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ABSTRAKT

Zuzana Čvejdlíková

Kultury léčivých rostlin in vitro – VI

Abstrakt

V diplomové práci jsem se zabývala kultivací rostlinných kultur in vitro. Zkoumala jsem 

vliv  abiotického  elicitoru  N-(2-brom-3-methylfenyl)-5-terc-butylpyrazin-2-karboxamidu 

(v koncentracích: c1 = 8,36.10-4 mol/l, c2 = 8,36.10-5 mol/l, c3 = 8,36.10-6 mol/l) na produkci 

flavonoidů  v  kalusové  a  suspenzní  kultuře  Ononis  arvensis L.  Obsah  flavonoidů  jsem 

stanovovala fotometricky. Nejvyšší nárůst obsahu flavonoidů působením elicitoru v koncent-

raci c3  byl pozorován po 48 hodinách a to o 5800 %.



ABSTRACT 

Zuzana Čvejdlíková

Cultures of medicinal plants in vitro – VI

Abstract

This thesis deals with the plant cultivation in vitro. I studied the influence of abiotic elici-

tor  N-(2-brom-3-methylphenyl)-5-terc-butylpyrazin-2-carboxamid  (in  concentrations:  c1 = 

8.36.10-4 mol/l, c2   = 8.36.10-5 mol/l, c3 = 8.36.10-6 mol/l) on the production of flavonoids in 

the callus and suspension cultures of Ononis arvensis L. The content of flavonoids was deter-

mined by photometric method. The highest content of flavonoids (about 5800 %) was ob-

served after elicitor treatment at concentration c3 (8.36.10-6 mol/l) after 48 hours.
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1. ÚVOD

       Rostliny jsou pro život na Zemi natolik významné, že si jejich základní důležitost jen 

málokdy uvědomujeme. Jejich existenci, úlohu i působení přijímáme obvykle tak samozřej-

mě, jako samu existenci života na Zemi i existenci svou vlastní.

      Rostliny poskytují člověku daleko více než jen energii pro životní procesy. Poskytují 

také řadu důležitých surovin. Jednou z nejdůležitějších je dřevo, používané nejen k topení, ale 

i jako stavební materiál nebo jako surovina k výrobě nábytku a papíru. Různé druhy rostlin 

poskytují člověku vlákna důležitá pro výrobu tkanin, motouzů, lan i papíru. (1)

      Rostliny mají schopnost z živin syntetizovat kromě nepostradatelných složek svého 

těla (aminokyselin, vitamínů, nukleových bází atd.) i přepestrou paletu nejrozmanitějších lá-

tek, jejichž funkce není zřejmá, a jež jsou pravděpodobně pro vlastní růst postradatelné. Ozna-

čují se proto na rozdíl od primárních nepostradatelných metabolitů jako sekundární metaboli-

ty. (2) K sekundárním metabolitům se řadí i flavonoidy. Ty mají význam i pro člověka např.: 

prevence proti rakovině, což je choroba, která se stále více stává důvodem úmrtí mnoha lidí. 

Tyto látky byly prokázány v mnoha potravinách, které jsou pro nás běžné (např.: čokoláda, 

pomeranče, grepfruity). Zvýšená konzumace může pomoci právě v prevenci proti nádorovým 

a kardiovaskulárním chorobám. Účinně také flavonoidy působí proti poškození cév a mají 

rovněž vliv na aktivitu enzymů. (3)

     Doposud se sekundární metabolity získávaly většinou z intaktních rostlin, popř. che-

mickou syntézou. Hlavním problémem získávání žádaných látek je to, že velká část druhů 

v současné době přichází o své životní prostředí a s jejich úbytkem a obtížnosti při pěstování 

roste i jejich cena. Další nevýhodou je velká závislost obsahu žádaných látek na klimatických 

podmínkách, na postupu sušení a skladování rostlin. Chemické syntézy jsou často obtížné a 

drahé a u složitějších látek zatím neuskutečnitelné. (2) Jednou z možností jak zvýšit produkci 

sekundárních metabolitů je elicitace explantátových kultur in vitro.
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2. CÍL PRÁCE

     Cílem mé práce je seznámit se s technikou kultivace rostlinných kultur in vitro. Dále 

zjistit vliv nově syntetizovaných látek ze skupiny antituberkulotik (deriváty N-phenylpyrazin-

2-carboxamidu) na produkci flavonoidů kalusovou a suspenzní kulturou Ononis arvensis L.
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3. TEORETICKÁ ČÁST

3.1. Explantátové kultury

3.1.1. Historie vzniku explantátových kultur

Kultury rostlinných explantátů  in  vitro datují  svůj  vznik prací  Haberlandtovou (1902). 

Jeho značná autorita ovlivnila na poměrně dlouhou dobu počáteční vývoj: negativní výsledky 

Haberlandtových pokusů kultivovat vysoce diferencované buňky na médiích nepostačujícího 

složení  a  za  neaxenických  podmínek  bohužel  nevedly  jeho  následovníky  k  drastickým 

změnám materiálu, médií a podmínek kultivace, nýbrž naopak k celé řadě neúspěšných mo-

difikací  jeho  pokusů.  Teprve  volba  meristematických  buněk  místo  buněk  vysoce  diferen-

covaných dala pozitivní výsledky: první Hännign (1904) až dlouho po něm další (Dietrich 

1924, Tukey 1933, La Rue 1936) úspěšně kultivovali rostlinná embrya.

Rozhodujících výsledků dosáhli nezávisle na sobě tři autoři: Nobécourt (1937), Gautheret 

(1938) a White (1939). Prvním dvěma se podařilo volbou vhodného materiálu (pletiva účast-

nícího se na hojivých procesech v rostlině  in situ-kambia) dosáhnout neomezeně rostoucích 

kalusových kultur, odvozených z explantátů kořene mrkve. Třetí z nich, White, dosáhl neome-

zeného  růstu  tumorového  pletiva  z  lodyžních  segmentů  hybridů  Nicotiana  glauca x  N. 

Langsdorfii.

Pracemi těchto autorů byl splněn základní požadavek kladený na kulturu explantátů  in  

vitro, totiž dosažení časově neomezeného růstu. (4)

3.1.2. Charakteristika explantátových kultur

Termín rostlinný explantát označuje výsek živého rostlinného pletiva nebo celý orgán (ev. 

soubor orgánů), který byl odebrán z intaktní rostliny (explantát primární) a pěstován v umě-

lých, sterilních podmínkách na pevných, polotekutých nebo tekutých živných médiích přesně 

definovaného složení. (6) Ve svém principu zahrnují rostlinné explantátové kultury izolaci bu-
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něk, pletiv a orgánů a jejich kultivaci ve sterilních podmínkách řízeného prostředí (definovaná 

kultivační média, teplota, vlhkost, kvalita a kvantita světla). Vegetační vrcholy, postranní pu-

peny, části stonků, listů, kořene, reprodukční části jako mikrospory, vajíčka, embrya, semena 

nebo spory, jakož i jednotlivé buňky a protoplasty mohou být krátkodobě kultivovány in vitro 

a za určitých podmínek dopěstovány v nové rostliny. To umožňuje uskutečnění cyklu rostlina 

– explantát – kultura in vitro – organogeneze nebo embryogeneze – intaktní rostlina. (2)

Na rozdíl od živočichů, kde procesy buněčné a tkáňové diferenciace jsou obecně ireverzi-

bilní,  existuje u rostlin schopnost přechodu diferencovaných buněk a pletiv do meristema-

tického stavu charakterizovaného intenzivním buněčným dělením s následnou cytodiferencia-

cí a regenerací orgánů, resp. celých rostlin. Rostlinná somatická buňka je totipotentní, tj. ob-

sahuje kompletní genetickou informaci nutnou k vývoji celistvého organismu. Za určitých 

podmínek,  které  mohou být  v  podmínkách  in  vitro definovány a  kontrolovány,  jsou mor-

fogenetické procesy dovršeny regenerací celých rostlin. (5)

3.1.3.  Druhy explantátových kultur

Podle morfologické resp. anatomické charakteristiky se explantátové kultury dělí na  or-

gánové,  tkáňové (=soudržné nediferencované pletivo vytvořené na povrchu primárních ex-

plantátů, tzv. kalus),  suspenzní (=volné buňky a shluky) kultivované v tekutém médiu,  bu-

něčné (=volné, jednotlivé buňky resp. jejich nejbližší potomstvo), a na kultury  buněčných 

protoplastů (=buněčné  obsahy obalené  pouze  pružnou  plazmalemou,  nikoliv  pevnou  bu-

něčnou stěnou). (6)
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3.1.4.  Základní vlastnosti kultur rostlinných explantátů

– kultury, zejména tkáňové a suspenzní lze odvodit, až na nečetné výjimky, z kterékoliv 

rostlinné části

– explantáty eliminují  korelační  vztahy,  existující  ve výše  organizovaném explantátu 

k dediferenciaci

– základní prvky totipotence jsou zachovány

– realizované kultury jsou heterotrofní, i když byla pozorována určitá fotosyntetická ak-

tivita (7)

3.1.5. Kultivace rostlinných explantátů

Metodologie explantátových kultur v podstatě využívá mikrobiologických technik a bio-

technologických procesů založených na mikroorganizmech. Existují však rozdíly mezi kul-

tivacemi  mikroorganizmů  a  rostlinných  buněk.  Kultivace  explantátových  kultur  probíhají 

delší dobu, jsou citlivější na střižné síly při mechanickém míchání, pro selekci a stabilizaci 

určitých genotypů se používají komplikovanější postupy a živné půdy jsou dražší.

Prvým  úkolem  je  získat  stabilní  vysokoprodukční  explantátové  kultury  sestávající 

z jednotlivých buněk nebo jejich několikačetných agregátů. Explantátová kultura se získá z 

kterékoli části rostliny, nadzemní nebo podzemní, explantací parenchymatické tkáně, jejím 

přenesením na tuhou živnou půdu a inkubací v teplotním rozmezí 23 až 28 °C. (8)

Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících růst a morfogenezi v tkáňových kulturách 

rostlin  je  složení  kultivačního  média.  Média  používaná  jak  pro  kultivaci  buněk,  tak  rost-

linných pletiv či orgánů obsahují obvykle následující složky: makroelementy, mikroelementy, 

vitamíny, aminokyseliny nebo další zdroj organického dusíku, sacharidy, další nedefinované 

organické složky, zpevňující látku a růstové regulátory.

Existuje celá řada médií používaných pro různé druhy rostlin a pro různé druhy kultivace. 

Mezi nejčastěji používaná média patří média, která popsali White (1963), Murashige and Sko-

og (MS, 1962),  Gamborg et  al  (B5, 1968),  Gautheret  (1942),  Shenk and Hildebrant  (SH, 
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1968), Nitsch and Nitsch (1969) a Lloyd and McCown (1981). Média MS, SH a B5 jsou cha-

rakteristická vysokým obsahem makroelementů,  zatímco ostatní  média obsahují  makroele-

mentů podstatně méně. (2)

Makroelementy

Makrobiogenní prvky jsou takové látky, které jsou nutné pro kultivaci intaktních rostlin. 

Jejich kvantitativní zastoupení v médiu je větší než 30 mg/l. Po kvalitativní stránce se jedná 

o dusík, síru, fosfor, magnesium, vápník, chlór a draslík. Ionty se přidávají do média ve formě 

jejich solí.

Mikroelementy

K esenciálním mikroelementům patří: železo, bor, mangan, jod a molybden, v mnoha pří-

padech jsou nepostradatelné měď a zinek.  Význam niklu,  kobaltu  a  hliníku  pro růst  kul-

tivovaných rostlinných tkání je zatím sporný.

Zdroje organického uhlíku

Rostlinné tkáně kultivované  in vitro jsou schopné využívat uhlík jako základní stavební 

jednotku pro nově vznikající tkáň z cukrů, alkoholů a organických kyselin. Pro většinu tká-

ňových rostlinných kultur je nejlepším zdrojem uhlíku sacharosa v koncentraci 2 – 5 %. Alko-

holy nemají pro tkáňové kultury takový význam jako cukry. Jako uspokojující zdroj uhlíku 

však může sloužit glycerin.

Vitaminy

Ačkoliv většina rostlinných tkáňových kultur může sama syntetizovat všechny důležité 

vitaminy, není tvořené množství často dostačující. Proto exogenní zdroje vitaminů hrají v růs-

tu kultury významnou úlohu. Největší význam mají vitaminy skupiny B, tzv. bios faktory, 

vitamin C a kyselina nikotinová.

Nedefinované směsi přírodních látek

Zakladatelé rostlinných tkáňových kultur pracovali téměř výhradně na médiích, která ob-

sahovala  pouze minerální  soli  a cukr.  Později  přidávali  do médií  nedefinované směsi  pří-
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rodních látek, z nichž nejznámější a nejpoužívanější se stalo kokosové mléko. Kromě koko-

sového mléka se ještě osvědčily extrakty z koňského kaštanu, vlašského ořechu, kukuřice, 

pšenice, sladu a kvasnic. Často se používá hydrolyzát kaseinu a pepton.

Stimulátory růstu

Stimulátory růstu lze pro účely kultivace in vitro rozdělit do skupiny auxinů, cytokininů a 

giberelinů. Složení a koncentrace hormonů je třeba citlivě přizpůsobit nárokům každé kultury.

Jedním z předpokladů praktického využití rostlinných buněk je jejich adaptabilita na pod-

mínky kultivace dané kultury. Z fyzikálních faktorů lze sem zařadit teplotu, světlo, pH živné-

ho média.

Světlo

Fytohormony, světlo a teplota patří mezi faktory, které mohou ovlivňovat enzymovou a 

genetickou aktivitu biologického materiálu. V závislosti na světlo dochází často v intaktních 

rostlinách i tkáňových kulturách ke změně intenzity biosyntézy a akumulace sekundárních 

metabolitů.  Světlo může být také indukčním faktorem některých biosyntetických pochodů. 

Pozitivní vliv světla byl dále prokázán u kultur produkujících digitoxin,  diosgenin.  Světlo 

rovněž může ovlivňovat orgánovou diferenciaci.

Teplota

Každá metabolická reakce je charakterizována teplotním koeficientem, který uvádí o kolik 

se změní rychlost reakce, změníme – li teplotu. Teplotní optima těchto reakcí leží většinou při 

28°C.

Acidita živného média

Na rozdíl od kultivace mikroorganizmů nebo živočišných tkání není u rostlinných tká-

ňových kultur bezpodmínečně nutná přesná hodnota pH živného média. Používané roztoky 

bývají obvykle slabě kyselé. Optimální hodnota pH živného média je závislá na typu kultury. 

Většinou je počáteční hodnota pH média 5,5 – 6,0. Na tyto hodnoty se v případě potřeby 

upravují půdy přísadou hydroxidu sodného nebo kyseliny chlorovodíkové. (9)
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3.1.6. Využití explantátových kultur

– vegetativní  množení  umožňující  rychlé  získání  tisíců  shodných rostlinných jedinců 

(např. orchideje, karafiáty, gerbery)

– meristémové kultury, které umožňují získání ozdravených bezvirových rostlin (bram-

bory, karafiáty)

– pylové kultury umožňující získání haploidních rostlin a od nich odvozených čistých li-

nií pro šlechtitelské účely (rýže, tabák, obilí...)

– fúze protoplastů téhož nebo různého druhu umožňují tvorbu somatických hybridů (bu-

něk nebo celých rostlin) s vlastnostmi epigenetické povahy z jiného druhu (přenos 

samčí cytoplasmatické sterility, rezistence apod.)

– tvorba různých regenerovaných rostlin, což umožňuje využití polymorfismu ve šlech-

titelském programu a selekce produkčních klonů na úrovni izolované buňky

– genové  inženýrství  u  izolovaných  buněk  nebo  protoplastů  pro  zavedení  nových 

vlastností  do rostliny (použití  plazmidu z  Agrobacterium tumefaciens jako  vektoru 

k přenosu cizorodé DNA) (9)

– získávání produktů obsažených v nesnadno pěstovatelných rostlinách

– získávání nových látek v důsledku změn metabolismu explantátových rostlinných bu-

něk, z explantátových kultur byly izolovány látky, které nebyly zjištěny v mateřských 

rostlinách, z nichž byly kultury odvozeny (8)

– uchovávání genobanky jednotlivých druhů, kultivarů (2)
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3.2. ELICITACE

3.2.1. Stres u rostlin 

Stres je stav rostliny, která reaguje na působení zátěžových, tj. stresových faktorů neboli 

stresorů, aktivací obranných mechanismů.

Stresory jsou obecně rozlišovány na abiotické a biotické. Abiotické stresory jsou povahy 

fyzikální  nebo  chemické  a  patří  sem zejména  příliš  vysoká  nebo  příliš  nízká  ozářenost, 

extrémní  teploty (vysoké i nízké), nedostatek  vody i zaplavení stanoviště vodou vedoucí k 

nedostatku kyslíku,  nedostatek  esenciálních  minerálních  prvků v  půdě,  nadbytek  iontů 

v půdním roztoku (zasolení  půd),  vysoké nebo nízké  pH půdního roztoku,  přítomnost  to-

xických látek (těžké kovy, organické látky) a mechanické působení pohybů vzduchu – vítr. 

Biotické stresory jsou povahy biologické a patří sem zejména působení patogenů (viry, mik-

roby, houby) a konkurenčních druhů  rostlin  (alelopatie, parazitismus) a poškození rostliny 

způsobené živočichy. (1)

3.2.2. Charakteristika elicitace

Obranných reakcí rostlin v podmínkách in vitro využívá metoda zvaná elicitace. (10)

Elicitací vyvolaný stres aktivuje obranné reakce rostliny či rostlinného explantátu, které 

vedou,  mimo  jiné,  ke  změně  transkripce  genů  kódujících  enzymy  ovlivňující  biosyntézu 

sekundárních  metabolitů.  Elicitace  rostlinných kultur  za  účelem zvýšené  produkce  sekun-

dárních látek je v současné době studována především pro svoji jednoduchost. Navíc se jedná 

o metodu ekonomicky výhodnou bez velkých nároků na prostory. Základním předpokladem 

úspěšné elicitace je mimo jiné nalezení vhodného elicitoru, jeho koncentrace a optimální doby 

jeho působení na rostlinnou kulturu in vitro. Elicitor stojí na počátku všech obranných reakcí 

jako spouštěcí faktor. (11)

16



3.2.3. Elicitory 

Elicitory biologického původu působí jako aktivátory enzymů v pletivech rostlin nebo sti-

mulují  syntézu  těchto  proteinů.  V  laboratorních  podmínkách  se  jako  elicitorů  používá 

kompletních homogenátů inaktivovaných kultur mikroorganismů – baktérií a hub. Elicitory 

působí jako jakýsi stresový faktor vyvolávající obrannou odpověď buněk založenou na pro-

dukci sekundárních metabolitů. (2)

Elicitorem se indukuje prudký vzestup kyslíkových radikálů, dochází k peroxidaci mem-

bránových lipidů a tím k narušení biomembrán a nakonec k úmrtí buňky. Dochází k zpev-

ňování buněčné stěny, k akumulaci kalózy i k lignifikaci a suberinizaci buněčné stěny v místě 

infekce nebo poranění a tím se ztíží přístup dalším mikroorganismům do buňky. 

Rostliny  vytvářejí  i  obranné  antibakteriální  látky  nazvané  fytoalexiny,  které  hrají  vý-

znamnou roli v obranném systému rostliny a lze je považovat za stresové metabolity, protože 

se vytvářejí  po infekci  houbami,  baktériemi,  viry,  při  napadení hmyzem, poškození  pletiv 

chladem, ultrafialovými paprsky a různými dalšími látkami. Chemicky jde o fenoly, flavonoi-

dy a  jejich glykozidy,  terpenoidy aj.  Jsou charakteristické pro rostlinný druh a  jsou loka-

lizované na prvotní místo nákazy. (12)

K abiotickým elicitorům, které mohou ovlivnit produkci sekundárních metabolitů se řadí 

UV záření, chlad, vysoká teplota, soli těžkých kovů, změny pH, změny osmotického potenciá-

lu atd. (2)

Rozdělení elicitorů:

– Exogenní  elicitory   –  jsou  to  metabolity  vylučované  patogenem,  řadíme  sem např. 

polysacharidy, peptidy, specifické enzymy atd.

– Endogenní elicitory   – uvolňují se z narušených buněčných stěn obou organismů, např. 

oligomery  chitinu  uvolňované  hydrolýzou  z  buněčné  stěny patogenní  houby nebo 

oligogalakturonany z buněčné stěny napadené rostliny (15)

Mechanismus působení elicitorů:

Přenos signálu od aktivovaných receptorů (obvykle v plazmatické membráně) k DNA v 

jádře je možný více systémy: 
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– systémem cyklického adenosinmonofosfátu (cAMP), kdy působení elicitoru na spe-

cifický receptor v membráně vyvolá navázání GTP na G-protein (guanozintrifosfát-vá-

žící  protein),  který se tímto stává aktivním.  G-protein aktivuje ATP-ázu (adenylát-

cyklázu), následkem čehož vzniká cAMP, ten působí změnu aktivity proteinkináz a 

fosfatáz.  Nastává změna stavu fosforylace intracelulárních protenů (enzymů) a  při-

chází metabolická odpověď ve formě tvorby stresových hormonů. (14)

– systémem fosfoinositolovým, kdy fosfolipáza c štěpí membránový lipid fosfatidylino-

sitol-4,5,-bisfosfát  (PIP2) na 2 signální molekuly:  diacylgylcerol (DAG), který jako 

lipofilní molekula zůstává v membráně, a inositol-1,4,5,-trifosfát (IP ), který přechází 

do cytoplazmy. Oba za účasti iontů vápníku aktivují proteinkinázy a posléze i expresy 

genů. (15)

– přenosem pomocí vápenatých iontů, které se v buňce vážou na kalmodulin, čímž 

vzniká komplex schopný aktivovat proteinkinázy. (14)

– tvorbou reaktivních forem kyslíku, kdy kromě přímého účinku peroxidu vodíku na 

expresy genů existuje ještě nepřímá cesta, při které nejprve peroxidací lipidů v mem-

bránách  vzniká  kyselina  jasmonová  a  methyljasmonát,  a  ty  pak  teprve  ovlivňují 

transkripci. (15)
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3.3. Deriváty N-phenylpyrazin-2-carboxamidu

3.3.1. Úvod

Mnoho polycyklických sloučenin významných v průmyslu nebo biologii obsahuje ve své 

struktuře pyrazinový kruh. O tyto sloučeniny je velký zájem v důsledku rozšířeného výskytu 

pyrazinů v přírodě, zejména v příchutích mnoha potravin, jejich účinnost v nízké koncentaci a 

stále se zvyšující aplikaci syntetických pyrazinů v příchutích a vůních průmyslu.

V rostlinách nebo hmyzu, mají pyraziny roli atraktantů, feromonů a signálních molekul a 

podobné molekuly byly nalezeny i v potravinách. Pyraziny jsou také syntetizovány některými 

houbami a objevují se samozřejmě i v rozšířeném sortimentu potravních položek, například 

v teplém chlebu nebo mase, pečených bramborách a kávě. Určité pyraziny, zejména dihyd-

ropyraziny, jsou esenciální pro mnoho forem života. Mimoto, syntetické pyraziny jsou použí-

vány v  potravinové  výrobě  a  tabákovém průmyslu  jako  aditiva.  Pyrazinové  deriváty také 

mohou být použity jako antioxidanty. (16)

3.3.2. Použitý elicitor

N-(2-brom-3-methylfenyl)-5-terc-butylpyrazin-2-karboxamid
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3.3.3. Studie provedené s amidy pyrazinkarboxylových kyselin

1. Byla testována antimykobakteriální aktivita proti čtyřem různým kmenům Myco-

bacterium v sérii pyrazinových derivátů. Byla zjištěna antimykobakteriální aktivita 

in vitro, nejaktivnějším derivátem proti M. tuberculosis (MIC < 2,0 mkromol/l) byl 

N-(3-jod-4-methylfenyl)pyrazin-2-carboxamid,  zatímco  jiný  jod  derivát  5-terc-

butyl-6-chlor-N-(3-jod-4-methylfenyl)pyrazin-2-carboxamid  byl  nejaktivnější  ve 

screeningu  antituberkulózního  TAACF  programu  (IC  (90)  =  0,819 

mikrogramů/ml). (18)

2. Byl testován vliv dvou abiotických elicitorů – dvou nově syntetizovaných slou-

čenin typu derivátů pyrazin karboxylových kyselin - na torbu flavonoidů v kalu-

sové kultuře Ononis arvensis L. Sloučeniny výrazně ovlivnily produkci flavonoidů 

v kultuře  in vitro. Zvláště po elicitaci roztokem 4-hydoroxyanilin-6-chlor-5-terc-

butylpyrazin-2-carboxamidové kyseliny v koncentraci 3,32.10-7  mol/l a po 48 hod 

došlo ke zvýšení tvorby flavonoidů o 976 % oproti kontrole. (19)

3. Byla  sledována  aktivita  pyrazinkarboxylových  kyselin  na  obsah  chlorofylu 

v Chlorella vulgaris. Nejvyšší snížení obsahu chlorofylu  Chlorella vulgaris bylo 

zjištěno u amidu 3-trifluormethylfenylpyrazin-2-karboxylové kyseliny (9, IC (50) 

= 12,1 mikromol/l). (20)

4. Byl  studován  vliv  substituovaných  pyrazinkarboxamidů  na  produkci  flavono-

lignanů  v  kalusové  a  suspenzní  kultuře  Silybum  marianum a  to:  N-3-jod-4-

methylfenylpyrazin-2-karboxamidu  (1)  a  N-3-jod-4-methylfenyl-5-terc-

butylpyrazin-2-karboxamidu (2). Elicitor byl testován ve třech různých koncentra-

cích a v různých časech.  Nejvyšší  nárůst  flavonolignanů a taxifolinu byl pozo-

rován při koncentraci 2,95.10-4 mol/l (1a) po 6 hodinách a po 24 hodinách a po 72 

hodinách při 2,53.10-3 mol/l  (1b). Nicméně zvýšená produkce silychristinu byla 

dosažena po 6 hodinách elicitace při c (1a). Obsah silychristinu byl 2 – krát vyšší 

ve srovnání s kontrolním vzorkem. Zvýšené produkce silychristinu bylo dosaženo 
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po elicitaci sloučeninou 2 po 72 hodinách. Výroba silychristinu v tomto případě 

byla 12 – krát vyšší ve srovnání s kontrolou. (16)
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3.4. Ononis arvensis L.

Jehlice rolní, čeleď Fabaceae (bobovité)

Popis:

Vytrvalá rostlina keřovitého charakteru, vysoká 30 až 60 cm. Větve jsou beztrnné (na roz-

díl od jehlice trnité – Ononis spinosa). Má vícehlavý oddenek, který vybíhá v málo větvený 

kořen. (6) Lodyha, dole zdřevnaťující, je červeně naběhlá, rozvětvená, ponejvíc chlupatá. Lis-

ty jsou podlouhlé, v hořejší části jednoduché, dole trojčetné, s lístky drobně zoubkovanými, 

pilovitými. Celá rostlina je žlaznatě pýřitá. (22) Růžové květy jsou sestaveny v hrozny. 

Podnebí, půda:

Jehlice rolní se pěstuje jako dvouletá (sklízí se ve 2. roce) na středních až lehčích půdách 

s dobrou zásobou živin.  Na podnebí není zvlášť náročná.  Pozemek se připravuje jako pro 

brambory, tzn. na podzim se provede hluboká orba, na jaře se usmykuje, před výsevem se 

přihnojí průmyslovými hnojivy (3 kg superfosfátu, 1 kg ledku amonného s vápencem, 1,5 kg 

draselné soli na 1 ar). 

Způsob pěstování:

Pozemek se nahrobkuje a vrcholy hrobků se uválí lehkým válcem. Vrcholy hrobků mají 

být od sebe vzdáleny 60 cm. Výsev se provádí na vrcholy hrobků 1 až 1,5 cm hluboko. Bě-

hem vegetace s provádí proorávky, okopávky a pletí jak je potřeba. Na konci prvého roku se 

sklidí nať, která se použije ke zkrmení. 

Ve druhém roce pěstování se brzo na jaře znovu přihnojí průmyslovými hnojivy v dávkách 

jako před setím. Ošetřování během vegetace je stejné jako v roce prvém. 

Sklizeň, sušení:

Kořeny se sklízí na podzim druhého roku (ev. na jaře před obrážením). Na větších plo-

chách se nejprve odstraní nať a potom se kořeny vyorají. Na menších plochách se obvykle od-
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straňuje nať až z vyrytých kořenů. Kořeny se omyjí, silnější podélně rozřežou a suší umělým 

teplem do 50 °C. Jeden ar poskytne 12 až 20 kg suchého kořene (sesýchací poměr 3:1). (6)

Obsahové látky:

0,02 – 0,2 % silice neznámého složení, podílející se na účinku. Isoflavonový glykosid 

ononin  (formononetin-7-β-D-glukosid).  Aglykon  formononetin  (7-hydroxy-4'-methoxyi-

soflavon) má slabě estrogenní účinky. Ononid je amorfní látka podobné struktury a vlastností 

jako glycyrrhizin. Pravé saponiny však nejsou přítomny. Triterpen a-onocerin (onokol). (23)

Droga:

Je to celý nebo řezaný usušený kořen druhu Ononis spinosa L.

Kořen je více nebo méně zploštělý, zkroucený, rozvětvený, hluboce zvrásněný, na po-

vrchu hnědý, podélně svrasklý.  Na příčném řezu je patrná úzká kůra a výrazné vějířovité 

dřevo. Lom je krátký, vláknitý. (24) Droga má slabý pach, chuť škrablavou, poněkud trpkou a 

nasládlou. (22)

Matečnou rostlinou v současně platném lékopise 2009 je Ononis spinosa L.

Matečná rostlina v ČSL 4: usušený kořen s oddenkem druhu Ononis spinosa AGG.a Ono-

nis arvensis L. (13)

Použití:

Jako diuretikum vnitřně v nálevu nebo v odvaru (asi 7 g rozřezaného kořene na půl litru 

vody) při poruchách výměny látkové, při zadržování vody v organismu, při močových kamén-

cích, zánětech močového měchýře a při revmatických onemocněních. Doporučuje se po třech 

dnech užívání asi na půl týdne přerušit. Pro děti je nevhodná. Zevně se užívá při kožních vy-

rážkách. 

Při nemocech močového měchýře se obvykle kombinuje s diuretickými prostředky jako 

s jalovcem, plody petržele, libečkovým kořenem, violkou trojbarevnou a listy břízy, medvědi-

ce a s natí přesličky. (22)
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Léčiva:

Droga je součástí léčebných čajových směsí Species diureticae Planta, Species cholagogae 

Planta, Species urologicae Planta a Betulan. (22)
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3.5. Flavonoidy

Flavonoidy  jsou  chemické  sloučeniny  patřící  do  rozsáhlé  skupiny  rostlinných  fenolů. 

V současné době je známo více než 4000 zástupců flavonoidních látek a stále se objevují 

nové.  Základem  struktury  je  flavan  skládající  se  ze  dvou  benzenových  jader  spojených 

pyranem.  Hydroxylové  a  keto-  skupiny,  substituované  na  tuto  základní  strukturu,  odlišují 

jednotlivé skupiny flavonoidů.  Přírodní  flavonoidy mají  nejčastěji  podobu O – glykosidů, 

jejich molekula je tedy tvořena cukernou částí a částí necukernou (aglykon). (3) Sacharidovou 

složkou je nejčastěji glukosa nebo rhamnosa, může to být také glukuronová kyselina, galakto-

sa nebo jiný sacharid. Nejčastěji je připojen jeden glykosyl, někdy však jsou substituovány 

dva  nebo  tři  hydroxyly  polyfenolu.  Aglykon  nebo  sacharidová  složka  může  být  dále 

substituována hydroxykyselinou, např. kyselinou jablečnou nebo galovou. 

Z flavonoidů se v potravě nejčastěji vyskytují oligomerní proanthokyanidiny a flavanoly 

(katechiny),  průměrný  denní  příjem  každé  skupiny  převyšuje  100  mg.  Oligomerní 

proanthokyanidiny, ve kterých je spojeno 2 – 11 flavanolových jednotek, nejčastěji vazbou C4 

– C8, mají výrazné adstringentní vlastnosti a vyskytují se zejména v ovoci, čokoládě a čer-

veném víně. Katechiny přijímáme především v čaji, ovoci a čokoládě. Anthokyany jsou ba-

revné pigmenty ovoce a červeného vína, jejich denní příjem je velmi rozdílný, může dosáh-

nout až 200 mg. Flavonoly se vyskytují v ovoci, zelenině (cibule) i v nápojích (čaj), avšak 

v poměrně malém množství a tedy jejich denní příjem byl odhadnut pouze ne 20 mg. Přesto 

patří, především kvercetin a jeho deriváty jako je rutin, k nejčastěji studovaným flavonoidům. 

Je to dáno jejich komerční dostupností a významnou biologickou aktivitou. Rutin se používá 

jako venofarmakum. Isoflavony se řadí mezi fytoestrogeny, vyskytují se především v sóji. 

Příznivý vliv rostlinných polyfenolů na zdraví člověka, dokumentovaný jak klinickými 

studiemi, tak pokusy na zvířatech a buněčných kulturách, podnítil studium těchto látek. (25)

Některé flavonoidy byly zkoumány z hlediska ochrany zdraví člověka. Živočichové flavo-

noidy netvoří, mohou jich však nezanedbatelné množství přijímat v rostlinné potravě. Fer-

mentací  střevními  bakteriemi  jsou  flavonoidy  uvolněny  ze  struktur,  jejichž  součástí  jsou 

v rostlinném organizmu, a spolu s ostatními složkami potravy jsou vstřebány. Převážně ve for-

mě konjugátů jsou pak vyloučeny močí, pouze zhruba jedna desetina je vyloučena jako čisté 

25



flavonoidy. Vrcholu koncentrace v krvi dosahují flavonoidy zhruba 4 hodiny po konzumaci 

potravy, po 24 hodinách klesá jejich koncentrace k nule, tj.  v těle člověka ani hospodářských 

zvířat se neakumulují. (3)

Flavonoidy mají antimikrobiální, antivirové, antiulcerózní, cytotoxické, antineoplastické, 

mutagenní, antioxidační, antihepatotoxické, antihypertenzní, kardiovaskulární, antiagregační a 

protizánětlivé účinky. Mají také účinky biochemické – inhibují řadu enzymů, např. aldolre-

duktázy,  xantinoxidázu,  fosfodiesterázy,  ATP –  ázy,  lipooxygenázy,  cyklooxygenázy,  atd. 

Účastní se také regulace různých hormonů, např. estrogenů, androgenů a hormonů štítné žlá-

zy. (26)

Účinky flavonoidů jsou podpořeny mnoha studiemi.

1. Byla hodnocena protialergická aktivita extraktu z Albizia lebbeck (indický vlašský 

ořech) s ohledem na katechin jako polyfenolický fytomarker. Výsledky podporují 

závěr, že extrakty z Albizia lebbeck v různých koncentracích mají prokázaný stabi-

lizační vliv na buňky. (27)

2. Rosa damascena (růže damašská) je přidávána do mnoha potravinářských výrobků 

včetně čaje v Koreji. Nový flavonoidní glykozid, kaempferol-3-O-β-glukopyrano-

syl  (1->4)-β-D-xylopyranoside,  pojmenovaný  roxylosid,  byl  izolován  z  pupenů 

této rostliny, spolu se čtyřmi známými sloučeninami: isoquercitrin, afzelin, cyani-

din-3-O-β-glukozid a quercetin. Všechny izolované sloučeniny s výjimkou cyani-

din-3-O-β-glukozidu vykazovaly vysoké hladiny inhibiční aktivity proti 3-hydro-

xy-3-methylglutaryl-koenzymu A (HMG-Co A) reduktáze. Cyanidin-3-O-β-gluko-

zid výrazně potlačil aktivitu angiotenzin I konvertujícího enzymu, zatímco ostatní 

čtyři sloučeniny byly neúčinné. Tyto výsledky naznačují, že flavonoidy z  R. da-

mascena mohou být použity v terapii kardiovaskulárních chorob. (28)

3. Ethanolické extrakty z listů Galenia africana vedly k izolaci tří známých flavonoi-

dů:  (2S)-5,7,2'-trihydroxyflavanon  (1),  (E)-3,2',4'-trihydroxychalkon  (2)  a  (E)-

2',4'-dihydroxychalkon (3)  a  nového flavonoidu:  (E)-3,2',4'-trihydroxy-3'-metho-

26



xychalkon (4). Sloučeniny 1 a 3 projevovaly průměrnou antituberkulózní aktivitu. 

Kombinací  sloučeniny  4  a  známé  antituberkulózní  sloučeniny  isoniazidu  byla 

snížena původní MIC 4 – krát. Nejvýraznější efekt byl demonstrován pomocí slou-

čeniny 1 a isoniazidu snížením jejich MIC 16 – krát. (29)

4. Kořeny Sophora flavescens (jerlín žlutavý) jsou již dlouho používané v čínské me-

dicíně  pro léčbu horečky,  zánětlivých onemocnění,  kožních  vředů a  popálenin. 

Sophora flavescens obsahuje flavonoidy a alkaloidy. Tato studie byla provedena 

s cílem zjistit protizánětlivé účinky rostliny na chronická zánětlivá onemocnění. K 

dosažení tohoto cíle byla použita o flavonoidy obohacení frakce (PFS) z oddenků 

Sophora  flavescens.  Výsledky naznačují,  že  PFS  potlačuje  chronické  zánětlivé 

reakce a inhibují prozánětlivé molekuly, jako je COX – 2 a IL – 6, čímž přispívají 

alespoň částečně k protizánětlivé aktivitě in vivo. Celkově tyto výsledky naznačují, 

že PFS ze Sophora flavescens mohou mít potenciál pro léčbu chronických zánět-

livých onemocnění, jako je revmatoidní artritida. (30)

5. Cílem tohoto výzkumu bylo prokázat ochranné účinky flavonoidů z druhu Rhodo-

dendra (TFR) proti ischemickému poškození mozku u potkanů. Výsledky vypoví-

dají o tom, že TFR má ochranné účinky proti poranění mozku u potkanů. Tyto 

účinky  by  mohly  být  spojeny  s  antioxidačními  vlastnostmi  a  antiagregačními 

účinky TFR. (31)

6. V této studii byla hodnocena antibakteriální a antifungální aktivita flavonoidů izo-

lovaných ze šesti rostlin proti standardním kmenům Escherichia coli, Pseudomo-

nas  aeruginosa,  Proteus  mirabilis,  Klebsiella  pneumoniae,  Acinetobacter  bau-

mannii, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Bacillus subtilis, Candida 

albicans.  Všechny testované  sloučeniny vykazovaly silné  antimikrobiální  a  an-

tifungální aktivity proti izolovaným kmenům P. aeruginosa, A. baumannii, S. au-

reus a C. krusei. (32)
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7. Byla zkoumána bioaktivita flavonoidů pinostrobin (1), pinocembrin (2), tectochry-

sin (3), galangin 3-methylether (4) a tilirosid (5) izolovaných z částí rostliny Lych-

nophora markgravii proti Leishmania amazonensis. Flavonoidy 1 a 3 vykazovaly 

nejvyšší aktivitu proti Leishmania amazonensis. (33)
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

4.1. Přístroje a chemikálie

Přístroje:

                      Laboratorní analytické váhy Sartorius PRLT A13

                      Spektrofotometr CECIL 1000 SERIES

                      Autokláv P S 20A

                      Box s laminárním prouděním Tatran LF

                      Třepačka IKA KS 260 basic

                      Třepačka Certomat   MO B. Braun Biotech International

                      Třepačka Heidolph instruments unimax 2010

Chemikálie:

                      Aceton R

                     Kyselina chlorovodíková RS

                     Ethylester kyseliny octové R

                     Chlorid hlinitý RS1

                     Kyselina octová ledová R 5% (V/V) v methanolu R

                     Methenamin R (5g/l)

                     Síran sodný, bezvodý R

                     

4.2. Biologický materiál

K vypracování diplomové práce byla použita kultura odvozená z kořenové části  klíční 

rostliny Ononis arvensis L. v 60. - 62. pasáži.
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4.3. Příprava roztoků elicitoru

Jako elicitor  byl  použit  N-(2-brom-3-methylfenyl)-5-terc-butylpyrazin-2-karboxamid ve 

třech různých koncentracích.

Koncentrace  c1 byla  připravena  navážením  0,029  g  N-(2-brom-3-methylfenyl)-5-terc-

butylpyrazin-2-karboxamidu  a  doplněním ethanolem 96% do  100  ml  odměrné  baňky  po 

rysku.

C1 = 10 mg/100 ml  (8,36.10-4 mol/l)

Koncentrace c2 byla připravena odpipetováním 10 ml roztoku o koncentraci c1 a doplně-

ním ethanolem 96% do 100 ml odměrné baňky.

C2 = 1 mg/100 ml  (8,36.10-5 mol/l)

Koncentrace c3 byla připravena odpipetováním 10 ml roztoku o koncentraci c2 a doplně-

ním ethanolem 96% do 100 ml odměrné baňky.

C3 = 0,1 mg/100 ml  (8,36.10-6 mol/l)
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4.4. Kultivace rostlinných kultur

4.4.1. Kultivace kalusových kultur

Kultivace kalusových kultur byla prováděna ve 100 ml Erlenmayerových baňkách. Baňky 

byly nejprve umyty saponátem a horkou vodou a poté opláchnuty studenou pitnou vodou a 

destilovanou vodou a vysušeny v horkovzdušném sterilizátoru při 200 °C.

Do takto připravených baněk byly umístěny můstky vyrobené z filtračního papíru. Poté se 

do baněk nalilo 30 ml živného MS média a ústí se uzavřelo hliníkovou fólií. Baňky se steri-

lizovaly v autoklávu po dobu 20 min a při teplotě 120°C.

Pasážování se provádělo po 3. - 4. týdnu kultivace kultury. Nejprve byl box s laminárním 

prouděním vzduchu  vydezinfikován  ethanolem  96%  a  poté  byl  vysvícen  germicidní  UV 

lampou. K pasážování byly použity sterilní pinzety. 

4.4.2. Kultivace suspenzních kultur

Kultivace suspenzních kultur byla prováděna ve varných baňkách, které obsahovaly stejné 

živné médium dle Murashigeho a Skooga jako při kultivaci v Erlenmayerových baňkách. Kul-

tivace  probíhala  na  roleru  při  otáčkách  120/min.  Přenos  kalusových  kultur  byl  prováděn 

v boxu s laminárním prouděním, který byl vydezinfikován stejným způsobem jako při pasá-

žování kalusových kultur. 

Kalusová kultura byla přenesena do varné baňky s 30 ml živného roztoku a mechanicky 

rozdrobněna na shluky buněk.

Takto vzniklá suspenze byla kultivována 3 týdny na roleru, který zabezpečuje pravidelné 

promíchávání a provzdušňování.
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4.4.3. Příprava živného média

Ke kultivaci byla použita živná půda dle Murashigeho a Skooga (MS). (21)

CaCl2.2H2O 0,440

KNO3 1,990

MgSO4.7H2O 0,370

NH4NO3 1,650

KH2PO4.H2O 0,170

FeSO4.7H2O 0,02784

Na2EDTA 0,03734

MnSO4.4H2O 0,0223

ZnSO4.7H2O 0,0115

H3BO3 0,0062

KI 0,00083

CuSO4.5H2O 0,000025

NaMoO4.2H2O 0,000025

CoCl2.6H2O 0,000025

Inositol 0,1

Hydrolyzát kaseinu 1,0

Glycin 0,0002

Kyselina nikotinová 0,0005

Pyridoxin 0,0005

Thiamin 0,001

Sacharóza 30,0

Množství uvedených komponent je uvedeno v gramech na jeden litr živné půdy. Jednot-

livé látky byly odváženy na analytických váhách, substance používané v malých množstvích 

byly odpipetovány ze zásobních roztoků. Stimulátorem růstu byla kyselina α-naftyloctová ve 

formě  lihového  roztoku  (10  mg/l).  Vše  bylo  rozpuštěno  v  odměrné  baňce  na  1000  ml 

v destilované vodě a doplněno vodou po rysku.
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4.5. Elicitace rostlinných kultur

4.5.1. Elicitace kalusových kultur

Elicitace kalusových kultur byla prováděna po 4 týdnech od poslední pasáže.

K elicitaci bylo použito 35 baněk, do 30 z nich bylo napipetováno po 1 ml roztoku elicito-

ru (  N-(2-brom-3-methylfenyl)-5-terc-butylpyrazin-2-karboxamid) a 5 baněk posloužilo jako 

kontrola (bez přidaného elicitoru). 

 Po 6, 12, 24, 48, 72 a 168 hodinách od aplikace elicitoru byly kalusy z baněk vyjmuty a 

usušeny na filtračním papíře za laboratorní teploty. Kontrola byla prováděna v čase 0.

Usušené kalusy byly následně upráškovány  v třence s těrkou, dále zváženy a použity ke 

stanovení obsahu flavonoidů dle Českého lékopisu 1997. (24)

4.5.2. Elicitace suspenzních kultur

Elicitace probíhala po 3 týdnech od poslední pasáže. Stejně jako v předchozím případě 

bylo do 30 baněk odpipetováno po 1 ml elicitoru a 5 baněk bylo použito ke kontrole. Baňky 

s elicitorem byly umístěny zpět na roler.

Odběr probíhal po 5 baňkách ve stejných časových intervalech po 6, 12, 24, 72 a 168 

hodinách. Kontrola byla odebrána v čase 0 po 5 baňkách. Při odběru suspenzí byly buněčné 

shluky kultury filtrovány přes filtrační papír a sušeny při laboratorní teplotě. 

Následně byly upráškovány  a použity ke stanovení obsahu flavonoidů dle ČL 97.
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4.6. Stanovení obsahu flavonoidů

Princip:

Principem je fotometrické stanovení založené na reakci volných fenolických skupin aro-

matického jádra s chloridem hlinitým za vzniku barevných chelátových komplexů. (34)

Postup stanovení:

Ke  stanovení  obsahu  flavonoidů  byla  použita  metoda  uvedená  v  ČL  97.  Navážka 

upráškované drogy byla smíchána ve 100 ml s 1 ml roztoku methenaminu R (5 g/l), 20,0 ml 

acetonu R, 2 ml kyseliny chlorovodíkové RS a vařena pod zpětným chladičem 30 min. Poté se 

roztok zfiltroval přes chomáček vaty do 100 ml odměrné baňky. Droga i chomáček vaty se 

vařily 10 min ještě dvakrát s 20 ml acetonu R pod zpětným chladičem. Po ochlazení se zfil-

trovaly filtračním papírem do též odměrné baňky. Roztok v odměrné baňce se zředil acetonem 

R předem použitým k promytí baňky a filtru na 100,0 ml.

20,0 ml tohoto roztoku se převedlo do dělící nálevky, přidalo se 20,0 ml vody R a protře-

pávalo se nejprve 15 ml a pak třikrát 10 ml ethylacetátu R. Spojené horní vrstvy se protřepá-

valy ještě dvakrát 50 ml vody R a zfiltrovaly se přes 10 g síranu sodného bezvodého R do 50 

ml odměrné baňky. Roztok v baňce se zředil ethylacetátem R na 50,0 ml. Takto byl připraven 

základní roztok.

Zkoušený roztok: Byl připraven smícháním 10,0 ml základního roztoku s 1 ml chloridu 

hlinitého RS1 a zředil se roztokem kyseliny octové ledové R 5% (V/V) v methanolu R na 25,0 

ml.

Porovnávací roztok: 10,0 ml základního roztoku se zředilo roztokem kyseliny octové le-

dové R 5% (V/V) v methanolu R na 25,0 ml.
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Po 30 min byla změřena absorbance zkoušeného roztoku v maximu při 425 nm za použití 

porovnávacího roztoku jako kontrolní tekutiny.

Obsah flavonoidů v procentech se vypočítal podle vzorce:

                                                  A.1,25/m

A..........absorbance zkoušeného roztoku při 425 nm

m..........navážka drogy v gramech (34)

Byla provedena tři  paralelní  stanovení,  ze kterých byly vypočítány obsahy flavonoidů. 

Výsledná hodnota byla získána jako průměr těchto tří stanovení.

4.7. Stanovení ztráty sušením

1,000 g práškované drogy (355) se suší 2 hod v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Nejvýše 10,0%. (24)
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4.8. Statistické zpracování výsledků

Ke zjištění statistické významnosti vlivu elicitoru na obsah flavonoidů byl použit t – test 

rozdílu dvou průměrů. 

Pro testovací kritérium platí vztah:

t= ∣x1−x2∣
n1 s1

2n2 s2
2
⋅ n1 n2n1n2−2

n1n2

t..........testovací kritérium

x1........aritmetický průměr kontrolního souboru

x2........aritmetický průměr pokusného souboru

s1.........směrodatná odchylka kontrolního souboru

s2.........směrodatná odchylka pokusného souboru

n1.........počet členů kontrolního souboru

n2.........počet členů pokusného souboru

Testovacímu kritériu přísluší t – rozdělení se stupněm volnosti vypočteným dle 

                                                       ν = n1 + n2 – 2

Vypočtená hodnota testovacího kritéria se porovná s příslušnou kritickou hodnotou t (ν)p 

pro vypočtený stupeň volnosti  ν a zvolenou hladinou významnosti p. Je – li hodnota t větší 

než hodnota t (ν)p, je rozdíl statisticky významný na hladině významnosti p. (35)
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5. VÝSLEDKY

Byla provedena vždy tři paralelní stanovení, proto počet členů souboru je n1 = n2 = 3, po-

čet stupňů volnosti ν = 4.

Pro zvolenou hladinu významnosti p = 0,05 a pro 4 stupně volnosti je kritická hodnota 

testovacího kritéria t (ν)p rovna 2,78. Výsledky jsou statisticky významné, je – li  hodnota 

testovacího kritéria vyšší než kritická hodnota.
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Tabulka 1: Obsah flavonoidů [%] v kalusové kultuře Ononis arvensis L.

0K 0,010 0,002 -
6 0,025 0,004 1,923
12 0,006 0,004 0,572
24 0,023 0,001 3,371
48 0,057 0,002 10,355
72 0,017 0,003 1,248
168 0,003 0,001 2,238
0K 0,025 0,003 -
6 0,079 0,007 4,331
12 0,063 0,002 5,870
24 0,020 0,002 0,748
48 0,008 0,003 2,341
72 0,006 0,002 3,375
168 0,016 0,003 1,157
0K 0,016 0,003 -
6 0,218 0,005 20,054
12 0,141 0,001 24,873
24 0,011 0,004 0,620
48 0,123 0,002 17,440
72 0,156 0,002 22,878
168 0,241 0,003 30,050

Koncentrace 
elicitoru   
[mg/ml]

Doba odběru 
[hod]

Obsah 
flavonoidů 

[%]
Směrodatná 

odchylka

Hodnota 
testovacího 

kritéria

C1

C2

C3
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Graf 1: Obsah flavonoidů v závislosti na čase v kalusové kultuře Ononis arvensis L.
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Graf 2: Porovnání obsahu flavonoidů v závislosti na čase v kalusové kultuře Ononis arvensis L.
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Tabulka 2: Obsah flavonoidů [%] v suspenzní kultuře Ononis arvensis L.

0K 0,008 0,002 -
6 0,017 0,002 1,858
12 0,004 0,003 0,719
24 0,010 0,005 0,140
48 0,210 0,003 32,856
72 0,003 0,001 1,579
168 0,002 0,001 1,824
0K 0,045 0,005 -
6 0,002 0,002 5,051
12 0,006 0,002 4,607
24 0,001 0,001 6,001
48 0,004 0,002 4,794
72 0,020 0,004 2,295
168 0,041 0,003 0,408
0K 0,002 0,001 -
6 0,044 0,004 6,810
12 0,105 0,007 10,451
24 0,073 0,005 9,567
48 0,118 0,006 13,531
72 0,059 0,003 11,513
168 0,039 0,002 9,988

Koncentrace 
elicitoru   
[mg/ml]

Doba odběru 
[hod]

Obsah 
flavonoidů 

[%]
Směrodatná 

odchylka

Hodnota 
testovacího 

kritéria

C1

C2

C3
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Graf 3: Obsah flavonoidů v závislosti na čase v suspenzní kultuře Ononis arvenis L.
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Graf 4: Porovnání obsahu flavonoidů v závislosti na čase v suspenzní kultuře Ononis arvensis L.
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6. DISKUSE

V dnešní době je intenzivně studován význam sekundárních metabolitů s výhledem na 

jejich praktické využití. S tím souvisí i snahy o zvýšení produkce sekundárních metabolitů 

v rostlinných explantátových kulturách. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je využití me-

tody elicitace.  Tato  metoda  je  založená  na  aktivaci  obranných reakcí  rostlin,  které  vedou 

k ovlivnění určitých genových systémů, a tím ke zvýšené tvorbě sekundárních metabolitů.

Cílem této práce bylo zjistit vliv abiotického elicitoru N-(2-brom-3-methylfenyl)-5-terc-

butylpyrazin-2-karboxamidu na produkci flavonoidů kalusovou a suspenzní kulturou Ononis 

arvensis L.

Ve své diplomové práci jsem pro kultivaci použila živné médium dle Murashigeho a Sko-

oga (MS) s přídavkem růstového regulátoru α – NAA. Pokus byl prováděn na kalusových a 

suspenzních kulturách. Elicitor byl přidáván do živného média po 1 ml ve třech různých kon-

centracích:

c1 = 8,36.10-4 mol/l

c2 = 8,36.10-5 mol/l

c3 = 8,36.10-6 mol/l

Kultury byly vystaveny působení elicitoru vždy po dobu 6, 12, 24, 48, 72 a 168 hodin. 

Následně byly kultury odebrány a usušeny za laboratorní teploty. Kontrolní vzorky byly ode-

brány v čase 0. Obsah flavonoidů byl stanoven spektrofotometricky dle ČL 97. (24)

V kalusové kultuře Ononis arvensis L. statisticky významně zvyšovaly obsah flavonoidů 

všechny tři koncentrace testovaného elicitoru. 

Při  použití  elicitoru v koncentraci  c1 došlo ke statisticky významnému nárůstu obsahu 

flavonoidů po 24 a 48 hodinách (viz tabulka 1 a graf 1 a 2), nejvyšší nárůst produkce flavo-

noidů byl pozorován po 48 hodinách a to o 470 %. Naopak po 6, 12, 72 a 168 hodinách nastal 

pokles obsahu flavonoidů oproti kontrole.

Po aplikaci elicitoru v koncentraci c2 byl pozorován statisticky významný nárůst obsahu 

flavonoidů po 6 a 12 hodinách (u koncentrace c1 došlo v tomto časovém intervalu naopak 

k poklesu). Nejvyšší nárůst obsahu flavonoidů nastal po 6 hodinách elicitace a to o 216 %. Po 
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24, 48, 72 a 168 hodinách došlo ke statisticky významnému poklesu flavonoidů oproti kont-

role (viz tabulka 1, grafy 1 a 2).

Vlivem elicitoru v koncentraci  c3 byl  zaznamenán statisticky významný nárůst  obsahu 

flavonoidů ve všech časových intervalech kromě 24 hodin. 6 hodin od aplikace elicitoru se 

zvýšil obsah flavonoidů o 1263 %, po 12 hodinách o 781 %, po 48 hodinách o 669 %, po 72 

hodinách o 875 % a po 168 hodinách o 1406 %. Z uvedených hodnot vyplývá, že nejvyššího 

nárůstu  obsahu flavonoidů bylo  dosaženo působením koncentrace  c3  (8,36.10-6  mol/l)  (viz 

tabulka 1, grafy 1 a 2).

Každá z testovaných koncentrací elicitoru ovlivnila produkci flavonoidů v jiném časovém 

intervalu: koncentrace c1 po 48 hodinách, koncentrace c2 po 6 hodinách a koncentrace c3 po 

168 hodinách.

U suspenzní kultury Ononis arvensis L. statisticky významně zvyšovala produkci flavo-

noidů  jen koncentrace c1 a c3.

Nejvyšší nárůst obsahu flavonoidů byl pozorován působením elicitoru v koncentraci c1 po 

48 hodinách (viz tabulka 2, grafy 3 a 4) a to o 2525 % oproti kontrole. V ostatních časových 

intervalech nebylo zaznamenáno zvýšení obsahu flavonoidů.

Působením elicitoru v koncentraci c2 došlo naopak ke statisticky významnému poklesu 

produkce flavonoidů po 6, 12, 24, 48, 72 a 168 hodinách elicitace, tedy ve všech časových in-

tervalech (viz tabulka 2, grafy  3 a 4).

Koncentrace c3 měla největší vliv na zvýšení obsahu flavonoidů. Po 6, 12, 24, 48, 72 a 

168 hodinách byla produkce flavonoidů vyšší oproti kontrole (viz tabulka 2, grafy 3 a 4). Po 6 

hodinách o 2100 %, po 12 hodinách o 5150 %, po 24 hodinách 3550 %, po 48 hodinách 

o 5800 %, po 72 hodinách o 2850 % a po 168 hodinách o 1850 %.

Nejvyšší nárůst produkce flavonoidů byl tedy pozorován po 48 hodinách u koncentrace c1 

i c3.

Při porovnávání produkce flavonoidů u kalusové a suspenzní kultury Ononis arvensis L. 

vyplývá, že koncentrace c3 (8,36.10-6 mol/l) ovlivňovala nejvýrazněji produkci flavonoidů (viz 

grafy 1, 2, 3 a 4). U kalusové kultury došlo k nárůstu obsahu flavonoidů v pěti časových in-

tervalech ze šesti a u suspenzní kultury nastalo zvýšení obsahu ve všech časových intervalech.
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Při použití elicitoru v koncentraci c1 v suspenzní i kalusové kultuře bylo dosaženo nárůstu 

obsahu flavonoidů po 48 hodinách elicitace – u suspenze byl zaznamenán vyšší nárůst (2525 

%).

I v případě koncentrace c3 byl vyšší nárůst pozorován u suspenzní kultury (až o 5800 %).

U koncentrace c2 bylo pozorováno zvýšení obsahu flavonoidů pouze u kalusové kultury, 

ale oproti c3 nebylo tak významné.

Z uvedených hodnot vyplývá, že ke statisticky nejvýznamnějšímu nárůstu produkce flavo-

noidů došlo u koncentrace c3 (8,36.10-6 mol/l)  v suspenzní  kultuře  Ononis arvensis L.  ve 

všech časových intervalech (z nich byl nejvyšší po 48 hodinách). Tento nárůst lze vysvětlit 

tím, že suspenzní kultura je v kontaktu s elicitorem celým svým povrchem.

Pro srovnání  uvádím výsledky dalších látek ze skupiny  N-fenylpyrazin-2-karboxamidů 

použitých k elicitaci, které byly testovány u jiných kultur in vitro:

V kultuře Ononis arvensis L. byl testován vliv pěti látek ze skupiny N-fenylpyrazin-2-kar-

boxamidů na produkci flavonoidů. Obsah flavonoidů byl zvýšen po 6, 12, 72 a 168 hodinách 

elicitace sloučeninou: 6-chloro-N-(4-chloro-3-methylfenyl)-pyrazin-2-karboxamid (1). Maxi-

mální produkce flavonoidů (asi 900 %) bylo dosaženo po 12 hodinách elicitace 6-chlor-N-(3-

jod-4-methylfenyl)-pyrazin-2-karboxamidem (2) v koncentraci 0,53.10-3 mol/l. Elicitor 5-terc-

butyl-N-(4-chlor-3-methylfenyl)-pyrazin-2-karboxamid (3) zvýšil produkci flavonoidů po 48 

a 72 hodinové elicitaci. Zvýšený obsah flavonoidů byl pozorován i po 6 a 12 hodinové elicita-

ci  sloučeninou:  5-terc-butyl-6-chlor-N-(2-fluorfenyl)-pyrazin-2-karboxamid  (4).  Bylo 

zjištěno, že nejúčinnějším elicitorem byl jod derivát – sloučenina (2). (17)

Substituované pyrazinkarboxamidy výrazně ovlivnily i produkci flavonolignanů v kalu-

sové a suspenzní kultuře Silybum marianum. V této studii byl pozorován účinek dvou látek: 

N-(3-jod-4-methylfenyl)pyrazin-2-karboxamidu  (1)  a  N-(3-jod-4-methylfenyl)-5-terc-

butylpyrazin-2-karboxamid (2) jako abiotických elicitorů.  Nejvyšší  nárůst  obsahu flavono-

lignanů a taxifolinu byl pozorován po elicitaci sloučeninou (1) o koncentraci (2,95.10-4 mol/l) 

po 6 a 24 hodinách elicitace. (21)
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Studie provedené s jinými abiotickými elicitory:

Byl  testován vliv  AgNO3 (dusičnanu stříbrného)  v  různých koncentracích na produkci 

flavonoidů v kalusové kultuře Ononis arvensis L. Maximální produkce flavonoidů bylo dosa-

ženo po 24 hodinách elicitace AgNO3 v koncentraci 0,5 mg/l a to o 934 % oproti kontrole. 

(36)

Dalším abiotickým elicitorem, který ovlivnil  obsah flavonoidů v kalusové a suspenzní 

kultuře  Ononis  arvensis L.  byl  VOSO4 (vanadyl  sulfát).  K  maximálnímu  zvýšení  tvorby 

flavonoidů došlo v kalusové kultuře po 24 hodinách elicitace při koncentraci 1,227.10-4 mol/l 

a to o 313 % oproti kontrole. V suspenzní kultuře došlo k nárůstu po 48 hodinách elicitace při 

koncentraci 1,227.10-6 mol/l a to o 485 % ve srovnání s kontrolou. (37)
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7. ZÁVĚR

Získané výsledky můžeme shrnout takto:

Kalusová kultura:

– u všech tří testovaných koncentrací elicitoru došlo ke statisticky významnému zvýšení 

obsahu flavonoidů

– nárůst  obsahu  flavonoidů  nastal  zejména  při  použití  elicitoru  v  koncentrací  c1 

(8,36.10-4 mol/l) po 24 a 48 hodinách a v koncentraci c2 (8,36.10-5 mol/l) po 6 12 hodi-

nách

– statisticky významné zvýšení obsahu flavonoidů bylo pozorováno u koncentrace c3 

(8,36.10-6  mol/l) v pěti časových intervalech (kromě 24 hodin)

– nejvyšší  nárůst  produkce  flavonoidů  byl  zaznamenán  u  koncentrace  c3 (8,36.10-6 

mol/l) po 168 hodinách elicitace a to o 1406 %.

Suspenzní kultura:

– statisticky významný nárůst obsahu flavonoidů vlivem elicitoru nastal u koncentrace 

c1 (8,36.10-4 mol/l) a c3 (8,36.10-6 mol/l) po 48 hodinách elicitace

– koncentrace  c2 (8,36.10-5 mol/l)  nezvýšila  obsah  flavonoidů  oproti  kontrole  ani 

v jednom časovém intervalu

– nejvyšší  nárůst  produkce  flavonoidů  byl  zaznamenán  u  koncentrace  c3 (8,36.10-6 

mol/l) po 48 hodinách elicitace a to o 5800 %.
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