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1. ÚVOD 
 

Biotechnologie je dnes jedním z nejdynamičtěji se vyvíjejících oborů. Definice 

Organizace  spojených  národů  v Dohodě  o  biologické  diverzně  zní: 

„Biotechnologie  je  jakákoli  technologie,  která  využívá  biologické  systémy, 

živé  organismy  nebo  jejich  části  určené  k výrobě  nebo  jejich  přeměně  či 

jinému specifickému použití“. Jedná se tedy o technologie, které se využívají 

v zemědělství, potravinářství, ale také v medicíně, kde se používají při výrobě 

antibiotik  či  některých  aminokyselin,  nebo  u  geneticky  modifikovaných 

u u  organismů (např. výroba ins lin  aj. hormonů). (60)

V rostlinné  biotechnologii  se  využívá  možnosti  vypěstování  odrůd  se 

zvýšenou  rezistencí  vůči  negativním  vlivům  či  s vylepšenými  žádoucími 

vlastnostmi.  Používá  se  též  z  důvodu  rychlejšího  a  efektivnějšího 

rozmnožování  žádaných  odrůd.  Nejčastěji  se  jako  biotechnologická metoda 

užívá klonování rostlin. (61) 

Mezi  biotechnologické  metody  patří  kultivace  explantátů,  resp.  rostlinné 

explantáty. Jedná se o rostlinné orgány, pletiva či buňky, které jsou pěstovány 

.  in vitro za sterilních přesně definovaných podmínek (viz dále)  (62)

Úspěšnost kultivace  rostlinných  explantátů  spočívá  mimo  jiné  na  druhu 

růstového  média,  které  je  substrátem  poskytujícím  výživu  a  vhodné 

podmínky  pro  kultivaci  orgánů  pěstovaným  in  vitro.  Složení  takové  živné 

půdy  se  pak  odvíjí  od  nároků  každého  organismu  na  životní  podmínky. 

Obecně  platí  –  čím  náročnější  kultura,  tím  komplexnější  složení  živného 

média.  To  potom  obsahuje  nejen  anorganické  látky  –  makroprvky  i 

mikroprvky, ale i organické jako např. sacharózu a různé rostlinné hormony. 

63) (
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2. CÍL PRÁCE 
 

Cílem práce bylo: 

seznámit  se  s metodou  kultivace  tkáňové  kultury Hypericum perforatum  in 

vitro a následnému přidání prekurzorů: fenylalaninu a kyseliny skořicové. Na 

základě stanovení obsahu flavonoidů HPLC metodou bylo zjišťováno, zda tyto 

látky v různých koncentracích mají schopnost zvýšit produkci sekundárních 

etabolitů. m
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3. TEORETICKÁ ČÁST 
 

3.1. Hypericum perforatum (L.) – Třezalka 

tečkovaná 

 

3.1.1. Charakteristika 

Hypericum perforatum (L.), Hypericaceae 

Hypericum perforatum – je vytrvalá rostlina, která má název podle prosvítavě 

tečkovaných  listů.  Stonek  je  větvený,  holý  se  dvěma,  více  nebo  méně 

vyniklými podélnými rýhami, vysoký až 60 cm. Listy  jsou vstřícné, přisedlé, 

vejčitě oválné, 15 – 30 mm dlouhé, bez palistů. Na okrajích listů jsou žlázky, 

které  se  jeví  jako  černé  tečky.  Celý  povrch  listů  je  pokryt  četnými malými 

silně  průsvitnými  siličnými  nádržkami,  které  jsou  viditelné  proti  světlu. 

Zlatožluté  květy  jsou  uspořádány  do  bohatých  vrcholových  květenství  typu 

vrcholík vidlan a okraje korunních plátků jsou tečkovány černými žlázkami – 

opět siličnými nádržkami. Identifikačním znakem při sběru třezalky je tmavě 

červené zbarvení prstů po promnutí květu nebo poupěte. Tato rostlina roste 

především  na  suchých  slunných  travnatých  plochách  a  svazích.  Kvete 

v červenci a srpnu. (1, 2, 3, 4, 5) Nalezneme ji na polích a podél silnic po celé 

vropě a Severní Americe. (58) E

 

3.1.2. Droga 

Rostlina  je  lékopisnou  drogou  – Herba hyperici  ‐  celé  nebo  řezané  usušené 

kvetoucí  vrcholky  druhu Hypericum perforatum  (L.),  sklizené  v době  květu. 

Droga také může obsahovat nezralé a zralé plody. (5) 

Jedná  se  o  drogu,  která  je  velice  oblíbená  a  využívána  po  celém  světě.  Je 

známá  též  pod  názvem  St.  John´s  wort  a  nejčastěji  je  používána  ve  formě 



tablet, nálevů a balzámů. Ve Španělsku patří dokonce k nejvíce používaným 

ruhům léčivých rostlin. (47) d

 

 

Obr. č. 1: Hypericum perforatum (59) 
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3.1.3. Farmakologické účinky 

V lidovém  léčitelství  se  droga  používá  zejména  kvůli  svým  sedativním 

vlastnostem.  Jako  sedativum  působí  díky  snížení  nervové  podrážděnosti  a 

podporou  navození  spánku.  (1)  Odstraňuje  úzkostné,  depresivní  stavy  a 

nervový  neklid.  (7)  Za  tyto  účinky  zodpovídá  hypericin,  který  působí  jako 

inhibitor monoaminooxidázy v chemických preparátech pro zlepšení nálady, 

avšak  bez  tlumivého  účinku  v centrální  nervové  soustavě.  Nejčastěji  se 

používají  různé  čaje,  čajové  směsi  či  tinktury  několikrát  denně  po  dobu 

několika týdnů nebo měsíců. Jedná se o velmi dobře snášené léčivo, které je 

přijatelnější než léčba například inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 

(SSRI), a to díky nižšímu výskytu nežádoucích účinků. (25, 26) Antidepresivní 

účinek  třezalky  byl  prokázán  i  různými  vědeckými  studiemi,  které 

porovnávali  účinek  této  léčivky  vedle  „účinku“  placeba.  Jedna  z posledních 

studií,  která  byla  zaměřena  tímto  směrem,  byla  provedena  ve  Vídni  na 

Lékařské univerzitě. (27) 

Některé  další  studie  ukazují  na  různé  možné  kombinace  třezalky,  např. 

s mučenkou.  Taková  léčivá  směs  pak  umožňuje  snížit množství  třezalky  za 

stejných antidepresivních účinků. (28) 

Tato léčivka se též využívá jako stomachikum a cholagogum. (2, 4, 6) Příznivě 

též působí na látkovou výměnu. (1) 

V poslední  době  se  obecně  rostliny  zkoumají  nejen  pro  jejich  využití  jako 

potravních doplňků, ale také pro použití v kosmetice. Zevně se používá  jako 

adstringens,  a  to  nejčastěji  v  podobě olejových  přípravků.  Dobře  hojí 

popáleniny  i  kůži  spálenou  sluncem,  těžce  se  hojící  rány  a  hemoroidy.  (4) 

Z jejího oleje se vyrábějí přípravky s hojivým a regeneračním účinkem, jež se 

osvědčují k ošetření suché a popraskané kůže. (2) Velmi dobře se osvědčuje 

pro  vtírání  při  dermatózách  a  lišejích.  (3)  V současnosti  velké  procento 

populace  trpí  atopickou  dermatitidou  a  právě  na  toto  onemocnění  byly 

zaměřeny další výzkumy. Pod drobnohledem se tak ocitla nejen třezalka, ale 

například i lékořice lysá. Výsledky práce jsou velmi pozitivní. (29, 30) 
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Zevně  účinkuje  také  jako  antiflogistikum,  zejména  při  ulcus  cruris, 

varikózních vředech a tromboflebitidách. (4, 6) Protizánětlivý účinek byl též 

ověřen  na  dospělém  potkaním  samci,  kterému  byla  uměle  vytvořena 

periodontitida  kolem  prvních  molárů.    Extrakt  z  Hypericum  byl  podáván 

v dávce 2 mg/kg p. o. po dobu 8 dní. Osmý den byla dáseň kolem zubů úplně 

vyhojená.  Ze  závěru  studie  vyplývá,  že  třezalka  jednoznačně  redukuje 

všechny  parametry  zánětu  jako  je  edém,  neutrofilní  infiltrace  a  produkce 

cytokininů. (33) Podáváním třezalky je též snižován prozánětlivý faktor TNF‐

α. (34) 

Protože  obsahové  látky  třezalky  tečkované  ovlivňují  cytochrom  P450  3A, 

mají výrazný vliv na plazmatické hladiny různých léčiv. Snižuje tak například 

hladinu oxycodonu (35), dále pak hladiny aktivních metabolitů irinotecanu o 

42 %, u zdravých  jedinců snižuje systémovou expozici  imatinibu až o 32 %. 

(36,  56)  Perorální  podávání  extraktu  třezalky  potkanům  kmene  Wistar 

v množství  150  nebo  300  g/d  po  dobu  15  dní  jasně  snižuje  plazmatické 

hladiny  indinaviru.  (37, 56) Přes CYP3A4 snižuje hladiny zolpidemu a  léčba 

s pomocí  třezalky  je pak přísně  individuální.  (38) Po pravidelném podávání 

třezalky  také  dochází  ke  zkrácení  biologického  poločasu  například 

hydroxybupropionu. (39)  

Třezalkový  olej  se  používá  jako  prostředek  pro  hojení  ran  k ošetřování 

ostrých poranění,  což podporuje  studie provedená v Íránu. Tam se  zaměřili 

na  topické  podávání  třezalky  na  jizvy  vzniklé  po  císařském  porodu. 

Hypericum  bylo  aplikováno  ženám  třikrát  denně  po  dobu  16  dní.  Podle 

závěru  této  studie  je  aplikace  třezalky  bezpečná,  podporuje  hojení  jizvy. 

. (31) Zároveň minimalizuje vznik trvalé jizvy, její bolestivost a svědivost

Teplé obklady také pom h  o ou u strnuté šíje, ischiasu či ústřelu. (3) 

Hypericum  perforatum  má  kromě  již  výše  zmíněných  vlastností  i 

antibakteriální aktivitu, a to zejména vůči grampozitivním i gramnegativním 

bakteriím.  Vedle  antibakteriálního  účinku  má  však  i  antifungální  a 

antivirotické účinky. (32) Ve Francii je využívána mj. jako antiseptikum. (58) 
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Některé další studie zkoumaly vlastnosti třezalky u žen v perimenopauzálním 

a  postmenopauzálním  období.  Bylo  zjištěno,  že  daná  léčivka  má  též 

vasomotorické schopnosti, proto může být s efektní léčbou použita i u těchto 

žen. (40)  

V Polsku  prováděli  vliv  třezalky  na  paměťové  dovednosti  u  potkanů  (41). 

V USA zkoumali,  zda  třezalka dokáže pomoci při odvykání kouření. Zjištěný 

vliv byl jen nepatrný. (42) 

Turecká studie porovnávala vlastnosti dvou poddruhů Hypericum perforatum 

ssp.  perforatum  (HPP)  a  H.  perforatum  ssp.    veronense  (HPV),  které  byly 

hodnoceny vedle titrovaného extraktu Centella asiatica (pupečník asijský) na 

fibroblasty typu NIH3T3. Největší nárůst polygonálních buněk byl pozorován 

u HPV, stejně tak nárůst kolagenové hmoty byl vyšší u HPV. Ze studie vyplývá 

rozdílnost  jednotlivých  kultivarů  v migraci  fibroblastů  a  stimulaci  syntézy 

kolagenu. (43)  

Ve  směsi  s řebříčkem v poměru 1:1  až 1:2  se uplatňuje  jako prevence proti 

nežádoucímu  nočnímu  pomočování,  především  v pediatrii.  (7)  Samotná 

droga však působí jako mírné diuretikum. (4) 

Léčba  třezalkou  má  být  dlouhodobá:  doba  léčby  je  cca  2‐6  měsíců.  Při 

používání  této  byliny  se  ale  nedoporučuje  opalování  a  pobyty  na  sluníčku 

vzhledem  k tomu,  že  jako  jeden  z možných  vedlejších  účinků  třezalky  je 

zvýšená fotosenzibilita. (3)  

Tato droga však také není vhodná při horečnatých infekčních chorobách, ani 

při těžším poškození funkce ledvin a jater. (7) 

Kontraindikací  je  současné podávání  léků  typu SSRI. Při  současném užívání 

dochází ke vzniku serotoninového syndromu. 

Jako  přísná  kontraindikace  léčby  třezalkou  je  jakýkoli  druh  rakovinného 

   bujení v organismu. (3)

Jedním  z nežádoucích  účinků  je  také  snížení  účinků  kontraceptiv  a  tím 

vyššího rizika nechtěného těhotenství. (56) 
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Vedle H. perforatum byly pozorovány i další druhy jako např. H. cerastoides a 

H.  maculatum.  U  všech  těchto  rostlin  byla  zjištěna  vysoká  antioxidační 

aktivita.  (44)  H.  laricifolium  je  v  severním Peru  v lidovém  léčitelství 

používána díky svým antibakteriálním účinkům (proti G+, G‐), stejně jako H. 

. (45)  perforatum (viz výš)

Různé  druhy  rodu  Hypericum  také  obsahují  různé  poměry  sekundárních 

metabolitů: H. perforatum má nejvíce hyperforinu a quercetinu, H. maculatum 

hyperosidu  a  quercitrinu  nebo  H. montanum  obsahuje  nejvíce  hypericinu, 

pseudohypericinu    a  emodinu  (ten  je  velmi  důležitý  v syntéze  hypericinu  a 

seudohypericinu). (46) p

 

3.1.4. Obsahové látky 

Obsahovými  látkami  jsou především dianthrony s fotodynamickým účinkem 

(až 1%,  zejména hypericin a pseudohypericin), dále pak  flavonový glykosid 

hyperosid,  silice,  rutin  a  katechinové  třísloviny,  jejichž  obsah  skladováním 

prudce  klesá.  (6,  8)  Mezi  flavonoidy  obsažené  v droze  patří  quercitrin, 

isoquercitrin a výše zmíněný rutin. (58) Dále obsahuje i barviva, jejichž obsah 

 vzájemný poměr kolísá podle lokality. (4) a

 

Hypericin 

Jedná  se  o  jednu  z nejaktivnějších  obsahových  látek  rostliny  Hypericum 

perforatum. Chemickou strukturou se  jedná o naftodianthron. In vivo vzniká 

dimerizací  emodinu  v komplikované  několikastupňové  reakci,  která  je 

katalyzována  proteinem  HYP‐1.  Byl  objeven  relativně  nedávno,  a  zatím  je 

zařazen  do  rodiny  proteinů  PR‐10  (patogenetických‐vztahů  třídy  10). 

Členové  této  rodiny  proteinů  jsou  všudypřítomné  rostlinné  proteiny.  Jsou 

spojovány  s kontrolou  stresu  a  tkáňové  diferenciace.  Jejich  molekulární 

mechanismy zatím nejsou zcela známé. (48) 
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Způsobuje  charakteristické  zbarvení  rukou  po  rozmělnění  okvětních  lístků 

mezi prsty: jedná se o přirozený červený pigment. 

Hypericin  byl  zkoumán  na  základě  antidepresivních  vlastností  rostliny 

Hypericum perforatum  a  bylo  zjištěno,  že  látka  prodlužuje  akční  potenciál 

v presynaptických štěrbinách. (49) 

Další výzkum byl zaměřen na  transplacentární přenos Ca2+ a  jeho ovlivnění 

podáváním  třezalky  a  hypericinu.  Toxicita  HP  byla  pozorována  až  ve 

vysokých  koncentracích.  Nárůst  intracelulární  koncentrace  Ca2+  byla 

pozorována až po delší době (24 h), nikoli po desítkách minut. (50) 

Produkcí a kumulací hypericinu v adventivních kořenech třezalky tečkované, 

resp.  optimalizací  složení  živného  média  k vyšší  produkci  hypericinu,  se 

zabývala další studie z Jižní Koreji. Po inokulaci 6 g/l kořenů do balónového 

typu  bioreaktoru,  který  obsahoval  ½  MS  média  doplněného  o  0,1  mg/l 

kinetinu s 1 mg/l indol‐3‐butyrovou kyselinu, sklidili 104,2 g/l kořenů, které 

obsahovaly  56,47+‐  0,22  mg/g  suché  váhy  fenolů,  35,01+‐1,26  mg/g 

flavonoidů,  0,97+‐0,06  mg/g  chlorogenové  kyseliny  a  1,389+‐0,80  mg/g 

hypericinu. (51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr. č. 2: Syntéza hypericinu (64) 
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Obr. č. 3: Hlavní obsahové látky (hypericin, pseudohypericin) (8) 
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Hyperosid 

Jedná  se  o  flavonoid,  který  je  nejvíce  obsažen  v Hypericum perforatum  L.  a 

Crataegus pinnatifida. 

Má  převážně  antivirovou,  antioxidační  a  antiapoptotickou  aktivitu. 

V posledních studiích však hyperosid vychází také jako protizánětlivá látka, a 

to díky potlačení produkce TNF‐α, IL‐6 a NO v peritoneálních makrofázích u 

yší. (52) m

 

 

Obr. č. 4: Hyperosid (58) 
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Hyperforin 

Fluoroglucinolový  derivát  je  jeden  z nejaktivnějších  komponentů 

v Hypericum  perforatum  a  je  zodpovědný  za  její  antidepresivní  účinek. 
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Mechanismus účinku spočívá v inhibici zpětného vychytávání serotoninu.  

Mezi  jeho další vlastnosti patří antioxidační aktivita a protizánětlivé účinky. 

Také zvyšuje intracelulární koncentraci sodíkových a vápenatých iontů. 



Studie  prováděná  v Chile  se  zabývala  působením  hyperforinu  v léčbě 

Alzheimerovy  choroby  (Ach).  Nejdůležitějším  zjištěním  byly 

neuroprotektivní  účinky  vůči  neuropatologii  u  ACh,  včetně  schopnosti 

rozrušit  amyloid‐beta  agregáty  in vitro,  snížit  počty  astroglií  a mikroglií  (ty 

uvolňují  prozánětlivé  mediátory  jako  NO,  které  se  podílejí  na 

neuropsychiatrických  poruchách)  a  stejně  tak  dobře  zlepšit  orientaci 

v prostoru in vivo.  

Bylo  detekováno  na  57  jeho metabolitů;    6  z nich  vzniká monohydroxylací, 

zatímco  ostatní  vznikají  dvěma  až  třemi  hydroxylačními  reakcemi,  cestou 

ehydrogenační reakce nebo jejich kombinací. (53, 54, 55) d

 

Obr. č. 5: Hyperforin (58) 
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Dalšími obsahovými látkami jsou:  

rutin,  quercitrin,  apigenin,  vitexin,  vitexin‐rhamnosid,  quercetin,  myricetin, 

yricitrin, kyselina kávová, kyselina chlorogenová m

 

 

Obr. č. 6: Glykoflavonoidy (58) 
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Obr. č. 7: Biosyntéza flavonoidů (8) 
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3.2. Možnosti ovlivnění produkce sekundárních 

metabolitů 

 

Nejčastěji používané typy explantátových kultur jsou kalusové kultury, které 

jsou tvořeny nediferencovanou hmotou buněk, rostou na polopevném médiu 

nebo  se  jedná  o  kultury  shluků  nebo  jednotlivých  buněk,  které  rostou 

v tekutém médiu. (21)   

Explantátové kultury se používají z důvodů ekonomicky výhodnější produkce 

sekundárních  metabolitů  (farmaceuticky  významných  látek)  ve  srovnání 

s klasickými  postupy.    Pro  získání  explantátové  kultury  se  u  každého 

rostlinného  druhu  postupuje  individuálně,  a  to  díky  rozdílným  nárokům 

jednotlivého  organismu  na  životní  podmínky,  resp.  faktory,  které  ovlivňují 

jejich  růst  a  produkci  sekundárních metabolitů.  Jedná  se  tedy  o  aseptickou 

kultivaci  izolovaných  částí  rostlin  za  umělých,  víceméně  definovaných 

(podmínek.  12, 13)  

Byly  však  vypracovány  určité  metody,  které  se  dají  použít  u  většiny 

explantátových kultur. 

 

3.2.1. Vlastnosti rostlinných explantátů 

Výhodou v produkci explantátových kultur je, že lze dlouhodobě a v poměrně 

malém  prostoru,  po  dobu  celého  roku,  kultivovat  velké  populace  buněk, 

z kterých  jde  například  vypěstovat  novou,  plnohodnotnou  rostlinu,  protože 

jsou  zachovány  principy  totipotence.  Explantátové  kultury  se  však  běžně 

používají  z důvodů  získání  produktů,  které  jsou  homogenní  po  kvalitativní 

stránce a  jsou bez kontaminujících  zárodků,  hmyzu a  chemikálií,  které  jsou 

používány  k ochraně  rostlinných  kultur  při  běžném  pěstování.  Tkáňové 

kultury  jsou  využívány  také  k selekci  kultivarů  s vysokou  produkcí 

sekundárních metabolitů. Díky  této metodě  lze  získat  i  látky z rostlin,  které 

jsou jen obtížně pěstovatelné a v neposlední řadě mohou být tímto způsobem 
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zjištěny  a  izolovány  látky,  které  v běžném,  přirozeném  prostředí  nejsou 

etekovatelné v mateřských rostlinách. (14, 24)  d

 

3.2.2. Výběr vhodného rostlinného materiálu 

Teoreticky  je  možné  odvodit  explantátovou  kulturu  z jakékoli  části  dané 

rostliny. Ve skutečnosti však záleží na konkrétním druhu rostliny. Například 

jednoděložné  rostliny,  v porovnání  s dvouděložnými,  jen  obtížně  vytváří 

kalusy.  Nebo  kalusy  dřevitých  rostlin  narůstají  jen  velmi  pomalu.  Proto, 

abychom  získali  co  nejrychleji  největší  biomasu  s co  největší  produkcí 

sekundárních  metabolitů,  resp.  požadovaných  metabolitů  in  vitro,  je  tedy 

ydůležité vybrat i správnou část matečné rostlin .  

Produkce  sekundárních  metabolitů  je  však  zpravidla  ovlivněna  i  stářím 

kultury  (s  narůstajícím  počtem  pasáží  klesá  jejich  obsah),  obdobím  jejich 

kultivační periody (nejvyšší je na konci jejich proliferační periody) a stupněm 

diferenciace buněk. 

 

3.2.3. Kultivační podmínky 

Kultivační  podmínky  umožňují  růst  a  vývoj  explantátové  kultury.  Jedná  se 

především o médium, které představuje  zdroj  energie,  výživy a  regulačních 

látek. Růst kultury však ovlivňují i světelný režim a teplota. (13) 

Významnou součástí média jsou živiny minerálního původu, tj. makroprvky a 

mikroprvky, a organické  látky, zejména cukry, působící  jako zdroj energie a 

uhlíku, vitamíny, aminokyseliny a příp. další speciální látky. (13) Růst kultury 

ovlivňuje  i  kombinace  fytohormonů,  růstových  regulátorů  (auxiny, 

cytokininy, gibereliny, kyselina abscisová a kyselina jasmonová). 

Kultivace explantátů  je  též ovlivněna, vedle chemických činitelů,  fyzikálními 

podmínkami,  jako jsou teplota, osvětlení, vlhkost vzduchu a pH kultivačního 

média. 
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Teplota  

Při  kultivaci  je  většinou  stanovena  empiricky  v rozmezí  23‐28  °C.  Při  nízké 

teplotě by docházelo k inhibici růstu, až zastavení rostlinného metabolismu. 

Příliš  vysoká  teplota  by  mohla  vést  až  k poškození  buněk.  Existují  však  i 

studie, podle kterých může  i snižování  teploty pod 17 °C vést k pozitivnímu 

ovlivnění  metabolismu  (zvýšené  množství  mastných  kyselin  a  látek 

z metabolismu  mastných  kyselin  vycházejících).  (15)  Při  zjišťování  vlivu 

teploty a světla na kultury třezalky, tedy při zvýšení teploty z 24 °C na 32 °C a 

světelné  intenzity  z 803,4  na  1618,6  µMm‐2s‐1,  došlo  ke  zvýšení  obsahu 

amentoflavonu,  apigenin‐7‐glukosidu,  chlorogenové  kyseliny,  hyperosidu, 

ampferolu, rutinu, quercetinu a quercitrinu. (57) k

 

Světlo  

Ovlivňuje  v explantátových  kulturách  změny  v intenzitě  biosyntézy  a 

akumulaci  sekundárních  metabolitů.  Proto  je  důležité  zvolit  vhodnou 

větelnou periodu: světlo/tma. (16) s

 

Hodnota pH  

Je obvykle udržována mezi 5 a 6 (ideální pH je 5,4 – 5,6). (24) Pokud je mimo 

toto rozmezí, většinou dochází, podobně jako u nevhodně zvolené teploty či 

světelné periody,  ke  zpomalení  růstu kultury. Vhodnou úpravou pH  je  však 

možné  zvýšit  stabilitu  některých  metabolitů  nebo  zlepšit  vylučování 

některých látek do média a tím usnadnit jejich následnou izolaci. 
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3.2.4. Jedno

y

tlivé metody v produkci explantátových kultur  

Prekurzor  

Produkce  sekundárních  metabolitů  může  být  stimulována  přídavkem 

prekurzoru  do  živného  média.  Předpokladem  však  je,  že  se  potenciální 

prekurzor  dostane  z média  do  buňky,  resp.  organel,  ve  kterých  probíhá 

biosyntéza  příslušné  metabolické  cesty.  Kromě  samotného  přidání 

prekurzoru k explantátové kultuře je však také podstatná jeho koncentrace a 

doba jeho aplikace. (17) 

Nejčastěji  se  tedy  jako  prekurzory  používají  aminokyseliny,  ze  kterých 

vychází  tropanové  a  indolové  alkaloidy.  Jedním  z příkladů  je  fenylalanin, 

který se osvědčil u suspenzních kultur Salvia officinalis, které po jeho přidání 

rodukovaly více kyseliny rozmarýnové. (18) p

 

Biotransformace 

Explantátové  kultury  rostlinných  buněk  mají  schopnost  transformovat 

exogenně dodané  látky, a  to buď oxidací,  redukcí, hydroxylací, methylací,  či 

emethylací. d

 

Elicitace 

Elicitace  je  děj,  při  kterém  sloučeniny  biologického  původu,  tzv.  elicitory 

působí  jako  aktivátory  enzymů  v pletivech  rostlin.  Působí  jako  stresový 

faktor, který vyvolává obrannou reakci buněk, která je založena na produkci 

sekundárních metabolitů. (19) 

Vlastní elicitory rozdělujeme do dvou skupin, a to biotické a abiotické.  

Mezi  biotické  faktory  patří  různé  patogenní  mikroorganizmy  jako  viry, 

mikrobi či houby. Dále je mezi biotické faktory řazeno i vzájemné ovlivňování 

a také herbivorní živočichové. 
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Abiotické  faktory  jsou  jednak  různé  fyzikální  vlivy  (UV  záření,  teplota 

vzduchu, změny pH či změny osmotického potenciálu), ale i vlivy chemických 

veličin (nedostatek kyslíku, vody, nadbytek iontů, toxické plyny…). (16, 20) 

Aby došlo k elicitaci, je nutné, aby rostlinná buňka rozpoznala elicitor po jeho 

navázání na membránový protein – receptor, na její plasmatické membráně. 

Poté dojde k přenosu signálu do intracelulárního prostoru buňky pomocí tzv. 

přenašečů.  Následuje  vlastní  obranná  reakce,  kdy  díky  elicitoru  dojde  ke 

krátkodobému přechodnému zvýšení hladiny enzymů nebo k jejich aktivaci a 

k následné  produkci  a  akumulaci  látek,  které  eliminují  akutně  vzniklou 

stresovou reakci.  

Mezi  látky,  které  vznikají  díky  těmto  mechanismům,  patří  i  syntéza 

nízkomolekulárních  látek  –  sekundárních metabolitů,  které  bývají  druhově 

pecifické a jedná se například o flavonoidy, steroidy, terpeny, aj. (22) s

 

Imobilizace 

Imobilizace  je  proces,  který  je  založen  na  uzavření  buněk  do  určitého 

inertního  materiálu.  Zahrnuje  použití  různých  technik  k izolaci  enzymů, 

bních, rostlinných či živočišných buněk. buněčných organel a mikro

Imobili : zace lze dosáhnout

• bez použití nosiče 

• za  použití  nosiče  –  techniky  jsou  založeny  na  fyzikální  adsorpci, 

různých druhů mezibuněčných vazeb (iontové, chemické, koordinační, 

kovalentní, …), používají se např. organické materiály jako celulóza či 

iontoměnné pryskyřice 

• zachycením  buněk  do  polymerů  –  aktivní  –  buňky  vstupují  do 

polymerů  (alginát,  želatina,  agar…);  pasivní,  která  je  založena  na 

vcestování buněk do porézního materiálu (např. polyuretanová pěna) 

Buňky  jsou  po  imobilizaci  kultivovány  například  v bioreaktorech  a  mohou 

zprostředkovávat biotransformační reakce, které umožňují dokončení syntéz 
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finálních  látek,  které  není  možné  syntetizovat  uměle.  Do  médií  se  tak 

přidávají prekurzory těch daných látek a rostlinné buňky následně vykonají 

jejich úpravu pomocí hydroxylačních, glykosilačních aj. reakcí. (12, 14)  

Díky  této metodě může dojít  ke  zvýšení produkce  sekundárních metabolitů 

v porovnání se suspenzními kulturami. Také vylučování čistých sekundárních 

metabolitů  do  média  usnadňuje  následnou  izolaci  jednotlivých  sloučenin. 

23) (

 

mGenetická  anipulace 

Genetické  manipulace  spočívají  v izolaci  a  charakterizaci  genetického 

materiálu,  jeho  následné  úpravě  a  transferu  zpět  do  organismu  nebo 

uněčných kultur.  b
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

4.1. Rostlinný materiál 
 

K vypracování  zadaného úkolu byla použita kalusová kultura  z pasáže 75.  – 

76.  z rostliny Hypericum perforatum, (L.). Suspenzní  kultury  byly  odvozeny 

z 68.  pasáže  kalusové  kultury.  Vlastní  suspenzní  kultury  použité  pro  tuto 

práci vycházely z 5. pasáže. 

 

4.2. Kultivace tkáňových kultur 
 

       4.2.1. Přístroje a vybavení 

LT A13, Německo Analytické váhy Sartorius PR

Autokláv PS 20, Chirana, ČR 

Autosampler Jasco AS‐2055 Plus, Japonsko 

obné družstvo Pokrok, Slovensko Box s laminárním prouděním Fatran LF, Výr

Diodový detektor Jasco MS‐2015, Japonsko 

Horkovzdušný sterilizátor Chirana SVS9/1, ČR 

, sorbent Li Chrospher 5μm Kolona LiChrospher RP‐18 250‐4

Mikrofiltry (0,45µm), Tessek, ČR 

Pipetovací balónek, Filip, Německo 

 Li Chrospher 5µm Předkolona Li ChroCART 4‐4, sorbent

aponsko Pumpa Jasco PU‐2089 Plus, J

Sušárna HS 61A Chirana, ČR 
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Termostat kolony Jetstream 2 Plus, Japonsko 

Těsnění na vialky, LABICOM s.r.o. Olomouc, ČR 

Instruments, Německo Třepačka UNIMAX 2010, Heidolph 

Vialky, Labicom s.r.o. Olomouc, ČR 

Vodní lázeň, typ 1042, GFL, Německo 

 

4.2.2. Chemikálie a pomocné látky 

Ajatin, Profarma‐Produkt, ČR 

K HK, ČR Destilovaná voda, Katedra analytické chemie, FaF U

p.s., Lachema, ČR Dihydrogenfosforečnan draselný 

Dusičnan amonný, p.a., Penta, ČR 

‐Ner, ČR Dusičnan draselný p.a., Lach

Ethanol 96%, Lachema, ČR 

., Lachema, ČR Ethylester kyseliny octové p.a

výcarsko Fenylalanin, Fluka, Š

Glycin, Aldrich, USA 

Hydrolyzát kaseinu, Imuna, Slovensko 

2O), Lachema, ČR Chlorid kobaltnatý p.a., (CoCl2.6H

R Chlorid vápenatý p.a., Penta, Č

Chlorové vápno, Spolana, ČR 

Jodid draselný p.a., Lachema, ČR 

Kyselina boritá p.a., Lachema, ČR 

Kyselina nikotinová, Lachema, ČR 
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Kyselina o‐fosforečná, Lachema, ČR 

ěmecko Kyselina skořicová, Sigma – aldrin, N

Kyselina α‐naftyloctová, Sigma, USA 

de, Merck, Darmstadt, Německo Methanol HPLC gradient gra

Methanol p.a., Lachema, ČR 

R Molybdenan sodný, Lachema, Č

 Myo‐inositol, Fluka, Švýcarsko

Propylether p.a., Lachema, ČR 

aboratories, Velká Británie Pyridoxin puriss, Koch‐Light L

Sacharosa čistá, Lachema, ČR 

Síran hořečnatý p.a., Lachema, ČR 

R Síran manganatý p.a., Lachema, Č

Síran měďnatý p.a., Lachema, ČR 

OSíran zinečnatý (ZnSO4.7H2 ), Lachema, ČR 

Síran železnatý čistý (FeSO4.7H2O), Lachema, ČR 

Standardy:  rutin,  quercitrin,  apigenin,  vitexin,  vitexin‐rhamnosid,  quercetin, 

á, hyperosid myricetin, myricitrin, kyselina kávová, kyselina chlorogenov

K HK, ČR Superčistá voda, Katedra analytické chemie, FaF U

hiamin, Koch‐Light Laboratories, Velká Británie T
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4.2.3. Příprava kultivačních nádob a  ástrojů

Pro  kultivaci  byly  použity  nádoby  ze  skla  zn.  Fisherbrand  odolného  proti 

chemikáliím a vysokým teplotám. Byly používány Erlenmayerovy baňky (100 

ml),  do  kterých  byly  vloženy  můstky  z filtračních  papírů  (pro  kultivaci 

kalusových kultur) a nalito 30 ml živného média. Hrdla baněk byla uzavřena 

hliníkovou folií a celé baňky byly sterilizovány v autoklávu 15 min. při 121 °C 

a 100 kPa. Pasážování proběhlo v laminárním boxu, předem sterilizovaném 

oztokem lihu a vyzářeném germicidní zářivkou.  

n  

r

 

 

4.3. Složení živného média 
 

Sloučenina Hmotnost (mg/l)

CaCl2.2H2O 440,000

KNO3  1900,000

MgSO4.7H2O  370,000

NH4NO3  1650,000

KH2PO4.H2O 170,000

FeSO4.7H2O 27,840

Na2EDTA  37,370

MnSO4.4H2O  22,300

ZnSO4.7H2O 11,500

H3BO3  6,200

KI  0,830

CuSO4.5H2O 0,025

Na2MoO4.2H2O  0,025

CoCl2.6H2O 0,025

Inositol  100,000

hydrolyzát kaseinu  1000,000

Glycin  2,000

kyselina nikotinová  0,500



32 
 

thiamin hydrochlorid  0,100

pyridoxin hydrochlorid  0,500

Sacharóza 30000,000

růstový hormon BAP                                    2,000

 

 

4.4. Pasážování a kultivace 
 

Pasážování kalusových kultur bylo provedeno v prostředí laminárního boxu. 

Do  předem  připravených  Erlenmayerových  baněk  bylo  vkládáno  inokulum 

(část  kalusu  z předchozí  kultivace) na předem připravené  a  vysterilizované 

můstky z filtračního papíru. Kalusové kultury byly kultivovány za normálního 

světelného režimu (16 h světlo, 8 h tma) po dobu 30 dní a 25 °C.  

Suspenzní  kultury  byly  připraveny  taktéž  v prostředí  laminárního boxu. Do 

předem připravených Erlenmayerových baněk bylo  přidáno 10 ml  narostlé 

suspenzní  tkáně  z předchozí  kultivace.  Kultivace  probíhala  za  stejných 

fyzikálních  podmínek  jako  kultivace  kalusových  kultur,  ale  na  rotační 

řepačce (120 ot/min) po dobu 14 dní. t

 

 

4.5. Příprava prekurzorů 
 

Jako prekurzoru byly použity 2 látky: 

1/ fenylalanin 

 Byl použit zásobní roztok ve třech koncentracích: roztok A: 20,0 g/l

                                                                                                 roztok B:  2,0 g/l 

                                                                                                 roztok C:  0,2 g/l 
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Roztok  A  byl  připraven  přesným  navážením  400  mg  L‐fenylalaninu,  které 

bylo  rozpuštěno  v 20  ml  vody.  Roztok  B  byl  připraven  odebráním  2  ml 

roztoku A a doplněním do 20 ml vodou. Roztok C byl připraven odebráním 2 

ml  roztoku B a doplněn do 20 ml  vodou.  Jako  kontrolní  roztok  –  roztok D, 

byla  použita  čistá  voda.  Všechny  roztoky  byly  před  aplikací  na  předem 

kultivované kalusové a suspenzní kultury sterilizovány. 

 

2/ kyselina skořicová 

 I zde byly použity tři koncentrace roztoku: roztok A: 25,00 g/l

                                                                                    roztok B: 2,50 g/l 

                       roztok C: 0,25 g/l                                                              

                                                             

Zásobní  roztok  A  byl  připraven  navážením  přesného  množství  500  mg 

kyseliny skořicové, které bylo rozpuštěno v 20 ml 70 % etanolu. Roztok B byl 

připraven  odebráním  2 ml  z roztoku A  a  doplněn  do  20 ml  70 %  etanolu. 

Roztok C byl připraven odebráním 2 ml roztoku B a opět doplněn do 20 ml 

0 % etanolu. Jako roztok D – kontrolní, byl použit samotný 70 % etanol. 7

 

 

4.6. Aplikace prekurzorů do 

kalusových/suspenzních kultur 

 

Za  aseptických  podmínek  laminárního  boxu  bylo  do  baněk  s kalusovými  a 

suspenzními kulturami napipetováno po 2 ml od každé koncentrace roztoků 

fenylalaninu a po 1 ml od každé koncentrace kyseliny skořicové. Baňky byly 

umístěny  zpět  do  kultivační  místnosti  (baňky  obsahující  suspenze  zpět  na 

třepačky). 
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Výsledné koncentrace fenylalaninu v médiích: 

                                          roztok A: 1,33 g/l 

                                          roztok B: 0,133 g/l 

                                         roztok C: 0,0133 g/l  

 

é v médiích: Výsledné koncentrace kyseliny skořicov

                                          roztok A: 0,83 g/l 

                                          roztok B: 0,083 g/l 

                                         roztok C: 0,0083 g/l  

 

Z baněk  byly  postupně  po  4,  24  a  168  h  odebírány  kalusy  (odkládány  na 

filtrační  papíry)  a  suspenzní  kultury,  které  byly  filtrovány  na  Büchnerově 

vakuové  odsávačce.  Filtrační  papíry  s kulturami  kultivované  s  prekurzory 

byly za laboratorní teploty usušeny. Sušené vzorky byly následně rozmělněny 

v třence pomocí těrky a dále byly použity ke stanovení obsahu flavonoidů. 

Jako kontrolní vzorky byly použity kultury s přídavkem čisté vody, resp. 70 % 

etanolu. Vzorky byly odebírány stejným způsobem jako kultury s prekurzory 

ypu fenylalaninu, resp. kyseliny skořicové. t

 

 

4.7. Postup při stanovení 
 

Usušené vzorky kalusových a suspenzních kultur byly po rozdrobení v třecí 

misce dvakrát extrahovány vždy 7 ml 80 % metanolem po dobu 15 min. na 

vodní  lázni  pod  zpětným  chladičem.  Oba  extrakty  byly  přefiltrovány  přes 

kousek vaty, spojeny a doplněny na 15 ml 80 % metanolem. Po filtraci přes 
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mikrofiltr  (0,45  µm)  bylo  cca  1,7  ml  roztoku  převedeno  do  vialek  pro 

tanovení metodou HPLC. s

 

 

4.8. Stanovení obsahu 
 

4.8.1. Charakteristika HPLC 

Vysokoúčinná  kapalinová  chromatografie  –  High  Performance  Liquid 

Chromatography  (HPLC)  je  analytická  metoda  –  v současné  době  jedna 

z nejprogresivnějších.  Tato  separační  metoda  umožňuje  kvalitativní,  ale  i 

kvantitativní hodnocení separovaných složek směsi. Metoda je velmi citlivá, a 

proto  je  potřeba  jen  malé  množství  vzorku.  Tato  metoda  využívá  rozdílné 

afinity  látek mezi  dvě  nemísitelné  fáze,  z nichž  jedna  je  tvořena  kapalinou, 

která  prostupuje  druhou  –  stacionární,  fází  (silikagel),  kterou  je  kolona 

aplněna. Detekce poté probíhá vhodným detektorem (9, 10). n

 

4.8.2. Parametry HPLC analýzy 

HPLC  analýzy  byly  prováděny  na  chromatografické  sestavě  Jasco  (čerpadlo                    

PU‐2089,  detektor  MD‐2015,  autosampler  AS‐2055),  vybavené 

předkolonovým  filtrem  a  kolonouLiChrospher  RP‐18 250x4  (5  μm) 

s ochranou předkolonou. 

Detkce byla provedena pomocí DAD detektoru v rozmezí vlnových délek 190‐

450 nm. Obsah  sledovaných  látek byl  vypočten  z píků při  vlnové délce 254 

nm. 

Objem nástřiku byl 20 µl. 
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Eluce mobilní fáze probíhala nejprve gradientově, z 0 % metanolu v čase t=0‐

50 % metanolem do času  t=25 min. Mobilní  fáze obsahovala  jako pufr vždy 

čné. 0,15 % kyseliny fosfore

růtok byl 1,4 ml/min. P

 

Standardy:  rutin,  quercitrin,  apigenin,  vitexin,  vitexin‐rhamnosid,  quercetin, 

myricetin, myricitrin, kyselina kávová, kyselina chlorogenová, hyperosid 

 

4.8.3. Validace HPLC analýzy 

Validace  znamená  ověření  platnosti  zvoleného  analytického  postupu 

(metody). 

Instrumentální  validace  je  zajištěna  výrobcem  HPLC  sestavy  (Jasco),  a  to 

 for Standnormou ISO 9001 (International Organization ardization). 

Způsobilost  chromatografických  systémů  byla  navíc  ověřena  testem 

opakovaného nástřiku – tzv. testem na přesnost (provedeno vždy šest nástřiků 

týmž vzorkem, vypočtená relativní směrodatná odchylka byla vždy menší než 

1,5 %) a  testem linearity  (na základě pěti  různých koncentrací standardu se 

lineární  regresní  analýzou  zjistí  hodnota  korelačního  koeficientu  r,  která 

musí  být  větší  než  0,9900).  Pro  hodnocení  analytického  měření  byly  dále 

převzaty  metody  z Evropského  lékopisu,  3.  vydání:  asymetrie píku a počet 

teoretických pater. 

Pro hodnocení celé metody byly použity tyto validační parametry: 

Správnost  metody  –  jedná  se  o  statisticky  významnou  rozdílnost  mezi 

získanou  a  skutečnou  hodnotou  (tedy  porovnáním  ověřovaných  hodnot  se 

standardem,  porovnání  s jinou  již  osvědčenou  metodou,  nebo  srovnání 

s referenčním materiálem). 

Kvantitativní limit –  jde o nejmenší hodnotu, která je měřitelná s přijatelnou 

přesností a správností (relativní směrodatná odchylka menší než 15 %). (11) 



                
4.8.4. Kalibrační křivka 

 Kalibrační křivka hyperosidu

trace (mg/100ml) x: koncen

y: plocha 

y = bx + a 

sní koeficient: 0,9985 regre

a = 0 

 = 109,47532 b

 

 

 

4

 

.8.5. HPLC grafy 

Obr. č. 8: HPLC graf standardu hyperosidu 
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Obr. č. 9: HPLC graf testovaného vzorku 

 

 

 

4.8.6 Stanovení vzorků 

 

Testovány byly tyto flavonoidy a příbuzné látky: 

rutin,  quercitrin,  apigenin,  vitexin,  vitexin‐rhamnosid,  quercetin,  myricetin, 

yricitrin, kyselina kávová, kyselina chlorogenová, hyperosid m

 

Detekovány byly: 

quercitrin,  hyperosid,  quercetin,  rutin  (quercetin  a  rutin  v neměřitelně 

malých koncentracích – pod kvantitativním limitem) 
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5. VÝSLEDKY 
 

5.1. Tabulky 
 

                                                           Kalusy s fenylalaninem
Koncentrace 

(g/l) 
Čas odběru 

(h) 
Hmotnost 
vzorku (g) 

Quercitrin 
(%) 

Hyperosid 
(%) 

Quercetin 
(%) 

Rutin 
(%) 

A=1,33 
4  0,0277 0,09 0,19 0  0,00 

24  0,0742 0,08 0,17 0  0,02 
168  0,0809 0,11 0,15 0  0,01 

B=1,33x10‐1 
4  0,0561 0,11 0,09 0  0,00 

24  0,1053 0,09 0,14 0  0,00 
168  0,1092 0,12 0,08 0  0,01 

C=1,33x10‐2 
4  0,0441 0,07 0,07 0  0,00 

24  0,0967 0,02 0,00 0  0,00 
168  0,0402 0,08 0,13 0  0,00 

D=0 
4  0,0582 0,03 0,11 0  0,00 

24  0,0562 0,02 0,14 0  0,02 
168  0,0476 0,01 0,10 0  0,02 

 

 

                                                  Suspenze s fenylalaninem  
Koncentrace 

(g/l)  
Čas odběru 

(h) 
Hmotnost 
vzorku (g) 

Quercitrin 
(%) 

Hyperosid 
(%) 

Quercetin 
(%) 

Rutin     
(%) 

A=1,33 
4  0,1981 0,11 0,21 0  0 

24  0,1983 0,12 0,19 0  0 
168  0,1999 0,15 0,17 0  0 

B=1,33x10‐1 
4  0,1992 0,13 0,32 0  0 

24  0,1999 0,15 0,22 0  0 
168  0,1936 0,02 0,15 0  0 

C=1,33x10‐2 
4  0,1982 0,11 0,35 0  0 

24  0,1993 0,20 0,20 0  0 
168  0,1992 0,22 0,17 0  0 

D=0 
4  0,1996 0,05 0,24 0  0 

24  0,1981 0,13 0,17 0  0 
168  0,1684 0,16 0,14 0  0 
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                                                                   Kalusy s kys. skořicovou
Koncentrace 

(g/l) 
Čas odběru 

(h) 
Hmotnost 
vzorku (g) 

Quercitrin 
(%) 

Hyperosid 
(%) 

Quercetin 
(%) 

Rutin (%) 

A=8,3x10‐1 
4  0,0324 0,02 0,00 0  0

24  0,1571 0,01 0,02 0  0
168  0,0581 0,01 0,02 0  0

B=8,3x10‐2 
4  0,0415 0,00 0,00 0  0

24  0,0836 0,00 0,01 0  0
168  0,0531 0,00 0,00 0  0

C=8,3x10‐3 
4  0,0402 0,01 0,05 0  0

24  0,0614 0,04 0,05 0  0
168  0,0216 0,05 0,03 0  0

D=0 
4  0,0403 0,02 0,02 0  0

24  0,0465 0,02 0,09 0  0

168  0,0746 0,03 0,06 0  0
 

 

 

                                             Suspenze s kys. skořicovou
Koncentrace 

(g/l) 
Čas 

odběru (h) 
Hmontost 
vzorky (g) 

Quercitrin 
(%) 

Hyperosid 
(%) 

Quercetin 
(%) 

Rutin (%) 

A=8,3x10‐1 
4  0,1545 0,06 0,16 0  0,01

24  0,1987 0,02 0,11 0  0,00
168  0,1012 0,03 0,16 0  0,00

B=8,3x10‐2 
4  0,1245 0,02 0,08 0  0,00

24  0,1292 0,03 0,09 0  0,00
168  0,1994 0,02 0,11 0  0,00

C=8,3x10‐3 
4  0,1999 0,02 0,11 0  0,00

24  0,1996 0,05 0,05 0  0,00
168  0,1162 0,04 0,08 0  0,00

D=0 
4  0,1392 0,04 0,14 0  0,00

24  0,1999 0,04 0,12 0  0,00

168  0,0841 0,02 0,08 0  0,00
 

   



5.2. Grafy 
 

Grafy  znázorňují  obsahy  flavonoidu  quercitrinu  a  hyperosidu  po  aplikaci 

prekurzoru  fenylalaninu,  resp.  kys.  skořicové  u  kalusových  a  suspenzních 

kultur Hypericum perforatum (L.). 
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Graf č. 8
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6. DISKUZE 
 

Rostlinné  látky  označované  jako  sekundární  metabolity  mohou  být 

produkovány  v různé míře,  a  to  v závislosti  na  různých  vnějších  i  vnitřních 

faktorech,  které  ovlivňují  samotnou  rostlinu.  Produkce  sekundárních 

metabolitů  pomocí  in  vitro  kultur  však  může  být  ovlivněna  různými 

mechanismy  jako  je  například  elicitace  či  použití  prekurzorů.  Jako 

prekurzory se mj. používají aminokyseliny, které stojí na začátku metabolické 

cesty,  ze  které  postupně  vznikají  obsahové  látky.  Úspěšně  se  používají 

prekurzory tropanových a indolových alkaloidů. 

Například fenylalanin se osvědčil u suspenzních kultur Salvia officinalis, které 

po  jeho  přidání  produkovaly  více  kyseliny  rozmarýnové.  (18)  Použití 

fenylalaninu bylo vhodné i u kultur Taxus cupsidata, kdy po jeho aplikaci do 

média došlo ke zvýšení produkce taxolu. (22) 

Jedna  z vědeckých  prací  se  rovněž  zabývala  vlivem  fenylalaninu  a  kyseliny 

skořicové  na  syntézu  baicalinu  a  baicaleinu  v kalusových  a  suspenzních 

kulturách šišáku bajkalského. Po použití kyseliny skořicové došlo k mírnému 

nárůstu  produkce  obsahových  látek,  na  rozdíl  od  skořicanu  sodného,  který 

zde  byl  též  použit,  a  to  jen  u  suspenzních  kultur  v koncentraci  1  mg/l. 

Koncentrace  10  mg/l  kyseliny  skořicové  působila  toxicky.  Přidání 

fenylalaninu  ani  ostatních  látek použitých v této práci nevedlo k pozitivním 

výsledkům.  

aV této práci byly jako prekurzory použity fenyl lanin a kyselina skořicová. 

Výsledky  ukázaly,  že  použití  fenylalaninu  na  kalusové  kultury  zvýšil  obsah 

hyperosidu  a  quercitrinu  oproti  kontrole.  Obsah  quercetinu  a  rutinu  však 

pozitivně  ovlivněn  nebyl.  Nejúčinnější  byla  koncentrace  B  (2  g/l),  kde 

výsledná koncentrace v baňce byla 1,33 x 10‐1 g/l, a to ve sledovaných časech 

168h, 4h a 24h.  
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Stejný  prekurzor  pak  v suspenzní  kultuře  způsobil  zvýšení  quercitrinu  a 

hyperosidu,  a  to  v koncentraci  C  (1,33  x  10‐2  g/l)  v časech  168,  24  a  4  h  u 

quercitrinu, a po 4 h kultivaci u hyperosidu. 

V experimentech  s kyselinou  skořicovou,  jako  prekurzorem  u  kalusových 

kultur,  byl  jen  malý  až  negativní  nárůst.  Jediného  malého  zvýšení  obsahu 

quercitrinu oproti kontrole bylo dosaženo po aplikaci koncentrace C, a to po 

24 h kultivaci. 

U  suspenzních  kultur  byl  vliv  prekurzoru  kyseliny  skořicové  patrnější. 

Převážně byla zvýšena produkce hyperosidu, oproti kontrole, a  to po 168 h 

c t ‐kultivaci kon en racemi A a B (8,3 x 10‐1 g/l, resp. 8,3 x 10 2 g/l).   

Fenylalanin  se  ukázal  být  použitelný  u  kalusových  kultur  Hypericum 

perforatum. Pro další experimenty by se dala doporučit koncentrace B (1,33 x 

10‐1  g/l),  neboť  ani  vyšší  ani  nižší  koncentrace  neprokázaly  zřetelnější 

účinky. 

V suspenzních  kulturách  bylo  obsaženo  všeobecně  více  flavonoidů,  což  lze 

vysvětlit  lepším  přístupem  buněk  k živnému  médiu,  tím  pádem  k lepší 

produkci sekundárních metabolitů. 

Kyselina skořicová se příliš neosvědčila. Nízké koncentrace v této práci měly 

pouze negativní výsledky. Vyšší pak naráží na problém rozpustnosti kyseliny 

ve vodě. 

Práce sledovala pouze vliv na syntézu flavonoidů, nikoli na ostatní obsahové 

látky.  Produkce  dalších  látek  by  byla  zřejmě  spíše  ovlivněna  efektem 

elicitace, neboť naše prekurzory nehrají v jejich biosyntéze důležitou roli. 

Námi  použitá  pasáž  kalusové  kultury  je  vysoká,  tudíž  bez  znatelnější 

iferenciace, což může vést ke snížené produkci flavonoidů.  d
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7. ZÁVĚR 
Výsledky  studie  zaměřené  na  vliv  fenylalaninu  a  kyseliny  skořicové  jako 

prekur ericum perforatum: zorů na kalusové a suspenzní kultury Hyp

• V kalusových  a  suspenzních  kulturách  Hypericum  perforatum  byly 

detekovány  tyto  sekundární  metabolity  flavonoidní  povahy: 

quercitrin, hyperosid, quercetin a rutin. 

• Nejvyšší  nárůst  produkce  quercitrinu  u  kalusových  kultur  byl 

zaznamenán  po  aplikaci  fenylalaninu,  a  to  koncentrací  B  po  168  h 

kultivaci (z 0,01 % na 0,12 %). 

• Nejvyšší  nárůst  produkce  quercitrinu  v suspenzních  kulturách  byl 

zaznamenán  po  aplikaci  fenylalaninu,  a  to  v koncentraci  C  po  168  h 

kultivaci (z 0,16 % na 0,22 %). 

• Nejvyšší  nárůst  produkce  hyperosidu  u  kalusových  kultur  byl 

zaznamenán po aplikaci fenylalaninu v koncentraci A po 4 h kultivaci 

   %(z 0,11 % na 0,19 ). 

• Nejvyšší  nárůst  produkce  hyperosidu  u  suspenzních  kultur  byl 

zaznamenán  po  aplikaci  fenylalaninu,  a  to  v koncentraci  C  po  4  h 

,24 % na 0kultivaci (z 0 ,35 %). 

• Obecně  po  přidání  fenylalaninu  coby  prekurzoru  k suspenzním 

kulturám docházelo ke snižování produkce hyperosidu v závislosti na 

délce kultivace. 

• Nejvyšší nárůst produkce quercitrinu u kalusových kultur po aplikaci 

kyseliny skořicové došlo u koncentrace C po 24 h kultivaci (z 0,02 % 

na 0,04 %). 

• Nejvyšší nárůst produkce quercitrinu u suspenzních kultur po aplikaci 

kyseliny skořicové byl zaznamenán u koncentrace C po 168 h kultivaci 

(z 0,02 % na 0,04 %). 

• Nejvyšší nárůst produkce hyperosidu u kalusových kultur po aplikaci 

kyseliny  skořicové  byl  zaznamenán  pouze  u  koncentrace  C  po  4  h 

kultivaci (z 0,02 % na 0,05 %). 
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• Nejvyšší nárůst produkce hyperosidu u suspenzních kultur po aplikaci 

kyseliny skořicové byl zaznamenán u koncentrace A po 168 h kultivaci 

  . (z 0,08 % na 0,16 %)

• Obecně  po  přidání  prekurzoru  kyseliny  skořicové  ke  kalusovým 

kulturám  došlo  ke  snižování  až  negativní  produkci  sekundárních 

metabolitů oproti kontrolním vzorkům. 

• U kalusových a suspenzních kultur po aplikaci fenylalaninu a kyseliny 

skořicové byla detekována stopová množství quercetinu a rutinu.  
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9. ABSTRAKT 
 

9.1.  Ovlivnění tvorby sekundárních metabolitů 
v tkáňové kultuře Hypericum perforatum (L.) 

 

Metoda  použití  prekurzorů  v biotechnologii  spočívá  v přídavku  prekurzoru 

do živného média explantátové kultury. K experimentu byla využita kalusová 

a  suspenzní  kultura Hypericum perforatum  L.  Jako  prekurzory  byly  využity 

fenylalanin  a  kyselina  skořicová  v koncentracích  20,0  g/l,  2,0  g/l,  0,2  g/l, 

resp. 25,0 g/l, 2,5 g/l a 0,25 g/l. Vliv prekurzoru na produkci flavonoidů byl 

sledován po 4, 24 a 168 h. Kultury byly kultivovány na médiu připravovaném 

dle Murashigeho  a  Skooga  s přídavkem  růstového  hormonu  BAP  2 mg/ml. 

Pro  stanovení  obsahu  flavonoidů  byla  zvolena  metoda  HPLC.  Maximální 

zvýšení obsahu flavonoidů způsobil prekurzor fenylalanin v koncentraci B, a 

to  u  kalusových  i  suspenzních  kultur.  Fenylalanin  zvýšil  produkci  zejména 

quercitrinu u suspenzních kultur. Vůbec nejvyšší nárůst obsahu této látky byl 

zaznamenán  po  použití  koncentrace  C  po  168  h  (z  0,16  %  na  0,22  %). 

Nejvyšší  nárůst  produkce  hyperosidu  pak  byl  zaznamenán  u  suspenzních 

kultur použitím  fenylalaninu v koncentraci C, a  to po 4 h  (z 0,24 % na 0,35 

%). Kyselina skořicová se jako prekurzor pro zvýšení produkce flavonoidů u 

ultur H. perforatum příliš neosvědčila. k
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9.2. The influence on production of secondary 
metabolits in tissue culture Hypericum 
perforatum (L.) 

 

Using of precursors is one of the biotechnological methods, where precursors 

are  added  to  the  culture  medium.  Callus  and  suspensions  cultures  of 

Hypericum  perforatum  L.  were  used.  Fenylalanin  and  cinnamoyl  acid  in 

concentrations 20,0 g/l, 2,0 g/l and 0,2 g/l, resp. 25,0 g/l, 2,5 g/l and 0,25 g/l 

were  used  as  precursors.  The  effect  of  precursors  on  the  production  of 

flavonoids was evaluated after 4, 24 and 168 hours. Cultures were cultivated 

on Murashige and Skoog medium with addition 2 mg/ml growthing hormon 

BAP. HPLC method  for analysis was used. Generally,  the highest  increase of 

flavonoids was made  by  precursor  fenylalanin  in  concentration  B  in  callus 

and suspensions cultures. The top in production of quercitrin was detected in 

suspension cultures after application fenylalanin in concentration C after 168 

hours cultivation (from 0,16 % to 0,22 %). Hyperosid was the most increased 

by  fenylalanin  in  concentration C  after 4 hours  cultivation  (from 0,24 %  to 

0,35 %). Cinnamoyl acid as precursor is not suitable for  increase flavonoids 

n culture of H. perforatum. i

 


	UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
	OBSAH
	1. ÚVOD
	2. CÍL PRÁCE
	3. TEORETICKÁ ČÁST
	3.1. Hypericum perforatum (L.) – Třezalka tečkovaná
	3.1.1. Charakteristika
	3.1.2. Droga
	3.1.3. Farmakologické účinky
	3.1.4. Obsahové látky

	3.2. Možnosti ovlivnění produkce sekundárních metabolitů
	3.2.1. Vlastnosti rostlinných explantátů
	3.2.2. Výběr vhodného rostlinného materiálu
	3.2.3. Kultivační podmínky
	3.2.4. Jednotlivé metody v produkci explantátových kultur 


	4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
	4.1. Rostlinný materiál
	4.2. Kultivace tkáňových kultur
	       4.2.1. Přístroje a vybavení
	4.2.2. Chemikálie a pomocné látky
	4.2.3. Příprava kultivačních nádob a nástrojů

	4.3. Složení živného média
	4.4. Pasážování a kultivace
	4.5. Příprava prekurzorů
	4.6. Aplikace prekurzorů do kalusových/suspenzních kultur
	4.7. Postup při stanovení
	4.8. Stanovení obsahu
	4.8.1. Charakteristika HPLC
	4.8.2. Parametry HPLC analýzy
	4.8.3. Validace HPLC analýzy
	               4.8.4. Kalibrační křivka
	4.8.5. HPLC grafy
	4.8.6 Stanovení vzorků


	5. VÝSLEDKY
	5.1. Tabulky
	5.2. Grafy

	6. DISKUZE
	7. ZÁVĚR
	8. LITERATURA
	9. ABSTRAKT
	9.1.  Ovlivnění tvorby sekundárních metabolitů v tkáňové kultuře Hypericum perforatum (L.)
	9.2. The influence on production of secondary metabolits in tissue culture Hypericum perforatum (L.)


