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1 ÚVOD 

Sekundární metabolity rostlin jsou velmi důležité přírodní látky. Řadíme mezi ně 

především alkaloidy, izoflavonoidy, třísloviny, flavonoidy, terpenoidy a další 

metabolity, které se nejčastěji používají ve farmaceutickém, chemickém  

a potravinářském průmyslu. Zdrojem těchto látek jsou matečné rostliny, ale zde je 

jejich produkce nízká. S postupným rozvojem veřejné infrastruktury dochází ke 

snižování množství zemědělské půdy, která je vhodná pro pěstování těchto rostlin. 

Samotná struktura sekundárních metabolitů je velmi složitá, tudíž chemická syntéza je 

velmi obtížná nebo v některých případech není vůbec možná. 

Výše zmíněné důvody vedou k nalezení alternativních přístupů. Jeden z nich 

představují tkáňové kultury in vitro. Některé sekundární látky, jako např. ženšenové 

saponiny nebo alkaloid berberin jsou již pomocí tkáňových kultur produkovány 

komerčně (1). Ovšem i tyto kultury produkují sekundární metabolity ve velmi nízkých 

koncentracích. Způsob jak zvýšit produkci obsahových látek v kulturách může být 

elicitace. Použití stresoru, který na základě obranné reakce rostliny zvýší tvorbu 

sekundárních látek, je hojně využíván. Nejčastěji používanými elicitory jsou roztoky 

chemických látek, ultrazvuk nebo UV-záření. 

Explantátové kultury rostlin mají, a v budoucnu budou mít velký význam. Již dnes 

se používají, mimo produkce sekundárních metabolitů, jako model pro studium 

fyziologie rostlin, k vegetativnímu množení, výrobě umělých semen a ozdravování 

rostlin (2). 
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2 CÍL PRÁCE 

Cílem této práce bylo seznámit se s metodikou kultivace kalusové a suspenzní 

kultury Genista tinctoria a zjistit vliv látek ze skupiny antituberkulotik syntetizovaných 

na katedře anorganické a organické chemie na tyto kultury. Dále pak pomocí metody 

HPLC vyhodnotit, zdali je látka ze skupiny substituovaných karbothioamidů: 2-(3-

brombenzylsulfanyl)pyridin-4-karbothioamid ve třech koncentracích schopná ovlivnit 

produkci izoflavonoidů u explantátové kultury Genista tinctoria. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1  Fyziologie rostlinného stresu 

Rostliny jsou pevně poutány ke svému stanovišti, a proto nemohou utéct před 

nepříznivými vlivy, jako jsou vysoké teploty, sucho, nedostatek či naopak extrémní 

přísun světla nebo minerálů, napadení býložravci, bakteriemi, plísněmi nebo viry (3). 

Proto se u rostlin vyvinul speciální mechanismus, který je chrání před biotickým  

a abiotickým stresem a nejčastěji zahrnuje změny v metabolismu, růstu a vývoji rostlin 

(3, 4).  

Stres v rostlinných organismech lze definovat jako změnu růstových podmínek, 

které mohou narušit rovnováhu metabolismu (5). Stres můžeme rozdělit na eu-stres  

a dis-stres. Eu-stres má příznivý vliv na rostlinu. Stimuluje metabolismus buněk  

a aktivuje fyziologické procesy. I při dlouhotrvajícím působení nedochází k poškození 

rostliny. Naopak dis-stres představuje těžký stres, který rostlinu poškozuje (4). 

Důsledky stresu jsou závislé na dávce stresoru. Například nízké koncentrace 

herbicidů mohou stimulovat metabolismus a růst rostlin. Také nízké dávky xenobiotik 

mohou mít opačné účinky než dávky vysoké. Koncentrace 100 až 1000 krát vyšší 

stejného xenobiotika způsobí poškození rostliny, eventuálně její smrt, pokud tento 

stresor není odstraněn (4). 

Stresové faktory dělíme na stresory přírodní a stresory vzniklé působením 

člověka (4): 

Stresory přírodní: 

 sluneční záření (fotoinhibice, fotooxidace) 

 teplota 

 voda (sucho, přemokření půdy) 

 deficit přírodních minerálních látek 

 hmyz, býložravci 

 viry, plísně a bakterie 
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Stresory vzniklé působením člověka: 

 herbicidy, pesticidy, fungicidy 

 látky znečišťující ovzduší (SO2, NO, NO2, NOx) 

 ozón a smog 

 fotooxidanty (peroxyacylnitráty) 

 kyselé deště 

 kyselé pH půdy a vody 

 těžké kovy (olovo, kadmium) 

 nadprodukce NH4
+ 

 zvýšená intenzita UV-záření 

 zvýšená koncentrace CO2, změny klimatických podmínek 

 

Průběh stresové reakce můžeme rozdělit do čtyř fází (4): 

1) Fáze odezvy – tato fáze nastupuje ihned po kontaktu se stresorem. Dochází 

k odchýlení od normálních funkcí organismu a poklesu vitality. Katabolické 

procesy převažují nad anabolickými. 

2) Fáze restituce – tato fáze představuje určitý stupeň resistence vůči 

probíhajícímu stresu. Probíhají adaptační a reparační procesy a zpevňování 

organismu. 

3) Fáze konečná – tato fáze se označuje také jako fáze vyčerpání, kdy stresor 

působí po dlouhou dobu a jeho intenzita je velmi vysoká. Dochází k přetížení 

adaptačních schopností rostliny, což vede k jejímu chronickému poškození nebo 

smrti. 

4) Fáze regenerace – v této fázi dochází k částečné nebo úplné regeneraci 

fyziologických funkcí, pokud je stresor včas odstraněn a zároveň nedošlo 

k přílišnému poškození rostliny. 
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Na počátku stresu rostlina odpovídá poklesem jedné nebo více fyziologických 

funkcí, jako např. průběh fotosyntézy, transport metabolitů, přijímání a translokace 

iontů. Díky těmto skutečnostem dojde k odchýlení od fyziologického standardu. Akutní 

poškození, předčasné stárnutí nebo smrt se objeví u rostlin s velmi nízkým nebo 

žádným stupněm resistence. U rostlin s vysokou odolností dochází k aktivaci obranných 

mechanismů, např. aklimatizace metabolismu, aktivace reparačních procesů, 

dlouhodobá metabolická a morfologická adaptace. Po odstranění stresoru dochází 

k založení nového fyziologického standardu (4). 

 

Obr. 1. Schéma stresové reakce (4). 

 

Kromě rychlé aklimatizace, rostliny mohou také odpovídat na změny životního 

prostředí modifikací stavby těla jako např. velikost a tloušťka listů, počet a hustota 

stomatálních průduchů, tlustá vrstva kutikuly na listech, zvýšení hladiny 

fotoprotektivních enzymů, stupeň impregnace buněčné stěny (4). 

Z hlediska metabolomiky jsou v rámci stresové reakce důležité tři skupiny 

sloučenin. První skupinu tvoří antioxidanty a osmoprotektivní látky. Druhou skupinu 

představují látky tvořící se v buňkách rostlin z důvodu narušení homeostázy  
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a růstových podmínek. Třetí skupinu sloučenin pak reprezentují molekuly přenášející 

signály uvnitř rostlin. Tyto signální molekuly jsou buď syntetizovány de novo, nebo se 

uvolní z konjugované formy, jako např. kyselina salicylová. Mezi signální molekuly 

řadíme také produkty membránové degradace – různé reaktivní formy kyslíku tzv. ROS, 

či oxidované fenolické sloučeniny (5). 

Rostlina během biotického nebo abiotického stresu produkuje mnoho 

metabolitů. Z celé řady sloučenin můžeme jmenovat např. polyoly (manitol a sorbitol), 

dimethylsulfoniové soli (dimethylsulfoniopropionát, glycin betainu), cukry (sacharosa, 

threalosa, fruktany), aminokyseliny (prolin) (5). 

Obrannou odpověď rostliny vůči stresu aktivují signální molekuly, jako např. 

kyselina salicylová, methylsalicylát, kyselina jasmonová, methyljasmonát a další malé 

molekuly produkované v důsledku stresu (5). 

Kyselina askorbová, glutathion, tokoferoly, anthokyaniny a karotenoidy chrání 

rostlinnou tkáň vychytáváním kyslíkových radikálů, které vznikají během oxidativního 

stresu. Obranná reakce rostlin je také spjata s tvorbou fytoalexinů, aktivací 

fenylpropanoidové dráhy a spuštění biosyntézy ligninu (5).  

 

3.1.1 Aktivní formy kyslíku 

Aktivní formy kyslíku zahrnují např. superoxidový anion (O2-), peroxid vodíku 

(H2O2) a hydroxylový radikál (∙OH). Tyto látky hrají důležitou roli v obraně proti 

patogenům. Zvýšení hladiny ROS v rostlinách je zprostředkován pomocí NADPH 

oxidasy, jejíž regulace je spojena s tokem iontů a rychlými změnami membránového 

potenciálu. NADPH oxidasa je lokalizována na membráně, ke které přisedají dva Ca2+ 

kanálky. Přítomnost vápenatých iontů aktivuje tento enzym (6). 
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3.1.2 Aktivní formy dusíku 

Aktivní formy dusíku zahrnují oxid dusnatý (NO) a peroxynitrit. NO má vliv na 

vývoj rostliny, uzavírání stomatálních průduchů a obraně vůči stresu. Také způsobuje 

rychlou modifikaci aktivity proteinů, nejčastěji jejich S-nitrosylaci, kdy oxid dusnatý 

reaguje se sulfhydrylovými skupinami aminokyseliny cysteinu (6). 

 Mechanismus nitrosylace je následovný: Oxid dusnatý reaguje se 

superoxidovým radikálem za tvorby peroxinitritu, který následně modifikuje zbytky 

aminokyselin a dochází k modifikaci bílkovin (6): 

NO.  +  O2
.-   →   ONOO- 

 

3.1.3 Stresové fytohormony 

Mezi stresové fytohormony patří např. ethylen, kyselina jasmonová (JA) a její 

derivát methyljasmonát, kyselina salicylová (SA) a její derivát methylsalicylát. JA  

a ethylen jsou považovány za klíčové hormony v oblasti vývoje rostlin (6). 

Pro biosyntézu ethylenu jsou důležité dva kroky. A to přeměna S-adenosyl-L-

methioninu na 1-aminocyklopropanyl-1-karboxylovou kyselinu (ACC) pomocí ACC 

synthasy. Druhým krokem je pak oxidace ACC na ethylen pomocí ACC oxidasy (6). 

Kyselina jasmonová je jedním z nejdůležitějších fytohormonů regulujících 

obrannou odpověď rostliny při napadení býložravci. Její nepostradatelnost byla 

demonstrována u rostlin, které měly sníženou schopnost tento hormon tvořit, a proto 

vykazovaly velmi nízkou odolnost vůči napadení hmyzem. Její biosyntéza vychází  

z α-linolenové kyseliny, uvolněné z membrány chloroplastů. Tato kyselina je 

přeměněna pomocí enzymů obsažených v chloroplastech (lipoxygenasa, allyl-

oxidsynthasa, allyl-oxidcyklasa) na kyselinu 12-oxo-phytodienovou (OPDA). Kyselina 

jasmonová vzniká z OPDA v peroxizómech pomocí enzymu OPDA 3 reduktasy a tří 

kroků β-oxidace kyselin (6).  
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Jako stresový fytohormon se uplatňuje také kyselina salicylová, jejíž biosyntéza, 

např. v rostlině Arabidopsis thaliana, probíhá pomocí dvou hlavních enzymů: 

fenylalaninlyasa a chorismátsynthasa. Jejich substráty jsou fenylalanin a chorismát (6). 

 

3.1.4 Vybrané typy stresorů 

Býložravci: 

Vztah mezi rostlinami a býložravci existuje již milióny let. Proto si rostliny 

vytvořily účinný obranný systém proti škůdcům. Tento systém představuje širokou 

škálu látek, které mají přímý nebo nepřímý obranný účinek. Kyanogenní glykosidy, 

glukosinoláty, alkaloidy, fenolické látky působí toxicky, repelentně nebo vyvolávají 

zažívací problémy. Mezi přímé obranné systémy řadíme fyzikální bariéry proti 

býložravcům, jako kutikulu, trichomy a trny. Další způsob obrany je obrana nepřímá  

a zahrnuje tvorbu těkavých látek nebo mimokvětního nektaru napadenou rostlinou. 

Tyto látky pak přitahují predátory hmyzu, který poškozuje rostlinu (6).  

 

Nízká teplota: 

Každé rostlině vyhovují jiné teplotní podmínky, při kterých je zachován optimální 

růst a vývoj. U rostlin původem z teplejších oblastí (rajče, bavlník, sója) dochází ke 

stresu již při teplotách kolem 10-15oC. Mezi nejčastější příznaky stresu způsobeného 

nízkou teplotou řadíme zpomalení vývoje listů, jejich vadnutí, žloutnutí popř. nekrózu. 

Teploty pod bodem mrazu způsobují vážné poškození buněčné membrány, kdy vlivem 

mrznutí dochází k dehydrataci (7). 

 

Zasolená půda: 

Vysoký obsah soli v půdě způsobuje hyperosmotický stres, který může vyústit až 

ve smrt rostliny. Zasolená půda vytváří zónu nízkého vodního potenciálu. Dochází ke 
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zvýšení koncentrace některých iontů, jako např. Na+, Cl- nebo Mg2+, které vytváří 

toxické prostředí pro rostliny (7). 

 

Vodní stres: 

Vodní stres může nastat vlivem dvou opačných situací – nadměrné množství 

vody nebo její deficit. Záplava představuje největší riziko pro kořeny rostlin, protože 

dochází k redukci obsahu kyslíku v půdě, a tím omezené dýchání a přísun živin. Dochází 

k narušení dvouvrstvé buněčné membrány a buněčného metabolismu (7). 

 

Stres způsobený kovy: 

Železo působí jako katalyzátor ve Fentonově reakci, která vede k tvorbě 

hydroxylových radikálů. Ty pak poškozují lipidy, proteiny a DNA. Rostlina se musí 

vypořádat jak s nedostatkem, tak i s vysokou koncentrací železa. Deficit železa 

v rostlinách způsobuje zvýšení exprese různých enzymů a ovlivňuje metabolismus 

uhlíku (8). 

Stres vyvolaný kadmiem způsobuje zvýšení koncentrace kyseliny malonové  

a octové v buněčné kultuře rostliny Silene cucubalus. Metabolismus cukrů pak 

ovlivňuje stres způsobený cesiem (5). 
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3.2  Regulátory růstu 

Ve studiích, pocházejících z 19. století, poukazují Julius von Sachs a Charles 

Darwin na různé růstové procesy v rostlinách, které jsou regulovány látkami proudícími 

z jedné části rostliny do jiné. O století později se zjistilo, že tyto sloučeniny jsou malé 

molekuly vznikající v hlavních metabolických drahách. Růstové regulátory jsou  

v rostlinách přítomny ve velmi malém množství a působí buď v místě, kde vznikají, 

nebo ve vzdálenějších tkáních. Tvoří velkou skupinu látek různého chemického složení, 

např. auxiny, gibereliny, cytokininy, kyselinu abscisovou, ethylen a mnoho dalších. 

Společným znakem těchto látek je, že se podílejí na všech aspektech života rostliny, od 

klíčení přes vývoj po odezvy na abiotický a biotický stres. Aktivací růstových hormonů 

dochází ke změně ve transkripci (9). 

Mezi růstovými regulátory probíhají vzájemné interakce. Výsledkem pak jsou 

změny jejich hladin. Některé geny důležité pro biosyntézu auxinů, jsou pod transkripční 

kontrolou ethylenu. A naopak auxiny mohou také ovlivnit biosyntézu ethylenu, indukcí 

genové exprese kodující ACC synthasu (9). 

 

3.2.1 Auxiny 

Hlavní auxin přírodního původu je kyselina indolyl-3-octová (IAA). Syntetický 

auxin 2,4-dichlorofenoxyoctová kyselina je široce užívána jako herbicid. IAA ovlivňuje 

růst a vývoj rostliny, a také obrannou odpověď vůči stresu (9). 

Výchozí látkou pro syntézu auxinů je tryptofan. Enzymy zodpovědné za jejich 

biosyntézu jsou nejaktivnější v mladých tkáních, jako je apikální meristém, vyvíjející se 

listy a plody, a proto se zde nachází nejvyšší koncentrace auxinů (10). Auxiny jsou  

v rostlině přenášeny pomocí propracovaného mezibuněčného transportního systému 

(9) a jejich přítomnost je podle aktuální poptávky zajišťována syntézou, konjugací  

a degradací (10). 
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Obr. 2. Vzorec kyseliny indolyl-3-octové (vlevo) a 2,4-dichlorfenoxyoctové (vpravo) (10). 

 

Mezi nejvýznamnější účinky auxinů patří stimulace prodloužení buněk, 

diferenciace xylému a floému, stimulace růstu květních částí, zpožďování zrání plodů.  

V tkáňových kulturách stimulují vývoj hlavního a postranních kořenů a spolu s cytokiny 

zvyšují dělení buněk v kambiu (10). 

 

3.2.2 Gibereliny 

Gibereliny tvoří rozsáhlou skupinu růstových regulátorů tetracyklického, 

diterpenoidního charakteru, syntetizovaných z acetylkoenzymu A. Obsahují 19 nebo 20 

atomů uhlíku v molekule (10). Kyselina giberelová byla poprvé izolována v roce 1938  

z rýže jako metabolit patogenní houby Gibberella fujikuroi. Stonek rýže infikované 

touto houbou se natolik prodloužil, že se celá rostlina položila (9). 

 

Obr. 3. Vzorec kyseliny giberelové (10). 
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Gibereliny hrají důležitou roli v různých růstových procesech, jako je klíčení, 

prodlužování rostlinných orgánů a kvetení. Nejčastější místo syntézy jsou mladé tkáně 

(výhonky) a vyvíjející se semena. Stimulují dělení a prodlužování buněk, přerušují 

dormanci semen u rostlin, které potřebují k indukci klíčení světlo, oddalují stárnutí listů 

a citrusových plodů. Rostliny produkují gibereliny ve velkém množství, pokud jsou 

vystaveny velmi nízkým teplotám (10). 

 

3.2.3 Cytokininy 

Cytokininy jsou odvozené od molekuly N-6-substituovaného adeninu. Tyto látky 

byly objeveny Carlosem Millerem v roce 1950, kdy u nich byla zjištěna schopnost 

podporovat buněčné dělení. Prvním známým cytokininem byl kinetin (10). Později se 

zjistilo, že ovlivňují také klíčení, vývoj meristému kořenů a výhonků, stárnutí listů a mají 

určitý podíl na interakci rostlina – mikroorganismus (9). 

 

Obr. 4. Vzorec zástupce cytokininů zeatinu, který je obsažen v kukuřici (10). 

 

Auxiny a ABA ovlivňují regulaci genů pro biosyntézu cytokininů (9). Nejvyšší 

koncentrace těchto látek se nachází v oblastech meristémů a v místech s kontinuálním 

růstovým potenciálem, jako jsou kořeny, mladé listy, vyvíjející se plody a semena (10). 
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Účinky cytokininů závisí na jednotlivých typech těchto látek a druhu rostliny. 

Můžeme zde jmenovat stimulaci buněčného dělení, v tkáňových kulturách stimulují 

morfogenezi a u některých druhů mohou mít vliv na otevření stomatálních průduchů. 

Regulují také růst axiálního pupenu. Cytokininy jsou v hojné míře užívány farmáři  

k zvýšení pěstitelských výnosů zemědělských plodin (10). 

 

3.2.4 Ethylen 

Ethylen na rozdíl od ostatních regulátorů růstu má plynný charakter. Je tvořen ve 

všech vyšších rostlinách a jeho hlavní funkce je spojována se zráním plodů (10). Je 

syntetizován z methioninu přes meziprodukt 1-aminoacylpropanyl-1-karboxylovou 

kyselinu (ACC). Transkripci genů pro syntézu této kyseliny ovlivňují auxiny (9). 

H2C=CH2 

Obr. 5. Vzorec ethylenu (10). 

 

Tento fytohormon stimuluje růst stonků a kořenů, opadávání listů a plodů, 

otevírání květů, stárnutí listů a květů a zrání ovoce. Také se podílí na vývoji postranních 

kořenů (10). 

 

3.2.5 Kyselina abscisová 

Kyselina abscisová je látka izoprenoidní povahy, ovlivňující přezimování semen, 

obrannou odpověď na stres způsobený suchem a jiné procesy růstu rostlin (9). Byla 

nazývána jako abscisin II (z angl. Abscission), protože způsobuje opadávání plodů. Jiní ji 

nazývali dormin kvůli významné roli v dormanci pupenů. Název kyselina abscisová se 

pak stal jakýmsi kompromisem (10). 

Syntéza probíhá v listech, přesněji v chloroplastech a podílí se na ní kyselina 

mevalonová. Vlivem kyseliny abscisové dochází k uzavírání stomatálních průduchů (při 
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vodním stresu rostlina zvyšuje produkci ABA), indukuje syntézu zásobních proteinů  

v semenech, inhibuje růst stonků, ale aktivuje růst kořenů. Indukuje transkripci genů 

pro inhibitory proteinas při napadení rostliny patogeny. Inhibuje klíčení semen  

a snižuje aktivitu enzymů potřebných pro fotosyntézu (10). 

 

 

Obr. 6. Vzorec kyseliny abscisové (10).  
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3.3 Kultury in vitro 

Tkáňové kultury rostlin představují aseptickou kultivaci buněk, tkání, orgánů  

a jejich částí za definovaných fyzikálních a chemických podmínek in vitro. Teoretický 

základ rostlinných tkáňových kultur položil Gottlieb Haberlandt, který je považován za 

otce tkáňových kultur (11).  

Rostlinné buněčné a tkáňové kultury můžeme získat za sterilních podmínek 

z explantátů, jako jsou listy, stonky, kořeny, meristémy. Tyto kultury pak můžeme 

použít k množení nebo extrakci sekundárních metabolitů (12). Pro kultivaci lze použít 

různé nádoby, buď průhledný plast, nebo sklo, odtud pochází pojem in vitro (13). 

Kultivační podmínky ovlivňují růst a vývoj explantátové kultury. Zahrnují složení 

kultivačního média, které je zdrojem energie, regulačních a nutričních látek, dále 

kvalitu a intenzitu světla, světelné periody (standardní osvětlení 16 hodin, tma 

indukuje kalus, na světle probíhají všechny ostatní fáze), vlhkost (téměř 100 %, 

uzavřené nádoby) a teplotní podmínky (optimum 20-25oC) (13,14).  

Podle stupně organizovanosti rozlišujeme kultury orgánové – tyto kultury 

zahrnují kultivované listy, stonky, kořeny nebo části květenství. Tkáňové kultury 

představují soubory buněk, buněčné kultury pak jednotlivé buňky. Kultury protoplastu 

tvoří buňky zbavené buněčné stěny (2). 

Z explantátových kultur můžeme za určitých podmínek vypěstovat novou fertilní 

rostlinu díky schopnosti obnovit buněčné dělení i u somatických buněk. Tento jev se 

nazývá totipotence a umožňuje rostlině vegetativně se množit, či nahrazovat 

poškozené orgány. Kompletní genetickou informaci si nese téměř každá živá rostlinná 

buňka a proto je schopna svou regeneraci realizovat (2). Nejvhodnější jsou buňky 

kalusu, mladých pletiv a buňky z pletiv dělivých (14). Totipotenci poprvé demonstroval 

Tabeke, který získal rostlinu Nicotiana tabaccum z mezofylu protoplastů (11). 
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Obr. 7. Schopnost explantátové kultury regenerovat se v novou intaktní rostlinu, podle cyklu 
rostlina→explantát→kultura in vitro→intaktní nová rostlina (13). 

 

Rostlinné buněčné kultury tedy představují alternativní přístup, který může být 

velmi efektivní za určitých okolností, např. složitost a dlouhá doba kultivace zdrojové 

rostliny, velmi nízká produkce metabolitů, technická náročnost chemické syntézy. 

Produkce metabolitů buněčných kultur může být významně vyšší než u matečné 

rostliny. Pomocí dnešních technologií mohou být sekundární látky produkovány za 

kontrolovaných a reprodukovatelných podmínek, nezávislých na geografických  

a klimatických faktorech (15). 

 

3.3.1 Kalusová kultura 

Kalusová kultura je tvořena nediferencovanými buňkami. U dvouděložných 

rostlin se může odvodit z jakékoliv části rostliny, u jednoděložných pouze z embrya, 

nodálních segmentů stonku, velmi mladých listů a květního základu (14). Rozpadavý 

kalus je vhodný k odvození suspenzní kultury (16). 
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3.3.2 Suspenzní kultura 

Suspenzní kultura je tvořena jednotlivými buňkami nebo malými shluky buněk 

umístěnými v tekutém médiu. Živné médium je v neustálém pohybu, aby se zajistila 

jeho aerace, a rozrušení shluků buněk vznikajících při buněčném dělení (16). 

Z technického hlediska mají suspenzní kultury vyšší potenciál uplatnění 

v průmyslu než kultury tkáňové nebo orgánové (15). 

 

3.3.3 Výhody explantátových kultur 

Mezi výhody produkce sekundárních metabolitů pomocí explantátových kultur 

ve srovnání s mateřskou rostlinou řadíme (12): 

 Produkce je spolehlivá, jednodušší a předvídatelná. 

 Izolace obsahových látek je rychlejší a účinnější. 

 Chybí negativní klimatické a geografické vlivy. 

 Získávání chemicky definovaných látek o velkém objemu. 

 Potenciální modely pro užití elicitorů. 

 Kontinuální produkce sekundárních metabolitů. 

 

3.3.4 Nevýhody explantátových kultur 

Nevýhodou explantátových kultur je jejich finanční náročnost (vybavení a provoz 

laboratoře), pracnost a velmi náročná aklimatizace rostlin na polní podmínky (14). 

 

3.3.5 Využití explantátových kultur 

Explantátové kultury jsou vhodné jako model pro studium fyziologie rostlin. Dále 

se mohou využít k vegetativnímu množení, ozdravování rostlin, výrobě umělých 

semen, produkci sekundárních metabolitů. Významnou oblastí využití je šlechtění 
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rostlin, které se může provádět pomocí dvou metod, a to fúzí protoplastů, přenosu 

organel, chromozomů, nebo pomocí vektoru (Agrobacterium) přenášejícím DNA (2). 

Rostlinné kultury in vitro produkují dvě hlavní skupiny látek: sekundární 

metabolity a transgenické proteiny, které zahrnují vakcíny, protilátky, antigeny, 

imunomodulátory a další významné proteiny s terapeutickým uplatněním. Komerčně 

produkované látky pomocí buněčných kultur jsou např. ženšenové saponiny, šikonin, 

berberin (1). 

 

3.3.6 Kultivační média 

Rostliny vyskytující se volně v přírodě si samy dokážou vytvořit dostatečné 

množství živin. Naproti tomu, rostliny pěstované in vitro tuto schopnost postrádají. 

Proto kultivační média musí obsahovat všechny esenciální minerální látky, zdroj uhlíku 

a energie (sacharosa) a ostatní růstové hormony (regulátory a vitamíny). Růst  

a morfogeneze rostlinných tkání in vitro je řízená složením živného média. Přestože 

základní požadavky všech kultivovaných rostlin jsou si podobné, je v laboratořích snaha 

formulovat složení médií podle specifických požadavků jednotlivých kultivačních 

systémů. Například některé systémy lépe rostou na pevných nosičích, pro jiné jsou zase 

vhodnější média tekuté. Při přípravě živných médií musí být brán zřetel na čistotu, 

sterilitu a stabilitu jednotlivých složek nebo jejich směsí (17). 

Významný pokrok ve vývoji živných médií udělali Murashige a Skoog (1962), kdy 

hledali optimální živné médium pro růst kalusové kultury tabáku. Jejich médium (MS 

médium) se poté stalo nejpoužívanějším médiem při kultivaci explantátových kultur. 

Mezi další média používané v biotechnologii rostlin patří média, které popsali Gamborg 

a kol. v roce 1968 (B5 médium), Shenk a Hildebrant (SH médium, 1972), Lloyd  

a McCown (WPM médium, 1980) (17). 
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Mezi hlavní složky kultivačních médií patří (17): 

Makroelementy: 

Mezi makroelementy řadíme šest hlavních elementů, a to dusík, fosfor, draslík, 

vápník, hořčík a síra. V médích jsou přítomny ve formě solí a jsou velmi důležité pro 

růst rostlinných tkání a buněk. Kultivační média by měla obsahovat nejméně 25 mmol/l 

dusíku a draslíku. Nejvhodnější zdroj dusíku představuje kombinace dusičnanů  

a amoniaku (2-20 mmol/l) nebo jiných redukovaných forem dusíku. Pokud je použit 

pouze amoniak, je potřeba přidat do média také trikarboxylovou kyselinu (citrát, 

sukcinát), aby byl odstraněn škodlivý vliv amoniaku. Optimální koncentrace ostatních 

makroelementů se pohybuje v rozmezí 1-3 mmol/l. 

 

Zdroj uhlíku a energie: 

Nejvíce užívaným zdrojem uhlíku je sacharosa. Glukosa má stejný vliv na růst 

rostlinných kultur, fruktosa ovšem nižší. Během autoklávování média dochází 

k rozložení sacharosy na glukosu a fruktosu. Další zdroje uhlíku jako laktosa, galaktosa, 

cellobiosa, threalosa vykazují o hodně nižší efekt. Přídavek zdroje uhlíku do média zvýší 

dělení buněk a zajistí regeneraci zelených výhonků rostlin. 

 

Organické živiny: 

Vitamíny a aminokyseliny si volně rostoucí rostliny syntetizují samy, a ty pak hrají 

důležité role v metabolických procesech. Rostliny in vitro si sice tyto látky tvoří také 

samy, ale v nedostatečném množství. Proto je velmi důležité, aby médium obsahovalo 

také dostatečné množství vitamínů, aminokyselin, popřípadě dalších organických živin. 

Mezi nejvíce používané vitamíny patří thiamin, nikotinová kyselina, pyridoxin, 

panthotenát vápenatý a myoinositol. Thiamin je základní vitamín potřebný pro všechny 

buňky a tkáně. Kyselina nikotinová a pyridoxin jsou látky velmi často přidávané do 

médií, i když nejsou až tak moc pro růst rostlinných kultur významné. Ostatní vitamíny 

jako biotin, kyselina listová nebo askorbová, riboflavin, tokoferol jsou používány 
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zejména u kultur s nízkou hustotou buněk, ale nebyl zde prokázán významný vliv na 

jejich růst. Všeobecně jsou vitamíny používány v koncentraci 0,1-10 mg/l. 

Přítomnost aminokyselin v živném médiu je důležitá pro stimulaci buněčného 

růstu a zakládání buněčných linií. Na rozdíl od anorganického dusíku, dusík 

v aminokyselinách je přijímán buňkami daleko rychleji. Hydrolyzát kaseinu (0,05-1 

mmol/l), L-glutamin (8 mmol/l), L-asparagin (100 mmol/l), L-glycin (2 mmol/l), L-arginin 

a L-cystein (10 mmol/l) jsou běžnými zdroji organického dusíku v kultivačních médiích. 

L-tyrosin v koncentraci 100 mmol/l se používá pouze, pokud je do kultivačního média 

přidán agar. Přidáním pouze jedné aminokyseliny do média dochází k inhibici 

buněčného růstu, zatímco přidání směsi aminokyselin má prospěšný vliv. Obohacením 

média adeninsulfátem můžeme stimulovat růst buněk nebo vývoj výhonků. 

 

Další organické živiny: 

Kultivační média bývají často obohacena dalšími organickými látkami. Zahrnují 

kokosové mléko (10-20 %), hydrolyzát kaseinu (0,05-1 %), kvasnicový a sladový extrakt, 

rajčatový a pomerančový džus. Také bramborový extrakt je považován za vhodnou 

příměs kultivačního média pro některé kultury. 

 

Aktivní uhlí: 

Přídavek aktivního uhlí do kultivačního média může růst a diferenciaci buněk jak 

stimulovat (orchideje, mrkev, rajčata), tak inhibovat (tabák, sója). Inhibice je 

způsobena adsorpcí fytohormonů na uhlí, stimulace pak adsorpcí inhibičních látek. 

Před přidáním do média je aktivní uhlí (0,5-3 %) neutralizováno kyselinou. Aktivní uhlí 

také napomáhá odstraňovat toxické látky (fenoly) vznikající během kultivace a tak 

zajišťuje neomezený růst buněk. 
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Antibiotika: 

Přítomnost antibiotik v médiu není moc výhodná, protože zpomalují růst buněk  

a tkání. Nicméně, některé druhy rostlin jsou velmi náchylné na mikrobiální infekce,  

a zde se používají velmi nízké koncentrace streptomycinu a kanamycinu, při kterých 

k inhibici růstu nedochází. 
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3.4  Elicitace 

Farmaceuticky významné sekundární metabolity zahrnují alkaloidy, glykosidy, 

silice, třísloviny, pryskyřice atd. V současné době jsou tyto látky izolovány z volně 

rostoucích nebo kultivovaných rostlin, protože jejich chemická syntéza je buď velmi 

náročná, nebo ekonomicky nevýhodná. Proto se do popředí dostávají kultury in vitro, 

ovšem i zde je produkce sekundárních metabolitů často nízká. Zvýšení produkce 

docílíme např. elicitací (12).  

Akumulace sekundárních metabolitů v rostlinách je součástí obranné reakce 

proti patogenům. Při elicitaci dochází k indukci nebo zesílení syntézy sekundárních 

produktů rostlin z důvodu jejich přežití, vytrvalosti a konkurenceschopnosti (12). 

Mnoho elicitorů způsobuje pokles vitality in vitro kultur a delší působení těchto látek 

může mít až letální následky. Důvodem je fakt, ze elicitory nepůsobí stejně ve všech 

druzích rostlin, proto se používá jejich optimální koncentrace, při které je žádoucí 

účinek nejvyšší (1). 

Signální dráha elicitace je umožněna specifickými receptory lokalizovanými 

v plazmatické membráně. Tyto receptory rozpoznají proteinové nebo uhlovodíkové 

molekuly elicitoru a naváží se na mě G-proteiny, což vyvolá aktivaci iontových kanálků. 

Dochází k přesunu Ca2+ a aktivaci řady enzymů (proteinkinasa, peroxidasa, NADPH 

oxidasa, fosfolipasa). Výsledkem je tvorba signálních molekul (ROS, DAG, IP3, cAMP, JA 

ethylen, NO, cADP, ribosa, SA), které se účastní metabolických drah, vedoucích 

k regulaci transkripčních faktorů. Transkripční faktory aktivují genovou expresi (18). 

Rozlišujeme elicitory abiotické a biotické, které působí buď individuálně, nebo 

v kombinaci a způsobují zvýšení syntézy obsahových látek rostlin, nebo produkci látek 

nových. Příkladem abiotických elicitorů mohou být těžké kovy a jiné anorganické 

sloučeniny nebo elektrický proud. Biotické elicitory zastupují buňky mikroorganismů a 

jejich produkty, býložravci, popř. jejich látky v jejích slinách (1). 
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3.5  Karbothioamidy 

Tuberkulóza opět nabývá charakteru epidemie v některých částech světa. 

Nejhorší situace je v jižní Asii a v Africe v oblasti Sahary. Nové případy se objevily i ve 

východní Evropě. Rostoucí výskyt tuberkulózy a jiných nespecifických 

mykobakteriálních infekcí je spojen s výskytem HIV/AIDS, užíváním drog a imigrací 

osob s probíhající infekcí. Největší problém pak představuje tzv. multirezistence 

mykobakterií, kdy dva nejsilnější antituberkulotika isoniazid a rifampicin jsou neúčinné 

(19). 

Proto byly v jedné studii testovány látky ze skupimy karbothioamidů, a to 2-

alkylsulfanyl a 4-alkylsulfanylpyridinkarbothioamidy. U těchto látek byla zjištěna in 

vitro antimykotická aktivita proti Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium kansasii 

a Mycobacterium avium při minimálních inhibičních koncentracích látek. Tyto 

sloučeniny také vykazovaly in vitro antifungální účinnost proti dermatofytům 

(Trichphyton mentagrophytes), kvasinkám (Candida albicans, Candida tropicalis, 

Candida krusei, Candida glabrata, Trichosporon beigelii), hyfomycetám (Aspergillus 

fumigatus) a zygomycetám (Absidia corymbifera) při užití metody ředění bujónu (20). 

Syntéza karbothioamidů vychází ze thiouroniové soli, která se v prvním kroku 

připravuje z komerčně dostupného pyridin-4-karboxamidu. V druhém kroku se 

halogenový derivát pomocí thiomočoviny transformuje na thiouroniovou sůl, a ta 

reaguje s benzylchloridem v prostředí N,N-dimethylformamidu za vzniku příslušných 

benzylových derivátů. Pyridinkarbothioamid pak vzniká reakcí sulfanu s benzylovým 

derivátem v prostředí pyridinu (20). 
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Obr. 8. Syntéza karbothioamidů (20). 

 

Přítomností karbothioamidové skupiny na pyridinovém kruhu dochází k rozšíření 

antifungální aktivity těchto látek. Antifungální účinek je vyšší u sloučenin obsahujících 

ve své molekule benzylsulfanylové seskupení a také závisí na substituci této části 

molekuly. Atomy chlóru, bromu, fluoru a methyl skupina v poloze meta nebo para 

zvyšují biologickou aktivitu ve srovnání s nesubstituovanými benzylthioderiváty. 

Naopak atomy chlóru nebo bromu v poloze 2, nitroskupina v poloze 4 a atomy fluoru  

a chlóru v polohách 2,6 aktivitu výrazně snižují (20). 

Další studie se snažila ovlivnit antimykobakteriální aktivitu karbothioamidů 

obměnou jejich molekuly. Studie došla k závěru, že aktivita sloučenin závisí na typu 

heterocyklu nebo arylu v arylmethylsulfanylové částí molekuly. Antimykobakteriální 

aktivitu vykazovaly látky s benzimidazolovou, benzoxalovou nebo benzthiazolovou 

částí molekuly. Naopak náhrada za 1,2,4-triazol se neosvědčila. Náhradou fenylu  

v arylmethylsulfanylové části 1-naftylem došlo ke zvýšení aktivity proti M. tuberculosis 

a i jiným kmenům. Tato účinnost byla srovnatelná s účinnosti benzylových derivátů. 

Záměnou thioamidu za nitril v pyridinové části molekuly došlo také k poklesu účinku 

(21). 
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Kromě antimykotického účinku vykazují některé deriváty karbothioamidů i jiné 

účinky. Např. deriváty 3-aryl-4,5-dihydropyrazol-1-karbothioamidu působí inhibičně na 

B-izoformu enzymu monoaminoaxidasy (22). Cytotoxické účinky proti nádorovým 

buňkám vykazuje komplex 5-aryl-3-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydropyrazol-1-karbothio-

amidového derivátu s trojmocným zlatem. Tento komplex působil cytotoxicky na HeLa 

(karcinom děložního čípku) a A549 (karcinom plic) buněčnou linii (23). 2,2-bipyridyl-6-

karbothioamid působí in vitro inhibičně na růst nádorových buněk leukémie  

u laboratorních myší (24), tím že blokuje ribonukleotidreduktasu, enzym hrající hlavní 

roli v biosyntéze DNA (25). 

Ve své rigorózní práci jsem jako abiotický elicitor  pro elicitaci kalusových  

a suspenzních kultur Genista tinctoria L. použila látku ze skupiny substituovaných 

karbothioamidů: 2-(3-brombenzylsulfanyl)pyridin-4-karbothioamid. 

 

Obr. 9. Vzorec použitého elicitoru. 

 

Vlastnosti této látky: 

 Molekulová hmotnost: 338 

 Teplota tání: 149-152oC 

 Rozpustnost: ethanol, max. 1mg/1ml 
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Již v minulosti byly jako elicitory použity látky, které také řadíme do skupiny 

antituberkulotik, a to substituované amidy pyrazin-2-karboxylových kyselin. 

Např. byla snaha ovlivnit produkci izoflavonoidů u kalusové kultury Genista 

tinctoria elicitorem N-(3-jodo-4-methylfenyl)amidem pyrazin-2-karboxylové kyseliny. 

Významné navýšení bylo zejména u koncentrace c2 = 2,95 x 10-4 mol/l, kde množství 

izoflavonoidů bylo po 6 hodinách působení o 3200 % vyšší ve srovnání s kontrolou (26). 

Další látkou aplikovanou na tuto kulturu byla N-(3-jod-4-methylfenyl)amid 5-terc-

butyl-6-chlorpyrazin-2-karboxylové kyseliny. Zde byl zaznamenán nárůst obsahu 

izoflavonoidů o 5640 % ve srovnání s kontrolou po 12 hodinách působení roztoku 

elicitoru o koncentraci c1 = 2,33 x 10-3 mol/l (26). 

Substituované amidy pyrazin-2-karboxylových kyselin byly také aplikovány na 

kalusové a suspenzní kultury Silybum marianum s cílem zvýšit produkci flavonolignanů. 

Látka (3-jod-4-methylfenyl)amid 5-methylpyrazin-2-karboxylové kyseliny nejvíce 

ovlivnila produkci flavonolignanů při koncentraci c1 = 2,83 x 10-3 mol/l po 24 hodinách 

působení. Suspenzní kultura pak produkovala nejvíce flavonolignanů po 48 hodinách 

působení roztoku elicitoru o koncentraci c3 =2,83 x 10-5 mol/l (27). 

Další látkou použitou ve snaze zvýšit produkci flavonolignanů u kalusové kultury 

Silybum marianum byla N-(jodo-4-methylfenyl)amid 5-terc-butylpyrazin-2-karboxylové 

kyseliny. Nejvyšší produkce byla zaznamenána u koncentrace c1 = 2,53 x 10-3 mol/l po 

72 hodinách, a u koncentrací c2 = 2,53 x 10-4 mol/l a c3 = 2,53 x 10-5 mol/l po 6 

hodinách působení (28). 

Látka N-(3-jodo-4-methylfenyl)amid pyrazin-2-karboxylové kyseliny pak nejlépe 

ovlivnila produkci flavonolignanů při koncentraci c2 = 2,95 x 10-4 mol/l po 6 hodinách 

působení a po 24 a 72 hodinách při koncentraci c3 = 2,95 x 10-5 mol/l (29). 
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3.6  Genista tinctoria 

Genista tinctoria (kručinka barvířská), Fabacae (bobovité), Fabales 

 

3.6.1 Charakteristika 

Rod Genista L. představuje okolo 87 druhů rostlin pocházejících z oblasti 

Středomoří (30). Genista tinctoria je vysoký keř dosahující výšky až 100 centimetrů. 

Čepel nesložených listů je podlouhlá, epileptická, na rubu má světle zelenou barvu, líc 

je lesklý a tmavozelený. Žluté květy jsou uspořádány do tvaru hroznů s přisedlým až 

opadavým kalichem. Plody (lusky) jsou podlouhlé a velké (31). Kvete v období od 

června do srpna (32). 

V přírodě se široce vyskytuje, od chudých luk, pastvin, okrajů lesů a cest až po 

vřesoviště a skalnaté svahy. Důležité je, aby půda nebyla moc suchá a neobsahovala 

velké množství dusíku. Naopak se jí velmi daří na půdách hlinitých s dostatkem světla  

a tepla (31, 32). 

 

3.6.2 Obsahové látky 

Jako droga se v léčitelství používá kvetoucí nať - Herba genistae tinctoriae, která 

se suší ve stínu nebo za umělých podmínek do teploty 40oC. Droga obsahuje 

flavonoidy, izoflavonoidy, hořčiny, silice, třísloviny, chinolizidinové alkaloidy (cytizin, 

methylcytizin, isospartein a lupanin), žlutá barviva (luteolin) a další jiné látky (32). 

 

3.6.3 Použití 

Droga zvyšuje patologicky snížený krevní tlak a ovlivňuje tělní metabolismus, 

působí močopudně. Má blahodárný vliv na počáteční stádia zvýšené činnosti štítné 

žlázy a otoky, zvyšuje průtok krve ledvinami. Díky svému výraznému močopudnému 
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účinku se používá při infekcích močových cest a ledvinových kamenech. Dále ji lze 

použít při dně a revmatismu. Užívá se 2x denně ve formě nálevu (32). 

 

3.6.4 Genista tinctoria in vitro 

Kultivace rostliny Genista tinctoria za podmínek in vitro, s cílem získat vyšší 

produkci fytoestrogenů, zažívá v posledních letech veliký rozvoj. V jedné ze svých studií 

Maria Luczkiewicz testoval kalusové kultury šesti druhů Genista. Cílem bylo vytvořit 

optimální kalusovou kulturu bohatou na izoflavonoidy, zejména genistein a genistin. 

Bylo použito Shenk-Hildebrant živné médium s přídavkem 2,4-dichlorfenoxyoctové 

kyseliny a kinetinu. Jako zdroj energie byla zvolena sacharosa. Všechny kalusové 

kultury produkovaly vyšší obsah izoflavonoidů než jejich matečné rostliny. Ze všech 

izoflavonoidů byl nejméně produkován genistein. Nejvyšší tvorba izoflavonoidů byla 

zaznamenána u kalusové kultury Genista tinctoria. Obsah těchto izoflavonoidů zde byl 

vyšší než v intaktní rostlině Genista tinctoria, a byl také vyšší než v rostlině Glycine max, 

která je považována za největší přírodní zdroj těchto látek (33). 

V další studii byl zjišťován nejoptimálnější druh kultury Genista tinctoria pro 

produkci izoflavonoidů. Srovnávaly se mezi sebou suspenzní kultura a kultury 

odvozené od kořene, stonku a embrya. U všech byla tvorba izoflavonoidů vyšší, než  

u matečné rostliny, a to o šesti- až devíti-násobek. Dominantní složkou byl genistin. 

Nejvyšší produkce těchto látek byla zjištěna v suspenzní kultuře a kultuře odvozené od 

kořene, ve které byla také zaznamenána produkce liquiritigeninu, prekurzoru 

daidzeinu, který se v intaktní rostlině obvykle nevyskytuje (34). 

U kalusové kultury rodu Genista je produkce toxických chinolizidinových 

alkaloidů potlačena. Proto je snaha v budoucnosti z těchto kultur vyvinout bohatý, 

alternativní zdroj fytoestrogenů pro farmaceutický průmysl. Na rozdíl od matečné 

rostliny kalusová kultura neprodukuje ani jednoduché flavony, deriváty luteolinu  

a apigeninu (35). 

Kulturami in vitro rostliny Genista tinctoria se také zabývají na katedře 

farmakognosie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy. Zde byl 



35 
 

například zkoumán vliv UV záření na produkci izoflavonoidů v kalusové kultuře této 

rostliny, a to při dvou vlnových délkách: 254 a 366 nm. Ve srovnání s kontrolou byly 

zaznamenány vyšší hladiny genistinu, genisteinu, daidzeinu a biochaninu A. Nejvyšší 

hodnota genisteinu (3,03 %) byla pozorována po aplikaci UV záření o délce 254 nm, 

době expozice 300 sekund a odběru po 48 hodinách (30). 

Dalším abiotickým elicitorem aplikovaným na suspenzní kulturu této rostliny byl 

ultrazvuk. Ultrazvuk způsobil 100% nárůst genistinu oproti kontrole, která tuto látku 

neprodukovala vůbec. Nejvyšší produkce genistinu (0,08 %) byla zaznamenána po 

tříminutovém působení ultrazvuku a odběru po 72 hodinách a po čtyřminutovém 

působení a odběru po 12 hodinách. U daidzeinu došlo k navýšení o 400 % oproti 

kontrole, a to po minutovém působení a odběru po 12 hodinách. Genistein, 

formononetin a biochanin A elicitovaná kultura neprodukovala (36). 

Na kalusové kultuře Genista tinctoria byly také testovány látky ze skupiny 

chemických elicitorů: substituované amidy kyseliny pyrazin-2-karboxylové. Látka N-(3-

jodo-4-methylfenyl)amid pyrazin-2-karboxylové kyseliny o koncentraci 2,95 x 10-4 mol/l 

způsobila nejvyšší navýšení izoflavonoidu genistinu (o 3200 % v porovnání s kontrolou) 

po 6 hodinách působení. Koncentrace 2,95 x 10-5 mol/l nejvíce stimulovala produkci 

daidzeinu a formononetinu. Látka N-(3-jod-4-methylfenyl)amid 5-terc-butyl-6-

chlorpyrazin-2-karboxylové kyseliny o koncentraci 2,33 x 10-3 mol/l nejvíce stimulovala 

produkci genisteinu (o 5640 % oproti kontrole) po 24 hodinách působení. Největší 

produkce formononetinu byla pozorována u koncentrace 2,33 x 10-4. Ovšem 

koncentrace 2,33 x 10-5 produkci izoflavonoidů snižovala (26). 

Vzhledem k velkému počtu obsahových látek v explantátových kulturách  

a prováděných analýz, je nezbytné použít metodu, která má vysokou separační 

účinnost a citlivost detekce, bez nutnosti složité úpravy vzorku. Analýza izoflavonoidů 

pomocí tenkovrstvé chromatografie s densitometrickou detekcí se neosvědčila, stejně 

tak plynová chromatografie s nákladnou derivatizací sloučenin. Proto nejpoužívanější 

instrumentální technikou k analýze izoflavonoidů je HPLC na reverzních fázích, často 

s tandemově napojeným hmotnostním spektrometrem (37). 
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3.7  Izoflavonoidy 

Izoflavonoidy představují velmi širokou skupinu přírodních látek. Působí 

estrogenně, insekticidně, pesticidně, antimikrobiálně a mají také antioxidační  

a imunostimulační vlastnosti. Jako sekundární metabolity ovlivňující různé biologické 

funkce. Vyskytují se převážně v sóje a ostatních luštěninových rostlinách, v bobech, 

jeteli a vojtěšce. Tyto látky působí jako signální molekuly pro aktivaci genů během 

symbiózy mezi rostlinou a půdními mikroorganismy Rhizobium, kteří zajišťují fixaci 

dusíku na kořeny rostlin. Dále slouží jako prekurzory pro vznik fytoalexinů při 

interakcích mezi rostlinami a patogeny (38, 39, 40). 

Izoflavonoidy jsou odvozeny od polyfenolických sloučenin – flavonoidů. Ve své 

molekule mají uskupení 3-fenylchromen-4-on, zatímco flavonoidy obsahují seskupení 

2-fenylchromen-4-on. Jejich biosyntéza je také odvozena od flavonoidů a to buď přes 

liquiritigenin nebo naringenin (38). Tyto reakce vyžadují přítomnost NADPH, 

molekulárního kyslíku, a jsou katalyzovány mikrosomálním enzymem P450  

2-hydroxyizoflavonsynthasou (2-HIS), někdy také nazývaným izoflavonsynthasa (IFS) 

(41). Meziproduktem je 2-hydroxyizoflavanon, který podléhá dehydrataci pomocí 

enzymu 2-hydroxyizoflavanondehydratasy (HID). Pokud se biosyntéza ubírá přes 

naringenin, vzniká genistein. Cesta přes liquiritigenin dává vznik daidzeinu, který je 

prekurzor pro většinu fytoalexinů, jako např. biochanin A, medicarpin nebo glyceollin 

(42). 
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Obr. č. 10: Syntéza daidzeinu a genisteinu (39). 

 

Klinické studie zjistily pozitivní vliv izoflavonoidů na lidské zdraví a výživu. 

Výrazně snižují riziko kardiovaskulárních chorob, hormonálně dependentních nádorů, 

osteoporózy. Zmírňují projevy menopauzy. Pro jejich příznivé účinky na lidské zdraví je 

snaha propagovat rostliny obsahující izoflavonoidy jako významnou součást stravy  

a taktéž potravinové doplňky s izolovanými izoflavonoidy (42). 

Genistein sdílí některé společné strukturní rysy s estrogenem 17-B-estradiolem,  

a to fenolický kruh a vzdálenost mezi 4'- a 7- hydroxylovými skupinami. Díky těmto 

rysům se může vázat jak na receptory pro estrogeny, tak i na proteiny vázající pohlavní 

hormony. Tím pádem může vykazovat estrogenní i antiestrogenní účinky. Genistein má 

také podobnou strukturu jako tamoxifen, antiestrogen používaný v léčbě rakoviny prsu 

(41). 

Epidemiologické studie prokázaly, že potrava velmi bohatá na izoflavony  

a flavonoly přispívá k nízkému výskytu srdečních chorob u žen v Japonsku, kde je sója 
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přirozenou součástí potravy. Je to způsobeno tím, že genistein inhibuje oxidaci LDL 

lipoproteinů. Jeho účinek se dá ještě zvýšit konzumací potravin bohatých na vitamín C 

(41). 

Další studie pocházející z asijských zemí ukazují, že zvýšený přísun sóji u žen 

zmírňuje příznaky menopauzy, jako jsou návaly horka, či remodelace kosti. Genistein  

v experimentální studii zvyšoval v pokusném médiu hladinu vápníku a aktivitu alkalické 

fosfatázy, účastnící se remodelace kosti (43). 

Izoflavonoidy mají inhibiční vliv na tyrosinkinasu, topoizomerasu a angiogenezi  

a tím snižují riziko rakoviny (44). Zpomalují růst nádorových buněk u rakoviny prostaty, 

prsa a kolorektálního karcinomu (45). Zlepšují kognitivní funkce jako vnímání, učení  

a paměť, myšlení, vyjadřování (44). Ovlivňují imunitní systém a snižují prevalenci 

alergické rhinitidy (43). 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1  Biologický materiál 

Biologický materiál, použitý pro vypracování této rigorózní práce, byla tkáňová 

kultura odvozená z kořenové části klíční rostliny Genista tinctoria L. v 31. až 36. pasáži. 

 

4.2  Přístroje a vybavení 

 Analytické váhy Sartorius PRLT A 1, Německo 

 Autokláv P S 20 A, Chirana, ČR 

 Autosampler Jasco AS-2055 Plus, Japonsko 

 Box s laminárním prouděním Fatran LF, Slovensko 

 Diodový detektor Jasco MD-2050, Japonsko 

 Horkovzdušný sterilizátor, Chirana SVS9/1, ČR 

 Kolona Li Chrospher RP-18 250-4, sorbent Li Chrospher 5µm 

 Mikrofiltry (0,45µm), Tessek, ČR 

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

 Pumpa Jasco PU-2089 Plus, Japonsko 

 Termostat kolony Jetstream 2 Plus, Japonsko 

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

 Třepačka UNIMAX 2010, Heidoplh Instruments, Německo 

 Vialky, LABICOM s.r.o. Olomouc, ČR 

 Vodní lázeň, typ 1042, GLF, Německo 
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4.3  Chemikálie a pomocné látky 

 Biochanin A p.a., Sigma-Aldrich, Německo 

 Daidzein p.a., Sigma-Aldrich, Německo 

 Destilovaná voda, Katedra analytické chemie, Faf UK HK, ČR 

 Dihydrogenfosforečnan amonný p.a., Lachema, ČR 

 Dusičnan draselný p.a., Lach-Ner, ČR 

 Ethanol 96%, Lachema, ČR 

 Formononetin p.a., Sigma-Aldrich, Německo 

 Genistein p.a., Sigma-Aldrich, Německo 

 Genistin p.a., Sigma-Aldrich, Německo 

 Chlorid kobaltnatý p.a., Penta, ČR 

 Chlorid vápenatý p.a., Penta, ČR 

 Jodid draselný p.a., Lachema, ČR 

 Kyselina boritá p.a., Lachema, ČR 

 Kyselina fosforečná, Lachema, ČR 

 Kyselina nikotinová, Lachema, ČR 

 Methanol HPLC grade, Merk, Německo 

 Methanol p.a., Penta, ČR 

 Molybdenan sodný, Lachema, ČR 

 Myo-inositol, Fluka, Švýcarsko 

 Pyridoxin purin., Koch-light Laboratories, Velká Británie 

 Sacharosa čistá, Lachema, ČR 

 Síran hořečnatý p.a., Lachema, ČR 

 Síran manganatý p.a., Lachema, ČR 

 Síran měďnatý p.a., Lachema, ČR 

 Síran zinečnatý, Lachema, ČR 

 Thiamin, Koch-Light Laboratories, Velká Británie 
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4.4  Složení a příprava kultivačního média 

Pro kultivaci kalusové a suspenzní kultury bylo použito živné médium, které 

popsali Shenk a Hildebrant (SH médium) (46):  

Obsažená látka    mg/l kultivačního média 

CoCl2 x 6H2O    0,10 

CuSO4 x 5H2O    0,20 

FeNaEDTA    19,80 

H3BO3     5,00 

KI     1,00 

MnSO4 x H2O    10,00 

Na2MoO4 x 2H2O   0,10 

ZnSO4 x 7H2O    1,00 

CaCl2     151,00 

KNO3     2500,00 

MgSO4     195,05 

(NH4)H2PO4 x H2O   300,00 

Kys. nikotinová    5,00 

Pyridoxin hydrochlorid   0,50 

Thiamin     5,00 

Myo-inositol    1000,00 

Sacharosa    30000,00 

Uvedené složky živného média v přesně daném množství byly rozpuštěny 

v destilované vodě v 1000ml odměrné baňce a doplněny opět destilovanou vodou po 

rysku. Pro regulaci růstu byly použity dvě látky, a to kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová 

v koncentraci 0,5 mg/l kultivačního média a kinetin o koncentraci 0,1 mg/l živného 

média. 
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4.5  Pasážování a kultivace kultur 

Kalusové kultury byly kultivovány ve 100ml Erlenmayerových baňkách. Tyto 

baňky byly před použitím omyty horkou vodou se saponátem, vypláchnuty pitnou 

vodou a následně  vodou destilovanou. Poté byly baňky vysušeny v horkovzdušném 

sterilizátoru při teplotě 200oC. Do každé čisté a suché Erlenmayerovy baňky byl vložen 

pomocí pinzety můstek z filtračního papíru a odměřeno 30 ml živného média 

s růstovými regulátory. Poté byly baňky uzavřeny hliníkovou folií a dány do autoklávu, 

kde se sterilizovaly při 121oC a 100 kPa po dobu 15-ti minut. 

Pasážování kalusové kultury probíhalo v boxu s laminárním prouděním vzduchu, 

který byl před výkonem vytřen roztokem ethanolu 96% a vysvícen UV-lampou. 

Hliníková folie, která tvořila víčka baněk, byla vydesinfikována roztokem Ajatinu. 

V boxu s laminárním prouděním vzduchu pak byla přenesena na papírový můstek 

pomocí pinzety část kalusu z předchozí kultivace. 

Kultivace kalusové kultury probíhala přibližně po dobu 25-ti dnů v místnosti za 

definovaných podmínek, které představovaly teplotu 25oC, 16 hodin světlo a 8 hodin 

tmu. 

Suspenzní kultura byla připravena do vysterilizované 100ml Erlenmayerovy baňky 

s obsahem 30 ml živného média. Kultura byla odvozena v boxu s laminárním 

prouděním vzduchu, který byl před použitím otřen roztokem ethanolu 96% a vysvěcen 

UV-lampou. Do baňky byla přenesena část kalusu a pomocí pinzety mechanicky 

rozmělněna. Kultivace suspenzní kultury probíhala za stejných podmínek jako kultura 

kalusová na třepačce (120 ot./min.) přibližně po dobu 18-ti dnů. 

  



43 
 

4.6  Příprava roztoků elicitoru 

Elicitor použitý v této rigorózní práci byla látka ze skupiny substituovaných 

karbothioamidů: 2-(3-brombenzylsulfanyl)pyridin-4-karbothioamid. Tato látka byla 

použita ve třech koncentracích: 100mg/100ml, 10mg/100ml a 1mg/100ml. 

Koncentrace c1 (100mg/100ml; 2,96 x 10-3 mol/l) byla připravena rozpuštěním 

100 mg látky v ethanolu 96% ve 100ml odměrné baňce a doplněna po rysku. 

Koncentrace c2 (10mg/100ml; 2,96 x 10-4 mol/l) byla připravena odpipetováním 

10 ml roztoku elicitoru o koncentraci c1 do 100ml odměrné baňka a doplněním 

ethanolem 96% po rysku. 

Koncentrace c3 (1mg/100ml); 2,96 x 10-5 mol/l) byla zhotovena zředěním 10 ml 

roztoku elicitoru o koncentraci c2 s ethanolem 96% ve 100 ml odměrné baňce a 

doplněním po značku. 

Zhotovení všech koncentrací roztoků elicitoru probíhalo v boxu s laminárním 

prouděním vzduchu, který byl před přípravou vytřen ethanolem 96% a vysvícen UV-

lampou. Použity byly sterilní odměrné baňky a pipety. 
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4.7  Elicitace kalusové a suspenzní kultury 

Elicitace kalusové (stáří přibližně 25 dnů) a suspenzní (stáří přibližně 18 dnů) 

kultury probíhala opět v boxu s laminárním prouděním vzduchu, který byl před prací 

vytřen ethanolem 96% a vysvícen UV-lampou. Bylo používáno sterilní nádobí. 

Celkem bylo použito pro každou koncentraci roztoku elicitoru 35 baněk 

s kalusovou nebo suspenzní kulturou. Po otření hliníkových víček Erlenmayerových 

baněk ethanolem 96%, byl do 30-ti z nich vpraven, pomocí sterilní pipety, 1 ml roztoku 

elicitoru příslušné koncentrace. Těchto 30 baněk bylo poté rozděleno do šesti skupin, 

které určovaly čas jejich odběru, a to: 6, 12, 24, 48, 72 a 168 hodin. Posledních pět 

baněk sloužilo jako kontrola a do každé z nich byl přidán 1 ml ethanolu 96%. Kontrola 

byla odebírána po 24 a 168 hodinách. 

Kalusové kultury byly odebírány pomocí pinzety na filtrační papír a sušeny za 

laboratorní teploty. Suspenzní kultury byly odebírány pomocí Büchnerovy nebo 

klasické nálevky a poté sušeny za laboratorní teploty. Usušené vzorky byly skladovány 

zabalené v hliníkové folii. Byly odebírány také vzorky média ze suspenzní kultury, které 

byly uchovávány ve skleněných lahvičkách v mrazicím boxu. 
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4.8  Stanovení obsahu izoflavonoidů 

Pro stanovení obsahu izoflavonoidů byla použita vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie (HPLC). HPLC je separační metoda kvalitativní i kvantitativní analýzy. 

Při separačním procesu dochází k rozdělování analytu mezi mobilní a stacionární fází 

různými mechanismy, jako např. adsorpce, iontová výměna, rozdělování na základě 

různé rozpustnosti nebo molekulově sítový efekt (47). 

 

Postup stanovení: 

Usušené vzorky byly rozdrceny v třecí misce a zváženy na analytických váhách. 

Poté byly kvantitativně převedeny do varných baněk, zality 10 ml methanolu 80% a 

umístěny na vodní lázeň pod zpětný chladič, kde probíhala extrakce po dobu 20 minut. 

Po vychladnutí byl obsah baněk zfiltrován přes chomáček vaty a i s ním probíhala druhá 

extrakce opět s 10 ml methanolu 80%. Oba výluhy byly spojeny dohromady v 25ml 

odměrné baňce a doplněny methanolem 80% po rysku. Přibližně 2 ml výluhu bylo 

přeneseno přes mikrofiltr do vialek. Poté byly vzorky analyzovány metodou HPLC. 

Vzorky média byly odpařeny na vodní lázni do sucha. Odparek byl rozpuštěn v 25 

ml methanolu 80% a přibližně 2 ml byly převedeny přes mikrofiltr do vialek. Takto 

připravené vzorky byly analyzovány pomocí HPLC. 

 

Parametry HPLC analýzy: 

Chromatograf: sestava Jasco 

Čerpadlo: PU-2089 

Autosampler: AS-2055 

Kolona: kolona LiChrospher RP-18250 x 4, sorbent LiChrospher 5 µm, 

předkolonový filtr, ochranná předkolona 

Objem nástřiku: 20 µl 
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Detekce: DAD MD-2015, λ=190-450 nm, vyhodnoceno při λ=260nm 

Mobilní fáze: methanolický roztok 0,15% kyseliny fosforečné 

Eluční profil:  0-9 minut gradientová eluce, z času T = 0 min. methanol 30% až na  

t = 9 min. methanol 80% 

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

Průtoky: 1,1 ml/min. 
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Kalibrační křivky: 

 

Obr. 11. Kalibrační křivka: Genistin. 
 

 

Obr. 12. kalibrační křivka: Biochanin A. 
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Obr. 13. Kalibrační křivka: Daidzein. 

 

 

Obr. 14. Kalibrační křivka: Formononetin. 
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Obr. 15. Kalibrační křivka: Genistein. 

 

 

Obr. 16. Ukázka HPLC chromatogramu: Standardy izoflavonoidů. 
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Obr. 17. Ukázka HPLC chromatogramu: Vzorek explantátové kultury po 168 
hodinách působení elicitoru o koncentraci 1mg/100ml. 
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5 VÝSLEDKY 

Tab. 1. Obsah izoflavonoidů (%) v kalusové kultuře Genista tinctoria L. po elicitaci 
roztokem 2-(3-brombenzylsulfanyl)pyridin-4-karbothioamidu ve třech různých 
koncentracích. 

 Obsah izoflavonoidů (%) 

Doba odběru 

(hod.) 

Koncentrace c1 

2,96 x 10-3 mol/l 

Koncentrace c2 

2,96 x 10-4 mol/l 

Koncentrace c3 

2,96 x 10-5 mol/l 

6 0,01 0 0,01 

12 0,01 0 0,01 

24 0,01 0 0,03 

24 –K 0 0 0 

48 0,02 0 0,02 

72 0,01 0 0,01 

168 0,01 0 0,01 

168 – K 0 0 0 

Pozn.: K = kontrolní vzorek  
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Tab. 2. Obsah izoflavonoidů (%) v suspenzní kultuře Genista tinctoria L. po elicitaci 
roztokem 2-(3-brombenzylsulfanyl)pyridin-4-karbothioamidu ve třech různých 
koncentracích. 

 Obsah izoflavonoidů (%) 

Doba odběru 

(hod.) 

Koncentrace c1 

2,96 x 10-3 mol/l 

Koncentrace c2 

2,96 x 10-4 mol/l 

Koncentrace c3 

2,96 x 10-5 mol/l 

6 0,02 0,02 0,02 

12 0 0,02 0,01 

24 0,01 0,03 0 

24 –K 0,01 0,01 0,01 

48 0,01 0,01 0,02 

72 0 0,02 0,01 

168 0 0,03 0,03 

168 – K 0,01 0,01 0,01 

Pozn.: K = kontrolní vzorek 
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Tab. 3. Obsah izoflavonoidů (mg/l) v médiu  suspenzní kultury Genista tinctoria L. po 
elicitaci roztokem 2-(3-brombenzylsulfanyl)pyridin-4-karbothioamidu ve třech různých 
koncentracích. 

 Obsah izoflavonoidů (mg/l) 

Doba odběru 

(hod.) 

Koncentrace c1  

2,96 x 10-3 mol/l 

Koncentrace c2  

2,96 x 10-4 mol/l 

Koncentrace c3 

2,96 x 10-5 mol/l 

6 2,40 2,38 2,42 

12 3,13 4,92 0,09 

24 3,66 1,7 0,40 

24 – K 2,51 2,34 2,45 

48 0,84 1,68 1,02 

72 2,62 0,2 0,32 

168 0,56 0,24 1,37 

168 – K 3,06 3,10 2,99 

Pozn.: K = Kontrolní vzorek  
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Obr. 18. Obsah izoflavonoidů (%) v závislosti na době odběru (hod.) v kalusové kultuře 
Genista tinctoria L.  

 

 

Obr. 19. Obsah izoflavonoidů (%) v závislosti na době odběru (hod.) v suspenzní kultuře 
Genista tinctoria L.  
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Tab. 4. Obsah jednotlivých izoflavonoidů (%) v kalusové kultuře Genista tinctoria L. po 
elicitaci roztokem 2-(3-brombenzylsulfanyl)pyridin-4-karbothioamidu ve třech různých 
koncentracích. 

Koncentrace 
elicitoru 
(mol/l) 

Doba 
odběru 
(hod.) 

Genistin 
(%) 

Daidzein 
(%) 

Genistein 
(%) 

Formononetin 
(%) 

Biochanin A 
(%) 

 
C1 

6 0 0,01 0 0 0 

12 0 0,01 0 0 0 

24 0 0,01 0 0 0 

24-K 0 0 0 0 0 

48 0 0,02 0 0 0 

72 0 0,01 0 0 0 

168 0 0,01 0 0 0 

168-K 0 0 0 0 0 

 
 

C2 

6 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 

24-K 0 0 0 0 0 

48 0 0 0 0 0 

72 0 0 0 0 0 

168 0 0 0 0 0 

168-K 0 0 0 0 0 

 
 

C3 

6 0 0,01 0 0 0 

12 0 0,01 0 0 0 

24 0,01 0,02 0 0 0 

24-K 0 0 0 0 0 

48 0,01 0,01 0 0 0 

72 0 0,01 0 0 0 

168 0 0,01 0 0 0 

168-K 0 0 0 0 0 

Pozn.: K = kontrolní vzorek 
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Tab. 5. Obsah jednotlivých izoflavonoidů (%) v suspenzní kultuře Genista tinctoria L. po 
elicitaci roztokem 2-(3-brombenzylsulfanyl)pyridin-4-karbothioamidu ve třech různých 
koncentracích. 

Koncentrace 
elicitoru 
(mol/l) 

Doba 
odběru 
(hod.) 

Genistin 
(%) 

Daidzein 
(%) 

Genistein 
(%) 

Formononetin 
(%) 

Biochanin A 
(%) 

C1 

6 0,01 0,01 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 

24 0,01 0 0 0 0 

24-K  0 0,01 0 0 0 

48 0,01 0 0 0 0 

72 0 0 0 0 0 

168 0 0 0 0 0 

168-K 0 0,01 0 0 0 

C2 

6 0,02 0 0 0 0 

12 0,02 0 0 0 0 

24 0,03 0 0 0 0 

24-K 0 0,01 0 0 0 

48 0 0,01 0 0 0 

72 0,02 0 0 0 0 

168 0,01 0,02 0 0 0 

168-K 0 0,01 0 0 0 

C3 

6 0,01 0,01 0 0 0 

12 0,01 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 

24-K 0 0,01 0 0 0 

48 0,01 0,01 0 0 0 

72 0 0,01 0 0 0 

168 0,02 0,01 0 0 0 

168-K 0 0,01 0 0 0 

Pozn.: K = kontrolní vzorek 
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Tab. 6. Obsah jednotlivých izoflavonoidů (mg/l) v médiu suspenzní kultury Genista 
tinctoria L. po elicitaci roztokem 2-(3-brombenzylsulfanyl)pyridin-4-karbothioamidu ve 
třech různých koncentracích. 

Koncentrace 
elicitoru 
(mol/l) 

Doba 
odběru 
(hod.) 

Genistin 
(mg/l) 

Daidzein 
(mg/l) 

Genistein 
(mg/l) 

Formononetin 
(mg/l) 

Biochanin A 
(mg/l) 

C1 

6 2,11 0,29 0 0 0 

12 2,78 0,35 0 0 0 

24 3,42 0,24 0 0 0 

24-K  1,75 0,76 0 0 0 

48 0,60 0,24 0 0 0 

72 2,32 0,30 0 0 0 

168 0,14 0,42 0 0 0 

168-K 2,01 1,05 0 0 0 

C2 

6 2,09 0,29 0 0 0 

12 1,12 3,80 0 0 0 

24 1,60 0,1 0 0 0 

24-K 1,52 0,82 0 0 0 

48 1,34 0,34 0 0 0 

72 0 0,2 0 0 0 

168 0 0,24 0 0 0 

168-K 1,99 1,11 0 0 0 

C3 

6 2,29 0,13 0 0 0 

12 0 0,09 0 0 0 

24 0,24 0,16 0 0 0 

24-K 1,50 0,95 0 0 0 

48 0,77 0,25 0 0 0 

72 0,13 0,19 0 0 0 

168 1,15 0,22 0 0 0 

168-K 1,59 1,40 0 0 0 

Pozn.: K = kontrolní vzorek 
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6 DISKUZE 

Cílem této rigorózní práce bylo zjistit vliv nových látek ze skupiny antituberkulotik 

syntetizovaných na katedře anorganické a organické chemie Farmaceutické fakulty v 

Hradci Králové na produkci izoflavonoidů kalusové a suspenzní kultury Genista 

tinctoria. Tato kultura byla kultivována na médiu dle Shenka a Hildebranta s přídavkem 

růstového regulátoru: 2,4-dichlorfenoxyoctové kyseliny (0,5 mg/l) a kinetinu (0,1 mg/l). 

Elicitorem byla látka 2-(3-brombenzylsulfanyl)pyridin-4-karbothioamid   ve třech 

koncentracích: 

C1 = 2,96 x 10-3 mol/l 

C2 = 2,96 x 10-4 mol/l 

C3 = 2,96 x 10-5 mol/l 

 

Vzorky byly odebírány po 6, 12, 24, 48, 72 a 168 hodinách působení roztoků 

elicitoru. Kontrolní vzorky byly odebírány po 24 a 168 hodinách působení ethanolu, 

který byl použit jako rozpouštědlo elicitoru. 

 

Kalusová kultura: 

V kontrolních vzorcích kalusové kultury nebyly detekovány žádné izoflavonoidy. 

Tudíž došlo po aplikaci roztoků elicitoru v některých časech odběru k ovlivnění 

produkce těchto látek. 

Nejvyšší nárůst obsahu izoflavonoidů (0,03 %) nastal po 24 hodinách působení 

elicitoru o koncentraci c3. Největší zastoupení z jednotlivých složek izoflavonoidů měl 

daidzein, jehož obsah po působení elicitoru o koncentraci c1 po dobu 48 hodin  

a koncentraci c3 po dobu 24 hodin vzrostl na 0,02 %. Ve zbývajících hodinách působení 

elicitoru byl detekován daidzein v množství 0,01 % u koncentrace c1 a c3. Mírné 

navýšení produkce genistinu (0,01 %), ve srovnání s kontrolou, nastalo u koncentrace 

c3 a to po 24 a 48 hodinách (tab. č. 1, 4, graf č. 1). 
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Kalusová kultura po aplikaci roztoku elicitoru o koncentraci c2 žádné 

izoflavonoidy neprodukovala. Izoflavonoidy genistein, formononetin a biochanin 

nebyly u žádné testované koncentrace elicitoru detekovány (tab. č. 1, graf č. 1). 

 

Suspenzní kultura: 

V kontrolních vzorcích suspenzní kultury byl detekován izoflavonoid daidzein,  

a to v množství 0,01 % v obou časech odběru (24 a 168 hodin). Genistein, 

formononetin, genistin ani biochanin A kontrolní kultura neprodukovala (tab. č. 5, graf 

č. 2). 

Nejvyšší produkce genistinu (0,03 %) v suspenzní kultuře byla zaznamenána po 

24 hodinách působení elicitoru o koncentraci c2. Obsah 0,02 % byl pak zaznamenán při 

působení elicitoru o koncentaci c2 a odběru po 6, 12 a 72 hodinách, o koncetraci c3  

a odběru po 168 hodinách (tab. č. 5). 

Daidzein dosáhl nejvyšší produkce při použití elicitoru o koncentraci c2 po 168 

hodinách, kde byl jeho obsah zvýšen o 100 %. V ostatních dobách působení elicitoru  

a v různých koncentracích produkce izoflavonoidů této kultury ovlivněna nebyla, nebo 

byla potlačena (tab. č. 5). 

Izoflavonoidy formononetin, genistein a biochanin A elicitovaná suspenzní 

kultura neprodukovala vůbec. 

Byly také odebírány vzorky média suspenzní kultury a bylo sledováno, zda 

dochází k uvolňování izoflavonoidů do média po aplikaci roztoků elicitoru na suspenzní 

kulturu. Suspenzní kultura bez působení elicitoru uvolňovala do média izoflavonoidy 

genistin a daidzein. Došlo k ovlivnění produkce ve všech dobách odběru  

a koncentracích a to jak zvýšením produkce, tak i jejím potlačením. Nejvyšší množství 

genistinu (3,42 mg/l) bylo uvolněno do média, kde byl aplikován na suspenzní kulturu 

roztok elicitoru o koncentraci c1 a které bylo odebráno po 24 hodinách působení. 

Největší produkce daidzeinu (3,8 mg/l) nastala při působení elicitoru na suspenzní 

kulturu o koncentraci c2  po 12 hodinách. Izoflavonoidy genistein, formononetin  
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a biochanin A do média vylučovány nebyly. Obsah všech izoflavonoidů uvolněných do 

média byl velmi nízký, na hranici detekovatelnosti (tab. č. 6). 

Jsou známy i jiné práce, ve kterých byla snaha zvýšit produkci sekundárních 

metabolitů pomocí elicitace. 

I v dalších studiích byly použity látky taktéž syntetizované na Farmaceutické 

fakultě v Hradci Králové, a to substituované amidy pyrazin-2-karboxylových kyselin, 

které se řadí také do skupiny antituberkulotik: 

Na kalusové kultuře Genista tinctoria byl sledován vliv látky N-(3-jodo-4-

methylfenyl)amid pyrazin-2-karboxylové kyseliny na produkci izoflavonoidů. Významné 

navýšení bylo zejména u koncentrace c2 = 2,95 x 10-4 mol/l, kde množství izoflavonoidů 

bylo po 6 hodinách působení o 3200 % vyšší ve srovnání s kontrolou (26). 

Na stejnou kulturu byla aplikována také látka N-(3-jod-4-methylfenyl)amid 5-

terc-butyl-6-chlorpyrazin-2-karboxylové kyseliny. Zde došlo k nárůstu obsahu 

izoflavonoidů o 5640 % ve srovnání s kontrolou po 12 hodinách působení roztoku 

elicitoru o koncentraci c1 = 2,33 x 10-3 mol/l (26). 

Substituované amidy pyrazin-2-karboxylových kyselin byly aplikovány i na 

kalusové a suspenzní kultury Silybum marianum s cílem zvýšit produkci flavonolignanů. 

Látka (3-jod-4-methylfenyl)amid 5-methylpyrazin-2-karboxylové kyseliny nejvíce 

ovlivnila produkci flavonolignanů v kalusové kultuře při koncentraci c1 = 2,83 x 10-3 

mol/l po 24 hodinách působení. Suspenzní kultura pak produkovala nejvíce 

flavonolignanů po 48 hodinách působení roztoku elicitoru o koncentraci c3 =2,83 x 10-5 

mol/l (27). 

Další látkou použitou ve snaze zvýšit produkci flavonolignanů u kalusové kultury 

Silybum marianum byla N-(jodo-4-methylfenyl)amid 5-terc-butylpyrazin-2-karboxylové 

kyseliny. Nejvyšší produkce byla zaznamenána u koncentrace c1 = 2,53 x 10-3 mol/l po 

72 hodinách, a u koncentrací c2 = 2,53 x 10-4 mol/l a c3 = 2,53 x 10-5 mol/l po  

6 hodinách působení (28). 
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Látka N-(3-jodo-4-methylfenyl)amid pyrazin-2-karboxylové kyseliny pak nejlépe 

ovlivnila produkci flavonolignanů při koncentraci c2 = 2,95 x 10-4 mol/l po 6 hodinách 

působení a po 24 a 72 hodinách při koncentraci c3 = 2,95 x 10-5 mol/l (29). 

Pro ovlivnění produkce izoflavonoidů v suspenzní kultuře Genista tinctoria byl 

použit abiotický elicitor – ultrazvuk. Nejvyšší produkce genistinu (0,08 %) byla 

zaznamenána po tříminutovém působení ultrazvuku a následným odběrem po 72 

hodinách a čtyřminutovém působení a po 12 hodinách odběru. Došlo také k ovlivnění 

produkce daidzeinu. Po jednominutovém působení ultrazvuku a 12 hodinovém odběru 

došlo k navýšení jeho obsahu o 400 % ve srovnání s kontrolou. Izoflavonoidy genistein, 

formononetin a biochanin A, stejně jako v této rigorózní práci, nebyly kulturou 

produkovány vůbec (36). 
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7 ZÁVĚR 

Výsledky lze shrnout následovně: 

 Kalusová kultura Genista tinctoria bez přídavku elicitoru žádné izoflavonoidy 

neprodukovala. 

 Po aplikaci 2-(3-brombenzylsulfanyl)pyridin-4-karbothioamidu byly v kalusové 

kultuře detekovány tyto izoflavonoidy: genistin, daidzein. 

 Kalusová kultura neprodukovala po působení elicitoru ani jeden z těchto 

izoflavonoidů: genistein, formononetin a biochanin A. 

 Nejvyšší produkce genistinu (0,01 %) v kalusové kultuře byla zaznamenána po 

aplikaci roztoku elicitoru o koncentraci c3 = 2,96 x 10-5 mol/l a době působení 

24 a 48 hodin. 

 Maximální produkce daidzeinu (0,02 %) nastala po elicitaci roztoku o 

koncentraci c1 = 2,96 x 10-3 a odběru po 48 hodinách a koncentraci c3 = 2,96 x 

10-5 mol/l a po 24 hodinách působení. 

 Koncentrace roztoku elicitoru c2 = 2,96 x 10-4 mol/l neovlivnila produkci 

izoflavonoidů vůbec. 

 Suspenzní kultura Genista tinctoria bez elicitace produkovala izoflavonoid 

daidzein v množství 0,01 %. 

 Po aplikaci 2-(3-brombenzylsulfanyl)pyridin-4-karbothioamidu byly v suspenzní 

kultuře detekovány tyto izoflavonoidy: genistin, daidzein. 

 Suspenzní kultura neprodukovala po působení elicitoru ani jeden z těchto 

izoflavonoidů: genistein, formononetin a biochanin A. 

 Nejvyšší obsah genistinu (0,03 %) byl naměřen po působení elicitoru o 

koncentraci c2 = 2,96 x 10-4 mol/l po 24 hodinách. 

 Maximální produkce daidzeinu (0,02 %) nastala po elicitaci roztokem o 

koncentraci c2 = 2,96 x 10-4 mol/l a době působení 168 hodin. 

 Neelicitovaná suspenzní kultura uvolňovala do živného média genistin a 

daidzein a ostatní izoflavonoidy neprodukovala vůbec. 

 Nejvyšší produkce genistinu médiem (3,42 mg/l) nastala po 12 hodinách 

působení elicitoru o koncentraci c1 = 2,96 x 10-3 mol/l. 



63 
 

 Nejvyšší obsah daidzeinu uvolněného do média (3,8 mg/l) byl detekován po 12 

hodinách působení roztoku elicitoru o koncentraci c2 = 2,96 x 10-4 mol/l. 

 Suspenzní kultura Genista tinctoria po elicitaci 2-(3-brombenzylsulfanyl)pyridin-

4-karbothioamidu produkovala izoflavonoidy ve větší míře než kultura 

kalusová. 

 Uvolňování izoflavonoidů do média suspenzní kultury bylo velmi nízké, hodnoty 

výsledků byly na hranici měřitelnosti. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ABA kyselina abscisová 

ACC kyselina 1-aminocyklopropanyl-1-karboxylová  

cADP cyklický adenosindifosfát 

cAMP cyklický adenosinmonofosfát 

DAG diacylglycerol 

HID 2-hydroxyizoflavondehydratasa 

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

IAA kyselina indolyl-3-octová  

IFS izoflavonsynthasa 

IP3 inositol-3-fosfát 

JA kyselina jasmonová 

OPDA kyselina 12-oxo-phytodienová 

ROS reaktivní formy kyslíku 

SA kyselina salicylová 
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10 ABSTRAKT 

Vliv elicitace na produkci sekundárních látek v kulturách in vitro 

Sekundární metabolity rostlin jsou významným zdrojem pro farmaceutický, 

chemický a potravinářský průmysl. Jednou z možností jak zvýšit produkci sekundárních 

látek v kulturách in vitro je elicitace. V práci byl sledován vliv abiotického elicitoru 

s antituberkulotickou aktivitou 2-(3-brombenzylsulfanyl)pyridin-4-karbothioamid na 

produkci izoflavonoidů v kalusové a suspenzní kultuře rostliny Genista tinctoria. Elicitor 

byl aplikován ve třech koncentracích. Elicitace probíhala v těchto časových intervalech: 

6, 12, 24, 48, 72 a 168 hodin. Kultury byly kultivovány na živném médiu, které popsali 

Shenk a Hildebrant s přídavkem 0,5 mg/l kyseliny 2,4-dichlorfenoxyoctové a 0,1 mg/l 

kinetinu. Obsah izoflavonoidů byl zjišťován pomocí metody HPLC. Nejvyšší obsah 

izoflavonoidů (0,03 %) v kalusové kultuře byl zjištěn po aplikaci roztoku elicitoru o 

koncentrace c3 = 2,96 x 10-5 mol/l po 24 hodinovém působení. Maximální produkce 

daidzeinu (0,02 %) v kalusové kultuře byla zaznamenána po 48 hodinách působení 

roztoku elicitoru o koncentraci c1 = 2,96 x 10-3 mol/l a po 24 hodinách působení 

roztoku o koncentraci c3 = 2,96 x 10-5 mol/l. Suspenzní kultura produkovala nejvyšší 

množství izoflavonoidů (0,03 %) po aplikaci elicitoru o koncentraci c2 = 2,96 x 10-4 mol/l 

po 24 a 168 hodinách a po aplikaci roztoku o koncentraci c3 = 2,96 x 10-5 mol/l po 168 

hodinách. Nejvyšší obsah genistinu (0,03 %) v suspenzní kultuře byl naměřen po 

elicitaci roztokem o koncentraci c2 = 2,96 x 10-4 po 24 hodinách působení. Maximální 

množství daidzeinu (3,80 mg/l) uvolněného do média suspenzní kultury bylo zjištěno 

po aplikaci elicitoru o koncentraci c2 = 2,96 x 10-4 mol/l a po 12 hodinách působení. 
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11 ABSTRACT 

The effect of elicitation on production of secondary substances in cultures in 

vitro 

Plant secondary metabolites are important sources for pharmaceutical, 

chemical and food industry. Elicitation is one of the possibilities how to increase the 

production of secondary subtances in cultures in vitro. The effect of abiotic elicitor 2-

(3-brombenzylsulfanyl)pyridine-4-karbothioamide with antituberculotic activity on the 

isoflavonoids production Genista tinctoria callus and suspension culture was tested in 

this study. The elicitor was applied in three concentrations. Elicitation was run in this 

time intervals: 6, 12, 24, 48, 72 and 168 hours. Cultures were cultivated on nutrient 

medium, that described Shenk and Hildebrant with the addition of 0,5 mg/l of 2,4-

dichlorfenoxyacetic acid and 0,1 mg/l of kinetin. The content of isoflavonoids was 

determined by HPLC. The highest content of isoflavonoids (0,03 %) in callus culture 

was found after the application of elicitor's solution in concentration of c3 = 2,96 x 10-5 

mol/l after 24 hours of treatment. The maximum production of daidzein (0,02 %) in 

callus culture was detected after 48 hours of elicitor treatment in concentartion of c1 = 

2,96 x 10-3 mol/l and after 24 hours of elicitor treatment in concentration of c3 = 2,96 x 

10-5 mol/l. Suspension culture produced the highest amount of isoflavonoids (0,03 %) 

after aplication of elicitor's solution in concentration of c2 = 2,96 x 10-4 mol/l after 24 

and 168 hours of treatment and after aplication of elicitor's solution in concentration 

of c3 = 2,96 x 10-5 mol/l after 168 hours of treatment. The highest content of genistin 

(0,03 %) in suspension culture was detected after elicitation of solution in 

concentration of c2 = 2,96 x 10-4 mol/l after 24 hours of treatment. The maximum 

content of daidzein (3,80 mg/l) released in suspension culture's medium was found 

after aplication of elicitor in concentration of c2 = 2,96 x 10-4 mol/l after 12 hours of 

treatment. 


