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ÚVOD
Rostliny odjakživa tvoří důležitou součást našeho života, především jejich výživová
hodnota byla intenzivně studována po celá desetiletí. Kromě základních primárních
metabolitů (sacharidy, lipidy, aminokyseliny atd.) jsou vyšší rostliny schopné syntetizovat
širokou škálu sekundárních metabolitů. 1) Tyto sloučeniny nejsou nezbytně nutné pro růst
a vývoj rostliny, ale hrají zásadní roli při obraně a přizpůsobování se životnímu prostředí.
Vykazují velké množství biologických aktivit a mají obrovské uplatnění v chemickém
a farmaceutickém průmyslu jako léčiva, agrochemikálie, příchutě, vonné látky, barviva,
biopesticidy a potravinářské přídatné látky. 2)
Velké množství takovýchto látek se nachází výhradně v rostlinné říši. Rostliny tedy
představují jeden z nejdůležitějších zdrojů nových účinných látek a modelových struktur
pro vývoj nových léčiv. I když se v současné době v chemické syntéze dělají pokroky, stále
nejsme schopni vytvářet složité chemické struktury přírodních látek a pokud ano, jedná
se spíše o metody drahé a málo efektivní. 3)
Sekundární látky jsou převážně extrahovány z tkání celých rostlin získávaných
z přírody, pěstovaných ve sklenících nebo v kultivovaných polích. Použití celých rostlin
zvyšuje riziko kontaminace, náchylnosti ke škůdcům a chorobám. Výtěžek závisí
na podmínkách pěstování, které se mohou lišit v důsledku místních rozdílů v kvalitě půdy,
klimatu apod. To vedlo k rozvoji výrobních systémů, které mohou být udržovány
za konstantních podmínek. 4)
Biotechnologie nabízí možnost využívat buňky, tkáň, orgán nebo celý
organismus k jejich pěstování in vitro a geneticky s nimi manipulovat, aby se získaly
požadované vlastnosti. Existuje řada kultur rostlinných buněk, které produkují vyšší
množství sekundárních metabolitů než intaktní rostliny. Nicméně se stále vyskytují
problémy s produkcí metabolitů, které mohou být důsledkem nestability buněčných
linií, nízkých výtěžků nebo pomalého růstu.

3)

Jednou z nejúčinnějších technik

používaných ke zlepšení biotechnologické produkce sekundárních metabolitů je elicitace.
Elicitory jsou sloučeniny, které stimulují obranu rostliny při stresu, podporují sekundární
metabolismus, aby tak chránily buňku a celou rostlinu. 2)
6

Snahou o zvýšení produkce obsahových látek v rostlinách, aby se z co nejmenší
uměle vypěstované kultury získalo co nejvíce sekundárních metabolitů, se zabývá i tato
diplomová práce.

7

CÍL PRÁCE
Účelem této práce je seznámení s technikou kultivace rostlinných kultur in vitro.
Dále zjistit vliv abiotického elicitoru methylviologenu na produkci rutinu v kalusové
a suspenzní kultuře Fagoypum esculentum, odrůda Pyra. Na základě stanovení obsahu
rutinu HPLC metodou zjistit, zda uvedený elicitor v různých koncentracích je schopen
ovlivnit produkci této obsahové látky.
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3. TEORETICKÁ ČÁST
3.1 Fagopyrum esculentum Moench.
3.1.1 CHARAKTERISTIKA ROSTLINY
Pohanka setá, neboli Fagopyrum esculentum Moench., je dvouděložná rostlina
patřící do čeledi rdesnovitých, Polygonaceae. Jedná se o jednoletou bylinu, jejíž lodyha je
50-140 cm vysoká, přímá, kolénkatá, načervenalá a v horní třetině se silně větví. Rostlina
se vyznačuje heterofílií (různolistostí). V horní části jsou listy přisedlé, šípovitého tvaru,
zatímco spodní listy jsou řapíkaté a srdčité. Na stonku jsou střídavě postaveny. Báze
řapíku je pokryta blanitou pochvou srostlou s drobnými palisty. 5,6)
Kořen má kulovitý tvar, je málo větvený a poměrně mělce proniká do půdy.
Pohankové kořeny neakumulují živiny. Dokáží z půdy odebírat i málo přístupné formy
dusíku, fosforu a draslíku. Zejména fosfor může pohanka přijímat pomocí kořenového
systému, který vylučuje organické kyseliny jako je kyselina mravenčí, citrónová
a šťavelová. Tato vlastnost však může vést i k příjmu nežádoucích těžkých kovů, zejména
arzenu, rtuti a kadmia. Příjmová aktivita kořenového systému je velice důležitá, protože
je často pěstována na chudých půdách. Hnojením stopovými prvky (především
molybdenem a hořčíkem) se dá vývin kořenů příznivě ovlivnit. 5)
Květy jsou drobné, bílé až narůžovělé, seskupené v květenství po 7-9 kvítcích,
které pak tvoří úžlabní hrozny či vrcholové chocholíky. Okvětí je pětidílné, narůžovělé,
obsahuje 8 tyčinek a 1 pestík se 3 čnělkami. Květy jsou dimorfní a různočlenné
(heterostylie). Různočnělečnost je schopnost vytvářet 2 typy květů. První má dlouhé
pylové tyčinky a krátké blizny. Druhý typ má naopak krátké pylové tyčinky a dlouhé blizny.
Na jedné rostlině pohanka vytváří velké množství květů, jejichž počet se mění v závislosti
na řadě faktorů, nejdůležitějším je hustota porostu. Jedná se o cizosprašnou,
hmyzosnubnou rostlinu a jejím hlavním opylovačem je včela medonosná. 6)
Plodem je hladká, trojboká, 2-6 mm dlouhá nažka. 7) Barva nažky bývá od stříbřitě
šedé, hnědé až po fialově černou. Velikost závisí na podmínkách pěstování a odrůdě
pohanky. Povrch je tvořen dvěma nesrostlými blánami (oplodím a osemením).
Pod osemením se nachází bílý endosperm tvořící cca 70 % hmotnosti plodu. Dále se nažka
9

skládá z pevného plodového obalu, semenného obalu, aleuronové vrstvy a embrya
(patrný na průřezu uprostřed endospermu). 5)

Obrázek č. 1: Fagopyrum esculentum Moench., Polygonacea 8)

3.1.2 VÝSKYT
Pohanka setá je plodina pocházející z Asie, patrně mezi Bajkalským jezerem
a Mandžuskem. Do Evropy se dostala až ve 13. století, což z ní dělá jednu z nejmladších
kulturních rostlin. Z Evropy se pohanka dostala také do Ameriky. Na našem území se hojně
pěstovala od 16. století hlavně v horských oblastech jako Beskydy, Karpatská oblast
a východní Slovensko.
Pohanka je teplomilná rostlina, potřebuje dostatek světla a je poměrně náročná
na vláhu. Může však růst v široké škále půdních podmínek. Nejvíce jí vyhovují půdy lehčí
až střední, písčité až hlinité, které jsou zásobeny živinami a vláhou. Snáší půdy kyselé
(pH 5), ale i na půdách slabě kyselých až neutrálních lze docílit vysokých výnosů. Nesnáší
těžké půdy se zásaditou půdní reakcí a vysokým obsahem volného vápníku.
V současné době pozorujeme opětovný nárůst pěstování pohanky. V České
republice je nyní možné pěstovat odrůdy Pyra, Jana, Kara-dag a Spačinská. Kromě
10

pohanky seté se v omezené míře pěstuje také její příbuzná rostlina pohanka tatarská
(Fagopyrum tartaricum). 6,9)

3.1.3 ODRŮDA PYRA
Je středně raná odrůda, která byla jedna z prvních povolených odrůd současnosti.
Vznikla z krajových odrůd oblasti Beskyd a Slovenska ve šlechtitelské stanici Horní
Moštěnice v roce 1990. Vyznačuje se pomalým počátečním vzrůstem a velkou odolností.5)
Fagopyrum esculentum odrůda Pyra se stala předmětem mnohých zkoumání
a objevila se proto v řadě výzkumných projektů, např.


Slovinští vědci vystavili Fagopyrum esculentum (variety Pyra a Siva) třem podmínkám nedostatkem vody, postřikem listů selenem a kombinací obojího. U variety Pyra byla
zaznamenána významná interakce mezi účinky - nedostatek vody, postřik Se na respirační
potenciál. 10)



Cílem studie J. Kalinové a J. Moudrého bylo stanovení citlivosti vývoje na teploty mrazu.
Ukázalo se, že nejcitlivější je pohanka při přechodu mezi primárními a sekundárními li sty.
Nejodolnější varieta byla právě odrůda Pyra a s ní ještě varieta Fagopyrum Emka.11)



Odrůda Pyra se také objevila ve studii J. Musilové, J. Lachmana, J. Bystrické a dalších, kde
zjišťovali efekt růstové fáze na antioxidační aktivitu několika druhů pohanky. Největší
nárůst antioxidační aktivity byl pozorován ve IV. růstové fázi v lodyze odrůdy Pyra. 12)



Objevuje se i v experimentu E. Simonové, který zkoumá deriváty benzothiazolů
jako aktivní biologické substance s růstovou regulátorovou aktivitou. Předmětem
zkoumání byla i odrůda Pyra, na které se hypotéza rovněž potvrdila. 13)



Ve studii J. Bystrické et al. porovnávali obsah rutinu v různých anatomických částech
pohanky seté u 6 kultivarů. Největší koncentrace rutinu (37,90 g/kg) byla stanovena
v listech kultivaru Pyra. 10)
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3.1.4 DROGA
V Českém lékopise (ČL) 2017 je jako droga uvedena Fagopyri herba (Pohanková
nať). Je to celá nebo řezaná nať druhu Fagopyrum esculentum Moench., sbíraná v časné
fázi kvetení před vytvořením plodů. Droga obsahuje nejméně 3,0 % rutinu, počítáno
na vysušenou drogu. 15)

3.1.5 OBSAHOVÉ LÁTKY
Nejdůležitější obsahovou látkou je flavonoidní glykosid rutin, vyskytuje se
především v kvetoucí nati a ve slupkách plodů.

5)

Dále isoorientin, orientin a vitelin.

9)

Polyfenoly působí se svojí ideální strukturou jako antioxidanty. Obsahují fenolový
aromatický kruh, který má schopnost stabilizovat nepárový elektron.

16)

V nažkách se

nachází komplex vitamínů skupiny B, vitamin E, draslík, fosfor, hořčík, vápník a stopově
železo, měď, mangan a zinek. Plody jsou také zdrojem selenu. Obsahují řadu
plnohodnotných bílkovin (10-14 % semene), škrobu (55-70 %) a lipofilních látek včetně
rostlinných sterolů (sitosterol, kampesterol). Hlavními fenolickými látkami ve slupkách
a mouce jsou kromě rutinu ještě 2-epikatechin, hyperosid a kvercetin.

9)

Jednou

z nežádoucích obsahových látek je fototoxický derivát hypericinu fagopyrin (diantron
patřící do skupiny fotosenzibilizujících látek). Při akumulaci této látky pod pokožkou může
dojít k tzv. fagopyrizmu, kdy po vystavení pokožky slunečnímu záření, nastane toxická
reakce - pokožka zčervená a svědí. 17)

3.1.6 VYUŽITÍ
Pohanka má několik směrů využití. Používá se jako:


konvenční i dietní potravina



bylinná droga pro zpracování ve farmaceutickém průmyslu



meziplodina k obnově úrodnosti půdy



krmivo



medonosná plodina
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plnící materiál polštářů a matrací, slupky pohanky se používají v mnoha zemích,
např. v Japonsku.
Hlavní uplatnění nachází pohanka v lidské výživě a to především v racionální. Nažky
představují plnohodnotnou potravinu s vysokým podílem vlákniny, bílkovin a minerálních
látek.

5)

Je vhodná i pro diabetiky, těhotné ženy a také nemocné s celiakií, protože

neobsahuje lepek.
K farmaceutickým účelům se zpracovává čerstvá nebo rychle sušená nať. Využívá se jí
pro schopnost zvýšení pevnosti a pružnosti cévních stěn. Podává se při léčbě křečových
žil, hemoroidů, bércových vředů.

9) Klinické

údaje dokazují, že je účinná proti otokům

nohou a chronické žilní insuficienci. Ochraňuje také před diabetickou retinopatií. 18) Dále
se užívá jako prevence praskání cév uvnitř organizmu (proti náhlým mozkovým
příhodám). Nažky se mohou používat ke snižování cholesterolu a tím chránit
před srdečními chorobami, dále při střevních chorobách a k detoxifikaci organizmu.
Konzumace pohanky má posilující účinek na imunitní systém a využívá se i v léčbě
artritidy. 9)
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3.2 Flavonoidní glykosidy
Glykozidy jsou velmi rozsáhlou skupinou sekundárních metabolitů. Jejich
molekulu tvoří část cukerná (glykon) a necukerná (aglykon), navzájem jsou propojené
glykosidickou vazbou. Struktura aglykonu je velice různorodá, podle jeho typu rozlišujeme
glykosidy flavonoidní, fenolické, antrachinonové, kumarinové, kardioaktivní a další. 19)
Flavonoidy jsou deriváty fenylchromanu, skupina polyfenolických sloučenin
skládajících se z 15-ti uhlíkového skeletu (C6-C3-C6). Chroman může být arylovaný
v poloze 2 (flavany), 3 (isoflavany) nebo 4 (neoflavany). Vyskytují se pouze v rostlinné říši.
Nejčastějším a zároveň terapeuticky nejvýznamnějším zástupcem flavonoidů jsou flavany.
20, 21)

Obrázek č. 2: Strukturní vzorec flavanu, isoflavanu a neoflavanu 21)

Deriváty flavanu rozlišujeme podle stupně oxidace, liší se počtem a polohou
hydroxylových skupin na aromatických kruzích a napojením cukrů či organických kyselin.
Zvlášť významné jsou flavony, flavonoly a flavanony.

Obrázek č. 3: Strukturní vzorec flavonu, flavonolu a flavanonu 21)
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Flavonoidy se vyskytují v rostlinách většinou glykosidně vázané, rozpuštěné
v buněčné šťávě vakuoly. V silicích se vyskytují lipofilní methoxylované deriváty. Účinné
jsou glykosidy i aglykony, nejčastěji se používají jako drogy nebo jejich extrakty, méně
často pak v čistém stavu (rutin, hesperidin). 21)
Polyfenoly rostlin jsou multifunkční, mohou působit jako redukční činidla,
antioxidanty poskytující vodík a jako zhášeč singletového kyslíku. 22) Terapeutický význam
spočívá v schopnosti normalizovat permeabilitu kapilár a odstraňovat jejich lomivost.
Za zmínku stojí i antihemorhagický a antiedematosní účinek. Flavonoidy patří mezi
inhibitory hyaluronidázy, díky tomu zabraňují šíření mikrobiálních toxinů tkáněmi,
používají se proto jako podpůrný prostředek při léčbě infekčních nemocí. Potencují účinek
vitaminu C. Některé flavonoidy mají také vlastnosti diuretické, choleretické
a spasmolytické. 21)

3.2.1 RUTIN
Rutin (kvercetin 3-β-rhamnoglukosid) je terapeuticky nejvýznamnější flavonolový
glykosid. 21) Skládá se z aglykonu quercetinu a glykonu glukózy a rhamnózy. 23) Cukry tvoří
hydrofilní část molekuly a nepatrně snižují biologický efekt, nicméně zvyšují rozpustnost
ve vodě.

24)

Rutin se vyskytuje pouze ve vyšších rostlinách a to velice často. Poprvé byl

izolován z routy (Ruta graveolens, Rutaceae), odtud také pochází název - rutin. Nyní se
získává hlavně z pohanky (rod Fagopyrum), vysoký obsah má také Sophorae flos, pupeny
stromu Sophora japonica L. (Fabaceae), listy druhu Eucalyptus macrorhyncha, Myrtaceae,
rovněž oplodí pomeranče, černý rybíz a mnohé další rostliny obsahují rutin. 21)

Obrázek č. 4: Strukturní vzorec rutinu 25)
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V rostlinách je jeho úlohou chránit proti ultrafialovému záření. Působí jako donor
vodíkových atomů peroxidovým radikálům, superoxidovým aniontům, singletovému
kyslíku a hydroxylovým radikálům, je tedy scavanger vysoce reaktivních forem kyslíku
(reactive oxygen species- ROS). Dále má rutin chelatační vlastnosti na kovové ionty, které
jsou schopné oxidovat lipidovou peroxidaci. 26)
Lidská populace si ho velmi cení pro své terapeutické účinky, v dnešní době je
skvělým zdrojem pro mnohé fytoterapeutické přípravky.

23)

Uplatnění nachází

i v kosmetických a potravinářských výrobcích. Mezi nejdůležitější účinky na lidský
organismus patří schopnost snižování křehkosti krevních kapilár spojenou s hypertenzí.
Rutin muže být významný v prevenci cukrovky, vysokého krevního tlaku a cévních chorob.
Má protizánětlivé účinky, působí na uvolnění hladkého svalstva a prověřují se také
antialergické účinky. 5) Byl prokázán jeho neuroprotektivní efekt u ischemií mozku. Kvůli
antifungálním a antiartritickým účinkům má rutin terapeutický účinek na septickou
artritidu způsobenou Candida albicans. Dále v nezávislé studii rutin zpomaloval zánětlivé
a katabolické markery chrupavky u osteoartritických lézí morčete. 27) Společně s dalšími
polyfenoly může ovlivnit stravitelnost škrobu. A je prokázáno, že snižuje obsah jaterního
cholesterolu a plazmových lipidů. Rutin měl pozitivní vliv na patologické změny v plicích
krys s diabetes melitus (snížení parenchymu, zesílení alveolárních sept). Kromě toho
může být ještě s některými jinými polyfenoly potenciálním antikarcinogenem proti
rakovině střev a jiných orgánů. 5) Výsledky prezentované v různých studiích naznačují, že
rutin mění signalizační transdukci, způsobuje aktivaci transkripčních faktorů, genovou
expresi a může také chránit DNA interakcí s karcinogeny, které unikly detoxikačním
procesům. Tyto studie tedy naznačují potenciální roli rutinu v dietním příjmu potravin
při snižování rizik určitých patofyziologií, které jsou spojeny s onemocněními
zprostředkovanými volnými radikály. 26)
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3.3 Sekundární látky rostlin
Obecně dělíme obsahové látky rostlin do dvou hlavních skupin podle funkce
v biochemických procesech. Primární metabolity a sekundární, které tvoří více než 99 %
známých rostlinných látek. 28)
Mezi primární metabolity patří jednoduché nízkomolekulární látky (sacharidy,
aminokyseliny, karboxylové kyseliny apod.). Vznikají jako produkty reakcemi primárního
metabolismu jako např. Krebsův cyklus, glykolýza nebo pentózový cyklus. Tyto metabolity
najdeme ve všech rostlinných buňkách, zajišťují základní anabolické a katabolické procesy
a slouží jako výchozí látky v reakcích sekundárního metabolismu. 28, 29)
Zatímco sekundární metabolity se netvoří v každé rostlinné buňce a obvykle
nejsou pro rostlinu nepostradatelné. Biosyntéza je podmíněná přítomností komplexu
enzymů, které se nevyskytují ve všech rostlinách, a proto se různé čeledi, rody či druhy
rostlin liší v kvantitativním a kvalitativním obsahu sekundárních metabolitů. I mezi
jednotlivými částmi rostliny může existovat variabilita. 28)
Význam sekundárních látek pro rostlinu nebyl po dlouho dobu zřejmý. V dnešní
době se považují za podstatné faktory pro přežití celé rostliny. Podílejí se na interakcích
rostlin s jinými rostlinami, živočichy, mikroorganizmy či jinými složkami prostředí.
V rostlině tedy slouží zejména jako: 28)

1) obrana před biotickým stresem:


působení býložravců a hmyzu- Rostliny jsou v neustálém nebezpečí poškození
svých orgánů zejména fytofágním hmyzem a pastvou býložravců. K omezení
herbivorie došlo k mnoha morfologickým a morfogenetickým adaptacím,
např. ostré trny nebo trichomy, vysoký obsah tuhých sklerenchymatických pletiv
či rychlá regenerace poškozených orgánů. Velmi časté jsou ovšem i biochemické
adaptace. 30) Např. rostlina je schopna vytvářet hořké látky nebo látky schopné
denaturovat proteiny a poškodit tak sliznici ústní dutiny či trávicího traktu jako
odpověď na působení proteinů ze zvířecích slin.

28)

Dethier a spol. prověřovali

specializaci sekundárního metabolismu rostlin a vědec Fraenkel shrnul důkazy
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a potvrdil tak, že většina sekundárních látek rostlin se vyvinula k obraně proti
přirozeným nepřátelům. 31)


mikroorganizmy- Na počátku musí být podnět ke spuštění obranných reakcích.
Obvykle jím bývá specifický metabolit (elicitor), který se uvolňuje při interakci
buňky s patogenem. Elicitory obvykle ovlivňují genovou aktivitu pomocí druhých
poslů (přenašečů signálu). Nejčastější a velmi rychlý způsob je tvorba superoxidu
a dalších aktivních forem kyslíku. Dále obranné reakce zahrnují syntézu
specifických stresových proteinů, tvorbu a posléze hromadění sloučenin
s antibiotickým účinkem, souhrnně označovaných jako fytoncidy nebo inhibitiny.
Patří sem flavonoidy, terpenoidy, fenolické látky a alkaloidy. Zvláštní skupinu
obranných látek tvoří fytoalexiny. Tvoří se až po napadení patogenem, jsou
lipofilní, dobře pronikají přes membránu patogenů a působí její poškození. Častá
obranná reakce je také řízená tvorba ochranných nekróz, při níž dochází k rychlé
zkáze jak vlastní buňky, tak i houbové hyfy. 30)



alelopatie- Jev, kdy jedna rostlina ovlivní růst a vývoj dalších sousedních rostlin
tím, že produkuje účinné látky (především sekundární metabolity), které unikají
do okolního životního prostředí. Dalo by se říct, že se jedná o biochemické
interakce mezi rostlinami. 32) Teoreticky lze toto působení nalézt i u nadzemních
orgánů přenosem těkavých látek (především terpenů) nebo smýváním
netěkavých metabolitů z povrchu listů. Hlavní význam má ovšem v kořenové
zóně.30)

2) ochrana před abiotickým stresem


Nedostatek vláhy- Sucho je jedna z největších hrozeb pro světovou produkci
rostlin. Závažnost sucha je nepředvídatelná, neboť závisí na mnoho faktorech,
jako je výskyt a distribuce srážek, schopnost půdy zadržovat vlhkost apod.

33)

Nejvíce postihuje nedostatek vody vždy listy. Při poklesu vodního potenciálu
na hodnotu -0,2 až -0,8 MPa dochází v buňkách listů ke zvýšení koncentrace
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kyseliny abscisové, která má za následek zavírání průduchů. Při ještě větším
poklesu vodního potenciálu k hodnotám okolo -1,0 MPa dochází u mnoha druhů
k syntéze aminokyseliny prolinu, která zvyšuje osmotický tlak v buňkách. 30)



Nízké teploty- U citlivějších druhů rostlin lze stresové reakce pozorovat již při
mírném poklesu teplot (pod +10°C). V rostlinných buňkách dochází ke zvýšení
Ca2+ iontů v cytosolu indukovaných chladem pomocí Ca 2+ kanálů aktivovaných
ztuhlou membránou nebo ligandy. Tuto chladovou signalizaci mohou vyvolat také
sekundární poslové (např. kyselina abscisová a reaktivní formy kyslíku). Po delší
době trvání mrazu se začnou tvořit krystalky ledu a postupně se rozrůstají
a způsobují jak dehydrataci, tak mechanické poškození buněčné stěny.



30,34)

Vysoké teploty- Tepelný stres narušuje buněčnou homeostázu a může vést
k výraznému zpomalení růstu a vývoje a dokonce k smrti rostliny.

35)

Lipidová

vrstva membrán přestává plnit svoji funkci, přechází do superfluidního stavu,
ve kterém se stává propustná pro ionty a nedokáže poskytovat dostatečně
pevnou oporu pro membránové proteiny. Proteiny za vysokých teplot mění
konformace a dochází tak i ke ztrátě jejich funkce. Při poklesu teploty pod
kritickou úroveň může dojít k obnovení původní struktury a funkce. Obnova závisí
na míře zachování funkčnosti proteosyntetického aparátu. 30)



UV záření, nedostatek kyslíku, zasolené půdy, toxické látky (oxid siřičitý, ozón),
těžké kovy (zinek, olovo, kadmium)- Rostliny si vyvinuly mechanismus pro stírání
takovýchto nepříznivých environmentálních problémů s toxicitou těžkých kovů.
Produkují nízkomolekulární thioly, glutathion a cystein, které vykazují vysokou
afinitu k toxickým kovům.

36)

V práci K. A. Mocové, H. Polákové a T. Sopra se

potvrdil negativní vliv kadmia a olova na růst rostlin. Výraznější účinek měly
na kořenové systémy než na nadzemní části, kam se dostávají až sekundárně.
Výsledky poukazují na význam hodnocení vlivu půdních kontaminantů.
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30,37)

3) Nositelé informace


Jestliže dojde k poškození pletiva, rostlina vylučuje do okolí prchavé látky, ty jsou
zachyceny skrze speciální receptory rostlin stejného druhu a na základě daného
signálu začínají s produkcí vlastních obranných látek.

4) Atraktanty


Lákání opylovačů



Chuť plodů- Láká živočichy ke konzumaci, prostřednictvím výkalů konzumenta
dochází k šíření semen rostliny.



Symbióza s hmyzem či bakteriemi 28)

3.3.1 MOŽNOSTI ZÍSKÁVÁNÍ SEKUNDÁRNÍCH LÁTEK
Sekundární metabolity vyšších rostlin se dají využít ve farmacii jako léčiva,
esenciální oleje, v potravinářství jako aditiva, barviva, vonné látky, sladidla a v zemědělství
jako agrochemikálie či biopesticidy. 28,29)
Tradiční metodou je přímá extrakce metabolitů z intaktních rostlin. Klasicky
pěstované rostliny jsou však závislé na klimatických podmínkách a výtěžek se také odvíjí
od postupu sušení, skladování rostlin apod. Nevýhodou je i finanční náročnost pěstování.
Další metoda je chemická syntéza sloučenin shodných s rostlinnými produkty
nebo jejich deriváty s analogickými vlastnostmi. Ovšem velmi často jsou syntézy příliš
složité, drahé a u komplexnějších sloučenin zatím neproveditelné.
Jako slibná alternativa pro výrobu látek, které nejdou jednoduše získat tradiční
extrakcí nebo chemickou syntézou, se jeví využití explantátových kultur. Cílem
novodobého výzkumu je dosažení celkové syntézy požadovaných produktů z dodaných
živin. Tyto in vitro metody, navzdory veškeré snaze o zdokonalení, čelí řadě biologických
a biotechnologických překážek. 38,39)
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V dnešní době se v průmyslové výrobě s úspěchem používá jen několik kultur,
např. výroba shikoninu buněčnou kulturou Lithospermum erythorhizon nebo produkce
berberinu kulturou druhu Coptis japonica. 40)

3.3.2 METODY ZVYŠOVÁNÍ IN VITRO PRODUKCE SEKUNDÁRNÍCH METABOLITŮ
Ke zvýšení jinak nízkého výtěžku sekundárních látek se vyvíjí několik strategií:


Selekce vhodných druhů mateřských rostlin a buněčných linií s vysokým obsahem
žádaných metabolitů



Optimalizace složení kultivačního média a podmínek kultivace



Přidání prekurzorů, které iniciují produkci sekundárních látek



Zkouší se zvyšovat permeabilita vakuol a buněčných stěn se záměrem zvýšení
vylučování metabolitů do živného média.



Imobilizace buněk činidly a následná kultivace v bioreaktorech



Biotransformační reakce 39)



Velmi perspektivní je také metoda elicitace, jejíž princip spočívá z primární funkce
metabolitů a to je ochrana rostliny před stresovými faktory. 38)
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3.4 Explantátové kultury rostlin
3.4.1 CHARAKTERISTIKA
Jako explantátové kultury označujeme izolované části rostlin kultivované
v aseptickém prostředí za umělých podmínek. 39) Explantáty jsou tedy různé typy in vitro
kultivovaných orgánů vyňatých z rostlin, jejich částí, buněk, meristematických pletiv,
protoplastů a kalusů. Explantát se získá z kterékoli části rostliny (podzemní či nadzemní)
explantací parenchymatické tkáně a přenesením na živnou půdu. Dochází k nárůstu
buněk ve formě kalusu, při dostatečném množství je možné opakovaně přenášet
na čerstvé živné půdy a tím udržovat kulturu v aktivním stavu. 41)
Základem rostlinného organismu je buňka- zygota vznikající po oplození vaječné
buňky buňkou spermatickou. Zygota je totipotentní, mitoticky se dělí a obsahuje veškerou
genetickou informaci. Mitózou vznikají dceřiné buňky, dále se vyvíjejí a diferencují
a stávají se tak stavebními kameny specializovaných pletiv. Rostlinné buňky
i po diferenciaci obsahují stejnou genetickou informaci jako buňky meristematické a jsou
schopny opětovného dělení. Teoreticky je pro explantátové kultury možné jakékoliv
pletivo obsahující funkční jádro. 39)
Části rostliny, ze kterých jsou explantáty získané, závisí na:


druhu kultury, která má být zahájena



účelu navrhované kultury



druhu používané rostliny

Správná volba explantátového materiálu může mít významný vliv na úspěch
tkáňové kultury. Rostliny rostoucí ve vnějším prostředí jsou neustále kontaminovány
mikroorganismy a škůdci. Explantáty musí být pěstovány na nutričních médiích, ty jsou
ovšem příznivé i pro růst mikroorganismů, proto se musí tkáňové kultury vytvářet
i udržovat v aseptických podmínkách. 42)
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3.4.2 ROZDĚLENÍ EXPLANTÁTOVÝCH KULTUR 19)
Podle morfologických kritérií rozdělujeme rostlinné explantáty na:


Orgánové kultury- skládají se z orgánových systémů, jednotlivých orgánů či jejich částí.
Stavba a funkce orgánů jsou zachovány, buňky jsou diferencované.



Tkáňové kultury (kalusy)- obsahují mnohobuněčné, morfologicky dezorganizované
částečně soudržné shluky buněk tkáně. Rozmnožují se většinou na tuhých nebo
polotuhých živných půdách.



Suspenzní kultury- obsahují volné buňky, někdy drobné shluky buněk suspendované
v tekuté živné půdě, jsou promíchávány a provzdušňovány.



Buněčné kultury- jsou volné, identifikovatelné buňky kultivované v tekuté či polotuhé
půdě, v některých případech lze kultivovat na nosiči nasyceném živnou půdou.



Kultury buněčných protoplastů- obsahují pouze nahé rostlinné protoplasty (kultury buněk
zbavené buněčných stěn). Získávají se v hypertonickém prostředí enzymatickým
štěpením buněčných stěn.

3.4.3 KALUSOVÉ A SUSPENZNÍ KULTURY
Kalusová kultura
Kalus je dezorganizovaná, koherentní a amorfní tkáň. Kalusovou kulturu je možné
založit in vitro, umístěním malých částích rostliny (explantátů) na médium podporující
růst buněk za sterilních podmínek. Přestože většina experimentů byla provedena
s tkáněmi vyšších rostlin, kalusy mohou být založeny i z nahosemenných rostlin,
kapraďorostů, mechů a thallofytů. Mnoho částí celé rostliny má potenciál k proliferaci
in vitro, ale zjistilo se, že nejvhodnější je mladá meristematická tkáň. Výběr tkáně, z které
lze kulturu odvodit je větší u dvouděložných rostlin.

43)

Nejčastější explantáty jsou

ze segmentů listů, stonků, kořenů, kousků zásobních orgánů, vzrostných vrcholů, embryí
atd. U jednoděložných je možné založit kulturu pouze z embryí, velmi mladých listů,
nodálních segmentů stonků, popř. z květních základů. 39)
Kalus vytvořený z původního explantátu se nazývá primární kalus. Kultury
iniciované z kusů tkáně oddělené od primárního kalusu nazýváme sekundárními kalusy.
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Tyto subkultury mohou často pokračovat po mnoho let, ale čím déle je kalus udržován,
tím je větší riziko, že buňky budou trpět genetickou změnou.
Tkáň kalusu vznikající z jednoho explantátu nemusí vypadat vždy stejně, liší se
vzhledem, barvou, stupněm zhutnění a morfogenetickým potenciálem. Typ získaného
kalusu, stupeň diferenciace a schopnost regenerovat nové rostliny závisí na původu a stá ří
tkáně vybrané jako explantát. Některé rozdíly mezi jedním kmenem kalusové tkáně závisí
také na epigenetických rozdílech. Proměnnost je pravděpodobnější, jestliže je kalus
odvozen z explantátu složeného z více než jednoho druhu buňky. Proto je výhodné
používat malé explantáty morfologicky jednotné tkáně. V neorganizovaných kalusových
a suspenzních kulturách je velice často změněná genetická tvorba buněk. To je další
důvod, proč mohou mít kmeny buněk různé vlastnosti. Kultury jsou složeny z populací
buněk s lehce odlišnými genotypy. 43)

Suspenzní kultura
Buněčné suspenzní kultury rostlin jsou tvořeny homogenní populací buněk či
malých agregátů kultivovaných v pohybujícím se tekutém živném médiu. Tekutá média
umožňují buňkám suspenze přímý kontakt se složkami živného média a usnadňují jejich
přístupnost. Díky snadnému přístupu živin a dobré výměně dýchacích plynů
v pohybujícím se médiu, je umožněn velmi rychlý růst buněčné suspenze.
Při dlouhodobé kultivaci se z ideální, morfologicky i biochemicky homogenní
suspenzní kultury stává buněčná suspenze značně heterogenní. Heterogenita je
zapříčiněna častými genetickými změnami. Ve staré suspenzní kultuře můžeme pozorovat
kromě buněčných agregátů i protáhlé vakuolizované buňky, které nemají schopnost
dělení.
Pro získání buněčné suspenze je ve většině případů nutné odvodit kalusové
pletivo. Nejsnadněji se odvozuje z rozpadavého kalusu, nejhůře z kalusu kompaktního.
Kousky kalusu jsou poté kultivovány v tekutém živném médiu. 39) Kultura se pak uchovává
ve skleněných nádobách pod neustálým mícháním na horizontálních nebo krouživých
třepačkách. Eventuálně může být převedena na specializovaný bioreaktor. 44)
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Suspenzní kultury se hojně využívají jako modelový systém při studiu procesů
sekundárního metabolismu, indukci enzymů, genové exprese nebo jako výchozí materiál
pro přípravu enzymů. 39)

3.4.4 KULTIVACE
Hlavním úkolem je najít vhodný způsob kultivace, zejména z hlediska podmínek,
zachování sterility a složení živné půdy, aby byl růst a množení buněk co nejrychlejší.
K tomu slouží i vhodné kultivační zařízení. Ve větších objemech se tvoří zdánlivě viskózní
buněčná suspenze citlivá na střižné síly. Při nedostatečném promíchávání a okysličování
nemusí docházet k metabolickým procesům a navíc může vzniknout, v důsledku
nadměrné sedimentace nebo flotace buněk, trvalý třífázový systém. Vhodným zařízením
jsou pomaloběžné rollery nebo plastové vaky umístěné na pomaloběžném reciprokém
třepacím stroji.

39)

Nedávno byly pro kultivaci rostlinných explantátů použity

bioreaktorové systémy. Bioreaktor umožňuje výměnu kultivačních médií, regulaci
přívodu vzduchu, pH a teploty ve sterilním prostředí. 45)
Pro růst kultury a pro tvorbu sekundárních metabolitů je důležité i nastavení
fyzikálních podmínek kultivace. Mezi základní podmínky patří délka osvětlení, musí se
zvolit vhodný poměr světla a tmy. Dále teplota může ovlivnit růst explantátů i metabolické
pochody, většinou je nastavena empiricky kolem 25 °C. Významný faktor je i pH živného
média, nejčastěji se nastavuje v rozmezí 5,5-6,0, v některých případech 6,0-7,0.
Dle potřeby lze upravit přidáním kyseliny chlorovodíkové nebo hydroxidu draselného.
Poslední fyzikální podmínka je vlhkost vzduchu, která se udržuje podle požadavků
jednotlivých druhů rostlin v rozmezí 20-98 %. 39,41)

3.4.5 VÝHODY A VYUŽITÍ
Z principů totipotence vyplývá, že pletivové i buněčné kultury mají kompletní
genetickou informaci a mohou syntetizovat a hromadit sekundární metabolity jako
intaktní rostlina. Tkáňové kultury mají ovšem proti tradičním způsobům získávání
sekundárních látek několik výhod. Syntéza probíhá v uměle vytvořeném prostředí
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nezávisle na klimatu a půdních podmínkách. Jsou vyloučeny negativní biologické vlivy
(mikroorganizmy, hmyz). V tkáňové kultuře je možná selekce kultivarů s vyšší produkcí
sekundárních látek.

19)

V poměrně malém prostoru lze za kontrolovaných podmínek

dlouhodobě kultivovat velké populace buněk, z nichž každá je potencionálním zdrojem
nového celého rostlinného organismu a genetické variability.

46)

Rostliny in vitro

nevyžadují téměř žádnou péči jako např. pletí, chemické ošetření, zálivku, atd. Klonování
lze provádět celoročně bez ohledu na meteorologické podmínky.
Mezi nevýhody patří relativně drahé vybavení laboratoře, pracnost metody
a poměrně drahý laboratorní provoz (energie, chemikálie apod.). Získané rostliny nejsou
autotrofní. Jako další nevýhoda by se mohl jevit fakt, že se rostliny při přenosu
z kultivačních nádob do podmínek extra vitrum musí aklimatizovat (v kultivačních
nádobách je poměrně vysoká vlhkost).
Uplatnění nacházejí zejména jako alternativní příprava produktů získávaných
dosud z rostlin v polní kultuře a u nesnadno pěstovatelných rostlin. Získávání nových látek
díky změnám metabolismu v explantátových rostlinných buňkách (takto byly izolovány
látky, které nebyly prokázány v mateřských rostlinách odvozených kultur). Z poměrně
levných a dostupných substrátů lze získat pomocí biotransformace farmaceuticky
významné látky. 41) Mezi další využití explantátové techniky patří šlechtění a regenerace
rostlin. Genetická modifikace, příprava zdravých rostlin bez patogenů (virů) a klonové
množení vybraného materiálu (mikrorozmnožování). 19)

3.4.6 KULTIVAČNÍ MÉDIA 39,43)
Složení kultivačního média je jedním z nejzásadnějších faktorů ovlivňujících růst
a morfogenezi rostlin v kalusových a suspenzních kulturách. Obvykle obsahují
makroelementy, mikroelementy, vitamíny, aminokyseliny nebo jiný zdroj organického
dusíku, sacharidy, růstové regulátory, zpevňující látku a další nedefinované organické
složky.
Pro různé druhy rostlin a různé druhy kultivace se používají speciální kultivační
média. Nejběžněji používané médium je MS (Murashinge and Skoog, 1962), které bylo
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vytvořeno pro optimální růst kalusu tabáku. Další častá média jsou White (1963),
B5 (Gamborg et al, 1968), Gautheret (1942), SH (Shenk and Hildebrant,1968), Nitsch and
Nitsch (1969) a Lloyd and McCown (1981).

Makroelementy
Kultivační média obsahují 6 nejdůležitějších prvků: dusík, fosfor, draslík, vápník,
hořčík a síru. Pro dosažení maximální růstové rychlosti závisí optimální koncentrace
každého prvku na druhu rostliny. Anorganického dusíku je v médiích přinejmenším
25-60 mM, nejčastěji se dodává ve formě dusičnanu draselného a dusičnanu amonného.
Draslík bývá v koncentraci 20-30 mM ve formě dusičnanu nebo chloridu. Fosfor, hořčík,
síra a vápník se pohybuje v rozsahu 1-3 mM.

Mikroelementy
Pro růst tkáňových kultur jsou nezbytné mikroelementy: železo (100 µM),
mangan (20-90 µM), zinek (5-30 µM), bór (25-100 µM), měď (0,1 µM) a molybden (1 µM).
Někdy se přidává také kobalt, jód, sodík a chlór, ale není to nezbytně nutné. Železo a zinek
se obvykle dodává v chelátové formě.

Zdroj uhlíku
Nejčastějším zdrojem je sacharóza, někdy se nahrazuje glukózou nebo fruktózou.
V médiu je obvykle používána 2-3% koncentrace sacharózy. Sacharidy se přidávají hlavně
jako heterotrofní výživa explantátů (autotrofní schopnost výživy je velmi malá).

Vitamíny
Normální rostlina si sama syntetizuje vitamíny nezbytné pro růst a vývoj. Vitamíny
jsou katalyzátory mnoha metabolických procesů. Pro pletiva kultivované in vitro mohou
být některé vitamíny limitujícím faktorem jejich vzrůstu. Nejčastěji se používají thiamin
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(pro růst tkáňových kultur je nepostradatelný), dále kyselina nikotinová a pyridoxin (jejich
přítomnost je velice častá, ale ne nezbytná). Posledním obvykle se vyskytujícím vitamínem
je myo-inositol. Někdy se používají také vitamíny jako biotin, kyselina listová, kyselina
askorbová, kyselina pantotenová, riboflavin a další.

Aminokyseliny a další zdroje organického dusíku
Aminokyseliny slouží jako přímý zdroj dusíku v buňkách nebo mohou být
využívány k syntéze proteinů. Kultivované rostlinné buňky jsou schopny syntetizovat
všechny nezbytné aminokyseliny, nicméně přidáním některých aminokyselin do živného
média, lze stimulovat růst explantátů. Toho se využívá především u kultivace buněčných
suspenzí a protoplastů. Nejčastěji se používá kasein-hydrolyzát, L-glutamin, L-asparagin,
glycin a adenin. Nejvíce používaná koncentrace se pohybuje v rozmezí 1-100 mg/l, závisí
ovšem na druhu aminokyseliny. Musí se mít na paměti, že pokud se dodávají
aminokyseliny samotné, mohou při vysokých koncentracích naopak růst explantátu
inhibovat.

Nedefinované organické složky médií
Stimulaci růstu lze ovlivnit i přidáním celé řady organických extraktů, nejčastěji se
používá protein (kasein) hydrolyzát a kokosové mléko. Díky svému nedefinovanému
složení je snaha tyto směsi vynechávat.
Někdy se do médií dodává aktivní uhlí. Má tři základní funkce: ztmavnutí média,
absorpci růstových regulátorů (inhibiční efekt) a absorpci látek inhibující růst (stimulační
efekt). Stimulační účinek je přičítán schopnosti vázat fenolické sloučeniny produkované
rostoucím explantátem.

Látky používané pro zpevnění média
Pro přípravu tuhých médií se jako gelizující látka nejvíce používá agar. Agarové
gely jsou stabilní při kultivačních teplotách, nereagují s ostatními složkami média a nejsou
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rozkládány rostlinnými enzymy. Navíc tuhost agarového gelu lze regulovat použitým
druhem a koncentrací agaru a pH média. Obvykle se používá v koncentraci 0,8-1,0 %.
Velmi důležitá je i čistota používaného agaru, obsahuje vápník, hořčík, draslík a sodík.
Změna koncentrace v médiu tedy může změnit koncentraci některých v prvků v živném
médiu.
Místo agaru je možné použít pro přípravu tuhého média také agarózu, Phytagel a
Gerlite. Phytagel a Gerlite představují syntetické látky, rychle tuhnou a výsledný gel je
velmi čistý a usnadňuje detekci případných kontaminací média.
Pokud není použito pevného média, lze explantáty upevnit na můstky z filtračního
papíru, polyuretanové pěny, čedičové vaty (rockwool) nebo z perforovaného celofánu.
Dále plastové nosiče, tzv. „rafty“, do kterých se upevňuje polypropylenová membrána.
Membrána plave na povrchu kultivačního média a pokládá se na ní explantát, který pak
roste v relativně suchém prostředí. Dalšími výhodami je snadnější příjem živin z média,
médium zabraňuje akumulaci exudátů v okolí explantátu, zůstává homogenní a netvoří
se gradienty živin. V neposlední řadě je usnadněná příprava a manipulace s
daným médiem. 39,43)

Růstové regulátory
Obecně tak nazýváme látky, které regulují růstové a vývojové procesy u rostlin. Na
základě jisté analogie s živočišnými hormony rozlišujeme 5 skupin endogenních růstových
regulátorů jako rostlinné hormony. Jsou to auxiny, cytokininy, gibereliny, kyselina
abscisová a ethylen. Při organogenezi platí pravidlo, kdy poměr cytokininů a auxinů
v živném médiu ovlivňuje organogenezi prýtů a kořenů. Samozřejmě má určité výjimky,
ale pokud je tento poměr větší než jedna (více cytokininů než auxinů), dochází
k regeneraci prýtů. Je-li tomu naopak, tak dochází k regeneraci kořenů. Pokud je
koncentrace obou růstových regulátorů přibližně stejná, dochází u primárních explantátů
ke tvorbě kalusu. Kalusová kultura pokračuje v normálním růstu a nedochází
k regeneraci.30)
V tkáňových kulturách se používají především mezi auxiny patřící kyselina
indolyloctová (IAA), kyselina indolylmáselná (IBA), kyselina dichlorfenoxyoctová (2,4-D)
29

a kyselina naftyloctová (NAA). IAA patří mezi přirozené auxiny, ostatní jsou syntetické.
Jako další syntetické auxiny se používají kyselina chlorfenoxyoctová (4-CPA),
2,4,5-trichlorfenoxyoctová kyselina (2,4,5-T), 3,6-dichlormetoxybenzoová kyselina
(dicamba) a 4-amino-3,5,6-trichlorpikolinová kyselina (picram). Různé druhy auxinů mají
různou fyziologickou aktivitu, pletivy se pohybují různou rychlostí, jsou vázány na odlišné
receptorové buňky a jsou jiným způsobem metabolizovány.

39)

Intercelulární transport

auxinů z vrcholových částí do více bazálních částí rostliny, ovlivňuje širokou řadu
růstových a vývojových procesů, včetně buněk prodloužení a dělení buněk.
V organogenezi rostlin je důležitý pro určení orientace roviny dělení buněk při iniciaci
postranních kořenů.

47)

Do kultivačního média se tedy přidávají především za účelem

stimulace růstu kalusu a buněk, v některých případech k indukci tvorby prýtů a zejména
kořenů.
Mezi běžně používané cytokininy patří hlavně benzylaminopurin (BAP),
6-dimethylaminopurin (2iP nebo IPA), furfurylaminopurin (kinetin) a zeatin. 2iP a zeatin
jsou přirozené cytokininy, kinetin a BAP patří mezi cytokininy syntetické. Cytokininy tvoří
skupinu fytohormonů, které mají roli při podpoře buněčného dělení, zahájení růstu prýtů
a při růstu a regulaci vaskulárního vývoje. 48) Bylo také prokázáno, že cytokininy ovlivňují
transport auxinu z buňky na buňku modifikací exprese několika jeho transportních
komponent a tím modulovat distribuci auxinu důležitého pro vývoj kořenů.

49)

V kultivačních médiích se cytokininy používají především ke stimulaci buněčného dělení
a k stimulaci tvorby axilárních prýtů.
Další skupinou růstových regulátorů jsou gibereliny (GA2 a GA3) a kyselina
abscisová (ABA), pro většinu explantátů nejsou nezbytně nutné pro růst.
Chemické složení a fyzikální vlastnosti média musí odpovídat požadavkům dané
rostliny v různých fázích rozmnožování. Při zakládání kultury se někdy přidávají
i antioxidanty, následně se pak médium obohacuje o výše zmíněné růstové stimulátory
proliferace (hlavně vyšší koncentrací cytokininů) a auxiny na podporu elongační fáze růstu
a zakládání kořenů. 39)
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3.4.7 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ EXPLANTÁTOVÉ KULTURY
Na explantátové kultury nemá vliv pouze kultivační médium, ale celá řada jiných
faktorů. Při in vitro kultivaci se dají dobře regulovat. Patří mezi ně světlo, jak jeho kvalita,
intenzita, tak i fotoperioda. Dále teplota a případně i složení plynného prostředí
v kultivačních podmínkách. Vliv explantátu formulovali Murashige (1974), George
a Sherrington (1984) takto:


Orgán, ze kterého se daný explantát izoluje



Fyziologické a ontogenetické stádium



Období odběru explantátu



Velikost explantátu



Kvalita donorové rostliny



Genotyp



Orientace explantátu



Předchozí působení na donorovou rostlinu



Inokulační hustota
Za jeden z nejdůležitějších faktorů se dnes považuje genotyp. Nelze zapomínat na
neoddělitelnost genetických a fyziologických zákonitostí, ale dá se říct, že všechny děje
probíhající při kultivaci explantátu jsou silně geneticky ovlivněny. 30)
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3.5 Fyziologie stresu u rostlin
3.5.1 STRESOVÉ REAKCE A STRESOVÉ FAKTORY
Jako přisedlé organismy jsou rostliny stále vystaveny různým druhům
environmentálních podnětů. Aby přežily v nepříznivých podmínkách prostředí, vyvinuly
strategie, které umožňují rovnováhu mezi růstem, reprodukcí a přežitím rostliny.

50)

Proměnlivé podmínky mohou zpomalovat životní funkce rostliny či přímo poškozovat
jednotlivé orgány, což může v krajních případech vést až k úhynu. Tyto nepříznivé vlivy
označujeme jako stresové faktory (stresory). Při stresových podmínkách je k růstu
přiděleno méně energie a živin a více se investuje do obranných reakcích. K nápravným
procesům dochází na molekulární, biochemické i fyziologické úrovni. 30, 50)
V přírodě se nejčastěji rostliny potýkají s těmito stresovými faktory:
Abiotické faktory
Fyzikální:
▪ mechanické účinky větru
▪ nadměrné záření (UV, viditelné)
▪ extrémní teploty (horko, chlad, mráz)

Chemické:
▪ Nedostatek vody (sucho)
▪ Nedostatek kyslíku (hypoxie, anoxie)
▪ Nedostatek živin v půdě
▪ Nadbytek iontů solí a vodíku v půdě
▪ Toxické plyny ve vzduchu

Biotické faktory
▪ Herbivorní živočichové (spásání, poranění)
▪ Patogenní mikroorganizmy (viry, houby, mikrobi)
▪ Vzájemné ovlivňování (parazitismus, alelopatie)
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Fyziologie stresu u rostlin je více komplikovaná než u živočichů. Především díky
přisedlému způsobu života znemožňující útěk před působením stresorů a díky velké
mezidruhové variabilitě a heterogenitě vnitřního prostředí. Stresové faktory, v důsledku
různě vyvinutých ochranných struktur, pronikají do vnitřního prostředí rostlin různých
druhů nestejně snadno. Jedná se tak o schopnost rostliny vyhnout se stresu.
Z fyziologického hlediska jsou zajímavější mechanizmy aktivní odolnosti. Omezují
negativní působení stresorů až k jejich proniknutí k plazmatické membráně buněk
a do symplastu. Poté dochází ke spuštění řetězce změn, který je pojmenován jako
stresová reakce.
Zjednodušeně lze popsat průběh stresové reakce jako klasické schéma známé
z humánní fyziologie:


Poplachová fáze- při ní dochází k narušení buněčných struktur a funkcí bezprostředně
po působení stresoru.



Resuscitační fáze- pokud nedojde k letální úrovni intenzity působení stresoru, dochází
k mobilizaci kompenzačních mechanismů.



Fáze rezistence- kompenzační mechanismy směřují k vyšší odolnosti rostliny vůči
působícím stresorům.



Fáze vyčerpání- při dlouhodobém a intenzivním působení může být fáze rezistence
vystřídána fází vyčerpání, kde dochází k poklesu odolnosti.

30)

Obrázek. č 5: Idealizovaný průběh stresové reakce (podle Larchera 1995) 30)
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Průběh reakce a konečný výsledek závisí především na délce působení stresoru, jeho
intenzitě a také na genetických předpokladech (adaptačních schopnostech). Přechodné
zvýšení odolnosti je označováno jako aklimace. Ustanovení homeostázi po dlouhém
působení stresoru má jisté dodatečné energetické požadavky a to zejména na syntézu
specifických metabolitů. Dochází k indukovaným změnám v rámci fenotypové plasticity
jistého genotypu.
Velmi často působí na rostliny v přírodních podmínkách více stresorů najednou
(např. vysoká teplota, nedostatek vody, silné záření). Ve srovnání s působením každého
faktoru odděleně, mohou interakce mezi sebou změnit charakter stresové reakce. Často
také dochází pouze k lokální stresové reakci, působí-li stresor jen na část rostliny. To může
ovšem druhotně vyvolat stres i v ostatních orgánech. 30)

3.5.2 SPOLEČNÉ MECHANISMY STRESOVÝCH REAKCÍ 30)
I při působení velmi odlišných stresorů a přes velkou různorodost aklimačních
biochemických změn v buňkách, lze najít některé společné procesy, které se opakují.
A to zejména tvorba a množství proteinů. Mechanismus zahrnuje i tvorbu specifických
ochranných stresových proteinů, stresových fytohormonů (kyseliny abscisové, kyseliny
jasmonové, metyljasmonátů a polyaminů), tvorba a odstraňování aktivních forem kyslíku
a tvorbu osmoregulačních sloučenin (cukrů, polyalkoholů a jednoduchých dusíkatých
látek).

STRESOVÉ PROTEINY
Již během několika desítek minut dochází v buňkách k dramatickým změnám
v zastoupení proteinů. U některých proteinů tvorba prudce stoupá, u jiných naopak klesá.
V hojné míře dochází k syntéze proteinů, které se za normálních okolností v buňkách
nedají zjistit.
Rozlišujeme tři funkční skupiny proteinů, jejichž tvorba je indukována
nespecificky, tedy různými typy stresorů: molekulární chaperony, proteázy a ubikvitin.
Jedná se především o konstitutivní proteiny, které se pravidelně nacházejí ve výbavě
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buněk všech genotypů. Za stresu se jejich množství intenzivně zvyšuje a to v důsledku
poškozování proteinů v různých buněčných strukturách.
Chaperony jsou schopny úpravy konformací při přechodu přes membrány
a to i u mírně poškozených proteinů. Dojde-li k nenapravitelným změnám, protein je
„označen“ malou molekulou ubikvitinu a pomocí proteáz je rozložen na aminokyseliny.
Aminokyseliny jsou dále využity k syntéze nových proteinů.
Mezi nejdůležitější skupiny stresových proteinů patří:


Proteiny indukované zvýšenou teplotou



Proteiny indukované chladem



Proteiny indukované dehydratací



Proteiny indukované sníženou koncentrací kyslíku



Proteiny indukované patogeny

STRESOVÉ FYTOHORMONY
Kyselina abscisová patří mezi přirozené inhibitory růstu a vývoje u rostlin. Hlavní
fyziologické účinky jsou inhibice prodlužovacího růstu, stimulace opadu, urychlení
stárnutí (stimulace degradačních procesů), regulace dormance a nejdůležitější je regulace
vodního režimu. Při nedostatku vody uzavírá průduchy a zvyšuje hydraulickou vodivost
kořenů. Redukuje tak negativní vliv i dalších stresorů vyvolávajících nedostatek vláhy jako
je tomu u nízkých teplot, zasolení atd. Proto je kyselina abscisová považována za jeden
z nejdůležitějších faktorů obrany rostlin vůči stresům, případně adaptace k nim.
Ethylen jako plynný hormon může difunduvat do mezibuněčných prostor a dále
průduchy do atmosféry. Inhibuje prodlužovací růst a stimuluje růst radiální, dále urychluje
zrání plodů a úlohu hraje i v apikální dominanci. Ve stresových podmínkách je tvorba
ethylenu jednou z prvních reakcí rostlin. Je to univerzální reakce na nedostatek i nadbytek
vody, anaerobiózu, teplotní výkyvy, zasolení, poranění, napadení patogeny i na toxické
látky. Při zvýšené tvorbě etylenu se zvyšuje i tvorba některých obranných látek rostlin
(fytoalexinů), zvyšuje se aktivita enzymů, které se účastní na obranných reakcích rostlin
a vzrůstá odolnost některých pletiv k působení rozkladných enzymů.
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Kyselina jasmonová a methyljasmonát mají obecně inhibiční účinky a urychlují
účinek stárnutí listových segmentů. Tvoří významnou úlohu jako nositel signálu při reakci
na dotyk, poranění, patogeny nebo jejich elicitory a při indukci syntézy některých
obranných proteinů na transkripční úrovni.
Polyaminy stimulují růst, a to zejména v in vitro systémech, kde probíhá intenzivní
buněčné dělení. Snadno reagují s DNA a mohou ovlivnit její konformaci, a tedy i expresi
genů. Interakce vede také ke stabilizaci DNA vůči denaturaci. Podobně reagují se záporně
nabitými skupinami membrán a tím mohou membránu stabilizovat. Polyaminy mají
taktéž schopnost stabilizace buněčné pH a zvýšení vnitrobuněčné osmolarity. Díky těmto
ochranným funkcím hrají významnou úlohu v obraně rostlin proti stresům. 30)

AKTIVNÍ FORMY KYSLÍKU
Reaktivní formy kyslíku (ROS) byly nejprve pozorovány jako toxické vedlejší
produkty aerobního metabolismu. V posledních letech je ovšem zřejmé, že hrají důležitou
signalizační roli jako druzí poslové. Podílejí se na řízení v klíčových fyziologických
procesech, jako je růst a vývoj rostliny a zejména při reakcích na biotické a abiotické
environmentální podněty. Pokud se naruší homeostáza mezi produkcí ROS a eliminací,
koncentrace reaktivních forem kyslíku se zvyšuje a dochází k oxidativnímu poškození
buněk. Produkce ROS je lokalizována především v chloroplastu, mitochondriích
a peroxizomech, sekundárně pak v endoplazmatickém retikulu, buněčné membráně,
buněčné stěně a apoplastu. 51)
V chloroplastech se při absorpci záření soustřeďuje velké množství energie a
současně je v nich zvýšená koncentrace kyslíku z rozkládající se vody ve fotosystému II.
K fotoredukci kyslíku dochází zejména ve fotosystému I Mehlerovou reakcí. Při ní ž je
primárním produktem superoxid, z něhož se dále mohou vytvořit mnohem nebezpečnější
hydroxylové radikály a peroxid vodíku. Za vysokého ozáření je v chloroplastech také
možná tvorba singletového kyslíku přenosem excitační energie z chlorofylu na kyslík
v základním stavu.
V mitochondriích se aktivní formy kyslíku mohou tvořit autooxidací ubichinonu
za vzniku superoxidu a následně i peroxidu vodíku. Tvorba superoxidu byla dokázána
36

na membránách, kde jako redukční činidlo slouží NADPH ve spojení s příslušnou
NADPH-oxidázou. 30)

Obrázek č. 6: Přehled aktivních forem kyslíku 52)

Za normálních podmínek je koncentrace ROS nízká (např. v chloroplastu
240 μmol s-1), při stresových podmínkách dochází k výraznému zvýšení koncentrace ROS
(v chloroplastu až 720 μmol s-1).
Peroxidační poškození vzniká při reakci s nenasycenými mastnými kyselinami, kdy
dochází

k peroxidaci

esenciálních membránových

lipidů

v plazmalemě nebo

v intracelulárních organelách. ROS mohou taktéž inaktivovat enzymy, oxidovat proteiny
a poškozovat DNA a RNA, což může v důsledku vést až k buněčné smrti.
Aktivní formy kyslíku mohou vznikat rovněž enzymatickou cestou.
Nezanedbatelné množství superoxidového radikálu se tvoří jako meziprodukt reakcí
katalyzovaných enzymy jako je dihydroorotátdehydrogenáza, xanthinoxidáza nebo
tryptofandioxygenáza. Nejznámější je xanthinoxidáza, která používá jako donory
elektronů xanthin, hypoxanthin či acetaldehyd. Při katalytické oxidaci xanthinu
na kyselinu močovou rovněž vzniká superoxidový radikál, který podléhá redukci a tvoří
peroxid vodíku a hydroxylový radikál. Aldehydoxidáza obdobně katalyzuje oxidaci
aldehydu za vzniku superoxidového radikálu. Zdrojem ROS jsou i reakce katalyzované
lipoxygenázou, při které dochází k peroxidaci polynenasycených mastných kyselin.
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Dále enzymy, které redukují molekulární kyslík přímo bez tvorby superoxidu, jako jsou
prostaglandinsyntháza, guanylatcykláza, glukosaoxidáza a D- a L-aminokyselinaoxidáza.
Ochranné antioxidační systémy jsou lokalizované v různých buněčných
strukturách. Obranné mechanismy zahrnují jak enzymové tak neenzymové systémy.
Mezi velmi účinné antioxidanty patří askorbát, β-karoten, redukovaný glutathion
a α-tokoferol. Mezi specializované enzymy řadíme superoxiddismutázu, peroxidázu,
katalázu a enzymy askorbát-glutathionového cyklu.

52)

Mimojiné právě flavonoidy jsou

považovány za sekundární systém pro zachytávání ROS u rostlin. Hrají roli při zmírnění
a odstraňování poškození vnější chloroplastické membrány. 51)
Protistresová úloha aktivních forem kyslíku je velmi důležitá při napadení rostliny
patogenem. Může mít i přímý antimikrobiální účinek a přispívat tak ke zpevnění buněčné
stěny, zvýší se odolnost rostliny vůči stresorům. Peroxid vodíku se podílí na vzniku
pevných vazeb mezi proteiny v buněčné stěně, a tím se zvyšuje jejich nerozpustnost.

30)

3.6 Methylviologen
Methylviologen (1, 1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium dichlorid; paraquat) je kvarterní
dusíkatá aktivní složka několika komerčních herbicidů, které se používají na odstranění
mnoha druhů plevele. Jedná se o rychle působící, neselektivní chemickou sloučeninu,
která se velmi rychle adsorbuje na listy jakékoli rostliny a inhibuje proces fotosyntézy,
čímž ničí

tkáně

zelených

rostlin.

Herbicidní aktivita

spočívá

v interferenci

s intracelulárnímu systémy přenosu elektronů v rostlinách, tím inhibuje redukci NADP
na NADPH během fotosyntézy. Toto narušení vede k tvorbě aktivních forem kyslíku, které
interagují s nenasycenými lipidy membrán, což vede k destrukci rostlinných organel
a nevyhnutelně i ke smrti buněk. 53,54)

Obrázek č. 7: Strukturní vzorec methylviologenu 55)
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Methylviologen jako zdroj ROS je mnohokrát používán ke sledování oxidačního
působení na rostliny. Používá se jako elicitor vyvolávající oxidační stres, a tím aktivuje
obranné reakce rostliny či rostlinného explantátu, což mimo jiné vede ke změně
transkripce genů kódujících enzymy ovlivňující biosyntézu sekundárních metabolitů.
Elicitace rostlinných kultur za účelem produkce sekundárních látek je v současné době
velice často studována.

55)

3.7 Elicitace
Rostliny jsou zdrojem komerčně významných sekundárních metabolitů. Elicitace
rostlinných buněk v kultuře představuje užitečný biotechnologický nástroj ke zlepšení
produkce těchto cenných metabolitů. Na biotické a abiotické stresy reagují tím, že aktivují
řadu obranných mechanismů, včetně indukce biosyntézy sekundárních metabolitů,
vytvoření strukturních obranných bariér či hypersenzitivních reakcí. 56)
Elicitor tedy může být definován jako látka, která při zavádění v malých
koncentracích do systému živých buněk iniciuje nebo zlepšuje biosyntézu specifických
sloučenin. Elicitory jsou nejčastěji klasifikovány jako biotické a abiotické nebo jako
fyzikální a chemické nebo jako komplexní a definované v závislosti na jejich původu
a molekulární struktuře. 57)
Biotickými elicitory jsou molekuly hostitelského či patogenního původu. Často to
jsou složité biologické přípravky, kde struktura účinných látek není zcela známá. Příklady
takových elicitorů jsou kvasnicové extrakty nebo preparáty mikrobiální buněčné stěny.
K stále rostoucímu počtu elicitorů patří také různé polysacharidy, oligosacharidy,
proteiny, glykoproteiny a mastné kyseliny.

58)

Abiotické elicitory jsou látky

bez biologického původu, patří sem buď chemické sloučeniny jako jsou především soli
těžkých kovů (např. AgNO3 a CdCl 2), toxické látky nebo fyzikální podmínky jako je teplota,
osmotický stres, sucho, změny pH, UV záření či poranění rostliny a další. 39,56,58)
Obvykle elicitory neovlivňují genovou aktivitu přímo, ale zprostředkovaně pomocí
přenašečů signálu (druzí poslové, např. cAMP). Přenos od aktivovaných receptorů k DNA
v jádře probíhá několika systémy. Fosfoinositidový systém, při kterém jsou hydrolýzou
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plazmatické membrány generovány 2 signální sloučeniny (inositol-1,4,5-trifosfát
a diacylglycerol), které spolu s ionty vápníku aktivují proteinkinázy a fosforylaci enzymů,
které posléze produkují stresové metabolity. Ke zvýšení koncentrace vápníku v cytosolu
může dojít také zvýšenou propustností iontových kanálů. Rychlý způsob přenosu signálu
je tvorba superoxidu a dalších aktivních forem kyslíku. Kromě přímého účinku peroxidu
vodíku na expresi genu existuje ještě nepřímá cesta, při níž peroxidací membránových
lipidů vzniká kyselina jasmonová a methyljasmonát a ty ovlivňují transkripci. 58)
Účinnost elicitace ke zvýšení produkce sekundárních metabolitů závisí
na komplexní interakci mezi elicitorem a rostlinnou buňkou. Vzhledem k variabilitě reakcí
je optimalizace kultivace rostliny důležitý aspekt. Mezi hlavní faktory ovlivňující vzájemné
působení elicitor-rostlinná buňka patří:


Specifita elicitoru



Koncentrace elicitoru



Interval působení elicitoru



Kultivační podmínky- složení živného média, světlo,
stáří rostliny atd. 56)
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
4.1 Přístrojové vybavení


Analytické váhy PRLT A13, Sartorius, Německo



Autokláv PS 20 A, Chirana, ČR



Box s laminárním prouděním Fatran LF, SR



Germicidní lampa UVR-Mi, Biosan LtD, Lotyšsko



Horkovzdušný sterilizátor SVS9/1, Chirana ČR



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



Pipetovací balónek, Filip, Německo



Sušárna HS 61A, Chirana, ČR



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



Třepačka KS 15 A Control, Edmund Bühler, Německo



Ultrazvuková lázeň, typ RX 255H Bandelin Sonorex, Německo



Vialky, Labicom s.r.o., Olomouc, ČR



Vodní lázeň GFL, typ 1042

Kapalinový chromatograf


Autosampler Jasco AS-2055 Plus, Japonsko



Čerpadlo Jasco PU-2089 Plus, Japonsko



Diodový detektor Jasco MD-2015, Japonsko



Kolona LiChrospher RP-18 250x4 (5 μm), Merck, Německo (s ochranou
předkolonkou a předkolonovým filtrem)



Termostat kolony Jetsream 2 Plus, Japonsko
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4.2 Chemikálie a pomocné látky


Acetonitril R- čistota pro HPLC, Gradient Grade, Lachema, ČR



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



Dihydrogenfosforečnan draselný p.a., Lachema, ČR



Dusičnan amonný p.a., Penta, ČR



Dusičnan draselný p.a., Lachema, ČR



Edetan disodný p.a., Sigma-Aldrich, USA



Ethanol 96%, Lachema, ČR



Glycin p.a., Penta, ČR



Hydrolyzát kaseinu, Imuna, SR



Chlorid kobaltnatý hexahydrát p.a., Lachema, ČR



Chlorid vápenatý dihydrát p.a., Penta, ČR



Jodid draselný p.a., Penta, ČR



Kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová, Lachema, ČR



Kyselina boritá p.a., Lachema, ČR



Kyselina fosforečná R – čistota pro analýzy, Penta, ČR



Kyselina nikotinová, Sigma-Aldrich, USA



Methanol HPLC Grade, Merck, Německo



Methanol R 80%, Penta, ČR



Methylviologendichlorid dihydrát, Sigma-Aldrich, USA



Molybdenan sodný dihydrát p.a., Penta ČR



Inositol, Fluka, Švýcarsko



Pyridoxin, Plant Cell Culture, Sigma-Aldrich, USA



Rutin R, Sigma-Aldrich, USA



Sacharóza p.a., Lachema, ČR



Síran hořečnatý heptahydrát p.a., Penta, ČR



Síran manganatý monohydrát p.a., Lachema, ČR



Síran meďnatý pentahydrát p.a., Lachema, ČR



Síran zinečnatý heptahydrát p.a., Lachema, ČR



Síran železnatý heptahydrát p.a., Lachema, ČR
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Superčistá voda, Katedra analytické chemie, FaF UK v HK, ČR



Thiamin, Plant Cell Culture, Sigma-Aldrich, USA

4.3 Biologický materiál
K vypracování diplomové práce byl rostlinný materiál získán z pasáží 22. až 27.
kalusových a suspenzních kultur Fagopyrum esculentum Moench., varieta Pyra.

4.4 Složení a příprava kultivačního média 59)
Ke kultivaci bylo použito kultivační médium připravené dle Murashigeho a Skooga
s obsahem 2,4-D (kyseliny dichlorfenoxyoctové) jako růstového regulátoru.

Složení živného média:
Makroelementy


CaCl 2.2H2O

440,0 mg/l



KH2PO4.H2O

170,0 mg/l



KNO3

19000,0 mg/l



MgSO4.7H2O

370,0 mg/l



NH4NO3

1650,0 mg/l

Mikroelementy


CoCl 2.6H2O

0,025 mg/l



CuSO4.5H2O

0,025 mg/l



H3BO3

6,200 mg/l



KI

0,830 mg/l



MnSO4.H2O

16,900 mg/l



Na 2MoO4.2H2O

0,250 mg/l



ZnSO4.7H2O

11,500 mg/l
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Vitamíny


kyselina nikotinová

0,50 mg/l



pyridoxin

0,50 mg/l



thiamin

0,10 mg/l

Železnatý komplex


FeSo4.7H2O

27,84 mg/l



Na 2EDTA

37,34 mg/l



Glycin

2,0 mg/l



Hydrolyzát kaseinu

1,0 g/l



Myo-inositol

100,0 mg/l



Sacharóza

30,0 g/l

Složky média byly odváženy na analytických vahách. Řada substancí je ovšem
zastoupena jen ve velmi malých množstvích, proto se pro přesnější a jednodušší
odměřování připravily jejich zásobní roztoky, z nichž se daný objem odebíral pipetou.
Do odměrné baňky na 1000,0 ml se postupně přidaly roztoky makroelementů,
mikroelementů, vitamínů, železnatého komplexu, glycinu a roztok růstového stimulátoru
2,4-D v koncentraci 1 mg 2,4-D na 1 l živného média. Poté se do odměrné baňky vpravila
navážená sacharóza, hydrolyzát kaseinu a myo-inositol. Směs se zředila destilovanou
vodou, po rozpuštění všech substancí se baňka doplnila destilovanou vodou po rysku.
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4.5 Kultivace a pasážování
Ke kultivaci byly využity vysterilizované Erlenmeyerovy baňky o objemu 100 ml.
Použité baňky byly vyrobené z varného skla Sial, odolné vůči působení velkých výkyvů
teplot a vůči chemikáliím. U suspenzních kultur se hotové médium odměřilo po 30 ml
přímo do Erlenmeyerových baněk, pro kalusové kultury byly navíc předem do baněk
umístěny můstky z filtračního papíru. Následně se zakryla hrdla hliníkovou fólií a baňky
byly sterilizovány v autoklávu po dobu 20 minut při 121°C a tlaku 100 kPa.
Takto připravené půdy byly použity k pasážování tkáňových kultur.
Kvůli zamezení kontaminace probíhala veškerá manipulace s kulturami v boxu
s laminárním prouděním, jehož prostor byl předem vydezinfikován 96 % ethanolem
a vysvícen UV zářením germicidní lampy. Při práci se vždy dodržovaly aseptické
podmínky.
Nejdříve se každá alobalová zátka pečlivě otřela buničinou namočenou
v 96% ethanolu. Poté se z kalusové kultury odebírala světlá, čerstvě narostlá inokula
(části kalusu z předchozí kultivace) a umisťovaly se do připravených baněk s můstkem
a živným médiem. Kultivace pak probíhala v kultivační místnosti při neměnné teplotě
25°C a za osvětlení s 16-ti hodinovou světelnou periodou (16 hodin světlo a 8 hodin tma).
V rozmezí 4-5 týdnů byly prováděny následující pasáže.
Z narostlých kalusů byla zhotovena suspenzní kultura. Části kalusu odebrané
sterilní pinzetou se mechanicky rozmělnily v prostředí tekutého živného média za vzniku
suspenze. Erlenmeyerovy baňky byly taktéž zakryty hliníkovou zátkou a kultivovány
za stejných teplotních a světelných podmínkách s tím, že byly navíc umístěny
do laboratorní třepačky při frekvenci 120 otáček za minutu.
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4.6 Elicitace in vitro kultur
4.6.1 PŘÍPRAVA ROZTOKŮ ELICITORU
Jako

abiotický

elicitor

byl

k vlastnímu

experimentu

zvolen

roztok

methylviologendichloridu dihydrátu ve třech různých koncentracích:


C1 1/100 mg/ml (2,1929 · 10-4 mol/l)



C2 10/100 mg/ml (2,1929 · 10-3 mol/l)



C3 100/100 mg/ml (2,1929 · 10-2 mol/l)

Pro přípravu roztoku o koncentraci c 3 bylo na analytických vahách naváženo
100,0 mg čisté substance methylviologendichloridu dihydrátu a kvantitativně přeneseno
do odměrné baňky s objemem 100 ml a následně doplněno 96% ethanolem po
vyznačenou rysku.
Roztok o koncentraci c 2 vycházel ze zředění předchozího roztoku. Z roztoku c3 se
do nové 100 ml odměrné baňky odebralo pipetou 10ml a doplnilo rozpouštědlem po
rysku.
Obdobně byl připraven i roztok o koncentraci c 1. 10 ml z roztoku c2 bylo
přeneseno do nové baňky o objemu 100 ml a doplněno rozpouštědlem po rysku.
Všechna ředění roztoků elicitoru byla prováděna za aseptických podmínek v boxu
s laminárním prouděním a veškeré použité laboratorní sklo bylo předem vysterilizováno
v horkovzdušném sterilizátoru.

4.6.2 PRŮBĚH ELICITACE
Elicitace byla prováděna jak u kalusových tak i suspenzních kultur obdobným
způsobem. U kalusových kultur byl pokus uskutečněn po 4 týdnech od poslední pasáže,
u suspenzních po 3 týdnech jejich růstu od poslední pasáže.
U jednotlivých pokusů bylo použito celkem 30 baněk buď s kalusovou nebo
suspenzní kulturou. Nejdříve byly všechny alobalové zátky omyty buničinou namočenou
do roztoku 96% ethanolu a umístěny do aseptického boxu s laminárním prouděním.
Do 18 baněk se vysterilizovanou pipetou vpravil 1 ml roztoku elicitoru dané koncentrace,
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do zbylých 12 baněk 1 ml ethanolu 96%, ty pak sloužily jako kontrolní vzorky
bez elecitoru.
Kultivace opět probíhala v kultivační místnosti při neměnné teplotě 25°C
a se střídáním světla a tmy. Suspenzní kultury se znovu umístily na třepačku s frekvencí
120 otáček za minutu. Jednotlivé baňky byly rozděleny do šesti skupin podle doby
odběru. Elicitované vzorky byly odebírány v časových intervalech 6, 12, 24, 48, 72 a 168
hodin po expozici elicitoru. V intervalech po 6, 24, 72 a 168 hodinách byly odebírány také
kontrolní vzorky kalusových kultur a suspenzních kultur.
Kalusy či shluky buněk suspenze byly přefiltrovány z tekutého média,
rozprostřeny na filtrační papír a sušeny při laboratorní teplotě. Sledovalo se i uvolňování
rutinu do kultivačních médií, proto také živná média byla přenesena do lékovek
a zmražena. Takto připravené sušiny a vzorky médií byly uchovávány k dalšímu
zpracování.
Tentýž postup se opakoval u všech třech koncentracích roztoku elicitoru c 1, c2 a
c3 .
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4.7 Stanovení obsahu rutinu
4.7.1 PŘÍPRAVA EXTRAKTŮ
Analýza obsahu rutinu byla prováděna metodou HPLC. Vzorky sušiny i médií bylo
potřeba zpracovat a vytvořit extrakty. Postupovalo se podle metody uvedené v Českém
lékopise 2017. 15)
Usušené vzorky kalusů a buněčných shluků suspenze byly pomocí třenky s těrkou
upráškovány a zváženy na analytických vahách. Jejich hmotnost byla pečlivě
zaznamenána. Poté se každý vzorek varné baňce smísil s 10,0 ml 80% methanolu R
a pod zpětným chladičem se 30 minut zahříval na vodní lázni při teplotě 60°C. Následně
se ještě za horka provedla filtrace přes vatu do odměrné baňky o objemu 20,0 ml. Vata
se zbytkovým materiálem se opět vložila do varné baňky, smísila se s 5,0 ml
80% methanolu R a 15 minut se extrahovala v ultrazvukové lázni. Směs se znovu
přefiltrovala přes vatu k prvnímu filtrátu.
Obsah filtrátů v odměrné baňce byl doplněn po rysku 80% methanolem R. Vzniklý
roztok bylo kvůli nečistotám nutné

přefiltrovat přes mikrofiltr (0,20 μm)

a přibližně 1,7 ml roztoku bylo odebráno do náležitě označené vialky.
Zmrazené vzorky živných médií se nechaly odpařit do sucha na vodní lázni
při teplotě 60°C. Vytvořené odparky se poté rozpustily v 10 ml 80% methanolu R
a opět se zfiltrovaly přes mikrofiltry. 1,7 ml filtrátu se převedlo do vialek, které se
předem řádně označily.
Všechny vialky s extrakty se až do HPLC analýzy uchovávaly v chladu.

4.7.2 HPLC ANALÝZA
HPLC (High Performance Liquid Chromatography) neboli vysokoúčinná
kapalinová chromatografie je separační metoda, která je založená na rozdílu v distribuci
látek mezi dvě nemísitelné fáze. Mobilní fáze je kapalina prostupující fází stacionární
naplněnou do kolony. K separaci dochází na základě různé afinity dělených látek
ke stacionární a mobilní fázi. Detekce analyzovaných látek probíhá pomocí vhodného
detektoru až za kolonou.
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Hlavní předností HPLC je možnost kvalitativního i kvantitativního hodnocení
separovaných složek směsi. Základem kvalitativní charakteristiky je retenční čas (čas
od nástřiku vzorku na kolonu k maximu chromatografického píku). Základ kvantitativního
hodnocení je plocha chromatografického píku. 15,60)

4.7.2.1 Parametry analýzy
HPLC analýzy byly prováděny na chromatografické sestavě Jasco (čerpadlo
PU-2089, detektor MD-2015, autosampler AS-2055), vybavené předkolonovým filtrem
a kolonou LiChrospher RP-18 250x4 (5µm) s ochranou předkolonkou.

Složení mobilní fáze:


eluent A: 5% acetonitril + 0,15% H 3PO3 ve vodě



eluent B: 100% acetonitril.
Eluce mobilní fáze probíhala prvních 6 minut isokraticky, následně gradientově,
a to dle následující tabulky:
Čas (min)
0
6
16,5
22
23

% eluentu A

% eluentu B

96
96
80
65
60

4
4
20
35
40

Průtok byl 1,0 ml/min, teplota kolony 25 °C a nastřikovaný objem 20 µl.
Detekce se prováděla pomocí DAD detektoru v rozmezí vlnových délek
200 - 450 nm. Obsah sledované látky byl vypočten z píků při vlnové délce 350 nm
a kvantifikován matematickou metodou normalizace a porovnáním s kalibrační křivkou
vytvořenou pomocí externě měřeného standardu téže látky.
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Standard rutinu byl zakoupen od Sigma-Aldrich a jeho roztoky vytvořeny přímým
rozpouštěním v methanolu. Použité koncentrace byly: 25mg/100ml; 12,5mg/100ml;
6,25mg/100ml; 3,125 mg/100ml.

Kalibrační přímka:
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4.8 Statistické zpracování výsledků 61,62)
Směrodatná odchylka
Směrodatná odchylka je veličina, udávající do jaké míry se naměřené hodnoty
v souboru liší od hodnoty průměrné (střední).
Její funkce je definovaná vztahem:
𝑛

1
𝑠 = √ ∑(𝑥 𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑛
𝑖=1

s … směrodatná odchylka
x … hodnota sledované veličiny
x̄ … průměrná hodnota sledované veličiny
n … počet členů souboru

T-test
T-test slouží k testování statistické významnosti rozdílu dvou průměrných hodnot,
obvykle mezi zkoušenou a kontrolní skupinou. Umožňuje tak posouzení, jak velký vliv
měla elicitace na produkci sekundárních metabolitů.
Pro testovací kritérium platí vztah:
𝑡=

|𝑥 1 − 𝑥 2 |

𝑛 𝑛 (𝑛 + 𝑛2 − 2)
∙√ 1 2 1
𝑛1 + 𝑛2
√𝑛1 𝑠12 + 𝑛2 𝑠22

t – testovací kritérium
x1 – aritmetický průměr kontrolního souboru
x2 – aritmetický průměr pokusného souboru
n1 – počet členů kontrolního souboru
n2 – počet členů pokusného souboru
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s1 – směrodatná odchylka kontrolního souboru
s2 – směrodatná odchylka pokusného souboru

Testovacímu kritériu náleží t-rozdělení se stupněm volnosti
vypočteným dle vzorce:
𝑣 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2

Vypočtená hodnota

testovacího kritéria se dále porovnává

s tabelovanou kritickou hodnotou t(v)p pro příslušný stupeň volnosti v a zvolenou
hladinu významnosti p. Pokud je hodnota t větší než hodnota t(v)p, je rozdíl
statisticky významný na hladině významnosti p.
V průběhu analýzy obsahu rutinu byla pro každý vzorek provedena
vždy 3 paralelní stanovení. Počet členů pokusného i kontrolního souboru se tedy
rovnal n1=n2=3 a počet stupňů volnosti v=4. Hladina významnosti byla zvolena
p=0,05. Uvedeným parametrům náleží kritická hodnota testovacího kritéria
t(v)p=2,78.
Jako pokusný soubor pro výpočet testovacího kritéria byly použity
odběry po 6,12,24,48,72 a 168 hodinách a jako kontrolní soubor odběry po 6,24,72
a 168 hodinách po nulovém působení elicitoru.
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5. Výsledky
5.1. TABULKY
Tabulka č.1: Obsah rutinu (mg/g DW) v závislosti na čase v kalusové kultuře Fagopyrum
esculentum Moench., var. Pyra po elicitaci roztokem methylviologenu o koncentraci
c1 (1/100 mg/ml).
Koncentrace
elicitoru

C1

Doba působení
elicitoru (hod)
6
6k
12
24
24k
48
48k
72
72k
168
168k

Průměrný obsah Směrodatná
rutinu (mg/g DW)
odchylka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Testovací
kritérium
0
0
0
0
0
0
-

Tabulka č.2: Obsah rutinu (mg/g DW) v závislosti na čase v kalusové kultuře Fagopyrum
esculentum Moench., var. Pyra po elicitaci roztokem methylviologenu o koncentraci
c2 (10/100 mg/ml).
Koncentrace
elicitoru

C2

Doba působení
elicitoru (hod)
6
6k
12
24
24k
48
72
168
168k

Průměrný obsah
rutinu (mg/g DW)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Směrodatná
odchylka
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Testovací
kritérium
0
0
0
0
0
0
-

Tabulka č.3: Obsah rutinu (mg/g DW) v závislosti na čase v kalusové kultuře Fagopyrum
esculentum Moench., var. Pyra po elicitaci roztokem methylviologenu o koncentraci
c3 (100/100 mg/ml).
Koncentrace
elicitoru

C3

Doba působení
elicitoru (hod)
6
6k
12
24
24k
48
72
72k
168
168k

Průměrný obsah
rutinu (mg/g DW)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Směrodatná
odchylka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Testovací
kritérium
0
0
0
0
0
0
-

Tabulka č.4: Obsah rutinu (mg/g DW) v závislosti na čase v suspenzní kultuře Fagopyrum
esculentum Moench., var. Pyra po elicitaci roztokem methylviologenu o koncentraci
c1 (1/100 mg/ml).
Koncentrace
elicitoru

C1

Doba působení
elicitoru (hod)
6
6k
12
24
24k
48
72
72k
168
168k

Průměrný obsah
rutinu (mg/g DW)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

54

Směrodatná
odchylka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Testovací
kritérium
0
0
0
0
0
0
-

Tabulka č.5: Obsah rutinu (mg/g DW) v závislosti na čase v suspenzní kultuře Fagopyrum
esculentum Moench., var. Pyra po elicitaci roztokem methylviologenu o koncentraci
c2 (10/100 mg/ml).
Koncentrace
elicitoru

C2

Doba působení
elicitoru (hod)
6
6k
12
24
24k
48
72
72k
168
168k

Průměrný obsah
rutinu (mg/g DW)
0
0,1
0,1
0
0,1
0
0
0
0
0,1

Směrodatná
odchylka
0
0,013
0,034
0
0,013
0
0
0
0
0,013

Testovací
kritérium
0
1,629
0
0
0
0
-

Tabulka č.6: Obsah rutinu (mg/g DW) v závislosti na čase v suspenzní kultuře Fagopyrum
esculentum Moench., var. Pyra po elicitaci roztokem methylviologenu o koncentraci
c1 (100/100 mg/ml).
Koncentrace
elicitoru

C3

Doba působení
elicitoru (hod)
6
6k
12
24
24k
48
72
72k
168
168k

Průměrný obsah
rutinu (mg/g DW)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Směrodatná
odchylka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Testovací
kritérium
0
0
0
0
0
0
-

„K“ označuje kontrolní vzorky bez přídavku elicitoru. „DW“ je zkratkou pro
„Dry Weight“ (hmotnost sušiny). Vzorky kultivačních médií nevykazovaly detekovatelné
hodnoty obsahu rutinu, proto pro ně tabulky nebyly zpracovány.
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5.2 GRAFY
Graf č.1: Závislost obsahu rutinu (mg/g DW) v suspenzní kultuře Fagopyrum esculentum
Moench.,

var.
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Vzhledem k nulovým hodnotám stanovovaného rutinu ve všech kalusových
kulturách a v suspenzních kulturách u koncentrací c1 a c3, nejsou tyto výsledky sledování
závislosti obsahu rutinu na čase a koncentraci elicitoru methylviologenu zpracovány ve
formě grafů.
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6. Diskuze
Cílem této diplomové práce bylo seznámení s metodou kultivace rostlinných
explantátových kultur a zjištění vlivu abiotického elicitoru methylviologenu na produkci
rutinu v kalusové a suspenzní kultuře Fagopyrum esculentum odrůda Pyra.
Ke zkoumání byla použita tkáňová kultura odvozená z klíční rostliny Fagopyrum
esculentum Moench., varieta Pyra v 22.-27. pasáži. Kultivace probíhala na médiu
dle Murashigeho a Skooga s přídavkem 1mg/l kyseliny dichlorfenoxyoctové.
Základním předpokladem úspěšné elicitace je výběr vhodného elicitoru, jeho
koncentrace a také jeho doby působení na rostlinnou kulturu in vitro. Proto byl použit
ethanolový roztok methylviologenu ve třech různých koncentracích:


C1 1/100 mg/ml (2,1929 · 10-4 mol/l)



C2 10/100 mg/ml (2,1929 · 10-3 mol/l)



C3 100/100 mg/ml (2,1929 · 10-2 mol/l)

Vliv elicitoru byl zjišťován po 6, 12, 24, 48, 72 a 168 hodinách jeho působení
a porovnáván s vzorky kontroly, které se odebíraly po 12, 48, 72 a 168 hodinách.
Kontrolní vzorky místo elicitoru obsahovaly 1ml 96% ethanolu.
Pro analýzu obsahu rutinu v kalusové a suspenzní kultuře byla použita metoda
vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
Methylviologen jako elicitor byl zvolen pro svou oxidační aktivitu. Vyvolává
oxidační stres a tím aktivuje obranné reakce explantátu, což mimo jiné vede k ovlivnění
biosyntézy sekundárních metabolitů. V mnoha pracích byl využit jako zdroj ROS. 55)

Kalusová a suspenzní kultura
V kalusové a suspenzní kultuře byla zaregistrována pouze zanedbatelná produkce
flavonoidu - rutinu. Hodnoty obsahu nepřesahovaly 0,1 mg/g DW a nedošlo tak
k žádnému statisticky významnému nárůstu produkce rutinu.
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V kalusové kultuře nebyl zaznamenán žádný kladný nárůst flavonoidního
glykosidu rutinu po přidání elicitoru ve všech třech koncentrací. Všechny hodnoty
jednotlivých měření obsahu se rovnaly nule, včetně těch kontrolních. Kalusová kultura
bez přídavku elicitoru ve 22.-27. pasáži již rutin neprodukovala.
V suspenzní kultuře byly zjištěné hodnoty produkce obdobné. Působení elicitoru
o koncentracích c 1 a c3 nemělo na produkci rutinu žádný vliv, všechny hodnoty obsahu
rutinu

byly

nulové.

Pouze

po

elicitaci

methylviologenu

o

koncentraci

c2 (2,1929 · 10-3 mol/l) po 12 hodinách působení, byl zjištěn obsah rutinu 0,1 mg/g DW.
V žádných dalších vzorcích nebyla přítomnost rutinu prokázána.
V práci bylo sledováno i vylučování rutinu do živného média. V žádném z měření
však nebylo dokázáno uvolňování rutinu do kultivačního média ani u kalusových,
ani u suspenzních kultur.
Důvodů nulové produkce rutinu v kultuře Fagopyrum esculentum Moench. může
být hned několik.
Velmi důležitý faktorem je stáří kultury. Pro tuto práci byly použity kalusové
a suspenzní kultury v 22.-27. pasáži. U kultur pěstovaných bez přídavku elicitoru byla
produkce rutinu nulová. V diplomové práci Píchové M.

63)

bylo zjištěno, že průměrná

produkce flavonoidů kalusovou kulturou Fagopyrum esculentum Moench. bez přídavku
elicitoru je 0,023%. V práci byly použity kultury v 3.-10. pasáži.
Dalším důvodem mohl být špatně zvolený elicitor. Pro úspěšnou elicitaci je
hlavním předpokladem výběr vhodného elicitoru ve vhodných koncentracích a jeho
působení po co nejvhodnější dobu.
Jiný faktor ovlivňující produkci sekundárních látek mohla být špatná volba
optimálního živného média nebo růstových regulátorů. Dle typu a koncentrace auxinů
může dojít jak k pozitivnímu, tak k negativnímu ovlivnění biosyntézy nebo akumulace
sekundárních produktů.

55)

Výsledky studie Lee a kol., kteří prověřovali in vitro produkci rutinu v pohance
Fagopyrum esculentum, ukazují, že za určitých podmínek se v kořenových kulturách
vyskytovalo 0,8-1,2 mg/g DW rutinu. Růst a produkce rutinu probíhaly nejlépe
při kultivaci na MS médiu. Přídavek auxinů do živného média neměl na obsah rutinu vliv.
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Kultivace kořenových kultur tedy byla vyhodnocena jako potencionálně vhodná metoda
k získávání rutinu. 64)
Zatímco z výsledků mé práce, by se mohlo zdát, že abiotický elicitor
methylviologen nepřispěl ke zvýšení produkce rutinu a použití k tomuto účelu u kultur
Fagopyrum esculentum Moench., varieta Pyra se tak jeví jako nevhodné, má
methylviologen prokázanou oxidační aktivitu a jako elicitor byl využit v řadě studií.
V téměř totožné studii se sledoval vliv elicitoru methylviologenu ve třech
odlišných koncentrací na produkci flavonoidů v in vitro kulturách Fagopyrum esculentum.
V kalusové kultuře byl po 72 hodinách elicitace methylviologenem o koncentraci
2,1929.10-3 mol/l naměřen maximální obsah rutinu 0,25 %. V suspenzní kultuře se o tak
významný nárůst produkce nejednalo, po 24hodinové elicitaci methylviologenem
o koncentraci 2,1929.10-5 mol/l, byl maximální obsah rutinu 0,02%. Tato studie ukazuje,
že methylviologen je jako elicitor schopen zvyšovat produkci rutinu v kalusových in vitro
kulturách Fagopyrum esculentum. 65)
Ke stejnému závěru došla v diplomové práci také Lucie Kunzová. Statisticky
významný nárůst obsahu rutinu (0,25 %) v kalusové kultuře Fagopyrum esculentum
nastal po působení roztoku methylviologenu o koncentraci c1 (2,1929 ·10-3 mol/l) po
72 hodinách, kde produkce rutinu vzrostla 25x oproti hodnotám získaným po
12 hodinách. 66)
Jako zdroj ROS byl methylviologen použit ve studii Nojavan-Asghari a kol., kde
zkoumali účinky methyljasmonátu pod oxidačním stresem vyvolaným právě
methylviologenem. Kořeny rostliny Zea Mays L. byly ponořeny do roztoku MV
o koncentraci 20 µmol a ponechány tak 6 hodin. Po propláchnutí byly vloženy do roztoků
methyljasmonátu o různých koncentrací po dobu

24 hodin.

Ve vzorcích

s methyljasmonátem o koncentracích 50 a 100 µmol došlo k významnému snížení
peroxidace lipidů. Ve vzorcích pouze s methylviologenem došlo k tvorbě ROS a následně
k peroxidaci lipidů. 67)
Methylviologen byl také aplikován ve dvou koncentracích 1 a 10 mmol
ke kořenům hrachu. Po 96 hodinách působení herbicidu byl prokázán u obou koncentrací
vliv ROS na inhibici fixování dusíku. 68)
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Pro zvýšení produkce sekundárních metabolitů v pohance byly použity také
abiotické elicitory jako je selen, ionty ceru, ultrazvuk a další. V práci Černé P. byl zkoumán
vliv oxidu seleničitého na produkci rutinu v kalusové a suspenzní kultuře Fagopyrum
esculentum Moench, varieta Spačinská. Nejvyššího nárůstu produkce rutiny bylo
dosaženo u kalusové kultury po 12-ti hodinovém působení roztoku SeO2 o koncentraci
9,012.10-4 mol/l. 69)
Selen byl použit i v práci slovinských vědců, kteří vystavili Fagopyrum esculentum
(variety Pyra a Siva) třem podmínkám - nedostatkem vody, postřikem listů selenem
a kombinací obojího. Došli k závěru, že foliární aplikace roztoku obsahujícího 1g (Se)/m3
je přínosem pro rostlinu s dostatečným přísunem vláhy. Produkce biomasy nebyla
zvýšena, pokud byl pokus uskutečněn za podmínek, kde rostlina neměla dostatek vody.10)
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7. Závěr
Cílem této diplomové práce bylo zjistit vliv elicitoru methylviologenu na produkci
sekundárního metabolitu rutinu v kalusové a suspenzní kultuře Fagopyrum esculentum
Moench., varieta Pyra. Na základě stanovení obsahu rutinu metodou HPLC zjistit, jestli je
daný elicitor schopen ovlivnit produkci této obsahové látky. Výsledky práce lze shrnout
následovně:

•

Bez působení elicitoru buňky v kalusových a suspenzních kulturách rutin neprodukovaly.
Ojediněle obsahoval kontrolní vzorek 0,1 mg/g DW.

•

Suspenzní kultury na elicitaci nereagovaly, pouze po aplikaci elicitoru o koncentraci
c2 (10/100 mg/ml) byl u suspenzní kultury, v čase 12 hodin od přídavku elicitoru,
zaznamenám malý, statisticky nevýznamný nárůst produkce rutinu. Maximální obsah
rutinu tedy byl 0,1 mg/g DW.

•

Kalusové kultury neprodukovaly rutin ani po přídavku elicitoru.

•

Taktéž v živném médiu rutin nebyl detekován.

Ze získaných negativních výsledků této diplomové práce nelze usoudit, zda je
methylviologen vhodný elicitor ke zvyšování produkce rutinu v kalusových a suspenzních
kulturách Fagopyrum esculentum Moench, varieta Pyra. Jelikož z ostatních studií
zabývající se oxidačním stresem methylviologenu vyplývá, že působí jako poměrně účinný
elicitor v kalusových kulturách Fagopyrum esculentum a především jako výborný zdroj
ROS.
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9. Abstrakt
Elicitace je jednou z metod používaných pro zvýšení produkce sekundárních
metabolitů v in vitro kulturách. Předmětem této práce je hodnocení vlivu abiotického
elicitoru methylviologenu (paraquat) na produkci flavonoidů v kalusových a suspenzních
kulturách Fagopyrum esculentum Moench., varieta Pyra.

Rostlinné kultury byly

kultivovány na médiu podle Murashigeho a Skooga s přídavkem růstového regulátoru
2,4-D v koncentraci 1 mg/l živného média. Elicitor byl přidáván ve formě roztoku o třech
různých koncentracích (c 1=2,1929 · 10-4 mol/l, c2=2,1929 · 10-3 mol/l, c3=2,1929 · 10-2
mol/l). Účinek elicitace na produkci rutinu byl sledován v šesti časových intervalech:
6, 12, 24, 48, 72 a 168 hodin. Obsah rutinu byl stanoven pomocí HPLC analýzy. Suspenzní
a kalusové kultury bez působení elicitoru rutin neprodukovaly. Ani po elicitaci nebyl
zaznamenán statisticky významný nárůst produkce rutinu. Maximální obsah rutinu byl
detekován v suspenzní kultuře po 12 hodinách působení elicitoru o koncentraci c 2
a to 0,1 mg/g DW. Také uvolňování rutinu do živného média nebylo pozorováno.

10. Abstract
Elicitation is one of the methods used for increasing the production of secondary
metabolites in vitro cultures. The aim of this work is to evaluate the effect of abiotic
elicitor methylviologen (paraquat) on the production of flavonoids in callus
and suspension cultures of Fagopyrum esculentum Moench., variety Pyra. The cultures
were cultivated in Murashige and Skoog nutrient medium with addition of 2,4-D
in concentration of 1 mg/l as a growth regulator. Elicitor was added as a solution in three
different concentrations (c 1 = 2.1929 · 10-4 mol/l, c2 = 2.1929 · 10-3 mol/l and c3 = 2.1929
· 10-2 mol/l). The effect of elicitation on rutin production was monitored in six time
intervals: 6, 12, 24, 48, 72 and 168 hours. The rutin content was determined by HPLC
analysis. No rutin was produced in callus and suspension cultures without the presence
of elicitor. Even after the elicitation, there was no statistically significant increase
in the production of rutin. The maximum rutin content was detected in the suspension
culture after 12 hours of elicitor treatment in c2 concentration, the content was
0.1 mg/g DW. The release of rutin into the nutrient medium was also not observed.
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