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1. ÚVOD 
 
 
 Odhaduje se, ņe z asi 30 000 známých přírodních produktů je více neņ 

80% rostlinného původu. Krom toho, ņe vyńńí rostliny jsou důleņitým zdrojem 

potravin, dřeva, vlákniny a olejů, řada rostlinných látek je pro člověka 

nenahraditelná jako farmaka a poņadavky na tyto látky rychle stoupají. Proto 

kromě zemědělské produkce jsou středem zájmu jiné alternativní zdroje. Mnohé 

z těchto látek nelze získat ekonomicky únosnou organickou syntézou a jejich 

výroba pomocí genového inņenýrství v mikrobních systémech není zatím 

řeńitelná, protoņe vznikají mnohostupňovými syntézami. Jednou z moņností, jak 

získat poņadované rostlinné látky, je i pěstování rostlinných explantátových 

kultur (1, 2). 

 Biotechnologické metody pěstování rostlinných buněk a získávání 

účinných látek, které jsou zaloņeny na vyuņití kultur rostlinných buněk, pletiv 

nebo orgánů, odstraňují nedostatky polního pěstování léčivých rostlin, kdy 

výtěņek závisí na různých faktorech (ńkůdci, choroby, výkyvy klimatických 

podmínek apod.) (3). 

 Explantátové kultury nedosahují aņ na výjimky tak intenzivní produkce 

sekundárních látek jako intaktní rostliny a jsou tudíņ hledány různé techniky ke 

zvýńení této produkce: biotransformace, elicitace a jejich vzájemné kombinace 

nebo metody genového inņenýrství (4). 

 Elicitace rostlinných kultur za účelem zvýńené produkce sekundárních 

metabolitů je v současné době studována, zejména pro svoji jednoduchost (5). 

Navíc se jedná o metodu ekonomicky výhodnou, bez velkých nároků na 

prostory (2). Pro kaņdou kulturu in vitro je vńak vņdy nutno nalézt vhodný 

elicitor, jeho vhodnou koncentraci a optimální dobu působení (5). 
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2. CÍL PRÁCE 

  

 

Cílem mé práce byla kultivace kalusové kultury Genista tinctoria a 

testování vlivu derivátů pyrazin-karboxylových kyselin jako abiotických elicitorů. 

Byl sledován obsah flavonoidů stanovený metodikou HPLC. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

3.1  Kultury rostlin in vitro 

 

Tkáňové kultury rostlin neboli explantáty vznikají aseptickou kultivací 

izolovaných částí rostlin v umělých podmínkách (7). 

Explantáty jsou z organismu sterilně vyňatá a na umělé ņivné půdě rostoucí 

izolovaná pletiva s prakticky neomezenou ņivotností (6).  

Můņe se jednat o různé typy in vitro kultivovaných orgánů vyňatých 

z rostlin, jejich částí, meristematických pletiv, buněk, protoplastů a kalusů (2). 

Skutečnost, ņe jakákoli rostlinná buňka je totipotentní, nám umoņňuje 

změnou podmínek, v nichņ se daná specializovaná buňka nachází, vyvolat 

dediferenciaci a neorganizovaný růst. Teoreticky je tedy moņno odvodit a 

kultivovat in vitro explantátovou kulturu z jakéhokoli pletiva obsahujícího buňky 

s funkčním jádrem. Kultivací in vitro se rozumí kultivace ve sterilních 

podmínkách řízeného prostředí (tj. v definovaném kultivačním médiu, při dané 

teplotě, vlhkosti a kvalitě a kvantitě světla).  

 

 

3.1.1 Výhody tkáňových kultur pro produkci 

sekundárních metabolitů (7) 

  

Tkáňové kultury rostlin se mohou v produkci sekundárních metabolitů 

uplatnit na několika úrovních. Jednak je moņno je vyuņít k pomnoņení rostlin 

významných z hlediska produkce sekundárních metabolitů nebo je moņné 

selektovat kultivary s vysokou produkcí. Dále po zjińtění, ņe i samotná tkáňová 

kultura je schopna produkce těchto látek, se vyuņívá jako nový zdroj 

sekundárních metabolitů. 
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Výhody oproti tradičnímu získávání sekundárních metabolitů: 

 Syntéza probíhá řízeně v umělém prostředí nezávisle na klimatu a 

půdních podmínkách. 

 Jsou vyloučeny negativní biologické vlivy (mikroorganismy, hmyz), 

které mohou měnit produkci sekundárních metabolitů. 

 Je moņno vyselektovat kultivar s vyńńí produkcí sekundárních 

metabolitů. 

 Automatizací řízení buněčného růstu a regulací metabolických 

procesů můņe klesat výrobní cena a stoupat produkce. 

 

 

3.1.2   Vlastnosti explantátových kultur (2) 

  

Explantátové rostlinné kultury se uplatňují předevńím jako: 

 Alternativní příprava produktů dosud získávaných z rostlin v polní 

kultuře. Předností je vedení procesu za řízených podmínek a tudíņ 

i kvalitativní homogenita produktů, které jsou navíc prosté 

kontaminujících zárodků, hmyzu a chemikálií pouņívaných 

k ochraně kultur. 

 Explantátové kultury umoņňují získávání produktů i z nesnadno 

pěstovatelných rostlin. 

 Získávání nových látek v důsledku změn metabolismu 

explantátových rostlinných buněk. (Byly izolovány i látky, které 

nebyly nalezeny v matečné rostlině.) 

 Produkty biotransformací, kdy z poměrně levných a dostupných 

substrátů lze získat farmaceuticky významné látky, protoņe 

přísluńné enzymy se u mikroorganismů nevyskytují. 
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3.1.3 Dělení tkáňových kultur rostlin (8) 

  

Dle morfologické charakteristiky lze rostlinné explantáty dělit 

do 5 kategorií: 

1) Kultury orgánové  - orgánové systémy, orgány nebo jejich části 

kultivované in vitro způsobem, který umoņňuje jejich diferenciaci a 

téměř zachovává jejich stavbu a funkci. 

2) Kultury tkáňové (resp. pletivové, kalusy) - mnohobuněčné komplexy 

pletiva, které jsou do různého stupně soudrņné a morfologicky 

dezorganizované, pomnoņované na polotuhých či pevných nosičích 

nasycených ņivným médiem nebo výjimečně v médiu tekutém. 

3) Kultury suspenzní - volné buňky a buněčné shluky společně 

pomnoņované, suspendované v tekuté ņivné půdě, promíchávané a 

provzduńňované. 

4) Kultury buněčné - volné jednotlivé buňky nebo jejich nejbliņńí 

potomstvo pomnoņované v tekuté či polotuhé půdě nebo na nosiči 

nasyceném půdou. 

5) Kultury protoplastů - buňky zbavené buněčných stěn, buněčný 

obsah je obalen jen pruņnou elastickou plasmolemou . 

 

  

3.1.4  Odvození explantátové kultury 

  

Při odběru výchozího materiálu je nutné znát přesně původ matečné 

rostliny. Výchozí rostlina by měla být zdravá a pěstovaná v optimálních 

podmínkách – nejlépe skleník nebo fytotron.  

Úspěńnost odvození kultury je závislá i na ročním období, kdy je 

explantát odebírán. Nejlepńí výsledky jsou dosahovány v aktivní fázi růstu 

rostliny. Teoreticky je k odvození moņné pouņít jakoukoli část rostliny. Cílem je 

odvodit sterilní primokulturu s co největńím procentem úspěńnosti. 

K zajińtění sterility je nutno materiál určený k odběru explantátu 

povrchově dezinfikovat. Poté je explantát umístěn do kultivační nádoby na 

povrch média (7). Na ņivné půdě je následně inkubován v teplotním rozmezí 23 
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aņ 28 °C. Po nárůstu dostatečného mnoņství buněk ve formě kalusu je moņné 

opakovaně přenáńet na čerstvé ņivné půdy, popř. převádět kalusovou formu do 

suspenzní kultury, a udrņovat tak získanou kulturu v aktivním stavu (2). 

   Explantáty některých rostlin mohou několik dní po naočkování 

primokultury začít hnědnout nebo černat. Pokud k tomu dojde, hrozí zastavení 

růstu a odumření. Mladá pletiva jsou v tomto ohledu výhodnějńí neņ starńí. 

Tomuto hnědnutí je moņné zabránit několika způsoby:  

1) odstraněním fenolických sloučenin 

2) změnou redoxního potenciálu 

3) inaktivací fenolas 

4) redukcí aktivity fenolas nebo dostupnosti jejich substrátu 

V praxi se nejčastěji zabraňuje hnědnutí odstraněním fenolických látek 

z média a změnou redoxního potenciálu média. 

Následuje fáze proliferace explantátové kultury, kdy je primokultura 

opakovaně pasáņována na čerstvé médium (7). 

 

 

Obr. 1  Odvození explantátové kultury z rostliny (2) 

 

 

3.1.5.  Fáze růstu explantátu 

 

Kalus prochází během růstu několika fázemi, které jsou charakterizovány 

růstovou křivkou. V první fázi (lag-fáze) dochází ke spotřebě vody a minerálních 

látek, růst se zpomaluje a buňky se připravují k dělení. Následuje exponenciální 

fáze růstu, kdy je výrazně zvýńena intenzita růstu. Ve třetí fázi dochází ke 

zpomalování intenzity růstu, který se ve čtvrté fázi zastavuje. Tato fáze se 

nazývá stacionární. Poslední pátou fází je pak fáze odumírání buněk, 

charakterizovaná úbytkem čerstvé hmotnosti i suńiny s patrnými znaky nekrózy. 
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 Při průchodu jednotlivými fázemi se mění nejen struktura, ale i 

metebolická aktivita buněk. Syntéza sekundárních metabolitů začíná obvykle 

v exponenciální fázi (11). 

 

 

3.1.6 Kultivační média (7) 

  

Kultivační médium je jedním z nejdůleņitějńích faktorů ovlivňujících růst a 

morfogenezi v tkáňových kulturách. Média pouņívaná pro kultivaci obvykle 

obsahují makroelementy, mikroelementy, vitamíny, aminokyseliny nebo dalńí 

zdroj organického dusíku, sacharidy, dalńí nedefinované organické sloņky, 

zpevňující látku a růstové regulátory. 

 

  

Makroelementy 

Makroelementy zahrnují ńest nejdůleņitějńích prvků: dusík, fosfor, draslík, 

vápník, hořčík a síru. 

Optimální koncentrace jednotlivých prvků pro dosaņení maximální 

růstové rychlosti se lińí v závislosti na rostlinném druhu. 

 

Mikroelementy 

 Mikroelementy nezbytné pro růst tkáňové kultury jsou : ņelezo, mangan, 

zinek, bór, měď a molybden. 

 Někdy se do média přidává i kobalt, jód, sodík a chlór, ale nemusí být pro 

růst kultury nezbytné. 

 

Zdroj uhlíku 

 Jako nejčastějńí zdroj uhlíku a zároveň energie je vyuņívána sacharosa. 

Ta je v některých případech nahraditelná glukosou nebo fruktosou.  

Testovány byly i jiné sacharidy jako laktosa, galaktosa, rafinosa, maltosa 

či ńkrob, ovńem větńinou měly menńí efektivitu neņ sacharosa a glukosa. 
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 Sacharidy jsou do média dodávány z důvodu heterotrofní výņivy 

explantátů a to vzhledem k omezené moņnosti explantátů vyņivovat se 

autotrofně. 

 

Vitamíny 

 Vitamíny jsou pro rostlinu nezbytné jako katalyzátory řady metabolických 

procesů. Pro rostlinné kultury pěstované in vitro mohou být některé vitamíny 

limitujícím faktorem růstu. 

 Nejčastěji pouņívané vitamíny v ņivných médiích jsou: thiamin, kyselina 

nikotinová, pyridoxin a myo-inositol. Thiamin je součástí větńiny kultivačních 

médií a je pro růst tkáňových kultur nepostradatelný. Kyselina nikotinová a 

pyridoxin jsou také součástí větńiny médií, ale jejich význam není tak zásadní 

pro růst jako u thiaminu. Myo-inositol je sacharid, který nemusí být nezbytný pro 

růst explantátu, ale můņe tento růst stimulovat. Myo-inositol se také vyskytuje 

ve větńině ņivných médií. 

 Mimo to jsou někdy pouņívány i dalńí vitamíny jako je biotin, kyselina 

listová, kyselina askorbová, kyselina pantotenová, riboflavin a dalńí, jejichņ 

přítomnost vńak není větńinou nezbytná.   

 

Aminokyseliny a další zdroje organického dusíku 

 Přítomnost některých aminokyselin v ņivném médiu můņe stimulovat růst 

explantátu. Aminokyseliny se dodávají do média předevńím při kultivaci 

buněčných suspenzí a protoplastů a mohou být explantátem vyuņity buď jako 

přímý zdroj dusíku nebo k syntéze proteinů. 

 Dusík v organické formě se nejčastěji dodává ve směsi aminokyselin 

(např. kasein hydrolyzát). Často se pouņívá také L-glutamin, L-asparagin, glycin 

a adenin. Pokud jsou dodávány aminokyseliny samostatné, je nutno pamatovat 

na to, ņe mohou ve vyńńích koncentracích růst naopak inhibovat. 

 

Nedefinované organické složky médií 

 Růst explantátové kultury je často moņné stimulovat řadou organických 

extraktů jako jsou např. protein hydrolyzát, kokosové mléko, kvasničný extrakt, 

sladový extrakt, extrakt z banánů, pomerančová či rajčatová ńťáva. Pouņití 
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těchto směsí je přesto lepńí se vyhnout, právě kvůli přesně nedefinovanému 

sloņení. 

 Někdy se do médií dodává i aktivní uhlí, kterému jsou v médiu 

připisovány tři základní funkce - absorpce látek inhibujících růst (dochází ke 

stimulaci růstu), absorpce růstových regulátorů (dochází k inhibici růstu) a 

ztmavnutí média. 

 

Látky používané pro zpevnění média 

 Nejčastěji je pro přípravu tuhých médií vyuņíván agar. Mimo něj lze ke 

zpevnění vyuņít i agarosu, Phytagel a Gerlite.  

 V případech, kdy není pouņito tuhé médium, je moņné explantáty fixovat 

na můstcích z filtračního papíru, polyuretanové pěně, čedičové vatě (rockwool), 

perforovaném celofánu apod. 

 

Stimulátory růstu 

 Jsou to látky, které podněcují rostlinu, resp. tkáňovou kulturu k větńí 

ņivotnosti. Podrobněji budou probrány v kapitole 3.2. 

 

pH 

 Ve vńech případech je nutno věnovat pozornost koncentraci vodíkových 

iontů. Obyčejně je doporučováno pH 5,5 aņ 6,0, někdy 6,0 aņ 7,0. Danou 

hodnotu je moņno upravit hydroxidem draselným nebo kyselinou 

chlorovodíkovou (1M).  

 

 

3.2  Růstové regulátory 

 

Růstové regulátory rozdělujeme do dvou skupin – na rostlinné hormony 

(fytohormony) a dalńí látky s regulační aktivitou (9). 

 Růstové regulátory pouņívané v kultivačních médiích jsou v podstatě jen 

fytohormony a to auxiny, cytokininy, gibereliny a kyselina abscisová. O 

charakteru růstu kultury nerozhoduje jen koncentrace jednotlivých hormonů, ale 

často jejich vzájemný poměr (7). 
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3.2.1   Fytohormony 

 

Jako fytohormony označujeme pět skupin endogenních růstových 

regulátorů. Jsou to auxiny, cytokininy, gibereliny, kyselina abscisová a ethylen. 

 Na rozdíl od ņivočińných hormonů není u rostlinných tak zřejmá 

koncentrační závislost a můņe se pohybovat od stimulace aņ k inhibici růstové 

reakce. Navíc jsou o mnoho méně specifické a jeden fytohormon ovlivňuje 

často několik odlińných procesů. Ovńem studium mechanismu účinku ukázalo, 

ņe tento mechanismus je  velmi blízký mechanismu působení hormonů 

ņivočińných.  

 Stejně jako u ņivočińných hormonů je vazba zprostředkována přes 

receptor. Ten můņe být umístěn buď na membráně, a signál je dále přenáńen 

prostřednictvím systému druhých poslů, nebo hormon proniká do buňky, kde se 

váņe na rozpustný receptor v cytoplazmě a takto vzniklý komplex proniká do 

jádra, kde vyvolává změnu v expresi některých genů (9). 

 Fyziologická účinnost fytohormonů závisí na koncentraci jejich aktivních 

forem a na citlivosti buněk. Koncentrace je regulována syntézou a rozkladem 

nebo chemickou obměnou molekuly (např. navázáním molekuly cukru). Citlivost 

buněk vůči fytohormonu pak závisí na: 

 

 počtu molekul receptoru 

 afinitě receptoru k fytohormonu 

 účinnosti přenosu signálu z komplexu hormon-receptor 

k cílovému místu (10). 

 

Auxiny 

 Auxin je nejdéle známým rostlinným hormonem, ačkoli struktura této 

látky byla stanovena aņ o několik let později, kdy byla identifikována jako 

kyselina indolyl-3-octová (IAA). Tato kyselina byla dlouho jediným známým 

auxinem. Později díky zavedení citlivějńích analytických technik, byly 

v rostlinách nalezeny kyseliny indolyl-3-máselná (IBA) a 4-chlor-IAA, které byly 

předtím povaņovány za látky syntetické. Dalńím přirozeným auxinem je kyselina 
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fenyloctová (PAA). Ta se nenachází ve vńech rostlinách, nejvíce jí dosud bylo 

nalezeno v plodech ovocných stromů. 

 Při hledání látek s růstovou aktivitou byla nalezena i řada syntetických 

látek nazývaných jako syntetické auxiny. Společným znakem u nich je 

aromatický kruhový systém (s výjimkou alkylthiokarbamátů), v jehoņ postranním 

řetězci je umístěna karboxylová skupina (nebo skupina snadno převeditelná na 

karboxylovou). Lze je pro přehlednost rozdělit do čtyř skupin: 

naftalenové kyseliny (např. α-naftyloctová kyselina (α-NAA)), chlorfenoxy 

kyseliny (např. kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová (2,4-D)), benzoové kyseliny 

(např. 2,3,6 a 2,4,5-trichlorbenzoová kyselina) a deriváty kyseliny pikolinové 

(např. picloram) (9). 

 Mezi hlavní fyziologické účinky auxinů patří stimulace prodluņovacího 

růstu, kromě toho: 

 vyvolávají nebo zesilují mitotickou aktivitu pletiva 

 podněcují diferenciaci zdřevnatělých elementů cév 

 podporují tvorbu adventivních, či postranních kořenů a cibulí 

 potlačují rańení úņlabních pupenů 

 brání opadávání listů a plodů 

 ovlivňují viskozitu protoplasmy a stupňují příjem vody. 

 

Auxiny mají téņ na svědomí jev zvaný apikální dominance. Ten je dán 

produkcí auxinu vrcholovým pupenem a jeho ńířením k níņe postaveným 

(úņlabním) pupenům. Projevuje se bráněním v růstové aktivitě podřazených 

pupenů, zatímco vrcholový pupen je silně aktivní (6). 

Mezi auxiny pouņívané v tkáňových kulturách rostlin patří předevńím 

kyselina indolyl-3-octová (IAA), kyselina indolyl-3-máselná (IBA), kyselina 2,4-

dichlorfenoxyoctová (2,4-D) a kyselina α-naftyloctová (α-NAA). V kultivačním 

médiu jsou auxiny vyuņívány zejména za účelem stimulace růstu kalusu a 

buněk (7). 
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Cytokininy 

 V současné době známe více neņ 30 přirozených cytokininů. Společným 

znakem je struktura vycházející z adeninu substituovaného na aminoskupině 

v poloze 6. Tato konfigurace je podmínkou biologické aktivity, přičemņ nejvyńńí 

aktivitu mají látky, které jako substituent v poloze N-6 mají isoprenoidní řetězec 

s dvojnou vazbou.  

 První identifikovaný cytokinin byl kinetin, jako první přirozený 

(endogenní) cytokinin byl pak nalezen zeatin. V kulturách in vitro byl nejčastěji 

pouņíván spolu s kinetinem 6-benzyladenin (BA) neboli 6-benzylaminopurin 

(BAP). Tato látka byla dlouhou dobu povaņována za syntetickou, ovńem jiņ 

v roce 1972 byl popsán výskyt o-hydroxybenzyladeninu v listech topolu. Jelikoņ 

má tato látka jen velmi nízkou cytokininovou aktivitu, nebyla tomuto zjińtění 

věnována přílińná pozornost. Dnes je vńak známo, ņe benzyladenin a jeho 

deriváty nesoucí v poloze  orto nebo meta benzenového kruhu hydroxylovou 

skupinu (tedy o- a m-topoliny obecně nazývané aromatické cytokininy) se 

vyskytují v rostlinách. Nejvyńńí hladiny cytokininů nacházíme v intenzivně se 

dělících pletivech (9). 

Hlavní fyziologický účinek cytokininů se projevuje za přítomnosti IAA, kdy 

vyvolávají jiņ za velmi nízkých koncentrací mohutné dělení spojené se 

zrychlenou syntézou DNA. Dalńí působení: 

 v nízkých dávkách urychlují klíčení dřevin 

 podporují prodluņovací růst listů 

 v kombinaci s IAA podporují zakořeňování a růst stonkových řízků 

 stimulují diferenciaci chloroplastů a syntézu chlorofylu 

 stimulují růst bočních pupenů, mají podíl na řízení apikální 

dominance 

 stimulují klíčení semen (6). 

 

 Ve spojení s auxiny mají zásadní vliv v regeneračních procesech jak  

in vitro tak  in vivo, přičemņ rozhodující vliv na to, jak bude regenerace probíhat, 

má vzájemný koncentrační poměr zastoupení auxinů a cytokininů. 

Při vyrovnaném poměru dochází k tvorbě nediferencovaného pletiva, tedy 



 18 

kalusu, převaha cytokininů vyvolává tvorbu prýtů a nadbytek auxinů pak 

regeneraci kořenů. 

Mezi dalńí významné fyziologické účinky můņeme zařadit i habituaci 

buněk vůči cytokininům. Jeho podstatou je pravděpodobně autoinduktivní 

působení cytokininů, tj. zvýńení syntézy endogenních cytokininů aplikací 

cytokininů do média. Po určité době aplikace cytokininů do média tedy 

u některých kultur tento poņadavek mizí a kultury jsou dále schopny růst bez 

dodaných cytokininů. 

Cytokininy  dále výrazně zpomalují proces stárnutí. V ohledu na apikální 

dominanci působí jako antagonisté auxinů, tedy stimulují větvení stonku (9). 

 Mezi cytokininy běņně pouņívané v kultivačních médiích patří předevńím 

6-benzylaminopurin (BAP), 6-dimethylaminopurin (IPA), kinetin a zeatin. 

Cytokininy jsou pouņívány v kultivačních médiích za účelem stimulace 

buněčného dělení (7). 

 

Gibereliny 

 V dneńní době je známo více neņ 100 různých molekul s giberelinovou 

strukturou, tedy derivátů základního giberelanového skeletu, a bylo zavedeno 

jejich číslování (9). 

Chemicky jde o cyklické diterpeny, jejichņ molekula má tzv. gibanovou 

strukturu. Označují se zkratkou GA s indexem 1 aņ n (10). 

  Dle struktury je můņeme rozdělit do dvou skupin: na gibereliny s 19 a 20 

atomy uhlíku (gibereliny C-19 a C-20), kde gibereliny C-19 mohou vznikat 

z derivátů C-20 vytvořením laktonového kruhu za odńtěpení CO2.  

Jednotlivé gibereliny se pak lińí navíc i počtem a polohou hydroxylových 

a karboxylových skupin. Různé gibereliny se uplatňují v různých růstových a 

vývojových stádiích různou aktivitou, která se lińí i u různých rostlin.   

 Nejvyńńí hladiny giberelinů nacházíme v místech aktivního růstu a nově 

se tvořících orgánů (9). 
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Obecně lze základní fyziologické účinky giberelinů shrnout takto: 

 niņńí koncentrace podporují rovnoměrný růst 

 vyńńí koncentrace vyvolávají převahu prodluņovacího růstu nad 

tloustnoucím 

 ovlivňují květní indukce a dormance, indukce klíčení semen 

 brzdí tvorbu adventivních kořenů 

 podporují tvorbu IAA (6). 

 

 Do kultivačních médií jsou obvykle dodávány gibereliny GA3 a GA7. GA3 

se větńinou přidává do média za účelem stimulace růstu buněčných kultur při 

nízké hustotě suspenze, ke stimulaci růstu kalusu a ke stimulaci růstu zakrslých 

rostlin (7). 

 V tkáňových kulturách gibereliny inhibují organogenezi působením na 

prodlouņení dělivé schopnosti meristematických buněk (6). 

 

Kyselina abscisová 

 Předchozí fytohormony měly účinky spíńe stimulační, oproti tomu 

kyselina abscisová má účinky na růstové a vývojové procesy inhibiční. 

 Kyselina abscisová (ABA) je seskviterpen s 15 uhlíkovými atomy a 

cyklickou částí v molekule. Vyskytovat se můņe v několika isomerech, přičemņ 

fyziologicky aktivní je výhradně její (+)-S-isomer. Větńina chemických změn 

v molekule vede k oslabení aņ vymizení aktivity. Výjimkou jsou její 

epoxysloučeniny s vysokou aktivitou, coņ je např. xantoxin, přímý prekurzor 

kyseliny abscisové. 

 Nejvíce kyseliny abscisové se tvoří v dormantních orgánech (pupenech, 

semenech, hlízách). Nalézáme ji ale i v mladých, rychle rostoucích pletivech 

(listech). Její tvorba se zvyńuje za krátkého dne a nedostatku vláhy. Dále je 

tvořena v kořenových ńpičkách, ale v menńích mnoņstvích i v mnoha dalńích 

orgánech (9). 
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Působení kyseliny abscisové se projevuje: 

 tvorbou oddělovací vrstvy mezi řapíkem a stonkem, coņ vede 

k opadávání listů a řapíků (v těchto účincích se jeví jako 

antagonista IAA) 

 inhibicí klíčení, vzrostný vrchol se mění v zimní pupeny 

 urychlením stárnutí buněk 

 inhibicí kvetení dlouhodenních rostlin 

 podporou tvorby hlíz brambor 

 brzděním dělení a růstu buněk a anabolických procesů (6). 

 

Ethylen 

 Ethylen vzniká ve vyńńích rostlinách a ve větńině rostlin niņńích 

z aminokyseliny L-methioninu. Jedná se o jediný dosud známý plynný hormon a 

jeho koncentrace v buňce je velice nízká, daná rozpustností v cytoplasmě. 

Větńina ethylenu difunduje do mezibuněčných prostorů a dále průduchy do 

atmosféry. V cytoplasmě byla nalezena specifická vazebná místa pro ethylen a 

předpokládá se, ņe biologický účinek je zprostředkován vazbou na tyto 

bílkoviny. 

 Ethylen inhibuje prodluņovací růst a stimuluje růst radiální. Mezi 

nejvýraznějńí účinky ethylenu patří stimulace dozrávání plodů. Podobně jako 

zrání stimuluje ethylen stárnutí a opad listů, květů a plodů (9). 

 IAA stimuluje jeho tvorbu, naopak ethylen brzdí syntézu IAA (6). 

 Zvýńení tvorby etylenu je jednou z prvních reakcí na působení stresorů, 

tedy např. nedostatek či naopak nadbytek vody, anaerobiosa, teplotní výkyvy, 

zasolení, poranění, napadení patogeny i toxické látky. Pod vlivem zvýńené 

tvorby ethylenu stoupá tvorba některých fytoalexinů (obranných látek rostlin), 

zvyńuje se aktivita některých enzymů účastnících se obranných reakcí rostlin a 

vzrůstá odolnost některých pletiv k působení rozkladných enzymů (9). 
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3.2.2   Ostatní růstové regulátory 

 

Mimo pět popsaných skupin fytohormonů obsahují rostliny dalńí skupiny 

látek s růstově regulačním účinkem. Tyto látky nejsou řazeny mezi fytohormony 

jako takové vzhledem k drobným odlińnostem. Např. se vyskytují 

v koncentracích vyńńích neņ hormonálních, univerzalita jejich výskytu není 

dostatečně prokázána apod. 

 K těmto látkám patří brassinosteroidy, kyselina jasmonová, polyaminy, 

oligosachariny a některé typy fenolických látek (9). 

 

Brassinosteroidy 

 Jedná se o skupinu více neņ 30 fyziologicky aktivních steroidů 

přítomných v různých orgánech mnoha druhů rostlin. Jen v kořenech nebyly 

zjińtěny. Nejrozńířenějńí jsou brassinolid, castasteron a typhasteron. 

 Brassinosteroidy i při velmi nízkých koncentracích významně stimulují 

dlouņivý růst a zvyńují odolnost rostlin proti suchu a nízké teplotě (10). 

 Brassinosteroidy jsou aktivní pouze na světle a výrazně interagují s IAA. 

Předpokládá se, ņe mění citlivost pletiv k auxinu. Jsou-li aplikovány první, 

působí synergicky s IAA, jsou-li aplikovány následně působí spíńe inhibičně (9). 

 

Jasmonáty 

 Pojmem jasmonáty označujeme kyselinu jasmonovou a její methylester. 

Jsou obsaņeny v různých orgánech různých druhů rostlin a jejich koncentrace 

se zvyńuje působením vnějńích vlivů jako je poranění, mechanický tlak, 

rostlinné patogeny a osmotický stres. 

 Kyselina jasmonová podobně jako kyselina abscisová inhibuje některé 

růstové procesy a je důleņitou signální látkou chránící rostlinu před útokem 

patogena (10). 

 Nejvýznamnějńí úlohou kyseliny jasmonové je zřejmě její funkce jako 

signálu při reakci na dotyk (u rostlin s úponky), na patogeny nebo jejich elicitory 

(účinné látky) a na poranění (9). 
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Polyaminy 

 Jsou to jednoduché organické látky obsahující ve své molekule několik 

aminoskupin. Nejčastěji se v rostlinách vyskytují putrescin, spermin a 

spermidin. Pravděpodobně se účastní buněčného cyklu. V buněčných a 

tkáňových kulturách stimulují somatickou embryogenezi (10). 

 

Oligosachariny 

 Oligosachariny jsou oligosacharidy uvolněné z buněčných stěn rostliny 

nebo patogenní houby působením hydrolytických enzymů. Vńechny tyto 

oligosacharidy působí jako elicitory vyvolávající obrannou reakci napadené 

rostliny. Působí také jako inhibitory dlouņivého růstu (10). 

 

Fenolické regulátory 

 Některé fenolické látky působí jako inhibitory dlouņivého růstu. Jsou to 

zejména deriváty kyseliny skořicové (kyseliny p-kumarová, ferulová, kávová), 

deriváty kyseliny benzoové a některé flavonoidy (10). 

 

 

3.3  Fyziologie stresu (9) 

  

Jako stresové faktory neboli stresory označujeme nepříznivé vlivy 

vnějńího prostředí závaņně ohroņující rostlinu. Termín stres je obvykle pouņíván 

pro souhrnné označení stavu, ve kterém se rostlina nachází pod vlivem 

stresorů. Výzkum vztahů mezi vnějńím prostředím a stresem v rostlinách 

větńinou začíná studiem přenosu podnětů vyvolávajících stres na rozhraní 

orgánů rostliny s vnějńím prostředím a dále pak přenosem signálů uvnitř 

rostliny. 
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3.3.1  Stresová reakce a rozdělení stresorů (9) 

  

Na rostlinu působí mnoho vnějńích faktorů, které mohou vyvolat 

stresovou reakci. Přehled nejdůleņitějńích stresových faktorů, se kterými se 

rostliny v přírodě setkávají, můņeme rozdělit na: 

 

Abiotické faktory 

 fyzikální 

o mechanické účinky větru 

o nadměrné záření (UV, viditelné) 

o extrémní teploty (horko, chlad, mráz) 

 chemické 

o nedostatek vody (sucho) 

o nedostatek kyslíku (hypoxie, anoxie) 

o nedostatek ņivin v půdě 

o nadbytek iontů solí a vodíku v půdě 

o toxické kovy a organické látky v půdě 

o toxické plyny ze vzduchu 

 

Biotické faktory 

 herbivorní ņivočichové (spásání, poranění) 

 patogenní mikroorganismy (viry, mikrobi, houby) 

 vzájemné ovlivňování (alelopatie, parazitismus) 

 

Reakce na stres mohou být pasivní, ty mají dlouhodobý charakter a jsou 

zprostředkovány v důsledku různě vyvinutých ochranných struktur, jako např. 

tlustá kutikula na listech, výrazná impregnace buněčných stěn, rezervoáry vody 

a snadno rozloņitelných organických látek tlumící jejich nedostatek. Jedná se 

vlastně o schopnost vyhnout se stresu, ke které přispívají i vhodně načasované 

ņivotní cykly. 

Z fyziologického hlediska jsou vńak zajímavějńí mechanismy aktivní 

odolnosti omezující negativní dopad stresorů aņ po jejich proniknutí 

k plasmatické membráně buněk a do symplastu.  V takovém případě dochází 
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ke spuńtění řetězce změn, který bývá označován jako stresová reakce. 

S určitým zjednoduńením lze i u rostlin aplikovat klasické schéma průběhu 

stresové reakce známé z humánní fyziologie. 

 

Poplachová fáze 

 Začíná bezprostředně po začátku působení stresového faktoru, kdy 

dochází k naruńení buněčných struktur a funkcí. 

 

Restituční fáze 

 Pokud intenzita stresoru nepřesáhne letální hranici, dojde k mobilizaci 

kompenzačních mechanismů. 

 

Fáze rezistence 

 Odolnost rostliny dosahuje maxima, ne vņdy má toto navýńení trvalý 

charakter. 

 

Fáze vyčerpání 

 Při dlouhodobém a intenzivním působení stresového faktoru dochází 

k poklesu aņ absolutnímu útlumu.  

  

 

 

Obr.2  Idealizovaný průběh stresové reakce (podle Larchera 1995) (9) 
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Ve schématu průběhu stresové reakce vńak není naznačena rozmanitost 

vlastního působení stresorů ani koordinace sloņitého komplexu obranných 

reakcí rostliny.  

Je třeba zdůraznit, ņe průběh stresové reakce a její konečný výsledek 

závisí jak na intenzitě a délce působení stresového faktoru na danou rostlinu, 

tak i na geneticky vázaných předpokladech odpovědi, souhrnně označovaných 

jako adaptační schopnosti. Přechodné zvýńení odolnosti získané pod vlivem 

stresoru a nazývané jako aklimace můņe být zaloņeno na změnách rychle 

pomíjivých (jako je tvorba specifických metabolitů) i na změnách trvalejńích 

(dochází ke změnám v tvorbě nových orgánů a v jejich vnitřní struktuře).  

Vńechny tyto obranné procesy v rostlině jsou spojeny s vysokými 

energetickými náklady na rostlinu (předevńím syntéza specifických metabolitů) 

a tedy i se sníņením rychlosti získávání biomasy. 

 

 

3.3.2.  Mechanismy stresových reakcí (9) 

  

U rostlin nemůņeme hovořit o jediné obecné stresové reakci. Existují 

vńak dílčí komplexy společných reakcí, které vedou ke zvýńení odolnosti vůči 

několika stresům současně. K nejčastějńím společným změnám, které vedou ke 

zvýńení odolnosti patří: 

 tvorba stresových proteinů 

 tvorba a odstraňování aktivních forem kyslíku 

 tvorba stresových fytohormonů (kyseliny abscisové, ethylenu, 

kyseliny jasmonové, methyljasmonátu a polyaminů) 

 tvorba osmoregulačních sloučenin (cukrů, polyalkoholů a 

jednoduchých dusíkatých látek). 

 

Stresové proteiny (9) 

 K velmi dramatickým změnám v kvantitativním i kvalitativním zastoupení 

proteinů v buňkách dochází jiņ během několika desítek minut pod vlivem 

kteréhokoliv ze stresových faktorů. Tvorba některých proteinů prudce stoupá, u 
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jiných se téměř nebo zcela zastavuje. Poměrně v hojné míře jsou syntetizovány 

i proteiny, které jsou za běņných okolností v buňce nezjistitelné. 

 Z několika desítek proteinů, jejichņ syntéza se působením stresoru 

zvyńuje (stresové proteiny), se jen jistá část vyskytuje při působení různých typů 

stresorů (je indukována nespecificky). Větńinu z nich můņeme zařadit do 

některé z těchto tří funkčních skupin: 

 molekulární chaperony 

 proteasy 

 ubikvitin. 

Jejich intenzivní tvorba souvisí se vzrůstem počtu pońkozených proteinů 

v různých buněčných strukturách. Chaperony řídí nejen změny konformace 

proteinu při transportech přes membrány, ale jsou schopny i upravit jejich 

konformaci při mírném pońkození. Pokud dojde ke změnám velkým a 

nenapravitelným, je takový protein „označen“ molekulou ubikvitinu a následně 

rozloņen pomocí proteas na aminokyseliny. Ty jsou pak vyuņívány k syntéze 

nových proteinů. 

Funkce mnoha proteinů, jejichņ syntéza je indukována jen některými typy 

stresorů (specificky), není jeńtě dostatečně prozkoumána. 

Mezi nejdůleņitějńí stresové proteiny pak můņeme zařadit: 

 proteiny indukované zvýńenou teplotou (heat shock proteins, 

HSP) 

 proteiny indukované chladem (cold-induced proteins) 

 proteiny indukované dehydratací (dehydration-induced proteins) 

 proteiny indukované sníņenou koncentrací kyslíku (anaerobic 

stress proteins, ASP) 

 proteiny indukované patogeny (pathogenesis-related proteins, 

PRP). 

 

Aktivní formy kyslíku (9, 12) 

 Jako aktivní formy kyslíku označujeme reaktivní kyslíkové radikály. Ty 

vznikají při oxidativním stresu v rostlinné tkáni předevńím nakumulováním 

excitační energie, která je v nadbytku absorbována, coņ vede k naruńení 

elektronového transportního řetězce. Ve chvíli, kdy rostlina přijme více energie 
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neņ vyuņije při fotosyntéze, je vystavována vlivu fotooxidativního stresu. Při 

takovýchto podmínkách světlo, resp. energie absorbovaná listy nemůņe být 

plně vyuņita při fotosyntéze. Přebytečné excitované elektrony tak dávají 

vzniknout aktivním formám kyslíku. Běņný molekulární kyslík v atmosféře je 

poměrně málo reaktivní, ovńem můņe být přeměněn na mnohem aktivnějńí 

formy (singletový kyslík a superoxidový anion, O2
-) nebo silně oxidativní 

sloučeniny (hydroxylový radikál OH., peroxid vodíku H2O2). Někdy je pouņíváno 

označení „volné radikály“, vyjádření o aktivních formách kyslíku je vńak 

přesnějńí. 

 

  

Obr. 3  Tvorba aktivních forem kyslíku v různých buněčných kompartmentech (12) 

 

Jejich úloha v rostlinách je značně rozmanitá a poněkud rozporná. 

Jednak vznikají jako nebezpečné produkty při působení řady stresových faktorů 

a rostliny musí mít účinné systémy na jejich deaktivaci. Na straně druhé mohou 

mít kladnou úlohu jako signály nebo ochranné látky při některých typech stresů 

a je tudíņ ņádoucí udrņovat jejich koncentraci na určité úrovni.  

 Jejich vznik probíhá několika způsoby. V buňkách se soustřeďuje velké 

mnoņství energie v chloroplastech při absorpci záření asimilačními pigmenty a 

současně je v nich (za světla) zvýńená koncentrace kyslíku z rozkládající se 

vody ve fotosystému II. K fotoredukci kyslíku můņe docházet předevńím ve 
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fotosystému I (Mehlerova reakce). Primárním produktem při Mehlerově reakci je 

superoxid, z něhoņ se mohou dále tvořit nebezpečnějńí hydroxylové radikály a 

peroxid vodíku. Při sníņení rychlosti sekundárních procesů fotosyntézy (fixace 

oxidu uhličitého) vlivem nejrůznějńích stresových faktorů (např. vlivem chladu, 

nedostatku vody apod.) se zvyńuje tvorba aktivních forem kyslíku v chloroplastu 

a tudíņ stoupá i riziko váņného pońkození tylakoidů. 

 Fotoredukce kyslíku spojená s tvorbou superoxidu je moņná i ve 

fotosystému II. Zde se ovńem uvaņuje o moņné pozitivní funkci, a sice jako o 

jedné z cest disipace excitační energie chránící fotosystém II před 

fotoinhibičním pońkozením. 

 Za vysoké ozářenosti můņe v chloroplastu docházet k tvorbě 

singletového kyslíku přenosem excitační energie z chlorofylu na kyslík 

v základním stavu. 

 V mitochondriích můņe docházet k tvorbě superoxidu a následně i 

peroxidu vodíku autooxidací ubichinonu, zejména je-li transport elektronů 

běņnými cestami z ubichinonu na oxidasové systémy z nějakého důvodu 

zpomalen. Tvorba superoxidu  byla prokázána i na jiných membránách 

(peroxisomů, mikrosomů, na plasmatické membráně a tonoplastu), kde jako 

redukční činidlo slouņí NAD(P)H ve spojení s přísluńnou NAD(P)H-oxidasou. 

 Negativní působení aktivních forem kyslíku spočívá předevńím 

v peroxidaci lipidů (nejnáchylnějńí jsou membránové lipidy s vysokým podílem 

nenasycených mastných kyselin). Pońkozeny mohou být i některé 

aminokyseliny, proteiny a nukleové kyseliny. 

Mechanismy ochrany před pońkozením můņeme rozdělit na: 

 systémy přímé deaktivace – karotenoidy, α-tokoferol 

 specializované enzymy – superoxiddismutasa (v rostlinách se 

nacházejí tři typy: Cu/Zn-SOD, Mn-SOD a Fe-SOD) 

 protistresová úloha aktivních forem kyslíku (např. při obranné 

reakci při napadení patogenem). 

 

Tvorba stresových fytohormonů 

 O fytohormonech a jejich účincích v rostlině bylo blíņe pojednáno 

v kap. 3.2.1. 
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3.3.3   Elicitace 

 

Bylo prokázáno, ņe elicitace zvyńuje produkci sekundárních metabolitů. 

Elicitaci je moņno provádět na rostlinách jak in vitro tak i  in vivo, a to i za 

předpokladu, ņe je pouņita stejná látka jako elicitor. Např. v případě práce 

Kuņela a spol. a Shabani a spol. takto byla pouņita kyselina acetylsalicylová 

(13, 14). 

Elicitory indukující obranné reakce rostliny můņeme rozdělit na exogenní 

(ty mohou být odvozeny z patogenů, resp. jejich metabolitů) a endogenní 

(odvozené ze signálních molekul rostliny). 

V závislosti na těchto látkách je spuńtěn komplex obranných reakcí 

zahrnující syntézu stresových proteinů a sekundárních metabolitů společně 

s dalńími celulárními změnami. Tyto obranné odpovědi jsou aktivovány při 

kontaktu elicitoru s receptorem na povrchu plasmatické membrány. Dochází 

k přenosu signálu a k formaci signálních molekul rostliny. Ty následně aktivují 

expresi genů, které kódují enzymy katalyzující tvorbu sekundárních metabolitů 

jako jsou terpenoidy, flavonoidy, fenolické sloučeniny či alkaloidy (13). 

 

Krom dělení elicitorů na exogenní a endogenní je můņeme dělit jeńtě na : 

 

  Biotické  např. 

- celé ņivé nebo usmrcené mikroorganismy (viry, 

bakterie, kvasinky apod.) 

- části mikroorganismů 

- organické molekuly pocházející z mikroorganismů 

(oligomery chitinu, oligoglukonany, glykoproteiny, 

specifické enzymy) 

- organické molekuly pocházející z buněk napadené 

rostliny (oligogalakturonany) (9, 16, 17, 19, 20) 
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 Abiotické  např. 

- soli těņkých kovů 

- sloučeniny vanadu  

- vápenaté ionty 

- pesticidy, detergenty 

- fyzikální vlivy  

- změny pH (9, 18, 21, 22, 23). 

 

Výhoda abiotických elicitorů spočívá v lépe definované chemické 

struktuře, v moņnosti pouņití přesného mnoņství (hmotnosti nebo objemy) a 

jejich menńí finanční nákladnosti (21). 

Základním předpokladem úspěńné elicitace, která povede 

k poņadovanému zvýńení produkce sekundárních metabolitů, je, mimo jiné, 

nalezení vhodného elicitoru, jeho koncentrace a optimální doby působení 

elicitoru na rostlinnou kulturu (15). 

 

 

3.3.4. Biotické stresy 

 

3.3.4.1  Reakce na patogenní organismy  

  

Na počátku vńech obranných reakcí je podnět k jejich spuńtění, tedy 

elicitor. Větńina obranných reakcí je závislá na aktivaci vhodných genů. Tu 

ovlivňují elicitory nepřímo, prostřednictvím přenańečů signálu – druhých poslů  

(second messengers). Přenos od aktivovaných receptorů elicitorů k DNA v 

jádře je moņný různými cestami. 

 Jednou z moņností je fosfoinositidový systém, při kterém jsou hydrolýzou 

lipidů plasmatické membrány generovány dvě signální sloučeniny (inositol-1, 4, 

5-trifosfát a diacylglycerol). Ty za účasti vápníkových iontů aktivují proteinkinasy 

a posléze i expresi genů. 

 Dalńím velmi častým a neobyčejně rychlým způsobem přenosu signálu a 

aktivace genové exprese je tvorba superoxidu a dalńích aktivních forem kyslíku. 

Kromě přímého účinku na genovou expresi na ní mají navíc jeńtě nepřímý 
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účinek prostřednictvím zvýńení tvorby kyseliny jasmonové a methyljasmonátu. 

Při napadení rostliny patogenem se také rychle zvyńuje tvorba ethylenu. 

 Na obranné reakci se poté kromě stresových proteinů podílí i chemicky 

jednoduńńí látky s výrazným antibiotickým účinkem. Některé mohou být v jistých 

druzích přítomny trvale, i kdyņ v menńím mnoņství neņ při infekci. Ty 

označujeme jako fytoncidy či inhibitiny a spadají mezi ně sekundární 

metabolity jako jsou flavonoidy, terpenoidy, fenolické látky a alkaloidy. 

 Zvláńtní skupinu specifických nízkomolekulárních obranných látek tvoří 

fytoalexiny, které se za normálních okolností v buňce nevyskytují, ale začnou 

se tvořit aņ po napadení patogenem. V současnosti je známo přes 

300 fytoalexinů, které po chemické stránce patří mezi velice různorodé typy 

sloučenin. U systematicky příbuzných druhů rostlin se vyskytují podobné druhy 

fytoalexinů, např. u čeledi Fabaceae převaņují isoflavonoidy, u Solanaceae 

převáņně seskviterpeny, u Poaceae diterpeny, u Apiaceae furanokumariny 

nebo u Vitaceae stilbeny. Jedná se tedy o sekundární metabolity. Větńina 

těchto látek má lipofilní povahu, coņ jim umoņňuje snadný průnik přes 

membránu patogena. Fytoalexiny mají velmi toxické účinky jiņ v koncentracích 

10-6 aņ 10-5 mol/l hlavně na patogenní houby, o něco méně pak na bakterie (9). 

 Byl sledován vliv biotického elicitoru Pseudomonas aeruginosa ve formě 

homogenátu a vodní suspenze mrtvých buněk na produkci anthracenových 

derivátů tkáňovou kulturou Rheum palmatum L. různého stáří a původu. Potvrdil 

se nárůst tvorby anthracenových derivátů, nejvíce u osmileté kultury (1,027 %) 

po 6 hodinové elicitaci vodní suspenzí mrtvých buněk Pseudomonas 

aeruginosa (1,7 mg suńiny/1 ml roztoku) (16).  

 V jiné studii byl sledován vliv homogenátu Candida utilis na produkci 

anthracenových derivátů kalusovou a suspenzní kulturou Rheum palmatum L. 

různého stáří a původu. Dońlo ke zvýńení produkce v porovnání s kontrolou aņ 

o 228 % (19). 
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3.3.4.2  Alelopatie (9) 

  

Kaņdá rostlina obsahuje velké mnoņství sekundárních metabolitů, z nichņ 

některé mohou působit inhibičně aņ toxicky na jiné rostliny vyskytující se v jejich 

těsné blízkosti. Pokud skutečně dojde k přenesení účinné látky a k ovlivnění 

sousední rostliny, hovoříme o alelopatii.  Mechanismus působení látek 

s potenciálním alelopatickým působením je dosud znám jen nedostatečně. 

K nejčastěji pozorovaným účinkům patří inhibice membránových funkcí, včetně 

příjmu iontů minerálních ņivin, inhibice dělivého i dlouņivého růstu buněk a 

inhibice klíčení. 

 

 

3.3.5.  Abiotické stresy 

  

Plynné, kapalné i pevné sloņky prostředí, v němņ rostliny přirozeně 

rostou, jsou velmi rozmanitou směsí chemických sloučenin, z nichņ některé 

mohou mít výrazně inhibiční aņ toxické působení. 

 Z plynů je nejvíce nebezpečný ozón a oxid siřičitý, v půdě pak ionty 

těņkých kovů a aromatické organické látky. Činností člověka se do prostředí 

dostávají i xenobiotika ve formě umělých hnojiv, pesticidů, detergentů apod. 

 Oxid siřičitý vstupuje do listů předevńím otevřenými průduchy a difuzí 

v intercelulárách se snadno ńíří ke vńem buňkám mezofilu. Po proniknutí 

buněčnou stěnou se mění na siřičitanové ionty a vstupuje do chloroplastů. 

Vysokou koncentrací siřičitanů je pak inhibován průběh sekundárních procesů 

fotosyntézy. Aklimační reakce spočívají ve zvýńení aktivity enzymů 

metabolismu síry a také zvýńení pufrovací kapacity buněk. 

 Ozón vzniká větńinou fotolýzou oxidů dusíku (NO, NO2) a také některých 

uhlovodíků. Do listů vstupuje výhradně průduchy a jiņ v intercelulárách se velmi 

rychle rozkládá. Při rozkladu vzniká nejen molekulární kyslík, ale jako 

meziprodukty i vysoce reaktivní superoxid (O2
-) a hydroxylový radikál (OH.). 

Ozón indukuje tvorbu ethylenu, polyaminů a flavonoidů, které jsou součástí 

obranné reakce rostliny (9). 
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 Po reálné dávce ozónu byl v primárních listech fazole (Phaseolus 

vulgaris L.) pozorován nárůst syntézy genů, jejichņ produkty jsou zahrnuty 

v biosyntéze fenylpropanových molekul, flavonoidních barviv a isoflavonoidních 

fytoalexinů. Z tohoto pohledu můņeme tedy nahlíņet na ozón jako na abiotický 

elicitor obranných reakcí rostlin (24). 

 Toxické kovy, zejména zinek, olovo a kadmium se běņně dostávají do 

půdy ve větńích mnoņstvích usazováním prachu z průmyslových procesů, 

z výfukových plynů, z kontaminovaných odpadních vod a hnojiv. Odolné rostliny 

(např. některé trávy) se mohou chránit znesnadněním vstupu toxických iontů do 

cytosolu, a to vylučováním organických kyselin do rizosféry, sorpcí na pektinové 

látky v buněčných stěnách a konečně i větńí selektivitou transportních proteinů 

v plasmatické membráně. K vnitrobuněčným detoxikačním mechanismům patří 

předevńím tvorba stresových proteinů, zahrnující odolnějńí isoenzymy, ale také 

proteasy a ubikvitin pro urychlení rozkladu pońkozených proteinů. Dalńí velmi 

účinnou reakcí je tvorba specifických sloučenin (fytochelatinů) schopných 

inaktivovat těņké kovy vazbou do chelátových komplexů. Fytochelatiny jsou 

zvláńtní peptidy podobné glutathionu. Vznikají spojením dvou aņ osmi molekul 

kyseliny γ-glutamové a cysteinu s jednou molekulou glycinu. Komplexně vázané 

toxické ionty jsou transportovány do vakuol, kde jsou následně inaktivovány 

vysokou koncentrací organických kyselin (9). 

        Byl sledován vliv abiotických elicitorů – CuSO4 a CdCl2 na produkci 

flavonoidů v kalusové kultuře Ononis arvensis L po 24, 48 a 168 hodinové 

aplikaci. Testované elicitory ovlivňovaly produkci flavonoidů v této kultuře 

výrazně. Po elicitaci CdCl2 byl zjińtěn nárůst hladiny flavonoidů o 67 % oproti 

kontrole (21). 

 Ionty chromu byly pouņity jako elicitor v jiné studii. Sledován byl vliv 

chloridu chromitého na produkci flavonoidů v kalusové a suspenzní kultuře 

Ononis arvensis L. po 12, 24, 48, 72 a 168 hodinové aplikaci. Ke statisticky 

významnému zvýńení produkce flavonoidů dońlo po působení vńech tří 

pouņitých koncentrací CrCl3 a maxima dosáhlo po 12 hodinovém působení 

koncentrace c2 (6,32.10-6 mol/l) v suspenzní kultuře (5). 

 Z fyzikálních faktorů se můņe jako elicitor uplatňovat např. osmotický 

stres. Po 10 hodinách působení osmotického stresu ve 25% roztoku 

polyethylenglykolu při 25°C a ve tmě byl v semenáčku fazole mungo (Vigna 
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radiata L.) zjińtěn významný nárůst mnoņství ethylenu a aktivních forem kyslíku 

zahrnujících superoxidový radikál a peroxid vodíku. Vzhledem k tomu, ņe 

inhibitory tvorby ethylenu mohou toto mnoņství sníņit, avńak neovlivňují 

koncentraci aktivních forem kyslíku, zdá se, ņe tvorba ethylenu je mimo jiné 

indukována právě aktivními formami kyslíku. Předpokládá se, ņe v přímé 

spojitosti se zvýńenou tvorbou ethylenu je pouze superoxidový radikál. 

Exogenně dodaný peroxid totiņ syntézu ethylenu výrazně neovlivňuje (25). 

 Vliv efektu UVB záření (280-320 nm) byl testován na kalusové kultuře 

Camellia sinensis L. Růst této kultury byl vlivem záření potlačen a byly zároveň 

sledovány určité změny v morfologických charakteristikách. Tyto podmínky 

podnítily tvorbu buněk s loņisky chlorofylu (ņlutý kalus prostoupený oblastmi 

zelených buněk) a modifikovanou schopností akumulovat fenolické sloučeniny, 

včetně flavanů typických pro Camellia sinensis L.. Na konci kultivačního cyklu 

(45. den) byl nárůst fenolických sloučenin téměř 1,5krát zvýńen oproti 

kontrole (26). 

 I studie prováděná na semenáčcích pńenice (Triticum aestivum L.) se 

zabývala vlivem UVB záření, navíc v kombinaci se suchem. Byly sledovány 

fyziologické a biochemické odpovědi po působení sucha, UVB a 

kombinovaného stresu. Působení těchto vlivů vyvolalo retardaci růstu o 25,5; 

29,1 a 55,9%. Za jeden z důvodů retardace růstu je povaņováno oxidativní 

pońkození indikované nárůstem koncentrace H2O2 a stupněm lipidové 

peroxidace.  

 Aktivity superoxiddismutasy, guaiacolperoxidasy a askorbatperoxidasy 

se navýńily po působení sucha, UVB i kombinaci obou, zatímco katalasová 

aktivita byla sníņena po působení kombinovaného stresu oproti kontrole. 

Kombinovaný stres tedy působil výraznějńí ńkody na semenáčcích pńenice neņ 

jednotlivé stresory. Přídavek 0,2 mM nitroprussidu sodného jako donoru NO 

působení stresorů zmírnil, avńak navýńil obsah prolinu (27). 
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3.4 Deriváty pyrazin-2-karboxylové kyseliny 

 

 Role látek odvozených od pyrazinu se intenzivně studuje od 70. let. 

V přírodě se často vyskytují jako feromony, atraktanty či signální látky. 

V potravinách je najdeme jako flavoranty a fragranty – přírodní i přírodně 

identické. V poslední  době jsou často vyuņívány i jako součásti parfémů a 

v tabákovém průmyslu. Pyrazinové sloučeniny vytvářené některými druhy plísní 

a kvasinek mohou mít i antibiotický nebo antifungální účinek. 

 Významných farmakologických účinků bylo dosaņeno i u syntetických 

derivátů pyrazinu. Pyrazinový kruh je farmakoforem předevńím u menńích 

molekul, nicméně je součástí ńiroké palety účinných látek. Molekulu pyrazinu 

obsahují např. sulfonamidová chemoterapeutika, kalium ńetřící diuretikum 

amilorid, perorální antidiabetikum glipizid a pyrazin najdeme i v hypnotiku 

eszopiklon.  

Od pyrazinu je odvozeno i antituberkulotikum pyrazinamid, konkrétně 

amid pyrazin-2-karboxylové kyseliny. K perspektivním látkám 

s antimykobakteriálním účinkem patří jednoduché chlorované pyrazinové 

deriváty, které se chovají jako proléčivo, tedy estery a amidy 

pyrazin-2-karboxylové kyseliny (28). 

Látky typu substituovaných pyrazin-2-karboxamidů byly zkoumány nejen 

pro svůj potenciální antimykobakteriální účinek, ale větńina vykazovala i účinek 

herbicidní a ukázaly se být i vhodnými elicitory (29). 

Větńina látek testovaných Doleņalem a spol.(30) inhibovala  elektronový 

transport při fotosyntéze v chloroplastech ńpenátu. Míra inhibice produkce 

kyslíku byla ovlivněna lipofilitou a elektronakceptorovými vlastnostmi 

substituentů dané sloučeniny. Některé z látek redukovaly obsah chlorofylu 

v Chlorella vulgaris (30). 

Substituované pyrazin-2-karboxamidy byly pouņity jako elicitory kalusové 

kultury Ononis arvensis (L.), kde se po 12-ti hodinové elicitaci jednou z 

pěti testovaných látek zvýńila produkce flavonoidů o 900% oproti kontrole. 

Výrazného navýńení produkce bylo dosaņeno i po 48 a 72-hodinové elicitaci a 

navíc k určitému nárůstu produkce flavonoidů dońlo po aplikaci vńech 

testovaných látek (29). 
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Dalńí nově syntetizované látky typu substituovaných 

pyrazin-2-karboxamidů byly pouņity k elicitaci kalusové a suspenzní kultury 

Silybum marianum (L.) Gaertn. I v tomto případě dońlo k významnému ovlivnění 

produkce sekundárních metabolitů - flavolignanů (31).  
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V mé studii byly jako elicitory pouņity dvě látky, a to: 

 

 

 látka A – N-(3-jod-4-methylfenyl)pyrazin-2-karboxamid,  

   

látka B – 5-terc-butyl-6-chlor-N-(3-jod-4-methylfenyl)pyrazin-2-karboxamid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4  Látka A  

 

 

 

 

 

 

Obr. 5  Látka B  
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3.5 Flavonoidní glykosidy 

 

Flavonoidní látky neboli flavonoidy jsou velice rozsáhlou skupinou 

rostlinných fenolů. V současné době je známo více neņ 4000 flavonoidních 

látek a stále se nacházejí dalńí sloučeniny. Jsou to deriváty fenylchromanu, kde 

chroman arylovaný v poloze 2 (flavany), 3 (isoflavany) nebo 4 (neoflavany). 

Běņně bývají vńechny tři kruhy substituovány hydroxyskupinami nebo 

methoxyskupinami a jednotlivé deriváty se lińí pouze stupněm substituce a 

oxidace. Rozeznáváme následující základní struktury flavonoidů : katechiny, 

leukoanthokyanidiny, flavanony, flavononoly, flavony, flavonoly a 

anthokyanidiny.  

 

 

 

 
 Obr. 6. Chemická struktura flavonoidů (34) 
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Přírodní flavonoidy se nejčastěji vyskytují ve formě O-glykosidů, obsahují 

tedy ve své molekule necukernou součást (aglykon) a cukernou sloņku. Volné 

aglykony se vyskytují pouze zřídka. V některých případech (při technologickém 

zpracování při vyńńích teplotách a v kyselém prostředí) můņe docházet k 

hydrolýze glykosidů a vzrůstu koncentrace aglykonů.  

 

 

3.5.1  Flavonoidy 

 

Flavonoly jsou nejhojnějńí skupinou flavonoidů zastoupených v ovoci a 

zelenině. Jejich nejběņnějńí zástupci jsou kvercetin a kemferol. 

Flavonoidy jsou významnou součástí antioxidačního systému. Zabraňují 

peroxidaci lipidů, likvidují volné kyslíkové radikály, mohou vázat a inaktivovat 

některé prooxidační kovové ionty (ņelezo, měď). Antioxidační aktivita flavonoidů 

je závislá na počtu a poloze hydroxylových skupin v molekule, vliv má i jejich 

glykosylace. Optimální radikálově likvidační vlastnosti byly nalezeny pro 

o-dihydroxy strukturu v kruhu B, 2,3 dvojnou vazbu a 4-oxo funkční skupinu v 

kruhu C a 3 a 5 -OH skupiny na kruzích A a C. Tuto strukturu mají právě 

flavonoly (32, 33).  

Terapeutické vyuņití flavonoidů je zaloņeno na jejich schopnosti 

normalizovat permeabilitu kapilár, odstraňovat jejich lomivost, působit 

antihemorrhagicky a antiedematózně (P-vitaminový účinek). Jsou inhibitory 

hyaluronidasy, brání ńíření mikrobiálních toxinů tkáněmi, jsou proto podpůrnými 

prostředky při léčbě infekčních onemocnění. Některé mají diuretický, 

vasodilatační a antihypertonický účinek (33). 

Flavonoidy mají antioxidační charakter a mohou jako potrava deaktivovat 

reaktivní kyslíkaté a dusíkaté sloučeniny vytvářené v těle člověka a zabránit tak 

vzniku různých nemocí. Jejich vysoce antioxidační vlastnosti jsou v poslední 

době ńiroce studovány zvláńtě ve vztahu ke kardiovaskulárním nemocem (35). 

Jako antioxidanty mají jedinečné vlastnosti způsobené i tím, ņe jsou umístěny v 

polární části fosfolipidové dvojvrstvy membrány. I kdyņ obecně deaktivují 

radikály slaběji neņ α-tokoferol, jejich polarita umoņňuje lokalizaci na 

membráně, kde tak mohou přímo deaktivovat radikály tvořené ve vodní fázi a 
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zabraňovat peroxidaci lipidů. Antioxidační vlastnosti flavonoidů, obzvláńtě jejich 

působení na LDL, začaly být v nedávné době intenzivně studovány i pro jejich 

moņný ochranný vliv proti nemocem způsobeným peroxidací lipidů. Lipidová 

peroxidace je důleņitá in vivo hlavně proto, ņe přispívá např. k vývoji 

aterosklerózy (36). 
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3.5.2 Isoflavonoidy  

 

Jedná se o nejvíce známou skupinu látek s estrogenní aktivitou, 

tzv. fytoestrogeny. Mimo ně vykazují estrogenní aktivitu i dalńí skupiny látek 

rostlinného původu jako jsou lignany, anthrachinony, saponiny a některé dalńí. 

 

 

 

Obr.7 Klasifikace hlavních využívaných fytoestrogenů (40) 

 

 

Fytoestrogeny jsou funkčně definovány jako látky, které v savčím 

organismu vykazují estrogenní aktivitu, navíc jejich molekula je i strukturálně 

podobná hlavnímu savčímu estrogenu 17β-estradiolu.  
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Fytoestrogeny ovńem v těle mohou vystupovat nejen jako agonisté 

estrogenových receptorů, ale také jako antagonisté. Přičemņ agonisté simulují 

na estrogenovém receptoru působení endogenního estrogenu, zatímco 

antagonisté mohou tento receptor blokovat. Přesněji tedy můņeme 

fytoestrogeny klasifikovat jako selektivní modulátory estrogenních receptorů.  

 

 

Obr.8 Endogenní estrogeny (37) 

 

O tom, zda-li bude jejich působení agonistické či antagonistické, 

rozhoduje mnoho faktorů – mimo jiné typ tkáně, typ estrogenového receptoru či 

koncentrace endogenních estrogenů, resp. jejich  přítomnost  či nepřítomnost. 

Podobné chování nacházíme i u molekuly tamoxifenu, který je vyuņíván při 

léčbě karcinomu prsu. Účinek  fytoestrogenů je ovlivněn i jejich koncentrací 

v organismu, tedy i způsobem podání, dávkou a individualitami v metabolismu.   

 Mezi přírodně se vyskytující isoflavonoidy s estrogenní aktivitou řadíme 

předevńím aglykony daidzein (4´, 7-dihydroxyisoflavon) a genistein 

(4´, 5, 7-trihydroxyisoflavon) a jejich glykosidy daidzin a genistin. Dále se jedná 

o aglykony biochanin A a formononetin, coņ jsou 4´-methylethery genisteinu a 

daidzeinu. 
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Daidzein         Genistein 
 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

Formononetin         Biochanin A

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genistin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.9  Struktura isoflavonoidů   

 

 

Při metabolizaci v gastrointestinálním traktu savců dochází k přeměně 

biochaninu A a formononetinu na genistein resp. daidzein. Daidzein můņe být 

dále přeměněn na dihydrodaidzein a poté na O-desmethylangolensin a equol. 

Equol je metabolizován jednotlivými lidskými organismy velmi individuálně, coņ 
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můņe být důvodem jistých rozdílů ve výsledcích studií fytoestrogenních účinků 

isoflavonoidů. 

Genistein je lidským organismem metabolizován na dihydrogenistein a 

dále na 6´-hydroxy-O-desmethylangolensin a hormonálně inertní p-ethylfenol. 

 

 

 

Obr.10  Struktura metabolitů isoflavonoidů (37) 

 

 

Pro získávání isoflavonoidů je dnes nejvíce vyuņívána čeleď Fabaceae - 

např. sója (Glycine max) nebo jetel (Trifolium pratense). Dalńími, předevńím 

potravinovými zdroji, jsou semena a ořechy bohaté na oleje – např. 

slunečnicová semínka (Helianthus spp., Asteraceae) a vlańské ořechy (Juglans 

regia L., Juglandaceae). Isoflavonoidy byly prokázány i v čeledích Iridaceae či 

Euphorbiaceae. 

Fytoestrogeny svým působením v organismu zasahují do průběhu 

mnoha typů onemocnění od rakoviny prostaty a prsu po ovlivnění 

kardiovaskulárních onemocnění. Jsou čím dál častěji pouņívány při kompenzaci 

menopauzálních symptomů a jako podpůrná léčba při osteoporóze (37, 38, 40).  

I zde se ovńem objevují pochybnosti o jejich přínosu. Vzhledem k jejich 

moņné podpoře proliferace nádorových buněk u hormon-dependentních 

nádorových onemocnění, je zváņení poměru přínosu a rizik stále předmětem 
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mnoha studií. Navíc se ukazuje, ņe k těmto působkům můņe stačit i mnoņství 

genisteinu příjmaného v potravě (sojových produktech). Zdá se, ņe velmi záleņí 

i na době, kdy jsou fytoestrogeny, resp. genistein, podávány. Zatímco podávání 

v pre-pubertálním období prokazatelně působí protektivně, podávání v post-

pubertálním období má účinek spíńe opačný. To je způsobeno rozdílnou 

hladinou endogenních estrogenů, coņ je právě jeden z faktorů, který ovlivňuje 

zda se genistein na estrogenním receptoru bude chovat jako agonista či 

antagonista. U ņen se zvýńeným rizikem rakoviny prsu a u ņen, které 

prodělávají léčbu tamoxifenem se doplňková terapie fytoestrogeny rozhodně 

nemůņe doporučit. Bylo totiņ prokázáno i sníņení účinku tamoxifenu při 

současném podávání genisteinu (39, 40). 

 

 

Obr.11 Struktura antiestrogenu (39) 

 

 

 V budoucnu ovńem  mohou mít přece jen velmi dobrý potenciál jako 

prevence karcinomu prsu či endometria, a to naopak vzhledem k jejich  

moņným antagonistickým působkům na estrogenních receptorech (37, 38). 

 

 

3.6  Isoflavonoidy rodu Genista 

 

Do rodu Genista je zahrnuto několik stovek druhů a je rozńířen na 

několika kontinentech. Jeho zástupce můņeme najít od Alņírska či Tunisu přes 

středomoří aņ po Anglii, Polsko nebo Ukrajinu. Mnoho z nich se vyskytuje 

endemicky. Např. Genista tricuspidata je jedním z 11 endemických druhů 

Alņírska. V Turecku můņeme najít 14 druhů, z nichņ endemických je 5 – Genista 
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aucherii, Genista burdurensis, Genista sandrasica, Genista involucrata a 

Genista vuralii. Genista tenera je endemickým druhem portugalského ostrova 

Madeira. Ve středomoří pak můņeme najít druhy Genista morisii a Genista 

epheroides (38, 42, 43, 46, 47). 

Tento rod je velmi bohatý na farmakologicky účinné sekundární 

metabolity. Obsahuje jak toxické chinolizidinové alkaloidy (cytisin, spartein, 

methylcytisin, anagyrin) tak předevńím flavonoidy včetně isoflavonoidů 

s fytoestrogenní aktivitou (38, 41). 

Łuckiewicz et al. zkoumali 6 druhů rodu Genista z hlediska produkce 

isoflavonoidů. Zabývali se různými metodami kultivace včetně vlivu 

morfogeneze na mnoņství a zastoupení jednotlivých isoflavonoidů. Testovány 

byly kultury suspenzní, kalusové, embryonální, kořenové i prýtové.  

Obecným výsledkem je, ņe kultury in vitro produkovaly z pravidla více 

isoflavonoidů neņ matečné rostliny, a to dokonce 6-9krát. Rostlinné kultury 

narozdíl od matečných rostlin neprodukovaly jednoduché flavonoidy – luteolin a 

apigenin. Jejich syntéza je prokazatelně potlačena při in vitro podmínkách, 

jelikoņ v regenerovaných rostlinách byla jejich tvorba znovu obnovena. 

Potlačena byla i syntéza chinolizidinových alkaloidů. V kořenových kulturách byl 

naproti tomu prokázán vysoký obsah isoliquiritigeninu – prekurzoru 

isoflavonoidů – naprosto chybějícího v matečných rostlinách. Ve vńech 

kulturách byly isoflavonoidy akumulovány jako intracelulární metabolity. 

Obsah isoflavonoidů byl výrazně ovlivněn stupněm tkáňové 

morfogeneze. Studie ukázaly negativní vztah mezi procesem organogeneze a 

akumulací isoflavonoidů – aglykonů i glykosidů. Naopak pozitivně morfogeneze 

ovlivňovala tvorbu esterů genistinu. Nejvyńńí obsah genistin malonátu a acetátu 

byl zaznamenán v prýtové kultuře. 

Skupina produkovaných isoflavonoidů byla tvořena 14 sloučeninami 

s jasnou dominancí genistinu. Z testovaných druhů byla nejvyńńí produkce 

isoflavonoidů potvrzena u suspenzní a kalusové kultury Genista tinctoria.  

Nejvhodnějńím médiem se pak ukázalo SH-médium (Schenk-

Hildebrandt) s přídavkem 22,6 μmol-1 2,4-dichlorfenoxyoctové kyseliny (2,4-D), 

23,2 μmol-1 kinetinu a 3% w/v sacharosy (38, 44, 45). 
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3.7  Genista tinctoria (41, 48, 49, 50, 51, 52) 

 

 Český název : Kručinka barvířská 

 Čeleď: Fabaceae 

 

Popis 

 10-100 vysoký keř nebo polokeř s vystoupavým nebo poléhavým 

kmínkem. Listy jsou jednoduché, střídavé, přisedlé, obkopinaté aņ eliptické, na 

líci lesklé a tmavozelené, na rubu jsou světlejńí, s výraznými postranními 

ņilkami. Jejich velikost je v rozmezí 5-10mm x 10-40 mm. Palisty jsou zakrnělé. 

Květy se skládají v mnohokvěté koncové, někdy latovité hrozny dlouhé aņ 6cm. 

Květní stopky nesou dva kopinaté listence. Kalich je přisedlý aņ opadavý, 

nevýrazně dvoupyský. Ņlutá koruna je lysá s pavézou vejčitého tvaru. Člunek je 

stejně dlouhý jako pavéza. Plody jsou lysé čárkovité lusky s 5-10 semeny. 

Velikost lusků je 3 x 15-25 cm. Kvete v průběhu června a července. 

 

Výskyt 

 Vyskytuje se téměř v celé Evropě, roste izolovaně v horách Malé Asie. 

V Alpách chybí, ve Skandinávii roste pouze druhotně.  V České republice se 

vyskytuje roztrouńeně aņ hojně od níņin aņ po podhůří. Roste na světlých a 

teplých místech, na stráních (kamenitých i travnatých), na skalách, ve světlých 

lesích a křovinách, na okrajích lesů, na pastvinách, u cest, nebo na mezích a 

vřesovińtích. Preferuje hlinité, vlhčí, spíńe chudé půdy. 

 

Droga 

Sbírá se kvetoucí nať – Herba genistae tinctoriae, která se suńí ve stínu 

nebo za umělého suńení při teplotách do 40 °C.  

 

Obsahové látky 

 Droga obsahuje okolo 0,1% chinolizidinových alkaloidů (cytisin, spartein, 

methylcytisin, anagyrin). Alkaloidy se vyskytují ve vńech orgánech. 

 Mezi dalńí obsahové látky patří flavonoidy, silice, třísloviny a hořčiny. 
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Použití 

 Herba genisteae tinctoriae působí močopudně, zvyńuje chorobně 

sníņený tlak, čistí krev a ovlivňuje metabolismus. V lidovém léčitelství je 

pouņívána proti dně, revmatismu, sníņenému krevnímu tlaku a při ledvinových 

kamenech. 

 Díky výrazně ņlutému barvivu luteolinu obsaņenému v květech, byla 

v minulosti hojně vyuņívána k barvení látek a vlny. Vrcholky větviček s poupaty 

nebo ņlutými květy se uńtipovaly a v závislosti na jejich zpracování pak vznikalo 

buď ņluté, hnědé nebo zelené barvivo. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

 

4.1  Rostlinný materiál   

  

Byla pouņita kalusová kultura odvozená z kořenové části klíční rostliny 

Genista tinctoria v 16. aņ 28. pasáņi. 

 

 

4. 2  Přístroje a vybavení 

 

 Analytické váhy Sartorius A200S 

 Autokláv P S 20 A, Chirana 

 Autosampler Jasco AS-2055 Plus 

 Box s laminárním prouděním Fatran LF 

 Diodový detektor Jasco MD-2015 

 Horkovzduńný sterilizátor Chirana SVS9/1 

 Kolona Li ChroCART 250-4, sorbent Li Chrospher 5 μm 

 Mikrofiltry (0,45 μm), Tessek 

 Pipetovací balónek Filip 

 Předkolona Li ChroCART 4-4, sorbent Chrospher 5 μm 

 Pumpa Jasco PU-2089 Plus 

 Suńárna HS 61A Chirana 

 Termostat kolony Jetstream 2 Plus 

 Těsnění na vialky LABICOM s. r. o. Olomouc 

 Vialky LABICOM s. r. o. Olomouc 

 Vodní lázeň, typ 1042, GFL 
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4.3 Chemikálie 

 

 5-terc-butyl-6-chlor-N-(3-jod-4-methylfenyl)pyrazin-2-karboxamid 

 Ajatin 

 Biochanin A p. a. 

 Daidzein p. a. 

 Destilovaná voda R 

 Ethanol 96% 

 Formononetin p. a. 

 Genistein p. a. 

 Genistin p. a. 

 Methanol HPLC grade 

 Methanol p. a. 

 N-(3-jod-4-methylfenyl)pyrazin-2-karboxamid 

 Propylether p. a. 

 Superčistá voda 
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4.4 Příprava živného média 

 

Kalusová kultura Genista tinctoria byla kultivována na médiu sestaveném 

dle Schenk a Hildebrandta (53). Jako růstové regulátory byly přidány: 

  kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová v koncentraci 0,5mg/l 

 kinetin v koncentraci 0,1 mg/l 

 

 

Sloņení Schenk-Hildebrandtova média (v mg) 

      

CoCl2
.6H2O 0,10 

CuSO4
.5H2O 0,20 

FeNaEDTA 19,80 

H3BO3 5,00 

KI  1,00 

MnSO4
.H2O 10,00 

Na2MoO4
.2H2O 0,10 

ZnSO4
.7H2O 1,00 

CaCl2 151,00 

KNO3 2500,00 

MgSO4 195,05 

(NH4)H2PO4
.H2O 300,00 

Kyselina nikotinová 5,0 

Pyridoxin hydrochlorid 0,5 

Thiamin hydrochlorid 5,0 

Myo-inositol 1000,0 

Sacharosa 30000,0 
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Uvedené mnoņství vņdy odpovídá mnoņství potřebnému na přípravu 

1 l média.  

Jednotlivé sloņky byly odvaņovány na analytických vahách, látky 

pouņívané ve velmi malém mnoņství byly odměřeny ze zásobních roztoků 

odpipetováním. Vńechny součásti byly rozpuńtěny v destilované vodě 

v odměrné baňce na 1000 ml a baňka byla doplněna po rysku destilovanou 

vodou. Ņivné médium společně s růstovým regulátorem bylo rozplněno do 

vysterilizovaných Erlenmayerových baněk, do kaņdé 30 ml.  

 

 

4.5  Kultivace tkáňových kultur 

 

4.5.1 Příprava kultivačních nádob a nástrojů 

 

 Pro kultivaci byly pouņity 100 ml Erlenmayerovy baňky předem umyté 

horkou vodou se saponátem, vypláchnuté pitnou a destilovanou vodou a 

vysuńené v horkovzduńném sterilizátoru při 200 °C. 

 Do baněk byly vloņeny můstky z filtračního papíru a nalito ņivné médium, 

poté byla hrdla baněk překryta hliníkovou fólií a baňky se nechaly sterilizovat 

v autoklávu 15 min při 121 °C a 100 kPA. 

 Pasáņování a odvozování kultur bylo prováděno v laminárním boxu 

předem vymytém roztokem ajatinu (1:10) a vyzářeném germicidní zářivkou. 

Pinzety byly před pouņitím očińtěny a opláchnuty 96% ethanolem, zabaleny do 

hliníkové fólie a sterilizovány v horkovzduńném sterilizátoru 2 hodiny při teplotě 

200 °C. 
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4.5.2 Pasážování a kultivace 

 

 Pasáņování bylo prováděno v prostředí laminárního boxu. Inokulum (část 

kalusu z předchozí kultivace) bylo přeneseno  na můstek z filtračního papíru. 

Naočkované baňky se opět uzavřely hliníkovou fólií. Kultura rostla po dobu 30 

dní při teplotě 25 °C při normálním světelném reņimu (16 hodin světlo, 8 hodin 

tma).  

 

 

4.6 Příprava roztoků elicitoru 

 

 Jako elicitory byly pouņity roztoky látky A a B, a to ve třech 

koncentracích. 

 

látka A (N-(3-jod-4-methylfenyl)pyrazin-2-karboxamid)  

Mr= 339,1 

 

látka B  (5-terc-butyl-6-chlor-N-(3-jod-4-methylfenyl)pyrazin-2-karboxamid 

Mr= 429,7 

. 

Rozpuńtěním naváņky přesně 100,00 mg dané látky 96% ethanolem ve 

100 ml odměrné baňce vznikla koncentrace c1. Odpipetováním 10ml 

z koncentrace c1 opět do 100 ml odměrné baňky a doplněním 96% ethanolem 

po rysku byla připravena koncentrace c2. Z té byla následně stejným postupem 

připravena i koncentrace c3. 

 Příprava roztoků elicitoru byla prováděna za aseptických podmínek 

v laminárním boxu vyzářeném germicidní UV lampou. Nástroje a sklo pouņité 

na přípravu byly předem vysterilizovány. 
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Koncentrace roztoků elicitorů: 

 

látka A 

cA 1= 100mg/100ml (2,95 . 10-3 mol/l) 

cA 2= 10mg/100ml (2,95 . 10-4 mol/l) 

cA 3= 1mg/100ml (2,95 . 10-5 mol/l) 

 

látka B 

cB 1= 100mg/100ml (2,33 . 10-3 mol/l) 

cB 2= 10mg/100ml (2,33 . 10-4 mol/l) 

cB 3= 1mg/100ml (2,33 . 10-5 mol/l) 

 

 

4.7 Elicitace  

 

 Elicitace byla prováděna po 4 týdnech od poslední pasáņe. K aplikaci 

roztoku elicitoru byly pouņity pipety předem vysterilizované v autoklávu 15 min 

při 120 °C. 

 Pro kaņdou koncentraci látky A i B bylo pouņito vņdy 36 baněk, které byly 

rozděleny do 6 skupin dle časů odebírání vzorků. Byl aplikován vņdy 1ml 

roztoku dané látky v dané koncentraci ke kalusové kultuře. Kultura byla po 

aplikaci elicitoru udrņována za stejných podmínek jako při kultivaci. Vzorky byly 

odebírány po 6, 12, 24,  48, 72 a 168 hodinách po aplikaci elicitoru.  

 Kalusy se po vyjmutí z baněk suńily na filtračním papíře při laboratorní 

teplotě. Usuńené vzorky se nakonec upráńkovaly v třecí misce a pouņily ke 

stanovení obsahu flavonoidů.  

Kontrolní vzorky byly pořízeny z kalusové kultury bez přídavku elicitoru. 

Bylo sledováno i vylučování metabolitů do ņivného média. Médium bylo 

odebíráno vņdy společně s kalusem ve zmíněných odběrových časech. 

Odebrané médium bylo odpařeno a dále byl v odparku stanoven obsah 

flavonoidů. 
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4.8  Stanovení obsahu isoflavonoidů 

 

4.8.1 Příprava vzorků 

 

Přibliņně 0,100g usuńeného a upráńkovaného kalusu bylo extrahováno 

s 10ml 80% methanolu na vodní lázni pod zpětným chladičem 20-30 minut. Po 

ochlazení se výluh zfiltroval přes chomáček vaty. Extrakce byla opakována 

jeńtě jednou za stejných podmínek. Získané výluhy se spojily a doplnily na 

objem 25ml. Vytřepáním v 10ml petroletheru byl extrakt zbaven tuků a 

chlorofylu. Přibliņně 2ml výluhu byly přefiltrovány přes mikrofiltr do označených 

vialek a analyzovány pomocí metody HPLC. 

 Vzorky média byly nejprve odpařeny na vodní lázni do sucha a poté 

vysuńeny v suńárně při 105°C. Suńina byla rozpuńtěna v 5ml methanolu, vzniklý 

roztok zfiltrován přes mikrofiltr a mnoņství o objemu přibliņně 1,7ml bylo 

převedeno do vialek. Poté byly vzorky analyzovány pomocí HPLC. 

 

 

4.8.2   Parametry HPLC analýzy 

 

Chromatograf :  sestava Jasco 

Čerpadlo:   PU-2089 

Autosampler:  AS-2055 

Kolona: kolona Li Chrospher RP – 18 250 x 4, sorbent Li Chrospher 

5μm, předkolonový filtr, ochranná předkolonka 

Objem nástřiku:  20μl 

Detekce:  DAD MD – 2015, λ=190-450nm, vyhodnoceno při λ=260nm 

Mobilní fáze: methanolický roztok 0,15% kyseliny fosforečné 

Eluční profil: 0-9min. gradientová eluce, z t=0min. 30% methanol na 

t=9min 80% methanol 

 9-15min. isokratická eluce, 80% methanol 

Standardy: genistin, genistein, daidzein, formononetin, biochanin A 

Průtoky: 1,1 ml/min 
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4.9 Sestavení kalibrační křivky  

 

Jednotlivé standardy byly rozpuńtěny v 80% methanolu do následujících 

koncentrací: 

  

Genistin 2,0mg/100ml 

 4,0mg/100ml 

 8,0mg/100ml 

  

Daidzein 2,0mg/100ml 

 5,2mg/100ml 

 10,4mg/100ml 

  

Genistein 2,4mg/100ml 

 4,8mg/100ml 

 9,6mg/100ml 

  

Formononetin 2,6mg/100ml 

 5,2mg/100ml 

 10,4mg/100ml 

  

Biochanin A 2,0mg/100ml 

 4,0mg/100ml 

 8,0mg/100ml 

 

 Z těchto hodnot byly sestrojeny kalibrační křivky. 
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Kalibrační křivka genistinu 

 

x: koncentrace (mg/100ml) 

y: plocha 

 

y = bx + a 

regresní koeficient: 0,9998 

a = 0 

b = 6,08940 
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Kalibrační křivka daidzeinu 

 

x: koncentrace (mg/100ml) 

y: plocha 

 

y = bx + a 

regresní koeficient: 0,9938 

a = 0 

b = 10,34026 
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Kalibrační křivka genisteinu 

 

x: koncentrace (mg/100ml) 

y: plocha 

 

y = bx + a 

regresní koeficient: 0,9997 

a = 0 

b = 42,98035 
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Kalibrační křivka formononetinu 

 

x: koncentrace (mg/100ml) 

y: plocha 

 

y = bx + a 

regresní koeficient: 0,9994 

a = 0 

b = 14,86045 
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Kalibrační křivka biochaninu A 

 

x: koncentrace (mg/100ml) 

y: plocha 

 

y = bx + a 

regresní koeficient: 0,9997 

a = 0 

b = 42,98045 
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5. VÝSLEDKY 

 

 

Tab. 1. Obsah jednotlivých isoflavonoidů [%] v kalusové kultuře 

Genista tinctoria po elicitaci látkou A o různé koncentraci v závislosti na 

době odběru 

 

 

Konc. 
elicitoru 
[mg/l] 

Hodina 
odběru 

Obsah 
genistinu      

[%] 

Obsah 
daidzeinu    

[%] 

Obsah 
genisteinu   

[%] 

Obsah 
formononetinu 

[%] 

Obsah 
biochaninu 

A [%] 

c1 

 

 

 

 

6 0,59 0,00 0,05 0,00 0,00 

12 1,39 0,00 0,08 0,00 0,00 

24 0,22 0,00 0,04 0,00 0,00 

48 0,21 0,01 0,47 0,01 0,00 

72 0,41 0,00 0,07 0,01 0,00 

168 0,11 0,00 0,06 0,00 0,00 

k 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 

c2 

 

 

 

 

6 1,65 0,00 0,03 0,00 0,00 

12 0,86 0,00 0,03 0,00 0,00 

24 0,52 0,00 0,01 0,00 0,00 

48 1,18 0,01 0,06 0,00 0,00 

72 0,58 0,00 0,04 0,00 0,00 

168 0,50 0,05 0,17 0,00 0,00 

k 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 

c3 

 

 

 

 

6 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

12 0,11 0,01 0,00 0,01 0,00 

24 0,43 0,02 0,02 0,01 0,00 

48 0,46 0,01 0,00 0,01 0,00 

72 0,08 0,07 0,05 0,02 0,00 

168 0,16 0,05 0,06 0,00 0,00 

k 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 

k....kontrola 
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Graf 1. 
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Graf 1a. 
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Graf 1b. 
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Graf 1c. 
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 Tab. 2. Obsah jednotlivých isoflavonoidů [%] v kalusové kultuře 

Genista tinctoria po elicitaci látkou B o různé koncentraci v závislosti na době 

odběru 

 

  

Konc. 
elicitoru 
[mg/l] 

Hodina 
odběru 

Obsah 
genistinu      

[%] 

Obsah 
daidzeinu    

[%] 

Obsah 
genisteinu   

[%] 

Obsah 
formononetinu 

[%] 

Obsah 
biochaninu A 

[%] 

c1 

6 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 2,87 0,01 0,03 0,01 0,00 

24 0,72 0,01 0,03 0,01 0,00 

48 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

168 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

k 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 

c2 

6 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 

12 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

24 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

48 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 

72 0,02 0,02 0,00 0,01 0,00 

168 0,07 0,03 0,00 0,11 0,00 

k 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 

c3 

6 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 

12 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 

24 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

168 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 

k 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 

k....kontrola 
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Graf. 2 
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Graf 2a. 
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Graf 2b. 
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Graf 2c. 
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Záznam HPLC analýzy 

 

 

Obr.12 Obsah isoflavonoidů po 12 hodinové elicitaci látkou A v koncentraci c1 
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Obr.13 Obsah isoflavonoidů po 24 hodinové elicitaci látkou A v koncentraci c3 
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6.   DISKUSE 

 

 

Elicitace je jednou z metod vhodných k ovlivnění produkce sekundárních látek 

v kulturách in vitro (16). Jedním ze základních předpokladů úspěńné elicitace, která 

povede k poņadovanému zvýńení produkce sekundárních látek, je nalezení 

vhodného elicitoru, jeho koncentrace a optimální doby působení elicitoru na 

rostlinnou kulturu in vitro (15). 

Cílem mé práce bylo prověřit potenciál nově nasyntetizovaných látek typu 

substituovaných pyrazin-2-karboxamidů jako elicitorů kalusové kultury 

Genista tinctoria. 

S kalusovou kulturou Genista tinctoria pracovala ve své práci i Sedlářová (54), 

která mimo jiné testovala vliv UV záření na produkci isoflavonoidů touto kulturou. 

Nejvyńńí produkce se jí podařilo dosáhnout po ozáření vlnovou délkou 254 nm po 

dobu 300 s a s odběrem po 48 hodinách. Byl detekován obsah genistinu 3,03%. 

Pro kultivaci rostlinné kultury je zapotřebí zajistit optimální podmínky kultivace. 

Łuczkiewicz et al. zkoumali produkci isoflavonoidů v suspenzní, kalusové, 

embryonální, kořenové i prýtové kultuře Genista tinctoria a dońli k závěru, ņe obsah 

isoflavonoidů je výrazně ovlivněn stupněm tkáňové morfogeneze. Studie ukázaly 

negativní vztah mezi procesem organogeneze a akumulací isoflavonoidů – aglykonů 

i glykosidů. Nejvhodnějńím médiem se pak ukázalo Schenk-Hildebrandt médium 

(SH-médium) s přídavkem 22,6 μmol-1 2,4-D, 23,2 μmol-1 kinetinu a 3% w/v 

sacharosy (38, 44, 45). 

 SH-médium se ukázalo jako vhodné i v práci Sedlářové (54), která hodnotila 

nárůst kalusu na tomto médiu oproti kalusové kultuře pěstované na médiu 

sestaveném dle Murashigeho a Skooga. Schenk-Hildebrandtovo médium 

s přídavkem  0,5mg/l kyseliny 2,4-D a kinetinu v koncentraci 0,1 mg/l bylo tedy 

pouņito i v mé práci. K testování jsem pouņila 16. aņ 28. pasáņ kalusové kultury 

odvozené z kořenové části klíční rostliny Genista tinctoria. Kultura rostla po dobu 30 

dní při 25 °C při normálním světelném reņimu (16 hodin světlo, 8 hodin tma). 
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 Jako elicitor byly zvoleny dvě látky: 

 

látka A –  N-(3-jod-4-methylfenyl)pyrazin-2-karboxamid 

látka B –  5-terc-butyl-6-chlor-N-(3-jod-4-methylfenyl)pyrazin-2-karboxamid. 

 

Obě byly pouņity ve třech koncentracích: 

látka A 

cA 1= 100mg/100ml (2,95 . 10-3 mol/l) 

cA 2= 10mg/100ml (2,95 . 10-4 mol/l) 

cA 3= 1mg/100ml (2,95 . 10-5 mol/l) 

látka B 

cB 1= 100mg/100ml (2,33 . 10-3 mol/l) 

cB 2= 10mg/100ml (2,33 . 10-4 mol/l) 

cB 3= 1mg/100ml (2,33 . 10-5 mol/l) 

 

Byl aplikován vņdy 1ml roztoku dané látky v dané koncentraci ke kalusové 

kultuře. Během působení elicitoru byly vzorky uchovávány za stejných podmínek jako 

při kultivaci kultury. Vzorky byly odebírány po 6, 12, 24,  48, 72 a 168 hodinách po 

aplikaci elicitoru. Jako kontrolní skupina bez přídavku elicitoru byl zvolen odběr 

v čase 0 hodin, jelikoņ byly zjińtěny vyrovnané a téměř neměnné obsahy 

isoflavonoidů v kalusové kultuře. 

 

 Po aplikaci látky A v koncentraci cA 1 dońlo v kalusové kultuře Genista tinctoria 

k vysokým nárůstům obsahu genistinu. Po 6 hodinovém působení byl zaznamenán 

nárůst o 1080% oproti kontrole a po 12 hodinovém působení dokonce zvýńení 

obsahu genistinu o 2680% oproti kontrole. Po 24, 48, 72, 168 hodinách byla 

produkce genistinu také zvýńena a to minimálně o 120% (po 168 hodinách). Obsah 

daidzeinu ve větńině vzorků poklesl oproti kontrole, jen po 48 hodinové elicitaci byl 

jeho obsah na úrovni kontroly. Produkce genisteinu byla zvýńena oproti kontrole, 

v níņ byla pod detekovatelnou mezí. Elicitovaná kultura tvořila od 0,04% (6h) do 

0,47% (48h) genisteinu. Byl detekován i formononetin a to v čase 48 a 72 hodin 

elicitace v mnoņství 0,01%. V kontrolním vzorku byl pod detekovatelnou hranicí. 

Biochanin A po elicitaci prokázán nebyl stejně jako v kontrolním vzorku. (Viz Tab. 1. 

a Graf 1a.) 

 

Po aplikaci látky A koncentrace cA 2 dońlo k jeńtě významnějńímu navýńení 

obsahu genistinu. Maximální zvýńení jeho produkce látkou A bylo dosaņeno  po 

6 hodinách elicitace a to o 3200% proti kontrole. V ostatních odběrových časech byla 
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jeho produkce zvýńena také velmi výrazně. Minimální navýńení dosahovalo 900% 

proti kontrole a bylo zaznamenáno po 168 hodinách působení elicitoru. Obsah 

daidzeinu, který byl v kontrolním vzorku zaznamenán v mnoņství 0,01% byl navýńen 

po 168 hodinové elicitaci o 400%. V ostatních odběrových časech ovńem jeho 

mnoņství buď bylo stejné jako ve vzorku kontrolním nebo kleslo pod detekovatelnou 

mez. I po aplikaci koncentrace cA 2 dońlo k navýńení tvorby genisteinu, i kdyņ ne tak 

výrazně jako po aplikaci látky A o koncentraci cA 1. Zde bylo maximum produkce 

dosaņeno aņ po 168 hodinách působení elicitoru a obsah genisteinu v tomto vzorku 

byl 0,17%. Formononetin ani biochanin A detekovány nebyly. (Viz Tab. 1. a Graf 1b.)  

 

Navýńení syntézy isoflavonoidů bylo dosaņeno i působením látky A 

o koncentraci cA 3, ovńem u genistinu a genisteinu bylo o něco menńí neņ u 

koncentrací předchozích. Nejvyńńí nárůst genistinu byl zaznamenán po 48 hodinové 

elicitaci (o 820%) a u genisteinu byl zaznamenám maximální obsah 0,06% po 168 

hodinách. Naopak tato koncentrace stimulovala lépe syntézu daidzeinu a 

formononetinu. Po 72 hodinách elicitace byla navýńena produkce daidzeinu o 600% 

oproti kontrole. Jeho obsah byl vyńńí i u vzorků elicitovaných 24 a 168 hodin. Ve 

zbylých odběrových časech byl jeho obsah nedetekovatelný stejně jako v případě 

kontroly. Obsah formononetinu byl detekovatelný po 12, 24, 48 a 72 hodinách, 

přičemņ v posledním uvedeném čase dosáhl maxima, a to 0,02%. Biochanin A nebyl 

detekován ani po aplikaci této koncentrace. (Viz Tab. 1. a Graf 1c.) 

 

Po aplikaci látky B v koncentraci cB 1 dońlo po 12 hodinovém působení elicitoru 

k vůbec nejvyńńímu navýńení produkce genistinu. Jeho obsah byl zvýńen o 5640% 

oproti kontrole. Vysokého obsahu genistinu bylo dosaņeno i po 24 hodinovém 

působení elicitoru, tam byl obsah zvýńen o 1340%, ovńem v ostatních časech byl 

obsah genistinu buď zvýńen jen nevýrazně nebo naopak sníņen oproti kontrole. Po 

12 a 24 hodinách elicitace byl ve vzorku prokázán i obsah daidzeinu (na úrovni 

kontroly), genisteinu (navýńení oproti kontrole) a formononetinu (navýńení oproti 

kontrole). Ve zbylých vzorcích nebyly daidzein, genistein ani formononetin 

detekovatelné. Biochanin A nebyl detekován v ņádném ze vzorků. (Viz Tab. 2. a Graf 

2a.) 
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Po aplikaci látky B o koncentraci cB 2 dońlo k výraznějńímu navýńení pouze u 

daidzeinu po 168 hodinové elicitaci a to o 200%. V tomto případě bylo také zjińtěno 

navýńení produkce genisteinu, ale pouze o 40%, a obsah formononetinu dosáhl 

0,11%, přičemņ v kontrole nebyl detekovatelný. V ostatních odběrových časech byla 

produkce isoflavonoidů buď na úrovni kontroly nebo sníņená. (Viz Tab. 2. a Graf 2b.) 

 

Působením elicitoru o koncentraci cB 3 bylo dosaņeno obecné sníņení tvorby 

isoflavonoidů. Jedinými dvěma výjimkami je navýńení obsahu daidzeinu po 168 

hodinách působení elicitoru a detekovatelný obsah formononetinu po 6 a 12 

hodinách. Jinak ve větńině vzorků byl obsah isoflavonoidů pod detekovatelnou mezí. 

(Viz Tab. 2. a Graf 2c.) 

 

Obecně lze konstatovat, ņe vhodnějńím elicitorem pro produkci isoflavonoidů 

se ukázala látka A. I kdyņ naprostého maxima produkce genistinu bylo dosaņeno 12 

hodinovým působením látky B v koncentraci cB 1 ( 5640% oproti kontrole). Ovńem je 

to spíńe ojedinělý výsledek působení této látky na kalusovou kulturu Genista 

tinctoria. Elicitací látkou A bylo dosaņeno vyrovnanějńích výsledků v průřezu 

odběrových časů i koncentrací. Velmi výrazně byl navyńován předevńím obsah 

genistinu (max. o 3200% po 6h elicitaci cA 2) a genisteinu, který v kontrolním vzorku 

nebyl ani detekován. Po 48 hodinách elicitace cA 1 dosáhl jeho obsah ve vzorku 

0,47%. Produkce daidzeinu byla nejlépe ovlivněna aplikací cA 3, kde po 72 hodinách 

vrostl jeho obsah o 600% oproti kontrole. Biochanin A nebyl detekován v ņádném 

z testovaných ani kontrolních vzorků. (Viz Graf 1. a Graf 2.) 

Bylo sledováno i vylučování isoflavonoidů do ņivného média. V ņádném z 

testovaných vzorků nebyla prokázána detekovatelná hladina isoflavonoidů. 

 

  Látky typu pyrazin-2-karboxamidů byly jako potenciální elicitory testovány i 

Doleņalem a spol. (29) na kalusové kultuře Ononis arvensis. Testováno bylo celkem 

5 látek typu substituovaných pyrazin-2-karboxamidů. Nejvyńńího navýńení produkce 

sekundárních metabolitů bylo dosaņeno aplikací 6-chlor-N-(3-jod-4-

methylfenyl)pyrazin-2-karboxamidu. Po 12 hodinovém působení na tkáňovou kulturu 

Ononis arvensis bylo dosaņeno navýńení produkce isoflavonoidů v tkáňové kultuře o 

900%.  Vysoký obsah isoflavonoidů byl zjińtěn i po 48 a 72-hodinovém působení 

stejné látky. I u ostatních testovaných látek byl obsah navýńen, i kdyņ ne tak výrazně.   
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 Navýńení produkce isoflavonoidů (v kalusové kultuře Ononis arvensis) a 

flavolignanů (v kalusové kultuře Silybum marianum) za pouņití látek typu 

substituovaných amidů pyrazinkarboxylových kyselin testovala i Meguńar (55). V její 

práci byly pouņity jako elicitory N-(3-jod-4-methylfenyl)pyrazin-2-karboxamid a 

5-terc-butyl-N-(3-jod-4-methylfenyl)pyrazin-2-karboxamid. Na kultuře Ononis arvensis 

byla testována pouze první z uvedených látek a produkci isoflavonoidů zvyńovala jen 

minimálně nebo vůbec. Nejvyńńího navýńení produkce bylo dosaņeno po 168 

hodinové elicitaci této kultury, a to o 88%. Při elicitaci kalusové kultury Silybum 

marianum oběmi látkami bylo dosaņeno obecně také spíńe jen niņńího navýńení 

produkce flavolignanů.  Za pouņití N-(3-jod-4-methylfenyl)pyrazin-2-karboxamidu se 

nejvyńńí produkce silychristinu podařilo dosáhnout po 6 hodinové elicitaci, kdy jeho  

obsah byl dvojnásobný oproti kontrole. 6 hodinovou elicitací 5-terc-butyl-N-(3-jod-4-

methylfenyl)pyrazin-2-karboxamidem bylo dosaņeno jedenáctinásobného navýńení 

obsahu silychristinu oproti kontrole, coņ bylo celkově nejvyńńí navýńení. 

 Zajímavých navýńení produkce flavolignanů dosáhli Tůmová a spol. (31) za 

pouņití  5-terc-butyl-N-(3-methylfenyl)pyrazin-2-karboxamidu a 5-terc-butyl-6-chlor-N-

(5-brom-2-hydroxyfenyl)pyrazin-2-karboxamidu při elicitaci kalusové a suspenzní 

kultury Silybum marianum. Maximální produkce flavolignanů se jim podařilo 

dosáhnout 72 hodinovou elicitací suspenzní kultury 5-terc-butyl-N-(3-

methylfenyl)pyrazin-2-karboxamidem o koncentraci 3,71 . 10-7 mol.l-1, přičemņ bylo 

dosaņeno navýńení produkce o 893% oproti kontrolnímu vzorku. Po 24 hodinové 

elicitaci kalusové kultury 5-terc-butyl-6-chlor-N-(5-brom-2-hydroxyfenyl)pyrazin-2-

karboxamidem o koncentraci 2,59 . 10-4 mol.l-1 byl dokonce zaznamenán nárůst 

produkce flavolignanů o 1039%. 

 Z dostupné literatury vyplývá, ņe se jako elicitory velmi dobře uplatňují zvláńtě 

jodované deriváty pyrazin-2-karboxamidů. Potvrzuje to ve své práci i Doleņal a spol. 

(29). I v mé práci zvyńovaly tyto látky velmi výrazně produkci isoflavonoidů. Ačkoliv 

Meguńar elicitací tkáňové kultury Ononis arvensis (55) nedosáhla aplikací 

jodovaných pyrazin-2-karboxamidů přílińného navýńení produkce isoflavonoidů 

(pouze o 88%), na tkáňové kultuře Silybum marianum se jí aplikací těchto látek 

podařilo dosáhnout výrazných navýńení produkce sekundárních metabolitů. Z tohoto 

hlediska se zdá být potenciál těchto jod-derivátů velmi nadějný.  
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7. ZÁVĚR 

 

 

 Výsledky práce lze shrnout následovně: 

 Po aplikaci látky A ve vńech koncentracích dońlo k významným navýńením 

tvorby isoflavonoidů. Maximálního navýńení produkce genistinu bylo dosaņeno 

po aplikaci koncentrace 2,95 . 10-4 mol/l a 6 hodin působení a to o 3200% 

oproti kontrole, výrazných navýńení bylo dosaņeno i v ostatních odběrových 

časech po působení stejné koncentrace (min 900% po 168h). Aplikací 

koncentrace 2,95 . 10-4 mol/l byl zaznamenán nárůst produkce genistinu o 

1080% (6 hodin) resp. o 2680% (12 hodin). Produkce genisteinu dosáhla 

maxima po 48 hodinové elicitaci touto koncentrací, 0,47% (v kontrolním 

vzorku byla pod detekovatelnou mezí). Koncentrace 2,95 . 10-5 mol/l nejlépe 

stimulovala tvorbu daidzeinu a formononetinu. Po 72 hodinách elicitace byl 

obsah daidzeinu navýńen o 600% oproti kontrole a formononetin, který byl 

v kontrolním vzorku nedetekovatelný, dosáhl maxima také v tomto odběrovém 

čase a byl zjińtěn obsah 0,02%. 

 Po aplikaci látky B bylo dosaņeno vůbec nejvyńńí tvorby genistinu 

(koncentrace 2,33 . 10-3 mol/l, 12 hodin) o 5640% oproti kontrole. Vysokého 

obsahu genistinu bylo dosaņeno jeńtě po 24 hodinovém působení stejné 

koncentrace této látky (o 1340% vyńńí oproti kontrole). Ve zbylých 

koncentracích bylo navýńení produkce obecně buď relativně nízké nebo 

ņádné. Po aplikaci koncentrace 2,33 . 10-4 mol/l byl jen zaznamenán nárůst 

produkce formononetinu po 168 hodinách elicitace. Jeho obsah byl 0,11%, 

přičemņ v kontrole nebyl detekovatelný. Aplikace koncentrace 2,33 . 10-5 mol/l 

produkci isoflavonoidů obecně spíńe sniņovala. 

 Obecně lze konstatovat, ņe vhodnějńím elicitorem pro produkci isoflavonoidů 

se ukázala látka A. I kdyņ naprostého maxima produkce genistinu bylo 

dosaņeno 12 hodinovým působením látky B v koncentraci 2,33 . 10-3 mol/l 

(5640% oproti kontrole). Ovńem je to spíńe ojedinělý výsledek působení této 

látky na kalusovou kulturu Genista tinctoria. Elicitací látkou A bylo dosaņeno 

vyrovnanějńích výsledků v průřezu odběrových časů i koncentrací. Velmi 

markantně byl navyńován předevńím obsah genistinu (max. o 3200% po 6h 
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elicitaci koncentrací 2,95 . 10-4 mol/l) a genisteinu, který v kontrolním vzorku 

nebyl ani detekován. Po 48 hodinách elicitace 2,95 . 10-4 mol/l dosáhl jeho 

obsah ve vzorku 0,47%. Produkce daidzeinu byla nejlépe ovlivněna aplikací 

2,95 . 10-5 mol/l, kde po 72 hodinách vrostl jeho obsah o 600% oproti kontrole. 

Biochanin A nebyl detekován v ņádném z testovaných ani kontrolních vzorků. 

 V ņivném médiu nebyly detekovány ņádné isoflavonoidy. 
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9.  ABSTRAKT 

 

Genista tinctoria in vitro – ovlivnění tvorby sekundárních metabolitů 
 
Elicitace je jednou z metod, kterou je moņné dosáhnout zvýńení produkce 

sekundárních metabolitů v kulturách in vitro. Byl sledován vliv dvou elicitorů– látky A 

(N-(3-jod-4-methylfenyl)pyrazin-2-karboxamid) a látky B (5-terc-butyl-6-chlor-N-(3-

jod-4-methylfenyl)pyrazin-2-karboxamid) na produkci isoflavonoidů v kalusové kultuře 

Genista tinctoria po jejich 6, 12, 24, 48, 72 a 168 hodinovém působení. Kultury byly 

kultivovány na SH-médiu s přídavkem 0,5mg/l 2,4-D a kinetinu v koncentraci 

0,1 mg/l. Obsah isoflavonoidů byl stanoven metodou HPLC. Maximální obsah 

isoflavonoidů po elicitaci látkou A o koncentraci cA 2= 2,95 . 10-4 mol/l byl prokázán po 

6 hodinové elicitaci, kdy se produkce genistinu zvýńila o 3200%. Po aplikaci látky B 

bylo maximálního zvýńení produkce dosaņeno po 12 hodinovém působení 

koncentrace cB 1=2,33 . 10-3 mol/l, a to o 5640%. Obecně vyńńí produkce 

isoflavonoidů byla zaznamenána po aplikaci látky A. 

 

Genista tinctoria in vitro – the affecting of secondary metabolites 

production  

 

Elicitation is one of the methods that can be used for increasing secondary 

metabolites production in in  vitro cultures. The present study investigates the effect 

of 6, 12, 24, 48, 72 and 168-hours lasting elicitation by two elicitors - substance A 

(N-(3-iodo-4-methylphenyl)pyrazine-2-carboxamide) and substance B (5-tert-butyl-6-

chloro-N-(3-iodo-4-methylphenyl)pyrazine-2-carboxamide) on the isoflavonoids 

production in the callus cultures of Genista tinctoria. The cultures were cultivated on 

Schenk-Hildebrandt medium with addition of 0,5mg/l 2,4-dichlorophenoxyacetic acid 

a kinetine in concentration 0,1 mg/l. The isoflavonoids content was determined using 

HPLC. The maximal content of genistin was detected after 6-hours elicitation with 

substace A at concentration cA 2= 2,95 . 10-4 mol/l, the production was increased 

about 3200%. Within using substance B the maximal increase of genistin was 

detected after 12-hours lasting impact of concentration cB 1=2,33 . 10-3 mol/l (by 

5640%). Generally higher production of isoflavonoids was proved when substance A 

was used.  


