
1 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

 

KATEDRA FARMAKOGNOSIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKCE SEKUNDÁRNÍCH METABOLITŮ 

V ROSTLINNÝCH EXPLANTÁTOVÝCH KULTURÁCH 

 

 

Diplomová práce 

 

 

Petra Beránková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Tomáš Siatka, CSc. 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento výstup vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu 

2010-261-002. 

Prohlašuji, ţe tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem 

vypracovala samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichţ jsem při 

zpracování čerpala, jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury a v práci řádně 

citovány. 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velice ráda bych poděkovala svému vedoucímu diplomové práce PharmDr. 

Tomáši Siatkovi, CSc. Vysoce si cením jeho přístupu, ochoty, zkušeností a 

odborných rad, které mi při mé práci poskytl. 



4 

 

OBSAH 

 

OBSAH 4 

1 ÚVOD 6 

2 CÍL PRÁCE 8 

3 TEORETICKÁ ČÁST 9 

3.1 ANDĚLIKA LÉKAŘSKÁ 9 

3.1.1 HISTORIE 9 

3.1.2 POPIS 9 

3.1.3 VÝSKYT 10 

3.1.4 UŽÍVANÁ ČÁST 10 

3.1.5 SBĚR A ÚPRAVA 11 

3.1.6 OBSAHOVÉ LÁTKY 11 

3.1.7 UŽITÍ 12 

3.1.8 LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 13 

3.2 KUMARINY 15 

3.2.1 PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ METABOLISMUS 15 

3.2.2 GLYKOSIDY 16 

3.3 EXPLANTÁTOVÉ KULTURY 19 

3.3.1 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KULTIVACI IN VITRO 19 

3.3.2 SUSPENZNÍ KULTURY 22 

3.3.3 MIKROPROPAGACE 23 

3.3.4 PRODUKCE SEKUNDÁRNÍCH METABOLITŮ 24 

3.3.5 ELICITACE 25 

3.3.6 DALŠÍ VYUŽITÍ 26 

4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 27 

4.1 PŘÍSTROJE 27 



5 

 

4.2 CHEMIKÁLIE 27 

4.3 EXPLANTÁTOVÁ KULTURA ANGELICA ARCHANGELICA L. 28 

4.3.1 EXPLANTÁTOVÁ KULTURA 28 

4.3.2 KULTIVACE EXPLANTÁTOVÉ KULTURY 28 

4.3.3 ŽIVNÉ MÉDIUM PODLE MURASHIGEHO A SKOOGA 29 

4.4 STANOVENÍ SKOPOLETINU 29 

4.5 STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ 30 

5 VÝSLEDKY 31 

6 DISKUSE 39 

7 ZÁVĚR 41 

8 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 42 

9 SOUHRN 44 

SUMMARY 45 

 



6 

 

1 ÚVOD 

Přestoţe dnešní moderní svět je dobou syntetických léčiv, která vytlačila, 

zejména v druhé polovině 20. století, klasická přírodní léčiva do ústraní, lze dnes 

hovořit o návratu zájmu o léčivé rostliny. Stále více pacientů si uvědomuje 

škodlivost léčby syntetickými látkami při déletrvající terapii a poţaduje, kdyţ ne 

privátní léčbu přírodními léčivy, tak alespoň kombinaci přírodní a klasické syntetické 

medicíny (1). 

Dějiny nauky o léčivých rostlinách jsou tak staré jako lidstvo samo (1). Všude 

na světě uţ od pradávna člověk trpěl různými nemocemi, které mu znepříjemňovaly 

ţivot. Ale protoţe se ţivil tím, co mu poskytovala okolní příroda, netrvalo dlouho, 

aby člověk zjistil, ţe některé rostlinky mají sílu léčit a jiné moc ublíţit. Těch 

škodlivých účinků vyuţíval, kdyţ potřeboval zneškodnit svého nepřítele nebo 

snadněji ulovit zvěř. (2) Toto tisíce let staré empirické vědění bylo předáváno a 

prohlubováno z generace na generaci (1). Aby nezaniklo se smrtí jedince, rodiny 

nebo rodu, bylo shromaţďováno jen těmi nejschopnějšími lidmi (častěji muţi neţ 

ţeny). Z nich se poté stávali léčitelé, k nimţ se v případě potřeby obraceli lidé ze 

širokého okolí. Tehdejší léčení mělo váţné nedostatky. O těle jako takovém nevěděli 

nic, tudíţ se nemoc posuzovala jen podle příznaků. Pokud se léčení nedařilo, 

usuzovalo se na trest boţí nebo to bylo svedeno na ďábla v těle. Tímto historickým 

počátkem byl poloţen základní kámen léčby přírodními látkami. (2) 

V budoucnu se postupně všechny poznatky lidového léčitelství zkoušely a 

vědecky hodnotily, aby se vyloučily falešné představy a nepravdy, které by mohly 

lidem a zvířatům ublíţit. Vybrané rostliny bylo nutno nejprve přesně určit, izolovat 

látky, které obsahují a chemicky je definovat. S účinnými látkami se poté prováděly 

biologické a farmakologické zkoušky, zjišťovala se přesná chemická struktura. 

Cílem je nahradit účinnou přírodní látku látkou uměle chemicky vyrobenou. Za 

podmínek, kdy je chemická struktura účinné látky známa nedokonale nebo pokud je 

syntetický proces z různých důvodů nemoţný, zůstává léčivá rostlina jediným 

vyuţitelným zdrojem do té doby, dokud se nepodaří vyrobit účinnou látku umělou 

cestou. (2, 3) V případě stále rostoucí poptávky po určitých obsahových látkách je 

snaha o vyuţívání i dalších zdrojů přírodních léčiv a tím jsou rostlinné explantáty. 

Moţnosti vyuţívání rostlinných explantátů jako producentů léčivých látek jsou však 

v určitých ohledech omezené. (4) 
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Není sporu o tom, ţe příroda je vynikající učitelkou chemie. Podle 

vyzkoušeného přírodního modelu se připravují totoţné či obdobné látky, které se 

obměňují, abychom získali lék s vyšším účinkem. Všemocná příroda v sobě skrývá 

nepřeberné mnoţství dosud nezjištěných léčiv, proto bude pro syntetickou chemii 

stálým zdrojem netušených objevů. Sami vědci předpokládají, ţe jen v tropických 

oblastech roste okolo čtyřiceti tisíc druhů rostlin, které ještě nejsou dostatečně 

vědecky prozkoumány a do budoucna budou příslibem nových účinných látek. (2) 

Výzkum a věda tak přispívají k tomu, ţe přírodní léčiva vedle synteticky 

připravených medikamentů budou mít i v budoucnu své nezastupitelné místo v léčení 

lidských chorob (2). 
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2 CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je sledování vlivu dusičnanu ceričito-amonného na 

produkci skopoletinu suspenzní kulturou Angelica archangelica L. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Andělika lékařská 

Angelica archangelica L. 

Syn.: Archangelica officinalis Hoffm. 

Čeleď: Apiaceae (miříkovité) 

Lidové názvy: Andělský kořen, děhel, svatodušní koření, anjelika, litvor, vybolen. (1, 

3, 5) 

3.1.1 Historie 

Názvy andělika nebo řidčeji andělský kořen se vztahují na její nadpozemské 

účinky, které jí jsou připisovány na základě staré legendy. Ta praví, ţe z nebes se 

snesl archanděl Rafael a upozornil jednoho poustevníka na léčivé účinky anděliky 

proti morové epidemii, která ve 14. století ničila obyvatele Evropy. Právě v tomto 

období došlo k rozmachu anděliky, která byla účelně pěstována v klášterních 

zahradách jako léčivý prostředek proti moru. (6) 

3.1.2 Popis 

Andělika je dvou aţ víceletá, 1-2,5 m vysoká, aromatická bylina. Z krátkého 

tmavo- aţ šedohnědého, aţ 7 cm silného krouţkatě vrásčitého oddenku vyrůstá větší 

počet, aţ 40 cm dlouhých a aţ 1,5 cm silných, dolů směřujících červenavě 

hnědošedých kořenů. (3, 7) V prvním roce andělika vytváří přízemní růţici listů, 

v dalších letech kvete, přináší jen jednou plody a poté odumírá (2). 

Lodyha je přímá, tlustá, dutá, červenohnědá, jemně rýhovaná, nahoře větvená 

(7, 8). Přízemní listy jsou velké, dlouze řapíkaté, v obrysu trojhranné, dvakrát aţ 

třikrát zpeřené. Lodyţní listy jsou střídavé, pochvami přisedlé k lodyze. Lístky jsou 

tvarem vejčité aţ vejčitokopinaté, zastřihávaně zubaté, s bíle hrotitými zuby. (7, 9) 

Květenství je tvořeno polokulovitými okolíky, které v průměru dosahují aţ 15 

cm. Okolík je sloţen z přibliţně 30 okolíčků, jde o typické květenství čeledi 

miříkovitých. (10) Květy jsou obojaké, pětičetné, s volnými obaly a medově vonné. 

Kalich je nezřetelný, korunní lístky eliptičné, zelenavé aţ ţlutavé. Tyčinky jsou delší 

neţ koruna, semeník je spodní ze 2 plodolistů, na vrcholu se ţláznatým terčem, 
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s vyčnívajícími 2 krátkými čnělkami. (7) Kvete od července do srpna (10). Plod 

představují elipsoidní bledoţluté dvounaţky, kaţdá se 2 okrajovými blanitými křídly. 

Dvounaţky se poltí ve zralosti svisle odzdola ve 2 naţky (7), z nichţ kaţdá má 3 

ţebra (11).  

3.1.3 Výskyt 

Pochází z hornatých oblastí střední a severní Evropy a ze západní Asie (9). 

Roste roztroušeně od podhorského do subalpínského pásma podél horských potoků, 

na prameništích, vlhkých loukách, s oblibou na dusíkem bohatých stanovištích. 

Hojněji se vyskytuje v severní Evropě a na Sibiři. Rychle zdomácněla v oblastech 

západní a jihovýchodní Evropy. (3, 12) 

Do České Republiky se dostala ve středověku, kdy byla mnichy pěstována 

v klášterních zahradách (6). Zde ji můţeme ojediněle najít na Šumavě, v Krkonoších, 

Jeseníkách, Krušných a Jizerských horách, ale jen v plané podobě (7). Pokud se 

andělika cíleně pěstuje, pouţívají se čerstvá semena (v krátkém čase ztrácejí 

klíčivost), která se vysévají v podzimních měsících, aby přemrzla (8). 

3.1.4 Užívaná část 

Jak pro farmaceutické, tak i pro potravinářské účely se zpracovává kořen 

(Radix angelicae), méně často i plod (Fructus angelicae). Jen výjimečně se pouţívá 

nať (Herba angelicae) a list (Folium angelicae). (9, 10) 

Za lékopisnou drogu je povaţován andělikový kořen, coţ je celý nebo řezaný 

opatrně usušený oddenek a kořen druhu Angelica archangelica L. 

Z makroskopického pohledu je oddenek šedohnědý nebo červenohnědý, příčně 

kruhovitě rýhovaný, na spodu s šedohnědými nebo červenohnědými, válcovitými, 

podélně brázditými někdy rozvětvenými kořeny, které jsou na povrchu často neúplně 

příčně krouţkované. Na vrcholu oddenku jsou někdy zbytky stonků a bází listů. Lom 

je nepravidelný. Na příčném řezu je patrná šedobílá houbovitá zřetelně paprsčitá 

kůra, v níţ siličné kanálky tvoří hnědé body a široké ţluté nebo šedoţluté dřevo, 

které v oddenku uzavírá našedlou nebo hnědobílou dřeň. (13) 
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3.1.5 Sběr a úprava 

Sběr volně rostoucích rostlin (subsp. officinalis var. officinalis) nestačí pokrýt 

potřebu farmaceutického průmyslu, z toho důvodu se drogy získávají většinou 

z pěstovaných rostlin (var. sativa). (7, 10) 

Celé kořenové systémy se vykopávají na podzim (září-říjen) druhého roku, 

starší rostliny lze sklízet i na jaře před počátkem vegetace (březen-duben). Platí, ţe 

během vegetačního období je obsah účinných látek niţší (rostlina vyuţila 

nahromaděné ţiviny k tvorbě nových nadzemních částí). Podzimní sběr je také 

výhodný proto, ţe kořeny v tomto období dosahují nejvyšší hmotnosti. Podzemní 

části se zbaví hlíny, krátce omyjí ve studené vodě, větší kusy se mohou rozkrájet, ale 

vhodnější je ponechat kořeny vcelku. Suší se při teplotě do 35 °C, jinak by docházelo 

ke značným ztrátám silice, platí i pro nať a plody. (3) 

Naţky se sklízejí (září) ze dvou- aţ tříletých rostlin. Zralá květenství se nechají 

doschnout a poté se naţky odtrhnou. (9) 

Naťová a listová droga se získává z mladých částí rostlin (9). 

Po dokonalém usušení se droga vyznačuje silně aromatickou vůní a ostře 

kořenitou, nahořklou chutí. Droga se skladuje v dobře uzavřených nádobách, za tmy, 

chráněna před škůdci. (3, 5) 

3.1.6 Obsahové látky 

Nejdůleţitější obsahové látky představují silice a kumariny. Silice (v mnoţství 

0,3-1,0 %) s hlavním podílem α-pinenu, limonenu, α-felandrenu, p-cymenu, α-

thujonu, β-karyofylenu, linaloolu, borneolu. Nejvyšší zastoupení silice se nachází 

v plodech. Naťová droga má silice nejméně. Kumariny jsou všeobecně pro čeleď 

Apiaceae typické (v andělice lékařské je jejich obsah v oddencích s kořeny do 0,2 %, 

v plodech 0,1-0,5 %). Z jednoduchých kumarinů se v rostlině vyskytuje umbeliferon, 

skopoletin. Pro anděliku jsou charakteristické hlavně furanokumariny, z nichţ mají 

největší zastoupení angelicin, bergapten a imperatorin. (4, 7, 9) 

Z ostatních sloučenin byly nalezeny flavonoid archangelenon, kyselina 

palmitová, angeliková, valerová, hořčiny, třísloviny a sacharidy (aţ do 24 %) (4, 9, 

10). 
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3.1.7 Užití 

V lidovém léčitelství má andělika své nezastupitelné místo uţ od nepaměti (7). 

Radix angelicae působí především jako amarum, stomachikum a sedativum (4). 

Vnitřně se uţívá při zhoršené činnosti trávicího ústrojí (nechutenství, špatné 

zaţívání, plynatost, křeče), při sníţené tvorbě moči (močopudné účinky) a sklonu 

k tvorbě močových kamenů (9). Podporuje pocení (7). Ve velkých dávkách působí 

z počátku povzbudivě, ale později ochromuje nervovou soustavu. Rovněţ se 

osvědčuje jako prostředek podporující odkašlávání a jako kloktadlo při zánětech 

dutiny ústní (Spir. Angelicae comp.). (2) Dále se této rostlině lidově připisují 

různorodé účinky: tlumení menstruační bolesti, regulace ţláz s vnitřní sekrecí, 

ochrana sliznice dýchacích cest, potlačení migrény včetně závratí, zpevňování cévní 

stěny, stimulace srdeční činnosti, léčba hysterie. Zevně údajně působí proti některým 

bakteriím a plísním, na záněty pokoţky ve vlasové části hlavy, na nehojící se hnisavé 

bércové vředy, na spáleniny a myalgie. Přidává se do koupelí, při kterých ovlivňuje 

především revmatické potíţe. (2, 3, 9, 10) Dříve se kořen pouţíval jako uterotonikum 

při déletrvajícím porodu nebo při špatném odlučování placenty (14). Droga se 

pouţívá samotná v nálevu nebo ve směsích s podobně působícími drogami (7). 

Uplatnění našla andělika nejen v léčitelství, ale také v kuchyni jako zeleninové 

koření, především do polévek. V některých státech (např. Francie, Rakousko) se 

mladé lodyhy a řapíky kandují a těmito kousky se pak zdobí cukrářské výrobky. 

Práškovanou oddenkovou drogu lze také najít v některých tabácích. V likérnictví se 

stal oddenek součástí kořených směsí při výrobě šartrésky, benediktýnky, ale i jiných 

hořkých ţaludečních likérů. Z plodů a podzemních částí se destiluje silice, která se 

vyuţívá v potravinářství a parfumerii. I zahradními architekty je občas vyhledávána 

do větších okrasných zahrad a parků jako dekorativní rostlina. (7) V posledních 

letech se obsahové látky anděliky studují z hlediska protinádorové aktivity (3). 

Je třeba mít na zřeteli, ţe v rostlině obsaţené furanokumariny vyvolávají 

fotosensibilizaci (přecitlivělost vůči slunečnímu záření), u citlivějších osob dochází 

k zarudnutí aţ k tvorbě puchýřů. Uţití více neţ 2 g silice můţe vyvolat podráţdění 

ledvin. (3) Droga se nedoporučuje při těhotenství (uterotonické působení), kojení a 

při cukrovce (pro obsah cukru). Taktéţ je kontraindikována při ,,horkých“ 

onemocněních. (9, 14) 
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3.1.8 Léčivé přípravky 

V současné době je na trhu k dostání samostatný Radix angelicae, ale i čajové 

směsi Stomaran (dietetický čaj při zaţívacích těţkostech) a Valofyt Neo (čajová 

směs ovlivňující stavy podráţděnosti, úzkosti a nespavosti) (5). 

K novějším přípravkům patří tinktura Iberogast obsahující kromě anděliky 

dalších 8 léčivých rostlin. Je určen na léčbu střevních a ţaludečních potíţí. 
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Obrázek č. 1: Andělika lékařská (2) 
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3.2 Kumariny 

3.2.1 Primární a sekundární metabolismus 

Léčivé účinky rostlin jsou podmíněny obsahem určitých, po chemické stránce 

dobře nebo špatně charakterizovaných látek, které rostlina vytváří během své 

ontogeneze (vývinu) a jeţ jsou meziprodukty nebo výslednými produkty látkové 

přeměny (metabolismu) (7). V této souvislosti se pouţívá termín primární čili 

základní metabolismus (dávající vznik primárním metabolitům) a sekundární či se dá 

jinak říci specializovaný metabolismus, při němţ vznikají sekundární metabolity 

(15). 

Základní syntetický proces v rostlinách představuje fotosyntéza (zelené 

organismy vyuţívají sluneční energie za vzniku organických látek z oxidu uhličitého 

a vody). Výslednými produkty fotosyntézy jsou sacharidy, z kterých vznikají dalšími 

procesy v rámci primárního metabolismu jednoduché nízkomolekulární látky. (4) 

Těmto všem látkám se říká primární metabolity. Vedle těchto dějů probíhají často 

v cytoplazmě biochemické reakce, které jsou často různé druh od druha. Tyto reakce 

lze povaţovat za projev chemické individuality organismu a jsou označovány jako 

sekundární metabolismus rostliny. Oba procesy metabolických přeměn jsou 

propojeny a nelze mezi nimi dělat ostré hranice. (15) 

Produkty primárního metabolismu, jak bylo nastíněno, jsou obsaţeny ve všech 

rostlinách a jsou pro rostlinu nepostradatelnými energetickými a stavebními látkami, 

bez kterých nemůţe rostlina existovat a hyne. (3, 7) 

Z hlediska terapeutického lidstvo více zajímá sekundární metabolismus a jeho 

produkty (7). V 50. letech 20. století se začaly prohlubovat znalosti o sekundárních 

metabolitech. Ty se v rostlině vyskytují v menších mnoţstvích. (4) 

Sekundární metabolity se dají charakterizovat takto: 

 mají taxonomicky ohraničený výskyt 

 pro jejich vznik jsou nutné určité specifické podmínky 

 jejich význam pro rostliny není jednoznačně znám (existuje mnoho tezí o 

jejich poslání; o sekundárních metabolitech se uvaţuje např. jako o 

prostředcích na ochranu proti škůdcům, efektorech a regulátorech různých 

funkcí, lákadlech pro opylovače či látkách inkrustujících a impregnujících) 
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 mohou vznikat v jednom orgánu, transportovat se do druhých a přitom se 

chemicky obměňovat 

 jejich nepřítomnost nezaviní smrt rostliny (4, 7, 15) 

 Obecně se biogeneze sekundárních metabolitů odvíjí od několika základních 

metabolitů: aminokyselin, acetylkoenzymu A, mevalonové kyseliny a meziproduktů 

kyseliny šikimové. (4, 7, 15) Mezi produkty specifického metabolismu patří 

glykosidy, alkaloidy, silice, třísloviny, hořčiny, balzámy a pryskyřice (5). 

3.2.2 Glykosidy 

Glykosidy jsou přírodní organické látky skládající se z cukerné (glykon) a 

necukerné sloţky (aglykon či genin) (7). Obě části jsou vzájemně propojeny vazbou 

etherového typu, tzv. glykosidickou vazbou (15). Obvykle je cukr vázán na genin 

kyslíkovou vazbou, hydroxylová skupina cukru se kondenzuje s alkoholickou nebo 

fenolickou skupinou aglykonu. Takové glykosidy jsou nazývány acetály nebo se jim 

také říká O-glykosidy. U jiných glykosidů je moţná vazba přes síru (S-glykosidy), 

dusík (N-glykosidy) a uhlík (C-glykosidy). (16) 

Cukerné sloţky glykosidů jsou rozmanité co do sloţení i počtu cukerných 

jednotek. Z monosacharidů se v glykosidech vyskytuje nejčastěji D-glukosa, D-

galaktosa, D-xylosa a L-arabinosa. Z disacharidových komponent gentiobiosa, 

vicianosa, rutinosa a primeverosa. (17) Podle počtu molekul cukrů označujeme 

glykosidy jako mono-, di-, tri- nebo tetraglykosidy (16). Aglykony bývají chemicky 

velice různorodé (7). 

Glykosidy se snadno štěpí zředěnými minerálními kyselinami a také enzymy 

(glukosidásami) na obě sloţky. Často jsou enzym a glykosid v rostlině uloţeny 

odděleně, přičemţ do styku přicházejí při odumírání nebo rozdrcení pletiva. Někdy 

platí, ţe teprve rozštěpením glykosidu se uvolní účinné látky. Jindy ale naopak zase 

vznikají látky neúčinné. (16) 

Obsah glykosidů v rostlinách je proměnlivý, kolísá v průběhu ontogeneze i 

vlivem vnějších činitelů (7). Jejich význam, jak uţ bylo zmíněno u sekundárních 

metabolitů, není zcela vysvětlen, ale předpokládá se, ţe pro rostlinu má vznik 

glykosidů smysl v rámci detoxikačního metabolismu, jímţ se lipofilní toxické látky 

vazbou na cukry stávají rozpustnými ve vodě a mohou být transportovány. 

Glykosidy mohou také slouţit k ukládání cukrů. (16) 
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Vlastní působení glykosidů je dáno charakterem aglykonu, podle kterého 

dělíme glykosidy na fenolické, antrachinonové, kardioaktivní, saponinové, 

kyanogenní, kumarinové a další typy (15, 16). 

Kumarinové glykosidy 

Jejich historie sahá do r. 1820, kdy byl kumarin izolován ze semen silovoně 

vonné (Dipteryx odorata, Fabaceae). Od kumarinu se odvozují glykosidické látky, 

které se řadí obecně mezi tzv. kumariny. (7)  

 

kumarin 

Kumarinové glykosidy jsou svojí strukturou deriváty α-chromonu. Prekursory 

kumarinu v rostlinách jsou glykosidy kyseliny o-kumarové (trans-forma) a kyseliny 

kumarinové (cis-forma). Tyto dvě kyseliny jsou isomerasou udrţovány ve vzájemné 

rovnováze. Během sušení se glykosidy štěpí a tvoří se kumarin, lakton volné 

kumarinové kyseliny, která se stále tvoří z kyseliny o-kumarové v důsledku posunu 

rovnováhy. (16) 

 

 kyselina o-kumarová            kyselina kumarinová 

Kumariny lze rozdělit podle struktury na jednoduché a kondenzované 

kumariny. Posledně jmenované se ještě rozlišují na furanokumariny a 

pyranokumariny. (4) 

Jednoduché kumariny 

Substituce především v polohách C-6 a C-7, nejčastěji hydroxyskupinou nebo 

methoxyskupinou. Méně častá je substituce v polohách C-5 a C-8. Mezi jednoduché 

kumariny lze zařadit např. umbelliferon, aeskuletin, skopoletin. (4) 
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Kondenzované kumariny 

 Furanokumariny: 

  Psoralenový typ má v poloze C-6/C-7 nakondenzovaný furanový kruh 

   (např. psoralen, imperatorin, bergapten). 

  Angelicinový typ má v poloze C-7/C-8 nakondenzovaný furanový kruh 

   (např. angelicin, izobergapten). 

 Pyranokumariny: v poloze C-7/C-8 je nekondenzován pyranový kruh. (4) 

Nositelem účinku všech kumarinových glykosidů je laktonový kruh (16). 

Nejvíce kumarinů se nachází v kořenech a semenech, proto se předpokládá, ţe 

zastávají v rostlině funkci usměrňovačů růstu a klíčení (7). 

Kumarinové glykosidy působí tlumivě na centrální nervový systém, sniţují 

teplotu a mají hypnotické účinky. Některé působí i spasmolyticky. Velice 

významným zůstává jejich fotosenzibilizující efekt a proto se vyuţívají k léčení 

depigmentace kůţe (vitiligo). (16) Kumarin a jeho deriváty podléhají vlivem 

ultrafialového záření nebo jiných činitelů lehce dimerizaci, zdvojení molekul. Tak 

vzniká z kumarinu dikumarol, v medicíně uţívaný jako prostředek sniţující 

sráţlivost krve a pouţívaný k léčbě trombóz. (2) 

Skopoletin 

   

Jednoduchý kumarinový glykosid s methoxyskupinou v poloze 6 a 

hydroxyskupinou v poloze 7 (4). 

Málo se rozpouští ve studené vodě a v etheru, snáze v horké vodě, v ethanolu a 

v chloroformu. Vodné roztoky intensivně fluoreskují, zejména při alkalickém pH. 

Chloridem ţelezitým se barví zeleně. (18) 

V některých rostlinných druzích zaujímá úlohu přirozené inhibiční látky při 

klíčení semen (19). U rostlin napadených viry bylo zjištěno hromadění skopoletinu, a 

to i u těch rostlin, které jej normálně netvoří v prokazatelném mnoţství (18). 

Dále se skopoletinu připisují účinky, např. spazmolytické, protizánětlivé, 

antimutagenní, antioxidační, antifungální, indukující apoptózu, antiproliferativní, 

inhibující acetylcholinesterázu, hypourikemické (20). 
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3.3 Explantátové kultury 

Pojmem rostlinné explantátové kultury (rostlinné tkáňové kultury) se označuje 

aseptická kultivace izolovaných částí rostlin za umělých podmínek. V praxi to 

znamená oddělit ze sterilně napěstované nebo povrchově sterilizované rostliny 

určitou část, umístit ji do sterilního prostředí a kultivovat za přesně stanovených 

podmínek. (21) 

Ontogeneze semenných rostlin začíná oplozením vajíčka, vznikem zygoty a 

končí uhynutím organismu. Během této doby prochází rostlina několika změnami, 

které vrcholí v období pohlavní zralosti autoreprodukcí. Nejzřetelnější etapu 

představuje růst, přičemţ je těsně spjat s diferenciací pletiv. Seskupením pletiv 

dochází ke vzniku orgánů rostlinného těla (morfogeneze, organogeneze). (15) Průběh 

vývoje jednotlivých rostlin se odehrává v hranicích daných genotypem, takţe 

počáteční buňka musela obsahovat všechny geny nutné pro diferenciaci. Na základě 

této myšlenky byl vyřčen princip totipotence rostlin. Jestliţe jsou somatická pletiva 

produktem mitotického dělení, potom by za určitých okolností měla být kaţdá 

somatická buňka tohoto organismu schopna produkovat repliky stejného organismu. 

(22) Čistě teoreticky se dá říci, ţe jakékoliv pletivo obsahující buňky s funkčním 

jádrem, je vhodné pro odvození explantátové kultury (21). V praxi se ale pouţívají 

pouze buňky v raných stádiích diferenciace, které ještě neztratily část svého 

genetického vybavení nebo nepodlehly jeho trvalé modifikaci (22). Tyto málo 

diferencované buňky jsou schopné dediferenciace a neorganizovaného růstu (21). 

3.3.1 Faktory ovlivňující kultivaci in vitro 

3.3.1.1 Explantát 

Explantátem jsou myšleny vegetační vrcholy, postranní pupeny, části kořenů, 

stonků, listů, mikrospory, vajíčka, embrya, semena nebo spory, jakoţ i jednotlivé 

buňky a protoplasty (21). Stále platí, čím je explantát menší, tím je menší jeho 

regenerační schopnost. Na druhou stranu ve větších explantátech je 

pravděpodobnější výskyt virů. Optimální velikost izolované části závisí na 

druhových zvláštnostech mateřské rostliny a na druhu a stáří orgánu, z něhoţ byl 

explantát odebrán. Dále je známo, ţe dvouděloţné rostliny vykazují většinou vyšší 

regenerační schopnost neţ rostliny jednoděloţné. Explantáty z dormantních (klidové 
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období vyznačující se sníţeným metabolismem) rostlin mají menší regenerační 

dovednosti neţ explantáty z postdormantních organismů. (23) 

Předpokladem úspěšné kultivace explantátových kultur je sterilita po celý 

průběh kultivace. Proto je nutné tu část rostliny, kterou chceme kultivovat, 

sterilizovat. Povrchová dezinfekce se většinou provádí běţně pouţívanými 

dezinfekčními prostředky. Po působení těchto prostředků se explantáty proplachují 

ve sterilní destilované vodě. V případě neúspěšné sterilizace se vyuţívá i pomoci 

antibiotik. (21, 23) 

3.3.1.2 Kultivační médium 

Pro růst a morfogenezi v explantátových kulturách je nutné specifické sloţení 

média. 

 Makroelementy: Mezi ty nejdůleţitější patří dusík, fosfor, draslík, vápník, 

hořčík a síra. Koncentrace kaţdého z nich je závislá na rostlinném druhu 

explantátu. 

 Mikroelementy: Mezi mikroelementy typicky vyuţívané pro růst kultur lze 

zařadit ţelezo, mangan, zinek, bór, měď a molybden. Případně se dá do 

média přidat kobalt, jód, sodík či chlór. Opět záleţí na dané kultivaci. 

 Zdroje uhlíku a energie: Nejlepším zdrojem uhlíku se jeví sacharóza 

(obvykle o koncentraci 2-3 %), do kultur dodávaná z důvodu heterotrofní 

výţivy explantátů, někdy je moţné ji nahradit glukózou či fruktózou. 

 Vitamíny: V médiu obsaţené vitamíny slouţí jako katalyzátory řady 

metabolických procesů v rostlině. Mezi nejčastěji vyuţívané vitamíny patří 

thiamin (0,1-10,0 mg/l), kyselina nikotinová (0,1-5,0 mg/l), pyridoxin (0,1-

10,0 mg/l) a myo-inositol (50-5000 mg/l). V některých případech se v médiu 

nachází biotin, kyselina listová, kyselina askorbová, kyselina pantotenová 

atd. 

 Aminokyseliny: Slouţí buňkám jako bezprostřední zdroj dusíku a v médiu 

zastávají funkci stimulující růst explantátů. Významné místo zaujímá L-

glutamin a L-alanin, nejčastěji se pouţívají v koncentraci 1-100 mg/l. 

 Nedefinované složky médií: Protein hydrolyzát, kokosové mléko, kvasničný 

extrakt, sladový extrakt, extrakt z banánů, pomerančové či rajčatové šťávy 
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stimulují růst kultury. Pokud není nutná jejich přítomnost, raději se 

vynechávají z důvodu nedefinovaného sloţení. 

 Zpevňující složky: Nejčastěji se pouţívá agar (o koncentraci 0,8-1,0 %). 

Jeho nespornou výhodou je, ţe se chová stabilně, nereaguje s ostatními 

sloţkami média a není rozkládán rostlinnými enzymy. Dále je moţné na 

místo agaru pouţít agarózu a Phytagel a Gerlite (1,25-2,5 g/l). Případně se 

dají explantáty fixovat na můstcích z filtračního papíru, polyuretanové pěny 

atd. (21, 26) 

 Růstové regulátory: 

Látky pozitivně působící na růst je moţné rozdělit do 4 základních skupin: 

a) Auxiny: Mezi nejčastěji vyuţívané auxiny se řadí kyselina 

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

dichlorfenoxyoctová (2,4-D) a kyselina naftyloctová (NAA) (21). 

Auxiny se vyznačují mnohostranným působením na rostlinu. Nejlépe 

prostudovaným účinkem se jeví stimulace dlouţivého růstu buněk. 

Zrovna tak dobře je prozkoumán vliv zvýšené koncentrace auxinů na 

růst kořenů. (24) Dále stimulují dělení buněk, tvorbu cévních svazků a 

hrají důleţitou úlohu v diferenciaci buněk a při vývoji plodu (25). 

b) Cytokininy: Do kultur se běţně pouţívá benzylaminopurin, 6- 

dimetylaminopurin, furfurylaminopurin či zeatin. Slouţí ke stimulaci 

buněčného dělení, tvorbě prýtů a inhibici tvorby kořenů. Při dodávání 

regulátorů růstu do kultury je důleţitý poměr a koncentrace auxinu a 

cytokininu. Pokud je poměr auxinu a cytokininu vysoký, dochází 

k tvorbě kořenů, embryogenezi a k iniciaci tvorby kalusu. Je-li poměr 

nízký, dochází k tvorbě adventivních či axilárních prýtů. (21) 

c) Gibereliny: Nejčastěji se jedná o GA3 a GA7, které se podílejí na 

dlouţivém růstu stonku a svoji roli zastávají i při klíčení semen. Při 

nízké hustotě suspenze stimulují růst buněčných kultur, dále jsou 

zainteresované do růstu kalusu a zakrslých rostlin. (21, 24) 

d) Kyselina abscisová: Kyselina abscisová (ABA) zpomaluje růstové 

procesy, tomu odpovídá zvýšená koncentrace ABA v těch částech 

rostlin, které vstupují do dormance. Svoji úlohu má i při dozrávání 

semen. Do kultivačních médií se dodává za účelem stimulace a 
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inhibice růstu kalusu v závislosti na rostlinném druhu, k povzbuzení 

proliferace prýtů a k inhibici pozdějších fází embryogeneze. (21, 24) 

Doporučené pH se pohybuje v rozmezí 5,5-6,0. Výjimečně 6,0-7,0. V případě 

potřeby se dá pH upravit hydroxidem draselným či kyselinou chlorovodíkovou. 

Při výběru média se musí přihlíţet k poţadavkům rostliny, které se mění 

v různých fázích rozmnoţovacího cyklu. (21) 

Uţ v 60. letech bylo vyvinuto jedno z nejúspěšnějších a dodnes nejčastěji 

vyuţívaných médií, které započalo skutečný rozvoj explantátových kultur. Autory 

média jsou Murashige a Skoog. (22) 

3.3.1.3 Fyzikální faktory 

Úspěšnou kultivaci ovlivňuje i teplota, vlhkost, délka a intenzita osvětlení. 

Optimální teplota je dána druhem rostliny. Většina klasických rostlin vyţaduje 

25 ºC, pro tropické druhy splňuje ideální teplotu 27 ºC a pro alpinské organismy 18-

20 ºC.  

Vlhkost se pohybuje v rozmezí 65-75 %. 

Zpravidla se pouţívá fotoperioda 14-16 hodin, ale opět je to dané druhem 

rostliny. Intenzita osvětlení se řídí podle etap kultivace, před přenosem do půdy se 

světelná intenzita zvyšuje. (23) 

3.3.2 Suspenzní kultury 

Kalus 

Pouze málo diferencované buňky revertují do meristematického stavu a 

vytvářejí neorganizovaný kalus (soubor nediferencovaných buněk). Tomuto procesu 

se odborně říká dediferenciace. Aby kalus rostl, musí být explantát umístěn na 

pevném médiu s vysokou koncentrací auxinu, při nízké koncentraci cytokininu. 

Nevýhodou zůstává, ţe kalusová kultura opakovaným přenášením (pasáţováním) 

ztrácí morfogenní schopnost a je u ní vysoká pravděpodobnost genetických změn. 

Kalus můţe být pouţit k vytvoření suspenzní kultury. (21, 26) 

Buněčné suspenzní kultury 

Buněčné suspenzní kultury vznikají převedením kalusu z pevné agarové půdy 

do tekutého média obdobného sloţení, ale intenzivně protřepávaného na třepačce 
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nebo rolleru. Kalus se rozpadne na relativně homogenní uskupení buněk nebo 

malých buněčných agregátů. Hlavní výhodou těchto kultur je velice rychlý růst 

buněk, který je způsoben snadným přístupem ţivin a dobrou výměnou dýchacích 

plynů ve stále se pohybujícím médiu. Pohybem média se dosahuje jeho aerace, 

zajišťuje se lepší přístup ţivin k jednotlivým buňkám a dochází k rozpadu buněčných 

shluků, které vznikají při dělení buněk. Pokud je rychlejší růst buněk, předpokládá se 

zákonitě i rychlejší odčerpávání ţivin z média. Proto se musí velice často buněčná 

suspenze pasáţovat na čerstvé ţivné médium. (21, 22) 

3.3.3 Mikropropagace 

Ke zcela klasickým metodám mnoţení rostlin se přiřazuje i klonování in vitro, 

které je často označováno jako mikropropagace. 

Mikropropagace má oproti běţným metodám řadu výhod: 

 velmi malé části rostliny pouţívané k mnoţení 

 umělé, řízené prostředí 

 heterotrofní charakter růstu a vývoje 

 podstatně rychlejší rozmnoţování rostlin 

Mezi hlavní nevýhody klonování in vitro patří: 

 finančně náročné laboratorní vybavení, provoz 

 vysoká pracnost metody, která zatím neumoţňuje vyuţití mechanizace 

Mnoţení in vitro lze obecně rozdělit do několika stádií: 

1. zaloţení aseptické kultury 

2. zmnoţení propagačních jednotek 

3. příprava pro převedení rostlin do půdy 

4. dopěstování rostlin v půdě 

Později se toto schéma doplnilo o ,,nultý“ bod, jenţ v sobě zahrnuje přípravu 

výchozích rostlin. Zejména se jedná o sterilizaci. 

Rozmnoţování prostřednictvím mikropropagace lze uskutečnit několika 

způsoby: 

1) indukcí axilárních meristémů při kultivaci izolovaných vrcholů 
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2) tvorbou adventivních meristémů a pupenů při kultivaci orgánů nebo 

jejich částí 

3) diferenciací rostlin procesem organogeneze nebo somatické 

embryogeneze v podmínkách kalusových a buněčných kultur (21, 26) 

3.3.4 Produkce sekundárních metabolitů 

Sekundární metabolity se získávají ze samotných rostlin, popřípadě chemickou 

syntézou. Stále častěji se hledají jiné cesty. Hlavním problémem u intaktních rostlin 

je to, ţe mnoho rostlinných druhů přichází o své ţivotní prostředí. Tím se zároveň 

prodraţuje cena produktu. Další nevýhodou zůstává závislost obsahu ţádaných látek 

na klimatických podmínkách, na postupu sušení a skladování rostlin. Pokud chceme 

získat sekundární metabolity chemickou cestou, shledávají se tyto syntézy jako 

velice obtíţné, drahé a u sloţitějších látek zatím těţko proveditelné. Konečný 

produkt také zcela neodpovídá skutečné látce. Zatímco buňka produkuje jediný 

stereoizomer, chemickou syntézou dostaneme obvykle směs izomerů. (21) 

Explantátové kultury mají oproti klasickým způsobům nesporné výhody: 

 produkce sekundárních metabolitů probíhá v umělém prostředí, zcela 

nezávislém na klimatických a půdních poměrech 

 absence negativních biologických vlivů (mikroorganismy, hmyz) 

 výroba tradičními způsoby odčerpává půdu pro zemědělskou výrobu, 

explantátové kultury nikoliv 

 produkce ovlivnitelná podle poţadavků trhu 

 moţná selekce s vyšší produkcí sekundárních metabolitů 

 výsledné produkty po kvalitativní stránce homogenní, prosté 

kontaminujících zárodků a chemikálií pouţívaných k ochraně kultur 

 získávání nových látek v důsledku změn metabolismu explantátových 

rostlinných buněk, které nebyly zjištěny v mateřských rostlinách (21, 

22, 27) 

Jedním ze základních problémů zůstává relativně pomalý růst kultur a nízká 

produktivita tvorby sekundárních metabolitů. Pouze u malého počtu explantátových 

kultur se podařilo dosáhnout vyššího obsahu příslušných látek ve srovnání 

s mateřskou rostlinou. Jedná se například o ajmalicin (1,8 % v kultuře oproti 0,8 % v 
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rostlině), rosmarinovou kyselinu (25 %, v rostlině 3 %), serpentin (1,8 % proti 

rostlinným 0,8 %), ubichinon (0,04 % oproti 0,003 %). (22, 27) 

Cílem výzkumu produkce sekundárních metabolitů explantátovými kulturami i 

nadále zůstává dosaţení zvýšené produkce specializovaných metabolitů a dále 

zajistit, aby se syntetizované látky uvolňovaly do ţivného média. Případně určit, 

které aspekty ovlivňují metabolickou diferenciaci buněk. Bylo prokázáno, ţe faktory 

zpomalující růst explantátových kultur působí často stimulačně na produkci 

sekundárních metabolitů, na úkor omezeného působení primárního metabolismu. 

Oba metabolismy vyuţívají společných prekursorů, takţe za rychlého růstu a dělení 

jsou tyto prekursory vyuţívány např. k syntéze proteinů, ale za podmínek sníţeného 

růstu jsou tyto prekursory zpracovány k produkci sekundárních metabolitů. 

Stimulačně působí na produkci sekundárních metabolitů i určité stresory, např. 

změna koncentrace, mnoţství důleţitých ţivin v médiu, světelné podmínky, aplikace 

prekursorů či tzv. elicitorů do média. (21) 

3.3.5 Elicitace 

Nástrojem úspěšné elicitace je elicitor, který zvyšuje produkci sekundárních 

metabolitů v rostlinných explantátových kulturách na základě stresem vyvolaných 

obranných reakcí a ty vedou ke změně transkripce genů kódujících enzymy 

ovlivňující tvorbu sekundárních metabolitů. (28) 

Základní předpoklady úspěšné elicitace: 

 nalezení správného elicitoru 

 vhodná koncentrace elicitoru 

 doba působení elicitoru na rostlinnou kulturu (28) 

Elicitory se rozdělují na: 

– biotické (např. kyselina salicylová, chitosan) (29, 30, 31) 

– abiotické (např. soli těţkých kovů) (32, 33) 

Dusičnan ceričito-amonný 

Cer se řadí do skupiny vnitřně přechodných prvků (lanthanoidy). Tvoří 

sloučeniny v oxidačním stavu III a IV. Většina ceričitých solí se snadno redukuje na 
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soli cerité. Stálejší neţ jednoduché soli jsou soli komplexní. Dusičnan ceričito-

amonný se často pouţívá při oxidacích. (34, 35) 

3.3.6 Další využití 

Vedle výše jmenovaného klonování in vitro a zvyšování produkce 

sekundárních metabolitů se dají explantátové kultury vyuţít také k ozdravování 

rostlin, tzn. k produkci bezvirózních rostlin, případně prostých bakteriálních a 

houbových nákaz (21). 

Dále k uchovávání genofondu vzácných rostlinných druhů, kterým hrozí 

vyhynutí. Jako perspektivní se jeví kryoprezervace (uchovávání kultur ve zmraţeném 

stavu, respektive při teplotě kapalného dusíku, tj. při teplotě -196 ºC). Nejčastěji se 

provádí se semeny, protoţe v sobě neobsahují velké mnoţství vody a tedy nevyţadují 

před vlastní kryoprezervací kryoprotekci, která má za úkol předcházet poškození 

buněk ostrými ledovými krystaly. Tato metoda se prozatím nachází ve fázi 

experimentální. (21) 

Stále ve větším měřítku se uplatňují explantátové kultury při šlechtění rostlin. 

Genetickou variabilitu lze v kultuře in vitro zvýšit za pouţití různorodých mutagenů. 

Celý systém mutačního šlechtění je postaven na pouţití mutagenního záření a 

chemických mutagenů. Takto zmutované buněčné linie často neztrácejí totipotenci a 

tím lze získat výraznou genetickou proměnlivost i u rostlin regenerovaných in vitro. 

Tohoto se právě vyuţívá při šlechtění. (26) 

Své nezastupitelné místo představují explantátové kultury i pro vědecké účely 

(21). 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

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 druţstvo Pokrok, Ţilina 

Roller, Vývojové dílny AV ČR, Praha 

4.2 Chemikálie 

acetonitril p. a. 

dihydrogenfosforečnan draselný p. a. 

dusičnan draselný p. a. 

dusičnan amonný p. a. 

dusičnan ceričito-amonný 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 ţeleznatý p. a. 



28 

 

4.3 Explantátová kultura Angelica archangelica L. 

4.3.1 Explantátová kultura 

Pro pokusy byla pouţita třináctiletá suspenzní kultura odvozená ze vzrostného 

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

rostlin farmaceutické fakulty. Kultura byla kultivována v tekutém ţivném médiu 

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

0,4 mg/l benzylaminopurinu na rolleru ve tmě a na světle (světelná perioda 16 h 

světlo/8 h tma). Pasáţování bylo prováděno ve čtrnáctidenním intervalu. 

4.3.2 Kultivace explantátové kultury 

Pro sledování vlivu dusičnanu ceričito-amonného na produkci kumarinů byla 

kultura přepasáţována na ţivná média podle Murashigeho a Skooga s přídavkem 

dusičnanu ceričito-amonného v koncentraci 0,055; 0,55; 5,5; 55 a 275 mg/l média a 

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

Jako kontrola slouţila kultura kultivovaná v médiu podle Murashigeho a Skooga bez 

přídavku dusičnanu ceričito-amonného. Na konci kultivace byly kultury sklizeny, 

buňky byly odděleny od média odsátím za sníţeného tlaku, promyty destilovanou 

vodou a usušeny za laboratorní teploty. V usušených buňkách a v médiu byl 

stanoven obsah skopoletinu. 
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4.3.3 Živné médium podle Murashigeho a Skooga 

Sloţení ţivného média vztaţené na 1 litr je následující (36): 

CaCl2 . 2 H2O 

KNO3 

MgSO4 . 7 H2O 

NH4NO3 

KH2PO4 

FeSO4 . 7 H2O 

Na2EDTA 

MnSO4 . 4 H2O 

ZnSO4 . 7 H2O 

H3BO3 

KI 

CuSO4 . 5 H2O 

Na2MoO4 . 2 H2O 

CoCl2 . 6 H2O 

myoinositol 

hydrolyzát kaseinu 

glycin 

kyselina nikotinová 

pyridoxin hydrochlorid 

thiamin hydrochlorid 

sacharóza 

440,00 mg 

1900,00 mg 

370,00 mg 

1650,00 mg 

170,00 mg 

27,84 mg 

37,34 mg 

22,30 mg 

11,50 mg 

6,20 mg 

0,83 mg 

0,025 mg 

0,25 mg 

0,025 mg 

100,00 mg 

1000,00 mg 

2,00 mg 

0,50 mg 

0,50 mg 

0,10 mg 

30 000, 00 mg 

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

tlaku 0,1 MPa. 

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 
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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. 

V médiích bylo stanovení skopoletinu prováděno přímo, obsah byl počítán 

z kalibrační křivky skopoletinu a vyjadřován v mg na litr média. 

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 pouţity 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 (37): 

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

ix …….naměřené hodnoty 

x …….aritmetický průměr 

s…….směrodatná odchylka 
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5 VÝSLEDKY 

Tabulka č. 1: 

Vliv dusičnanu ceričito-amonného na obsah skopoletinu v médiu 

suspenzní kultury Angelica archangelica L. kultivované ve tmě. 

Koncentrace dusičnanu 

ceričito-amonného 

(mg/l) 

Obsah 

skopoletinu 

(mg/l) 

Směrodatná 

odchylka 

0 2,342 0,188 

0,055 2,587 0,163 

0,55 2,968 0,143 

5,5 2,638 0,091 

55 1,159 0,060 

275 0,583 0,032 
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Tabulka č. 2: 

Vliv dusičnanu ceričito-amonného na obsah skopoletinu v buňkách 

suspenzní kultury Angelica archangelica L. kultivované ve tmě. 

Koncentrace dusičnanu 

ceričito-amonného 

(mg/l) 

Obsah 

skopoletinu 

(mg/g) 

Směrodatná 

odchylka 

0 0,113 0,013 

0,055 0,110 0,015 

0,55 0,145 0,011 

5,5 0,139 0,010 

55 0,078 0.005 

275 0,033 0.001 
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Tabulka č. 3: 

Vliv dusičnanu ceričito-amonného na obsah skopoletinu v médiu 

suspenzní kultury Angelica archangelica L. kultivované za světla. 

Koncentrace dusičnanu 

ceričito-amonného 

(mg/l) 

Obsah 

skopoletinu 

(mg/l) 

Směrodatná 

odchylka 

0 1,733 0,101 

0,055 1,952 0,289 

0,55 1,629 0,042 

5,5 1,615 0,096 

55 0,787 0,053 

275 0,002 0,000 
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Tabulka č. 4: 

Vliv dusičnanu ceričito-amonného na obsah skopoletinu v buňkách 

suspenzní kultury Angelica archangelica L. kultivované za světla. 

Koncentrace dusičnanu 

ceričito-amonného 

(mg/l) 

Obsah 

skopoletinu 

(mg/g) 

Směrodatná 

odchylka 

0 0,081 0,017 

0,055 0,078 0,010 

0,55 0,072 0,008 

5,5 0,070 0,003 

55 0,051 0,010 

275 0,011 0,002 
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Graf č. 1: 

Obsah skopoletinu v médiu suspenzní kultury Angelica archangelica 

L. v závislosti na koncentraci dusičnanu ceričito-amonného při 

kultivaci ve tmě. 
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Graf č. 2:  

Obsah skopoletinu v buňkách suspenzní kultury Angelica 

archangelica L. v závislosti na koncentraci dusičnanu ceričito-

amonného při kultivaci ve tmě. 
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Graf č. 3:  

Obsah skopoletinu v médiu suspenzní kultury Angelica archangelica 

L. v závislosti na koncentraci dusičnanu ceričito-amonného při 

kultivaci za světla. 
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Graf č. 4:  

Obsah skopoletinu v buňkách suspenzní kultury Angelica 

archangelica L. v závislosti na koncentraci dusičnanu ceričito-

amonného při kultivaci za světla. 
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6 DISKUSE 

Cílem této diplomové práce bylo sledovat a zhodnotit vliv abiotického elicitoru 

dusičnanu ceričito-amonného na produkci sekundárního metabolitu skopoletinu 

suspenzní kulturou Angelica archangelica L. 

Pro experimenty byl pouţit dusičnan ceričito-amonný v koncentraci 0,055; 

0,55; 5,5; 55 a 275 mg/l média a jako kontrola slouţila kultura kultivována bez 

přídavku dusičnanu ceričito-amonného. Kultury byly kultivovány 14 dní ve tmě a na 

světle. 

Grafy č. 1 a 3 zobrazují vliv dusičnanu ceričito-amonného na obsah 

skopoletinu v médiu suspenzní kultury Angelica archangelica L. za tmy a za světla. 

Graf č. 1 dokumentuje produkci skopoletinu v médiu suspenzní kultury za tmy. 

Z grafu vyplývá, ţe působením dusičnanu ceričito-amonného jako elicitoru se 

zvýšilo mnoţství skopoletinu oproti kontrolní kultuře u koncentrace 0,055; 0,55 a 5,5 

mg/l. K nejvyššímu zvýšení produkce došlo při působení dusičnanu ceričito-

amonného o koncentraci 0,55 mg/l. Produkce byla zvýšena o 26,7 %. U nejslabší 

koncentrace hodnota skopoletinu stoupla o 10,4 % a u koncentrace 5,5 mg/l došlo 

k nárustu o 12,6 %. Graf č. 3 dokumentuje mnoţství skopoletinu v médiu v závislosti 

na daných koncentracích dusičnanu ceričito-amonného za světla. Oproti grafu č. 1 

bylo zvýšené produkce dosaţeno pouze při koncentraci 0,055 mg/l, u stoupajících 

koncentrací dusičnanu ceričito-amonného produkce skopoletinu byla niţší neţ u 

kontrolní kultury a postupně klesala. Při koncentraci 0,055 mg/l se produkce 

skopoletinu zvýšila o 12,6 %. 

Grafy č. 2 a 4 dokumentují vliv dusičnanu ceričito-amonného na obsah 

skopoletinu v buňkách suspenzní kultury Angelica archangelica L. za tmy a za 

světla. Graf č. 2 ukazuje vztah mezi koncentrací dusičnanu ceričito-amonného a 

obsahem skopoletinu v buňkách za tmy. Zvýšené hodnoty skopoletinu byly 

naměřeny při koncentraci 0,55 a 5,5 mg/l, ostatní hodnoty byly oproti kontrolní 

kultuře niţší. Nejvyššího mnoţství skopoletinu bylo zjištěno při koncentraci 0,55 

mg/l, navýšení oproti kontrolní hodnotě bylo o 28,3 %. I navýšení o 23 % při 

koncentraci 5,5 mg/l nelze povaţovat za zanedbatelné. Graf č. 4 vypovídá o tom, jak 

probíhala závislost produkce skopoletinu v buňkách na koncentraci dusičnanu 

ceričito-amonného za světla. Z grafu vyplývá, ţe při působení dusičnanu ceričito-

amonného jako elicitoru nebylo dosaţeno vyšších hodnot produktu, naopak přidání 
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elicitoru mělo u buněk suspenzní kultury negativní dopad na produkci sekundárního 

metabolitu ve srovnání s příslušnou kontrolní kulturou. Probíhala sestupná tendence, 

kdy při zvyšující se koncentraci dusičnanu ceričito-amonného se sniţovala produkce 

skopoletinu. Při koncentraci 0,055 mg/l se produkce sníţila o necelé 4 % oproti 

kontrole, ale při koncentraci 275 mg/l to bylo uţ o více neţ 86 %. 

Z výše uvedeného lze odvodit, ţe pokud srovnáme výsledné mnoţství 

skopoletinu v závislosti na koncentraci dusičnanu ceričito-amonného v médiu za tmy 

(graf č.1) a za světla (graf č. 3), zjistíme, ţe elicitaci lépe vyhovuje kultivace za tmy 

neţ za světla. I bez pouţití elicitoru lze za tmy dosáhnout vyšších hodnot 

skopoletinu, 2,342 mg/l oproti 1,733 mg/l za světla, coţ je zhruba 1,35 krát více. 

Kdyţ porovnáme mnoţství skopoletinu v buňkách v závislosti na koncentraci 

dusičnanu ceričito-amonného za tmy a za světla, jednoznačně zjišťujeme, ţe pro 

produkci skopoletinu je opět výhodnější kultivace za tmy neţ za světla, co se týká 

normálních podmínek i elicitace. Bez vyuţití elicitace je mnoţství skopoletinu 

v buňkách za tmy 0,113 mg/g oproti 0,081 mg/g za světla, coţ je přibliţně 1,39 krát 

více. 

V suspenzní kultuře anděliky lékařské byl zkoumán vliv dalších abiotických 

elicitorů na produkci kumarinů. Síran manganatý, chlorid nikelnatý a chlorid 

kobaltnatý obsah kumarinů v kultuře nezvýšily, zatímco vanadičnan sodný produkci 

kumarinů stimuloval, podobně jako dusičnan ceričito-amonný. (33, 38) 

Na základě výše uvedeného lze shrnout, ţe pro produkci skopoletinu suspenzní 

kulturou Angelica archangelica L. se jeví jako výhodnější kultivace za tmy a při 

pouţití dusičnanu ceričito-amonného jako elicitoru se nejlépe osvědčily jeho niţší 

koncentrace. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit vliv dusičnanu ceričito-amonného v 

koncentracích 0,055; 0,55; 5,5; 55 a 275 mg/l na produkci skopoletinu suspenzní 

kulturou Angelica archangelica L., kultivovanou za tmy a za světla. 

Ze získaných výsledků vyplývá, ţe dusičnan ceričito-amonný se osvědčil jako 

elicitor pro zvýšení obsahu skopoletinu v médiu suspenzní kultury za tmy i za světla, 

ale podstatně více za tmy. Největší nárůst obsahu skopoletinu v médiu nastal při 

koncentraci 0,55 mg/l, a to ve srovnání s kontrolní kulturou o 26,7 %. Zvýšení 

mnoţství skopoletinu se projevilo i u koncentrace 0,055 a 5,5 mg/l. Při kultivaci za 

světla se produkce skopoletinu zvýšila pouze u koncentrace 0,055 mg/l o 12,6 % ve 

srovnání s kontrolní kulturou. 

V buňkách suspenzní kultury se dusičnan ceričito-amonný osvědčil pouze u 

kultur kultivovaných za tmy. Největší nárůst nastal při koncentraci 0,55 mg/l, a to o 

28,3 % oproti kontrolní kultuře. Určitý nárůst byl i u koncentrace 5,5 mg/l. V 

kulturách kultivovaných za světla nevedl přídavek dusičnanu ceričito-amonného ke 

zvýšení obsahu skopoletinu v buňkách. 
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9 SOUHRN 

Petra Beránková 

Produkce sekundárních metabolitů v rostlinných explantátových kulturách 

Byl zkoumán vliv dusičnanu ceričito-amonného (0,055; 0,55; 5,5; 55; 275 mg/l 

média) jako potenciálního elicitoru na produkci skopoletinu suspenzní kulturou 

Angelica archangelica L. Kultura byla kultivována v tekutém ţivném médiu podle 

Murashigeho a Skooga s přídavkem 2 mg/l kyseliny 2,4-dichlorfenoxyoctové a 0,4 

mg/l benzylaminopurinu ve tmě a na světle. Stanovení skopoletinu bylo prováděno 

vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s fluorimetrickou detekcí. Produkce 

skopoletinu v kultuře se působením elicitoru zvýšila. Nejvyššího obsahu skopoletinu 

v kultivačním médiu i v buňkách bylo dosaţeno ve srovnání s neelicitovanou 

kulturou za tmy při koncentraci 0,55 mg/l. Obsah skopoletinu byl v kultuře 

kultivované za světla působením elicitoru zvýšen pouze v médiu při koncentraci 

0,055 mg/l. 
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SUMMARY 

Petra Beránková 

Production of secondary metabolites in plant tissue cultures 

The influence of ammonium cerium(IV) nitrate (0.055, 0.55, 5.5, 55 and 

275 mg/l of medium) as a potential elicitor of scopoletin production in cell 

suspension cultures of Angelica archangelica L. was investigated. The cultures were 

cultivated in a liquid Murashige and Skoog nutrient medium supplemented with 2 

mg/l 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and 0.4 mg/l benzylaminopurine in the light or 

dark. The content of scopoletin was determined by high performance liquid 

chromatography with fluorometric detection. The elicitor treatment improved 

production of scopoletin. In the dark-grown cultures, the highest amounts of 

scopoletin in the medium as well as in cells were reached with a concentration of 

0.55 mg/l, in comparison with non-elicited culture. In the light-grown cultures, the 

content of scopoletin was increased only in the medium with an elicitor 

concentration of 0.055 mg/l. 

 

 


