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1 ÚVOD 

 Důleţitost rostlin pro své léčebné vyuţití je známa jiţ od pradávna. Některé 

látky si svůj význam zachovávají dodnes a v podstatě jsou v terapii nenahraditelné. 

Jedná se např. o kyselinu acetylsalicylovou, která se dříve získávala z vrbové kůry, nebo 

digoxin získávaný z náprstníku, který se dodnes pouţívá k léčbě srdečního selhávání. 

Rovněţ třezalka je díky svým obsahovým látkám nezastupitelná. Nachází široké 

moţnosti svého působení, v oblasti uvolnění křečí hladkého svalstva, antidepresivních, 

protizánětlivých i diuretických účinků, zároveň je vhodná k zevnímu uţití při hojení ran. 

 Vzhledem k tomu, ţe zemědělská produkce nemusí být vţdy dostatečná 

a je ovlivněna mnoha klimatickými vlivy, jsou tudíţ zkoumány jiné způsoby získávání 

účinných látek z rostlin. Zde nachází uplatnění různé biotechnologické metody. Mohou 

pomáhat zvyšovat odolnost rostlinného organismu vůči vnějším vlivům nebo pomocí 

stresových reakcí zvyšovat výnosnost sekundárních metabolitů, které jsou pro člověka 

zásadní. Velmi výhodná je produkce rostlin in vitro.  Při tomto způsobu lze pěstovat 

i rostliny, které mají vysoké nároky na podmínky kultivace a normálně by v daných 

klimatických podmínkách nerostly. Dále lze získat produkty prosté pesticidů nebo 

insekticidů. Nevýhodou však je, ţe mnohdy rostliny in vitro produkují méně 

sekundárních metabolitů, neţ by tomu bylo ve volné přírodě. Proto jsou hledány různé 

způsoby, jak zvýšit produkci sekundárních metabolitů v rostlinách pěstovaných 

in vitro. (1) 

Jednou z těchto metod je elicitace. Podstatou elicitace je vyvolání stresové 

reakce u rostliny, která následně vede k ovlivnění biosyntézy sekundárních metabolitů. 

Je zaloţena na pozorování rostliny v přirozeném prostředí, kdy je rostlina nucena 

většinu svého ţivota čelit nepříznivým vlivům okolního prostředí, např. výkyvy teplot, 

změny světelného záření, působení mikrobiálních infekcí či změnám v minerální 

výţivě. Tím si vyvine celou řadu adaptačních a aklimatizačních mechanismů, které jí 

pomáhají reagovat na danou situaci. (2) 

 Jedním ze zkoumaných elicitorů je selen. Z mnoha studií je patrné, ţe po jeho 

působení se zvyšuje ochrana rostliny před oxidačním stresem. Zároveň působí 

na zvýšení produkce sekundárních metabolitů.  
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2 CÍL PRÁCE 

Cílem práce je zjistit vliv selenu (jako abiotického elicitoru) na produkci 

flavonoidů v kalusové a suspenzní kultuře Hypericum perforatum L. Na základě 

stanovení obsahu flavonoidů metodou HPLC zjistit, zda je selen schopen ovlivnit 

produkci těchto obsahových látek. Zároveň je také sledováno moţné vylučování 

flavonoidů do ţivného média.   
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.) 

3.1.1 Charakteristika 

 Třezalka tečkovaná patří do čeledi třezalkovité (Hypericaceae, Clusiaceae). 

Je to vytrvalá bylina slunných strání, luk a pastvin především Evropy a Asie. Postupně 

byla zavlečena do teplotně příhodných oblastí všech kontinentů. (3) 

Lodyha je přímá, tuhá, větvená, aţ 1 m vysoká. Listy jsou vstřícné, přisedlé, podlouhle 

vejčité s prosvítavým tečkováním. (4) Čepel obsahuje roztroušené schizogenní sekreční 

dutiny a při okrajích se objevují červené ţlázky s antrachinonovým pigmentem 

hypericinem. (5) Květy tvoří cymózní květenství, jsou oboupohlavné, pětičetné 

s volnými obaly. Kališní lístky jsou kopinaté, černě tečkované. Korunní lístky jasně 

ţluté, tečkované. Doba květu probíhá od června do září. Plodem je třípouzdrá tobolka, 

která uvnitř obsahuje hnědá semena. (4, 5) 

Obrázek č. 1: Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.) (6) 
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3.1.2 Mikroskopie  

 Droga je lékopisná. V Českém lékopisu 2009 jsou uvedeny dvě monografie 

Herba hyperici (Třezalková nať) a Hyperici herbae extractum siccum quantificatum 

(Extrakt z třezalkové natě suchý kvantifikovaný).  Herba hyperici je sbírána v období 

květu, jedná se o celé nebo řezané kvetoucí vrcholky Hypericum perforatum L. (7) 

 Listový líc obsahuje pokoţkové buňky, které jsou slabě chobotnaté, na rubu 

pak menší a vlnité s oválnými průduchy. Průduchy obvykle obklopují tři vedlejší buňky. 

V listovém mezofylu se nachází kulovité sekreční nádrţky s lesklými tukovitými 

kapkami a zároveň se zde objevují i nádrţky s červenou hmotou. V korunních plátcích 

jsou prosenchymatické pokoţkové buňky, ve kterých se vyskytují velké sekreční 

kanálky s krvavě červeným sekretem a tukovými kapkami. (8) 

3.1.3 Pouţití 

 Třezalka má široké spektrum léčebného vyuţití. Doporučuje se k uvolnění křečí 

trávicího ústrojí, ţlučových cest, při zánětech ţaludku a střev, ke zvýšení tvorby 

ţaludečních šťáv. Působí mírně diureticky. (4) Jako antiflogistikum lze vyuţít 

při zánětech dýchacích a močových cest. (3) Známé jsou její antidepresivní účinky, 

slouţí jako prostředek k uklidnění při neurózách, depresích, melancholiích 

i při migréně. (4) Mechanismus účinku je vysvětlován tím, ţe působí analogicky jako 

inhibitory monoaminooxidázy (MAO) vyvolávající odbourávání neurotransmiterů 

serotoninu, dopaminu a noradrenalinu. Anxiolytický účinek je vysvětlován inhibicí 

dopamin-beta-hydrolázy, která transformuje dopamin na noradrenalin. Dále třezalka 

zvyšuje koncentraci melatoninu v séru, čímţ upravuje cirkadiální rytmus. (9) Zevně 

je droga vhodná i k léčení infikovaných ran, pohmoţděnin a ekzémů. Výsledky léčby 

ekzémů se dají očekávat po uplynutí doby 6 aţ 8 týdnů. Zlepšuje kvalitu cévní 

stěny. (10) Vnitřně je podáváno 2 - 4 g drogy ve formě nálevu 3krát denně. K zevnímu 

pouţití se připravuje 5 % nálev. (4) 

  

3.1.4 Kontraindikace a neţádoucí účinky 

 Kontraindikací pro podání drogy jsou pylové alergie, těţší formy cukrovky, 

nízký krevní tlak a nádorové onemocnění. Rovněţ se nedoporučuje uţívání v době 

těhotenství a při kojení. Vyšší dávky mohou vyvolat průjem a vnitřní krvácení. Hlavním 

neţádoucím účinkem je fotosenzibilizace, která se projevuje zčervenáním kůţe 

po působení UV záření. Tato reakce je způsobena hypericinem. Droga se nesmí podávat 
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dlouhodobě. Při vleklých onemocněních je doporučováno uţívat tři týdny a poté udělat 

minimálně týdenní pauzu. (4, 10) 

 

3.1.5 Interakce 

 Třezalka tečkovaná vykazuje celou řadu lékových interakcí. Farmakodynamické 

interakce nastanou, pokud je třezalka podána současně s léčivy, které zvyšují hladinu 

serotoninu v mozku.  Tato kombinace můţe vyvolat serotoninový syndrom, který 

se projevuje třesem, zrychlením srdeční činnosti, zmateností aţ bezvědomím. Týká 

se to např. antimigrenik (triptany) nebo antidepresiv ze skupiny selektivních inhibitorů 

zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). (11) 

 Příčinou četných farmakokinetických interakcí je skutečnost, ţe třezalka 

je induktorem mikrosomálních enzymů P450. Jedná se o cytochrom P 3A4, 2E1, 2C19. 

Dále je substátem P-glykoproteinu. (12) Třezalku by tudíţ neměli uţívat pacienti, kteří 

jsou léčeni těmito léčivy: warfarin, cyklosporin, orální kontraceptiva, theofylin, digoxin, 

inhibitory HIV proteázy. (13) 

  

3.2 Obsahové látky 

 V rodu třezalka bylo popsáno více neţ 120 chemicky rozdílných chemických 

látek. Herba hyperici obsahuje tyto sekundární metabolity: antrachinonové deriváty 

(hypericin, pseudohypericin), floroglucinoly (hyperforin, adhyperforin), xanthony, 

flavonoidy (hyperosid, kvercitrin, izokvercitrin, rutin, kemferol), katechinové třísloviny, 

proanthocyanidy, silice, fenoly (kyselinu kávovou, chlorogenovou, ferulovou), z dalších 

látek pak mastné kyseliny a steroly. (3, 4)  

 Kvercetin patří do skupiny flavonolů. Obsahuje hydroxylovou skupinu 

v poloze 3 heterocyklu B. Kvercetin působí jako antioxidant, má protizánětlivý, 

protikarcinogenní a kardioprotektivní účinek. Mechanismem antioxidační aktivity 

je přeměna kvercetinu na látky, které generují reaktivní formy kyslíku, při zpětné 

přeměně na kvercetin. Kvercetin inhibuje produkci a aktivitu leukotrienů 

i prostaglandinů, zabraňuje uvolňování histaminu. Kvercetin po aplikaci na nádorové 

buňky s přítomným regulačním proteinem p53 vede ke zvýšení procesů spojených 

s apoptózou. Aplikace kvercetinu sniţuje v buňkách mnoţství proteinu Her-2/neu, který 
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je indikátorem špatné prognózy rakoviny prsu. Často kvercetin zvyšuje citlivost buněk 

k terapii nebo alespoň sniţuje toxicitu chemoterapie. (14) 

 Podání kombinace kvercetinu a hyperosidu v poměru 1:1 potvrdilo, ţe obě látky 

působí na zastavení růstu leukemických buněk. Dále bylo zkoumáno působení této 

kombinace u rakoviny prostaty. Výsledky potvrzují, ţe kvercetin a hyperosid (1:1) mají 

protirakovinný efekt. Sniţují produkci reaktivních kyslíkových radikálů a zvyšují 

antioxidační aktivitu. Aktivuje se kaspáza a dojde k apoptóze v rakovinných buňkách 

prostaty. (15) 

 Předpokládá se, ţe hyperforin a adhyperforin jsou zodpovědné za převáţnou část 

antidepresivního účinku třezalky. (16)  

 Hyperforin se obvykle nachází v oblasti reprodukční části rostliny a kromě 

antidepresivního účinku působí i antimikrobiálně. (17) 

 Hyperforin má schopnost v určitých koncentracích zastavit růst některých 

rakovinných buněk, konkrétně buňky leukémie K562, U 937, buňky mozkového 

glioblastomu LN229, ale také inhibuje růst normálních lidských astrocytů. V kombinaci 

s hypericinem působí synergicky. Mechanismem účinku je aktivace enzymu kaspázy 

a následně vyvolaná apoptóza maligních buněk. (18) 

 Hypericin je známý svou toxicitou pro savce, je antivirotický a působí 

protirakovinně. (17) Princip účinku je vysvětlen tím, ţe je potentním inhibitorem 

proteinkinázy. (3) Hypericin absorbuje světelné paprsky z oblasti UV i viditelného 

spektra záření. Začnou se tvořit reaktivní kyslíkové radikály, čímţ vzniká fototoxicita. 

Davids a kol. zjistili, ţe hypericin v kombinaci s UVA zářením vyvolává různé způsoby 

buěčné smrti v buňkách melanomu i v lidských koţních buňkách. (19) 
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Obrázek č. 2: Chemická struktura sekundárních metabolitů obsaţených v Hypericum 

perforatum L. (20, 21, 22)  

 

 

hyperforin 

 

   hypericin  
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   pseudohypericin  

 hyperosid  

 

 

3.2.1 Flavonoidy 

 Flavonoidy jsou deriváty fenylchromanu. Základní strukturou je chroman, který 

je arylovaný buď v poloze 2 (flavan), poloze 3 (isoflavan) nebo v poloze 4 (neoflavan). 

Flavonoidy se vyskytují pouze v rostlinné říši. Jednotlivé flavonoidy se liší podle počtu 

a polohy hydroxylových skupin na aromatických kruzích a napojením cukrů 

či organických kyselin. (21) 

 Vyuţití flavonoidů je velmi široké. Prokazují kardioprotektivní, protizánětlivé, 

antioxidační i protirakovinné účinky. Potencují účinek vitamínu C. Působí cholereticky 

a spasmolyticky. (21, 23)  

  



14 

 

Obrázek č. 3: Biosyntéza flavonoidů (21) 
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3.3 Explantátové kultury  

 Jako explantáty jsou označovány různé typy in vitro kultivovaných orgánů 

vyňatých z rostlin, jejich částí, meristematických pletiv, buněk, protoplastů a kalusů. (1) 

V praxi to znamená, ţe za aseptických podmínek je mechanicky odejmuta část rostliny, 

která je umístěna do sterilního prostředí a dále kultivována za stanovených podmínek. 

Toto je umoţněno díky totipotenci rostlinných buněk. (24) 

 Metoda kultivace rostlin in vitro přináší řadu výhod v porovnání se získáváním 

účinných látek z rostlin ze zemědělské produkce. Klady explantátů jsou následující.  

Pěstování in vitro je nezávislé na venkovních klimatických podmínkách či kvalitě půdy. 

Lze tedy pěstovat i explantáty tropických nebo horských rostlin, které by jinak v dané 

lokalitě nerostly. V laboratorních podmínkách není třeba uţívat insekticidy 

ani herbicidy, zkoumané buňky jsou kultivovány v aseptickém prostředí. Produkce 

je jednodušší a více předvídatelná, za správných podmínek jsou výnosy vyšší. Izolace 

sekundárních metabolitů je rychlejší a jednodušší v porovnání s extrakcí z celé rostliny. 

Zároveň mohou být explantáty vyuţívány k výzkumu metod na zvyšování produkce 

sekundárních metabolitů. (25) Explantáty umoţňují zachovat genetickou stabilitu 

materiálu a tu dále vyuţít v genovém inţenýrství při šlechtění rostlin. (1) 

3.3.1 Typy explantátových kultur (26) 

 Kalus 

 Buněčné suspenze 

 Protoplasty 

 Kořenové kultury 

 Prýtové a meristémové kultury 

 Embryonální kultury 

 Kultury mikrospor 

3.3.2 Kultivační podmínky 

 Zásadním faktorem pro správný růst a morfogenezi explantátové kultury 

je sloţení ţivného média. Médium musí obsahovat několik sloţek: (24, 26) 

 makroelementy (dusík, fosfor, draslík, hořčík, vápník, síra) 

 mikroelementy (ţelezo, mangan, zinek, bor, měď, molybden, ve formě 

chelátových sloučenin ţelezo a zinek) 

 vitamíny (slouţí jako katalyzátory metabolických reakcí)  
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 aminokyseliny nebo jiný zdroj organického dusíku (často se přidává kasein 

hydrolyzát, urychlí buněčný růst),  

 sacharidy (obvykle se přidává sacharóza, nutnost suplementace uhlíku kvůli 

velmi omezené schopnosti fotosyntézy)  

 růstové regulátory (určují směr vývoje rostlinných buněk, patří sem auxiny, 

cytokininy, gibereliny, kyselina abscisová a ethylen) 

 zpevňující sloţka (nejčastěji agar) 

 nedefinované sloţky médií (aktivní uhlí, případně organické extrakty) 

  

Rovněţ je důleţité dodrţovat fyzikální podmínky pěstování kultur in vitro. 

Mezi ně patří teplota, správný rozsah pH, sloţení vzduchu, délka a kvalita osvětlení, 

osmotický tlak. Jednotlivé hodnoty se mohou mírně lišit podle druhu rostliny. (26)  

3.4 Moţnosti ovlivnění produkce sekundárních metabolitů 

 Vzhledem k tomu, ţe produkce sekundárních metabolitů v kulturách léčivých 

rostlin in vitro nedosahuje takových výsledků jako v intaktních rostlinách, proto 

se hledají nové metody, jak obsah sekundárních metabolitů zvýšit. 

 

 Metoda elicitace 

Podstatou elicitace je vyvolání stresové reakce u rostliny, která následně vede 

ke změnám transkripce genů kódujících enzymy, které ovlivňují biosyntézu 

sekundárních metabolitů. (27)  

Elicitory se dělí na dva typy biotické a abiotické. Biotické elicitory pocházejí 

ze ţivého organismu a řadí se mezi ně herbivorní ţivočichové (rostlinu spásají nebo 

ji mohou poranit), patogenní organismy (viry, mikrobi, houby) a dále sem patří 

i vzájemné ovlivňování rostlin mezi sebou (alelopatie, parazitismus). Abiotické elicitory 

lze rozdělit na fyzikální (vliv větru, nadměrné záření, extrémní výkyvy teplot) 

a chemické (nedostatek vody, kyslíku, ţivin v půdě, nadbytek iontů solí či vodíku 

v půdě, vliv toxických kovů a organických látek, působení toxických plynů 

ve vzduchu). (28) 

Ionty kovů ovlivňují produkci sekundárních metabolitů. Pokud je obsah kovů příliš 

vysoký, můţe mít pro rostlinu fatální následky. Odolnost rostlin vůči těţkým kovům 

je rozdílná mezi druhy a dokonce i v rámci jednoho druhu. (28) 
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Některé kovy jsou však pro rostlinu a její vývoj nezbytné. Příkladem je nikl, jehoţ 

přítomnost je nutná pro tvorbu enzymu ureázy. Pokud je však jeho obsah v rostlině 

zvýšený, dochází k inhibici rostlinného růstu. Kovy jako chrom, ţelezo, zinek a mangan 

zvýšily produkci olejů aţ o 35 % v rostlině Brassica juncea. (2) 

Princip působení kovů na rostliny je ten, ţe po vstupu do buněk inaktivují některé 

enzymy a redoxní systémy. V kořenech se toxicita projeví zpomalením růstu primárního 

kořene, v listech ovlivněním fotosyntézy. (28)  

Expozice iontům těţkých kovů vede ke tvorbě reaktivních kyslíkových radikálů. 

Ty mohou v závislosti na mnoţství způsobit poškození buněk nebo vést k vyvolání 

reakce rostlinného obranného systému. Buňky jsou vybaveny enzymatickými 

(superoxiddismutáza, kataláza, glutathionreduktáza, peroxidáza) i neenzymatickými 

obrannými mechanismy (glutathion, kyselina askorbová, α-tokoferol, flavonoidy, 

anthokyany, karotenoidy, organické kyseliny), které mohou zmírnit poškození vyvolané 

těţkými kovy. (29) 

Tvorba stresových proteinů (izoenzymy, proteázy a ubikvitin) patří 

mezi detoxikační mechanismy rostliny. Jinou obrannou reakcí je tvorba fytochelatinů. 

Fytochelatiny jsou polypeptidy podobné glutathionu a jejich úkolem je inaktivovat 

těţké kovy tím, ţe je naváţou do chelátových komplexů. (28) 

Aby byla elicitace úspěšná a zvýšil se obsah sekundárních metabolitů, je třeba vzít 

v úvahu několik faktorů, které elicitaci ovlivňují. Jedním z nich je specifita elicitoru. 

Stejný elicitor můţe stimulovat sekundární metabolismus v rozdílných buněčných 

kulturách, na druhou stranu určitá buněčná kultura můţe zvyšovat produkci po působení 

rozdílných elicitorů. Rychlost tvorby nebo mnoţství stejného metabolitu se však můţe 

lišit. Dalšími faktory jsou koncentrace elicitoru, doba působení, fáze růstu, sloţení 

média a osvětlení. Nejčastěji se přidává elicitor v exponenciální fázi růstu. (30) 

 

 Prekurzory 

Přidáním prekurzoru do ţivného média lze zvýšit produkci sekundárních metabolitů. 

Základním předpokladem však je, ţe prekurzor musí být výrazně levnější neţ produkt. 

Nutnou vlastností prekurzoru musí být schopnost dostat se do organely, kde probíhá 

daná metabolická přeměna. (31) 
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 Biotransformace 

Biotransformace vyuţívá schopnosti rostlinných buněk transformovat exogenně 

dodané látky různými reakcemi, a to oxidací, redukcí, hydroxylací, metylací 

a demetylací. Glykozylaci ani hydroxylaci nelze provést chemicky, proto se k této 

metodě vyuţívají explantátové kultury. (1) 

 

 Genetická manipulace 

Principem je zisk genetického materiálu, který se izoluje, speciálně upraví a zpět 

se transferuje do organismu nebo do buněčné struktury. Existují dva způsoby. Jedním 

z nich je změna exprese jednoho nebo více genů, které kódují jednotlivé kroky 

biosyntézy. Druhý způsob spočívá ve změně exprese regulatorních genů, které mají 

za úkol kontrolovat biosyntetické cesty. (31) 

 

 Imobilizace buněk 

Imobilizace je metoda, při které je dosaţeno znehybnění biologicky aktivních 

buněk uvnitř nosiče nebo na určitém nosiči nebo dojde ke stabilizaci buňky určitými 

činidly. Imobilizované celé buňky lze vyuţít při biotransformacích zahrnujících více 

metabolických drah. Imobilizované buňky si zachovávají fyziologické prostředí 

pro enzymy, které si svou aktivitu udrţují delší dobu, fungují jako biokatalyzátory. 

To se vyuţívá např. k řízené syntéze organických látek nebo alkaloidů. S mnoha 

rostlinnými buňkami je po imobilizaci snazší a efektivnější manipulace. Rostlinné 

buňky se většinou imobilizují po ukončení růstové fáze, lze však pouţít i ţivé 

buňky. Imobilizace vede ke stimulaci produkce a sekreci sekundárních metabolitů, 

zajišťuje fyzikální i chemickou ochranu buněk. (32) 

3.5 Selen 

3.5.1 Charakteristika selenu 

 Selen (selenium) je chemický prvek, který roku 1817 objevil švédský chemik 

J. J. Berzelius. Selen je nekov, zařazený do skupiny VI. A periodické tabulky prvků. 

Má protonové číslo 34. (33) Vzhledem ke své poloze v periodickém systému 

a vykazování některých vlastností podobných kovům je řazen v některých zdrojích 

mezi polokovy. (34) 

 Vyskytuje se ve formě organických i anorganických sloučenin. Oxidační čísla, 

ve kterých se selen objevuje, jsou: –II, 0, +IV, +VI. Zemská kůra obsahuje v průměru 
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0,05 - 0,09 mg/kg selenu. (35) V přírodě se nalézá v doprovodu telluru jako náhrada 

síry v sulfidech těţkých kovů. Výskyt selenu je poměrně vzácný, výjimečně se nachází 

jako ryzí. Mezi minerály tvořené selenem patří aguilarit Ag4SeS, ahlfedit (Ni,Co) 

SeO3.2H2O, achavelit FeSe, berzelianit Cu2Se, naumanit Ag2Se, selenolit SeO2, tiemanit 

HgSe. (33) V mořské vodě je koncentrace selenu na hranici detekce, uvádí se hodnota 

0,09 µg/l. Lidské tělo obsahuje průměrně 14 µg selenu. (36) 

3.5.2 Selen a lidský organismus 

 Selen je nezbytný prvek, který hraje významnou roli v lidském zdraví. 

Organické sloučeniny selenu jsou součásti proteinů. Jedná se zejména 

o selenomethionin a selenocystein. Selenomethionin je přijímán potravou a do proteinů 

je zabudováván nespecificky. Selenocystein je do proteinů začleňován specificky, 

kde  specializovaná tRNA rozpozná kodon ve struktuře mRNA. (34) Selen 

je antioxidant, tvoří zásadní součást enzymu glutathionperoxidázy, která odstraňuje 

nadbytek peroxidu a volných radikálů z buněk, čímţ zabraňuje vzniku zhoubných 

nádorů. (36) Ačkoli přesný mechanismus protirakovinného působení není zcela 

objasněn, vysvětluje se antioxidačním působením selenoenzymů, stimulací opravy 

DNA a apoptózou rakovinných buněk. Nedávné studie dokazují, ţe selen má význam 

i v průběhu léčby rakoviny. V kombinaci s chemoterapií i radioterapií zvyšuje účinnost 

léčby. (37)  

 U pacientů, kteří měli vyšší hladinu selenu v séru, byl zaznamenán niţší výskyt 

karcinomu prostaty. Normální hladina selenu v krvi by měla být 1,58 µmol/l, v plasmě 

1,23 µmol/l. (38) 

Selen je potřebný pro správnou funkci imunitního systému. Také má vliv 

i na plodnost. U muţů je součástí biosyntézy testosteronu, dále je nutný pro správný 

vývoj a zrání spermií. U ţen je zkoumáno, ţe nedostatek selenu by mohl být jednou 

z příčin samovolných potratů. (39)  

Selen chrání organismus před otravou těţkými kovy (rtuť, kadmium, arzen, 

olovo). V reakci selen a těţký kov vznikají inertní selenidy těchto kovů. (35)   

Selen chrání organismus před kardiovaskulárními onemocněními. Princip jeho 

působení je, ţe ve formě glutathionperoxidázy sniţuje sráţlivost krevních destiček 

a omezuje ukládání LDL cholesterolu do arteriální stěny. (39)  

Existují studie, ţe dostatek selenu v organismu přispívá ke zlepšení nálady, 

sniţuje únavu, sniţuje počet depresivních příhod a úzkostných stavů. (39) 
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Selen v kombinaci s izothiokyanáty získanými z brokolice je schopen zvýšit 

regulaci selenoenzymu thioredoxinreduktázy v lidských hepatocytech. Toto synergické 

působení zvyšuje odolnost organismu před oxidačním stresem. (40) 

 Deficit selenu se můţe rozvinout aţ v onemocnění Keshan. Tato nemoc 

je obvykle spojena s virovou infekcí. Vyskytuje se endemicky v Číně, zejména 

v oblastech s kyselou půdou s velkým mnoţstvím organických látek, které na sebe 

naváţou selen, a tím se sníţí jeho biologická dostupnost. (34) 

Druhým onemocněním je Kashin-Beck syndrom, degenerativní onemocnění 

kloubů. Opět se objevuje v některých oblastech Asie. Příčinou je nedostatek selenu, dále 

kontaminace obilovin mykotoxiny, případně nedostatek jódu. (37) 

 Předávkování selenem bylo pozorováno především u pracovníků, kteří 

vdechovali dým se selenem. Symptomy předávkování se projevovaly podráţděním 

sliznic, trávicími obtíţemi, nespavostí, zvýšenou teplotou, bolestí hlavy, nevolností, 

závratí a malátností. (35)  

 Ačkoli je selen ve stopovém mnoţství pro lidský organismus nezbytný, je nutno 

podotknout, ţe všechny jeho sloučeniny jsou toxické. Oxid seleničitý je stejně toxický 

jako oxid arzenitý. Chlorid selenylu je dokonce znám jako bojová látka yperit. 

Kromě toxicity jsou některé sloučeniny selenu značně výbušné, např. tetranitrid 

selenu. (36) 

3.5.3 Vyuţití selenu 

 V průmyslu se sloučeniny selenu vyuţívají při výrobě polovodičů, skla, plastů, 

barviv, gumy a keramiky. (35) Selen zlepšuje obrobitelnost materiálu, proto je přidáván 

jako legující přísada ocelí a mosazí. Práškový selen je pouţíván jako akcelerátor 

vulkanizace nízkosirných kaučuků. (33) V zemědělství nachází uplatnění jako fungicid 

nebo insekticid. V medicíně se omezeně pouţívá při radiodiagnostice nádorů. (35) 

Selenosulfidy jsou hlavními účinnými sloţkami v šampónech při léčbě lupů. (33) 

 Selen je zkoumán i v rámci rostlinné biotechnologie, kdy je zjišťován jeho vliv 

na produkci obsahových látek a celkové ovlivnění rostliny.  

 Jeong a kol. zkoumali vliv několika abiotických elicitorů na produkci saponinu 

v kultuře vlasových kořenů rostliny Panax ginseng. Jedním z elicitorů byl selen, který 

po přidání do inokula neovlivnil produkci saponinu. Pokud byl však 0,5 mM selen 

přidán ke kultuře aţ 21. den, produkce saponinu se zvýšila 1,3x v porovnání 

s kontrolními vzorky. (41) 
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 Další studie se zabývala duálním účinkem selenu na rostlinu Triticum aestivum. 

Bylo zjištěno, ţe v nízkých koncentracích působí selen jako růstový stimulátor. 

Ve vyšších koncentracích však brání prodluţování kořenů, sniţuje produkci a mění 

vstřebávání jiných esenciálních prvků. (42) 

  Nedostatek selenu v lidské populaci byl pozorován po roce 1990 ve Velké 

Británii. Bylo to způsobeno pouţíváním pšenice, jejíţ zrna měla nízký obsah selenu 

a zároveň rostla na půdách, které obsahovaly málo selenu. Následně se začala pouţívat 

hnojiva s vyšším obsahem selenu. Podobnou strategii převzalo i Finsko. Do budoucna 

se přemýšlí o genetické biofortifikaci, tzn. pomocí selekce a kříţením vypěstovat druhy 

pšenice, které budou schopny zvýšené akumulace selenu. (43) 

 Zvýšit obsah selenu v rostlině lze i postřikem listů za působení UV-B záření. 

Germ a kol. zjistili, ţe koncentrace selenu v rostlině Hypericum perforatum L., která 

byla postříkaná roztokem selenanu sodného a rostla za sníţeného UV-B záření, byla 

zvýšena z 1000 ng/g na 12000 ng/g. Tato studie dokazuje, ţe nejvyšší obsah selenu byl 

v mladých, nově vyrostlých listech. Je prokázáno, ţe selen se snadno transferuje 

do jiných částí rostlin. Listová aplikace hnojiva je realizovatelná a efektivní pro zvýšení 

produkce selenu v rostlině. (44) 

 Také na jiných rostlinách byla zkoumána listová aplikace selenu. Další studie 

se týkala Fagopyrum esculentum Moench.a Fagopyrum tartaricum Gaertn, na které byl 

aplikován vodný roztok obsahující 15 mg/l selenanu sodného. Obsah selenu v pohance 

byl opět zvýšen, v průměru z 200 ng/g na 2700 - 4650 ng/g. V obou kultivarech byl 

obsah selenu zvýšen po expozici UV-B záření. (45) 

 Listy Daucus carota byly rovněţ ošetřeny aplikací roztoky selenu. Jednalo 

se o roztoky selenanu a seleničitanu sodného. Výzkum ukázal, ţe vyšší koncentrace 

selenanu (100 µg/ml) jiţ způsobila viditelné poškození listů. Zároveň byl sledován 

metabolismus selenu a jeho přeměna z anorganické na organickou sloučeninu. V listech 

byl detekován pouze selenomethionin, v kořenech selenomethionin a γ-glutamyl-

selenomethyl-selenocystein. (46) 

 Další studie se zabývala přidáváním seleničitanu sodného v různých 

koncentracích do ţivného média explantátových kultur Allium sativum L. a inkorporací 

selenu do organických látek v rostlině. Kapoor a spol. pozorovali, ţe se po přidání 

selenu zvýšil obsah aminokyselin, proteinů, prolinu a alliinu. Aktivita všech 

sledovaných enzymů (superoxiddismutázy, katalázy a glutathionreduktázy) byla 

zvýšena, nejvíce po podání koncentrace roztoku 4 mg/l selenu. Díky nárůstu obsahu 
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alliinu po působení selenu, lze říci, ţe selen zvyšuje nejen nutriční, ale zároveň 

i terapeutický význam česneku. (47) 

 Produkce fenolických látek a antioxidační aktivita byla hodnocena po působení 

roztoku kadmia, selenu a kombinace obou látek na rostlinu Lepidium sativum. Výsledky 

byly závislé na působící sloučenině a koncentraci roztoku. Po expozici kadmiem bylo 

dosaţeno vyšší antioxidační aktivity a vzrostl obsah glykosidicky vázaných fenolických 

látek. Zatímco po působení selenu nebyl nárůst antioxidační aktivity tak značný, zvýšil 

se obsah volných fenolických látek. (48) 

 Selen, který byl podáván ve formě listového postřiku, chránil rostlinu Sorghum 

bicolor (L.) Moench před oxidačním poškozením při pěstování za vyšších teplot. 

Tato studie prokázala, ţe po aplikaci selenu docházelo k menšímu membránovému 

poškození díky zvýšení antioxidační aktivity, a tím vzrostla i produkce zrna v porovnání 

s kontrolními vzorky. (49) 

 Další studie prováděla pokus s plody Fagopyrum esculentum. Semena byla 

ponořena do roztoku selenanu a seleničitanu v různých koncentracích. Některé rostliny 

poté rostly pod působením UV-B záření. Z výsledků vyplývá, ţe rostliny, které vyrostly 

ze semen vystavených působení selenanu, měly větší obsah selenu (více neţ 185 ng/g) 

v listech. Zároveň bylo zjištěno, ţe obsah selenu ve stoncích nebyl ovlivněn selenovým 

roztokem ani UV-B zářením. (50) 

 Kontaminace hydroponních kultur Oryza sativa L. arzenem je váţným 

problémem v jihovýchodní Asii. Kumar a spol. zjistili, ţe přidání selenu by mohlo být 

efektivní strategií, jak sníţit akumulaci a toxicitu arzenu v rostlinách rýţe. Přítomnost 

selenu sníţila trojnásobně obsah arzenu v kořenech a dvojnásobně ve výhoncích. 

Zároveň selen zmenšil působení oxidačního stresu vyvolaného arzenem. (51) 

 Také byl zkoumán vliv selenanu sodného jako vnějšího elicitoru na výhonky 

brokolice. Tato studie ale neprokázala, ţe by měl selen staticky významný vliv 

na zvýšení antioxidační aktivity ani zvýšení produkce fenolických látek. (52) 

 Další studie se zabývala endofytickou bakterií ţijící v pšenici. Kmeny izolované 

ze pšenice obohacené selenem byly vysoce tolerantní vůči zvýšenému obsahu selenu 

a zároveň produkovaly látky stimulující rostlinný růst. (53) 

 Ardebili a kol. zjistili, ţe po listové aplikaci selenu v kombinaci s kyselinou 

salicylovou dojde ke zmenšení následků způsobených pouţitím solného roztoku u sóji 

luštinaté. Z jejich výsledků vyplývá, ţe sníţení solného stresu je důsledkem zvýšení 

aktivity antioxidačních enzymů, sníţením oxidačního stresu, vzrůstem obsahu prolinu, 
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fotosyntetických pigmentů a askorbátu, zároveň také sníţením poměru iontů Na/K 

a regulací v redistribuci ţivin. (54) 

 Šest různých kultivarů brukve bylo zkoumáno, zda-li po působení selenu zvýší 

obsah selenomethylselenocysteinu a glukosinolátů v rostlině. Syntéza 

selenomethyselenocysteinu, známého jako protirakovinná látka, byla signifikantně 

zvýšena u všech kultivarů. Zatímco analýza glukosinolátů ukázala, ţe jejich obsah a typ 

se mění v závislosti na druhu rostliny, tudíţ nebyly ovlivněny selenem. (55)  
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Pomůcky a přístrojové vybavení 

Autokláv PS 20 A, Chirana, ČR 

Box s laminárním prouděním Fatran L-F, Výrobné druţstvo Pokrok, SR 

Germicidní lampa UVR-Mi, Biosan LtD, Lotyšsko 

Horkovzdušný sterilizátor SVS 9/1, Chirana, ČR 

Laboratorní analytické váhy PRLT A 13, Sartorius, Německo 

Laboratorní třepačka Heidolph – Promax 2020, Heidolph Instruments, Německo 

Mikrofiltry (0,20 μm), Corning NY 14831, Německo 

Pipetovací balónek, Filip, Německo 

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

Vialky, Labicom s.r.o., Olomouc, ČR 

Vodní lázeň KL, Laboratorní přístroje Praha, ČR 

 

Kapalinový chromatograf: 

Autosampler Jasci AS-2055, Japonsko 

Diodový detektor Jasco MD-2015, Japonsko 

Čerpadlo Jasco PU-2089 Plus, Japonsko 

Fluorescentní detektor Jasco FP a2020 Plus, Japonsko 

Kolona LiChrospher RP -18, 250x4 (5 µm), Merck Darmstadt, Německo 

Předkolona, Merck Darmstadt, Německo 

Termostat kolony Jetstream 2 Plus, Japonsko 
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4.2 Chemikálie 

Ajatin plus roztok 10%, Profarma – produkt s.r.o., ČR 

Destilovaná voda, Katedra analytické chemie, FaF UK v HK, ČR 

Dihydrogenfosforečnan draselný monohydrát p.a., Lachema, ČR 

Dusičnan amonný p.a., Penta, ČR 

Dusičnan draselný p.a., Lachema, ČR 

Edetan sodno – ţeleznatý p.a., Sigma – Aldrich, USA 

Glycin p.a., Penta, ČR 

Hydrolyzát kaseinu, Imuna, SR 

Chlorid kobaltnatý hexahydrát, Fluka, Švýcarsko 

Chlorid vápenatý p.a., Penta, ČR 

Jodid draselný p.a., Penta, ČR 

Kyselina boritá p.a., Lachema, ČR 

Kyselina nikotinová, Sigma – Aldrich, USA 

Molybdenan sodný dihydrát p.a., Penta, ČR 

Methanol, Penta, ČR 

Myo-inositol, Sigma – Aldrich, USA 

Oxid seleničitý, Sigma – Aldrich, USA 

Pyridin, Sigma – Aldrich, USA  

Pyridoxin, Sigma – Aldrich, USA 

Růstový stimulátor α – NAO, Sigma – Aldrich, USA 

Sacharosa p.a., Lachema, ČR 

Síran hořečnatý heptahydrát p.a., Penta, ČR 

Síran manganatý tetrahydrát p.a., Lachema, ČR 

Síran měďnatý pentahydrát p.a., Lachema, ČR 

Síran zinečnatý heptahydrát p.a., Penta, ČR 

Síran ţeleznatý heptahydrát p.a., Lachema, ČR 

Standardy pro HPLC analýzu, Sigma – Aldrich, USA 

Thiamin, Sigma – Aldrich, USA 

Ultračistá voda, Katedra analytické chemie, FaF UK v HK, ČR 
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4.3 Kultivace in vitro kultur Hypericum perforatum L. 

4.3.1 Rostlinný materiál 

K pokusu jsem pouţila kalusové a suspenzní kultury rostliny Hypericum 

perforatum L. v pasáţi 105. aţ 110.  

4.3.2 Ţivné médium 

 Suspenzní i kalusové kultury Hypericum perforatum L. byly kultivovány 

na ţivném médiu dle Murashigeho a Skooga. (24) Sloţení ţivného média je uvedeno 

v následujícím přehledu. Naváţky jednotlivých sloţek jsou vyjádřeny v mg/l.  

 

makroelementy:  CaCl2    332,50  

    KNO3    1900,00 

    MgSO4.7H2O   370,00 

    NH4NO3   1650,00 

    KH2PO4.H2O   170,00 

mikroelementy:  MnSO4.H2O   16,90 

    ZnSO4.7H2O   11,50 

    H3BO3    6,20 

    KI    0,83 

    CuSO4.5H2O   0,025 

    Na2MoO4.2H2O  0,25 

    CoCl2.6H2O   0,025 

ţeleznatý komplex:  FeSO4.7H2O   27,84 

    Na2EDTA   37,34 

vitamíny:   kyselina nikotinová  0,50 

    pyridoxin   0,50 

    thiamin   0,10 

glycin        2,00 

sacharosa       30000,00 

myo-inositol       100,00 

hydrolyzát kaseinu      1000,00 

 

 Jednotlivé substance byly odváţeny na analytických vahách a převedeny 

do odměrné baňky. Látky potřebné v menším mnoţství byly odpipetovány ze zásobních 
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roztoků. Jako růstový stimulátor byl přidán 1 ml α-NAO (kyselina α-naftyloctová) 

o koncentraci 1 g/100ml ethanolu. Médium bylo doplněno destilovanou vodou na objem 

1000 ml a po promíchání se rozlévalo do Erlenmayerových baněk po 30 ml. Všechny 

baňky s médiem se překryly hliníkovou fólií a nechaly vysterilizovat v autoklávu 

20 minut při teplotě 121°C a tlaku 100 kPa.  

4.3.3 Příprava kalusových kultur 

 Do Erlenmayerových baněk o objemu 100 ml byl vloţen můstek z filtračního 

papíru a bylo nalito 30 ml ţivného média. Kaţdá baňka byla překryta hliníkovou fólií 

a vysterilizována v autoklávu po dobu 20 minut při teplotě 121°C a tlaku 100 kPa. 

Po vychladnutí byly na můstky přenášeny části kalusu pomocí vysterilizované pinzety. 

Pasáţování probíhalo po 30 dnech vţdy za podmínek aseptické práce v boxu 

s laminárním prouděním vysvíceném germicidní lampou.  

 Kalusové kultury se kultivovaly v kultivační místnosti při stálé teplotě 25°C 

a při střídání světelného reţimu – 16 hodin světlo a 8 hodin tma. 

4.3.4 Příprava suspenzních kultur 

 Suspenzní kultury byly připravovány přenesením a mechanickým rozmělněním 

části kalusu do Erlenmayerovy baňky se ţivným médiem. Baňky byly překryty 

hliníkovou fólií. Vše opět probíhalo za aseptických podmínek. 

 Suspenzní kultury byly umístěny na rotační třepačku (120 otáček/min.) 

a kultivovány po dobu třech týdnů v kultivační místnosti za stejných podmínek 

jako kalusové kultury. 

4.4 Elicitace 

4.4.1 Příprava elicitoru  

 K elicitaci suspenzních i kalusových kultur rostliny Hypericum perforatum L. 

byl zvolen roztok oxidu seleničitého (SeO2) v následujících koncentracích: 

100 mg/100ml, 10 mg/100ml, 1 mg/100ml.  

 K přípravě elicitoru bylo pouţito laboratorní sklo a nástroje, které byly předem 

vysterilizovány v horkovzdušném sterilizátoru. Ředění roztoků elicitoru probíhalo 

za aseptických podmínek. 

 Roztok o koncentraci C1 byl  připraven naváţením 100,0 mg čisté substance 

SeO2. Naváţka byla kvantitativně převedena do odměrné baňky na 100,0 ml a doplněna 
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ultračistou vodou po rysku. Roztok byl promíchán a vysterilizován v autoklávu po dobu 

20 minut (121°C, 100kPa). 

 Odpipetováním 10,0 ml roztoku o koncetraci C1 (100 mg/100ml) a doplněním 

ultračistou vodou po rysku na 100,0 ml byl připraven roztok o koncetraci C2 

(10 mg/100ml). 

 Roztok o koncentraci C3 (1 mg/100ml) byl připraven odpipetováním 10 ml 

roztoku o koncentraci C2 (10 mg/100ml) a doplněním ultračistou vodou na 100,0 ml.  

 

C1 = 100mg/100ml = 9,012.10
-3

 mol/l 

C2 = 10mg/100ml = 9,012.10
-4

 mol/l 

C3 = 1mg/100ml =  9,012.10
-5

 mol/l 

4.4.2 Elicitace in vitro kultur Hypericum perforatum L. 

 Ke kaţdému pokusu bylo pouţito 30 Erlenmayerových baněk se zkoumanými 

kulturami pro jednotlivé koncentrace elicitoru. Zároveň bylo pouţito 5 baněk pro kaţdý 

odběr bez přídavku elicitoru jako kontrola.  

 Kaţdá baňka byla nejdříve ošetřena roztokem Ajatinu. Práce probíhala asepticky 

v boxu s laminárním prouděním předem vysvíceném germicidní UV lampou minimálně 

hodinu před začátkem pokusu. Do kaţdé baňky byl vnesen 1 ml elicitoru zkoumané 

koncentrace pomocí sterilní pipety. Poté byly baňky umístěny zpět do kultivační 

místnosti. U suspenzních kultur probíhala následná kultivace na třepačce 

(120 otáček/min.).  

 Po uplynutí stanoveného časového intervalu: 6, 12, 24, 48, 72, 168 hodin bylo 

vţdy odebráno pět baněk s kalusy. Kalus byl rozprostřen na filtrační papír, sušen 

za laboratorní teploty a poté uschován pro další stanovení. Ve stejných časech byly 

odebírány i suspenzní kultury. Suspenzní kultury byly zfiltrovány přes filtrační papír 

a zachycené shluky buněk byly také volně sušeny za laboratorní teploty. V rámci 

kaţdého časového intervalu byl odebrán i vzorek ţivného média, který byl následně 

zamrazen.  

 Kontrola byla prováděna v čase 0 a 168 hodin. Pro kaţdý odběr bylo určeno 

5 baněk. Místo roztoku elicitoru byl do kaţdé baňky napipetován 1 ml ultračisté vody. 

Následný postup odběru vzorku byl identický jako u elicitovaných kultur. 
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4.5 Stanovení obsahu 

 Ke stanovení obsahu flavonoidů byla pouţita metoda vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie (HPLC). Jedná se o separační metodu, která umoţňuje jak kvalitativní, 

tak kvantitativní analýzu.  

 Také bylo stanoveno uvolňování flavonoidů do ţivného média a obsah 

sekundárních metabolitů v kontrolních vzorcích. 

 Nejprve byly připraveny extrakty. Odebrané a usušené vzorky kalusových 

a suspenzních kultur byly rozmělněny v třecí misce s tloučkem, zváţeny a převedeny 

do varných baněk o objemu 50 ml. Jednotlivé naváţky měly hmotnost cca 0,250 g 

a byly pečlivě zaznamenány. K naváţkám bylo přilito 10 ml methanolu s přídavkem 

pyridinu. Následovala extrakce na vodní lázni pod zpětným chladičem po dobu 

10 minut. Roztok byl za horka zfiltrován přes malý kousek vaty. Vata byla vloţena zpět 

do baňky, bylo přilito 10 ml methanolu s přídavkem pyridinu a celá extrakce byla znovu 

zopakována. Oba filtráty byly spojeny a doplněny po rysku methanolem s přídavkem 

pyridinu v odměrné baňce na 25,0 ml. Výsledný roztok byl zfiltrován přes mikrofiltr 

(0,22 µm) a 1,7 ml bylo převedeno do označených vialek. Následně probíhala analýza 

metodou HPLC. 

 Vzorky ţivného média byly rozmraţeny. 20 ml média bylo odpařeno na vodní 

lázni. Po odpaření byly vzorky rozpuštěny v 25 ml methanolu s přídavkem pyridinu. 

Opět byly vzorky zfitrovány přes mikrofiltr (0,22 µm) a 1,7 ml bylo odebráno do vialek 

a následně analyzováno pomocí HPLC. 

 HPLC analýza byla prováděna na chromatografické sestavě JASCO (čerpadlo 

PU-2089, detektor MD-2015, autosampler AS-2055), vybavené předkolonovým filtrem 

a kolonou LiChrospher RP-18 250 x 4 (5 µm) s ochrannou předkolonkou. K detekci byl 

pouţit DAD detektor v rozmezí vlnových délek 200-650 nm. Obsah sledovaných látek 

byl vypočten z píků při vlnové délce 254 nm,  

 Rychlost průtoku byla 1,0 ml/min. Eluce mobilní fáze probíhala do 10 minut 

isokraticky, poté gradientově. Sloţení mobilní fáze bylo následující. Eluent A obsahoval 

8% acetonitril a 0,15% kyseliny fosforečné. Eluent B byl 100% acetonitril. Průběh eluce 

je znázorněn v následujícím přehledu. 

čas 0 min. = 100% A 

čas 10 min. = 100% A 

čas 30 min.  = 89,1% A, 10,9% B 

čas 55 min. = 43,5% A, 56,5% B 
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Jako standardy byly pouţity tyto látky: rutin, hyperosid, kvercitrin, hesperidin, 

baicalin, baicalein, kvercetin, myricetin, apigenin, vitexin, vitexin rhamnosid, 

myricitrin, chrysin, luteolin, luteolin -7- glukosid, luteolin -5- glukosid, kyselina 

kávová, kyselina chlorogenová. Tato metoda slouţila k identifikaci jednotlivých 

flavonoidů a hydroxyskořicových kyselin. 

 Ve vzorcích byl detekován hyperosid a kvercitrin, proto byla pouţita přesnější 

metoda simultánního stanovení hyperosidu a kvercitrinu. Sloţení mobilní fáze bylo 

stejné jako v předchozím případě. Objem nástřiku byl 20 µl. Eluce mobilní fáze 

probíhala gradientově, rychlost průtoku byla 1,5 ml/min. 

čas 0 min. = 90% A, 10% B 

čas 10 min. = 80% A, 20% B 

čas 23 min. = 75% A, 25% B 

Obsah byl zjištěn pomocí matematické metody normalizace a porovnáním 

s kalibrační křivkou vytvořenou metodou vnějšího standardu. K výpočtům byl pouţit 

Jasco software ChromPass.  

4.5.1 Ukázky chromatogramu 

Obrázek č. 4: Ukázka chromatogramu z HPLC analýzy standardu hyperosidu 
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Obrázek č. 5: Ukázka chromatogramu z HPLC analýzy standardu kvercitrinu 

 

Obrázek č. 6: Ukázka chromatogramu z HPLC analýzy stanovovaného vzorku. 

 



32 

 

4.5.2 Kalibrační křivky 

 Kalibrační křivky jsou vytvořeny podle rovnice y = bx + a 

y = plocha 

x = koncentrace v mg/100 ml 

a = 0 

b = různé hodnoty pro sekundární metabolity 

Kalibrační křivka – kvercitrin 

 

 

Kalibrační křivka – hyperosid 
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4.6 Statistické zpracování dat (56) 

 Směrodatná odchylka je statistická charakteristika, která v daném souboru 

vyjadřuje, jak se hodnoty liší od průměrné (střední) hodnoty. 

Směrodatná odchylka je definována vztahem:  

    

 – směrodatná odchylka 

 – hodnota sledované veličiny 

 - průměrná hodnota sledované veličiny 

 - počet členů souboru 

 

T-test je test významnosti rozdílu dvou průměrů, určuje statistickou významnost 

vlivu elicitoru na obsah sekundárních metabolitů. 

Testovací kritérium je definováno vztahem: 

 

 

 - testovací kritérium 

 – aritmetický průměr kontrolního souboru 

 – aritmetický průměr pokusného souboru 

 – směrodatná odchylka kontrolního souboru 

 – směrodatná odchylka pokusného souboru 

 – počet členů kontrolního souboru 

 - počet členů pokusného souboru 
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Testovacímu kritériu přísluší t-rozdělení se stupněm volnosti.  

Počet stupňů volnosti se vypočítá dle vztahu: 

 

  Vypočtená hodnota testovacího kritéria se porovná s příslušnou kritickou 

hodnotou t(v)p pro vypočtený stupeň volnosti v a zvolenou hladinu významnosti p. 

Pro zjištění obsahu sekundárních metabolitů byla provedena tři paralelní stanovení. 

Počet členů kontrolního a pokusného souboru je n1 = n2 = 3, proto platí v = 4. Zvolené 

hladině významnosti p = 0,05 a počtu stupňů volnosti v = 4 odpovídá kritická hodnota 

testovacího kritéria t(v)p = 2,78. Pokud je hodnota testovacího kritéria vyšší neţ kritická 

hodnota, tak jsou výsledky statisticky významné. 

 K výpočtu testovacího kritéria pro odběry po 6, 12, 24, 48, 72 a 168 hodinách 

byly jako kontrolní hodnoty pouţity hodnoty odběru v čase 0 a 168 hodin.
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5 VÝSLEDKY 

Analýza metodou HPLC byla provedena pro následující 

flavonoidy a hydroxyskořicové kyseliny: rutin, hyperosid, kvercitrin, hesperidin, 

baicalin, baicalein, kvercetin, myricetin, apigenin, vitexin, vitexin rhamnosid, 

myricitrin, chrysin, luteolin, luteolin -7- glukosid, luteolin -5- glukosid, kyselina 

kávová, kyselina chlorogenová. Ve vzorcích byla detekována pouze přítomnost 

hyperosidu a kvercitrinu. Jejich procentuální zastoupení je uvedeno v následujících 

tabulkách a grafech. 
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5.1 Tabulky 

 

Tabulka č. 1: Obsah hyperosidu a kvercitrinu (v %) v suspenzní kultuře Hypericum 

perforatum L. po působení roztoku SeO2 v různých koncentracích.  

 

obsah (%) směrodatná odchylka 
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6 0,03 0,37 0,004 0,004 

 

12 0 0 0 0 

C1 24 0,05 0,01 0,004 0.004 

 

48 0 0 0 0 

 

72 0 0 0 0 

 

168 0,2 0,29 0,004 0,004 

    

  

  

  6 0 0 0 0 

  12 0 0,01 0 0,004 

C2 24 0,04 0,02 0,004 0,004 

  48 0 0 0 0 

  72 0 0,04 0 0,004 

  168 0,01 0 0,004 0 

    

  

  

  6 0 0 0 0 

  12 0,03 0,01 0,004 0,004 

C3 24 0,03 0,03 0,004 0,004 

  48 0,06 0,01 0,004 0,004 

  72 0,04 0 0,004 0 

  168 0,1 0,13 0,004 0,004 

  
   

  

kontrola 0 0 0 0 0 

  168 0 0 0 0 
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Tabulka č. 2: Obsah hyperosidu a kvercitrinu (v %) v kalusové kultuře Hypericum 

perforatum L. po působení roztoku SeO2 v různých koncentracích. 
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6 0,04 0,16 0,004 0,004 

 

12 0,04 0 0,004 0 

C1 24 0 0,01 0 0,004 

 

48 0 0,05 0 0,004 

 

72 0 0 0 0 

 

168 0,04 0 0,004 0 

       
  

  6 0 0 0 0 

  12 0 0 0 0 

C2 24 0 0 0 0 

  48 0 0 0 0 

  72 0 0 0 0 

  168 0 0 0 0 

     
  

  6 0 0 0 0 

  12 0 0 0 0 

C3 24 0,01 0,05 0,004 0,004 

  48 0 0 0 0 

  72 0 0 0 0 

  168 0 0 0 0 

     
  

kontrola 0 0 0 0 0 

  168 0,69 1,54 0,004 0,004 
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Tabulka č. 3: Obsah hyperosidu a kvercitrinu (v mg/100ml) uvolněného do ţivného 

média v suspenzní kultuře Hypericum perforatum L. po působení roztoku SeO2 

v různých koncentracích. 

  obsah (mg/100ml) směrodatná odchylka 
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6 0 0 0 0 

 

12 0 0,6 0 0,004 

C1 24 0,19 0,3 0,004 0,004 

 

48 0 0,24 0 0,004 

 

72 0 0 0 0 

 

168 0 0 0 0 

     
  

  6 0 0 0 0 

  12 0 0,01 0 0,004 

C2 24 0,14 0,09 0,004 0,004 

  48 0,48 0,27 0,004 0,004 

  72 0 0 0 0 

  168 0,2 0,45 0,004 0,004 

     
  

  6 0,14 0,11 0,004 0,004 

  12 0 0,43 0 0,004 

C3 24 0 0,1 0 0,004 

  48 0 0,15 0 0,004 

  72 0,14 0,16 0,004 0,004 

  168 0,4 0,39 0,004 0,004 

     
  

kontrola 0 0 0 0 0 

  168 0 0 0 0 
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Tabulka č. 4: Obsah hyperosidu a kvercitrinu (v mg/100ml) uvoněného do ţivného 

média v kalusové kultuře Hypericum perforatum L. po působení roztoku SeO2 

v různých koncentracích. 

  obsah (mg/100ml) směrodatná odchylka 
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6 0,19 0 0,004 0 

 

12 0,67 0 0,004 0 

C1 24 0 0,15 0 0,004 

 

48 0 0 0 0 

 

72 0 0 0 0 

 

168 0 0,73 0 0,004 

     
  

  6 0 0 0 0 

  12 0 0 0 0 

C2 24 0 0 0 0 

  48 0 0 0 0 

  72 0 0 0 0 

  168 0 0 0 0 

     
  

  6 0,11 0,02 0,004 0,004 

  12 0 0,18 0 0,004 

C3 24 1,02 0,19 0,004 0,004 

  48 0,4 0 0,004 0 

  72 0,37 0 0,004 0 

  168 0 0 0 0 

  
   

  

kontrola 0 0 0 0 0 

  168 0 0 0 0 
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5.2 Grafy 

Graf č. 1: Obsah hyperosidu a kvercitrinu (v %) v závislosti na době odběru 

a  koncentraci roztoku elicitoru (SeO2) v suspenzní kultuře Hypericum perforatum L. 
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Graf č. 2: Obsah hyperosidu a kvercitrinu (v %) v závislosti na době odběru 

a koncentraci roztoku elicitoru (SeO2) v kalusové kultuře Hypericum perforatum L. 
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Graf č. 3: Obsah hyperosidu a kvercitrinu (v mg/100ml) uvolněného do ţivného média 

v závislosti na čase odběru a koncentraci roztoku elicitoru (SeO2) v suspenzní kultuře 

Hypericum perforatum L. 
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Graf č. 4: Obsah hyperosidu a kvercitrinu (v mg/100ml) uvolněného do ţivného média 

v závislosti na čase odběru a koncentraci roztoku elicitoru (SeO2) v kalusové kultuře 

Hypericum perforatum L. 
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6 DISKUSE 

Rostliny mají schopnost syntetizovat kromě nezbytných sloţek svého těla i další 

látky, jejichţ existence není pro rostlinný organismus nepostradatelná. Tyto látky 

se nazývají sekundární metabolity a jejich funkce pro rostlinu můţe být ochranná 

nebo regulační. Sekundární metabolity jsou však pro člověka důleţitým zdrojem látek. 

Nacházejí své uplatnění ve farmacii, kosmetice i potravinářství. Proto se hledají nové 

moţnosti ovlivnění produkce sekundárních metabolitů. Jednou z těchto metod 

je elicitace. (24) 

Tato rigorózní práce se zabývá ovlivněním produkce sekundárních metabolitů 

v rostlině Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.) po působení abiotického 

elicitoru oxidu seleničitého. K pokusu byly pouţity kalusové a suspenzní kultury 

Hypericum perforatum L. v pasáţi 105. - 110. Zároveň bylo sledováno uvolňování 

metabolitů do ţivného média.  

Kalusové i suspenzní kultury byly kultivovány na ţivném médiu 

dle Murashigeho a Skooga. Kultivace probíhala v kultivační místnosti při teplotě 25°C 

a za střídání světelného reţimu (16 hodin světlo/ 8 hodin tma). Suspenzní kultury byly 

připraveny mechanickým rozmělněním části kalusu. Kultivovány byly na třepačce 

(120 otáček/ min.) za stejných podmínek jako kalusové kultury. 

Elicitor oxid seleničitý byl postupně přidáván ve třech koncentracích 

C1 (9,012.10
-3 

mol/l), C2 (9,012.10
-4 

mol/l) a C3 (9,012.10
-5 

mol/l). Vzorky byly 

odebírány po 6, 12, 24, 48, 72 a 168 hodinách. Zároveň byla provedena kontrola v čase 

0 a 168 hodin. Z odebraných vzorků byly připraveny extrakty, které byly analyzovány 

metodou HPLC za pouţití standardů. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách č. 1 - 4 a také 

znázorněny ve formě grafů č. 1 - 4. Ze stanovovaných flavonoidů byl ve vzorcích 

detekován statisticky významný obsah hyperosidu a kvercitrinu.  

V suspenzní kultuře byl zaznamenán nejvyšší obsah kvercitrinu (0,37 %) 

po působení elicitoru o koncentraci C1 při odběru po 6 hod. Poté obsah kvercitrinu 

po 24 hod (0,01 %) klesl a opět se zvýšil při odběru po 168 hod (0,29 %). Působení 

roztoku selenu o koncentraci C2 zvýšilo produkci kvercitrinu jen mírně po 12, 24 

a 72 hod. Elicitor v koncentraci C3 způsobil mírně zvýšený obsah kvercitrinu po 12, 24, 

48 hod a nejvyšší v dané koncentraci po 168 hod. (0,13 %).  (Tab. č. 1, graf č. 1) 

Obsah hyperosidu v suspenzní kultuře byl vysoký rovněţ po působení roztoku 

o koncentraci C1. Produkce hyperosidu byla zaznamenána po 6 a 24 hod., nejvyšší 
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nárůst po 168 hod (0,2 %). Roztok o koncentraci C2 mírně zvýšil produkci hyperosidu 

po 24 a 168 hod. Stejně jako u kvercitrinu došlo po působení elicitoru o koncentraci C3 

ke zvýšení obsahu hyperosidu. Hyperosid byl nalezen v suspenzní kultuře ve všech 

časech odběrů kromě prvního po 6 hod. Nejvyšší obsah hyperosidu byl zaznamenán 

po 168 hod (0,1 %). (Tab. č. 1, graf č. 1) 

V kontrolních vzorcích suspenzní kultury nebyly ţádné flavonoidy detekovány. 

(Tab. č. 1, graf č. 1)  

Při sledování, zda dochází k uvolňování flavonoidů do ţivného média suspenzní 

kultury, bylo zjištěno, ţe nejvyšší obsah kvercitrinu (0,6 mg/100ml) byl nalezen opět 

po působení elicitoru v koncentraci C1 po 12 hodinách. Zvýšené vylučování flavonoidů 

bylo zaznamenáno u této koncentrace elicitoru i po 6 a 12 hod. Kvercitrin byl vylučován 

do  ţivného média i po působení elicitoru o koncentraci C2, jednalo se o časy odběrů 12, 

24, 48 hod, kdy hodnoty obsahu kvercitrinu postupně vzrůstaly. Nejvyšší obsah byl 

nalezen po 168 hod. (0,45 mg/100ml). Po aplikaci elicitoru o koncentraci C3 byl 

uvolňován kvercitrin do ţivného media ve všech časech odběrů. (Tab. č. 3, graf č. 3) 

Také hyperosid byl detekován v ţivném médiu suspenzní kultury po aplikaci 

elicitoru. Po působení elicitoru o koncentraci C1 byl hyperosid prokázán pouze v čase 

odběru 24 hod (0,19 mg/100ml). Nejvyšší obsah hyperosidu v ţivém médiu byl 

zaznamenán při odběru po 48 hodinách po expozici elicitorem v koncentraci C2. 

Detekován byl i při odběru po 24 a 168 hod po působení roztoku selenu o koncentraci 

C2. Elicitor o koncentraci C3 způsobil uvolňování hyperosidu do ţivného média po 6, 72 

a 168 hod. (Tab. č. 3, graf č. 3) 

Do ţivného média u suspenzních kultur neošetřených elicitorem nebyly 

vylučovány ţádné flavonoidy. (Tab. č. 3, graf č. 3) 

Kalusové kultury nedosahovaly v produkci flavonoidů po elicitaci tak vysokých 

hodnot obsahu jako kultury suspenzní. Elicitor v koncentraci C1 ovlivnil produkci 

kvercitrinu po 6 hod (0,16 %), po 24 hod nepatrně (0,01 %) a po 48 hod (0,05 %). 

Po působení elicitoru v koncentraci C2 nebyl kvercitrin detekován. Roztok selenu 

o koncentraci C3 vyvolal produkci kvercitrinu po 24 hod (0,05 %). Ostatní hodnoty byly 

nulové. (Tab. č. 2, graf č. 2) 

Stejný obsah hyperosidu (0,04 %) v kalusových kulturách po působení elicitoru 

o koncentraci C1 byl zaznamenán po 6, 12, 24 hod. Kalusová kultura po elicitaci 

roztokem selenu o koncentraci C2 neprodukovala ţádný hyperosid. Elicitor 
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o koncentraci C3 zvýšil produkci hyperosidu (0,01 %) jen minimálně po 24 hod. 

(Tab. č. 2, graf č. 2) 

Na rozdíl od suspenzní kultury však v kontrolních vzorcích kalusové kultury 

bylo zaznamenáno vysoké mnoţství flavonoidů po 168 hod, konkrétně obsah 

kvercitrinu 1,54 % a obsah hyperosidu 0,69 %. V čase 0 hod nebyl nalezen ţádný 

flavonoid. (Tab. č. 2, graf č. 2). 

Ačkoli produkce flavonoidů u kalusových kultur po elicitaci nebyla 

tak významná, lze daný jev vysvětlit tím, ţe flavonoidy byly uvolněny do ţivného 

média kalusové kultury. V ţivném médiu byl detekován kvercitrin po 24 hod. 

(0,15 mg/100ml), nejvyšší nárůst (0,73 mg/100ml) po působení roztoku elicitoru 

o koncentraci C1 po 168 hod. Po působení elicitoru o koncentraci C2 nedošlo 

k uvolňování kvercitrinu do ţivného média. Pokud však působil roztok o koncentraci 

C3, docházelo k produkci kvercitrinu po 6, 12 a 24 hod, jeho obsah po 24 hod byl 

0,19 mg/100ml. (Tab. č. 4, graf č. 4) 

Elicitor v koncentraci C1 způsobil uvolňování hyperosidu do ţivného média 

po 6 hod (0,19 mg/100ml) a po 12 hod (0,67 mg/100ml). Rovněţ ani hyperosid nebyl 

detekován v ţivném médiu po působení elicitoru o koncentraci C2. Nejvyšší obsah 

hyperosidu (1,02 mg/100ml) byl zjištěn po působení elicitoru v koncentraci C3 

při odběru po 24 hod. Při aplikaci této koncentrace elicitoru byl zaznamenán hyperosid 

v médiu i po  6, 48 a 72 hod. (Tab. č. 4, graf č. 4) 

V kontrolních vzorcích ţivných médií kalusové kultury nebyl ţádný 

z flavonoidů nalezen. (Tab. č. 4, graf č. 4) 

 

Pro ovlivnění produkce kvercitrinu i hyperosidu v suspenzních kulturách 

Hypericum perforatum L. se jeví jako nejvýhodnější pouţití roztoku selenu 

o koncentraci C1 (9,012.10
-3 

mol/l), u kvercitrinu doba kultivace 6 hod (0,37 %), 

u hyperosidu 168 hod (0,2 %). Tab. č. 1., graf č. 1. 

Také produkce flavonoidů u kalusových kultur dosahovala nejlepších výsledků 

po aplikaci elicitoru o koncentraci C1 (9,012.10
-3 

mol/l). Čas odběru u kvercitrinu 6 hod 

(0,16 %), u hyperosidu 6, 12, 24 hod (0,04 %). Tab. č. 2, graf č. 2. 

Z uvedených výsledků vyplývá, ţe k elicitaci roztokem selenu je výhodnější 

pouţití suspenzní kultury a působení roztoku oxidu seleničitého o koncentraci C1 

(9,012.10
-3 

mol/l). 
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Při uvolňování flavonoidů do ţivného média suspenzní kultury byly pozorovány 

nejvyšší hodnoty u kvercitrinu v čase odběru 12 hod po působení roztoku C1 

(0,6 mg/100ml), u hyperosidu po 48 hod u roztoku C2 (0,48 mg/100ml). Tab. č. 3, 

graf č. 3 

Pro uvolňování kvercitrinu do ţivného média kalusové kultury byla opět 

nejvýhodnější koncentrace roztoku elicitoru C1 (0,73 mg/100ml) po 168 hod. 

U hyperosidu byl zaznamenán jeho nejvyšší obsah (1,02 mg/100ml) v ţivném médiu 

po působení roztoku o koncentraci C3 (9,012.10
-5 

mol/l). Tab. č. 4, graf č. 4. 

Pokud porovnáme uvolňování flavonoidů do ţivného média u kalusových 

a suspenzních kultur, tak vyšší hodnoty obsahu flavonoidů byly prokázány v ţivném 

médiu kalusových kultur a to zejména při aplikaci elicitoru koncentraci C1 

pro kvercitrin a C3 pro hyperosid. 

 

Vliv selenu na zvýšení produkce sekundárních metabolitů zkoumal i Kapoor 

a kol. u rostliny Allium sativum L. Z jeho závěrů vyplývá, ţe selen zvyšuje produkci 

alliinu. (47) 

Také Elguera a kol. zjistili, ţe působení roztoku selenu v kombinaci s kadmiem 

u rostliny Lepidium sativum zvýší obsah fenolických látek. (48) 

Z výsledků rigorózní práce lze soudit, ţe oxid seleničitý je vhodným elicitorem, 

který je schopen zvýšit produkci hyperosidu a kvercitrinu v suspenzních kulturách 

Hypericum perforatum L a zároveň je schopen působit na vylučování flavonoidů 

do ţivného média suspenzních i kalusových kultur. 
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7 ZÁVĚR 

 Cílem této rigorózní práce bylo zhodnotit vliv působení roztoku SeO2 ve třech 

koncentracích na produkci flavonoidů v suspenzních a kalusových kulturách Hypericum 

perforatum L. Zároveň bylo sledováno vylučování flavonoidů do ţivného média. 

 Ze stanovovaných flavonoidů byl ve vzorcích detekován hyperosid a kvercitrin. 

 V suspenzních kulturách byla zaznamenána nejvyšší produkce kvercitrinu 

(0,37 %) po působení elicitoru o koncentraci C1 při odběru po 6 hod., významný 

obsah hyperosidu (0,2 %) byl nalezen po působení roztoku o koncentraci C1 

při odběru po 168 hod. 

 Kontrolní vzorky suspenzní kultury ţádné z flavonoidů neobsahovaly. 

 V kalusových kulturách byl detekován maximální nárůst obsahu hyperosidu 

(0,04 %) po působení elicitoru o koncentraci C1 po 6,12,168 hod. Při aplikaci 

stejné koncentrace elicitoru C1 byl nalezen i nejvyšší obsah kvercitrinu (0,16 %) 

po 6 hod.  

 Kontrolní vzorky kalusové kultury produkovaly kvercitrin (1,54 %) a hyperosid 

(0,69 %) v čase odběru po 168 hod. 

 K maximálnímu uvolnění flavonoidů do ţivného média suspenzní kultury došlo 

po působení elicitoru o koncentraci C2 v případě hyperosidu (0,48 mg/100ml) 

po 48 hod, u kvercitrinu při koncentraci C1 (0,6 mg/100ml) po 12 hod. 

 Zvýšené uvolňování hyperosidu (1,02 mg/100ml) do ţivného média kalusové 

kultury bylo pozorováno po působení elicitoru v koncentraci C3 po 24 hod, 

nejvyšší obsah kvercitrinu po působení koncentrace C1 po 168 hod. 

 Ve vzorcích ţivného média kontrolní suspenzní ani kontrolní kalusové kultury 

nebyly ţádné flavonoidy nalezeny. 

 

Z výsledků provedených pokusů vyplývá, ţe elicitací roztokem SeO2 se dosáhlo 

zvýšení produkce hyperosidu a kvercitrinu v suspenzních kulturách a zároveň 

vylučování těchto sekundárních metabolitů do ţivného média jak v suspenzních, tak 

v kalusových kulturách.  
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9 ABSTRAKT 

9.1 Moţnosti ovlivnění produkce sekundárních látek v in vitro 

kulturách léčivých rostlin 

 Elicitace je jednou z metod, která pomáhá zvyšovat produkci sekundárních 

metabolitů. Cílem této práce bylo ovlivnit produkci flavonoidů v kalusových 

a suspenzních kulturách Třezalky tečkované (Hypericum perforatum L.). Oxid 

seleničitý byl pouţit jako abiotický elicitor. Postupně byl přidáván v různých 

koncentracích (9,012.10
-3 

mol/l; 9,012.10
-4 

mol/l; 9,012.10
-5 

mol/l) ke kulturám in vitro. 

Metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) byl stanoven obsah 

sekundárních metabolitů (hyperosidu a kvercitrinu). Vzorky byly po působení elicitoru 

odebírány po 6, 12, 24, 48, 72, 168 hodinách.  

 Oxid seleničitý zvýšil produkci hyperosidu a kvercitrinu. Nejvyšší obsah 

hyperosidu (0,2 %) byl detekován po působení oxidu seleničitého (9,012.10
-3 

mol/l) 

při odběru po 168 hodinách v suspenzní kultuře. Nejvyšší produkce kvercitrinu 

(0,37 %) bylo dosaţeno po 6 hodinách působení oxidu seleničitého (9,012.10
-3 

mol/l) 

také v suspenzní kultuře. Produkce flavonoidů nebyla u kalusových kultur po aplikaci 

elicitoru tak výrazně ovlivněna v porovnání se suspenzními kulturami. 

 Také bylo pozorováno uvolňování flavonoidů do ţivného média. Nejvyšší obsah 

hyperosidu (1,02 mg/100ml) uvolněného do ţivného média byl nalezen po 24 hodinách 

v kalusové kultuře po aplikaci oxidu seleničitého (9,012.10
-5 

mol/l), u kvercitrinu 

(0,73 mg/100ml) byla nejvyšší produkce v ţivném médiu zaznamenána 

po 168 hodinách po působení elicitoru (9,012.10
-3 

mol/l). 

 Výsledky této práce dokazují, ţe SeO2 je v některých případech schopen zvýšit 

produkci flavonoidů v explantátových kulturách Třezalky tečkované. 
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ABSTRACT 

9.2 Possibilities of affecting secondary metabolites production 

in in vitro cultures of medicinal plants 

 Elicitation is one of the methods used for increasing the production of secondary 

metabolites.The aim of this work was to affect the flavonoid production in callus and 

suspension cultures of St. John´s Wort (Hypericum perforatum L.). Abiotic elicitor 

selendioxide in various concentrations (9.012.10
-3 

mol/l; 9.012.10
-4 

mol/l; 9.012.10
-5 

mol/l) was added in in vitro culture. The content of flavonoids was determinated by high 

performance liquid chromatography (HPLC). The samples were taken after 6, 12, 24, 48, 

72, 168 hours after elicitor treatment.  

 Selendioxide raised the production of hyperoside and quercitrin. The highest content 

of hyperoside (0.2 %) was detected after selendioxide (in concentration of 9.012.10
-3 

mol/l) 

treatment and 168 hours sampling in suspension culture. The highest production 

of quercitrin (0.37 %) was reached after selendioxide treatment (in concentration 

of 9.012.10
-3 

mol/l) and 6 hours sampling also in suspension culture. Production 

of flavonoids in callus cultures wasn´t so much affected in comparison with suspension 

cultures after elicitor treatment. 

 Flavonoid releasing into  nutrient medium was also studied. The highest content 

of hyperosid (1.02 mg/100ml) was found in nutrient medium of callus cultures 

after selendioxide treatment (in concentration of 9.012.10
-5 

mol/l) after 24 hours sampling, 

by quercitrin (0.73 mg/100ml) was the top production after elicitor treatment 

(in concentration of 9.012.10
-3 

mol/l) after 168 hours.  

 The achieved results show, that selendioxide as an elicitor is able to increase 

the production of flavonoids in explantate cultures of St. John´s Wort in some cases. 

 


