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1. Úvod 

 Léčivé rostliny a jejich pouţití v medicíně má dlouhou historii, později byly rovněţ 

vyuţívány látky anorganické povahy, ale fytoterapie převládala. Současná medicína vyuţívá 

k terapii zejména syntetické molekuly. 

 Přestoţe jsou známy syntetické postupy pro tvorbu terapeuticky účinných látek 

z rostlin, je jejich syntéza finančně velmi náročná a nerentabilní a proto se dodnes velké 

mnoţství sloučenin stále získává izolací z rostlin. Jako příklady takto získávaných látek je 

moţno uvést opium, artemisinin, taxol, kardiotonické glykosidy, ß-sitosterol...a další. [1] 

 Vzhledem k ubývání přirozeného prostředí a zhoršování jeho kvality mají 

explantátové kultury velký potenciál. Význam nespočívá pouze v produkci terapeuticky 

významných látek, ale významně přispívají i k rozvoji jiných odvětví biologie a chemie. [1] 

 V posledních třech dekádách 20. století došlo k rozvoji molekulární analýzy, 

k objevení a poznání chemických reakcí, metabolických drah, buněčné organizace 

v rostlinách a studiu zákonitostí, jeţ ovlivňují adaptační mechanismy rostlin na nepříznivé 

vlivy z prostředí. K mnohým objevům přispěly právě pokusy s explantátovými kulturami. 

Reprodukovatelnost a obecnou platnost takto získaných poznatků umoţňuje skutečnost, ţe 

kultury jsou pěstovány za aseptických podmínek, na přesně chemicky definovaných půdách, 

za přítomnosti chemicky definovatelných růstových faktorů. Zakládají se z rostlin, které 

náleţí do různých taxonomických skupin a tím zajišťují širokou moţnost výběru typu 

explantátové kultury vhodné pro studium daného problému. [2]  

U explantátových kultur se vyuţívá toho, ţe heterogenní skupiny buněk mohou být 

přeměněny v prakticky uniformní méně komplikované systémy. Mají však zároveň schopnost 

morfologické diferenciace nebo umoţňují navození stadia embryogeneze. Takto zjednodušené 

modely mohou slouţit pro studium metabolických drah, studium enzymů i izolaci genů. [2] 

 Buněčné a explantátové kultury umoţnily vytvoření haploidních rostlin a buněk a tím 

přispěly k rozvoji genetických a šlechtitelských studií. Studiem explantátových kultur byly 

identifikovány geny, promotory a byla rozpoznána jejich funkce. [2] 
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2. Řešená problematika 

Cílem mé práce bylo zjistit vliv přítomnosti dvou typů růstových regulátorů v ţivném 

médiu na biotransformaci hydrochinonu na arbutin suspenzní kulturou Datura meteloides 

D.C. ex Dunal.  

Hydrochinon byl přidáván do média ve dvou koncentracích (100 mg/l a 200mg/l), jako 

růstové regulátory byly pouţity 2,4-D a NAA v koncentracích 0,1, 1 a 10 mg/l, vzorky 

k analýze byly odebírány v intervalu 24, 48 a 168 hodin 
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3. Teoretická část 

3.1. Explantátové kultury 

Explantátové kultury představují kultivaci izolovaných rostlinných částí, orgánů, 

pletiv, buněk či protoplastů v umělých a definovaných podmínkách. 

Jedná se o kultury rostlinných buněk in vitro, které se liší stupněm organizace, 

asociace a diferenciace. Kultivace se provádí za aseptických podmínek. Ţivné půdy se 

sterilizují, aby nedocházelo ke kontaminaci mikroorganismy, které v konečném důsledku 

potlačují růst explantátu, který odumírá. Rovněţ je potřeba sterilizovat rostlinný materiál. 

K zaloţení prvotní kultury se vybírají pouze zdravé a nepoškozené části rostlin, které se 

povrchově chemicky sterilizují [3] 

Růst explantátových kultur a jejich udrţování v aktivním stavu, je moţné díky tzv. 

totipotenci. Je to vlastnost rostlinné buňky , kdy i diferencovaná buňka obsahuje veškerý 

genetický materiál, který je nezbytný k regeneraci celé rostliny. [4] 

 

Obecné rozdělení explantátových kultur: 

Orgánové explantátové kultury - (kořenové a meristémové) 

Explantátové kultury reprodukčních orgánů - tzv. pylové 

Tkáňové explantátové kultury (kalusy) 

Suspenzní explantátové kultury (různě velké shluky buněk) 

Explantátové kultury isolovaných buněk 

Explantátové kultury protoplastů [6] 

 

 

3.1.1. Historie explantátových kultur 

 První pokusy s explantátovými kulturami pocházejí z druhé poloviny 18. století-

konkrétně z roku 1756, kdy Henri-Luis Duhamel du Monceau popsal tvorbu kalusu a pupenů 

na uměle poraněném jilmu. Téměř o sto let se podobnou problematikou zabývali další vědci-

Trécul či Vochting.  

Základní koncepce explantátových resp. buněčných kultur ale vznikla aţ v roce 1902 a 

vytvořil ji Haberlandt. 
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I. fáze vývoje EK je období 1900-1960, kdy byly vypracovány základní techniky 

1902 - Haberland - totipotence rostlinných buněk - kultura isolovaných buněk listu 

1904 – Hanning - úspěch při kultivaci embryí ředkve 

1934 – White - vyuţití ţivného média s vitamíny a kvasničným extraktem, v němţ kultura 

vykazovala růst 

1937 – Nobecourt – Daucus - 1. rostoucí kultura, provádění pasáţování, proliferace 

1941 - Overbeeck a kol. - vyuţití kokosového mléka jako přídavku do ţivného média 

V tomto roce začíná i historie těsné souvislosti mezi EK a růstovými látkami. 

V kokosovém mléce byl objeven adenin, v extraktu z kvasnic kinetin, v endospermu 

kukuřice zeatin.  

1962 - Médium dle Murashige-Skooga - obsah cukrů, vitamínů a růstových regulátorů 

1965 - Hildebrandt, Vasil - suspenzní a buněčné kultury 

 

 

II. fáze - prašníkové a protoplastové kultury 

1960 – Cocking - 1. enzymatická izolace protoplastů 

1963 - Yamada a kol. - haploidy Tradescantia reflexa 

1970 - Kao, Keller, Miller - dělení protoplastů u sóji 

1972 - Carlson a spol. – somatická hybridizace a vznik 1. mezidruhového hybridu 

1973 - Nitsch, Norrel - mikrosporové kultury 

1978-Melchers a kol.-1. mezirodový hybrid- Solanum tuberosum x Solanum 

lycopersicum 

 

III. fáze - rozvoj genetického inţenýrství a biotechnologie 

1959 - Bonner-RNA polymerázy u rostlin, exprese genů rostlin 

1974 - Ti plasmid 

1980 - Ti plasmid a jeho přenos do hostitelského genomu, Ti plasmid jako vektor cizorodé 

DNA 

1985 - vyuţití plasmidů E. coli pro genetické inţenýrství 

1986 - inkorporace genů rezistence vůči herbicidům. rezistence vůči hmyzím škůdcům, 

virovým chorobám a chladu [5]  
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3.1.2. Faktory ovlivňující růst explantátových kultur 

Pro růst a vývoj v explantátové kultuře mají stěţejní význam kultivační podmínky. 

Zároveň tyto faktory ovlivňují produkční schopnost dané kultury. 

Základními faktory ovlivňujícími růst a produkční schopnost EK jsou: 

 

1. Médium, jeţ je zdrojem energie, výţivy a regulačních látek 

2. Světelný reţim a teplota - intenzita a kvalita světla a fotoperioda 

3. Plynná fáze - zvýšený či sníţený obsah některých plynů, popřípadě mnoţství vodní 

páry 

4. pH prostředí [7] 

 

Médium 

Sloţení ţivného média 

Tak jako u rostlin i u explantátových kultur zajištění optimálních podmínek pro růst 

významně ovlivní výtěţnost. Vyuţívá se tzv. základních půd a mění se koncentrace či forma 

jejích sloţek. Mění se jejich vzájemný poměr a sleduje se vliv na danou kulturu. [7] Je třeba 

přihlíţet ke specifickým nárokům daného rostlinného druhu i tomu, jakou část izolované 

rostliny pěstujeme. [3] 

 

Zdroj uhlíku 

 Vzhledem k tomu, ţe většina explantátových kultur není fotoautotrofní, je potřeba do 

půdy dodávat zdroj energie ve formě cukru. Pouţívá se zejména sacharóza. Nejčastější 

koncentrace sacharózy v médiu je 2-4%. Můţe být nahrazena i jinými cukry jako je například 

glukóza či fruktóza nebo cukerné alkoholy a kyseliny. [7] 

 

Organické složky 

  Pouţívají se aminokyseliny, hydrolyzát kaseinu, kvasničný extrakt či kokosová voda. 

Tyto organické přísady jsou nutné zejména při odvozování nových kultur, později je moţné 

jejich obsah v médiu sníţit. Rostlinné extrakty do jisté míry nahrazují přidávané syntetické 

regulátory růstu. Nevýhodou je, ţe nejsou chemicky přesně definovatelné. [7] 
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Makroprvky a mikroprvky 

 Z makroprvků mají největší význam dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík a síra. 

Z mikroprvků se pouţívají ionty, ţeleza, manganu, zinku, boru a molybdenu a vitamíny -

zejména thiamin. [6] 

 

Regulátory růstu (fytohormony) 

 K růstu a vývoji rostlin jsou kromě ţivin a minerálních látek potřebné i tzv. růstové 

látky. Nazývají se téţ fytohormony, jejich existenci předpověděl uţ v roce 1880 německý 

botanik Julius Sachs [8] 

 Rostlinný hormon je organická sloučenina, která je syntetizovaná v jedné části rostliny 

a translokovaná do jiné, kde fyziologickou reakci vyvolávají velmi malé dávky. Ţádný 

růstový proces není ovlivňován pouze jedním rostlinným hormonem. Toto se nazývá 

pleiotropní účinek. Rozhodující je počet aktivních molekul fytohormonu v místě účinku, coţ 

závisí na jejich biosyntéze, metabolismu a na regulaci transportu. Významná je senzitivita 

buněk k endogenním fytohormonům. [8] 

 Fytohormon je syntetizován omezenou skupinou buněk. Ve výzkumu se k důkazu 

vyuţívá značených prekurzorů (
3
H, 

14
C) hormonů, které se aplikují do rostlinných pletiv a 

poté se monitoruje výskyt značeného fytohormonu, druhou metodou je detekce hormonu ve 

specifickém orgánu. [8] 

 Hormony mají vliv i na genovou aktivitu, protoţe kontrolují správnou funkci enzymů 

a enzymatických systémů. [8] 

 

Auxiny 

 

Kyselina indolyl-3-octová  

 

 Mezi auxiny řadíme kyselinu indolyl-3-octovou tzv. IAA, kyselinu 4-chlor-IAA a 

kyselinu fenyloctovou - PAA. Prekurzorem auxinů je L-tryptofan. [9] 
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 Nejznámějšími účinky auxinů jsou stimulace dlouţivého růstu, vliv na diferenciaci a 

dělení buněk, stimulace tvorby kořenů a udrţení polarity buněk, orgánů i celé rostliny. Je 

důleţitý i pro vyvíjející se plody. Nezralá semena syntetizují IAA, ta se hromadí v plodu a 

zvyšuje jeho schopnost atrahovat asimiláty. 

V praxi se pouţívají auxiny syntetické, protoţe přírodní IAA je příliš nestálá. [8] 

 

Syntetické látky s účinky auxinů dělíme do 5-ti skupin 

 indolové kyseliny: kyselina indolyl-3-propionová (IPA) 

 naftalenové kyseliny: kyselina α-naftyl octová (NAA), ß-naftyloctová (NOA) 

 chlorfenoxykyseliny: 2,4-dichlorfenoxyoctová (2,4-D), trichlorfenoxyoctová (2,4,5-

T), 2-metyl-4-chlorfenoxyoctová (MCPA) 

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

 deriváty kyseliny pikolinové: picloram 

Po izolaci jsou to krystalické látky, špatně rozpustné ve vodě v kyselé a v neutrální oblasti. 

Dobře se rozpouštějí v organických rozpouštědlech a ve vodném alkalickém prostředí. Jedná 

se o slabé organické kyseliny. [8] 

 

Gibereliny  

  

Kyselina giberelová  

 

 Z chemického hlediska jsou to terpeny. Jejich biosyntéza vychází z kyseliny 

mevalonové. [9] Vznikají ve všech rostlinných orgánech, jejich nejvyšší koncentrace jsou 

v místech aktivního růstu a v nově se tvořících orgánech. Gibereliny stimulují dlouţivý růst, 

ale pouze nadzemních částí rostliny, stimulují rovněţ buněčné dělení. Dělení je stimulováno 

v přechodu fáze G1 do S a fáze S je obvykle zkrácena. U rostlin mají vliv na kvetení a klíčení 

semen. [8] 
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Cytokininy 

 

                              

kinetin         trans zeatin 

 Strukturálně přírodní i syntetické cytokininy vycházejí z adeninu. V rostlinách se 

vyskytují jako volné sloučeniny nebo jsou součástí molekul některých t-RNA. Cytokininy se 

uplatňují zejména při morfogenezi a zpomalování stárnutí rostlin. Určujícím faktorem 

regulace morfogeneze a dalších fyziologických procesů je vzájemný poměr auxinu a 

cytokininu. [8] 

 

Kyselina abscisová 

 

Kyselina abscisová  

 

 Patří mezi seskviterpeny a jejím prekurzorem u vyšších rostlin jsou terpenoidy. [9] 

Je to inhibiční fytohormon, který zpomaluje růst rostlin a připravuje rostlinu na období 

vegetačního klidu. Zejména zpomaluje růst nadzemních výhonků a to především 

potlačováním buněčného dělení v kambiu. Její zvýšená hladina indukuje syntézu zásobních 

bílkovin v semenech a zabraňuje jejich předčasnému klíčení. Tak jako ostatní terpenoidy 

vzniká v chloroplastech a dalších plastidech. [8] Produkci kyseliny abscisové zvyšuje zejména 
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stres rostlin.Častými stresovými faktory jsou nedostatek vody a mráz. Ke studiu ABA se 

vyuţívá buď její aplikace, inhibice syntézy nebo pouţití rostlinného mutantu. [10] 

 

Etylen 

 

 

 

 Je to plynný hormon. Jeho koncentrace v buňce je velmi nízká a je dána rozpustností 

v plazmě. V cytoplazmě se nacházejí specifická vazebná místa pro etylen. Etylen stimuluje 

stárnutí a opad listů a květů a stimuluje dozrávání plodů. Tvorba etylenu je první reakcí 

rostlin na působení stresorů. [8]   

 

Ostatní regulátory 

 Sem řadíme brassinosteroidy, kyselinu jasmonovou, polyaminy, oligosachariny, 

fenolické látky. [8] 

 

Světlo a teplota 

 Biosyntéza i akumulace sekundárních metabolitů závisí jak u intaktních rostlin tak u 

rostlinných kultur in vitro na světelných podmínkách. U mixotrofní suspenze Lupinus poly- 

phyllus došlo desetinásobnému zvýšení obsahu alkaloidů oproti heterogenní kultuře naopak 

růst a syntéza berberinu v suspenzi Coptis japonica je světlem zcela inhibována. [13] 

 Světlo má rozhodující význam při syntéze antokyanů. Zdroje světla ve formě 

fotobioreaktorů však produkují i teplo, proto je potřeba zajistit chlazení a produkce je 

finančně náročná. Proto byly vyprodukovány buněčné linie Bupleurum falcatum, které 

produkují antokyany ve tmě. [14] Na základě těchto pokusů byly vyselektovány buněčné linie 

i z dalších rostlin jako je Aralia cordata [15] nebo Fragaria ananassa. [16] 

 Stimulační vliv světla na sekundární metabolismus se vysvětluje tím, ţe světlo 

stimuluje tvorbu chloroplastů, ve kterých probíhají některé metabolické reakce [17]  

 Explantátové kultury se obvykle pěstují za konstantní teploty.U kalusových a 

suspenzních kultur se teplota pohybuje obvykle v rozmezí 24 – 27 °C, u protoplastových 
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kultur bývá vyšší. Krátkodobé výkyvy teplot explantátové kultury snášejí dobře. Na 

nepříznivou teplotu reagují obvykle zpomalením růstu. Někdy se dokonce sníţená teplota 

pouţívá k záměrnému zpomalení růstu kultury. Při extrémních výkyvech, které jsou příliš 

časté však můţe dojít k porušení a odumření kultury. [18] 

 

Aerace 

 Přítomnost kyslíku ovlivňuje diferenciaci buněk. Nevýhodou klasických aeračních 

systémů, které vyuţívají proudění plynu a intenzivního míchání média je vznik střiţných sil, 

které pak poškozují buňky. 

 Perspektivní alternativou je vyuţití nosičů kyslíku. Těmi jsou roztoky perfluorovaných 

sloučenin – tzv. PFCs. Perfluorovaný dekalin byl pouţit jako nosič kyslíku v kultuře 

Nicotiana tabacum. Dostatek kyslíku můţe zvýšit produkci biomasy, ale při jeho nadbytku 

nastává inhibice růstu buněk. [12]. Pokud jsou pěstovány fotomixotrofní kultury tak naopak 

vyţadují probublávání CO2 [7]  

 

pH prostředí 

 Většinou kultury vyţadují pH v rozmezí 5-6. V průběhu ţivota kultury se často pH 

mění vlivem metabolismu, proto je ţádoucí pH kontrolovat a průběţně upravovat [11] 

 

 

 

3.1.3. Využití explantátových kultur 

Explantátové kultury se vyuţívají zejména ve farmacii a v zemědělství. 

 

Využití ve farmacii 

Produkce látek přírodního původu in vitro 

Je to alternativa k získávání produktů izolovaných z rostlin získaných sběrem nebo 

velkoplošným pěstováním. 

Výhody:  

 Produkce probíhá za řízených podmínek - produkce je kontinuální 

 Je nezávislá na klimatických podmínkách 

 Je nezávislá na ročním období 
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 Poţadovaný produkt je homogenní a bez patogenů. Získávání produktů obsaţených 

v nesnadno pěstovatelných rostlinách nebo rostlinách ohroţených vyhynutím 

 Získávání nových látek v důsledku změn metabolismu explantátových rostlinných 

buněk 

 Získávání produktů biotransformací, kdy z levných a komerčně dostupných substrátů 

lze získat farmaceuticky významné látky. [4] 

 Explantátových kutur se vyuţívá v případě, ţe poţadovaný produkt neumí vytvářet 

bakterie ani kvasinky, které se na obdobné účely vyuţívají jiţ dlouho [4]. Technika vychází 

z metody submersní kultivace buněk mikroorganismů. [[19] Rentabilita se zvyšuje, kdyţ je 

moţno provádět kontinuální kultivaci -z jediného inokula lze dlouhodobě získávat produkty. 

Efektivní je téţ kultivace, při níţ vzniká více farmaceuticky významných látek-např. kultivace 

buněčné suspenze tabáku, produkující současně nikotin a ubichinon [20] 

 

Vyuţití v zemědělství: 

 
Ozdravování rostlin 

 Pouţívá se zejména při ozdravování od virových infekcí, vyuţívá se toho, ţe apikální 

meristémy jsou zpravidla bez patogenů. Po provedení excize meristému se provede 

mikropropagace, při nemoţnosti úplného odstranění viru se můţe provést eliminace i 

zvýšením teploty, pouţitím antivirotik či antibiotik nebo opakovaným pasáţováním 

s antimikrobiální látkou s následným testováním na přítomnost patogenů. [21] 

 

Uchovávání (konzervace) druhů 

 Slouţí k uchovávání vzácných, ohroţených a jiných vybraných kultur. Uchovávat se 

dají kalusy, buňky, embrya, apikální meristémy, vajíčka a prašníky 

 Při krátkodobém uchovávání tj. 8-12 měsíců se kultury pěstují při ne zcela ideálních 

podmínkách. Nejčastěji při teplotě 5-8°C, jsou přidány inhibitory růstu - kyselina 

abscisová a osmotikum – obvykle 3-5 % manitol. 

 Při dlouhodobém uchovávání se vyuţívá kryoprezervace. K explantátovým kuturám 

se přidají kryoprotektanty. Mezi nejznámější patří DMSO, sorbitol, etylen, 

propylenglykol aj. a poté se zmrazí tekutým dusíkem (-196°C) a uchovává se při 

 –80°C aţ –100°C [22] 
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Šlechtitelství a produkce geneticky identického materiálu mikropropagačními technikami 

 Umoţňují rychlé namnoţení nově vyšlechtěných odrůd a produkci haploidních rostlin, 

které poté slouţí jako materiál pro šlechtitelské programy [23] 

 

Zdroj genů 

 Rostlinné buněčné kultury mohou být zdrojem genů zahrnutých do biosyntetických 

cest, které vedou k produktům komerčního i lékařského zájmu. Tyto geny se dají naklonovat, 

odpovídající enzymy se přenesou do buněk bakterií nebo kvasinek, které nakonec syntetizují 

poţadované rostlinné produkty.To bylo převedeno na syntéze proteinu monellinu 

z Dioscoerophyllum cumminsii v kvasinkách Candida utilis [24] 

 

 

3.1.4. Základní problémy při produkci látek přírodního 

původu in vitro 

 Přes počáteční optimismus se produkce in vitro potýká s mnohými problémy, které 

dosud omezují vyuţitelnost explantátových kultur v praxi. 

Ve srovnání s matečnou rostlinou je produkce sekundárních metabolitů často variabilní, velmi 

nízká nebo nulová.. Objevují se potíţe při převádění kultur do průmyslových objemů. 

Ve srovnání s mikroorganismy je kultivace zdlouhavá. Technika je relativně finančně náročná 

- je potřeba drahé zařízení pro kultivaci, ţivná média apod. [4] 

Velmi důleţité je tedy zvolit vysokoprodukční linie, aby se produkce finančně vyplatila. 

Provádí se screening na úrovni rostliny, kdy se hledají vhodné rostlinné druhy a metody 

kultivace. Další screening se provádí přímo v buněčné kultuře, kdy se provádí screening 

buněčných shluků mikrokolonií (např. fotometricky) nebo jednotlivých buněk 

v protoplastových kulturách. Rovněţ se dá vyuţít mutageneze zářením nebo chemickými 

mutageny nebo genová manipulace. 

Velmi často je produkce a akumulace sekundárního metabolismu vázána na určitou 

anatomickou strukturu či struktury, které se v kulturách nevyskytují. Tato kompartmentace 

má značný význam, umoţňuje oddělení akumulovaného substrátu od degradačních enzymů. 

Porušením či absencí orgánové a pletivové specifiky se porušují metabolické dráhy nebo 

úplně zanikají.  

Pokud je syntéza u intaktní rostliny vázána na určitý orgán potom tato syntéza probíhá 

v kultuře odvozené od daného rostlinného orgánu. [7] 
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3.2. Produkce sekundárních metabolitů tkáňovými 

kulturami 

Sekundární metabolismus 

 Některé taxonomické skupiny jednobuněčných organismů, rostlin i ţivočichů mají 

schopnost syntetizovat poměrně sloţité chemické sloučeniny, které mají specifický význam 

pouze pro svého producenta nebo jejich funkce není poznána. Mnoho takových produktů je 

v současné době klasifikováno jako „sekundární metabolity“ a souhrn biochemických drah 

vedoucích k jejich vzniku jako „sekundární metabolismus“.  

Pro termín „sekundární metabolity“ nalezneme i další synonyma jako „idiolity“ (látky 

vznikající v idiofázi růstu), „speciální metabolity“. 

 

Vztah mezi primárním a sekundárním metabolismem 

 Při bliţším pohledu na biochemické dráhy primárního a sekundárního metabolismu 

nalezneme řadu společných, ale také řadu rozdílných znaků. Sekundární metabolismus 

zahrnuje jedinečné metabolické dráhy, které umoţňují vytvořit obrovské mnoţství látek, které 

z primárního metabolismu neznáme.  

Do primárního metabolismu se obvykle zařazuje 

a) metabolismus sacharidů (včetně Krebsova cyklu a energetického metabolismu) 

b) metabolismus lipidů  

c) metabolismus proteinů a aminokyselin  

d) metabolismus nukleových kyselin a nukleotidů  

e) metabolismus kofaktorů  

 

 Některé organismy vyuţívají pro syntézu sekundárních metabolitů jejichţ struktura je 

podobná struktuře primárních metabolitů existující enzymy primárního metabolismu, jiné 

syntetizují stejnou skupinu sekundárních metabolitů pomocí speciálních enzymů.Tvorba 

sekundárních metabolitů je determinována soubory genů asociovaných se speciálními 

regulačními mechanismy, které řídí dobu a hladinu jejich exprese. Řídící mechanismy jsou 

integrovány s fyziologickými funkcemi daného mikro či makroorganismu [25] 
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Tab. 1 Základní rozdíly obecného (primárního) a sekundárního metabolismu [25] 

 Primární metabolismus Sekundární metabolismus 

Vztah k samostatné existenci 

ţivota  
zásadní, pro ţivot nezbytný je specifický, postradatelný 

Vztah k růstu 
zásadní,produkuje stavební 

látky 
nesouvisí s růstem 

Fyziologický význam je přesně definován není přesně znám 

Aktivita v průběhu ţivotního 

cyklu 

aktivní v průběhu celého 

ţivotního cyklu 

zpravidla pouze v určité fázi 

cyklu 

Aktivita ve vztahu k 

podmínkám vnějšího prostředí 
vţdy aktivní pouze za určitých podmínek 

Existence ve vztahu k typu 

organismu 
ve všech organismech pouze u určitých taxonů 

Povaha produktu 
přesně definované látky, 

jednodušší struktury 

směsi látek, mají komplexní 

chemickou strukturu 

 

Obecný (primární) a sekundární metabolismus vyuţívá v celé řadě uzlových bodů 

metabolických drah společné intermediáty.  

Klíčovými intermediáty, které se podílejí na syntéze většiny sekundárních metabolitů jsou 

a) sacharidy; 

b) šikimová kyselina a/nebo aromatické kyseliny; 

c) nearomatické aminokyseliny; 

d) C1 sloučeniny; 

e) krátké mastné kyseliny (nejčastěji octová, propionová); 

f) intermediáty citrátového cyklu; 

g) puriny a pyrimidiny. 

Původ a evoluce sekundárního metabolismu 

Většina enzymů primárního metabolismu je přítomna ve všech současných ţivých 

organismech a nepochybně byly přítomny také ve většině jejich předků. V případě enzymů 

sekundárního metabolismu a genů, které je kódují, nalézáme jejich rozšíření u velmi 

omezeného počtu organismů. 

Sekundární metabolity vznikají z univerzálně přítomných prekurzorů, které představují 

produkty primárního metabolismu (acetyl CoA, aminokyseliny, šikimát). Geny kódující 

enzymy sekundárního metabolismu jsou s největší pravděpodobností výsledkem duplikace a 

následné divergence genů původně začleněných v primárním metabolismu. Je zřejmé, ţe 

některé z těchto procesů se odehrály ve velmi dávné minulosti, jiné jsou podstatně mladšího 

data, a ţe k těmto procesům docházelo zcela nezávisle za různých podmínek v mnoha různých 
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větvích evolučního stromu ţivota. Sekundární metabolismus má tedy mnoho počátků a je 

polyfyletický. 

Sekundární metabolity jsou často povaţovány za méně důleţité. Tento pohled je však 

zavádějící. Nepostradatelnost těchto látek pro svého producenta je dosti výmluvně potvrzena 

udrţováním příslušné genetické determinace po desítky aţ tisíce milionů let. Sekundární 

metabolity jsou pro svého producenta často významnými chemickými zbraněmi proti 

kompetitorům, predátorům či parazitům. [25] 

 

Organizace biosyntetických genů 

 Podrobnou analýzou organizace genů zodpovědných za biosyntézu sekundárního 

metabolitu byl zjištěn nejen počet genů zahrnutých v daném metabolismu, ale také jejich 

pozice na jednotlivých chromosomech organismu. Tyto analýzy byly prováděny zejména u 

mikroorganismů produkujících antibiotika. [25] 

 

Funkce sekundárních metabolitů 

 Důkaz, ţe sekundární metabolismus přináší organismu výhodu a ţe tato výhoda v prvé 

řadě vychází z funkce produkovaného metabolitu, se zdá být v současné době 

nezpochybnitelný. 

Z širšího pohledu můţeme aktivity sekundárních metabolitů, poskytující organismu výhodu 

rozdělit do dvou skupin: 

 mohou zvyšovat schopnost růstu, reprodukce nebo rozšíření v určitém prostředí 

 mohou zvyšovat naději na přeţití, poskytnout ochranu proti kompetitorům nebo 

predátorům. [25] 

 

Chemická signalizace 

 Řada sekundárních metabolitů se chová jako chemické signály. Patří sem 

autoregulátory, které u luminiscenčních bakterií aktivují produkci světla, u streptomycet se 

podílejí na koordinaci sporulace. Je známá funkce faktoru α pro sexuální diferenciaci u 

kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Blakeslea trispora (komerčně vyuţívaný producent β-

karotenu) produkuje tzv. trisporové kyseliny, opět ovlivňují sexuální morfogenezi mycelia. 

Současně je ovlivňována také úroveň produkce β-karotenu. Zearalenon je látka, která 

indukuje tvorbu perithecia u Gibberella zea. Sklerosporin indukuje tvorbu sklerospor u 

Sclerotinia fructicola. 
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Jiné sekundární metabolity slouţí jako chemické signály podporující diferenciaci 

vegetativních buněk vedoucí ke vzniku plodů. Svou feromonovou aktivitou mohou zvyšovat 

pohlavní reprodukci u hmyzu ap. [25] 

 

Obranné funkce 

 Většina známých sekundárních metabolitů má však daleko agresivnější role. Produkce 

antibiotik, zasahujících mnoha biochemickými mechanismy metabolické dráhy, resp. ţivotní 

funkce ostatních mikroorganismů, je významným faktorem v soutěţi o zdroje. Protoţe 

mikroorganismy soutěţí v podstatě o stejné zdroje také s ţivočichy, není překvapující, ţe celá 

řada sekundárních metabolitů je potenciálně toxických také pro vyšší organismy. Zatímco 

mechanismus aktivity antibiotik je směrován na intermediární metabolismus nebo syntézu 

makromolekul, toxicity vůči vyšším organismům je dosahováno mechanismy, které zasahují 

vyšší hladinu funkcí, např. hormonální nebo nervový systém (neurotoxiny ap.) 

 V některých případech mají sekundární metabolity roli pouze odstrašující. Tak je tomu 

například u plísní, které produkují vedle velmi nebezpečných mykotoxinů také celou řadu 

pigmentů. Pigmentace (například na obilí) signalizuje ostatním konzumentům – hmyzu, 

hlodavcům – přítomnost mikroorganismů a tedy moţnost dalšího nebezpečí. [25] 

 Mikroorganismy vstupující do interakce s rostlinami (mikroorganismy v rhizosféře,  

fytopatogeny) často produkují sekundární metabolity, které podporují růst hostitelské rostliny.  

A to buď přímo (rostlinné hormony) nebo nepřímo produkcí metabolitů, které potlačují růst 

rostlinných patogenů. [25] 

 

Vztah sekundárního metabolismu k růstu a diferenciaci 

 Z dosavadních poznatků plyne, ţe tvorba sekundárního metabolitu je omezena na 

určitou fázi ţivotního cyklu [25] 
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3.3. Možnosti ovlivnění produkce sekundárních 

metabolitů tkáňovými kulturami 

3.3.1. Kultivační podmínky 

 Vhodné podmínky příznivě ovlivňují nejen růst samotné kultury, ale i produkci 

sekundárních metabolitů. Zjišťují se experimentálně a upravují se pro konkrétní rostlinný 

explantát (vhodná teplota, vlhkost, světelné podmínky, typ a koncentrace růstových 

regulátorů) [3] 

 

 

3.3.2. Imobilizace buněk 

 Rostlinné buňky mohou být imobilizovány zapouzdřením do gelu (entrapment), 

vazbou na povrch pevného nosiče nebo inkapsulací do dialyzačních membrán (hollow fiber) 

Mezi nejčastější polymery, které se pouţívají pro zapouzdření buněk patří agar, alginát sodný, 

ţelatina, agaróza a polyakrylamid. Zvláštním způsobem imobilizace je pouţití hotové 

polyuretanové pěny, do které se buňky nechají prorůst. Cílem imobilizace je zvýšení 

produkce sekundárních metabolitů jak syntézou de novo tak biotransformací.[26] 

 

 

3.3.3. Metabolické inženýrství a genová manipulace 

 Postupy metabolického inţenýrství by v budoucnu měly vylepšit produktivitu 

rostlinných buněčných nebo tkáňových kultur. Klíčem k úspěchu je detailní poznání 

metabolických drah. Tvorba poţadovaných produktů je často závislá na vývojové regulaci a 

podnětech z vnějšího prostředí. Problémem je členění buněk vyšších rostlin na organely, 

přičemţ poţadovaná dráha můţe být lokalizovaná do několika organelových kompartmentů, 

mezi nimiţ fungují transportní mechanismy. Zohlednění kompartmentace má zásadní 

význam, protoţe transgeny umístěné na nesprávné místo zůstávají bez nezbytných substrátů. 

[2]. Polohu transgenů je moţné detekovat pomocí PCR a biosensoru, na němţ je 

imobilizována sonda. Biosenzor je tvořen piezoelektrickým krystalem [27] 

 Zatím se objevují i obtíţe při trvalém zakotvení transgenu v genomu. Izolace genů a 

poznání jejich funkce umoţní téţ provádět cílenou mutagenezi s cílem zvýšit výtěţnost a 

stereospecifitu. [2] 
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 Poznatek, ţe kultury rychle rostoucích kořenů (hairy root cultures) se vyznačují 

zvýšenou produkcí SM se vyuţívá k indukci jejich růstu v některých kulturách. Provádí se 

inokulací buněčné kultury pomocí bakterie Agrobacterium rhizogenes, ta slouţí jako transfer 

t-DNA způsobující tvorbu rychle rostoucích kořenů a následně se eliminuje z kultury 

antibiotiky. [28]. Vytvoření transgenních rostlin popř. kultur je moţné i bombardováním 

zlatými částicemi potaţenými plazmidovou DNA nesoucí ß - glukuronidásu a neomycin 

transferázu, tento postup byl pouţit u kultury Linum usitatissimum L.. Předpokládá se, ţe by 

mohl být alternativou k metodám, které pouţívají Agrobakterie. [29]  

 

 

3.3.4 Elicitace 

 Je to metoda, při níţ se pouţívají látky biologického původu. Tyto látky působí jako 

stimulátory aktivity enzymů v rostlinných pletivech nebo stimulují tvorbu těchto enzymů. 

Elicitory fungují jako stresový faktor, na nějţ potom rostlina reaguje zvýšenou produkcí 

sekundárních metabolitů. Elicitace je indukční proces, způsobuje aktivaci některých genů, jeţ 

potom ovlivňují enzymy, které katalyzují syntézu sekundárního metabolismu Biotickými 

elicitory jsou nejčastěji inaktivované kultury mikroorganismů.Příkladem mohou být buněčné 

linie Papaver somniferum vystavené působení homogenátu houby Botrytus, které syntetizují a 

akumulují sanguinarin. [30]  

Mezi abiotické elicitory řadíme chemické a fyzikální činitele, kterými jsou zvýšená teplota, 

nebo chlad, UV záření, některé chemické sloučeniny - např. NaCl, KCl, sorbitol popřípadě 

změny sloţení ţivného media. Např. zvýšený přísun ţivin ke kultuře a poté přidání elicitorů 

nebo sníţení obsahu nutrientů v médiu, coţ můţe vést ke zvýšené produkci poţadovaného 

metabolitu a uvolňování metabolitu do média z něhoţ je potom odebírán. [20]. Chemické 

elicitory ortovanadičnan sodný a vanadylsulfát indukují akumulaci idolových alkaloidů 

v kultuře Catharantus roseus [31] 

 

 

 

3.3.5. Ovlivnění akumulace sekundárního metabolitu 

 Některé buněčné kultury transportují sekundární metabolity do vakuol, které mají 

omezenou kapacitu. U některých kultur se proto ovlivňuje permeabilita tonoplastu a 



 

 

24 

buněčných membrán a tím zvýšená produkce sek. metabolitu do média odkud je poté 

odebírán. Pouţívají se chemické látky jako je DMSO nebo Triton X-100. Nevýhodou je 

sníţená ţivotaschopnost takto ošetřených buněčných kultur. [28] 

 Mezi další techniku patří vyuţití dvoufázového systému kultivace, kdy vzniká 

náhradní prostor pro akumulaci SM. Příkladem je získávání sanguinarinu z kultury buněk 

kalifornského máku. Bioreaktor obsahuje vodnou fázi s buněčnou kulturou a silikonový olej, 

který je extrakční fází. SM je rychle izolován do extrakční fáze, je lokalizován v menším 

objemu. Není ovlivněna ţivotaschopnost buněk. Tuto metodu je moţno spojit i s elicitací. 

[28] 

 

 

3.3.6. Ovlivnění morforegulace 

 Produkce SM je často vázána na přítomnost specializovaných pletiv a buněk. Řízením 

morfogeneze je moţné navodit ţádané metabolické dráhy. K tomu se vyuţívají růstové 

regulátory. [7] Vliv organogenese byl prokázán u Duboisia myoporoides. [32] 

 

 

3.3.7. Vliv ploidie 

 Ploidie je počet homologních sad chromozomů v ţivé buňce. Polyploidie je běţná u 

rostlin, kde je často výhodná, neboť můţe způsobovat vyšší výnosy. [33] 

 Závislost na ploidii můţe být kvantitativní-tj. zvýšená či sníţená produkce sekundárních 

metabolitů i kvalitativní. Ta se objevuje tehdy, kdyţ kultura produkuje více SM. Di-, tri-, 

hexaploid Urginea indica obsahuje zejména stigmasterol, ale kampesterol je obsaţen pouze 

v triploidu. [34] 

 

 

3.3.8. Fáze buněčného cyklu 

 Délka buněčného cyklu je významným faktorem, který ovlivňuje produkci 

sekundárního metabolitu i rychlost růstu a mnoţení biomasy. Provádějí se výzkumy zaměřené 

na ovlivnění délky jednotlivých fází cyklu, protoţe mnohé metabolity jsou produkovány jen 

v určité fázi cyklu. Například kinetin u kultury Datura innoxia ovlivňuje délku fáze G1 a G2 

[35] 
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3.4. Biotransformace 

 Při biotransformacích se vyuţívá biosyntetické kapacity rostlinných buněk 

k chemickým transformacím látek. Jako výchozí substráty se mohou vyuţít jednak látky 

rostlině v běţném prostředí nedostupné - jsou jimi syntetické látky, chemické analogy a 

sekundární metabolity jiných rostlinných druhů nebo jsou transformovány látky v rostlině 

přítomné i za běţných podmínek. Tkáňové kultury jsou schopné provádět i specifické 

transformační reakce exogenních látek, jako jsou esterifikace, oxidace, redukce, hydroxylace 

a glykosylace. Tvorba glykosylovaných konjugátů je obzvlášť významná, protoţe mnoho 

sekundárních metabolitů se v intaktních rostlinách vyskytuje právě v této formě. [36] 

Přítomnost vhodných katalyzátorů v médiu umoţňuje regiospecifitu a stereospecifitu 

biotransformačních reakcí. To je důleţité zejména při produkci látek vyuţívaných pro terapii 

některých onemocnění, kde často léčivý účinek má pouze jediný stereoizomer daného léčiva. 

Kalusové kultury Portulaca grandiflora (č. Portulacaceae) umoţňují v jediném 

biotransformačním kroku produkci čistého enantiomeru L-DOPA z tyrosinu. L-DOPA je 

významným léčivem pro terapii Parkinsonovy choroby. [37] 

Je moţné isolovat specifické druhy, které provádějí konkrétní biotransformační reakci 

např. hydroxylaci ß-metyldigitoxinu na ß-metyldigoxin [38] 
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3.5. Rod Datura 

Oddělení: Magnoliophyta 

Třída: Magnoliopsida 

Podtřída: Magnoliidae 

Řád: Solanales 

Čeleď: Solanaceae 

Pro řád Solanales je charakteristická biogeneze tropanových, pyridinových, 

steroidních alkaloidů a u čeledi Boraginaceae také pyrolizidinových alkaloidů. Chybí 

třísloviny a iridoidy. [39] 

Popis rostliny: Jsou to jednoleté, zřídka krátce vytrvalé, dichaziálně větvené, robustní byliny 

s tlustým větveným hlavním kořenem, oděné jednoduchými, vícebuněčnými ţláznatými nebo 

krycími trichomy. Listy jsou střídavé, řapíkaté s celistvou čepelí, celokrajnou aţ laločnatě 

zubatou nebo peřenoklanou. Květy jsou jednoduché v rozsochách větví, krátce stopkaté, 

pravidelné. Kalich úzce válcovitý, s (3-)5(-6) krátkými cípy, uvnitř lysý, vně krátce pýřitý 

nebo pýřitě ţláznatý. Koruna je jednoduchá, zřídka zdvojená (aţ ztrojená), úzce a dlouze 

nálevkovitá, lysá, na konci výrazně rozšířená, s 5(-9) téměř zcela srostlými, na vrcholu 

zpravidla zašpičatělými cípy. Tyčinek je 5(-8) s dlouhými tenkými nitkami na bázi srostlými 

s korunní trubkou, prašníky úzce elipsoidní, semeník je dvoupouzdrý nebo v dolní části 

zdánlivě čtyřpouzdrý, na povrchu s malými masitými ostny, čnělka dlouhá, niťovitá s 2(-3) 

laločnatou sedlovitou bliznou. Plodem je mnohosemenná vejcovitá aţ kulovitá 2-4 pouzdrá 

tobolka na povrchu s různě velkými ostny, vzácně bez ostnů. Semena jsou ledvinovitá, na  

povrchu mělce dolíčkovitá. [40] 

 

Hlavní obsahové látky: 

1. Tropanové alkaloidy: meteloidin, skopolamin, apohyoscin, norhyoscin, hyoscyamin, 

tropin, atropin, littorin a cuscohygrin 

2.  Flavonoidy: qercetin a kaempferol  
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Tropanové alkaloidy: Jsou to produkty sekundárního metabolismu, odvozené od ornithinu, 

jsou to estery tropinu  a jeho derivátů s organickými kyselinami. U rodu Datura jsou to 

kyseliny tropová a tiglinová. [41] 

 

Flavonoidy- jsou to deriváty fenylchromanu. Základem je chroman arylovaný v polohách 2, 3 

nebo 4. [42] 

 

 

 

3.6. Arbutin 

(C12H16O7, Mw=272,25)  

Je to fenolický glykosid. Jeho biosyntéza ve vyšších rostlinách vychází z tyrosinu, který se 

přes kyselinu p-kumarovou a kyselinu 4 - hydroxybenzoovou mění na arbutin. [42] 

 

3.6.1. Výskyt arbutinu 

 Arbutin ( hydrochinon-ß-D-glukopyranosid) se získává jednak z přírodních zdrojů, ale 

lze ho syntetizovat i chemicky. Přesto získávání z rostlin zůstává hlavním zdrojem této látky 

Přirozeně se nachází jako sekundární metabolit v mnoha rostlinách. Mezi nejvýznamnější 

patří zejména  Arctostaphyllos ava-ursi (medvědice lékařská), č. Ericaceae. Procentuální 

obsah v rostlině je obvykle 3-12 %. Vyuţívají se listy a extrakty z listů. Dalším významným 

zdrojem je Rhodococcus vitis-idaea (brusinka obecná), č. Vacciniaceae. Obvykle obsahuje 4-

9% arbutinu. [42] 

 Mezi další zástupce patří Bergenia crassifolia (badan tučnolistý) č. Saxifragaceae a 

Pyrus communis (hrušeň obecná) č.Rosaceae. [43] 
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3.6.2. Metabolismus arbutinu 

Arbutin se v organismu rychle metabolizuje a vylučuje se jako hydrochinon, 

hydrochinon glukuronid a hydrochinon sulfát. Dobře se vstřebává z gastrointestinálního 

traktu. Vylučuje se zejména močí [44] 

 

3.6.3. Využití arbutinu 

Arbutin se v organismu přeměňuje na hydrochinon, který má antimikrobiální, 

adstringentní a desinfekční vlastnosti. Kromě toho arbutin inhibuje tyrosinkinásu, čehoţ se 

vyuţívá při terapii rakoviny kůţe a v bělících pleťových krémech. [45] 

Vyuţívá se při léčbě močových infekcí, zánětů močového měchýře, ledvinových kamenů a 

jako diuretikum. [46] 

Nedávné pokusy rovněţ prokázaly schopnost inhibice růstu HCT-15 buněk (buňky lidského 

karcinomu tlustého střeva) [47] 

Arbutin má rovněţ antitusické účinky. [48] 

 

 

3.6.4. Nežádoucí účinky arbutinu 

Vedlejší účinky se projevují jako nauzea, zvracení, podráţděnost, nespavost a zvýšená srdeční 

frekvence. 

Při předávkování, které se však projevuje aţ po poţití velmi vysokých dávek se objevují  

křeče, delirium kolaps a zrychlení dechu 

Dlouhodobé uţívání vysokých dávek můţe poškozovat játra a způsobovat albuminurii a 

hematurii. [46] 

 

 

3.6.5. Způsoby užití 

Způsoby uţívání: perorální a topická aplikace, moţná je i inhalace [46] 
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3.6.6. Arbutin a interakce s chemickými léčivy 

Arbutin vykazuje synergistický efekt při současném uţívání některých nesteroidních 

protizánětlivých látek jako je indometacin či ibuprofen. [49] 

Synergisticky působí i v kombinaci s aloesinem, kdy dochází k zvýšené inhibici tyrosinázové 

aktivity [50] 
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4. Experimentální část 

4.1.Přístroje 

Laboratorní analytické váhy AND Helago s.r.o. 

Přesné váhy Kern 572 

Teplovzdušný sterilizátor Chirana IP 21 

Box s laminárním prouděním Holten LaminAir (HV MINI) 

Sušárna Memmett 

Silufol UV 254, sklárny Kavalier, podnik Votice 

UV/VIS detektor PU 4110 Philips 

Multichannel detektor DAD PU 4021 Philips 

Pumpa PU 4110 Philips 

Předkolona 30 x 3 mm CGC SGX C, velikost částic 5 μm (Tessek Praha) 

Kolona 250 x 4 Purospher Star RP – 18 endcapped, velikost částic 5 μm ( Merck, Darmstadt) 

Vakuová odparka Heidolph, LABORATA 4001 

 

 

4.2. Chemikálie  

4 – aminoantipyrin čistý, Chemapol 

Agar noble difco laboratories, Detroit 

Vodný roztok amoniaku 25 % p.a., Lachema 

Arbutin pro laboratorní účely, Roth 

Ethanol 96% 

Glycin p.a., Lachema 

Hexakyanoţelezitan draselný p.a., Lachema 

Hydrochinon p.a., Lachema 

Hydrolyzát kaseinu, Sigma 

Chloroform p.a., Lachema 

Kyselina 2,4 – dichlorfenoxyoctová, Merck 

Kyselina α-naftyloctová, Merck 

Kyselina chlorovodíková, Lachema 

Kyselina nikotinová čistá, Lachema 
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Methanol gradient grade for liquid chromatography 

Methanol p.a., Lachema 

Methylarbutin izolovaný na Katedře farmaceutické botaniky a ekologie 

Myo-inositol, Sigma 

N-benzyladenin, Merck 

Pyridoxin hydrochlorid DAB 6, Loba Chemie 

Sacharosa p.a., Lach – Ner 

Thiamin hydrochlorid B.P., U.S.P., Koch – Light Laboratories Ltd. 

 

 

4.3. Použitý biologický materiál  

 Kalusové kultury dlouhodobě udrţované na Katedře farmaceutické botaniky a 

ekologie (pasáţ 54-58) odvozené z embryí Datura meteloides D.C. ex Dunal. 

Kalusové kultury byly pěstovány v 100 ml Erlenmayerových baňkách při teplotě 27° C na 

základním médiu dle Murashigeho a Skooga (MS) s přídavkem kyseliny 2,4 – 

dichlorfenoxyoctové (2,4 D) v koncentraci 1mg/l. 

 

 

4.4. Biotransformační pokusy 

Pro biotransformační pokusy byly kalusové kultury převedeny na suspenzní kultury do 

tekutého ţivného média a umístěny na třepačku. 

Do ţivného média byly přidány růstové regulátory 2,4 D nebo NAA. Růstové regulátory byly 

v koncentracích 0,1 mg/l, 1mg/l a 10 mg/l a arbutin byl přidáván ve dvou koncentracích-100 

mg/l a 200 mg/l 

Odběry suspenzních kultur byly prováděny v intervalech 24, 48, 168 hodin 

 

ANALÝZA OBSAHOVÝCH LÁTEK 

Příprava extraktu: 

Kalusy byly usušeny při pokojové teplotě na skleněných Petriho miskách vyloţených 

filtračním papírem. Takto usušené kalusy byly rozetřeny tloučkem v třecí misce. 

Z rozmělněného prášku bylo naváţeno mnoţství 0,250 g na analytických vahách. Toto 
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mnoţství bylo extrahováno za studena v etanolu 96 % po dobu 48 hodin. Extrakt byl 

zfiltrován a nechal se volně odpařit za laboratorní teploty.  

Analýza obsahových látek byla provedena pomocí TLC a HPLC. 

TLC (Thin – Layer Chromatography – Tenkovrstevná chromatografie)-Pomocí této metody 

byla provedena kvalitativní analýza. Byly pouţity desky Silufol a Silikagel 60 Merck, detekce 

byla provedena chemicky.  

 

Pouţité standardy:  

0,1 % metanolický roztok hydrochinonu 

0,1 % metanolický roztok arbutinu 

 

Vyvíjecí soustava: 

chloroform : methanol (75 : 25) 

 

Detekční činidla:  

4 – aminoantipyrin ( 0.02 M vodný roztok) 

amoniak ( 10 % vodný roztok ) 

K3Fe(CN)6 (1 % vodný roztok)  

 

HPLC ( High – Performance Liquid Chromatography, Vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie ). Pomocí této metody byla provedena kvantitativní analýza 

Parametry přístroje:  

pumpa: Philips PU 4110 

detektor: Philips PU 4110 UV/VIS 

kolona: Lichrisper RP – 18, velikost částic 5 μm, 250 x 4 mm (Merck) 

předkolona: SGX C18, velikost částic 10 μm CGC 30 x 3 mm (Tessek) 

Vzorky byly před analýzou rozpuštěny v 1 ml metanolu 

Analýza: 

průtoková rychlost mobilní fáze 0,5 ml/minutu 

nástřik 20 μl 

detektor UV/VIS PU 4110, vlnová délka 285 nm 

Fáze  0-20 minut: 5 % - 35 % acetonitril : 95 % - 65 % vody 

  20-21 minut 35 % - 80 % acetonitrilu : 65 % - 20 % vody 

  21-40 minut: 80 % acetonitrilu : 20 % vody 
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Obr. 1 Výchozí kalusová kultura Datura meteloides (pasáţ 54) kultivovaná na médiu dle MS 

s přídavkem 2,4-D v koncentraci 1 mg/l 
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5. Výsledky 

Pouţité zkratky 

TLC    Tenkovrstevná chromatografie 

 

HPLC   Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

 

A   Arbutin 

H   Hydrochinon 

NAA  kyselina α-naftyloctová 

2,4 D  kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová 

 

Interpretace výsledků 

+   pozitivní 

-   negativní 

 

 

5.1.Výsledky TLC analýzy 

Tab.2 Výsledky TLC analýzy extraktů kultury Datura meteloides po 24 hodinách kultivace 

s hydrochinonem (100 mg/l) na médiu s přídavkem 2,4-D 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 
čas odběru 

koncentrace regulátoru 

2,4-D 
arbutin hydrochinon 

100 mg/l 24 hodin 0,1 mg/l + + 

100 mg/l 24 hodin 1,0 mg/l + + 

100 mg/l 24 hodin 10,0 mg/l + + 

 

Tab.3 Výsledky TLC analýzy extraktů kultury Datura meteloides po 48 hodinách kultivace 

s hydrochinonem (100 mg/l) na médiu s přídavkem 2,4-D 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 
čas odběru 

koncentrace regulátoru 

2,4-D 
arbutin hydrochinon 

100 mg/l 48 hodin 0,1 mg/l + + 

100 mg/l 48 hodin 1,0 mg/l + + 

100 mg/l 48 hodin 10,0 mg/l + + 
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Tab.4 Výsledky TLC analýzy extraktů kultury Datura meteloides po 168 hodinách kultivace 

s hydrochinonem (100 mg/l) na médiu s přídavkem 2,4-D 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 
čas odběru 

koncentrace regulátoru 

2,4-D 
arbutin hydrochinon 

100 mg/l 168 hodin 0,1 mg/l + + 

100 mg/l 168 hodin 1,0 mg/l + + 

100 mg/l 168 hodin 10,0 mg/l + + 

 

Tab.5 Výsledky TLC analýzy extraktů kultury Datura meteloides po 24 hodinách kultivace 

s hydrochinonem (200 mg/l) na médiu s přídavkem 2,4-D 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 
čas odběru 

koncentrace regulátoru 

2,4-D 
arbutin hydrochinon 

200 mg/l 24 hodin 0,1 mg/l + + 

200 mg/l 24 hodin 1,0 mg/l + + 

200 mg/l 24 hodin 10,0 mg/l + + 

 

Tab.6 Výsledky TLC analýzy extraktů kultury Datura meteloides po 48 hodinách kultivace 

s hydrochinonem (200 mg/l) na médiu s přídavkem 2,4-D 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 
čas odběru 

koncentrace regulátoru 

2,4-D 
arbutin hydrochinon 

200 mg/l 48 hodin 0,1 mg/l + + 

200 mg/l 48 hodin 1,0 mg/l + + 

200 mg/l 48 hodin 10,0 mg/l + + 

 

Tab.7 Výsledky TLC analýzy extraktů kultury Datura meteloides po 168 hodinách kultivace 

s hydrochinonem (200 mg/l) na médiu s přídavkem 2,4-D 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 
čas odběru 

koncentrace regulátoru 

2,4-D 
arbutin hydrochinon 

200 mg/l 168 hodin 0,1 mg/l + + 

200 mg/l 168 hodin 1,0 mg/l + + 

200 mg/l 168 hodin 10,0 mg/l + + 
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Tab.8 Výsledky TLC analýzy extraktů kultury Datura meteloides po 24 hodinách kultivace 

s hydrochinonem (100 mg/l) na médiu s přídavkem NAA 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 
čas odběru 

koncentrace regulátoru 

NAA 
arbutin hydrochinon 

100 mg/l 24 hodin 0,1 mg/l + + 

100 mg/l 24 hodin 1,0 mg/l + + 

100 mg/l 24 hodin 10,0 mg/l + + 

 

Tab.9 Výsledky TLC analýzy extraktů kultury Datura meteloides po 48 hodinách kultivace 

s hydrochinonem (100 mg/l) na médiu s přídavkem NAA 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 
čas odběru 

koncentrace regulátoru 

NAA 
arbutin hydrochinon 

100 mg/l 48 hodin 0,1 mg/l + + 

100 mg/l 48 hodin 1,0 mg/l + + 

100 mg/l 48 hodin 10,0 mg/l + + 

 

Tab.10 Výsledky TLC analýzy extraktů kultury Datura meteloides po 168 hodinách kultivace 

s hydrochinonem (100 mg/l) na médiu s přídavkem NAA 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 
čas odběru 

koncentrace regulátoru 

NAA 
arbutin hydrochinon 

100 mg/l 168hodin 0,1 mg/l + - 

100 mg/l 168 hodin 1,0 mg/l + - 

100 mg/l 168 hodin 10,0 mg/l + - 

 

Tab.11 Výsledky TLC analýzy extraktů kultury Datura meteloides po 24 hodinách kultivace 

s hydrochinonem (200 mg/l) na médiu s přídavkem NAA 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 
čas odběru 

koncentrace regulátoru 

NAA 
arbutin hydrochinon 

200 mg/l 24 hodin 0,1 mg/l + + 

200 mg/l 24 hodin 1,0 mg/l + + 

200 mg/l 24hodin 10,0 mg/l + + 
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Tab.12 Výsledky TLC analýzy extraktů kultury Datura meteloides po 48 hodinách kultivace 

s hydrochinonem (200 mg/l) na médiu s přídavkem NAA 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 
čas odběru 

koncentrace regulátoru 

NAA 
arbutin hydrochinon 

200 mg/l 48 hodin 0,1 mg/l + + 

200 mg/l 48 hodin 1,0 mg/l + + 

200 mg/l 48 hodin 10,0 mg/l + + 

 

Tab.13 Výsledky TLC analýzy extraktů kultury Datura meteloides po 168 hodinách kultivace 

s hydrochinonem (200 mg/l) na médiu s přídavkem NAA 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 
čas odběru 

koncentrace regulátoru 

NAA 
arbutin hydrochinon 

200 mg/l 168hodin 0,1 mg/l + - 

200 mg/l 168 hodin 1,0 mg/l + - 

200 mg/l 168 hodin 10,0 mg/l + - 

 

Tab.14 Výsledky TLC analýzy ţivných půd pro Datura meteloides po 24 hodinách kultivace 

s prekurzorem hydrochinonem v koncentraci 100 mg/l a 200 mg/l v médiu s přídavkem 2,4-D 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 

koncentrace regulátoru 

2,4-D 
arbutin hydrochinon 

100 mg/l 0,1 mg/l + + 

200 mg/l 0,1 mg/l + + 

100 mg/l 1 mg/l + + 

200 mg/l 1 mg/l + + 

100 mg/l 10 mg/l + + 

200 mg/l 10 mg/l + + 
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Tab.15 Výsledky TLC analýzy ţivných půd pro Datura meteloides po 48 hodinách kultivace 

s prekurzorem hydrochinonem v koncentraci 100 mg/l a 200 mg/l v médiu s přídavkem 2,4-D 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 

koncentrace regulátoru 

2,4-D 
arbutin hydrochinon 

100 mg/l 0,1 mg/l + + 

200 mg/l 0,1 mg/l + + 

100 mg/l 1 mg/l + + 

200 mg/l 1 mg/l + + 

100 mg/l 10 mg/l + + 

200 mg/l 10 mg/l + + 

 

Tab. 16 Výsledky TLC analýzy ţivných půd pro Datura meteloides po 24 hodinách kultivace 

s prekurzorem hydrochinonem v koncentraci 100 mg/l a 200 mg/l v médiu s přídavkem NAA 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 

koncentrace regulátoru 

NAA 
arbutin hydrochinon 

100 mg/l 0,1 mg/l + + 

200 mg/l 0,1 mg/l + + 

100 mg/l 1 mg/l + + 

200 mg/l 1 mg/l + + 

100 mg/l 10 mg/l + + 

200 mg/l 10 mg/l + + 

 

Tab. 17 Výsledky TLC analýzy ţivných půd pro Datura meteloides po 48 hodinách kultivace 

s prekurzorem hydrochinonem v koncentraci 100 mg/l a 200 mg/l v médiu s přídavkem NAA 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 

koncentrace regulátoru 

NAA 
arbutin hydrochinon 

100 mg/l 0,1 mg/l + + 

200 mg/l 0,1 mg/l + + 

100 mg/l 1 mg/l + + 

200 mg/l 1 mg/l + + 

 100 mg/l 10 mg/l + + 

200 mg/l 10 mg/l + + 
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5.2. Výsledky HPLC analýzy 

Kalibrační křivka arbutinu 
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Tab. 18 Výsledky HPLC analýzy extraktů kultury Datura meteloides, po 24 hodinách 

kultivace s hydrochinonem v koncentraci 100 mg/l a 200 mg/l na médiu s přídavkem 

regulátoru 2,4 D 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 

koncentrace regulátoru 

2,4 D 
obsah arbutinu 

100 mg/l 0,1 mg/l 0,62 % 

200 mg/l 0,1 mg/l 0,70% 

100 mg/l 1 mg/l 0,71% 

200 mg/l 1 mg/l 0,74% 

100 mg/l 10 mg/l 0,78% 

200 mg/l 10 mg/l 0,79% 

 

Tab. 19 Výsledky HPLC analýzy extraktů kultury Datura meteloides, po 48 hodinách 

kultivace s hydrochinonem v koncentraci 100 mg/l a 200 mg/l na médiu s přídavkem 

regulátoru 2,4 D 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 

koncentrace regulátoru 

2,4 D 
obsah arbutinu 

100 mg/l 0,1 mg/l 0,83 % 

200 mg/l 0,1 mg/l 0,86 % 

100 mg/l 1 mg/l 0,93 % 

 200 mg/l 1 mg/l 0,95 % 

100 mg/l 10 mg/l 0,99 % 

200 mg/l 10 mg/l 1,18 % 
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Tab. 20 Výsledky HPLC analýzy extraktů kultury Datura meteloides po 168 hodinách 

kultivace s hydrochinonem v koncentraci 100 mg/l a 200 mg/l na médiu s přídavkem 

regulátoru 2,4 D 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 

koncentrace regulátoru 

2,4 D 
obsah arbutinu 

100 mg/l 0,1 mg/l 1,32 % 

 200 mg/l 0,1 mg/l 1,36 % 

100 mg/l 1 mg/l 1,39 % 

200 mg/l 1 mg/l 1,40 % 

100 mg/l 10 mg/l 1,41 % 

200 mg/l 10 mg/l 1,42 % 

 

Tab. 21 Výsledky HPLC analýzy extraktů kultury Datura meteloides po 24 hodinách 

kultivace s hydrochinonem v koncentraci 100 mg/l a 200 mg/l s přídavkem regulátoru NAA 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 

koncentrace regulátoru 

NAA 
obsah arbutinu 

100 mg/l 0,1 mg/l 0,54 % 

200 mg/l 0,1 mg/l 0,72  % 

100 mg/l 1 mg/l 0,98 % 

200 mg/l 1 mg/l 1,17 % 

100 mg/l 10 mg/l 1,22 % 

200 mg/l 10 mg/l 1,24 % 

 

Tab. 22 Výsledky HPLC analýzy extraktů kultury Datura meteloides po 48 hodinách 

kultivace s hydrochinonem v koncentraci 100 mg/l a 200 mg/l s přídavkem regulátoru NAA 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 

koncentrace regulátoru 

NAA 
obsah arbutinu 

100 mg/l 0,1 mg/l 1,18 % 

200 mg/l 0,1 mg/l 1,29  % 

100 mg/l 1 mg/l 1,36 % 

200 mg/l 1 mg/l 1,48 % 

100 mg/l 10 mg/l 1,65 % 

200 mg/l 10 mg/l 1,72  % 
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Tab.23 Výsledky HPLC analýzy extraktů kultur Datura meteloides po 168 hodinách kultivace 

s hydrochinonem v koncentraci 100 mg/l a 200 mg/l s přídavkem regulátoru NAA 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 

koncentrace regulátoru 

NAA 
obsah arbutinu 

100 mg/l 0,1 mg/l 1,24 % 

200 mg/l 0,1 mg/l 1,29 % 

100 mg/l 1 mg/l 1,41 % 

200 mg/l 1 mg/l 1,49 % 

100 mg/l 10 mg/l 1,77 % 

200 mg/l 10 mg/l 1,81 % 

 

Tab. 24 Výsledky HPLC analýzy ţivných médií pro kultivaci Datura meteloides po 24 

hodinách kultivace s hydrochinonem v koncentraci 100 mg/l a 200 mg/l s přídavkem 

regulátoru NAA 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 

koncentrace regulátoru 

NAA 
obsah arbutinu 

100 mg/l 0,1 mg/l 0,45 % 

200 mg/l 0,1 mg/l 0,62 % 

100 mg/l 1 mg/l 0,39 % 

 200 mg/l 1 mg/l 0,95 % 

100 mg/l 10 mg/l 0,49 % 

200 mg/l 10 mg/l 0,94  % 

 

Tab. 25 Výsledky HPLC analýzy ţivných médií pro kultivaci Datura meteloides po 48 

hodinách kultivace s hydrochinonem v koncentraci 100 mg/l a 200 mg/l s přídavkem 

regulátoru NAA 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 

koncentrace regulátoru 

NAA 
obsah arbutinu 

100 mg/l 0,1 mg/l 0,37 % 

200 mg/l 0,1 mg/l 0,92 % 

100 mg/l 1 mg/l 0,47 % 

200 mg/l 1 mg/l 0,92 % 

100 mg/l 10 mg/l 0,53 % 

200 mg/l 10 mg/l 0,97 % 
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Tab. 26 Výsledky HPLC analýzy ţivných médií pro kultivaci Datura meteloides po 48 

hodinách kultivace s hydrochinonem v koncentraci 100 mg/l a 200 mg/l s přídavkem 

regulátoru 2,4-D 

koncentrace prekurzoru 

hydrochinonu 

koncentrace regulátoru 

2,4-D 
obsah arbutinu 

100 mg/l 0,1 mg/l 0,76 % 

200 mg/l 0,1 mg/l 0,81 % 

100 mg/l 10 mg/l 0,82 % 

200 mg/l 10 mg/l 0,84 % 
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6. Diskuse 

Moţnost vyuţití rostlinných kultur in vitro pro produkci sekundárních metabolitů je jiţ 

dlouhou dobu předmětem výzkumu mnoha vědeckých pracovišť. Důvodem je nejen 

zhoršující se ţivotní prostředí a úbytek přirozených rostlinných druhů, ale i to, ţe některé 

sekundární metabolity se ve zvýšené míře uplatňují v terapii a pouhé získávání z rostlinného 

materiálu není dostačující, protoţe se v rostlinách vyskytují jen v malém mnoţství. 

Úkolem mé diplomové práce bylo zjistit biotransformační schopnost kultury Datura 

meteloides v závislosti na typu a koncentraci růstového regulátoru, koncentraci prekurzoru 

hydrochinonu a na době jeho působení. K biotransformačním pokusům byly pouţity kalusové 

kultury Datura meteloides dlouhodobě udrţované na Katedře farmaceutické botaniky a 

ekologie, pasáţ 54-58, které byly pro biotransformační pokusy převedeny na kultury 

suspenzní. Do ţivného média byly přidávány dva růstové regulátory, byly jimi 2,4-D a NAA. 

Byly pouţity v koncentraci 0,1 mg/l, 1 mg/l a 10 mg/l. Prekurzor arbutinu hydrochinon byl 

přidáván v koncentraci 100 mg/l a 200 mg/l. Doba působení byla 24, 48 a 168 hodin. 

Přítomnost arbutinu byla detekována pomocí TLC a jeho kvantita byla stanovena HPLC 

analýzou. Zároveň byla provedena TLC i HPLC analýza ţivných médií.  

Zjistila jsem, ţe všechny suspenzní kultury bez ohledu na typ a koncentraci růstové 

látky, koncentraci prekurzoru a dobu působení transformují hydrochinon na arbutin. Výsledky 

TLC analýzy korespondují s výsledky HPLC analýzy. 

Při TLC analýze extraktů kultivovaných s regulátorem 2,4-D se prokázala přítomnost 

nezmetabolizovaného hydrochinonu i arbutinu při všech biotransformačních pokusech. 

Procentuální obsah arbutinu se zvyšoval s délkou kultivační doby. Kultury s koncentrací 

prekurzoru hydrochinonu 200 mg/l produkovaly více arbutinu neţ kultury s obsahem 

prekurzoru hydrochinonu 100 mg/l. Na produkci měla vliv i koncentrace růstového 

regulátoru. Při stejné koncentraci prekurzoru a době jeho působení se jeho obsah zvyšoval se 

zvyšující se koncentrací růstového regulátoru. Nejniţší obsah arbutinu při pouţití růstového 

regulátoru 2,4-D byl 0,62 % při kultivaci 24 hodin, koncentraci regulátoru 0,1 mg/l a 

koncentraci prekurzoru hydrochinonu 100 mg/l. Nejvyšší procentuální obsah arbutinu-1,42 % 

byl při kultivaci 168 hodin, koncentraci regulátoru 10 mg/l a koncentraci prekurzoru 

hydrochinonu 200 mg/l. 

Při TLC analýze extraktů kultivovaných s regulátorem NAA se rovněţ prokázala 

přítomnost arbutinu při všech biotransformačních pokusech, hydrochinon byl prokázán pouze 

u extraktů získaných kultivací 24 a 48 hodin. Při kultivaci 168 hodin se pravděpodobně 
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veškerý hydrochinon přeměnil na arbutin. I při pouţití tohoto růstového regulátoru se 

zvyšoval procentuální obsah arbutinu s délkou kultivační doby. Kultury s koncentrací 

prekurzoru hydrochinonu 200 mg/l produkovaly více arbutinu neţ kultury s obsahem 

prekurzoru hydrochinonu 100 mg/l. Na produkci měla rovněţ vliv i koncentrace růstového 

regulátoru. Nejniţší koncentrace arbutinu - 0,54 % byla při kultivaci 24 hodin, koncentraci 

regulátoru 0,1 a koncentraci prekurzoru hydrochinonu 100 mg/l. Nejvyšší procentuální obsah 

arbutinu - 1,81 % byl při kultivaci 168 hodin, koncentraci regulátoru 10 mg/l a koncentraci 

prekurzoru hydrochinonu 200 mg/l. 

Vyšší produkci arbutinu vykazovaly kultury, kde růstovým regulátorem byla NAA. 

V ţivných médiích byl TLC analýzou prokázán arbutin i hydrochinon u obou typů růstových 

regulátorů Byla zároveň provedena i HPLC ţivných médií. Kvantitativní analýza ţivných 

médií není kompletní z důvodu rychlé kontaminace některých variant. Arbutin se uvolňoval 

do ţivného média v mnoţství maximálně 0,97 % 

 U kultury Datura meteloides byla sledována schopnost tvořit arbutin nejen 

z prekurzoru hydrochinonu, ale i z kyseliny 4-hydroxybenzoové a tyrosinu. Bylo zjištěno, ţe i 

tyto prekurzory jsou biotransformovány na arbutin. Prokázalo se, ţe obsah arbutinu vzrůstá 

rovněţ s dobou kultivace. Jeho koncentrace po týdenní kultivaci s hydrochinonem byla 7,40% 

u tyrosinu 3,22 % a u kyseliny 4-hydroxybenzoové pouze 2,51 %. Schopnost biotransformace 

těchto prekurzorů byla prokázána i u dalších kultur např. Leuzea carthamoides, Leonurus 

cardiaca, Rheum palmatum, Coronilla varia, Brassica oleracea, Bergenia crassifolia, Bellis 

perennis, nebo Rhodiola rosea. [51] 

Velmi zajímavé výsledky přinesly pokusy s kulturou Rauwolfia serpentina, kdy byl 

pouţit hydrochinon v koncentraci 200 mg/l. Po 168 hodinové kultivaci byl získán arbutin v 

mnoţství 18 g/l [52]. 

Na Katedře farmaceutické botaniky a ekologie, byly provedeny i biotransformační 

pokusy s kulturou Schisandra chinensis. Byla zjišťována moţnost produkce arbutinu a 

salicinu. K této kultuře byly přidávány jako prekurzory fenylalanin, kyselina skořicová, p-

kumarová, p-anisová, o-kumarová, kyselina salicylová, salicylaldehyd, helicin a hydrochinon. 

Koncentrace prekurzoru byla vţdy 100 mg/l a doba působení byla 6, 12, 24, 48 a 168 hodin. 

Pozitivní výsledky byly prokázány TLC a HPLC analýzou při pouţití hydrochinonu, přičemţ 

největší koncentrace arbutinu, byla po týdenní kultivaci – 5,08 %, zároveň se arbutin 

uvolňoval i do ţivného média. Toto mnoţství odpovídá obsahu arbutinu v intaktní rostlině. 

[53]. 
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Na témţe pracovišti byly rovněţ provedeny pokusy s kulturou Centella asiatica. K této 

kultuře byly přidávány prekurzory arbutinu hydrochinon, tyrozin, kyselina p-

hydroxybenzoová, p-kumarová. Arbutin byl detekován v extraktech kalusů při pokusech 

s prekurzorem hydrochinonem a to v mnoţství 0,50%. Nebyl však uvolňován do ţivného 

média. V médiu byl identifikován netransformovaný hydrochinon. [54]. 

Na biotransformační schopnost kultury a výtěţnost má vliv také typ kultury. Byly 

provedeny pokusy se suspenzními a můstkovými kulturami Datura meteloides. Se vzrůstající 

koncentrací hydrochinonu a délkou kultivační doby se zvyšoval obsah arbutinu, ale u 

můstkových kultur byl 1,09 %, zatímco u suspenzních kultur byl 3,05 %. Tento rozdíl je dán 

tím, ţe suspenzní kutury jsou s médiem a prekurzorem v lepším kontaktu. Proto se metoda 

suspenzní kultivace jeví pro tyto pokusy výhodnější. [23] Nezanedbatelný vliv na 

biotransformační schopnost kultur má její stáří. Naše současné hodnoty produkce jsou niţší 

oproti předešlým pokusům právě vlivem starších kultur. Nicméně však biotransformační 

schopnost kultur potvrzují.  
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7. Závěr 

1. Byla prokázána schopnost suspenzní kultury Datura meteloides biotransformovat 

prekurzor hydrochinon na arbutin. 

 

2. Vyšší produkcí arbutinu vykazovaly kultury při pouţití prekurzoru hydrochinonu 

v koncentraci 200 mg/ 

 

3. Obsah arbutinu se zvyšoval s dobou působení prekurzoru. 

 

4. Při pouţití růstového regulátoru NAA byly získány vyšší hodnoty arbutinu oproti 

růstovému regulátoru 2,4-D. Obsah arbutinu se zvyšoval se vzrůstající koncentrací 

růstového regulátoru. 

 

5. Přítomnost arbutinu byla prokázána pomocí tenkovrstevné chromatografie následně 

kvantitativně stanovena pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Nejvyšší 

procentuální obsah arbutinu-1,81 % byl po 168 hodinové kultivaci s hydrochinonem o 

koncentraci 200 mg/l a růstovým regulátorem NAA o koncentraci 10 mg/l. 

 

6. Arbutin se uvolňoval do ţivného média v mnoţství maximálně 0,97%  
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Abstrakt 

Mrákotová H.: Explantátové kultury vyšších rostlin 31. Diplomová práce, Univerzita Karlova 

v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci králové, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie, 

2008 

 

Tato práce byla zaměřena na studium biotransformace exogenního prekurzoru hydrochinonu 

na arbutin in vitro kulturou Datura meteloides D.C ex Dunal. Do ţivného média byl přidáván 

prekurzor arbutinu hydrochinon v koncentraci 100 mg/l a 200 mg/l a růstové regulátory 2,4-D 

nebo NAA v koncentracích 0,1 mg/l, 1 mg/l a 10 mg/l. Odběr kultur byl proveden v časových 

intervalech 24, 48 a 168 hodin. 

Pokusy prokázaly pozitivní výsledky (TLC a HPLC analýza) v produkci arbutinu ve všech 

suspenzních kulturách. Jeho koncentrace se zvyšovala s časem kultivace. Zároveň se 

produkce zvyšovala se vzrůstající koncentrací prekurzoru hydrochinonu a růstového 

regulátoru.  

Nejvyšší obsah arbutinu při kultivaci na médiu s růstovým regulátorem 2,4-D byl zjištěn při 

pouţití prekurzoru hydrochinonu v koncentraci 200 mg/l, koncentraci 2,4-D 10 mg/l a době 

kultivace s prekurzorem 168 hodin (1,42%) 

Nejvyšší obsah arbutinu při kultivaci na médiu s růstovým regulátorem NAA byl zjištěn při 

pouţití prekurzoru hydrochinonu v koncentraci 200 mg/l, koncentraci NAA 10 mg/l a době 

kultivace s prekurzorem 168 hodin (1,81%). Arbutin byl uvolňován do média. 
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Abstract 

Mrákotová H. : Explant cultures of Higher plants 31. Diploma paper. Charles university in 

Prague, Pharmaceutical faculty in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical botany and 

ecology, 2008 

 

This work was aimed at study of biotransformation of exogenous precursor hydroquinone to 

arbutin with in vitro explant culture Datura meteloides D.C. ex Dunal. Into the medium were 

added precursor of arbutin hydroquinone in concentration 100 mg/l a 200 mg/l and growth 

factors 2,4-D or NAA in concentrations 0,1 %, 1 mg/l 10 mg/l. Taking of samples were in 

time intervals 24, 48 and 168 hours. 

Positive results were obtained (TLC and HPLC analysis) in production of arbutin in all 

suspension cultures. Concentrations increased during time of cultivation together with 

increasing concentration of precursor arbutin and concentration of growth factor. 

Biggest value of arbutin in cultivation on medium with growth factor 2,4-D was in sample 

with H 200 mg/l, 10 mg/l 2,4-D and cultivation time 168 hours (1,42 %).  

Biggest value of arbutin in cultivation on medium with growth factor NAA  was in sample 

with H 200 mg/l, 10 mg/l NAA and cultivation time 168 hours (1,81%).  

Arbutin was released into medium. 


