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ABSTRAKT 

Kateřina Muráriková 

Ovlivnění produkce explantátové kultury Trifolium pratense L. I 

Cílem této diplomové práce bylo ověřit vliv působení kyseliny skořicové, jakožto 

prekurzoru biosyntézy fenylpropanových látek, na produkci flavonoidů suspenzní kultury 

Trifolium pratense L., porovnat dvě variety této rostliny, varietu DO-8 a varietu Tempus, 

z hlediska působení tohoto prekurzoru a přispět tak k dosažení úspěšného zvýšení 

produkce sekundárních metabolitů explantátovými kulturami Trifolium pratense L. 

U variety DO-8 se také zjišťovaly změny v produkci isoflavonoidů vlivem působení 

kyseliny skořicové. 

Suspenzní kultury byly kultivovány na živném médiu dle Gamborga s přídavkem 

2 mg.l
-1

 kyseliny 2,4-dichlorfenoxyoctové a 2 mg.l
-1

 6-benzylaminopurinu. Kultivace 

probíhala při 25 °C a světelné periodě 16 hodin světlo / 8 hodin tma na pomaloběžném 

roleru. Kyselina skořicová se přidávala ve čtyřech koncentracích a její vliv se sledoval 

po 6, 24, 48 a 168 hodinách. Stanovení flavonoidů se provádělo u kontrolních vzorků 

i vzorků s přídavkem kyseliny skořicové spektrofotometrickou metodou dle Českého 

lékopisu 2009 a stanovení isoflavonoidů metodou HPLC. 

Nejvyšší obsah flavonoidů, 0,4107 %, byl naměřen u kultury Trifolium pratense L., 

varieta DO-8, odebrané po 24 hodinách, na kterou po tuto dobu působila kyselina 

skořicová o koncentraci 10 mmol.l
-1

. Došlo ke statisticky významnému zvýšení o 98 %. 

Produkci isoflavonoidů nejvíce ovlivnilo 48 hodinové působení nejvyšší 

koncentrace kyseliny skořicové, 100 mmol.l
-1

, kdy byl zvýšen obsah genistinu o 800 %, 

daidzeinu o 300 %, a oproti kontrole byl navíc zjištěn ještě obsah genisteinu 

a biochaninu A. 

  



 

ABSTRACT 

Kateřina Muráriková 

Influencing of production of plant tissue culture of Trifolium pratense L. I 

The aim of this thesis was to check the influence of cinnamic acid, as a precursor 

of the phenylpropanoids biosynthesis, on the flavonoids production of Trifolium 

pratense L. suspension culture, to compare two varieties of this plant, the DO-8 one 

and the Tempus one, in terms of the effect of this precursor, and to help achieve 

the successful increase of the production of secondary metabolites by the Trifolium 

pratense L. explant cultures. Concerning the DO-8 variety, the changes 

of the isoflavonoids production as a result of the cinnamic acid influence have been also 

tested. 

The suspension cultures were being cultivated on the Gamborg’s nutrient medium 

with the addition of 2 mg.l
-1

 2,4-dichlorphenoxyacetic acid and 2 mg.l
-1

 

6-benzylaminopurine. The cultivation was being realised on a slow moving roller 

at temperature of 25 °C and in the period of 16 hours of light and 8 hours of dark. 

The cinnamic acid was added in the four concentrations and its influence was observed 

after 6, 24, 48 and 168 hours. The flavonoids determination was being applied on the check 

samples and the samples with the addition of cinnamic acid by the spectrophotometric 

method in agreement with the Český lékopis 2009 and the isoflavonoids determination 

by the HPLC method. 

The highest content of flavonoids (0.4107 %), which was taken 24 hours after 

the influence of the 10 mmol.l
-1

 cinnamic acid, was measured in the Trifolium pratense L. 

culture, the variety DO-8. The statistically significant increase of 98 % was realised. 

The production of isoflavonoids was most influenced by 100 mmol.l
-1

 cinnamic 

acid after 48 hours when the content of genistin was increased by 800 % and the daidzein 

one by 300 %; moreover, the content of genistein and biochanin A was, in comparison 

with the control, found out. 
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1 ÚVOD 

Sekundární metabolity jsou látky, které pro rostlinu nejsou nezbytně důležité, 

ale spíš jsou pro ni určitou výhodou. Rostliny je syntetizují z mnoha, někdy i pro nás 

neznámých, důvodů. Funkce sekundárních metabolitů jsou například ochrana před škůdci 

a dalšími patogeny nebo zářením, dále symbióza s jinými organismy. Díky nim mají květy, 

případně plody zářivé barvy, čímž napomáhají rozmnožování a šíření rostliny, protože 

lákají opylovače a organismy, které plody konzumují a rozšiřují semena. (1) 

Důležitými sekundárními metabolity Trifolium pratense L. z čeledi Fabaceae jsou 

flavonoidy a isoflavonoidy. Díky vysokému obsahu isoflavonoidů se jetel luční mimo jiné 

používá ve formě čajů nebo extraktů v tabletách a tobolkách k mírnění klimakterických 

obtíží, kterými jsou nejčastěji návaly horka, změny nálad, ubývání kostí a další potíže 

spojené s úbytkem estrogenů. (2, 3, 4) 

Jetel luční se získává pěstováním, případně sběrem. Jiný způsob, který by mohl 

pomoci získat látky, vytvářené touto rostlinou, je kultivace suspenzních kultur. Oproti 

běžnému pěstování intaktních rostlin mají explantátové kultury řadu výhod. Produkce 

těchto kultur není závislá na počasí ani na délce vegetačního období, není ohrožena 

žádnými škůdci nebo chorobami a jejich kvalita není ovlivněna stále se zhoršujícím 

životním prostředím. Problém je ale v tom, že suspenzní kultury Trifolium pratense L. 

produkují malé množství flavonoidů a isoflavonoidů. (5, 6, 7, 8) 

Produkce sekundárních metabolitů explantátových kultur se dá zvýšit výběrem 

vhodného složení kultivačního média, přidáním látek ovlivňujících růst kultury, 

nastavením optimální teploty a střídání světla a tmy, imobilizací buněk, čímž dochází 

k prodloužení buněčného cyklu a tedy i prodloužení doby, po kterou buňky produkují 

obsahové látky. Další metodou, jak získat více sekundárních metabolitů, je elicitace. 

Při elicitaci se používají biotické nebo abiotické elicitory, faktory, které spouštějí 

transkripci genů pro biosyntézu daných látek nebo zvyšují tvorbu těchto látek jako 

obranného mechanismu rostliny. Jako elicitory se používají například těžké kovy, 

homogenáty hub, rostlinné hormony nebo různé fyzikální faktory, například UV záření 

nebo ultrazvuk. (5, 8, 9, 10) 

Mechanismy ovlivnění produkce nejsou dostatečně prozkoumány. Z tohoto důvodu 

je nutné experimentálně zkoušet, jaké podmínky potřebuje vybraná kultura k tomu, 

aby produkovala co nejvíce sekundárních metabolitů. Tato diplomová práce se zabývá 
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studiem ovlivnění produkce explantátové kultury Trifolium pratense L. přidáním jednoho 

z prekurzorů fenylpropanového metabolismu, kyseliny skořicové. Přidání prekurzoru 

významně zvýší produkci sekundárních metabolitů především v případě, kdy syntéza 

tohoto prekurzoru určuje rychlost celé biosyntézy, nebo pokud se díky přídavku prekurzoru 

neprojeví nedostatek enzymů, který se u některých explantátových kultur může 

vyskytnout. (8) 

Kyselina skořicová byla použita u explantátových kultur Dionaea muscipula 

a Drosera capensis, kde zvýšila produkci naftochinonů a flavonoidů jen nevýznamně. (11) 

Lepších výsledků za použití kyseliny skořicové bylo dosaženo při pokusech s kulturami 

Psoralea corylifolia, u kterých významně vzrostlo množství furanokumarinu psoralenu, 

nasyntetizovaného touto kulturou. (12) Naopak negativně působila kyselina skořicová 

na kulturu Angelica Archangelica. (8) 
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2 CÍL PRÁCE 

1. Seznámení se s metodikou kultivace a ovlivnění produkce rostlinných 

explantátových kultur in vitro. 

2. Sledování změn v produkci flavonoidů a isoflavonoidů suspenzními 

explantátovými kulturami Trifolium pratense L. (variety DO-8 a Tempus) vlivem 

působení prekurzoru fenylpropanového metabolismu, kyseliny skořicové, 

v různých koncentracích a různých časových intervalech. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Trifolium pratense L. – Jetel luční 

3.1.1 Výskyt 

Jetel luční, latinsky Trifolium pratense L., patří do čeledi bobovité (Fabaceae). 

Mezi nejvýznamnější rody této čeledi patří právě rod Trifolium, a to díky počtu svých 

druhů (kolem 300 druhů) a rovněž díky svému významu v zemědělství. Jetel luční je běžný 

druh, který roste hojně po celém světě, zvláště v mírném a subtropickém pásu severní 

polokoule. U nás roste jak v nížinách, tak na horách, a to především na lukách 

a pastvinách, na lesních světlinách, stráních nebo podél cest, většinou na hlubokých, 

na živiny bohatých, suchých až mírně vlhkých půdách. Kromě toho se velmi často pěstuje 

jako pícnina, bohatá na bílkoviny, zároveň je to významná medonosná bylina. V současné 

době se pěstuje i v krajích, jako je například Čína. Původně se ale vyskytoval jen v Evropě 

a západní části Asie, časem byl zavlečen do východní Asie, Ameriky, Afriky i Austrálie 

a stal se tak kosmopolitním druhem. (13, 14, 15, 16) 

3.1.2 Popis 

Trifolium pratense L. je středně vysoká vytrvalá bylina, která dorůstá výšky 

10 až 100 cm. Vytrvalé jsou ovšem pouze plané formy. U kulturních forem jetele lučního 

se uvádí vytrvalost v délce 2 až 3 let. Má dlouhé tlusté větvené kořeny kůlového tvaru, 

které sahají do hloubky 1,5 až 2 m. Větví se více v orniční vrstvě půdy. Některé odrůdy 

mají vzhled kořenů uzpůsobený podmínkám, ve kterých převážně rostou, a proto 

se od typického vzhledu odlišují. 

Z přízemní listové růžice vyrůstají obvykle četné silné přímé, vystoupavé 

až poléhavé lodyhy. Bývají jednoduché nebo málo větvené, mohou být pokryty bělavými 

chloupky nebo téměř lysé. Při bázi mají často načervenalou až nahnědlou barvu. 

Listy této byliny jsou zpravidla trojčetné, dolní jsou dlouze řapíkaté, prostřední 

a svrchní mají krátké řapíky nebo jsou až přisedlé. Jednotlivé lístky mají podlouhle 

kopinatý, obvejčitý až téměř okrouhlý tvar, jsou celokrajné s kraťoučkými řapíky 

a výraznou bělavou nebo červenohnědou skvrnou půlměsícovitého tvaru. 
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Obrázek 1: Jetel luční (16) 

Kvete od května do října květenstvími, která se nazývají úžlabní hlávky. 

Tyto květní hlávky jsou mnohokvěté, kulovitého tvaru. Dosahují velikosti 2 až 4 cm, 

jednotlivé květy jsou drobné, dlouhé 16 až 20 mm. Vyrůstají na kratičké stopce, mohou být 

též přisedlé, jsou bez listenů. Barvu mají růžovou, karmínovou až masově červenou, 

vzácně bílou. Medníky jetele lučního jsou uloženy tak hluboko, že je mohou opylovat 

jen čmeláci nebo motýli. 

Obrázek 2: Květenství jetele lučního (17) 

Plodem je jednosemenný nepukavý lusk, který se otevírá víčkem a má lehce 

oddělitelný váček. Vejčitá až tupě trojhranná semena dorůstají do velikosti 

1,5 až 2,3 mm x 1,2 až 2,0 mm. Jsou hladká a lesklá, barvy citrónově žluté až fialové. 

Často bývají dvojbarevná, spodní část mají žlutou a horní fialovou. 
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Jetel luční si lze splést s jetelem prostředním (Trifolium medium L.), který má 

ale lysou kališní trubku a rovněž tvar lístků je odlišný. Další podobné druhy jsou jetel 

alpínský (Trifolium alpestre L.) a jetel nachový (Trifolium incarnatum L.). Jetel alpínský 

má opět jiný tvar lístků a navíc větší počet žilek na kalichu, jetel nachový zase nemá 

podpůrné listeny a jeho karmínově červené hlávky jsou spíše protáhlé. Na rozdíl od jetele 

lučního není použitelný pro potřeby léčitelství. (16, 18, 19, 20, 21) 

3.1.3 Formy 

V rámci druhu Trifolium pratense L. se občas rozlišuje několik poddruhů, 

resp. variet nebo odrůd. Jedná se o jetel luční pravý (Trifolium pratense subsp. pratense), 

jetel luční setý (Trifolium pratense subsp. sativum) a jetel luční americký (Trifolium 

pratense subsp. americanum). (18) 

Z hospodářského hlediska můžeme dále rozlišit tři různé formy jetele lučního, 

a to Trifolium pratense spontaneum, Trifolium pratense serotinum a Trifolium pratense 

praecox. Trifolium pratense je planý jetel luční. Tvoří přirozené jetelotravní porosty, které 

se rozmnožují vysemeňováním. Od ostatních kulturních forem se odlišuje tím, že tvoří 

dvojhlávky a je o 7 až 14 dní ranější. Pěstuje se jako rostlina ozimá. Trifolium pratense 

serotinum, neboli jetel luční jednosečný, má více větvenou lodyhu a bývá silnějšího 

vzrůstu. Rovněž se jedná o ozimou rostlinu, která má tu výhodu, že je zimovzdorná. 

Na rozdíl od jetele lučního dvousečného (Trifolium pratense praecox) se Trifolium 

pratense serotinum sklízí o 14 dní později. 

Jetel luční se pěstuje jako diploidní nebo i tetraploidní. Mezi diploidní, hospodářsky 

využívané kultury se řadí START, SUEZ
PO

, CHLUMECKÝ, RADAN, TÁBOR
PO

. 

Tetraploidní kultury jsou AMOS
PO

, BESKYD
PO

, CYKLON
PO

, DOLLY
PO

, MARGOT, 

SPRINT
PO

, TEMPUS
PO

, DO-8, RADEGAST, DOLINA
PO

, JAVORINA, KVARTA, 

SIGORD
PO

. Diploidní odrůdy jsou přizpůsobené ekologickým podmínkám svého vzniku, 

udává se u nich vytrvalost dva užitkové roky. Celkově mají nižší produkci a také jejich 

listy jsou menší. Tetraploidní odrůdy mají oproti diploidním odrůdám řadu výhod. Jsou 

vytrvalejší, mají větší listy a rovněž produkce zelené píce je v jejich případě vyšší. Ovšem 

vyšší je i obsah vody v rostlině. Jsou variabilnější co do barvy květů, nevýhodou jsou delší 

květní trubky, a proto se obtížněji opylují. (20) 
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3.1.4 Obsahové látky 

Trifolium pratense L. obsahuje různé látky, pro které je tato rostlina využívaná. 

Mezi ně patří bílkoviny, aminokyseliny, cukry, vitamíny a rovněž velké množství 

minerálů. Díky tomu se jetel luční považuje za jednu z nejvýznamnějších pícnin, která 

se ve velkém množství pěstuje téměř po celém světě. (14, 22) 

Pro lékařské a léčitelské účely se využívá droga Trifolii pratensis flos – květ jetele 

lučního (není oficinální). Tato droga obsahuje mimo jiné glykosid trifoliin, silici, organické 

kyseliny, flavonová barviva, třísloviny nebo pryskyřičné látky. Pro jetel luční je také 

charakteristický obsah fenolických látek, zodpovědných za antioxidační aktivitu. Jedná 

se o fenolické kyseliny jako je kyselina kávová, rozmarýnová a chlorogenová. (13, 22, 23) 

Důležitými obsahovými látkami jsou fytoestrogeny. Jedná se o látky, které svou 

strukturou i účinkem napodobují savčí estrogeny. Do skupiny fytoestrogenů patří 

isoflavonoidy, kumestany, lignany a stilbeny. Nejdůležitější z nich jsou isoflavonoidy, 

přítomné v rostlinách jako je jetel nebo sója. Ty se v lidském organismu ukládají 

v koncentraci stokrát vyšší než estrogeny, a díky tomu se významně podílejí jak na dějích 

ovlivněných hormony, tak na ovlivňování buněčných pochodů bez účasti estrogenových 

receptorů. (2, 14, 24) 

V Trifolium pratense L. je významný především obsah isoflavonoidů a flavonoidů, 

který je poměrně vysoký. U isoflavonoidů se uvádí obsah 1-2 % v sušině. Srovnatelné 

množství isoflavonoidů se nachází v kořenech, stoncích a listech jetele, nejméně jich je 

v květech. (5) Hlavní isoflavonoidy v Trifolium pratense L. jsou biochanin A 

a formononetin. Mezi další patří daidzein, genistein, pratensein, prunetin, 

pseudobaptigenin, calycosin, methylorobol, afrormosin, texasin, irilin B a irilon. 

Jako zástupce flavonoidů, obsažených v Trifolium pratense L., lze uvést například 

kvercetin a kempferol. (3, 14, 15) 
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Obrázek 3: Struktura některých isoflavonoidů (15) 

3.1.5 Trifolii pratensis flos 

Sbírají se celé květní hlávky, které se trhají ihned po rozkvětu v období od května 

do září. Plně rozkvetlé hlávky nejsou vhodné, protože se při sušení rozpadají a hnědnou. 

Květní hlávky se nejprve zbaví podpůrných listenů a poté se suší v tenké vrstvě ve stínu 

za dobrého přístupu vzduchu. První den je možné drogu sušit na slunci. Pokud se k sušení 

použije umělé teplo, neměla by teplota přesáhnout 35 °C. Po usušení se odstraní všechny 

hnědé hlávky a nechají se pouze ty, které si zachovaly svou barvu. Podobně jako je tomu 

u většiny drog, je potřeba i tuto chránit před světlem a vlhkem. (23) 

Kvůli obsahu výše zmíněných látek se droga používá k vnější dezinfekci hnisavých 

ran a ekzémů, vnitřně při léčbě katarů a infekcí gastrointestinálního traktu, například 

při průjmech, kolikách, zvracení nebo při otravách jídlem. Zevně i vnitřně se podává 

ve formě nálevu, který se připraví přelitím drogy vroucí vodou. Po odstátí a následném 

scezení je nálev připraven k použití. Květ jetele lučního se může přidávat i do čajových 

směsí a jeho užívání je možné i po delší dobu. Je také součástí čajových směsí určených 

ke zmírnění klimakterických potíží. (19, 23) 

3.1.6 Použití při menopauze 

Extrakty z Trifolium pratense L. se stávají čím dál více populárními, především 

díky využití v léčbě symptomů spojených s menopauzou, jako jsou návaly horka, pocení, 

ubývání kostní hmoty, suchost očí nebo podrážděnost. Tyto symptomy se řeší hormonální 
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substituční terapií. Další možností, jak tyto symptomy léčit, je podávání fytoestrogenů. 

Nejdůležitější fytoestrogeny obsažené v Trifolium pratense L. jsou již zmíněné 

isoflavonoidy. Jejich účinky jsou pravděpodobně spojeny s estrogenní a antiestrogenní 

aktivitou. Isoflavonoidy se váží slabou vazbou na β-estrogenové receptory, umístěné 

v mozku, kostech, močovém měchýři a endotelu cév. To je umožněno jejich strukturou, 

tvořenou fenolickými cykly a hydroxylovými skupinami, které mají podobné uspořádání 

jako molekula 17-β-estradiolu. (2, 13) 

Význam této „přírodní“ léčby je v poslední době větší z toho důvodu, 

že hormonální substituční terapie nejspíš zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu a dělohy. 

Navíc existují epidemiologické studie, které prokazují menší riziko rakoviny prsu u žen 

ze zemí, kde je větší přísun fytoestrogenů potravou. Potravní doplňky, které se používají 

jako alternativa hormonální substituční terapie, se připravují ze sušených jetelových květů. 

Existují ve formě tablet, bylinných čajů apod. (2, 3, 4) Mnohé ženy uvádějí, 

že po dlouhodobějším a pravidelném užívání jetelového čaje, nebo směsí s jeho příměsí, 

se jim znatelně ulevilo a cítí se vyrovnanější. (19) 

3.1.7 Další použití 

Další účinky fytoestrogenů obsažených v Trifolium pratense L. jsou spojeny 

se snížením hladiny cholesterolu a lipidů, zpomalením osteoporózy, protizánětlivou, 

antispasmodickou, expektorační a anticestodální aktivitou. Ukazuje se, že tyto 

fytoestrogeny navíc inhibují tyrosinkinázu a působí antioxidačním efektem. Mimo to hrají 

roli v prevenci některých typů rakoviny, a to jak u žen, tak i u mužů. Isoflavonoidy působí 

nejen přes estrogenové receptory, ale také přes progesteronové a androgenové receptory 

a interagují s enzymem aromatázou. K dispozici jsou epidemiologická data, ukazující 

na význam fytoestrogenů jako prevenci na hormonech závislé rakoviny prostaty. Kromě 

léčby symptomů spojených s menopauzou se tedy Trifolium pratense využívá 

jako chemoprotektivní látka proti rakovině a kardiovaskulárním nemocem. Další 

zajímavostí je možnost užití jako ochrana dopaminergních neuronů před lipopolysacharidy 

indukovanou degenerací. (2, 3, 4, 13, 14, 15, 25) 



18 

 

3.1.8 Jetel luční v historii 

Když se ve třetím nebo čtvrtém století začal v Evropě pěstovat jetel luční, brzy 

se stal důležitou plodinou, protože rychle roste a zkvalitňuje půdu. Na konci druhé světové 

války, kdy byl v Německu nedostatek potravin, sloužil jetel jako náhrada zeleniny. 

Na estrogenní aktivitu jetele lučního se přišlo díky problémům s chovem ovcí, které 

se na něm pásly. Jedna z prvních takových zmínek je z Austrálie. Problémy s fertilitou 

dobytka byly přisouzeny isoflavonoidům a kumestrolu, obsahovým látkám jetele, 

vyznačujícím se estrogenním působením. 

V padesátých letech dvacátého století byly popsány a identifikovány isoflavonoidy, 

které působí podobně jako estrogeny. V tu dobu se z extraktů Trifolium pratense izoloval 

biochanin A. Dále se roku 1965 zjistilo, že se v jeteli biochanin A a formononetin nachází 

ve formě glykosidů. Osmdesátá léta dvacátého století zase přišla s informací 

o antikancerogenním účinku biochaninu A. (26) 
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3.2 Fenylpropany 

3.2.1 Chemická struktura a vznik 

Fenylpropany jsou látky, tvořené aromatickým jádrem, na kterém je navázaný 

tříuhlíkatý řetězec. Odvozují se od fenylalaninu a tyrozinu a v rostlinném organismu 

se syntetizují z trans-skořicové kyseliny. Ve výsledku najdeme v rámci této skupiny 

sekundárních metabolitů rostlin obrovskou škálu chemických struktur. Mohou za to 

rozličné enzymy, přítomné v rostlinách. Existuje několik skupin látek s touto základní 

strukturou. Nejvýznamnějšími fenylpropanoidy jsou kyselina skořicová, její deriváty, 

kumariny, deriváty kyseliny skořicové, které vznikly její redukcí, lignany a ligniny, 

fenylkarboxylové kyseliny a složené aromatické látky, mezi které se mimo jiné řadí 

i flavonoidy. Produkce fenylpropanoidních látek, především flavonoidů, kumarinů, ligninů 

a látek typu suberinu, pomáhá rostlině aktivně se bránit proti stresu. (27, 28) 

Kyselina šikimová je základní látkou pro tvorbu fenylpropanoidů. Klíčovým 

meziproduktem při jejich biosyntéze je kyselina skořicová a její deriváty. Biosyntéza může 

pokračovat prodloužením propanového řetězce substitucí, prodloužením a cyklizací 

nebo zkrácením řetězce a redukcí dvojné vazby. Do konečné podoby jednotlivých derivátů 

se ještě meziprodukty upravují specifickými hydroxylacemi, metoxylacemi, 

dehydrogenacemi, fenoloxidacemi, esterifikacemi, glykosylacemi, radikálovými 

oligomeracemi a dalšími reakcemi. (29)  

Známe dvě cesty, kterými fenylpropanové deriváty vznikají (viz Obrázek 4). První 

možnost je tvorba z kyseliny šikimové, přesněji z kyseliny 3-fosfošikimové, která reaguje 

s fosfoenolpyruvátem. Vznikající kyselina chorismová je prekurzorem substituovaných 

fenylkarboxylových kyselin. V molekule kyseliny chorismové dojde k přesmyku radikálu 

kyseliny pyrohroznové, čímž vznikne kyselina prefenová. Dalším krokem 

je dekarboxylace a dehydratace kyseliny prefenové. Tak se vytvoří kyselina 

fenylpyrohroznová a její transaminací se získá fenylalanin, základ pro fenylpropanoidy. 

Druhý způsob syntézy derivátů fenylpropanu začíná transaminací kyseliny prefenové 

na kyselinu arogenovou. Ta se aromatizuje a dekarboxyluje za vzniku tyrozinu, 

aminokyseliny téměř stejné struktury, jako je fenylalanin. Tato cesta biosyntézy probíhá 

především v houbách a bakteriích, v menší míře se vyskytuje u vyšších rostlin. První 

z uvedených možností je však častější. (27) 
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Obrázek 4: Biosyntéza fenylpropanů (27) 

Jakmile je rostlina vystavena nějakému stresu, zvýší se aktivita a koncentrace 

L-fenylalaninamoniumlyasy. K tomu dochází například při poranění rostliny, 

nebo při infekci. Následně vzroste i produkce derivátů fenylpropanu. Naopak snížení 

aktivity L-fenylalaninamoniumlyasy nastává při vystavení rostliny teplotnímu šoku 

nebo použitím inhibitorů tohoto enzymu. Pokud se ale rostlina aklimatizuje na nízkou 

teplotu, aktivita L-fenylalaninamoniumlyasy opět roste. Při nízkých teplotách se v rostlině 

hromadí rozpustné fenolické látky, které dále vytvářejí lignin a suberin. Ten se ukládá 

do buněčných stěn a zabraňuje rostlině v jejím růstu. Syntéza fenylpropanoidů se také 

zvyšuje, když je rostlina vystavena vyššímu působení ozónu. (28, 30, 31) 

3.2.2 Vlastnosti fenylpropanů 

Deriváty fenylpropanu jako skupina sekundárních metabolitů rostlin se vyznačují 

svou rozmanitostí chemických struktur, ale také rozličnými účinky a funkcemi 

v rostlinném organismu. Působí nejen v rostlinách, které je syntetizují, ale mají vliv 
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i na organismy v jejich okolí. Zástupci této skupiny zastávají téměř všechny funkce 

sekundárních metabolitů. Fenylpropanoidy s malou molekulou jsou těkavými atraktanty 

nebo repelenty, jako potravní regulátory fungují větší a polárnější molekuly. Další látky 

mají specifičtější účinky. Zasahují do růstu a vývoje hmyzu, působí jako antihormonální 

látky, chemosterilanty nebo toxiny. Jsou významné jak v chemoekologii, 

tak ve farmakologii. (29) 

3.2.3 Kyselina skořicová 

V přírodě velmi rozšířenou podskupinou fenylpropanových derivátů je kyselina 

skořicová se svými deriváty. Z derivátů se jedná především o kyselinu kumarovou 

a kávovou, což jsou její hydroxyderiváty, ferulovou a sinapovou, methoxyderiváty 

kyseliny skořicové, a dále kyselinu chlorogenovou a trimetoxyskořicovou, která vzniká 

z kyseliny sinapové. Vyskytují se ve velkém množství rostlin, většinou esterickou vazbou 

vázané na cukry nebo na kyselinu chinovou, případně také ve formě glykosidů. (27, 29) 

Obrázek 5: Deriváty kyseliny skořicové (27) 

K tvorbě kyseliny skořicové z fenylalaninu v rostlinném organismu je zapotřebí 

enzym L-fenylalaninamoniumlyasa, který katalyzuje eliminaci amoniaku. Je to klíčový 

enzym pro syntézu fenylpropanoidních látek a jeho aktivita ukazuje na to, jak je rostlina 

schopná bránit se působícímu stresu. Aktivní formou kyseliny skořicové je 
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cinnamoyl-CoA, z něhož různými reakcemi dále vznikají kumariny, lignany, ligniny, 

fenylkarboxylové kyseliny i složené aromatické látky, tedy ostatní fenylpropanoidy. (27, 

28) 

Obrázek 6: Vznik kyseliny skořicové z fenylalaninu (27) 

Kyselina skořicová a její deriváty mají pro rostliny význam jako inhibitory jejich 

růstu, případně jako toxiny pro jiné rostliny. Ve velkém množství jsou také součástí 

balzámů a silic. Kyselina chlorogenová, častá ve vyšších rostlinách, působí svými silnými 

antibakteriálními účinky jako ochrana poraněných částí rostliny nebo dokonce celé rostliny 

před mikrobiální infekcí. (27) 

3.2.4 Kumariny 

Cyklizací kyseliny skořicové vznikají kumariny – laktony o-hydroxyskořicové 

kyseliny. V rostlinách vznikají z glykosidů kyseliny skořicové, u nichž nejprve dojde 

k hydrolýze a poté k cyklizaci na výsledný lakton. (27) 

Obrázek 7: Vznik kumarinů (27) 

V přírodě se vyskytují především v rostlinách z čeledi Fabaceae a Poaceae jako 

enzymaticky štěpitelné glykosidy. Některé kumariny mají charakteristický zápach. Pokud 

dojde k zapaření rostlin, obsahujících kumariny, dojde k vytvoření dikumarolu. Dikumarol 
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svými antikoagulačními účinky snižuje srážlivost krve. K jeho vzniku jsou zapotřebí určité 

mikroorganismy. (27) 

Obrázek 8: Dikumarol (27) 

3.2.5 Deriváty kyseliny skořicové vzniklé její redukcí 

Pokud dojde k redukci karboxylové skupiny kyseliny skořicové, vznikají její 

deriváty s tříuhlíkatým řetězcem navázaným na aromatickém kruhu. Podle umístění dvojné 

vazby na postranním řetězci rozlišujeme deriváty allylové a 2-propylenové. Mezi allylové 

deriváty patří například metylchavikol, safrol, myristicin nebo apiol, příkladem derivátů 

s 2-propylenovým postranním řetězcem jsou anetol, eugenol, β-azaron, fenikulin 

nebo cinnamylaldehyd. (27) 

Obrázek 9: Deriváty kyseliny skořicové vzniklé její redukcí (27) 

Tyto deriváty mohou být součástí silic a balzámů, např. Oleum cinnamomi, Oleum 

petroselini, Oleum foeniculi. Někdy se v jedné rostlině vyskytují zároveň látky s oběma 

typy postranních řetězců. (27)  



24 

 

3.2.6 Lignany a ligniny 

Velmi rozšířenou skupinou fenylpropanových látek jsou ligniny a lignany. 

Syntetizují se typicky dimerizací, oligomerizací a polymerizací. Lignin je po celulóze 

druhý nejčastěji se vyskytující biopolymer, tvoří 30% hmotnosti dřeva nahosemenných 

rostlin a až 25 % hmotnosti dřeva krytosemenných rostlin. (27, 28, 29, 31) 

Obrázek 10: p-hydroxyfenylpropanová struktura monomerů (27) 

Ligniny, jako podpůrné složky vyšších rostlin vznikají oxidační oligomerizací 

a polymerizací fenylpropanových jednotek. Jedná se o alkoholy, p-kumarylalkohol, 

koniferylalkohol a sinapylalkohol, vytvořené redukcí z příslušných derivátů kyseliny 

skořicové, především jejích esterů. Tato redukce probíhá za pomocí enzymů a vznikající 

monomery mají vždy stejnou základní strukturu, p-hydroxyfenylpropan. Liší se 

substituenty sousedícími s hydroxylovou skupinou na benzenovém jádře. Těmito 

substituenty může být vodík, hydroxyl nebo metoxyl. Tyto fenylpropanové jednotky 

se spojují podobně jako lignany a neolignany, jedná se tedy o vazbu propan-propan 

(lignanový typ), fenyl-fenyl nebo propan-fenyl (neolignanový typ), čímž dochází ke vzniku 

různě velkých a různě hustých sítí. Takto vzniklé makromolekuly se mohou dále 

glykosylovat nebo vázat na celulosu. Vytváří se potom lignocelulosové komplexy, díky 

kterým mohou být stromy pevné, mohutného vzrůstu a lignocelulosový komplex také 

využíváme v papírenském průmyslu. Největší produkce ligninů probíhá ve dřevě. (27, 29, 

30) 
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Obrázek 11: Redukce derivátů kyseliny skořicové za vzniku monomerů pro syntézu 

ligninů (27) 

Pokud dojde ke spojení dvou β-uhlíkových atomů bočního řetězce 

koniferylalkoholu, vzniknou jeho oxidační dimery, lignany. Podle výsledné struktury 

rozlišujeme hydronaftalenový a diarylbutanový typ lignanů. Pouhým spojováním těchto 

molekul by vzniklo jen omezené množství struktur. Díky další oxidaci propanových 

jednotek a následné cyklizaci vznikají hydroxy-, oxy-, nebo oxoderiváty. Pokud 

se v butanové části molekuly vytvoří ještě další dvojné vazby nebo se na aromatickou 

nebo některou z alifatických částí základní struktury naváží další hydroxylové, 

methoxylové, methylendioxoskupiny, případně glykosyly, variabilita lignanů se ještě 
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zvětší. Dojde-li ke spojení fenylpropanových jednotek jinak, než jak je to popsáno 

u lignanů, nazývají se vzniklé látky neolignany nebo norlignany. (27, 29) 

Lignany se vyznačují širokou škálou biologického působení. Podílejí se 

na chemických interakcích mezi rostlinami a houbami, rostlinami navzájem a rostlinami 

a hmyzem, čímž zajišťují ochranu hostitelských rostlin, stejně jako symbiózu organismů 

na ekologické úrovni. Tvořeny stejnými prekurzory jako ligniny, mají spolu s ligniny vliv 

na regulaci růstu rostlin. Účinkují i na další vyšší organismy, člověka nevyjímaje. 

Jako příklad může posloužit chemoterapeutický účinek yateinu a podophyllotoxinu 

nebo lignany jako fytoestrogeny. Trachelosid má antivirovou aktivitu a díky 

thujaplikatinům jsou dřevěné výrobky, obsahující tento lignan, odolné vůči dřevokazným 

houbám. Dalšími příklady lignanů jsou sezamin nebo pinorezinol. Vyskytují se v kůře 

a dřevě vyšších rostlin, stejně jako v některých pryskyřicích. (27, 29) 

Obrázek 12: Struktura některých lignanů (29) 

3.2.7 Fenylkarboxylové kyseliny 

Fenylkarboxylové kyseliny vznikají dvěma způsoby. Buď přímo z kyseliny 

chorismové, anebo z kyseliny skořicové a jejích derivátů oxidačním odbouráváním 

bočního řetězce. (27) 

Tato skupina fenylpropanových derivátů se v rostlinách vyskytuje ve formě esterů 

nebo glykosidů. Nejčastější fenylkarboxylové kyseliny, rozšířené ve vyšších rostlinách, 

jsou kyselina benzoová a její hydroxyderiváty, další významnou kyselinou je kyselina 

gallová. Její význam spočívá v tom, že se z ní tvoří třísloviny. Kyselina gallová může 

vznikat také dehydrogenací kyseliny 5-dehydrošikimové. (27) 



27 

 

Spolu s ligniny hrají významnou roli při regulaci buněčného dělení a diferenciace. 

Snížené množství těchto fenylpropanoidů buněčné dělení i diferenciaci zpomalují, zatímco 

pokud je jejich koncentrace zvýšená, rostliny v podmínkách in vitro mnohem snadněji 

zakořeňují. Předpokládá se, že ovlivňování těchto pochodů je způsobeno tím, 

že se fenylkarboxylové kyseliny spolu s rostlinnými hormony podílejí na obnově buněčné 

stěny. (32) 

3.2.8 Složené aromatické látky 

Složenými aromatickými látkami se myslí látky, které se tvoří z kyseliny šikimové 

a acyl-CoA a dále látky odvozené od kyseliny šikimové a mevalonové. Patří mezi ně 

některé ketony, kyseliny, stilbeny a flavonoidy. Stilbeny, na rozdíl od flavonoidů, byly 

nalezeny pouze v několika rostlinných rodech. Fungují jako fytoalexiny a pomáhají 

rostlině odolat rozkladu dřeva. (27, 33) 

Spojením kyseliny šikimové a acyl-CoA vznikají sloučeniny jako je keton zingeron, 

kyselina piperová, její izomer kyselina chaviková, dále stilbeny, které se vyskytují 

převážně v čeledích Liliaceae, Polygonaceae a Pinaceae, a flavonoidy. Příkladem stilbenů, 

vázaných jako glykosidy, jsou astringin a isorhapontin, přítomné v druhu Picea. (27, 33) 

Obrázek 13: Vznik složených aromatických látek (27) 
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Obrázek 14: Příklad složené aromatické látky – piperin (27) 

Od kyseliny šikimové a mevalonové jsou odvozeny naftochinony, antrachinony 

a vitamin K. Naftochinony vznikají přímo z kyseliny šikimové dvěma různými cestami 

a z nich se poté syntetizují antrachinony a vitamin K. (27) 
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3.3 Flavonoidy 

3.3.1 Chemická struktura 

Flavonoidy a jejich podskupina isoflavonoidy jsou sekundární metabolity rostlin. 

Vyskytují se v nich jak ve formě aglykonů, tak ve formě –O nebo –C glykosidů. Svou 

chemickou strukturou patří mezi polyfenolické látky a řadí se do skupiny fenylpropanoidů. 

Jsou tvořeny celkem třemi kruhy, z nichž dva aromatické kruhy mají odlišný biogenetický 

původ. (27, 34, 35, 36) 

Obrázek 15: Základní struktury flavonoidů (27) 

Název flavonoidy je odvozen od latinského slova flavus, což znamená žlutý. První 

látky této skupiny a zároveň i rostliny, z nichž byly izolovány, měly totiž žlutou barvu. 

Méně často se flavonoidy označují názvem flavanoidy. Tento název lépe vyjadřuje 

strukturu celé skupiny látek. Základní struktura, od které jsou všechny flavonoidy 

odvozeny, je flavan (1-fenyl-2H-benzopyran neboli 2-fenylchroman). Rovněž 

při biosyntéze vzniká nejprve flavan, a teprve z něj další struktury. Ve výsledku jsou 

flavonoidy tvořeny skeletem flavonu, flavanonu, dihydroflavonolu nebo flavonolu, podle 

toho, na jakém stupni oxidace se nachází pyranový kruh. Na základní skelet jsou navázány 

v různém počtu a v různých polohách nejčastěji hydroxylové nebo metoxylové skupiny. 

(27, 28, 34, 35) 
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Obrázek 16: Typy flavonoidů (27) 

Isoflavonoidy, odvozené od 3-fenylchromanu, jsou stejně jako flavonoidy 

flavanoidní deriváty. Od flavonoidů se liší biologickou dostupností a také svým osudem 

v živočišném organismu. Molekuly isoflavonoidů tvoří základní skelet isoflavonu 

s navázanými substituenty, nejčastěji hydroxyly a metoxyly. (34, 35) 

Obrázek 17: Možnosti substituce základního skeletu (37) 

Pokud se jedná o deriváty 4-fenylchromanu, hovoříme o neoflavonoidech. 

Ty se ovšem v rostlinách vyskytují jen ojediněle a nemají terapeutické využití. (27) 

3.3.2 Biosyntéza 

Při biosyntéze flavonoidů se tvoří kruh A polyketidovou cestou, atomy uhlíku 

kruhu B a kruh C vznikají z jedné molekuly p-kumaroyl-CoA a tří molekul malonyl-CoA. 

Kyselina p-kumarová, jako základ pro tuto reakci, vzniká hydroxylací trans-skořicové 

kyseliny za katalýzy trans-cinnamát-4-monooxygenasou. Následně dojde ke spojení 

kyseliny p-kumarové s CoA za účasti enzymu 4-kumaroyl-CoA-ligasy. Poté může dojít 

k již zmiňované kondenzaci p-kumaroyl-CoA a tří molekul malonyl-CoA, čímž vznikne 
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chalkon. Tato reakce je umožněna přítomností dalšího enzymu, chalkonsynthasy. Další 

krok je cyklizace mezi kruhy A a C. V roztoku probíhá samovolně, ale rostlina má pro tuto 

přeměnu opět svůj enzym. Jedná se o chalkonisomerasu. Cyklizací se tedy vytvoří kruh B, 

chalkon přejde buď na flavonový, nebo isoflavonový typ. Dalšími reakcemi vznikají 

ostatní typy flavonoidů. Ty jsou dále široce substituovány. K těmto přeměnám dochází 

různými metabolickými pochody, které jsou ovlivňovány samotnými metabolity a také 

enzymy. Svůj podíl na ovlivnění syntézy různých flavonoidů mají i elicitory nebo klima. 

Jejich působení spočívá v ovlivňování genové exprese. (27, 28, 34) 

Různý původ dvou kruhů v molekule flavonoidů naznačují substituce těchto kruhů 

v různých polohách. Hydroxylové skupiny na uhlíku 1 a 3 nebo 1, 3 a 5 potvrzuje vznik 

cyklizací poly-β-ketokyseliny a substituce druhého kruhu v polohách 3 a 4 nebo 3, 4 a 5 

ukazuje na šikimátový původ tohoto kruhu. (27) 
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Obrázek 18: Biosyntéza flavonoidů (37) 
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3.3.3 Fyzikálně-chemické vlastnosti 

Flavonoidy různých základních struktur se liší svou barvou. Deriváty flavanu jsou 

látky šedavé až růžové barvy, zatímco flavony a flavonoly mají světle až jasně žlutou 

barvu. Flavanony jsou bílé až bělavé a isoflavonoidy jsou potom všechny žlutavé. (34) 

Všechny flavonoidy a isoflavonoidy jsou bez chuti i bez zápachu, tají při teplotě 

mezi 100 °C a 300 °C. Výborně se rozpouštějí v methanolu, ethanolu a propanolu, zčásti 

v acetonu. Aglykony zpravidla bývají rozpustné v ethylacetátu. Jinak jsou v organických 

rozpouštědlech nerozpustné. Dobrou rozpustnost mají ve vřící vodě, kdežto ve studené 

jsou nerozpustné, i v případě že se jedná o glykosidy s velkou sacharidovou složkou. 

Příkladem takových glykosidů jsou flavanony, které se ve vodě rozpouštějí jen slabě. Díky 

přítomnosti kyselé fenolické skupiny se flavonoidy a isoflavonoidy rozpouštějí v roztocích 

alkalických hydroxidů za vzniku solí. (34, 38) 

Stabilita flavonoidů a isoflavonoidů v suchých rostlinných částech a v čistém stavu 

je dobrá. Výjimku tvoří některé aglykony. Glykosidy jsou v porovnání s aglykony 

stabilnější, přesto během zpracování rostlin dochází k rozkladu až z 50 %. (34) 

Z hlediska toxicity se flavonoidy považují za zcela netoxické. U flavanů nejsou 

popisovány ani žádné nežádoucí účinky, u flavonů se nežádoucí účinky vyskytují jen 

vzácně. Isoflavonoidy jsou rovněž netoxické, ale mohou podporovat některé chorobné 

procesy nebo vyvolat nežádoucí interakce. (34) 

3.3.4 Význam pro rostliny 

Flavonoidy jsou sekundární metabolity, to znamená, že nemají přímý vliv na růst 

ani na vývoj rostlin. Patří mezi rozpustná rostlinná barviva, díky nimž mohou mít květy, 

plody a někdy, zvlášť na podzim, i listy rostlin zářivé barvy, což je důležité pro lákání 

opylovačů a také z hlediska vzniku symbiózy s některými jinými organismy. Flavonoidy 

také pomáhají rostlinám reagovat na stresové faktory. Chrání rostlinu před infekcí, působí 

antimikrobiálním a antioxidačním efektem a také jsou zodpovědné za posílení mechanické 

odolnosti. Mimo jiné poskytují rostlině ochranu před nadměrným UV zářením, které 

způsobuje uvolňování velkého množství reaktivních forem kyslíku. Mohou přímo zhášet 

superoxid, hydroxylový radikál, singletový kyslík. (28) Riziko, že by zhášely i vysoce 

reaktivní kyslík, který se uvolňuje při fotosyntéze, se minimalizuje odlišným umístěním 

fotosyntetických reakcí, probíhajících v chloroplastech, a flavonoidů, které se ukládají 
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do vakuol. Také inhibují některé rostlinné enzymy, jako například malátdehydrogenasu 

nebo glutamátdehydrogenasu. (28, 29, 38, 39) 

Také isoflavonoidy hrají roli při ochraně rostliny před napadením patogeny, 

hmyzem a dalšími škůdci. Přirozeně rostlinu chrání před infekcí a také při klíčení semen. 

Další důležitou úlohu hrají v navození symbiózy mezi bobovitými rostlinami a bakteriemi 

rodu Rhizobium. Tato symbióza, jak je známo, umožňuje rostlinám fixaci dusíku 

do kořenových hlízek. (37, 40) 

3.3.5 Biologická aktivita 

Účinky flavonoidů v živých organismech se liší nejen podle toho, o který konkrétní 

flavonoid se jedná, ale také podle toho, na který organismus bude působit. Různé 

organismy mají různou enzymovou výbavu a právě to má vliv na účinek látek, které na něj 

působí, v tomto případě na účinek flavonoidů. Při podání člověku se zjistilo, že jsou 

flavonoidy netoxické a mají relativně nízkou biologickou dostupnost. (34) 

Obecně se dá říct, že působí protizánětlivě, antimikrobiálně, antialergicky 

a cytostaticky, mají antioxidační aktivitu a snižují množství volných radikálů, váží železo 

a některé další kationty. Předpokládá se, že jsou v živých organismech zapojeny 

do oxidačně-redukčních procesů. Rovněž snižují propustnost a lámavost kapilár, působí 

proti vzniku otoků, krvácení a ovlivňují krevní srážlivost tím, že inhibují agregaci 

trombocytů a tím že tvoří komplexy s vápenatými ionty. Dále snižují hladinu cholesterolu, 

působí hepatoprotektivně a také spasmolyticky. Stimulují některé enzymové systémy a jiné 

enzymy naopak zase inhibují. Příkladem flavonoidy stimulovaných enzymů je 

prolinhydroxylasa, mezi inhibované enzymy patří mimo jiné hyaluronidasa, 

histidindekarboxylasa, lipoxygenasa, cyklooxygenasa nebo katechol-O-methyltransferasa. 

Některé flavonoidy působí jako diuretika, rozšiřují cévy a snižují krevní tlak. Také 

pomáhají zadržovat v těle vápník a zvyšují účinek kyseliny askorbové. Vzhledem k tak 

širokému působení se o flavonoidech často hovoří jako o bioflavonoidech. (27, 28, 34) 

Biologický účinek mají jak volné aglykony flavonoidů, tak flavonoidy vázané 

v glykosidech. V praxi se používají spíš flavonoidní drogy nebo jejich extrakty, dají se ale 

použít i izolované flavonoidy, například rutin nebo hesperidin. (27) 

Isoflavonoidy v lidském organismu působí jako fytoestrogeny. To znamená, 

že ovlivňují mimo jiné i estrogenové receptory a hrají roli v prevenci karcinomu prsu, 
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vaječníků, dělohy, prostaty, snižují riziko kardiovaskulárních onemocnění, riziko 

postmenopauzální osteoporózy u žen a celkově pomáhají zvládat klimakterické obtíže, jak 

bylo popsáno již v dřívějších kapitolách. (2, 3, 4, 13, 14, 15, 19, 24, 25) 

3.3.6 Ovlivnění produkce 

Isoflavonoidy se v rostlině tvoří ze dvou základních důvodů. Prvním důvodem je 

skutečnost, že se jedná o látky konstituční. Druhým důvodem je reakce na působící stres. 

Oba důvody mohou samozřejmě nastat i v jednu chvíli. (37) 

Množství flavonoidů (včetně isoflavonoidů), které rostlina nasyntetizuje, záleží 

současně na genotypu dané rostliny, tedy na druhu a v rámci jednoho druhu ještě 

na jednotlivých varietách, a na okolních podmínkách. Co se týče okolních podmínek, 

máme na mysli kromě počasí také kultivační techniky, různé biotické a abiotické faktory 

a také výživu rostliny. Různé studie ukázaly, že k zvýšené produkci a ukládání flavonoidů 

dochází, jestliže rostlina trpí nedostatkem dusíku, fosforu, bóru nebo manganu, zatímco 

v případě kobaltu a niklu docílíme větší produkce jejich dodáním. Do zvyšování obsahu 

isoflavonoidů je zapojen ještě draslík. Z abiotických faktorů zvyšuje produkci flavonoidů 

ozáření, a to v návaznosti na zvýšení koncentrace enzymu L-fenylalaninamoniumlyasy 

fotoindukcí. (22, 28) 

3.3.7 Výskyt 

Flavonoidy jsou jedna z nejrozšířenějších skupin sekundárních metabolitů, které 

se syntetizují pouze v rostlinách. Bylo objeveno již více než 4 000 flavonoidů. V přírodě je 

hojně najdeme v cévnatých rostlinách z čeledí Polygonaceae, Rutaceae, Fabaceae, 

Apiaceae a Asteraceae, bakterie ani houby je netvoří. Nejvýznamnější jsou flavony, 

flavonoly, flavanony a z derivátů flavanu ještě katechinové třísloviny. V rostlinách 

se nacházejí většinou jako glykosidy rozpuštěné v buněčné šťávě vakuol, lipofilní 

methoxyderiváty najdeme i v silicích. (27, 34, 38) 

Ve větším množství se nacházejí v semenech, citrusových plodech, olivovém oleji, 

čaji a červeném víně. (38) 

Isoflavonoidy jsou méně časté a specifičtější než deriváty flavanu. Jejich typický 

výskyt je v rámci čeledi Fabaceae. Rovněž se v malém množství vyskytují v dalších 

čeledích, jedná se například o čeledi Iridaceae, Myristicaceae, Asteraceae, Amaranthaceae 
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nebo Rosaceae. Variabilita isoflavonoidů je poměrně velká, známe kolem 700 různých 

struktur, z nichž je popsáno kolem 370 aglykonů. V těle rostlin je většinou můžeme najít 

v chloroplastech, tedy především v listech, případně dalších nadzemních částech rostliny, 

a rovněž v kořenech, kde se vyskytují spíše v menším množství. Některé rostliny 

ale naopak ukládají isoflavonoidy pouze do kořenů. (27, 34, 37) 

3.3.8 Zástupci 

Skupina flavonoidů zahrnuje několik podskupin. Jedná se o flavanony, flavony, 

flavonoly, flavan-3-oly a anthocyanidiny. Druhá skupina jsou isoflavonoidy, kam se řadí 

isoflavony, isoflavany a pterokarpany. (40) 

Mezi flavonoly patří například rutin, kvercetin, kempferol, myricetin, hyperosid, 

isokvercitrin, galangin, astragalin nebo rhamnetin. V potravě je můžeme získat například 

z cibule, jablek, banánů, salátu, červeného vína, švestek, čaje, lesního ovoce nebo oliv. (27, 

38) 

Obrázek 19: Struktury flavonolů (27) 

Flavony můžeme najít v jablcích, citronech, dobromysli, salátu, řepě, celeru, 

celerové nati a petrželi. Příkladem je luteolin, apigenin, diosmetin a vitexin. (27, 38) 

Obrázek 20: Struktury flavonů (27) 
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Pro pomeranče, hroznové víno a citrony jsou typické flavanony, například 

hesperetin, naringenin, liquiritigenin, eucalyptin, eriodyktiol, hesperetin a hesperidin. (27, 

38) 

Obrázek 21: Struktury flavanonů (27) 

Nejběžnějším zdrojem isoflavonoidů je sója a luštěniny. Jako zástupce můžeme 

uvést tefrosin, formononetin, genistein a daidzein. (38) 

Chalkony jsou spíš předstupněm flavonoidů, které ještě nemají spojený kruh B. 

Jedná se například o karthamin, který se vyskytuje v slunečnici. (38) 

Do skupiny flavonoidů se řadí i anthocyanidiny, jako je pelargonidin 

nebo cyanidin. Nachází se v borůvkách, hroznovém víně a podobně. (38) 
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3.4 Explantátové kultury 

Rostliny se kromě klasického pěstování mohou získávat také in vitro metodami, 

jako explantátové kultury. Nejedná se o klasické rostliny, tvořené všemi vegetativními 

a generativními orgány. Rostlinné kultury in vitro jsou tkáňové, respektive orgánové 

nebo buněčné kultury. To znamená, že se pěstuje jen určité pletivo, orgán nebo suspenze 

buněk dané rostliny v umělém kultivačním médiu za definovaných podmínek. Tuto tkáň 

potom nazýváme explantát. Mohou jím být i spory, zralé nebo nezralé zárodky, semena 

nebo dokonce protoplasty, což jsou buňky bez buněčných stěn. Explantát se vyznačuje 

neomezenou životností a také tím, že vyžaduje sterilní zacházení po celou dobu svého 

pěstování, musí se s ním pracovat v autoklávu nebo v laminárním boxu. Výhoda 

explantátových kultur spočívá v možnosti dlouhodobé kultivace velkého množství buněk 

na malém místě. (1, 41, 42, 43) 

3.4.1 Typy explantátových kultur 

Buněčné tkáňové kultury 

Buněčné kultury jsou tvořeny nediferencovanými rostlinnými buňkami. V těchto 

kulturách se využívá totipotence rostlinné buňky. Při vzniku nové rostliny z rostlinných 

pohlavních buněk se nejprve vytvoří zárodečná buňka, zygota, která má aktivní všechny 

své geny. Během svého dalšího vývoje se dělí, přičemž všechny dceřiné buňky mají v jádře 

celou DNA, tak jak byla přítomna v zygotě. Proto označujeme rostlinnou buňku 

za totipotentní. V procesu diferenciace, kdy se každá buňka specializuje, se některé geny 

blokují. Za určitých okolností se rostlinné buňky mohou opět dediferencovat, to znamená, 

že se zpět aktivují zablokované geny a například z pletiva listu vznikne pletivo kořene, 

jak je patrné u vegetativního množení rostlin. Totipotence rostlinných buněk umožňuje 

vegetativní rozmnožování explantátových kultur, kdy z každé buňky kultury může 

vzniknout celá, diferencovaná rostlina. Některé rostlinné buňky ale totipotentní nejsou. 

Tuto schopnost ztratily kvůli své vysoké diferenciaci. Příkladem takových buněk jsou 

vodivé buňky lýka, které zcela ztratily jádro. Z dediferencovaných buněk explantátové 

kultury se získá zpět plnohodnotná rostlina tak, že se změní kultivační podmínky, a tím 

dojde k regeneraci nových struktur. (30, 42, 43, 44) 
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Při kultivaci explantátových kultur se používá meristematické, tedy dělivé pletivo. 

Toto pletivo je nediferencované a u rostlin plní funkci závalového hojivého pletiva, kalusu. 

Proto takovou tkáňovou kulturu nazýváme kalusová tkáňová kultura. (1) 

Suspenzní buněčná kultura 

Suspenzní kultura vzniká z rozpadavého kalusu po jeho přenesení do tekutého 

živného média a následném roztřepání. Je tvořena nediferencovanými meristematickými 

buňkami, které jsou v tekutém kultivačním médiu rozptýlené do homogenní kultury. 

To znamená, že se v médiu rovnoměrně vyskytují shluky dvou nebo i více buněk a rovněž 

samostatné buňky. Během pěstování suspenzních kultur je potřeba, aby se médium stále 

pohybovalo. (43) 

Vzhledem k tomu, že mají rostlinné explantátové kultury oproti kulturám 

mikroorganismů větší zdánlivou viskozitu, větší objem buněk, a jsou tedy i citlivější vůči 

střižným silám, vyžadují použití vhodného kultivačního zařízení. To musí zajistit, 

aby docházelo k šetrnému promíchávání kultury. Přitom ale toto promíchávání musí být 

dostatečné. V opačném případě nedochází v kultuře k potřebné výměně plynů a její 

metabolismus zpomaluje, případně až zastavuje množství přítomného kyslíku. Kromě toho 

buňky nadměrně sedimentují nebo flotují, čímž se v kultivační baňce vytváří systém tří 

oddělených fází. Pro kultivaci rostlinných suspenzních explantátů jsou tedy vhodné 

pomaloběžné rollery nebo pomaloběžné reciproké třepací stroje, na kterých bývají 

umístěny plastikové vaky. (43) 

Orgánové kultury 

Dalším typem rostlinných kultur in vitro jsou orgánové kultury. Většinou 

se k tomuto účelu používají dva typy rostlinných orgánů, vlásčité kořeny a pupeny 

hlavních nebo postranních vzrostných vrcholů. (44) 

3.4.2 Založení kultury 

Před založením nové explantátové kultury je potřeba nejprve vybrat vhodnou 

rostlinu, která bude mít požadované vlastnosti. Dále se musí použít médium, které zajistí 

nejlepší podmínky pro růst kultury. Příprava takového média spočívá v optimalizaci jeho 

složení z hlediska výživy, přísunu vitaminů, minerálů a stopových prvků a také z hlediska 

přítomnosti rostlinných hormonů. Aby explantát zůstal v nediferencovaném stavu, musí 



40 

 

použité médium obsahovat malé a vyvážené množství rostlinných hormonů. Pro udržení 

zvolené kultury je nutné, aby byl explantát geneticky stabilní. Genetickou stabilitu kultura 

získá po určité době, může to být za několik týdnů až let. (1, 44) 

V první fázi zakládání explantátové kultury se z parenchymatických pletiv různých 

rostlinných orgánů, jak nadzemních, tak podzemních, vypěstuje stabilní kultura s vysokou 

produkcí. Ta se dále kultivuje na tuhé živné půdě při teplotě 23 až 28 °C. Vytvoří se 

životaschopná kalusová kultura, a teprve z ní se následně odvozují buněčné a suspenzní 

kultury. (43) 

3.4.3 Růst kultury 

Určitou nevýhodou rostlinných explantátových kultur je relativně dlouhá doba 

potřebná ke kultivaci. Buněčný cyklus kořenových meristémů trvá 10 až 35 h a u běžných 

explantátových kultur minimálně 15 h, zatímco u mikroorganismů se jedná jen o desítky 

minut. S délkou kultivace se také zvyšují nároky na sterilitu procesu. Proto je snaha najít 

vhodné složení kultivačního média, které by proces kultivace, tedy růst a rozmnožování 

buněk, poněkud urychlilo. (43)  

Růst tkáňové kultury je charakterizován růstovou křivkou. Na počátku se buňky 

přizpůsobují novému prostředí a počet živých buněk obvykle klesá. Další fází je stále 

se zrychlující množení, které se po dosažení maximální rychlosti již dále nezrychluje. 

Postupně jsou vyčerpány živiny a naopak se hromadí toxické metabolity. V tu chvíli 

se rychlost množení začne zpomalovat, časem se vyrovnají rychlosti množení a odumírání 

buněk, a nakonec rychlost odumírání převyšuje rychlost množení a v kultuře ubývá živých 

buněk. (43, 44) 

Pokud se kultura dlouhodobě udržuje, dochází k hromadění metabolitů 

a ke genetickým změnám v kultivovaných pletivech. Stejný efekt může mít i dlouhodobé 

působení růstových látek, jako jsou cytokininy, na tkáně kultury. To všechno vede 

ke snižování schopnosti regenerace. Buněčné a kalusové kultury nadále přežívají, další 

kultury mohou odumírat. O genetických změnách se hovoří především v případě 

buněčných a kalusových kultur, kde v dlouhodobě udržovaných kulturách snižují nepřímou 

regeneraci. (9) 
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3.4.4 Regenerace in vitro 

Proces, kterým se z explantátu tvoří jednotlivé orgány rostliny, se nazývá 

regenerace. Pokud regenerace na pletivu explantátu probíhá přímo z jeho buněk 

nebo ze založených základů, jedná se o regeneraci přímou. O regeneraci nepřímé se hovoří 

v případě, že se buňky pletiva nejprve dělí na meristematické kalusové pletivo, a teprve 

z něj se tvoří další struktury rostliny. (42) 

Po založení explantátové kultury tento explantát může dlouhodobě přežívat 

bez dalších změn, může se dále vyvíjet a růst nebo se mohou vyvíjet struktury, které byly 

založeny už před izolací, případně dochází k různě rychlému odumírání kultury. Která 

z těchto situací nastane, záleží na tom, z jakého orgánu je kultura odvozená, v jakém 

fyziologickém a ontogenetickém stadiu se nacházela původní rostlina, ve kterém období 

se odebíral explantát a jak byl velký, jak kvalitní byla původní rostlina, jaký měla genotyp 

a jaké vlivy již dříve na rostlinu působily. Dalšími faktory jsou orientace explantátu 

nebo hustota založených struktur. (42) 

Regenerace v explantátové kultuře může probíhat jako organogeneze 

nebo embryogeneze. V případě organogeneze se zpravidla tvoří jednotlivé orgány rostliny. 

Celá rostlina vznikne, jestliže se vhodně upraví podmínky pro kultivaci. Na to, jakým 

směrem se bude organogeneze ubírat, mají vliv podmínky, za kterých probíhá kultivace. 

Nejdůležitějším faktorem je složení kultivačního média, zejména přítomnost růstových 

látek. Až na výjimky platí pravidlo, že pokud převažuje množství přítomných cytokininů 

nad auxiny, dochází k regeneraci prýtu, pokud převažují naopak auxiny, regenerují kořeny. 

Jestliže je koncentrace obou růstových faktorů přibližně stejná, tvoří se kalusová kultura, 

která dále roste, aniž by probíhala regenerace. Podmínkou je pouze to, že jak cytokininy, 

tak auxiny, jsou přítomny ve fyziologických koncentracích. (42) 

3.4.5 Podmínky kultivace 

Růst explantátové kultury ovlivňuje množství faktorů. V první řadě to je výživa, 

jak z hlediska minerálních látek, tak látky organické. Růstové látky a vitaminy jsou 

potřebné nejen pro samotný růst kultury, ale jsou také nezbytné při převádění kalusu 

na suspenzní kulturu. Výživu kultury zajišťuje kultivační médium, z čehož vyplývá, 

že základem je zvolení vhodného složení kultivačního média. Dalším důležitým faktorem 

je světlo. V případě světla je rozhodující jak jeho zdroj (resp. vlnová délka), tak jeho 
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intenzita a střídání světla a tmy. Vliv má i teplota v kultivační místnosti, případně plyny 

přítomné v kultivačním prostředí. (42, 43) 

3.4.6 Kultivační média 

Nejznámější a nejčastěji používané médium je Murashigeho-Skooga (MS-1962). 

Jeho složení bylo vymyšleno s ohledem na obsah minerálních látek v biomase kalusu, 

ale přesto se nejedná o ideální médium pro všechny druhy kultivovaných rostlin. Existují 

také jiná kultivační média. Pro kultivaci Trifolium pratense L. se používá kultivační 

médium podle Gamborga (B5). (42) 

3.4.7 Význam explantátových kultur 

Na konci šedesátých let dvacátého století se začala metoda explantátových kultur 

využívat ke studiu a získávání sekundárních metabolitů rostlin. Zvlášť těch, které se těžko 

chemicky syntetizují nebo extrahují z rostlin, případně také produktů z rostlin, jejichž 

pěstování je v běžných podmínkách obtížné. Dá se také využívat jako alternativa 

pro získávání produktů z rostlin běžně pěstovaných. Výhodou kultivace in vitro je, 

že kultura roste nezávisle na počasí, ročním období nebo půdních poměrech, podmínky 

pěstování si upravujeme sami. Navíc výsledné produkty nejsou kontaminovány 

a z hlediska kvality jsou stále stejné. Produkci sekundárních metabolitů můžeme dále 

ovlivnit působením biotických nebo abiotických elicitorů, které následně mohou měnit 

chemickou strukturu a složení metabolitů nebo ovlivňovat aktivaci genů. (2, 9, 43, 44, 45) 

Další uplatnění explantátových kultur je při pěstování ohrožených druhů rostlin, 

kde nestačí klasické pěstování ze semen. Vypěstované kultury se používají k obnovení 

těchto rostlin, k jejich výzkumu, vystavování, prodeji, pro potřeby výuky nebo se mohou 

ukládat do genové banky v případě, že není možné uchovávat semena. Pomocí 

explantátových kultur se udržuje genetická stabilita rostlinného materiálu. (5, 41, 43) 

Explantátové kultury mají svůj význam i v oblasti šlechtitelství rostlin, kde je 

možné uplatňovat genetické inženýrství. (43) 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Materiál, pomůcky a přístroje 

4.1.1 Použité rostlinné kultury 

Pro účely této práce byly použity suspenzní kultury dvou tetraploidních variet 

Trifolium pratense L. Jedná se o varietu DO-8 a Tempus. Semena těchto kultur pocházejí 

ze šlechtitelské stanice Domoradice, Česká republika. Experimenty se prováděly na tři 

roky staré suspenzní kultuře, odvozené z rozpadavé kalusové kultury mechanickým 

rozvolněním na třepačce. 

4.1.2 Ztráta sušením 

Ztráta sušením je ztráta hmotnosti vyjádřená v hmotnostních procentech. 

Do předem vysušené váženky byly odváženy asi 2,000 g explantátové kultury. Váženka 

s obsahem byla zvážena a sušena 2 hodiny v sušárně při 105 °C. Po vysušení a vychladnutí 

v exsikátoru byla zvážena. Ztráta sušením byla vztažena na navážku explantátové kultury 

a vyjádřena v procentech. Výsledná hodnota ztráty sušením je aritmetickým průměrem 

ze tří stanovení. Tato hodnota je u kultury Trifolium pratense L., variety DO-8 5,69 % 

a u variety Tempus 5,53 %. (46) 

4.1.3 Chemikálie 

6-benzylaminopurin č., Lachema, Brno 

Dihydrogenfosforečnan sodný č., Lachema, Brno 

Dusičnan draselný p. a., Lachema, Brno 

Dusičnan amonný p. a., Lachema, Brno 

Ethanol 96%, Lachema, Brno 

Glycin č., Lachema, Brno 

Chlorid kobaltnatý p. a., Lachema, Brno 

Chlorid pyridoxinia č., Koch-Light Laboratories, Colnbrook 

Chlorid thiaminia č., Koch-Light Laboratories, Colnbrook 

Chlorid vápenatý p. a., Lachema, Brno 
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Jodid draselný p. a., Lachema, Brno 

Kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová č., Lachema, Brno 

Kyselina boritá p. a., Lachema, Brno 

Kyselina chlorovodíková p. a., Lachema, Brno 

Kyselina mravenčí bezvodá p. a., Lachema, Brno 

Kyselina nikotinová č., Lachema, Brno 

Kyselina octová bezvodá p. a., Lachema, Brno 

Kyselina octová ledová p. a., Lachema, Brno 

Kyselina šťavelová č., Lachema, Brno 

Methanol p. a., Lachema, Brno 

Molybdenan sodný p. a., Lachema, Brno 

Myoinositol č., Sigma, St. Louis 

Sacharóza p. a., Lachema, Brno 

Síran amonný p. a., Lachema, Brno 

Síran hořečnatý p. a., Lachema, Brno 

Síran manganatý p. a., Lachema, Brno 

Síran měďnatý p. a., Lachema, Brno 

Síran zinečnatý p. a., Lachema, Brno 

Síran železnatý p. a., Lachema, Brno 

4.1.4 Přístroje a pomůcky 

Analytické váhy A 200S, Sartorius, Göttingen 

Autokláv PS 20A, Chirana, Brno 

Horkovzdušný sterilizátor HS 31A, Chirana, Brno 

Box s laminárním prouděním Fatran LF, Žilina 

Roler, Vývojové dílny AV ČR, Praha 

Spektrofotometr CE 1010, Cecil Instruments, Cambridge 

Vodní lázeň KL – 1, Laboratorní přístroje, Praha 

Chromatografická sestava Jasco (čerpadlo PU-2089, detektor MD-2015, 

autosampler AS-2055), Merck, Darmstadt 

Kolona LiChrosper RP-18 250x4 (5μm) s předkolonkou, Merck, Darmstadt 
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4.2 Kultivace explantátové kultury Trifolium pratense L. 

4.2.1 Nádoby a nástroje použité ke kultivaci 

Odvození a kultivace explantátových kultur proběhla za použití nádobí z varného 

skla SIAL. Toto varné sklo je odolné vůči vodě, chemikáliím i rozdílům teplot a splňuje 

tedy požadavky kultivace explantátových kultur. Pro kultivaci suspenzních kultur 

se používaly varné baňky ze skla SIAL o objemu 250 ml. Během pokusu se používaly také 

kovové pinzety. Ty byly nejprve opláchnuty 96 % ethanolem, poté zabaleny do hliníkové 

folie a následně sterilizovány v horkovzdušném sterilizátoru při 200 °C po dobu 2 hodin. 

4.2.2 Živné médium 

Pro kultivaci tkáňových kultur bylo použito živné médium podle Gamborga, které 

má následující složení: (47) 

KNO3 

CaCl2 . 2 H2O 

MgSO4 . 7 H2O 

(NH4)2SO4 

NaH2PO4 . H2O 

FeSO4 . 7 H2O  

Na2EDTA 

KI 

H3BO3  

MnSO4 . H2O 

ZnSO4 . 7 H2O 

Na2MoO4 . 2 H2O 

CuSO4 . 5 H2O 

CoCl2 . 6 H2O 

Myoinositol 

Kyselina nikotinová
 

Pyridoxin 

Thiamin 

Sacharosa
 

2 500,00 mg.l
-1

 

150,00 mg.l
-1

 

250,00 mg.l
-1

 

134,00 mg.l
-1

 

150,00 mg.l
-1

 

27,84 mg.l
-1

 

37,34 mg.l
-1

 

0,75 mg.l
-1

 

3,00 mg.l
-1 

10,00 mg.l
-1

 

2,00 mg.l
-1

 

0,25 mg.l
-1

 

0,025 mg.l
-1

 

0,025 mg.l
-1

 

100,00 mg.l
-1

 

1,00 mg.l
-1

 

1,00 mg.l
-1

 

10,00 mg.l
-1

 

30 000,00 mg.l
-1
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Jako stimulátor růstu byla použita kombinace kyseliny 2,4-dichlorfenoxyoctové 

(2 mg.l
-1

) s 6-benzylaminopurinem (2 mg.l
-1

). (48) 

Jednotlivé substance byly naváženy na analytických vahách, látky s nízkou 

koncentrací se pipetovaly ze zásobních roztoků. Všechny látky byly rozpuštěny 

v destilované vodě v odměrné baňce o objemu 1000 ml a doplněné destilovanou vodou 

po rysku. Poté se přidávaly stimulátory růstu. Živné médium se rozdělilo po 25 ml 

do varných baněk, baňky se uzavřely hliníkovou folií a sterilizovaly se v autoklávu 

při 121 °C a 0,1 MPa po dobu 15 minut. 

4.2.3 Kultivace a pasážování 

Suspenzní kultura byla kultivována ve varných baňkách na pomaloběžném roleru. 

Ke kultivaci bylo použito tekuté médium podle Gamborga. V kultivační místnosti 

se udržovala teplota 25 °C, světelná perioda byla 16 hodin světlo a 8 hodin tma. 

Pasážování probíhalo po 14 dnech. (48) Provádělo se v aseptickém boxu s laminárním 

prouděním. Před použitím byl prostor tohoto boxu vymyt roztokem Ajatinu zředěným 

v poměru 1:10 a vyzářen germicidní zářivkou po dobu nejméně 1 hodiny. V průběhu 

celého pasážování se dodržovaly přísně aseptické podmínky a pracovalo se se sterilním 

sklem a nástroji. 
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4.3 Ovlivnění produkce pomocí prekurzoru 

4.3.1 Příprava roztoků kyseliny skořicové 

Při pokusech na obou explantátových kulturách byl použit prekurzor 

fenylpropanového metabolismu – kyselina skořicová. Byly připraveny čtyři roztoky 

kyseliny skořicové v 70 % ethanolu o koncentracích: 

Koncentrace I 

Koncentrace II 

Koncentrace III 

Koncentrace IV 

0,1 mmol.l
-1

 

1 mmol.l
-1

 

10 mmol.l
-1

 

100 mmol.l
-1

 

Z nejsilnější koncentrace roztoku kyseliny skořicové se ředěním připravovaly 

roztoky o nižší koncentraci. Připravené roztoky byly uchovávány v lednici. 

4.3.2 Průběh ovlivňování produkce 

K suspenzním kulturám Trifolium pratense L. variety DO-8 a variety Tempus byl 

pro zvýšení produkce flavonoidů a isoflavonoidů přidán prekurzor jejich biosyntézy 

kyselina skořicová ve čtyřech různých koncentracích, a to ve 21. dni kultivace. (48) 

S kulturami se pracovalo v aseptickém prostředí laminárního boxu. 

Pro každou varietu Trifolium pratense L. bylo použito 72 baněk se suspenzní 

kulturou. Vždy do 16 baněk se přidal 1,00 ml kyseliny skořicové o dané koncentraci, 

zbylých 8 baněk sloužilo jako kontrolní vzorky. Místo kyseliny skořicové se do nich přidal 

pro doplnění objemu 1,00 ml destilované vody. Baňky se označily, uzavřely hliníkovou 

folií a za uvedených podmínek probíhala kultivace. 

Po 6 hodinách kultivace se odebíraly vzorky ze 4 baněk od každé koncentrace 

kyseliny skořicové a 4 baňky kontrolních vzorků bez přidané kyseliny skořicové. Další 

odběr vzorků byl po 24 a 48 hodinách. Tentokrát se odebíraly vzorky jen z 16 baněk, 

4 baňky od každé koncentrace kyseliny skořicové. Poslední odběr vzorků se dělal 

po 168 hodinách, odebírala se kultura ze 4 baněk od každé koncentrace kyseliny skořicové 

a 4 další kontrolní vzorky bez kyseliny skořicové. Filtrací za sníženého tlaku se oddělily 

buňky suspenzních kultur od kultivačního média. Sušení probíhalo při laboratorní teplotě. 
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U každého vzorku bylo provedeno stanovení obsahu flavonoidů dle ČL 2009 

a statistické vyhodnocení výsledků. V případě variety DO-8 bylo provedeno také stanovení 

obsahu isoflavonoidů pomocí HPLC. 
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4.4 Stanovení obsahu flavonoidů 

Po reakci s roztokem kyseliny borité a kyseliny šťavelové v kyselině mravenčí 

bezvodé byl stanoven obsah flavonoidů pomocí spektrofotometrie. (46) 

Základní roztok: 

0,200 – 0,400 g práškované kultury se ve 250ml baňce smíchá se 40 ml 

lihu R 60% (V/V) a zahřívá se 10 minut ve vodní lázni při teplotě 60 °C, za častého 

protřepávání. Po ochlazení se zfiltruje přes chomáček vaty do 100ml odměrné baňky. 

Chomáček vaty se vloží ke zbytku kultury ve 250ml baňce, přidá se 40 ml 

lihu R 60% (V/V) a zahřívá se 10 minut ve vodní lázni při teplotě 60 °C, za častého 

protřepávání. Po ochlazení se zfiltruje do téže odměrné baňky. 250ml baňka i filtr 

se promyjí lihem R 60% (V/V) a promývací tekutina se přidá do odměrné baňky. Spojené 

roztoky se zředí lihem R 60% (V/V) na 100,0 ml a roztok se zfiltruje. 

Zkoušený roztok: 

5,0 ml základního roztoku se odpaří v baňce s kulatým dnem za sníženého tlaku 

do sucha. Zbytek se rozpustí v 8 ml směsi objemových dílů methanolu R a kyseliny octové 

ledové R (10 + 100) a převede se do 25ml odměrné baňky. Baňka s kulatým dnem 

se promyje 3 ml směsi objemových dílů methanolu R a kyseliny octové ledové R (10 + 100) 

a promývací tekutina se převede do téže odměrné baňky. K tomuto roztoku se přidá 

10,0 ml roztoku, který obsahuje kyselinu boritou R (25,0 g/l) a kyselinu šťavelovou R 

(20,0 g/l) v kyselině mravenčí bezvodé R a zředí se kyselinou octovou bezvodou R 

na 25,0 ml. 

Kontrolní roztok: 

5,0 ml základního roztoku se odpaří v baňce s kulatým dnem za sníženého tlaku 

do sucha. Zbytek se rozpustí v 8 ml směsi objemových dílů methanolu R a kyseliny octové 

ledové R (10 + 100) a převede se do 25ml odměrné baňky. Baňka s kulatým dnem 

se promyje 3 ml směsi objemových dílů methanolu R a kyseliny octové ledové R (10 + 100) 

a promývací tekutina se převede do téže odměrné baňky. K tomuto roztoku se přidá 

10,0 ml kyseliny mravenčí bezvodé R a zředí se kyselinou octovou bezvodou R na 25,0 ml. 
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Po 30 minutách se měří absorbance zkoušeného roztoku při 410 nm 

proti kontrolnímu roztoku. 

Obsah flavonoidů v procentech, vyjádřeno jako hyperosid (C21H20O12), se vypočítá 

podle vzorce: 

       

 
 

v němž značí: 

A – absorbanci roztoku v maximu při 410 nm; 

m – hmotnost zkoušené kultury v gramech. 

Specifická absorbance má hodnotu 405. 
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4.5 Stanovení obsahu isoflavonoidů 

Obsah isoflavonoidů se stanovoval u kultury DO-8 Trifolium pratense L., která 

byla vystavena působení kyseliny skořicové, a u příslušných kontrolních vzorků. Stanovení 

daidzeinu, genisteinu, genistinu, formononetinu a biochaninu A bylo prováděno 

vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií. (49) 

4.5.1 Postup stanovení 

Příprava vzorku: 

Vzorek pro stanovení isoflavonoidů pomocí vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie se připravuje z asi 0,3000-0,5000 g vysušené kultury, která se nejprve 

upráškuje, smíchá se ve 100ml baňce s 15 ml methanolu 80 % a extrahuje se na vodní lázni 

pod zpětným chladičem. Po 30 min extrakce se obsah baňky ochladí a zfiltruje přes 

chomáček vaty do odměrné baňky o objemu 25 ml. Kultura, která zůstane ve 100ml baňce, 

se extrahuje znova spolu s chomáčkem vaty a 15 ml methanolu 80 % na vodní lázni 

pod zpětným chladičem po dobu 20 min. Extrakt se opět ochladí a zfiltruje do téže 25ml 

odměrné baňky. Spojené extrakty v baňce se doplní na 25,0 ml methanolem 80 %. Vzniklý 

roztok se zfiltruje do vialek a dále se analyzuje metodou HPLC. Obsah všech měřených 

látek byl kvantifikován matematickou metodou normalizace a porovnáním s kalibrační 

křivkou vytvořenou pomocí externě měřeného standardu téže látky. 

Parametry HPLC analýzy: 

Chromatograf: Jasco (autosampler AS-2055 Plus, čerpadlo PU-2089 Plus, detektor 

MD-2015, MD-2020) 

Kolona: kolona LiChrosper RP-18 (250 x 4 mm, velikost částic 5 μm) s ochrannou 

předkolonkou 

Objem nástřiku: 20 μl 

Mobilní fáze: 

fáze A: methanolový roztok kyseliny o-fosforečné (0,15 % m/v) 

fáze B: vodný roztok kyseliny o-fosforečné (0,15 % m/v) 
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Eluce mobilní fáze probíhá nejdříve gradientově. V čase t = 0 min bylo složení 

30 % methanolu a 70 % vody, v čase t = 9 min 80 % methanolu a 20 % vody. Následovala 

isokratická eluce stejným složením do času t = 15 min. 

Standardy: genistin, genistein, daidzein, formononetin 

Průtok: 1,1 ml/min 

Detekce: DAD Jasco MD-2015, λ = 200-650 nm, vyhodnoceno při 260 nm 
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4.6 Statistické hodnocení 

Statistické zpracování naměřených hodnot obsahu flavonoidů v kulturách Trifolium 

pratense L. bylo provedeno na základě T – testu (test významnosti rozdílu dvou průměrů), 

pro zvolenou hladinu významnosti p = 0,05. (50, 51)  

Aritmetický průměr 

   
 

 
   

 

   

 

Směrodatná odchylka 

   
 

 
         
 

   

 

n ........... rozsah souboru 

xi ........... naměřené hodnoty 

   ........... aritmetický průměr 

s ............ směrodatná odchylka 

T – test 

  
         

     
      

 
  

             

     
 

n1............ počet členů pokusného souboru 

n2 ........... počet členů kontrolního souboru 

  1 ............aritmetický průměr pokusného souboru 

  2 ........... aritmetický průměr kontrolního souboru 

s1 ............ směrodatná odchylka pokusného souboru 

s2 ............ směrodatná odchylka kontrolního souboru 

t .............. testovací kritérium 
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Testovacímu kritériu t přísluší rozdělení se stupněm volnosti (ν) vypočítaného 

podle vztahu: 

          

Vypočtená hodnota testovacího kritéria t se porovná s příslušnou kritickou 

hodnotou tp (ν) pro vypočítaný stupeň volnosti (ν) a zvolenou hladinu významnosti (p). 

Je-li hodnota t větší než hodnota tp (ν) je rozdíl           statisticky významný na hladině 

významnosti (p). 

Pro vypočtený počet stupňů volnosti ν = 2 a pro p (0,05) je kritická hodnota 

tp(ν) = 3,182. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Obsah flavonoidů 

Tabulka 1: Produkce flavonoidů v suspenzní kultuře Trifolium pratense L., varieta DO-8, 

ovlivněná kyselinou skořicovou 

Koncentrace 

kyseliny 

skořicové 

[mmol.l
-1

] 

Doba 

působení 

kyseliny 

skořicové 

[h] 

Ovlivnění prekurzorem Kontrola 

T-test 
Průměrný 

obsah 

flavonoidů 

[%] 

Směrodatná 

odchylka 

Průměrný 

obsah 

flavonoidů 

[%] 

Směrodatná 

odchylka 

0,1 

6 0,2344 0,0710 0,2078 0,0264 0,351 

24 0,2415 0,0659 0,2078 0,0264 0,475 

48 0,3027 0,0721 0,2078 0,0264 1,236 

168 0,1904 0,0300 0,2248 0,0221 0,923 

1 

6 0,1843 0,0381 0,2078 0,0264 0,507 

24 0,2275 0,0165 0,2078 0,0264 0,633 

48 0,2981 0,0949 0,2078 0,0264 0,917 

168 0,2389 0,0260 0,2248 0,0221 0,413 

10 

6 0,1587 0,0164 0,2078 0,0264 1,580 

24 0,4107 0,0140 0,2078 0,0264 6,790* 

48 0,2202 0,0028 0,2078 0,0264 0,467 

168 0,1967 0,0698 0,2248 0,0221 0,384 

100 

6 0,1177 0,0167 0,2078 0,0264 2,884 

24 0,2216 0,0247 0,2078 0,0264 0,382 

48 0,3275 0,0642 0,2078 0,0264 1,724 

168 0,2435 0,0279 0,2248 0,0221 0,525 

 

*Hodnoty statisticky významně lišící se od kontrolních hodnot na hladině významnosti 

p=0,05 
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Graf 1: Produkce flavonoidů v suspenzní kultuře Trifolium pratense L., varieta DO-8, 

ovlivněná kyselinou skořicovou 
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Tabulka 2: Produkce flavonoidů v suspenzní kultuře Trifolium pratense L., varieta 

Tempus, ovlivněná kyselinou skořicovou 

Koncentrace 

kyseliny 

skořicové 

[mmol.l
-1

] 

Doba 

působení 

kyseliny 

skořicové 

[h] 

Ovlivnění prekurzorem Kontrola 

T-test 
Průměrný 

obsah 

flavonoidů 

[%] 

Směrodatná 

odchylka 

Průměrný 

obsah 

flavonoidů 

[%] 

Směrodatná 

odchylka 

0,1 

6 0,1431 0,0143 0,2510 0,0068 6,814 

24 0,1327 0,0001 0,2510 0,0068 17,395 

48 0,1599 0,0255 0,2510 0,0068 3,452 

168 0,3457 0,0875 0,2625 0,0045 0,950 

1 

6 0,1759 0,0136 0,2510 0,0068 4,939 

24 0,2421 0,0253 0,2510 0,0068 0,340 

48 0,1772 0,0054 0,2510 0,0068 8,499 

168 0,3159 0,0519 0,2625 0,0045 1,025 

10 

6 0,2401 0,0051 0,2510 0,0068 1,282 

24 0,1970 0,0080 0,2510 0,0068 5,143 

48 0,1725 0,0084 0,2510 0,0068 7,264 

168 0,1791 0,0710 0,2625 0,0045 1,172 

100 

6 0,2033 0,0626 0,2510 0,0068 0,758 

24 0,2100 0,0252 0,2510 0,0068 1,571 

48 0,2112 0,0522 0,2510 0,0068 0,756 

168 0,1772 0,0277 0,2625 0,0045 3,040 
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Graf 2: Produkce flavonoidů v suspenzní kultuře Trifolium pratense L., varieta Tempus, 

ovlivněná kyselinou skořicovou 
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5.2 Obsah isoflavonoidů 

Tabulka 3: Produkce isoflavonoidů v suspenzní kultuře Trifolium pratense L., varieta 

DO-8, ovlivněná kyselinou skořicovou 

Koncentrace 

kyseliny 

skořicové 

[mmol.l
-1

] 

Doba působení 

kyseliny 

skořicové [h] 

Obsah isoflavonoidů [%] 

genistin daidzein genistein biochanin A 

- 
6 0,01 0,01 - - 

168 0,01 0,01 - - 

0,1 

6 0,01 - - - 

24 0,02 0,01 - - 

48 0,02 - - - 

168 0,01 - - - 

1 

6 0,01 0,01 - - 

24 0,01 - - - 

48 0,04 - - - 

168 0,01 - - - 

10 

6 0,01 0,01 - - 

24 0,01 - - - 

48 0,05 0,02 0,01 0,01 

168 0,01 - - - 

100 

6 0,01 - - - 

24 0,01 - - - 

48 0,09 0,04 0,01 0,01 

168 0,01 - - - 

  



60 

 

Graf 3: Produkce isoflavonoidu genistinu v suspenzní kultuře Trifolium pratense L., 

varieta DO-8, ovlivněná kyselinou skořicovou 

 

Graf 4: Produkce isoflavonoidu daidzeinu v suspenzní kultuře Trifolium pratense L., 

varieta DO-8, ovlivněná kyselinou skořicovou 
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Graf 5: Produkce isoflavonoidu genisteinu v suspenzní kultuře Trifolium pratense L., 

varieta DO-8, ovlivněná kyselinou skořicovou 

 

Graf 6: Produkce isoflavonoidu biochaninu A v suspenzní kultuře Trifolium pratense L., 

varieta DO-8, ovlivněná kyselinou skořicovou 
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6 DISKUSE  

Rostlinné explantátové kultury by mohly být perspektivním zdrojem sekundárních 

metabolitů. Problém, který dosud brání širšímu využívání tohoto potenciálu rostlinných 

explantátů, spočívá v tom, že rostlinné buňky in vitro produkují těchto látek podstatně 

méně než samotné rostliny za běžných podmínek. Aby se v budoucnosti mohlo těžit 

z výhod, které skýtá kultivace in vitro, zkoumají se možnosti, jak zvýšit produkci 

obsahových látek rostlinnými explantátovými kulturami. (5, 6, 7, 8) 

Jedním ze způsobů ovlivňování produkce explantátových kultur je působení 

prekurzory biosyntézy sekundárních metabolitů. Kyselina skořicová je součástí 

fenylpropanového metabolismu, a proto se studuje její vliv na produkci flavonoidů 

a isoflavonoidů. V této diplomové práci se zjišťovaly změny v produkci flavonoidů 

u suspenzní kultury Trifolium pratense L., variety DO-8 a variety Tempus. U kultury 

Trifolium pratense L., varieta DO-8, u níž byly příznivější výsledky působení kyseliny 

skořicové na produkci flavonoidů, se zjišťoval také vliv tohoto prekurzoru na produkci 

isoflavonoidů. Na obě kultury se působilo lihovým roztokem kyseliny skořicové o čtyřech 

různých koncentracích (0,1 mmol.l
-1

, 1 mmol.l
-1

, 10 mmol.l
-1

 a 100 mmol.l
-1

), což jsou 

koncentrace, které se běžně u kyseliny skořicové používají. (11, 12) 

Kromě vlivu různých koncentrací na dvě variety Trifolium pratense L. se také 

zjišťoval vliv délky působení kyseliny skořicové. Vzorky se odebíraly ve čtyřech časových 

intervalech, a to po 6, 24, 48 a 168 hodinách. Kontrolní vzorky, ke kterým se kyselina 

skořicová nepřidávala, se odebíraly ve dvou časových intervalech, po 6 a 168 hodinách. 

Častější odběr nebyl prováděn (není nutný), protože v krátkých časových intervalech 

nejsou výrazné změny v produkci flavonoidů. Z tohoto důvodu je možné srovnávat vzorky, 

na které se působilo kyselinou skořicovou po dobu 24 a 48 hodin, s kontrolním vzorkem 

odebraným po 6 hodinách. (52) 

Stanovením obsahu flavonoidů v kultuře Trifolium pratense L., varieta DO-8 

po působení kyseliny skořicové, byl zjištěn největší a statisticky významný nárůst 

flavonoidů, o 98 % oproti kontrole, při působení kyselinou skořicovou o koncentraci 

10 mmol.l
-1

 po dobu 24 hodin. (Tabulka 1, Graf 1) Další koncentrace kyseliny skořicové 

zvýšily produkci flavonoidů nejvíce při 48 hod působení, o 46 % vlivem koncentrace 
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0,1 mmol.l
-1

, o 43 % u koncentrace 1 mmol.l
-1

 a o 58 % u koncentrace 10 mmol.l
-1

. Tyto 

ani další výsledky již nebyly statisticky významné. 

U pěti vzorků bylo zjištěno snížení obsahu flavonoidů. Nejmenší obsah flavonoidů 

byl naměřen po 6 hod působení nejsilnější koncentrace 100 mmol.l
-1

 kyseliny skořicové, 

v tomto případě produkce flavonoidů klesla o 43 %. Menší pokles byl zaznamenán 

u koncentrace 10 mmol.l
-1

, a to o 24 %, opět po 6 hodinách. 

Na kulturu Trifolium pratense L., varieta Tempus působila kyselina skořicová spíše 

toxicky. (Tabulka 2, Graf 2) Ke zvýšení obsahu flavonoidů došlo pouze ve dvou případech, 

a to po 168hodinové aplikaci nejslabší koncentrace 0,1 mmol.l
-1

 o 32 % a koncentrace 

1 mmol.l
-1

 o 20 %. Všechny ostatní vzorky měly obsah flavonoidů nižší než kontrola. 

Po 24 hodinovém působení 0,1 mmol.l
-1

 kyseliny skořicové bylo největší snížení o 47 %. 

Žádný z těchto výsledků není statisticky významný. 

Obsah isoflavonoidů se zjišťoval u variety DO-8. (Tabulka 3, Graf 3, 4, 5, 6) 

U kontrolních vzorků byl zjištěn obsah genistinu a daidzeinu. Pozitivní vliv na tvorbu 

isoflavonoidů měly především koncentrace 10 mmol.l
-1

 a 100 mmol.l
-1

 při působení 

po dobu 48 hod. Koncentrace 10 mmol.l
-1

 způsobila zvýšení genistinu o 400 % a daidzeinu 

o 100 %, koncentrace 100 mmol.l
-1

 dokonce zvýšila genistin o 800 % a daidzein o 300 %. 

V obou případech byla také indukovaná produkce genisteinu a biochaninu A. 

Při porovnání obou variet Trifolium pratense L. se jeví varieta DO-8 vhodnější 

pro ovlivňování produkce flavonoidů působením kyseliny skořicové, jakožto prekurzoru 

fenylpropanového metabolismu. 

Dosažené výsledky odpovídají výsledkům získaným na explantátových kulturách 

Dionaea muscipula a Drosera capensis, kde se dosáhlo, podobně jako u variety DO-8, jen 

nevýznamného nárůstu produkce flavonoidů a naftochinonů. (11) Při pokusu s varietou 

Tempus byly výsledky spíše negativní jako u explantátové kultury Angelica Archangelica. 

(8) 
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7 ZÁVĚR 

Závěry, vyvozené z výsledků této diplomové práce jsou následující: 

1. Nejvýraznějšího zvýšení obsahu flavonoidů u suspenzní kultury Trifolium 

pratense L., varieta DO-8 bylo dosaženo po působení kyselinou skořicovou 

o koncentraci 10 mmol.l
-1

 po dobu 24 hod, kdy se jejich produkce statisticky 

významně zvýšila o 98 % oproti kontrole na 0,4107 %. 

2. Nejvyšší obsah flavonoidů u kultury Trifolium pratense L., varieta Tempus, a to 

0,3457 %, způsobila nejnižší koncentrace kyseliny skořicové 0,1 mmol.l
-1

 

za 168 hod svého působení na kulturu. Zvýšení produkce bylo o 32 % 

oproti kontrole. 

3. K ovlivňování produkce flavonoidů pomocí prekurzorů jejich biosyntézy 

je vhodnější varieta DO-8. 

4. Produkci isoflavonoidů v suspenzní kultuře Trifolium pratense L., varieta DO-8 

nejvíce zvýšilo působení 100 mmol.l
-1

 kyseliny skořicové po dobu 48 hod. 

Množství genistinu se zvýšilo o 800 %, daidzeinu o 300 % a navíc 

se indukovala produkce genisteinu a biochaninu A. 
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