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Žijeme na počátku jedenadvacátého století, v době, kdy celé světové dění 

prožívá rychlejší spád, v epoše rozvoje vědy, techniky, kultury i celé civilizace. 

Lidský rozum dosahuje jakéhosi momentálního vrcholu, což se projevuje 

prakticky ve všech oborech lidské činnosti. Na jedné straně je tu obrovský 

rozmach techniky, přinášející růst životní úrovně, ale na druhé straně zničené 

životní prostředí, ropa v oceánech, devastace krajiny a bohužel i lidské morálky. 

Lékařská věda dosáhla netušeného rozvoje. Farmaceutické koncerny chrlí 

tisíce nových, účinnějších léků. Na první pohled by se mohlo zdát, že o lidstvo je 

po zdravotní stránce čím dál tím lépe postaráno. Ovšem při reálném pohledu na 

celou situaci zjistíme řadu velmi znepokojivých skutečností. 

Podle výzkumů statistik se od roku 1970 průměrný lidský věk nejen 

nezvyšuje, ale naopak začíná klesat. Přibývá zhoubných nádorových onemocnění, 

srdečních ischemií, těžkých alergií, a navíc se tyto choroby posunují do stále 

nižších věkových kategorií. (1) 

Nastal nejvyšší čas přehodnotit situaci a zaměřit se především na přírodní 

formy prevence a léčení. 

Nebylo tomu jinak ani ve středověku nebo v novověku, kdy přírodní 

zdroje, zejména léčivé rostliny tvořily základ tehdejší „materia medica“. Lékárníci 

a lékaři je měli nejen jako sušené drogy k přípravě rozmanitých čajů, ale 

připravovali z nich tinktury, extrakty, které pak používali k přípravě kapek, sirupů 

a mastí. (2) 

Koncem 18. století a začátkem 19. století vyvrcholila proslulost léčivých 

rostlin. Ve druhé polovině 19. století se léčivé rostliny dostaly do středu hlavního 

zájmu tehdejších lékárníků – „chemiků“, kteří z nich izolovali jak čisté látky, tak 

(častěji) směsi látek, jimiž se postupně mohly nahrazovat dosavadní drogy. 

Objevila se i první syntetická léčiva, která postupně zatlačila drogy, stala se 

dokonce jakousi módou a brzy ovládla terapii. (2) 

Ale právě tak, jako se před stoletím od léčivých rostlin rychle upouštělo, 

tak se k nim dnes vracíme, ovšem na jiné úrovni poznání, s jinými izolačními 

metodami a také s nesrovnatelně vyššími farmakologickými poznatky a 

možnostmi jejich využití. Jsme svědky podrobného výzkumu nejen tradičních 

léčivých rostlin, ale i příbuzných druhů, v nichž na základě příbuznosti lze již 

předem předpokládat výskyt účinných látek obdobného nebo dokonce ještě 

vhodnějšího složení. (2) 
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Léčivé účinky některých druhů rostlin podmiňuje přítomnost, resp. obsah 

určitých, chemicky dobře nebo obtížně charakterizovatelných látek nebo skupin 

látek, které rostlina vytváří během ontogeneze a jež jsou meziprodukty nebo 

výslednými produkty metabolismu v jejich ústrojích. (2) 

Z praktického hlediska lze účinné látky rozdělit na dvě skupiny, a to na 

látky označované jako produkty sekundárního metabolismu a na látky, které jsou 

výsledkem primárního metabolismu rostlin. Produkty sekundárního metabolismu 

se v látkové výměně uplatňují podstatně méně, jejich nepřítomnost nezaviňuje 

úhyn rostliny. Produkty primárního metabolismu jsou pro rostlinu naopak 

nepostradatelnými energetickými a stavebními látkami, bez nichž rostlina živoří a 

posléze hyne. 

Z hlediska významnosti a léčivosti se produkty sekundárního metabolismu 

rostlin jeví pro člověka důležitější. (2) 

V posledních letech se více objevují problémy se zajišťováním přírodních 

surovin. Příčinou je nárůst jejich cen a zároveň vzestup nároků farmaceutického 

průmyslu. Planě rostoucí a na polích pěstované léčivé rostliny jsou ovlivněny 

mnoha činiteli. Jsou to např. škůdci, choroby, klimatické podmínky nebo možnost 

kontaminace v důsledku zhoršování stavu životního prostředí. Díky těmto vlivům 

kolísá výtěžnost v jednotlivých pěstitelských sezónách. (3) 

Proto se stále hledají nové alternativy, které by mohly zajistit dostatečné 

množství přírodních látek. Jednou z možností je i biotechnologická metoda 

pěstování rostlinných buněk, která je založena na využití kultur rostlinných buněk, 

pletiv a orgánů. Ovšem i tato metoda má své nedostatky, kdy kultury často netvoří 

žádné metabolity, nebo ve srovnání s intaktní rostlinou produkují nižší množství. 

Stejně jako někteří činitelé mohou negativně ovlivnit tvorbu sekundárních 

metabolitů u planě rostoucích či na polích pěstovaných rostlin, mohou některé 

faktory pozitivně působit na produkci sekundárních metabolitů in vitro. K těmto 

faktorům se řadí např. složení základního živného média, teplota, světelný režim, 

růstové regulátory a elicitace. (4) 

Mechanismy řídící sekundární metabolismus nejsou doposud do detailu 

známy, a proto je třeba experimentálně hledat u každé konkrétní kultury optimální 

produkční podmínky. (4)  
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Cílem diplomové práce je sledování vlivu chloridu ceritého na produkci 

skopoletinu suspenzní kulturou Angelica archangelica L.  
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3.1.    ANDĚLIKA LÉKAŘSKÁ 

 

3.1.1.   Popis rostliny 

 

Angelica archangelica L. (Archangelica officinalis (Moench) HOFFM.) je 

mohutná, dvouletá až víceletá bylina s řepovitým, aromatickým oddenkem, ze 

kterého po naříznutí vytéká bělavá, mlékovitá šťáva. (1) V prvním roce vytváří 

bohatou růžici přízemních listů, v druhém, třetím a čtvrtém roce kvete. (5) 

Její lodyha je přímá, s jednou centrální dutinou, oblá, nezřetelně rýhovaná, 

zelená nebo tmavě nachově zbarvená, nahoře větvená. Dorůstá až do výšky dvou 

metrů. (1) Listy až 90 cm velké, jsou silně pochvaté, v obrysu trojhranné, trojně 

dvakrát až třikrát zpeřené. (5) Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, lodyžní přisedlé 

nadmutou pochvou. Lístky jsou vejčité až vejčitokopinaté, zubaté, s bíle hrotitými 

zuby. 

Doba kvetení je červenec a srpen. Květenství tvoří velké okolíky složené 

z dvaceti až čtyřiceti okolíčků zelenobílé barvy. Květy jsou oboupohlavné, paprsčité 

a medově vonné. Plody jsou elipsoidní, bledožluté nažky, ze hřbetu smáčklé, po 

stranách křídlaté. V době zralosti, tj. v srpnu a v září, se svisle odzdola dělí ve dvě 

nažky. Celá rostlina se vyznačuje kořenitou vůní. (2, 6) 

 

3.1.2.   Původ a výskyt 

 

Andělika lékařská je původní rostlinou horských oblastí severní a 

severovýchodní Evropy a severní Asie. Nejzápadnějším místem výskytu je Grónsko. 

Za druhotná stanoviště se považují horské nivy, vlhké příkopy a břehy potoků a řek. 

 Na našem území rostla pouze ojediněle, ovšem nejstarší zprávy o původním 

výskytu, této již od středověku velice ceněné rostliny, kdy se pěstovala hlavně 

v klášterních zahradách, dokládají, že měla své místo především v Krkonoších, dále 

v Jeseníkách, Krušných a Jizerských horách. (6) Dnes je řazena mezi druhy ohrožené 

a pro léčebné účely se pěstuje. (1)  
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3.1.3.   Sbírané drogy 

 

Z anděliky lékařské se používá především oddenek s adventivními kořeny 

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

Dále je drogou nať (Herba angelicae) a květ (Flos angelicae). (7) 

Droga Radix angelicae je uvedena v Českém lékopise 2005 a droga Fructus 

angelicae je součástí Českého farmaceutického kodexu.  

Droga Radix angelicae je usušený oddenek a kořen. Usušená droga je na 

zevní straně šedohnědá až načervenale hnědá, na příčném lomu je široká vrstva 

šedobílé kůry a zpravidla stejně široké, světle žlutavě šedé dřevo. Struktura 

kořenového lomu je zřetelně paprsčitá. (29) 

Droga Fructus angelicae je usušený zralý plod (dvounažka) žlutohnědé 

barvy, který má lesklý, svraštělý povrch. (8) 

Obě drogy jsou ostře kořenité, nahořklé chuti a silně kořenitě voní. 

 

3.1.4.   Sběr a úprava drog 

 

Drogy se získávají pouze výjimečně z rostlin rostoucích ve volné přírodě. (2) 

Téměř ve všech případech jde o rostliny pěstované, u nichž se sbírá oddenek 

s kořeny, a to v září a říjnu druhého roku. Získaný materiál se okamžitě očistí, 

vypere, případně se silnější kořeny půlí a poté se suší v sušárně při teplotě 35 °C. 

Plody se sbírají v srpnu a září ze dvou až tříletých rostlin seřezáváním zralých 

částí okolíků, které se poté dosuší, vydrolí a vytřídí. (5) 

Pouze z mladých částí rostlin se získává naťová a listová droga. Drogy 

snadno vlhnou a jsou napadány hmyzem. Z těchto důvodů je nezbytné je uchovávat 

v uzavřených obalech. (9) 

 

3.1.5.   Obsahové látky 

 

Oddenková droga obsahuje až 1% silice s hlavním podílem alfa-pinenu, 

limonenu, alfa-felandrenu, p-cymenu, alfa-thujonu, beta-karyofylenu, borneolu a 

linaloolu. Další součástí silice jsou organické kyseliny jako kyseliny methyloctová a 

oxymyristová. Dále pak seskviterpeny, makrocyklické laktony a kumariny angelicin, 

bergapten, imperatorin, xantotoxol, umbelliferon a skopoletin. Nažky obsahují až 
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1,5% silice s vyšším podílem terpenů, z kumarinových derivátů převažuje 

imperatorin. V naťové droze se silice vyskytuje nejméně. K terapeuticky významným 

látkám se také řadí hořčiny. Mimo jiné jsou součástí drog třísloviny, sacharidy a 

flavonoid archangelinon. (2, 7) 

 

3.1.6.   Farmakologické vlastnosti 

 

V trávicím systému droga působí spasmolyticky, tlumí nadýmání při 

poruchách slinivky břišní a díky obsahu hořčin a aromatických látek napomáhá 

likvidovat kvasný a hnilobný proces při dyspepsiích. Tyto látky příznivě povzbuzují 

vylučování žaludeční šťávy a trávicích enzymů. 

Má uklidňující účinek na vegetativní potíže trávicího ústrojí známé jako 

žaludeční či střevní neuróza. 

Droga tlumí menstruační bolesti, reguluje činnost žláz s vnitřní sekrecí, 

potlačuje migrenózní příznaky, chrání sliznici dýchacích cest a působí jako celkové 

tonikum prostřednictvím zvýšeného vstřebávání živin ve střevech. 

Nezanedbatelné jsou také účinky silice (Oleum angelicae) v oblasti vnějšího 

použití. V případě, že se silice aplikuje na pokožku, způsobí nejprve mírné 

podráždění, poté místo znecitliví. S výhodou lze tyto analgetické účinky na nervová 

zakončení využít v terapii revmatických onemocnění, při myalgiích a neuralgiích. (1, 

7) 

V droze přítomné kumariny mají účinky spasmolytické, analgetické, 

sedativní, diuretické, antiseptické a antimykotické. (7) 

 

3.1.7.   Použití 

 

Ze všech dostupných drog je pro léčebné účely nejvíce využívána kořenová 

droga. 

Vnitřně se užívá jako stomachikum, spasmolytikum a karminativum při 

onemocněních gastrointestinálního traktu, dále jako sedativum, diuretikum a 

expektorans. (10) 

Zevně se užívá ve formě rostlinných koupelí a mazání při neuralgiích a 

revmatických onemocněních. Zároveň je vhodná k léčbě zhmožděnin s krevními 



16 
 

podlitinami, zánětů pokožky ve vlasové části, hnisavých a nehojících se bércových 

vředů a spálenin. (11) 

Kořen druhu Angelica archangelica se používá při onemocnění trávicí a 

dýchací soustavy. Lze jej využít k povzbuzení chuti a činnosti jater, ke zmírnění 

revmatických potíží a artritidy a pro podporu pocení při nachlazení a chřipkách. 

Jako uterotonikum se kořen používal při déletrvajícím porodu nebo při 

špatném odlučování placenty. 

Kořen druhu Angelica sinensis je uznáván jako léčebný prostředek při anémii, 

menstruačních bolestech nebo jako celkový posilující lék po porodu. Pročišťuje játra 

a zvláště u starších osob může pomoci při zácpě. (11) 

Velké množství drogy (Radix angelicae) se spotřebuje v potravinářství při 

výrobě likérů a při aromatizaci šňupacího tabáku. (12) 

V kuchyni se již dlouho používá jako zeleninové koření. Z oddenků i plodů se 

destiluje silice, která nachází své uplatnění v potravinářském průmyslu a parfumerii. 

(2) 

 

3.1.8.   Toxicita 

 

Zvláštním projevem toxicity anděliky lékařské je fotosenzibilizace, tj. 

zcitlivění organismu vůči slunečnímu záření po styku s rostlinnou šťávou nebo 

samotnými drogami. Součástí čerstvé rostliny i jejích drog jsou furanokumariny, 

sloučeniny, které se řadí k fotosenzibilizujícím látkám. Látky s touto schopností 

mohou absorbovat a krátkou dobu udržet kvanta světelné energie. Díky tomuto 

procesu vzniká aktivovaná molekula fotodynamické látky, která může hlavně u 

citlivých jedinců vyvolat právě fotosenzibilizaci nebo alergické kožní projevy či 

otoky. (2, 5, 13) 

V případě užití vysokých dávek drogy nebo při častějším dávkování nejprve 

organismus povzbuzuje, ovšem s odstupem času může způsobit až ochromení 

centrální nervové soustavy. (5) 

Současně mohou velké dávky drog u žen zapříčinit silnější menstruační 

krvácení. (7) 

Těhotným ženám a kojícím matkám se vůbec nedoporučuje drogy používat. 

(9)  
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3.2.   KUMARINY 

 

Kumariny jsou produkty sekundárního metabolismu rostliny, na rozdíl od 

produktů primárního metabolismu jsou přítomné pouze u jednoho či několika 

rostlinných druhů. Jejich funkcí je účast na adaptačních pochodech při interakci 

rostliny s prostředím. Představují tak jakési obránce rostliny před působením 

patogenů, hmyzu, zvířat a konkurenčních rostlin. (14) 

 

3.2.1.   Charakteristika 

 

Kumarin patří k aromatickým látkám. Poprvé byl isolován roku 1820 

z tonkových bobů. Tonkové boby jsou semena jihoamerického stromu silovoně 

vonné (Dipteryx odorata, Fabaceae), který roste v Guayaně a v Brazílii. 

Glykosidické látky, které jsou od kumarinu odvozeny, se obecně řadí mezi tzv. 

kumariny. Podle přítomných substituentů jsou to např. hydroxykumariny, 

furanokumariny atd. Obecně je identifikováno asi 200 kumarinových derivátů, kdy 

více jak polovina byla izolována z rostlin čeledi miříkovitých (Apiaceae). Mimo jiné 

byly nalezeny i v rostlinách z čeledi Fabaceae, Rutaceae, Lamiaceae, Asteraceae, 

Poaceae atd. Co se týká samotné rostliny, nejvíce kumarinů je přítomno v kořenech a 

semenech. (2) 

 

3.2.2.   Chemická struktura 

 

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

kyseliny o-hydroxyskořicové vytvořením laktonu. V rostlinách jsou přítomné 

prekurzory kumarinu, ke kterým patří glykosidy kyseliny o-kumarové (trans-forma) 

a kyseliny kumarinové (cis-forma). Tyto prekuzory jsou udržovány ve vzájemné 

rovnováze prostřednictvím enzymu isomerasy. 

V důsledku sušení se glykosidy štěpí a tvoří se aglykon kumarin, lakton volné 

kumarinové kyseliny, která se stále vytváří z kyseliny o-kumarové díky posunu 

rovnováhy. Kumarin propůjčuje droze příjemnou charakteristickou vůni. Nositelem 

účinku stejně jako např. u kardioaktivních glykosidů je nenasycený laktonový kruh. 

(15) 
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Kumariny lze rozdělit podle chemické struktury na: (15, 16) 

 

a) jednoduché – sloučeniny substituované nejčastěji v polohách C6 a C7, méně 

v polohách C5 a C8 hydroxyskupinou (hydroxykumariny) nebo methoxyskupinou 

(methoxykumariny). V Angelica archangelica L. jsou přítomny např. umbeliferon a 

skopoletin. 

 

b) kondenzované 

- pyranokumariny s přikondenzovaným pyranovým kruhem 

- furanokumariny s přikondenzovaným furanovým kruhem, a to buď v poloze C6/C7 

(psoralenový typ) nebo v poloze C7/C8 (angelicinový typ). V Angelica archangelica 

L. jsou přítomny např. imperatorin, bergapten, xantotoxol a angelicin.  



19 
 

3.2.3.   Biologické účinky a terapeutické použití 

 

Kumariny ovlivňují tlumivě centrální nervový systém, někdy působí až 

hypnoticky. Zároveň mohou snižovat tělesnou teplotu. Výraznější spasmolytické 

účinky mají na hladkou svalovinu, ale mírné účinky lze pozorovat i na svalstvo 

příčně pruhované. Významné je také jejich antibakteriální působení, kdy ovlivňují 

především grampozitivní mikroorganismy. Nezanedbatelná je velmi silná absorpce 

ultrafialového záření. Zejména některé furanokumariny (bergapten) zcitlivují kůži na 

sluneční světlo a způsobují tak její zvýšenou pigmentaci, proto se používají v terapii 

vitiliga. (7, 15) 

Dikumarol (dihydroxykumarin) výrazně působí proti srážení krve. V játrech 

potlačuje tvorbu protrombinu, ovlivňuje syntézu srážecích faktorů VII, IX, X a tím 

prodlužuje srážlivost krve. Při vyšších dávkách, případně při dlouhodobém užívání 

játra poškozuje. Tyto účinky byly objeveny poté, co byl dobytek krmený 

zplesnivělým senem obsahujícím Melilotus officinalis. Projevila se zvláštní nemoc 

(„sweet clover disease“) charakterizovaná výrazně sníženou srážlivostí krve. Díky 

těmto účinkům se dikumarol začal využívat v profylaxi tromboembolických příhod a 

v terapii tromboflebitid a flebotrombóz. (7, 15) 

Protože je kumarin dosti hepatotoxický, je jeho používání jako aromatické 

přísady v potravinářských výrobcích již značně omezeno. (15) 

Při užívání kumarinových látek se mohou objevit nežádoucí účinky jako 

nevolnost, zvracení a průjem. Není vyloučené jejich hromadění ve slezině, játrech a 

ledvinách. U velmi citlivých jedinců mohou již minimální dávky způsobit zvýšenou 

krvácivost. V případě náhlého přerušení terapie hrozí naopak riziko zvýšené 

srážlivosti krve. (7) 

Kumariny prochází přes placentární bariéru a mohou ohrozit plod. Vylučují 

se do mateřského mléka a zapříčiňují krvácení z pupečníku, tvorbu podkožních 

hematomů, průjem nebo poškození jater. Proto je podávání kumarinů 

kontraindikováno v graviditě a zároveň není vhodné je podávat při kojení. Krvácivé 

stavy, poškození jater a ledvin, vředová choroba žaludku a dvanáctníku, zánět 

tlustého střeva a pankreatitida jsou též kontraindikací pro podávání kumarinů. (7)  
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3.3.     ROSTLINNÉ EXPLANTÁTY 

 

3.3.1.     Definice základních pojmů 

 

Rostlinný explantát – fragment živého pletiva, celý orgán nebo komplex orgánů, 

odebraný buď z intaktní rostliny nebo z již existující kultury s cílem pěstovat jej 

v podmínách in vitro 

Intaktní rostlina – rostlina pěstovaná v přirozených podmínkách 

Kultivace in vitro – pěstování rostlinného materiálu v podmínkách co nejúplněji 

definovaných po stránce chemické i fyzikální a zabraňujících nežádoucí kontaminaci 

cizorodými živými organismy a buňkami 

Kultura rostlinných explantátů – rostlinné explantáty pěstované po určitou dobu in 

vitro 

Subkultivace (pasážování) – přenos celé kultury nebo její části do čerstvé živné 

půdy s cílem obnovit, zachovat či zesílit růst kultury 

Kalus (zával, svalec) – původně neorganizované pletivo, vzniklé činností 

sekundárních meristémů po poranění rostliny; přenesené pletivo proliferující na 

povrchu primárních explantátů a schopné kultivace 

Totipotence rostlinných buněk kultivovaných in vitro – schopnost obnovit 

v průběhu diferenciačních procesů specializované funkce a postupně regenerovat ve 

fertilní rostlinu; umožňuje realizaci genetických změn vyvolaných v jednotlivých 

buňkách na úrovni celého organismu. (17)  
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3.3.2.   Vlastnosti kultur rostlinných explantátů 

 

 tkáňovou, suspenzní či buněčnou kulturu lze odvodit, až na malé výjimky, 

z kterékoliv živé rostlinné části 

 kulturu lze pěstovat in vitro za vhodných kultivačních podmínek neomezeně 

dlouho 

 tkáňová i suspenzní kultura se v průběhu růstu in vitro dediferencuje a ztrácí 

svůj původní morfologický a fyziologický charakter, není však homogenní, 

obsahuje buňky různého stupně diferenciace 

 buňky tkáňových ani buněčných kultur nejsou schopny tvořit 

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

 řada orgánových, tkáňových či buněčných kultur je schopna trvale růst na 

plně syntetických půdách, často velmi jednoduchých 

 základní prvky totipotence buněk jsou zachovány 

 explantátové orgány, resp. orgánové základy v kultuře in vitro mohou 

dorůstat 

 orgánové, tkáňové ani buněčné kultury nejsou schopny bez poškození 

podstoupit konzervaci mrazem 

 suspenzní kultury jsou tvořeny volnými buňkami a jednotlivými buněčnými 

shluky, poměr volných buněk a buněčných shluků se v průběhu kultivace 

může měnit. (3, 17)  
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3.3.3.   Rozdělení explantátových kultur 

 

Podle morfologické, resp. anatomické charakteristiky se rozlišují následující 

kultury: (17) 

 

Kultura orgánová – orgánové systémy, orgány, resp. jejich základy či části, 

pěstované v podmínkách in vitro způsobem, který umožňuje jejich diferenciaci a 

v celku zachovává stavbu a funkci 

Kultura tkáňová (pletivová) – mnohobuněčné komplexy pletiva do určitého stupně 

soudržné a morfologicky dezorganizované, jsou pomnožované na polotuhých či 

pevných nosičích, nasycených živným médiem nebo výjimečně v tekuté živné půdě 

Kultura suspenzní – volné buňky a buněčné shluky společně pomnožované, 

suspendované v tekuté živné půdě, promíchávané a provzdušňované 

Kultura buněčná (kultura volných buněk) – jednotlivé volné buňky pomnožené 

v tekuté či polotuhé půdě nebo na nosiči nasyceném půdou 

Kultura protoplastů – kultura buněk zbavených buněčných stěn 

 

3.3.4.   Kultivace explantátů vyšších rostlin 

 

Fáze I.: Význam této etapy spočívá ve výběru vhodné matečné rostliny, která 

produkuje velké množství metabolitu. Získáváme tzv. primární explantát. Fragment 

některého orgánu z povrchově sterilizované nebo asepticky pěstované rostliny se 

umístí in vitro na vhodné sterilní agarové médium. Po několika týdnech kultivace se 

objeví tzv. primární kalus, který je schopen rozmnožování na novém médiu. 

Fáze II.: Získaný kalus je schopen neomezené proliferace po odstranění 

zbytku výchozího orgánu při pasážování na vhodném médiu. V průběhu prvních 

pasáží se často projevují morfologické (pigmentace) a morfogenetické (regenerace) 
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změny. Stabilní a homogenní rostlinný materiál se získá až po vyšším počtu pasáží, 

ovšem pouze za předpokladu přísného dodržování konstantních podmínek kultivace 

(složení živné půdy, pravidelnost pasáží, teplota a osvětlení). 

Fáze III.: Metodou enzymového (pomocí pektináz) nebo mechanického 

rozvolnění lze získat suspenzní kultury, a to z tkáně pěstované na pevném nosiči. 

Fáze IV.: Pravidelným pasážováním, které je prováděno za aseptických 

podmínek, se předchází nežádoucí kontaminaci získaných suspenzních kultur. (17) 

 

3.3.5.   Podmínky kultivace 

 

Optimální růst i produkce sekundárních metabolitů jsou ovlivněny volbou 

kultivačních podmínek. 

 

Živná média 

 

Složení kultivačního média je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících 

růst a morfogenezi tkáňových kultur rostlin a je závislé na typu kultivace: (3) 

 heterotrofní buněčné kultury (bezbarvé, sacharidy 2%, světlo) 

 fotomixotrofní buněčné kultury (zelené, sacharidy 2%, světlo) 

 fotoautotrofní buněčné kultury (zelené, oxid uhličitý, světlo) 

 

Složky živných půd jsou rozděleny do následujících skupin podle množství 

přítomného v půdě, resp. podle svého charakteru nebo fyziologických účinků: (17) 

1.    Makroelementy – jsou nezbytné pro kultivaci intaktních rostlin a zahrnují 

dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík, síru a chlór. Prvky se přidávají do živného 

média ve formě jejich solí. 
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2.     Mikroelementy – jsou nutné pro růst a zahrnují železo, mangan, zinek, bór, 

měď a molybden. Železo a zinek se obvykle dodávají v chelátové formě. Do médií 

lze také dodat kobalt, jód a sodík, ovšem pro růst explantátové kultury nejsou 

nepostradatelné. (18) 

3.       Zdroje organického uhlíku – cukry, alkoholy a organické kyseliny; rostlinné 

kultury tyto látky využívají jako zdroj uhlíku coby základní stavební jednotky nově 

vznikajících tkání. Sacharóza v koncentracích 2-5% je nejvhodnějším zdrojem 

organického uhlíku. 

4.    Vitamíny a bios faktory – v růstu kultury hrají významnou roli. Největší 

význam mají vitamíny skupiny B, tzv. bios faktory jako je myoinositol a biotin, dále 

vitamin C a kyselina nikotinová. 

5.      Nedefinované směsi přírodních látek – často se využívá hydrolyzát kaseinu a 

pepton. Své uplatnění našel i tekutý endosperm kokosového ořechu, kokosové 

mléko, extrakty z koňského kaštanu, vlašského ořechu, kukuřice, pšenice, sladu a 

kvasnic. 

6.     Stimulátory růstu – pro účely kultivace in vitro se rozdělují do skupin auxinů, 

cytokininů a giberelinů. 

 auxiny – používá se kyselina indolyloctová, indolylmáselná, 

dichlorfenoxyoctová a naftyloctová. V kultivačním médiu stimulují růst 

kalusu a buněk, v některých případech indukují tvorbu prýtů a zejména 

kořenů. 

 cytokininy – nejčastěji se používá benzylaminopurin, dále 6-

dimethylaminopurin, furfurylaminopurin a zeatin. Používají se ke stimulaci 

buněčného dělení a k tvorbě axilárních prýtů. 

 gibereliny – nejčastěji kyselina giberelová, která stimuluje růst buněčných 

kultur. (18)  
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Fyzikální podmínky kultivace 

 

 Světlo – v intaktních rostlinách i tkáňových kulturách dochází působením 

světla ke změně intensity biosyntézy a k akumulaci sekundárních metabolitů. 

Stejný vliv má světlo na orgánovou diferenciaci. 

 Teplota – většinou je empiricky zvolena v těsném rozmezí okolo 25 °C. Její 

hodnota ovlivňuje rychlost metabolismu, dělení buněk a její zvýšení může 

indukovat organogenezi. 

 Acidita živného média – není nezbytně nutné, aby byla při kultivaci 

rostlinných tkáňových kultur udržována v určitém rozmezí. Roztoky, které se 

používají, jsou slabě kyselé, optimální hodnota závisí na typu kultury. (17) 

 

3.3.6.   Růstová křivka 

 

Růst buněčné suspenze v uzavřeném systému, kdy se mění podmínky 

kultivace (např. složení média), lze charakterizovat tzv. růstovou křivkou. Růstovou 

křivku je možné získat tak, že se graficky znázorní závislost některé z růstových 

charakteristik suspenze (např. počet buněk, sušina, čerstvá hmotnost atd.) na čase. 

(18) Obecně ji lze rozdělit do několika fází: (17) 

1.     Lag-fáze: období přizpůsobování naočkovaných buněk novému prostředí; počet 

živých buněk obvykle klesá, charakteristický je pomalý růst kultury. 

2.   Fáze zrychlení (akcelerační fáze): období, kdy všechny důležité enzymové 

reakce postupně dosahují maximálních konstantních rychlostí a přecházejí do 

ustáleného stavu. 

3.   Exponenciální fáze: je charakterizována tím, že buňky rostou stále stejnou, 

maximální rychlostí. Maximální rychlost množení trvá tak dlouho, dokud mají buňky 
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k dispozici dostatečné množství živin a dokud není růst kultury inhibován produkty 

vlastního metabolismu. 

4.   Fáze zpomalení (deklinační fáze): je charakterizována snižující se rychlostí 

růstu. 

5.     Stacionární fáze: je období, v němž dosahuje populace maximální a po určitou 

dobu konstantní velikost. Lze ji charakterizovat rovnovážným stavem mezi počtem 

dělení a úhynem buněk.  

6.    Fáze odumírání: pro průběh fáze neexistuje žádné obecné pravidlo, dochází 

k rychlé či pomalé destrukci buněk, živiny jsou prakticky vyčerpány. 

V exponenciální fázi není růst buněk limitován exogenními faktory, proto je 

nutné provádět pasážování právě na konci exponenciální fáze růstu. (18) 

 

3.3.7.   Buněčné suspenzní kultury 

 

Buněčné suspenzní kultury rostlin jsou kultivovány v pohybujícím se tekutém 

živném médiu a reprezentují relativně homogenní populaci buněk nebo malých 

buněčných agregátů. Tekutá konzistence médií činí jeho složky přístupnější buňkám 

suspenze. Tato vlastnost umožňuje velmi rychlý růst buněčné suspenze. (18) 

Získání suspenzní kultury je v první řadě podmíněno odvozením kalusového 

pletiva. Nejvhodnější je kalus rozpadavý, méně vhodný kalus kompaktní. Poté jsou 

kousky kalusu kultivovány v tekutém médiu na třepačce nebo roleru. (18) 

Pasážování suspenzní kultury probíhá v intervalu asi 4-14 dní. Tento interval 

je kratší než u kultury kalusové, kde činí asi 3-6 týdnů. Obecně je interval určen 

rychlostí růstu a podmínkami kultivace. (19)  
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Tvorba sekundárních metabolitů 

 

Za důkaz diferenciace, jevu, který je charakterizován biochemicky, 

histochemicky a morfologicky, lze považovat syntézu a akumulaci sekundárních 

metabolitů. Bylo demonstrováno, že v rychle rostoucích rozpadavých suspenzních 

kulturách se akumuluje malé množství sekundárních metabolitů a že při procesech 

cytodiferenciace, buněčné agregace a morfologické organizace dochází ke zpomalení 

růstu, což přímo koreluje se vzestupem syntézy sekundárních metabolitů v tkáňové 

kultuře. Ukazuje se, že faktory zpomalující růst buněčných kultur působí také často 

stimulačně na produkci sekundárních metabolitů, především cestou omezení 

primárního metabolismu. Z těchto jevů vyplývá určitý antagonismus primárního a 

sekundárního metabolismu. (18) 

 

3.3.8.   Využití explantátových kultur 

 

Využití explantátových rostlinných kultur je shrnuto v následujících bodech: 

 

 Alternativní získávání produktů z rostlin doposud pěstovaných na poli. 

Velkou předností celého procesu je nezávislost na ročním období, na 

klimatických podmínkách a půdních poměrech. Současně lze podmínky 

celého procesu řídit. Získané produkty se po kvalitativní stránce vyznačují 

homogenností, nejsou kontaminovány zárodky, hmyzem ani chemikáliemi 

používanými k ochraně rostlin. 

 Získávání nových látek, které se vytvořily díky změně metabolismu 

explantátových rostlinných buněk a které nebyly v mateřských rostlinách 

identifikovány. 

 Produkty biotransformací, které jsou farmaceuticky významné a které lze 

získat z poměrně levných a dostupných substrátů. 

 Získávání produktů, které jsou obsaženy v těžko pěstovatelných rostlinách. 

(20)  
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3.4.    ELICITACE ROSTLINNÝCH KULTUR 

 

3.4.1.   Charakteristika elicitace, stres a fytoalexiny 

 

Elicitace je indukční proces, jehož výsledkem je aktivace enzymů nebo 

vzestup jejich hladin. Díky elicitaci se zvyšuje produkce sekundárních metabolitů. 

Rostlinný organismus takto reaguje na extrémně změněné podmínky (tzv. stres). 

Za stresové se považují všechny situace, které vznikají odchylkami životního 

prostředí od fyziologického standardu a které určitým způsobem organismus 

zatěžují. Ve chvíli, kdy je tkáňová kultura vystavena stresu (např. napadení 

patogenem), zahájí jako obrannou odpověď syntézu tzv. fytoalexinů. 

Fytoalexiny jsou nízkomolekulární látky, produkty sekundárního 

metabolismu, které nejsou ve zdravé rostlině přítomny vůbec nebo ve velmi nízkých 

koncentracích. Výhodný je jejich lipofilní charakter, který umožňuje průnik přes 

plazmatickou membránu patogenů. Nejčastějším mechanismem jejich toxického 

působení je poškození membránových funkcí. K fytoalexinům patří flavonoidy, 

terpeny steroidy aj. (21, 22) 

 

3.4.2.   Elicitory 

 

Elicitory jsou signální látky, jejichž původ je biologický či nebiologický. Jsou 

potřebné pro expresi genů nezbytných k syntéze fytoalexinů. Jejich působením jsou 

v buňkách infikovaných pletiv krátkodobě aktivovány určité enzymy, které 

katalyzují tvorbu fytoalexinů. Tyto reakce probíhají jak u intaktních rostlin, tak 

v buněčných kulturách. Elicitory se dělí do dvou základních skupin:  

 

1.     biotické elicitory – jsou to organické sloučeniny, které mají signální účinky již 

v nepatrných koncentracích. Řadí se k nim: 

 

 celé intaktní patogenní i nepatogenní organismy nebo jejich části – bakterie, 

viry, kvasinky, mykoplasmata 

 organické molekuly parazitických mikroorganismů – oligosacharidy, 

glykoproteiny, polypeptidy 
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 endogenní konstitutivní elicitory – organické molekuly pocházející z buněk 

napadené rostliny – chitosan, oligogalakturonidy 

 

Na základě své specifity mohou být biotické elicitory také rozděleny na 

elicitory specifické a nespecifické. 

 

2.     abiotické elicitory – zahrnují chemické a fyzikální vlivy, které rostlinu stresují 

a tím spouštějí tvorbu fytoalexinů. Řadí se k nim: 

 

 soli těžkých kovů 

 inhibitory látkové výměny (kyselina trichloroctová, 2,4-dinitrofenol) 

 fyzikální vlivy (UV záření, gama záření, změny pH a osmotického tlaku) 

 detergenty 

 rostlinné ochranné prostředky (pesticidy) 

 

Abiotické elicitory, zejména soli těžkých kovů, mají oproti většině biotických 

faktorů tu výhodu, že jsou chemicky zcela definované, lze je tedy přesně v určitých 

kvantech aplikovat a jsou zpravidla finančně dostupné. (23) 

 

3.4.3.   Podmínky elicitace 

 

Aby byla po přidání elicitoru do buněčné kultury indukována tvorba 

sekundárních metabolitů, musí být splněny určité podmínky pro vzájemnou interakci 

elicitoru a buněčné kultury: 

 

 volba vhodného elicitoru 

 doba působení elicitoru na kulturu 

 optimální koncentrace elicitoru 

 volba vhodného rostlinného explantátu pro kultivaci 

 stáří kultury 
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 růstová fáze kultury 

 složení živného média 

 

Volba vhodného elicitoru pro elicitaci určité kultury je nejdůležitější 

podmínkou úspěšné elicitace. Existují určité případy, kdy lze působením elicitoru 

iniciovat tvorbu látek, které předtím tato kultura netvořila, nebo ztratila schopnost 

tyto látky tvořit. 

Současně se vyskytují případy, kdy elicitace neobnoví biosyntetický materiál 

buňky a vůbec nedojde ke zvýšení produkce sekundárních metabolitů.  

Následujícím výčtem lze shrnout poznatky o procesu elicitace, který 

podmiňuje tvorbu a akumulaci sekundárních přírodních látek v rostlinných 

buněčných kulturách: 

 

 tvorba sekundárních přírodních látek probíhá pod vlivem elicitoru především 

v buňkách, které jsou na konci růstové fáze 

 začíná v průběhu několika hodin po působení elicitoru (12-48 hodin) 

 probíhá jak v buňkách suspendovaných v růstovém médiu, tak i v kalusu 

 sekundární přírodní látky jsou přítomny v buňkách i v médiu 

 proces elicitace je opakovatelný, aniž by došlo k poškození buněk (24) 

 

 

3.4.4.   Mechanismus účinku elicitoru 

 

Doposud není přesně známo, jakým mechanismem elicitor působí na 

rostlinnou buňku. Většina reakcí probíhá pomalu a je závislá na aktivaci vhodných 

genů. Elicitory obvykle neovlivňují aktivitu genů přímo, ale zprostředkovaně pomocí 

přenašečů signálů (G-proteiny, vápenaté ionty, proteinkinasy). Zároveň se vyskytuje 

několik případů, kdy reakce probíhají rychle (na membránách). (25) 

Proces elicitace, který vede ke zvýšení produkce sekundárních metabolitů 

v kulturách in vitro, se zdá být perspektivním těžištěm vědeckého zájmu.  
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3.5.    CER 

 

Cer je přechodný kovový prvek patřící do skupiny lanthanoidů. Je to šedavě 

bílý kov vzhledově připomínající železo, je však značně měkký a snadno tvárný. 

Patří mezi značně reaktivní prvky, po europiu je nejreaktivnějším lanthanoidem. 

V přírodě je cer z této skupiny rozšířen nejvíce, ovšem pouze ve směsných 

minerálech s dalšími lanthanoidy. Mezi nejznámější patří monazity a xenotim, 

významným zdrojem jsou i fosfátové apatity. Velká ložiska těchto rud se nalézají ve 

Skandinávii, USA, Číně a Vietnamu, apatity pak na poloostrově Kola v Rusku. 

Cer nachází využití hlavně v metalurgii při úpravě vyráběných kovů, ve 

slitinách pro výrobu elektrod pro svařování nebo ve sklářském průmyslu 

k odbarvování vyrobeného skla. Jeho soli se pro silné oxidační účinky používají 

v analytické chemii při oxido-redukčních titracích. (26) 

O jeho působení na metabolismus rostlin se ví však pouze málo. Ve své práci 

jsem cerité ionty použila jako možný elicitor kultivace explantátové kultury. 

 

 

 

 

obr.: vzorek ceru (26)  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Apatit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skandin%C3%A1vie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vietnam
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4.     Experimentální část  
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4.1.  Přístroje 

 

Laboratorní analytické váhy, Sartorius, Göttingen 

Autokláv PS 20 A, Chirana, Brno 

Elektrická sušárna HS 31 A, Chirana, Brno 

Laboratorní odstředivka MPW 342, Med-Instruments, Varšava 

Ultrazvuková lázeň Sonorex RK 100H, Bandelin Electronic, Berlín 

Čerpadlo PU-2089, Jasco, Tokyo 

Detektor diode array MD-2015, Jasco, Tokyo 

Detektor fluorescenční FP-2020, Jasco, Tokyo 

Automatický dávkovač AS-2055, Jasco, Tokyo 

Box s laminárním prouděním Fatran, Výrobné družstvo Pokrok, Žilina 

Roler, Vývojové dílny AV ČR, Praha 

 

4.2.  Chemikálie 

 

acetonitril p. a. 

dihydrogenfosforečnan draselný p. a. 

dusičnan draselný p. a. 

dusičnan amonný p. a. 

chlorid ceritý p. a. 

chlorid kobaltnatý p. a. 

chlorid vápenatý p. a. 

chlorid thiaminia puriss. 

chlorid pyridoxinia puriss. 

myoinositol 

skopoletin p. a. 

glycin č. 

hydrolyzát kaseinu 

sacharóza p. a. 

jodid draselný p. a. 

kyselina boritá p. a. 

kyselina nikotinová č. 

kyselina fosforečná p. a. 

metanol p. a. 

kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová p. a. 

benzylaminopurin p. a. 

molybdenan sodný p. a. 

síran hořečnatý p. a. 

síran manganatý p. a. 

síran měďnatý p. a. 

síran zinečnatý p. a. 

síran železnatý p. a. 

  



34 
 

4.3.   Explantátová kultura Angelica archangelica L. 

 

Explantátová kultura 

 

Pro pokusy byla použita dvanáctiletá suspenzní kultura odvozená ze 

vzrostného vrcholu intaktní rostliny Angelica archangelica L., pěstované na zahradě 

léčivých rostlin farmaceutické fakulty. Kultura byla kultivována v tekutém živném 

médiu podle Murashigeho a Skooga s přídavkem 2 mg/l kyseliny 2,4-

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

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

intervalu. 

 

Kultivace explantátové kultury 

 

Pro sledování vlivu chloridu ceritého na produkci kumarinů byla kultura 

přepasážována na živná média podle Murashigeho a Skooga s přídavkem chloridu 

ceritého v koncentraci 0,062; 0,615; 6,15; 61,5 a 123 mg/l média a kultivována 

čtrnáct dní ve tmě a na světle (světelná perioda 16 h světlo/8 h tma). Jako kontrola 

sloužila kultura kultivovaná v médiu podle Murashigeho a Skooga bez přídavku 

chloridu ceritého. Na konci kultivace byly kultury sklizeny, buňky byly odděleny od 

média odsátím za sníženého tlaku, promyty destilovanou vodou a usušeny za 

laboratorní teploty. V usušených buňkách a v médiu byl stanoven obsah skopoletinu. 

 

Živné médium podle Murashigeho a Skooga (27) 

 

Složení živného média vztažené na 1 litr je následující: 

 

CaCl2 . 2 H2O 

KNO3 

MgSO4 . 7 H2O 

NH4NO3 

KH2PO4 

FeSO4 . 7 H2O 

440,00 mg 

1900,00 mg 

370,00 mg 

1650,00 mg 

170,00 mg 

27,84 mg 
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Na2EDTA 

MnSO4 . 4 H2O 

ZnSO4 . 7 H2O 

H3BO3 

KI 

CuSO4 . 5 H2O 

Na2MoO4 . 2 H2O 

CoCl2 . 6 H2O 

myoinositol 

hydrolyzát kaseinu 

glycin 

kyselina nikotinová 

pyridoxin hydrochlorid 

thiamin hydrochlorid 

sacharóza 

37,34 mg 

22,30 mg 

11,50 mg 

6,20 mg 

0,83 mg 

0,025 mg 

0,25 mg 

0,025 mg 

100,00 mg 

1000,00 mg 

2,00 mg 

0,50 mg 

0,50 mg 

0,10 mg 

30 000, 00 mg 

 

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

tlaku 0,1 MPa. 

 

4.4.   Stanovení skopoletinu 

 

Stanovení skopoletinu v suspenzní kultuře Angelica archangelica L. bylo 

prováděno vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s fluorimetrickou detekcí. 

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

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

fáze A (acetonitril) ve fázi B (voda s obsahem 0,15 % kyseliny fosforečné) 5-31,4 % 

od 0 do 22 minut, následné promytí kolony mobilní fází 5 % acetonitrilu ve vodě s 

0,15 % kyseliny fosforečné 3 minuty; rychlost eluce 1,2 ml/min; počáteční tlak na 

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

emisní vlnová délka 450 nm.  
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Stanovení skopoletinu v médiu 

 

V médiích bylo stanovení kumarinů prováděno přímo bez další úpravy 

vzorku. Obsah skopoletinu byl počítán z kalibrační křivky skopoletinu a vyjadřován 

v mg na litr média. 

 

Stanovení skopoletinu v buňkách 

 

Usušené buňky byly rozpráškovány v třecí misce a extrahovány třikrát 15 a 

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

doplněny v odměrné baňce na 25 ml po rysku metanolem, promíchány, odstředěny 

(10 minut, 3000 ot./min.) a použity pro stanovení obsahu kumarinů. Obsah 

skopoletinu v buňkách byl počítán z kalibrační křivky skopoletinu a vyjadřován v mg 

na g sušiny. 

 

4.5.   Statistické zpracování 

 

Statistické zpracování naměřených hodnot bylo provedeno na základě těchto 

vzorců (28): 

 

aritmetický průměr: 



n

i

ix
n

x
1

1

 

směrodatná odchylka: 
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i xx
n

s
1
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1

 

 

n……..rozsah souboru 

ix …….naměřené hodnoty 

x …….aritmetický průměr 

s…….směrodatná odchylka  
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5.     Výsledky  
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Tabulka č. 1: Vliv chloridu ceritého na obsah skopoletinu v médiu suspenzní 

kultury Angelica archangelica L., kultivované za světla. 

 

  

 

koncentrace Ce
3+

 (mg/l) 

 

obsah skopoletinu (mg/l) 

 

směrodatná odchylka 

 

0,000 

 

0,954 

 

0,125 

 

0,062 

 

0,841 

 

0,117 

 

0,615 

 

1,044 

 

0,124 

 

6,150 

 

0,961 

 

0,105 

 

61,500 

 

0,002 

 

0,001 

 

123,000 

 

0,001 

 

0,000 
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Tabulka č. 2: Vliv chloridu ceritého na obsah skopoletinu v médiu suspenzní 

kultury Angelica archangelica L., kultivované za tmy. 

 

  

 

koncentrace Ce
3+

 (mg/l) 

 

obsah skopoletinu (mg/l) 

 

směrodatná odchylka 

 

0,000 

 

1,357 

 

0,1020 

 

0,062 

 

1,348 

 

0,0737 

 

0,615 

 

1,702 

 

0,1140 

 

6,150 

 

1,657 

 

0,0610 

 

61,500 

 

1,445 

 

0,0710 

 

123,000 

 

0,002 

 

0,0010 
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Tabulka č. 3: Vliv chloridu ceritého na obsah skopoletinu v buňkách suspenzní 

kultury Angelica archangelica L., kultivované za světla. 

 

  

koncentrace Ce
3+ 

(mg/l) 

 

obsah skopoletinu (mg/g) 

 

směrodatná odchylka 

 

0,000 

 

0,020 

 

0,004 

 

0,062 

 

0,017 

 

0,002 

 

0,615 

 

0,021 

 

0,004 

 

6,150 

 

0,019 

 

0,003 

 

61,500 

 

0,003 

 

0,001 

 

123,000 

 

0,003 

 

0,001 
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Tabulka č. 4: Vliv chloridu ceritého na obsah skopoletinu v buňkách suspenzní 

kultury Angelica archangelica L., kultivované za tmy. 

 

  

 

koncentrace Ce
3+

 (mg/l) 

 

obsah skopoletinu (mg/g) 

 

směrodatná odchylka 

 

0,000 

 

0,038 

 

0,004 

 

0,062 

 

0,033 

 

0,004 

 

0,615 

 

0,037 

 

0,002 

 

6,150 

 

0,037 

 

0,001 

 

61,500 

 

0,030 

 

0,001 

 

123,000 

 

0,003 

 

0,001 
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Graf č. 1: Obsah skopoletinu v médiu suspenzní kultury Angelica

archangelica L., v závislosti na koncentraci ceritých iontů,

kultivované za světla
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Graf č. 2: Obsah skopoletinu v médiu suspenzní kultury Angelica

archangelica L., v závislosti na koncentraci ceritých iontů,

kultivované za tmy
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Graf č. 3: Obsah skopoletinu v buňkách suspenzní kultury Angelica

archangelica L., v závislosti na koncentraci ceritých iontů,

kultivované za světla
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Graf č. 4: Obsah skopoletinu v buňkách suspenzní kultury Angelica

archangelica L., v závislosti na koncentraci ceritých iontů,
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6.     Diskuse  



47 
 

Kultivace rostlinných explantátů in vitro představuje stále víc těžiště 

dnešního farmakognostického zájmu. Jeho cílem je zvýšit produkci a v některých 

případech vůbec dostupnost farmaceuticky významných sekundárních metabolitů. 

Celý proces zahrnuje velkou škálu empirických možností, od volby vhodného 

živného média, přes nastavení fyzikálních podmínek až k volenému elicitoru. 

V této diplomové práci byl zvolen jako elicitor chlorid ceritý a byl sledován 

jeho vliv na produkci skopoletinu v suspenzní kultuře Angelica archangelica L. 

Kultivace byla prováděna při různých koncentracích ceru (0; 0,062; 0,615; 6,15; 

61,5; 123,0 mg/l), za světla a za tmy. 

Výsledky experimentální práce zachycují tabulky a grafy č. 1-4. Při sledování 

zjištěných hodnot kultivace vidíme několik skutečností. 

Bez ohledu na hodnotu koncentrace přidaného elicitoru je zřejmé, že obsah 

skopoletinu dosahuje vyšších hodnot při kultivaci za tmy než za světla. Tak zatímco 

v médiu suspenzní kultury kultivované za tmy dosahuje obsah skopoletinu maxima 

na hodnotě 1,702 mg/l, za světla je to jen 1,044 mg/l, což je 61,3 %. Obdobně je 

tomu i při srovnání hodnot obsahu skopoletinu v buňkách suspenzní kultury. Zatímco 

v buňkách kultivovaných za tmy je maximální hodnota obsahu 0,038 mg/l, 

v buňkách kultivovaných za světla pouhých 0,021 mg/l (55,3 %). Z uvedeného je 

zřejmé, že ne na produkci všech látek působí světlo jako pozitivní faktor. 

Z hodnot tabulek a grafů je dále zajímavé působení vlastního elicitoru. Ať za 

světla či za tmy, ukazuje se, že při nízkých koncentracích chloridu ceritého vykazuje 

suspenzní kultura k látce značnou toleranci a udržuje více méně stále hodnoty obsahu 

skopoletinu. Z grafu je vidět, že za „kritickou koncentraci“ zvolených hodnot 

chloridu ceritého při kultivaci za světla se může považovat 6,15 mg/l, kdy byl 

zaznamenán výrazný pokles obsahu skopoletinu v buňkách i v médiu. Při kultivaci za 

tmy dochází k poklesu obsahu skopoletinu v buňkách při koncentraci 61,5 mg/l 

CeCl3. Obsah kumarinů v médiu kultury kultivované za tmy byl zvýšen chloridem 

ceritým v koncentraci 0,615 mg/l o 25 % a v koncentraci 6,15 mg/l o 22 % ve 

srovnání s kontrolní kulturou.  
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7.     Závěr  
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Cílem práce bylo zhodnotit vliv chloridu ceritého na produkci skopoletinu 

suspenzní kulturou Angelica archangelica L. 

Byl sledován obsah skopoletinu v buňkách a médiu suspenzní kultury 

kultivované za světla a za tmy. V kultuře kultivované za světla chlorid ceritý 

produkci skopoletinu ve srovnání s kontrolní kulturou nezvýšil, při koncentraci 6,15 

mg/l a vyšší tvorba skopoletinu v kultuře klesla. Při nejvyšší zvolené koncentraci 

chloridu ceritého (123,00 mg/l) byl obsah skopoletinu blízko nulových hodnot. Při 

kultivaci za tmy nebyl obsah kumarinů v buňkách chloridem ceritým ovlivněn až do 

koncentrace 6,15 mg/l, poté byl postupně snižován. Obsah kumarinů v médiu kultury 

kultivované za tmy byl zvýšen chloridem ceritým v koncentraci 0,615 mg/l o 25 % a 

v koncentraci 6,15 mg/l o 22 % ve srovnání s kontrolní kulturou.  
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Souhrn 

Věra Provazníková 

Produkce sekundárních metabolitů v rostlinných explantátových kulturách 

 

Experimentální práce zaměřená na sledování vlivu chloridu ceritého jako elicitoru na 

produkci skopoletinu suspenzní kulturou Angelica archangelica L. Kultivace byla 

prováděna na médiu podle Murashigeho a Skooga, za světla a za tmy. Pro stanovení 

skopoletinu byla užita technika vysokoúčinné kapalinové chromatografie 

s fluorimetrickou detekcí. Výsledky práce prokázaly vyšší hodnoty obsahu 

skopoletinu za elicitace ceritými ionty při kultivaci za tmy. 

 

 

 

Summary 

Věra Provazníková 

Production of secondary metabolites in plant tissue cultures 

 

Experimental work aimed at monitoring of influence of the cerium chlorid as an 

elicitor on the production of scopoletin in Angelica archangelica L suspension 

cultures. Cultivation was carried out by on Murashige and Skoog medium in the light 

and also in the darkness. For the quantification of scopoletin was used technique of 

high performance chromatography with fluorimetric detection. The findings of the 

work demonstrated the higher values of the scopoletin amount by the cerium iones 

elicitation at the cultivation in the dark. 


