexokináza, 

glukóza 6-fosfát degydrogenáza, isocitrát dehydrogenáza a citrát syntetáza).
(40,41)
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4.7. ROSTLINNÉ VAKUOLY 

4.7.1. Různorodost rostlinných vakuol 

Vakuoly rostlinných buněk jsou obecně různorodé co se týče tvaru, 

velikosti, obsahu a funkce. Jednotlivé buňky mohou obsahovat více neţ jeden 

druh vakuoly. Ačkoli byly hlavní morfologické rozdíly zaznamenány s objevem 

prvního mikroskopu, obecně se předpokládalo, ţe všechny vakuoly mají tentýţ 

původ a přísluší k společné skupině. Avšak se zdokonalením biochemických 

analýz a s pouţitím nových molekulárních vyšetřovacích metod bylo moţné 

charakterizovat specializované vakuolární kompartmenty v buňkách z různých 

druhů pletiv.
(42,43) 

Ve většině buněk růstových pletiv zaujímá velkou část objemu centrální 

vakuola a je nezbytná pro fyziologii rostlinného organismu. Mezi mnohé funkce 

této organely patří kontrola buněčného objemu, udrţení turgoru, protoplazmatické 

homeostázy, regulace cytoplastmatických iontů a pH, uskladnění produktů 

metabolismu, izolace xenobiotik a trávení cytoplazmatických sloţek. Pokud jde   

o posledně zmíněnou funkci, vakuoly jsou kyselé a obsahují hydrolytické enzymy 

podobně jako lysozomální enzymy zvířecích buněk.
(43)

 

Více neţ jeden typ vakuol byl pozorován v buňkách podstupujících 

diferenciaci, maturaci, autofágii, i v plně diferencovaných buňkách. Funkce 

vakuoly závisí na sestavě různých, zpravidla na membránu vázaných proteinů. 

Tyto jsou specificky ušity na míru pro kaţdý typ buňky, na kaţdé úrovni vývoje   

a jejich tvorba a zánik je pečlivě řízena.
(44)

 

4.7.2. Nedostatek endomembránových markerů 

Hlavní překáţkou v porozumění rostlinným vakuolám je nedostatek 

specifických markerů pro tyto organely a jiných endomembránových komponent. 

Různé druhy vakuol mohou být morfologicky podobné a prevakuolární 

komparmenty mohou být k nerozeznání od jiných membránu vázajících organel. 

Přesto přesná interpretace mnohých dat vyţaduje dokonalou identifikaci 

jednotlivých endomembránových kompartmentů. Pohled na rostlinné vakuoly      

a prevakuolární kompartmenty je poněkud sporný, jelikoţ neexistují spolehlivé 
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markery, na kterých by panovala shoda. Markery pro tyto kompartmenty byly sice 

navrţeny, ale nebyla prokázána jejich jednoznačnost. Ve skutečnosti nemusí 

existovat pro některé kompartmenty jednoznačný marker.
(44)

 

4.7.3. Transport přes tonoplast 

Proteiny vnitřní strany tonoplastu (TIP) jsou mnohdy nejhojněji 

zastoupenými vakuolárními transportéry. Mnoho těchto proteinů funguje jako 

vodní kanály tzv. akvaporiny. Jednotlivé rostlinné druhy mají obvykle několik 

TIP genů. Tyto geny jsou u jednotlivých druhů rozdílně regulovány a různé TIP 

mohou být utilizovány za specifických podmínek. Dvě nedávné práce ukázaly, ţe 

vodní stres ovlivňuje mnoţství TIP mRNA a proteinů. V kvítcích květáku se 

mnoţství transkriptu BobTIP26-1 rapidně zvýšilo v odpověď na osmotický stres 

nebo vyschnutí. Transkripty byly obzvláště hojné v meristému a cévnatých 

pletivech. Slunečnice mají nejméně pět TIPů a kaţdý má různé na pletivu závislé 

odmínky exprese. Kaţdý ze tří slunečnicových δ-TIPů vykazuje rozdílnou 

odpověď na vodní stres, jsou-li kořeny slunečnice vystaveny vzduchu. V tomto 

případě byla rozdílná regulace exprese TIP genů v odpověď na měnící se 

podmínky prostředí genově specifická spíše neţ druhově specifická.
(45,46,47)

 

In vivo funkce TIPů zůstávájí nejasné. Mnoho TIPů transportuje vodu       

a propůjčuje tak tonoplastu vysokou propustnost. Některé TIPy, například 

v buňkách tabáku, se účastní jak transportu vody tak solutů – glycerolu a urey. 

TIPy jako takové, ve spojení se svými protějšky plasmatické membrány, se 

mohou účastnit dlouhodobé regulace cytosolických a vakuolárních objemů. 

(46,47,48,49)
 

TIPy byly navrţeny jako markery vakuolární funkce. Bylo zjištěno,         

ţe různé druhy vakuol obsahují různé druhy TIPů (α-TIP, γ-TIP a δ-TIP). Lytické 

vakuoly měly jen γ-TIP, autofagické vakuoly pouze α-TIP a zásobní vakuoly      

δ-TIP. Bylo navrţeno, ţe TIPy by také mohly být markery pro vývoj vakuol         

a jejich změnu.
(45,50)
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4.7.4. Transportéry solutů v tonoplastu 

Jeden z nejvýznamnějších transportních systémů je Ca
2+

/H
+
 antiport. 

Nadměrná aktivita tohoto systému vede ke zvýšené vakuolární akumulaci Ca
2+

     

a sníţené dostupnosti Ca
2+

 jinde v rostlině. Dalším důleţitým H
+
 transportérem je 

Na
+
/H

+
 antiport. Oba tyto systémy hrají klíčovou úlohu v homeostáze iontů           

a řízení osmotického tlaku.
(51)

 

Nedávné studie prokázaly existenci skupiny transportérů organických 

solutů, patřících do superrodiny ABC, které jsou přímo poháněny MgATP. ABC-

transportéry jsou ATP-dependentní, proton-gradient-independentní transportéry, 

které se vyskytují tak jako ostatní transportní proteiny tonoplastu v celém 

endomembránovém systému, jako i v plasmatické membráně. Tyto pumpy jsou 

schopny transportu celé řady substancí, včetně cukrů, peptidů, alkaloidů                

a anorganických iontů.
(52)

 

4.7.5. ATP a pyrofosfát-dependentní protonové pumpy 

Rostlinné vakuoly jsou jedinečné mezi eukaryotickými organelami          

ve vlastnictví dvou protonových pump, vakuolární H
+
-ATPázy (V-ATPáza)          

a vakuolární H
+
-pyrofosfatázy (V-PPáza). Obě protonové pumpy jsou hojně 

zastoupeny v tonoplastu. 

V-ATPáza se nachází v celém  endomembránovém systému, včetně 

endoplasmatického retikula (ER), Golgiho aparátu a v plasmatické membráně.   

V-PPáza je jednoduchý polypeptid, který vystupuje jako dimer, ale V-ATPáza    

je multipodjednotkový enzym tvořený doménami integrální membrány (V0)         

a doménou periferní (V1), které jsou sestaveny v ER. Doména V0 připojuje 

doménu V1 k cytoplasmatickému povrchu membrány a slouţí k translokaci 

protonů do lumen endomembránového kompartmentu.
(53,54) 

Podle chemoosmotického modelu transportu solutů závislého na energii, 

síla pohybující protonem, generovaná buď V-ATPázou nebo H
+
-translokující 

anorganickou pyrofosfatázou (V-PPázou) můţe být vyuţita k pohonu 

sekundárních transportů solutů. Výsledná proudění iontů, vody a metabolitů přes 

tonoplast jsou klíčová pro mnoho vakuolárních funkcí v rostlinné buňce, jako 
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např. zvětšování buňky a růst rostliny, signální transdukci, homeostázu 

protoplasmy a regulaci metabolických cest. 
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4.8. METODY IZOLACE 

Metody izolace vakuol nejsou jednotné. Vakuoly jednotlivých rostlinných 

druhů a rostlinných pletiv se navzájem liší tvarem, velikostí, obsahem a funkcí. 

V literatuře se proto nachází větší mnoţství izolačních postupů. V následujících 

kapitolách jsou uvedeny příklady některých z nich.  

4.8.1. Metoda dle Roger A. Leigh a Daniel Branton 

V této metodě byly pouţity kořenové buňky rostliny Beta vulgaris L. - 

řepa červená a  pro izolaci vakuol byl vyuţit metrizamidový gradient.
(53)

 

Izolace vakuol v malém měřítku 

Z kořene řepy červené bylo odříznuto zásobní pletivo o délce 5 mm           

a průměru 5 mm (průměrná váha: 50 mg) a bylo podrobeno plasmolýze v 2 M 

sacharóze po dobu 20 minut. Následně byly vakuoly z pletiva médiem 

vypláchnuty na podloţní sklíčko. Počet vakuol byl zaznamenán a jejich průměrné 

mnoţství vypočítáno.
(55,57)

 

Tato metoda vyuţila toho, ţe se jednalo o zásobní pletivo s jednoduchými 

buňkami. Měla velmi nízký výtěţek (méně neţ 2%). 

Izolace vakuol ve větších objemech 

Rostlinný materiál byl oloupán, homogenizován a rozmíchán v médiu      

(1 M sorbitol, 5 mM EDTA, 0,1 mg/ml Na2-mercaptobenzothiazol, 50 mM      

tris-HCl, pH 7,6). Výsledná suspenze byla filtrována přes tkaninu Miracloth         

a poté centrifugována přes metrizamidový gradient. Supernatant byl odstraněn                

a usazenina byla jemně resuspendována a smísena s roztokem 15% (w/v) 

metrizamidu v izolačním médiu (1,5 M sorbitol, 1 mM EDTA, 10 mM tris-HCl, 

pH 7,6). Podíl této suspenze byl vloţen do skleněné centrifugační tuby a překryt 

vrstvami roztoku metrizamidu v izolačním médiu v tomto pořadí: 10%, 2,5%, 0% 

(viz obrázek č.1, str. 25). Výsledné schodkové gradienty byly centrifugovány     

10 minut při 650 g. Většina vakuol byla získána z rozhraní 10% - 2,5% 

metrizamid.
(55,56)
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Obr.č.1: Metrizamidový hustotní gradient před centrifugací:
(55)

 

 

Výsledky 

Pro další čištění vakuol byla testována řada hustotních gradientů médií 

včetně sacharózy, sorbitolu, glycerolu, ficollu, kyseliny křemičité, metrizamidu    

a diatrizoátu sodného. Jen metrizamid a diatrizoát sodný produkoval oddělené 

skupiny vakuol po dlouhodobém (cca 12h) odstřeďování při 100 000 g.
(55)

 

4.8.2. Metoda dle Randi Kringstad a spol.  

K izolaci byly pouţity listy rostliny Rozchodník veliký - Sedum telephium 

L. a byl vyuţit ficollový hustotní gradient. 

Izolace protoplastů: 

Po omytí listů v destilované vodě, po odstranění hlavní ţilnatiny, okrajů    

a po oloupání obou, horní i spodní epidermis byl materiál nakrájen a inkubován   

v enzymatickém médiu (0,7 M manitol, 50 mM Mes-NaOH (pH 5,5; 22°C),         
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5 mM MgCl2, 2,0% (w/v) Celulysin, 1% (w/v) pectináza a 0,1% (w/v) BSA). Poté 

bylo pletivo filtrováno a smícháno s inkubačním médiem (0,5 M manitol, 25 mM 

tris-HCl a 5 mM EGTA, pH 8,0; 22°C). Uvolněné protoplasty byly pouţity 

k izolaci vakuol.
(58) 

Izolace vakuol: 

Vakuoly byly izolovány z částečně lyzovaných protoplastů centrifugací   

na třístupňovém nesouvislém ficollovém gradientu. 1 ml suspenze protoplastů byl 

jemně vrstvený na povrch gradientu obsahujícího 5, 10 a 15% (w/v) Ficoll-400. 

Kaţdý roztok Ficollu-400 se skládal z 0,5 M manitolu a 25 mM tris-HCl (pH 8,0; 

22°C). Gradient byl centrifugován při otáčkách 26 000 za minutu 

v ultracentrifuze.
(58)

 

 Po 30 minutách odstřeďování mohly být rozeznány čtyři frakce. První 

zlomek, který zůstal na vrchu gradientu, obsahoval resuspendovaný pufr               

a rozpustný obsah rozpadlých protoplastů a vakuol. Druhý zlomek se skládal        

z velké skupiny vakuol v rozhraní od 5 do 10% ficollu. Třetí zlomek lokalizovaný 

v rozhraní od 10 k 15% ficollu obsahoval v první řadě vakuoly s několika 

protoplasty a dále úlomky drţící se vnějšku tonoplastu. Poslední zlomek 

obsahoval usazeninu několika nedotčených buněk a většiny cytoplazmatických 

organel zahrnující chloroplasty, mitochondrie a peroxizómy. Pro zvýšení 

viditelnosti byly vakuoly zbarveny přidáním neutrální červeně k protoplastům 

resuspendovaného pufru před odstřeďováním.
(58)

 

Výnos vakuol: 

Autory byl zmiňován problém s přesným počítáním vakuol. Z neznámých 

důvodů se vyskytoval velký rozsah velikostí. Menší vakuoly mohly být 

produkovány z větších vakuol v průběhu odstřeďování, coţ mohlo představovat 

velké chyby ve sčítání. Z toho důvodu byly v těchto studiích spočteny jen vakuoly 

≥15 µm v průměru. Vakuoly také mohly lyzovat během manipulace, které mohlo 

být příčinou nízkého počtu.
(59) 
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Izolace vakuol z listů dalších rostlin: 

Obdobný ficollový hustotní gradient byl úspešně pouţit při izolaci vakuol 

u následujících druhů rostlin: Echeveria elegant Rose – Pupovice ozdobná, 

Kalanchoë fedtschenkoi – Kolopejka, Ananas comosus (L). - Ananosovník 

chocholatý a Spinacia oleracea - Špenát setý.
(58)

 

4.8.3. Metoda dle Lynn E. a spol. 

V této metodě byl pouţit divoce rostoucí kmen plísně Neurospora crassa. 

Nejprve byly buňky podrobeny lýze enzymem šnečího střeva (snail gut enzyme). 

Následovala šetrná trojnásobná homogenizace ve frakcionačním pufru, 

skládajícího se z 10 mM N-tris(hydroxymetyl)metyl-2-aminoetansulfonát-NaOH 

(TES-NaOH), pH 7,5, 1 mM EDTA a 1,0 M sorbitolu jako osmoticky 

stabilizujicího činidla.
(61,62,63)

 

Po filtraci přes tkaninu Miracloth a centrifugaci byla získána peleta 

organel a následně resuspendována v pufru TES-NaOH. Poté byla centrifugována 

přes hustotní gradient sacharózy (30%, 60%). Pro větší čistotu byla pouţita 

opětovná centrifugace na kontinuálních gradientech sorbitol-metrizamid (2,25 M 

sorbitol, 1,59 M sorbitol plus 0,66 M metrizamid). Veškerá gradientová 

centrifugace byla provedena při teplotě 4ºC.
(61)

 

4.8.4. Metoda dle Markus Klein a spol. 

Pro izolaci vakuol byl pouţit čerstvý stonek Brokolice – Brassica oleracea 

cv. Italica. Nejdříve bylo odstraněno květenství a kolínka; zelená okrajová část 

mezi nimi, bohatá na svazky, byla sloupnuta. Zbylé pletivo bylo nakrájeno            

a vloţeno do média A (70 mM manitol, 10 mM CaCl2 a 10 mM Mes/KOH, pH 

5,5).
(64)

 

Po 30 minutách bylo pletivo podrobeno enzymatické lýze buněčných stěn 

v roztoku o sloţení: médium A, 2% celuláza Rohament CT, 0,2 % pektolyáza    

Y-23 a 0,3% BSA. Uvolněné protoplasty byly centrifugovány 10 min při 200 g. 

K získání vakuolární frakce byly protoplasty přeneseny do lytického média     

(430 mM glycin betainu, 7,5 mM EGTA, 5 mM DTT, 0,5% BSA, 10 mM 

hepes/KOH, pH 8,25). Lýza trvala asi 10 min a byla monitorována světelnou 
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mikroskopií. Vakuoly byly koncentrovány sedimentací (10 min, 120 g, 20ºC) 

v médiu obsahujícím lytické médium plus 1,5% ficoll, coţ zanechalo většinu 

buněčných reziduí v odstraněném supernatantu a vedlo k vytvoření měkké pelety 

čistých vakuol.
(64)

  

4.8.5. Metoda dle Adriana Contin a spol. 

K izolaci vakuol byly pouţity suspenzní buněčné kultury rostliny 

Catharanthus roseus. Buňky byly sesbírány, zfiltrovány přes skleněný filtr, 

dvakrát propláchnuty 0,5 M manitolem o pH 5,5 a vloţeny do enzymatické směsi: 

1% celuláza Onozuka RS a 0,5% pectináza z Aspergillus niger v 0,5% manitolu. 

Suspenze byla zfiltrována přes Miracloth a centrifugována při 200 g 10 minut. 

Peleta byla resuspendována v 10 mM hepes pufru o pH 7,4 obsahujícím             

0,5 M manitol.
(65,66) 

Protoplasty byly lyzovány roztokem o následujícím sloţení: 10 mM hepes 

o pH 7,4, 0,125 M manitol, 0,03% polyethylenglykol-4000, 10 mM EDTA           

a 8% ficoll. Po centrifugaci při 200 g byla vrchní vrstva obsahující vakuoly 

odebrána a převrstvena 10 mM hepes pufrem o pH 7,4 obsahujícím                    

0,2 M manitol, 0,03% polyethylenglykol-4000, 5 mM CaCl2, 5 mM MgCl2                

a 8% ficoll a opět centrifugována. Nejsvrchnější vrstva obsahovala vakuoly.
(65,66)
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5. 1. POUŢITÉ CHEMIKÁLIE A PŘÍSTROJE 

Chemikálie 

 D-manitol: Fluka 

 ficoll® 400: Fluka 

 ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate: Aldrich 

 hepes: Sigma 

 polyethylenglycol 4000: Fluka 

 MgCl2: Fluka 

 CaCl2: Fluka 

 EDTA-Na2: Aldrich 

 neutrální červeň: Lachema 

 chlorid thiaminia puriss., chlorid pyridoxinia puriss.: Koch-Light 

Laboratories Ltd. 

 dihydrofosforečnan draselný č., dusičnan draselný p.a., dusičnan amonný 

p.a., glycin č., hydrogenfosforečnan sodný p.a., chlorid kobalnatý p.a., 

chlorid vápenatý p.a., jodid draselný p.a., kyanid draselný č., kyselina 

boritá p.a., kyselina o-fosforečná č., kyselina nikotinová č., methanol p.a., 

molybdenan sodný p.a., petrolether p.a., sacharosa p.a., síran hořečnatý 

p.a., síran manganatý p.a., síran měďnatý p.a., síran zinečnatý p.a., síran 

ţeleznatý p.a.: Lachema 

 cellulase onozuka R-10: Duchefa Biochemie 

 macerozyme R-10: Duchefa Biochemie 

 Přístroje 

 autokláv PS 121, horkovzdušný sterilizátor HS 81A, Chirana, Brno 

 analytické váhy A 200S: Sartorius, Göttingen 

 box s laminárním prouděním Fatran L-F: výrobné druţstvo Pokrok, Ţilina 

 mikroskop Meopta standard, Meopta, Přerov 

 vodní lázeň KL: Laboratorní přístroje, Praha 
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 třepačka CEROMAT MO: B. Braun Biotech. International, Melsungen 

 centrifuga MPW 342: MPW Med. Instruments, Varšava 

 centrifuga MLW T23: MLW Electronic, Berlin 

 mikroskop OLYMPUS BX41: OLYMPUS Corporation, Tokyo 

 kamera SONY ExwaveHAD: SONY Corporation, Tokyo 

 PC karta AVER TV Cardbus PCMCIA: AVERMEDIA, Taiwan 

5. 2. KULTIVACE A PASÁŢOVÁNÍ SUSPENZNÍCH 

KULTUR  S. baicalensis 

Suspenzní kultury byly odvozeny z 9. pasáţe kalusových kultur 

připravených z částí kořenů vyklíčených rostlinek na katedře farmakognozie, 

jejich kultivace probíhala v 250 ml kulatých baňkách s plochým dnem na rotační 

třepačce, při 120 otáčkách za minutu. Pro experimenty byla vyuţita 50.-65. pasáţ. 

Ţivné médium 

Suspenzní kultury šišáku bajkalského byly kultivovány v tekutém médiu 

podle Murashigeho a Skooga, jehoţ sloţení je následující:
(75)

 

 

CaCl2.2H2O 440,00 mg.l
-1

 

KNO3 1900,00 mg.l
-1

 

MgSO4.7H2O 370,00 mg.l
-1

 

NH4NO3 1650,00 mg.l
-1

 

KH2PO4.H2O 170,00 mg.l
-1

 

FeSO4.7H2O 27,84 mg.l
-1

 

Na2EDTA 37,37 mg.l
-1

 

MnSO4.4H2O 22,30 mg.l
-1

 

ZnSO4.7H2O 11,50 mg.l
-1

 

H3BO3 6,20 mg.l
-1

 

KI 0,83 mg.l
-1

 

CuSO4.5H2O 0,025 mg.l
-1

 

Na2MoO4.2H2O 0,025 mg.l
-1

 

CoCl2.6H2O 0,025 mg.l
-1
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Inositol 100,00 mg.l
-1

 

hydrolyzát kaseinu 1000,00 mg.l
-1

 

Glycin 2,00 mg.l
-1

 

kyselina nikotinová 0,50 mg.l
-1

 

thiamin hydrochlorid 0,10 mg.l
-1

 

pyridoxin hydrochlorid 0,50 mg.l
-1

 

Sacharóza 30000,00 mg.l
-1

 

 

Tato mnoţství byla odváţena na analytických vahách, látky potřebné 

v malém mnoţství byly odpipetovány ze zásobních roztoků. Jako růstový 

stimulátor byla pouţívána NAA (α-naftyloctová kyselina) v koncentraci 10 mg.l
-1

.  

Ţivné médium bylo rozplněno do 250 ml kulatých baněk s plochým dnem, a to 

po 50 ml. Baňky byly překryty hliníkovou fólií a sterilizovány v autoklávu        

(15 min, 120˚C). 

Pasáţování 

Vlastní pasáţování spočívalo v přenesení asi 10 ml vzrostlé suspenzní 

kultury na čerstvé médium pomocí pipety. Pipety byly předem, po vloţení 

chomáčku vaty a obalení hliníkovou fólií, sterilizovány v autoklávu (15 min, 

120˚C).  

Kultivační perioda byla 12-14 dní.  

Kultivace probíhala v kultivační místnosti při 25˚C, v 16ti hodinové 

světelné periodě. 
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5.3. IZOLACE VAKUOL ŠIŠÁKU BAJKALSKÉHO  

Výchozí metodou byl přesný postup dle Adriana Contin a spol.
(65,66)

          

a interní postup z pracoviště Leiden University, Division of Pharmacognosy 

z Holandska (podle osobního sdělení Pharm.Dr. F. Poustky, Ph.D.), který byl 

v dalších pokusech postupně upravován. Adriana Contin a spol. provedli izolaci 

vakuol ze suspenzní buněčné kultury Catharanthus roseus. 

Tato metoda je zaloţena na enzymatické lýze buněčné stěny a následné 

lýze plazmatické membrány pomocí osmotického šoku. Výsledná směs byla 

centrifugována přes ficollový gradient. 

5.3.1. Izolace protoplastů 

1. Buňky sesbírány na skleněném filtru 

2. Buňky propláchnuty roztokem A (0,5 M manitol o pH roztoku 5,5) 

3. Odebráno 20 g čerstvé váhy buněk (FW) do erlenmeyerovy baňky             

a inkubováno ve 100 ml enzymatické směsi (celuláza 1%, maceroenzym 

0,3%, roztok A) 

4. 2-3 hodiny na třepačce při 25°C 

5. Filtrace suspenze přes 106 µm a poté 60 µm filtr nahrazena filtrací přes 

tkaninu Miracloth 
(osobní sdělení: Pharm.Dr. František Poustka, Ph.D.)

 

           (filtrát obsahoval protoplasty) 

5.3.2. Izolace vakuol (při 4°C) 

6. Suspenze protoplastů centrifugována 10 minut při 200 g v centrifugačních 

zkumavkách 

7. Médium odstraněno 

8. Usazenina resuspendována v 20 ml roztoku B (10 mM hepes obsahující 

0,5 M manitol, pH 7,4) 

9. Do 10 skleněných centrifugačních zkumavek pipetou vloţeno po 2 ml 

suspenze 

10. Přidáno 8 ml ficollu 6,25% (150 mM manitol; 10 mM hepes, pH 7,4; 

0,0375% PEG 4000; 12,5 mM EDTA-Na2; 6,25% ficoll); směs                

po minimální dobu 2 minut a maximální 10 minut rychle promíchávána 
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k dosaţení lýzy 

11. Na vrch lyzátu opatrně přidáno 1,5 ml ficollu 4% (150 mM manitol;        

10 mM hepes, pH 7,4; 0,0375% PEG 4000; 5 mM MgCl2; 5 mM CaCl2, 

4% ficoll) 

12. Na vrstvu 4% ficollu následně opatrně navrstven 1,5 ml 0% ficoll        

(150 mM manitol; 10 mM hepes, pH 7,4; 0,0375 PEG 4000; 5 mM MgCl2; 

5 mM CaCl2) 

13. Gradient 15 minut odstřeďován při 2000 otáčkách 

14. Po centrifugaci pipetou odebrány vakuoly z rozhraní 0% - 4%. 

5.3.3. Obměny metody izolace protoplastů 

Původní, výše popsaná metoda, nevyhovovala. Jednotlivé body postupu 

byly experimentálně měněny následujícím způsobem:  

1. V dalších experimentech byl vţdy pouţit papírový filtr 

2. Sloţení promývacího roztoku A nebylo měněno 

3. Poměr mezi čerstvou váhou buněk a mnoţstvím enzymatické směsi byl 

měněn, a to v tomto pořadí: 10 g/50 ml, 15 g/50 ml, 20 g/50 ml,                

25 g/50 ml. Optimální poměr směsi byl někde mezi 15-20 g/50 ml. 

Obvykle bylo pouţíváno 18 g/50 ml a u jiţ jednou pouţité enzymatické 

směsi 10 g/50 ml. Směs nesměla být starší neţ 14 dní. K suspenzi buněk 

v enzymatické směsi byl přidán zásobní roztok neutrální červeni tak, aby 

výsledná koncentrace byla 0,05%. Neutrální červeň slouţí k obarvení 

vakuol a jejich lepšímu pozorování pod mikroskopem 

4. Délka působení enzymatické směsi se pohybovala v rozmezí 2-3 hodin   

při 25°C, na rotační třepačce o 120 otáčkách za minutu 

5. Filtrace směsi byla nejprve prováděna přes Miracloth. Filtrát obsahoval 

prakticky jen protoplasty bez shluků více buněk. Problematický byl velmi 

malý výtěţek. Z tohoto důvodu byla zkoušena filtrace přes Miracloth 

podtlakově na buchnerově nálevce. Ta ale vynesla opět méně produktu. 

Nakonec byl Miracloth vypuštěn a směs byla rovnou centrifugována     

(viz obměna metody izolace vakuol). Suspenze protoplastů byla 

dostatečně čistá (asi 90% protoplastů a 10% celých buněk a buněčných 
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shluků při pozorování pod mikroskopem) a v dostatečném mnoţství. Jiţ 

v tomto kroku bylo moţno pozorovat občasný výskyt volných vakuol.  

5.3.4. Obměny metody izolace vakuol: 

6. Centrifugace byla prováděna při 2000 otáčkách za minutu  

7. Neměněno 

8. Sloţení roztoku B nebylo měněno; bylo sníţeno jeho mnoţství na 10 ml 

(na původních 18 g FW) 

 

Klíčovým krokem obměn bylo přidání lyzačního roztoku, délka lýzy a 

vrstvení roztoků ficollu. V původním postupu byly veškeré centrifugace a lýzy 

plasmatické membrány prováděny při 4°C. Pro naše experimenty byla pouţita 

laboratorní teplota v kombinaci s vychlazením všech pouţitých roztoků na 4°C. 

9.-12. Testované lyzační roztoky: 

 výchozí ficoll 6,25% (sloţení viz výše) 

 destilovaná voda  

 10 mM hepes + 0,125 M manitol + 0,03% PEG 4000 + 10 mM EDTA  

 10 mM hepes + 0,125 M manitol + 0,03% PEG 4000 + 10 mM EDTA + 

ficoll 8% 

 100 mM sorbitol + ficoll 8% 

 250 mM manitol + ficoll 15% 

 0,5 M manitol + 5 mM EDTA + 10 mM hepes 

 10 mM hepes + 15% ficoll 

 10 mM hepes + 50 mM manitol 

 0,2 M sorbitol + 20 mM EDTA + 5 mM hepes + 10% ficoll 

 0,075 M manitol + 20 mM EDTA + 5 mM Hepes + 10% ficoll 

 125 mM manitol + 10 mM hepes + 0,0375% PEG 4000, 10 mM EDTA 

 125 mM manitol + 10 mM hepes + 0,0250% PEG 4000, 10 mM EDTA 

 15% ficoll 

 10% ficoll 

 150 mM manitol + 12,5 mM EDTA + 10 mM hepes + 0,0375% PEG 

4000 
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Mnoţství lyzačního roztoku: 

 na původních 18 g FW buněk (viz. Obměny metody izolace protoplastů, 

bod 3.) bylo pouţito 20 ml lyzačního roztoku, který byl přidán 

k suspenzi sloţené z protoplastů a 10 ml roztoku B 

Délka lýzy: 

 beze změn; někdy po mikroskopické kontrole prodlouţena aţ                

na 20 minut 

Vrstvení ficollů: 

 nejprve testováno vrstvení dle výchozí metody, tzn. směs protoplastů     

a lyzačního roztoku tvoří nejspodnější vrstvu – toto vyhovuje pouze u 

lyzačních roztoků obsahujících ficoll v mnoţství ≤ 6,25%  

 všechny níţe uvedené roztoky ficollů označované jako 15% ficoll, 10% 

ficoll, 5% ficoll a 2% ficoll obsahovaly kromě ficollu 400 v příslušné 

koncentraci i 150 mM manitolu, 10 mM hepes a 0,0375% PEG 4000 

- u ostatních pokusů vrstveno následně: 

 15 % ficoll, 10% ficoll, lyzační směs, 5% ficoll, 2% ficoll 

 15% ficoll, 10% ficoll, 5% ficoll, 2% ficoll, lyzační směs; v tomto pokusu 

stékala lyzační směs mezi vrstvu 10% a 5% ficoll 

 15% ficoll, 10% ficoll, lyzační směs, 5% ficoll 
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6. VÝSLEDKY 

Po řadě experimentů jsme došli ke konečné metodě izolace vakuol šišáku 

bajkalského. 

Izolace protoplastů: 

1. Suspenzní kultury šišáku zfiltrovány přes papírový filtr 

2. Buňky dvakrát promyty roztokem A (0,5 M manitol) a znovu zfiltrovány 

přes papírový filtr 

3. 18 g této čerstvé váhy bylo vloţeno do erlenmeyerovy baňky                     

a inkubováno s 50 ml enzymatické směsi celulázy a maceroenzymu      

(1% cellulase onozuka R-10, 0,3% macerozyme R-10, 0,5% manitol). 

K suspenzi buněk v enzymatické směsi byl přidán zásobní roztok neutrální 

červeni tak, aby výsledná koncentrace byla 0,05%. Neutrální červeň slouţí 

k obarvení vakuol a jejich lepšímu pozorování pod mikroskopem. 

4. Baňka se směsí byla umístěna na třepačku při teplotě 25°C. Po dvou 

hodinách třepání byl pipetou odebrán na podloţní sklíčko kontrolní vzorek 

a pozorován pod světelným mikroskopem. V případě, ţe enzymatický 

rozklad nebyl dostatečný – většina buněk měla protáhlý tvar – byla 

prodlouţena doba třepání na 3 hodiny. Poté byla jiţ naprostá většina buněk 

zbavena buněčné stěny a uvolněné protoplasty měly přesně kruhový tvar. 

Izolace vakuol: 

5. Směs byla rozlita do dvou centrifugačních zkumavek a centrifugována    

10 minut při 2200 otáčkách 

6. Supernatant byl odebrán 

7. Do kaţdé zkumavky bylo k usazenině přidáno 5 ml roztoku B (10 mM 

hepes obsahující 0,5 M manitol, pH 7,4) 

8. Směs byla dostatečně promíchána 

9. Obsah obou zkumavek byl dohromady slit do kádinky, k němu přidáno   

20 ml lyzačního roztoku (150 mM manitol, 12,5 mM EDTA, 10 mM 

hepes, 0,0375% PEG 4000) a minimálně dvě minuty nepřetrţitě 

promícháván, aby došlo k lýze. Lýza byla podpořena téţ 
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několikanásobným nasátím a vypuštěním roztoku přes ústí pipety              

o objemu 5 ml. 

10. Do 2 skleněných centrifugačních zkumavek bylo pipetou vloţeno po 8 ml 

15% ficollu (přesné sloţení ficollových roztoků viz. kapitola 5.3.4., bod 

9.-12.)   

11. 15% ficoll byl opatrně převrstven 8 ml 10% ficollu 

12. Třetí vrstvou bylo 10 ml lyzátu 

13. Na vrch lyzátu bylo opatrně přidáno 8 ml 5% ficollu  

14. Gradient byl 20 minut odstřeďován při 2200 otáčkách za minutu. Doba   

od přidání lyzačního roztoku po začátek centrifugace nesměla přesáhnout            

12 minut. Vakuoly se vyskytovaly na povrchu 5% ficollu a na rozhraní 

vrstev 5 a 10% ficollu. 

Po centrifugaci byl z jednotlivých rozhraní vrstev odebrán vzorek 

k mikroskopii: 

 na povrchu 5% ficollu se vyskytovalo malé mnoţství vakuol téměř bez 

nečistot 

 mezi vrstvami 5% - 10% ficollu se jiţ vyskytovalo velké mnoţství vakuol, 

ale také nečistoty 
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7. DISKUSE 

Rostlinné vakuoly se liší tvarem, velikostí a funkcí v rámci rostlinných 

druhů, rostlinných orgánů a také v rámci explantátových kultur. Z toho vyplývá 

rozdílnost izolačních metod u jednotlivých rostlinných druhů.  

Výchozí metodou pro izolaci vakuol Scutellaria baicalensis byl interní 

postup pracoviště Leiden University, Division of Pharmacognosy z Holandska. 

Metoda se ale ukázala jako nevyhovující. K izolaci vakuol šišáku bajkalského 

nedošlo. Metoda byla postupně upravována. Důvody obměn metody byly 

následující. 

Mnoţství enzymatické směsi bylo sníţeno z důvodu šetření s enzymy. 

Lýza byla zvládnuta v čase do tří hodin, coţ je čas hraniční a vystačila poloviční 

koncentrace enzymatické směsi. Původní poměr pro Catharanthus roseus byl 

zbytečně velký. K izolaci protoplastů Scutellaria baicalensis nejlépe vyhovoval 

poměr 18 g buněk (čerstvé hmotnosti) na 50 ml enzymatické směsi. K lýze došlo 

také při pouţití jiţ 1x uţité enzymatické směsi, která nesměla být starší neţ 14 dní 

při uchovávání v prostředí s teplotou 4°C. V tomto případě vyhovoval poměr 10 g 

buněk na 50 ml enzymatické směsi.  

K suspenzi buněk v enzymatické směsi byl přidán zásobní roztok neutrální 

červeně, který slouţil k obarvení vakuol a jejich lepšímu pozorování pod 

mikroskopem. Neutrální červeň je barvivo poměrně nízké molekulové hmotnosti 

pouţívané in vivo, které prochází do vakuoly intaktních protoplastů rostlinné 

buňky. Její molekuly nemají elektrický náboj, jsou ale ionizovány nízkým pH 

uvnitř vakuoly, čímţ se stávají schopnými penetrovat tonoplast, kde se barvivo 

konzervuje – neutrální červeň se tak akumuluje ve vakuole a poskytuje kontrast 

vůči protoplastu. Pouţívá se k pozorování plasmolýzy rostlinných buněk 

v různých roztocích.
(67,68)

 

Díky neutrální červeni byly vakuoly viditelné nejen mikroskopicky, ale 

také byly lépe rozpoznatelné vrstvy v centrifugační zkumavce. Práce se 

komplikovala tím, ţe vakuoly šišáku bajkalského byly malé velikosti a buňky 

suspenzních kultur prakticky neobsahovaly centrální vakuolu. Po umístění 

krycího sklíčka na podloţní sklíčko při mikroskopii vznikal tlak, který posouval 
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vakuoly do stran. Vakuoly se na sklíčku nacházely ve více vrstvách, coţ 

znemoţnilo jejich zaostření a počítání (viz obrázky č. 6-9 v obrazové příloze).  

V 5. kroku byla vypuštěna filtrace přes Miracloth. Původní předpis počítal 

s filtrací přes Miracloth, ale z důvodu výrazně nízké výtěţnosti byla pouţita 

filtrace přes Miracloth podtlakově přes buchnerovu nálevku. Ta ale také vynesla 

málo výtěţku, a proto byla filtrace v tomto kroku vypuštěna a směs byla rovnou 

centrifugována. Pro pokus byly vyuţity místní podmínky kultivační laboratoře,   

to znamená 25°C místo 4°C, jak uvádí holandská metoda. S pouţitím 

vychlazených roztoků (uchovávaných v lednici při 4°C) bylo dosaţeno stejných 

výsledků. 

Mnoţství roztoku B bylo sníţeno na 10 ml. Z důvodu slabých výsledků 

v průběhu experimentu bylo naší snahou zkoncentrovat peletu protoplastů             

a následně zlepšit poměr mnoţství roztoku B k lyzačním roztokům. Nejcitlivější  

a zároveň nejdůleţitější obměnou bylo přidání lyzačního roztoku, délka lýzy         

a vrstvení roztoků ficollu. Některé lyzační roztoky byly převzaty z literatury, jiné 

byly výsledkem orientačního výpočtu osmotické aktivity. Co se týče vrstvení 

ficollů, přklonili jsme se k metodě dle Randi Kringstad a spol.
(58) 

Původní 

rozvrţení – 6,25%, 4% a 0% ficoll – se nezdálo být vyhovující. Vakuoly se        

po centrifugaci z velké části vyskytovaly i v peletě na dně zkumavky. Proto byl 

ficollový gradient rozšířen o ficolly 15%, 10% a 5%. 

Změny v rychlosti centrifugace nepřinesly výrazný efekt. Centrifugace 

byla prováděna  při 2000 – 2200 otáčkách za minutu. 

V závislosti na předchozích podmínkách se vakuoly nacházely v různých 

vrstvách (viz obrázek č. 2, str. 40). Při pouţití vrstvení 15% ficoll, 10% ficoll, 

lyzační roztok a 5% ficoll se vakuoly nejhojněji vyskytovaly na rozhraní vrstev 

5% - 10% ficoll. V tomto úseku se také nacházely nečistoty. Na povrchu 5% 

ficollu se vyskytovalo malé mnoţství vakuol téměř bez nečistot. Čištěním             

a dalším zpracováním těchto suspenzí vakuol se zabývala ve své diplomové práci 

má kolegyně Cecílie Šmolíková.  

Navrhuji, aby se kolegové v budoucích experimentech zabývali počítáním 

protoplastů a vakuol, a dalšími úpravami metody izolace vakuol, která by vynesla 
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vakuoly větší velikosti, neţ bylo dosaţeno v tomto experimentu. Také by bylo 

vhodné zkoumat metody stanovující ţivotaschopnost buněk a protoplastů. 

Ţivotaschopnost buněk lze posuzovat testováním schopnosti růst a vyvíjet se, 

případně sledováním funkce plasmalemy, tonoplastu, cytoplasmy nebo organel.  

K tomuto účelu se pouţívají kolorimetrické testy, testy vyuţívající radionuklidy 

nebo testy fluorescenční. Mezi kolorimetrické testy patři barvení neutrální 

červení, která se koncentruje v ţivých buňkách. Čisté protoplasty mohou být 

kontrolovány pod mikroskopem obarvením calcofluorem bílého zbarvení, 

ţivotaschopné protoplasty s fluoresceinem acetooctanovým a celistvost 

plazmatické membrány s Evansovou modří. Vakuolární kompartmentace můţe 

být zobrazena zabarvením pomocí neutrální červeni. Protoplasty mohou být 

spočteny s pouţitím haemocytometru.
(69,70) 

Obr.č.2: Vrstvení před a po centrifugaci 
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8. ZÁVĚR  

Byla zvládnuta kultivace suspenzních kultur Scutellaria baicalensis. 

Po seznámení s publikacemi pojednávajícími o metodách izolace vakuol 

z různých rostlinných druhů a po řadě provedených experimentů, se nám podařilo 

vyvinout vlastní metodu izolace vakuol ze suspenzních kultur šišáku bajkalského.  

V literatuře uvedené metody izolace vakuol se navzájem lišily v údajích 

týkajících se lyzačních enzymů, doby inkubace, sloţení lyzačního roztoku a také 

hustotního gradientu. Jednotlivé kroky se nám podařilo optimalizovat a vakuoly 

izolovat.  
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9. ABSTRAKT 

Šárka Ševčíková 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 

Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 

Izolace vakuol ze suspenzních kultur Scutellaria baicalensis GEORGII 

Diplomová práce 

Vedoucí práce: Pharm.Dr. Jan Martin, Ph.D. 

Počet stran: 52 

 

Cílem práce bylo vyvinout metodiku izolace vakuol ze suspenzních kultur 

šišáku bajkalského – Scutellaria baicalensis Geoorgii z čeledi Lamiaceae. 

Výchozí metodou byl interní postup pracoviště Leiden University, Division of 

Pharmacognosy z Holandska. Metoda se ukázala jako nevyhovující. Po seznámení 

s publikacemi pojednávajícími o metodách izolace vakuol z různých rostlinných 

druhů a po řadě provedených experimentů, se nám podařilo vyvinout vlastní 

metodu izolace vakuol vyuţívající ficollový gradient. V literatuře uvedené metody 

izolace vakuol se navzájem lišily v údajích týkajících se lyzačních enzymů, doby 

inkubace, sloţení lyzačního roztoku a také hustotního gradientu. Jednotlivé kroky 

se nám podařilo optimalizovat a vakuoly izolovat.  

Výsledná metoda umoţňuje izolovat vakuoly v poměrně krátkém čase       

a v dostatečné kvalitě pro další experimenty. 

Klíčová slova: šišák, Scutellaria, vakuoly, flavonoidy, ficoll, gradient, 

izolace vakuol 
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10. ABSTRACT 

Šárka Ševčíková 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, 

Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 

Isolation of vacuoles from Scutellaria baicalensis Georgii suspension 

cultures 

Diploma thesis 

Supervisor: Pharm.Dr. Jan Martin, Ph.D. 

Page Count: 52 

 

The goal of the thesis was to develop methodology for isolation of 

vacuoles from suspension cultures of Scutellaria baicalensis Georgii of the 

Lamiaceae family. The original concept was based on a method used at the 

Division of Pharmacognosy, Leiden University, Holland. This method proved 

unsuitable. After getting acquainted with available papers concerning methods of 

isolation of vacuoles from miscellaneous plant species and after performing a 

series of experiments, we have managed to introduce such method of our own 

which utilizes Ficoll gradient. Preexisting methods of isolation of vacuoles varied 

in data on lytic enzymes, incubation time, lytic solution composition and density 

gradient, too. We managed to optimize the individual steps, which led to 

successful isolation of vacuoles. 

The resulting method makes it possible to isolate vacuoles in a relatively 

short time and in sufficient quality for further experiments.  

Keywords: Baikal Skullcap, Scutellaria, vacuoles, flavonoids, ficoll, 

gradient, isolation of vacuoles 
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12. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 

Obr.č.3: Šišák bajkalský - Scutellaria baicalensis Georgii
(71)

 

 

Obr.č.4: Suspenzní kultury šišáku bajkalského na třepačce 

 

 

 

http://www.stewo.no/S/Scutellaria baicalensis.jpg
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Obr.č.5: Centrifuga MPW 342 

 

Obr.č.6: Protoplasty I (200x) 
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Obr.č.7: Protoplasty II (200x) 

 

Obr.č.8: Vakuoly šišáku bajkalského I (200x) 
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Obr.č.9: Vakuoly šišáku bajkalského I (400x) 

 

 
 


