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1 Úvod 

Svět na počátku 21. století se začíná čím dál víc zabývat otázkami, jak 

maximalizovat využití dostupných zdrojů, které v budoucnu nemusí být tak lehce 

dostupné jako dnes. Například některé zdroje surovin se mohou vyčerpat nebo bude 

těžší vypěstovat rostliny na polích než doposud. Aktuálním tématem lidstva je tedy 

hledání nových alternativních technologií, jak dosáhnout maximalizace výsledného 

produktu. 

Jednou takovou alternativní biotechnologií jsou explantátové rostlinné kultury. 

Technologie reprezentuje sterilně oddělené životaschopné části rostlinného organismu, 

které jsou kultivovány za aseptických podmínek. Explantátové rostlinné kultury mají 

široké uplatnění v několika oblastech. Současný výzkum je vysoce zaměřen na oblast 

komerční aplikace, jako příklad lze uvést zlepšení vlastností plodin, zvýšení produkce 

sekundárních metabolitů a různé strategie pro vyvolání genetického rušení. Největší 

výhodou oproti klasickému pěstování je nezávislost na klimatických podmínkách 

a ročním období, a také produkci látek ve stejné kvalitě při využitím menší prostorové 

kapacity. (1) 

S vysokým zájmem o nové technologie stoupá i zájem o nové způsoby 

stravování a návrat k potravinám opomíjeným či zapomenutým. Do této kategorie 

můžeme zařadit pseudocereálie, které mají vynikající nutriční profil a jsou prospěšné 

lidskému organismu. Mezi zástupce patří pohanka, která byla pěstována již 

ve 13. století, pohanka obsahuje rutin, který se vyznačuje významnými účinky na lidský 

organismus. (2) 

V této práci jsem se zaměřila na metodu elicitace. Sledovala jsem vliv 

abiotického elicitoru methylviologenu na produkci rutinu v buněčné kultuře Fagopyrum 

esculentum Moench, odrůda Spačinski.  
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2 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je seznámit se s technikou kultivace rostlinných 

kultur in vitro. Dále zjistit vliv abiotického elicitoru metylviologenu na produkci 

sekundárního metabolitu rutinu v kalusové a suspenzní kultuře Fagopyrum esculentum 

Moench, varieta Spačinski. Na základě stanovení obsahu rutinu pomocí HPLC metody 

vyhodnotit, zda metylviologen v různých koncentracích je schopen ovlivnit produkci 

této obsahové látky. 
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3 Teoretická část 

 

3.1 Fagopyrum esculentum Moench 

Pohanka je dvouděložní rostlina z čeledi rdesnovitých (Polygonaceae) rodu 

Fagopyrum. Čeleď rdesnovitých čítá okolo 50 rodů a jsou typické pro oblasti mírného 

klimatického pásu severní polokoule. Až na výjimky rostou tyto druhy v plané formě. 

Využití nachází v hospodářství. (3) 

 

Obr. 1. Pohanka setá (5) 

Z rodu Fagopyrum se rozeznávají tři neznámější zástupci: 

 Pohanka setá (Fagopyrum  esculentum Moench.) 

 Pohanka tatarská (Fagopyrum tataricum) 

 Pohanka víceletá „divoká“ (Fagopyrum cymosum) 

(3) 

Pohanka je často doporučována jako surovina pro zdravou výživu. Její hlavní 

předností oproti obilovinám je absence lepku. Dále je významným zdrojem rutinu, který 

se využívá k léčbě cév. (4) 
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3.1.1 Rozdíly mezi pohankou tatarskou a setou 

Pohanka tatarská, nazývaná také jako tatarka původně pochází ze Sibiře a střední 

Asie, kde se přidávala jako příměs do pohanky seté. Oproti ní je možné pohanku 

tatarskou pěstovat ve vyšších nadmořských oblastech a je samosprašná, tj. nepotřebuje 

opylovače. Obsah rutinu je vyšší, ale produkuje menší množství plodů než pohanka 

setá. Plody navíc nejsou příliš vhodné pro výrobu mouky. (5, 6) 

 

 
Obr. 2. Pohanka tatarská (5) 

 

Pohanka setá pochází z Asie, patrně z oblasti mezi Bajkalským jezerem 

a Mandžuskem. Patří k nejmladším kulturním rostlinám. Do Evropy se dostala až 

ve 13. století z východu. Podle archeologických nálezů z bývalého Československa se 

datuje počátek záměrného pěstování pohanky seté do období kolem 12. a 13. století. 

V minulosti zde měla významné postavení. Byla pěstována především na Těšínsku, 

Valašsku a v Beskydech, kde jsou půdy chudší. V současné době se její výsev na našem 

území opět obnovuje. Pohanka setá je cizosprašná, převážně hmyzosnubná. Hlavním 

opylovačem je včela medonosná. (7, 8) 

3.1.2 Historie 

Historicky pochází pohanka z oblasti jihovýchodní Asie (Himaláje). 

V počátečním stádiu klíčení vyžaduje slunečné počasí a v době dozrávání je citlivá 

na kolísání teploty vzduchu. Pohanka má slabou kořenovou soustavu, proto se jí nejvíce 

daří v chladnějším podnebí s provzdušněnou půdou. Jelikož je rostlina náchylná 

k lámavosti, je pěstována v oblastech chráněných před větrem. Náchylnost k lámavosti 

měla zřejmě dopad na oblasti růstu, které byly specifické hlavně svojí ochranou proti 
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větru. Poté, co lidé tuto pseuobilovinu domestikovali, se její pěstování rozšířilo do Číny 

a Indie. Národy severní Indie ji znaly už před 2 500 lety. (3, 4, 7) 

Původ pseudoobilniny lze odvodit i od názvů v jednotlivých zemích. Jedno 

z nejznámějších označení je anglosaský název „buckwheat“. Název vznikl složením 

slov buk „boc“ a pšenice „whoet“, protože semínka pohanky vypadají jako malé plody 

buku. Další pojmenování v Evropě vznikla pravděpodobně v souvislosti s nájezdy 

Saracenů (Tatarů) ve 13. století, kteří ji pod obecným názvem saracenská kukuřice 

dovezli do Evropy ve svých kožených měšcích zavěšených u koňských sedel. Původní 

domácí obyvatelstvo je považovalo za pohany a tento název se později ujal i pro tuto 

pseudoobilninu. (7) 

3.1.3 Popis rostliny (4) 



 

  

Kořen 

•Kulovitý málo větvený kořen pronikající mělce do půdy. 

•Kořeny pohanky vylučují kyselinu octovou,  mravenčí, šťavelovou a citrónovou,  ty ji 
pomáhají v přijímání minerálních forem dusíku, fosforu a draslíku z půdy. 

Lodyha 

•Výška 60 - 100 cm, závisí na klimatických podmínkách. 

•Lodyha je dutá, zelené až lehce načervenalé barvy, v horní části méně větvená. 

List 

•Spodní listy jsou srdcové a vroubkaté, zatímco horní listy jsou více šípovitého tvaru. 
Pohanku lze zařadit mezi heterofilní rostliny. 

•Střídavé listové postavení vytváří uzavřený kryt odolávající plevelům. 

Květenství 

•Květenství pohanky je pozoruhodné tím, že její květy jsou různočnělečné (feterostylie).  
Jeden typ květu má dlouhé pylové tyčinky a krátké blizny (thrum typ), zatímco druhý typ 
má krátké tyčinky a dlouhé blizny (pin typ). 

Plod 

•Plodem pohanky je trojboká nažka podobná bukvici. 

•Nažky mají hnědou, šedou  nebo černou barvu v závislosti na odrůdě.  

•Oloupaná semena (kroupy) se strukturou a chemickým složením podobají cereáliím. 
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•Škrob je hlavním sacharidem pohanky. 

•Nažky obsahují až 53,3 % škrobu. 

Sacharidy 

•Pohankové slupky obsahují až 80 % vlákniny. 

Vlaknina 

•Nejvetší obsah bílkovin je v listu 22,7 % a v květu 19,1 %. 

•Pohanková mouka obsahuje 13,8 % bilkovin. 

•Pohanka je uváděna jako vhodná potravina pro bezlepkovou dietu, protože neobsahuje 
toxické prolaminy. 

Bilkoviny 

•Pohanka obsahuje vyváženou skladbu aminokyselin. Celkem je to 17 různých 
aminokyselin. 

•  Skladba aminokyselin u pohanky je shodná se skladbou aminokyselin u luskovin, lze ji 
považovat za výborný doplněk běžných obilnin. 

Aminokyseliny 

•Pohanka obsahuje malé procento lipidů. 

•Nejdůležitější jsou mastné kyseliny: kyselina olejová, linolová a palmitová. 

•Nenasycené mastné kyseliny (především linolová a palmitová) plní ochrannou funkci 
proti kardiovaskulárním nemocem a přispívají ke snížení hladiny cholesterolu v krvi. 

Lipidy 

•Největší podíl minerálních látek se nachází v klíčku a ve slupce pohanky, např. vápník, 
zinek, měď, draslík, hořčík, mangan. 

•Celozrnná pohanková mouka je velmi bohatý zdroj vápníku a železa. 

Minerální látky 

•Nažky pohanky obsahují především vitamíny B a E. 

Vitamíny 

•Rutin pozitivně působí na snižování křehkosti krevních kapilár spojených s hypertenzí a 
má protiedémickou účinnost.  Zmenšuje riziko arteriosklerózy. 

•Rutin slouží rostlině jako ochrana před ultrafialovým zářením. 

Flavonoidy 

•naftodiantron 

•Způsobuje přecilivělost na světlo, tzv. fagopyrismus. Exponované část pokožky během 
pár minut změní barvu na růžovou až červenou a silně pálí. Po několika hodinách se 
vystvavené plochy vrací do normálu, několik dalších dní však zůstavají citlivé na 
studenou a teplou vodu a tření.  

Fagopyrin (10, 11) 

3.1.4 Chemické složení (9) 
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Tab. 1. Koncentrace rutinu u zástupců rodu Fagopyrum v mg na 100g sušiny (6) 

Druh Květ List Lodyha Kořen Semena 

Setá 372.8 115.6 17.4 10.1 22.6 

Tatarská 3518.6 2876.0 482.6 22.3 1469.8 

Divoká 1588.1 915.2 17.4 - 453.3 

 

3.1.5 Využití 

Nejvíce využívanou pohankou ve světě, je díky své sladké chuti a velkým 

snadno loupatelným plodům, pohanka setá (9). Tato obilnina není pěstována pouze 

pro plody jako potravinu, ale je možné využít celou rostlinu v různých fázích růstu 

k různým účelům: 

 V oblastech Indie je velice často používána i jako listová zelenina. Listy a mladé 

výhonky jsou vařeny a konzumovány podobně jako špenát.  

 Perisperm pohanky může být využit k výrobě bioplynu. 

 Z lodyhy je připravováno barvivo využívané na barvení textilních tkanin. 

 Jako přírodní zelené hnojivo je pohanka vysazována na neúrodných půdách. 

V těchto podmínkách se jí velmi dobře daří a rychle vyroste. Za účelem zlepšení 

struktury kvality půdy pro další plodinu, je následně zaorána. 

 Z důvodu potlačení růstu plevelnatých rostlin, je také vysazována v blízkosti 

primárních plodin. 

 Využití lze nalézt i v domácím léčení. Uvařené listy jsou podávány anemickým 

pacientům. Dále se používá jako léčba zácpy u starších lidí. (7) 

 
 

Obr. 3. Možnosti využití pohanky (7) 

Pohanka 

Bioplyn 

Potravina 

Zelenina Hnojivo 

Léčivo 
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3.1.6 Gastronomie 

Způsob přípravy a konzumace pohanky je odlišný a specifický dle jednotlivých 

států. Ve světě se používá jako příměs pšeničné mouky při výrobě palačinek a sušenek, 

dále také jako čaj s významným obsahem rutinu. V Japonsku pohanku nejvíce využívají 

k výrobě nudlí do polévky. Dále přidávají tuto obilovinu ve formě mouky do různých 

pokrmů a pochutin, například i do zmrzliny. Ve formě kaše a polévky je pohanka velice 

známá v Rusku a Polsku. Zajímavé využití našla čínská kultura, kde slouží k výrobě 

octa. (4) 

3.1.7 Pěstitelé 

V níže uvedené tabulce jsou zobrazeni nejvýznamnější světoví pěstitelé pohanky 

seřazené sestupně v roce 2016. (12) 

Tab. 2. Nejvýznamnější pěstitelé pohanky v roce 2016 (12) 

Státy Zemědělská plocha (Ha) 

Ruská federace 1121672 

Čína 581727 

Ukrajina 153700 

Kazachstán 98419 

Polsko 82111 

USA 71907 

Japonsko 60600 

Brazílie 48239 

Litva 43565 

Celý svět celkem 2370811 

 

3.1.8 Odrůdy 

Pohanka má po světě mnoho odrůd. V České republice jsou ve státní odrůdové 

knize zapsány dvě odrůdy pohanky seté: Kara – Dag a Spačinski 1. 

 Kara-Dag - raná odrůda z Ukrajiny, husté diskovité květenství a známá 

pro velký výnos 

 Spačinski 1 - odrůda vyšlechtěná na Slovensku, velmi dobrá rezistence 

na houbové choroby, známá pro velkou výnosnost (13, 14) 

3.1.9 Droga 

Drogou je celá nebo rozlámaná sušená pohanková nať (Fagopyri herba). Sklizeň 

je třeba provést v časné fázi kvetení, před vytvořením plodu. Obsah rutinu by měl být 

minimálně 3 % na usušenou drogu. (15) 
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3.2 Flavonoidy 

Favonoidy, nazývané také jako bioflavonoidy, jsou polyfenolické sekundární 

metabolity mnoha rostlin vyskytující se v různých částech jejich těla – ve stonku, 

květech, kořenu, kůře a semenech. Základní strukturu tvoří 2H-chromen substituovaný 

v poloze C-2 fenylovou skupinou, nazývaný flavan. (16) 

 

Obr. 4 Vzorec flavanu (16) 

V přírodě jsou flavonoidy většinou vázány na různé cukry (např. na glukózu, 

rhamnózu) za tvorby flavonoidních glykosidů. Cukr může být dále acylován kyselinami 

benzoovou, malonovou, gallovou aj. Flavonoidy tedy tvoří pestrou paletu molekul 

různého uspořádání. (16) 

3.2.1 Flavonoly 

Rutin patří mezi tzv. flavonoly, které jsou jedny z nejvíce rozšířených typů 

flavonoidů v přírodě. Strukturálně se jedná o O-glykosidy flavonoidy substituované 

hlavně v poloze 3-C kruhu. Tento skelet má například kvercetin, myricetin, 

isorhamnetin, kaempferol. (16) 

Četnými farmakologickými účinky se vyznačuje kvercetin. Ve vysokém 

množství je obsažen v zelenině (cibuli, brokolici, kapustě), ovoci (borůvkách, 

brusinkách, arónii, oskekuši, černém rybízu, citrusech), sójových bobech, černém 

a zeleném čaji a pohance. Kvercetin je silný antioxidant, působí protizánětlivě 

a protinádorově. Člověk přijme zdravou stravou 65 mikrogramů kvercetinu denně. 

Pro jeho léčebné účinky je ale třeba vyšší dávky, proto je vhodné ho konzumovat i ve 

formě doplňků. Kvercetin je špatně rozpustný a nestabilní, což způsobuje nízkou 

bioavaibilitu. Pro zlepšení těchto vlastností se dále upravuje zahrnutím do komplexu, 

aplikací jako nanočástice nebo jeho substitucí. Uplatnění v terapii našel hlavně 

kvercetin-3-O-rutinosid, známý jako rutin. (16, 17) 
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3.2.2 Rutin 

Rod Fagopyrum patří mezi nejvýznamnější zdroje rutinu. Jedná se o kvercetin-

3-β-rutinosid, ve čtyřicátých letech 20. století byl označován také jako P vitamin. 

V dnešní době se jako vitamin P označuje asi 20 000 látek, které se chemicky řadí mezi 

flavonoidy. K nejrozšířenějším a tělu nejprospěšnějším patří hesperin, hesperidin, 

eriodictyol, quercetin, citrin, quercertrin, rutin, aj. Jedná se o sekundární metabolity 

rostlin, které mají jednak pozitivní působení na cévní systém, a jednak mají antioxidační 

charakter. Jelikož jsou tyto látky pro tělo postradatelné, je označení vitamin nepřesné. 

Při pravidelném příjmu působí preventivně a napomáhá v léčbě specifických nemocí. 

(19, 20) 

Chemicky je rutin glykosid obsahující fenolický aglykon kvercetin 

a glykosidicky vázaný disacharid rutinózu. (21) 

 

Obr. 5. Struktura rutinu (21) 

Název rutin je odvozen od jména rostliny routy vonné (Ruta graveolens), 

ve které byl v roce 1842 objeven německým farmaceutickým chemikem. Od té doby 

chemici hledali další rostlinné zdroje rutinu, jako například tabák a pohanku. (20) 

 Latinské slovo „ruta“ je odvozené od řeckého „rhyomai“, což znamená léčit. 

Rutin má již dlouhou historii v léčebném použití. Od roku 2013 je registrováno přes 130 

léčivých přípravků obsahujících rutin. (18, 22) 
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Tab. 3. Léčivé přípravky obsahující rutin nebo jeho derivát registrované v České 

republice v roce 2017 (23) 

Léčivý přípravek Obsahová látka Obsah léčivé  

látky v mg 

Ascorutin Rutosidum trihydricum 20 

Pharmaton geriavit Rutosidum trihydricum 15 

Phlogenzym Rutosidum trihydricum 100 

Wobenzym Rutosidum trihydricum 50 

Ginkor Fort  Troxerutinum 300 

Cilkanol Troxerutinum 300 

Venoruton Oxerutin 300 

Venoruton forte Oxerutin 500 

 

Zdroje rutinu 

Rutin patří mezi přírodní látky, proto lze získat pouze z rostlinného materiálu. 

V podnebních podmínkách střední Evropy je jeho nejvýznamnějším zdrojem pohanka 

setá. Největší koncentrace rutinu se nachází v jejich květech. Ve 100 gramech sušiny je 

obsaženo kolem 370 miligramů rutinu. V listech je jeho obsah o něco nižší, pohybuje se 

kolem 120 miligramů na 100 gramů sušiny. Následují semena, stonek a nejméně rutinu 

je v kořenu. (6, 22) 

Dalším zdrojem rutinu je routa vonná, kůra citrusových plodů, chřest, slupky 

jablek a rajčat, výluh z černého nebo zeleného čaje a další druhy ovoce, jako jsou 

například nektarinky, lesní plody, banány, kiwi, švestky, višně a třešně. V tabulce 4 je 

přehled rostlin s nejvyšším obsahem rutinu podle studie z roku 2010 z Bosny 

a Hercegoviny, která studovala extrakty z 50 druhů rostlin pomocí HPLC-ED. (22, 23) 
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Tab. 4. Rostliny s nejvyšším obsahem rutinu (23) 

Název rostliny Část 

rostliny 

Obsah rutinu 

v mg/g 

Ruta graveolens (Rutaceae) Celá rostlina 86,0 

Fagopyrum esculentum Moench 

(Polygonaceae) 

Květ 53,5 

Viola tricolor L. (Violaceae) Květ 33,6 

Rosmarinus officinalis L. (Lamiaceae) Celá rostlina 34,0 

Thymus vulgaris L. (Lamiaceae) Listy 24,9 

Thymus sibthorii Benth (Lamiaceae) Celá rostlina 22,6 

Fagopyrum esculentum Moench 

(Polygonaceae) 

Listy 20,0 

Rosa canina L. (Rosaceae) Květ 14,0 

Taraxacum officinale F.H. Wigg (Asteraceae) Celá rostlina 14,0 

Pelargonium graveolens L. L´Hér 

(Geraniaceae) 

Celá rostlina 14,0 

Petroselinum crispum Miller (Apiaceae) Listy 12,0 

Salvia officinalis (Lamiaceae) Celá rostlina 11,8 

Urtica dioica L. (Lamiaceae) Celá rostlina 11,4 

Origanum vulgare L.  (Lamiaceae) Celá rostlina 11.2 

Primula veris L. (Primulaceae)  Květ 11,0 

Inula helenium L. (Compositae Květ 10,7 

Rosa damascena Mill. (Rosaceae) Celá rostlina 10,0 

Chamomilla chamomilla (Asteraceae) Květ 9,5 

Thymus serpyllum L. (Lamiaceae) Celá rostlina  9,0 

Hypericum perforatum L. (Clusiaceae)  Kořen 8,7 

 

Dávka rutinu 

Doporučená dávka rutinu je stanovena 60 až 100 mg za den pro dospělé osoby 

a pro děti do deseti let 20 až 60 mg denně dle věku. V rámci léčení je třeba denní dávku 

zvýšit na 120 až 150 mg. (22) 
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Kontraindikace a nežádoucí účinky 

Nejsou známy žádné významné kontraindikace ani nežádoucí účinky rutinu. 

Díky tomu, že se jedná o látku rozpustnou ve vodě, nadbytečné množství se vyloučí 

močí a nezatěžuje tak organismus. U osob s přecitlivělostí na rutin se může objevit 

nevolnost, bolesti žaludku, zvracení nebo průjem. (22) 

Účinky na lidské zdraví 

Rutin má řadu pozitivních účinků na lidské zdraví. Podle aktuálního seznamu 

schválených zdravotních tvrzení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ani 

amerického Food and Drug Administration (FDA) však není pro rutin schváleno žádné 

zdravotní tvrzení. O pohance jsou dvě zdravotní tvrzení na tzv. on hold seznamu. Jedná 

se o seznam týkající se hlavně rostlin. Obsahuje látky a jejich vztahy ke zdraví, které 

byly zaslány ke schválení EFSA, ale dosud nebylo vydáno odborné stanovisko. (24, 25)

Jeho nejdůležitější funkcí je antioxidační působení v organismu, kde napomáhá proti 

působení volných radikálů, zabraňuje peroxidaci lipidů a likviduje volné kyslíkové 

radikály. Všechny mechanismy jeho účinků nejsou však stále objasněny. (19) 

Nejčastějším důvodem užívání rutinu je podpora zdraví krevních cév. Zlepšuje 

křehkost krevních kapilár a zvyšuje pružnost cévní stěny. Využívá se při zvýšené 

lomivosti a propustnosti krevních vlásečnic. Od šedesátých let se v evropských 

doplňcích stravy využívá derivát rutinu oxerutin k prevenci a léčbě křečových žil.  

Díky tomu, že rutin posiluje cévy, je využíván také při léčbě hemeroidů, 

vnitřních krvácení, bércových vředů a jako prevence proti hemoragické mrtvici. (18)  

Bylo také zjištěno, že rutin dokáže zastavit tvorbu krevních sraženin. Studie 

zveřejněná na Harvard Gazette naznačuje, že by mohl být rutin bezpečnou alternativou 

aspirinu nebo warfarinu. (18) 

Výhodná je kombinace rutinu s vitaminem C. Rutin chrání vitamin před jeho 

oxidací a zlepšuje tak jeho využití v organismu. (22) 

Další účinky rutinu na lidský organismus jsou uvedeny v následujícím schématu. (26) 

•Fagopyrum esculentum podporuje normální funkci dýchacího systému 

•Fagopyrum esculentum podporuje normální činnost kardiovaskulárního systému 

Zdravotní tvrzení z On hold seznamu (24) 
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•prevence proti zánětu nervové tkáně, neuroprotektivní účinek při hypoxickém, 
glutamátovém a oxidačním stresu 

•antikonvolzivní účinky 

•léčba hyperkinetické poruchy, Alzheimerovy choroby - rutin potlačuje aktivitu 
prozánětlivých cytokinů snížením produkce TNF-α a IP-1-β v mikrogliích 

•antidepresivní účinek - studie prokázaly vliv rutinu na zvýšení serotoninu a 
nonadrenalinu v synaptické štěrbině 

Účinky na centrální nervový systém 

•studie  (Selvaraj et al, z roku 2014) potvrdila, že rutin vykazuje periferní a 
centrální antinociceprivní aktivitu  

Analgetický účinek 

•rutin inhibuje nadměrnou  produkci kyslíkových radikálů, což způsobuje snížení 
revmatoidní artritidy (dle studie Ostrakhovitch a Afanas'ev z roku 2001) 

•u adjuvantní artritidy zlepšuje rutin akutní i chronickou fázi 

•rutin snižoval katabolické markery u osteoartritických lézí morčete ve studii z 
roku 2004 (Horcajada et al) 

Antiartritický účinek 

•vědci ve Švýcarském středisku Nestle v Lausanne zjistili, že rutin inhibuje enzym 
CoII2-1 

•v kombinaci s bromelainem 

Osteoartróza 

•antidiabetický účinek - rutin podávaný diabetickým podkanům způsobil snížení 
plazmatické glukózy a zvýšení hladiny inzulinu 

•hypercholesterolemie - u dietně vyvolané hypercholesterolemie zlatého křečka 
rutin významně snížil hladinu triglyceridů  

•význam rutinu jako adjuvens pro terapii radiojodem 

Účinek na endokrinní systém 

•rutin chrání žaludek před škodlivými účinky volných radikálů kyslíku a tím 
snižuje pravděpodobost vzniku vředů (účinek prokázán ve studii na potkanech s 
vředy po podávání indometacinu) 

•inhibice žaludeční protonové pumpy 

Účinek na gastrointestinální systém 

•antiastmatický účinek 

•rutin snižuje ukládání neutrofilů a eosinofilů do plic 

•v roce 1957 byl rutin použit pří léčbě černého kašle spolu s vitaminem C a K 
(Sarmento and Kimura) 

•rutin má ochranné účinky na histopatologické změny plicní tkáně, snižuje 
prozánětlivé cytikiny a lipidovou peroxidaci 

Vliv na respirační systém 
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•snižuje vysoký krevní tlak vlivem inhibice přeměny LDL cholesterolu na plaky, 
které blokují normální tok krve v cévách 

Vliv na kardiovaskulární systém 

•rutin zabraňuje kataraktogenezi svým antioxidačním účinkem 

•snižuje nitrooční tlak 

•rutin zvyšuje průtok krve, a tím zlepšuje funkci retiny 

 

Vliv na oko 

•chrání lidské spermie před poškozením 

•antibakteriální aktivita k E.coli 

•ve formě emulze voda v oleji funguje jako ochrana kůže před slunečním zářením 

•prokázán hepatoprotektivní účinek rutinu - bylo zjištěno snížení hladiny 
alaninaminotransferázy, aspartátaminotransferázy, alkalické fosfatázy a gama-
glutamyltranspeptidázy 

•nefroprotektivní aktivita 

•léčba Meniereovy choroby 

Další účinky 
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3.3 Explantátové kultury rostlin 

Termín explantátové kultury rostlin představuje způsob šíření rostliny. Explantát 

je sterilně oddělen z životaschopné části rostlinného organismu a kultivován 

za aseptických podmínek. (27) 

Všechny rostlinné buňky se na rozdíl od živočišných vyznačují funkcí 

totipotence, tj. schopnost diferencovat se v jakýkoliv typ buňky, který se v těle 

vyskytuje. Každá buňka rostliny totiž obsahuje genetický materiál pro celý organismus. 

Proces diferenciace je založen na tzv. diferenční genové aktivitě, kdy se specializace 

buňky vytváří na základě aktivace či inaktivace určitých genů příslušného rostlinného 

druhu. I vysoce specializované buňky je možné za určitých podmínek přinutit 

k diferenciaci a vyvolat jejich přeměnu na charakter meristémového pletiva. (28) 

Jako explantát lze teoreticky využít jakékoliv pletivo s buňkami obsahující 

funkční jádro s výjimkou vysoce specializovaných buněk, jako jsou sítkovice, tracheidy, 

sklereidy aj. (27, 28) 

3.3.1 Rozdělení explantátových kultur (29, 30) 

Kultury rostlinných explantátů, tj. rostlinné explantáty pěstované po určitou 

dobu in vitro, rozdělujeme podle morfologických vlastností do pěti kategorií: 

Kultura orgánová – orgánové systémy, orgány nebo jejich části pěstované in vitro tak, 

aby byla umožněna jejich diferenciace a byla zachována jejich stavba a funkce 

Kultura tkáňová (pletivová, kalusová) – morfologicky neorganizované mnohobuněčné 

komplexy tkáně. Rozmnožují se většinou na polotuhých nebo pevných nosičích 

nasycených živným médiem či výjimečně v tekuté půdě. 

Kultura suspenzní – jednotlivé buňky nebo buněčné shluky suspendované v tekuté živné 

půdě. Často se promíchávají a provzdušňují, aby se zajistil dostatečný přísun živin 

a dýchacích plynů. 

Kultura buněčná – volné jednoduše identifikovatelné buňky nebo jejich potomstvo 

kultivované v tekuté nebo polotekuté půdě popřípadě na nosiči nasyceném půdou. 

Kultura protoplastů – buňky bez buněčných stěn, obsah buňky je obalen pouze 

plasmolemou, vznikají v hypertonickém prostředí prostřednictvím enzymatického 

štěpení. 
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3.3.2 Kalusové kultury 

Kalus je hmota málo diferencovaných tenkostěnných parenchymatických buněk, 

které se neorganizovaně dělí. Pro získání kalusu se může u dvouděložných rostlin použít 

jakákoliv část rostlinného těla. U jednoděložných je odvození složitější, lze použít 

embrya, velmi mladé listy, nodální části stonků nebo květní základy. Odebraný 

explantát se poté kultivuje za podmínek in vitro. Takto vzniklý kalus je označován jako 

primární. Pro kultivaci se používají zejména polotuhá nebo tuhá kultivační média se 

specifickým přídavkem růstových faktorů auxinu a cytokininu. (28, 31) 

Kalusové kultury lze udržovat i několik let pomocí pravidelného pasážování 

na čerstvé živné půdy. Takto vzniklé kalusy jsou označovány jako sekundární. S počtem 

pasáží však roste pravděpodobnost genetického poškození. Kalus se často používá 

k odvození suspenzní kultury. (28, 30) 

3.3.3 Suspenzní kultury 

Suspenzní kultura byla poprvé použita před více než 25-ti lety. Tato metoda 

představuje buněčné agregáty nebo homogenní populaci buněk rozptýlenou v tekutém 

živném médiu, které je v pohybu. Tato kultura se připravuje z tkáně pěstované na pevné 

půdě enzymovým rozvolněním nebo mechanicky. Protřepáváním na třepačce nebo 

na rolleru se oddělují jednotlivé buňky kalusu. (28, 32) 

Pohyb média umožňuje jeho aeraci, zajišťuje lepší přístup živin a dýchacích 

plynů k buňkám a pomáhá rozpadání shluků, které vznikají při buněčném dělení. Díky 

tomu suspenzní kultura velmi rychle roste. (28) 

Buňky většiny buněčných suspenzí většinou neosahují karotenoidy a chlorofyl. 

Toho se využívá pro izolaci enzymů a sekundárních metabolitů. Dále jsou suspenzní 

kultury vhodné k indukci enzymů, genové expresi, jako výchozí materiál pro přípravu 

enzymů nebo pro mutační šlechtění a k produkci somatických embryí. (28) 

3.3.4 Výhody a nevýhody explantátových kultur (27, 28) 

Oproti běžně používaným způsobům vegetativního množení má metoda 

explantátových kultur řadu výhod: 

 Kultura je odvozena z malých explantátů, takže k produkci velkého množství 

rostlin stačí jen malé prostory a rozmnožování je rychlejší.  



23 

 

 Rozmnožování probíhá za sterilních podmínek, odvozené rostliny jsou tedy bez 

bakteriálních a houbových nákaz. 

 Metoda je aplikovatelná na produkci bezvirózních rostlin. Úpravou podmínek 

kultivace lze virové částice v explantátu eliminovat. 

 Jsou přesně definované podmínky kultivace. Úpravou faktorů rozmnožování je 

možné zvýšit rozmnožování, při této metodě je tedy vyšší mikropropagace než 

u jiných metod.  

 Kultivací in vitro lze vyprodukovat některé druhy rostlin, které se tradiční cestou 

množí velmi pomalu či vůbec. Touto metodou lze zachránit ohrožené druhy. 

 Klonování není limitováno klimatickými podmínkami ani ročním obdobím. 

 V období mezi pasážemi kultury in vitro nepotřebují téměř žádnou péči. 

 V této kultuře lze dosáhnout omlazení, tzv. rejuvenilizaci. 

 In vitro kultury lze uchovávat v prostředí o nízké teplotě bez patogenů 

po dlouhou dobu, což umožňuje uchovávání matečné rostliny, načasování 

reprodukčního systému. 

 Metoda umožňuje genetickou manipulaci, což se využívá k novošlechtění 

rostlin. 

Na druhou stranu má metoda explantátových kultur také některé nevýhody. 

Vzhledem k tomu, že celý proces musí probíhat za aseptických podmínek, jsou kladeny 

vysoké nároky na laboratorní vybavení i celkový provoz laboratoře. Důležité jsou 

sterilní nástroje a sklo, vysterilizovaná živná půda. Pracovat se musí v laminárním boxu. 

Každý pracovník musí dodržovat zásady aseptické práce. 

3.3.5 Využití explantátových kultur (30) 

 

Explantátové kultury se využívají jako alternativní zdroj sloučenin, které se dosud získávaly 
jen z rostlin v polní kultuře. 

Tato metoda je cestou získávání látek z nesnadno pěstovaných rostlin. 

Změnou metabolismu explantátových rostlinných buněk je možné získat nové látky, které     
v původní rostlině nemusí být vůbec obsaženy, nebo zvýšit produkci určitého metabolitu. 
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3.3.6 Mikropropagace (28, 33) 

Vývoj vyšších rostlin v podmínkách in vitro zahrnuje čtyři fáze.  

Stádium 0 – výběr matečné rostliny, příprava pro odběr explantátu 

 Tato fáze zahrnuje výběr mateční rostliny a její příprava na odběr explantátu. Je 

důležité, aby byla matečná rostlina zdravá, s vysokou produkcí metabolitu a pěstovaná 

v optimálních podmínkách. Úspěch odvození kultury je ovlivněn také ročním obdobím, 

kdy je explantát odebírán. S výjimkou explantátu ze zásobních orgánů rostliny, je 

nejlepší doba odběru v aktivním růstu rostliny. 

Stádium I – odvození aseptické kultury 

V tomto stádiu je hlavním úkolem odvození sterilní kultury, která bude mít co 

největší procento úspěšnosti. Důležitá je povrchová desinfekce materiálu používaného 

jako explantát. Nejdříve dochází k opláchnutí pod tekoucí vodou po dobu 30 minut až 

dvou hodin. Tím se sníží počet mikroorganismů na povrchu rostliny. Poté jsou 

explantáty ponořeny do desinfekčního roztoku, který usmrtí mikroorganismy, nesmí 

však poškodit rostlinu. Nejčastějšími desinfekčními činidly jsou chlorové vápno, 10-

15% roztok Sava Super a Chloramin. Dále je nutné odstranit desinfekční roztok 

vypíráním ve sterilní destilované vodě. Nakonec se explantáty uloží do kultivační 

nádoby na povrch média nebo do média. 

Stádium II – proliferace explantátové kultury 

Ve stádiu II je hlavním cílem namnožení explantátu. Provádí se tak, že rostlinný 

materiál se opakovaně pasážuje na čerstvé médium, čímž se zvyšuje počet explantátů 

v závislosti na koeficientu množení.  

Stádium III – zakořeňování in vitro 

V tomto stádiu dochází v průběhu jednorázové kultivace odvozených prýtů 

k jejich zakořeňovaní. To je jednou z nejproblematičtějších částí mikropropagace. 

Jednak je tato metoda cenově náročná a pracná, a jednak jsou kořeny odvozené in vitro 

často po přenesení do půdy nefunkční. Proto se v dnešní době dává přednost 

zakořeňování in vivo. Pro zakořeňování ve stádiu III je nutné použít jiné kultivační 

médiu než ve stádiu II, protože to obsahuje vysokou koncentraci cytokininů, které 

inhibují tvorbu kořenů.  
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Stádium IV – zakořeňování in vivo a aklimatizace 

V poslední fázi mikropropagace dochází k zakořeňování in vivo, což znamená 

zakořeňování prýtů odvozených in vitro v nesterilních podmínkách na substrátech 

odlišných od kultivačních médií, jako jsou např. perlit, vermikulit, směsi složené 

z písku, rašeliny, čedičové vaty aj. 

Kromě zakořeňování je také nezbytná aklimatizace rostlin na jiné podmínky 

prostředí. Jedná se hlavně o změnu vlhkosti a přechod na autotrofní způsob výživy. 

Aklimatizace se provádí až tehdy, kdy má rostlina dostatečně vyvinutý kořenový systém 

a listy.  

 

Obr. 6. Mikropropagace (upraveno 28) 
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3.3.7 Kultivační média pro explantátové kultury (34) 

K nejdůležitějším faktorům podílejícím se na růstu a morfogenezi 

v explantátových kulturách patří složení kultivační půdy. Existuje velké množství médií 

používaných pro různé druhy rostlin a účely kultivace. Obvykle používaná média 

obsahují makroelementy, mikroelementy, vitamíny, aminokyseliny či další zdroj 

organického dusíku, sacharidy jako zdroj energie a uhlíku, zpevňující látku a růstové 

regulátory.  

Existuje celá řada kultivačních médií, která jsou označována podle jejich autorů. 

Médium MS (Murashige and Skoog) a LS (Lindsmaier and Skoog) jsou velmi často 

využívané, hlavně ke kultivacím s cílem regenerace rostlin. B5 médium nejčastěji slouží 

ke kultivaci protoplastů a buněčných suspenzí, lze ale použít i pro regeneraci rostlin. 

Obsahuje mnohem méně dusíku, především nitrátu, než médium MS. Dalším často 

používaným médiem je N6, které slouží hlavně ke kultivaci obilovin. 

Makroelementy 

Mezi makroelementy dodávané do kultivačních půd patří šest prvků: dusík, 

fosfor, draslík, vápník, hořčík a síra. Minimální množství makroelementů v médiu je 

30 mg/l, avšak optimální koncentrace jednotlivých prvků je u každého rostlinného 

druhu jiná. Pro rostliny jsou ve vyšším množství nezbytné pro jejich růst a vývoj.  

Kultivační půda by měla obsahovat minimálně 25-60 mM anorganického 

dusíku. Nejčastěji se dusík do média dodává ve formě dusičnanu draselného 

a dusičnanu amonného. 

Vhodná koncentrace fosforu, hořčíku, síry a vápníku je 1-3 mM. Rychle rostoucí 

rostliny mají větší potřebu fosforu a draslíku. Koncentrace draslíku v médiu se pohybuje 

v rozmezí 20-30 mM a dodává se ve formě dusičnanu nebo chloridu. 

Mikroelementy 

Pro růst explantátových kultur jsou nepostradatelné mikroelementy železo, 

mangan, zinek, bór, měď a molybden. Někdy se také dodává kobalt, jód, sodík a chlór. 

Základní mikroelementy se přidávají ve více modifikacích a v různých poměrech. 
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Zdroj uhlíku a energie 

Explantáty mají jen velmi omezenou schopnost autotrofní výživy, vyživují se 

hlavně heterotrofně. Proto se do média musí přidávat sacharidy – nejčastěji sacharóza 

a to v koncentraci 2-5 %. V některých případech lze nahradit glukózou nebo fruktózou. 

Vitamíny 

Vitamíny jsou pro rostlinu nepostradatelné katalyzátory řady metabolických 

procesů. Rostliny si samy syntetizují vitamíny potřebné pro růst a vývin, ale rostlinné 

buňky kultivované in vitro nejsou schopny je tvořit v dostatečném množství, což by 

mohlo být limitující pro růst kultury. Exogenní zdroj vitamínů je proto velmi důležitý. 

K nejčastěji používaným vitamínům v živné půdě patří thiamin, kyselina nikotinová, 

pyridoxin a myo-inositol. 

Thiamin se přidává do všech médií, obvykle v koncentraci 0,1–10,0 mg/l a je 

pro tkáňovou kulturu nezbytný. Kyselina nikotinová je v médiích obsažena 

v koncentraci 0,1-5,0 mg/l, pyridoxin 0,1-10,0 mg/l. Myo-inositol je sacharid, který 

může stimulovat růst explantátů. Používá se v koncentraci 50-5000 mg/l. Další vitaminy 

přidávané do kultivačních médií jsou biotin, kyselina listová, kyselina askorbová, 

kyselina pantotenová, riboflavin aj. Na rozdíl od thiaminu nejsou tyto vitamíny pro 

kulturu nepostradatelné. 

Aminokyseliny a další zdroje organického dusíku 

Aminokyseliny představují pro buňky bezprostřední zdroj organického dusíku, 

který je využíván rychleji než dusík v anorganické formě. Kultury in vitro si dokáží 

syntetizovat potřebné aminokyseliny samy. Jejich přítomnost v živném médiu stimuluje 

růst explantátů. Pokud se přidávají samotně, mohou při vyšších koncentracích růst 

i inhibovat. Nejčastěji se dodávají ve směsi, do kterých se používají L-glutamin, L-

sparagin, glycin a adenin. Koncentrace aminokyselin stimulující růst závisí na druhu 

aminokyselin, nejčastěji používaná je v rozsahu 1 až 100 mg/l. 

Nedefinované organické složky médií 

Za účelem stimulace růstu explantátové kultury jsou přidávány řady organických 

extraktů, např. protein hydrolyzát, kokosové mléko, kvasničný extrakt, sladový extrakt, 

extrakt z banánů, pomerančové či rajčatové šťávy. Nejvíce používaný je protein 
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hydrolyzát v koncentraci 0,05-0,1 % a kokosové mléko o koncentraci 5-20 %. 

V současnosti se upřednostňují definované kombinace látek. 

Do živných půd se někdy také přidává aktivní uhlí, které má stimulační 

i inhibiční efekt na růst kultury. Inhibiční funkce se vysvětluje schopností absorpce 

růstových regulátorů aktivním uhlím. Stimulační účinek je dán vazbou toxických 

fenolových sloučenin, které produkuje rostoucí explantát.  

Látky používané pro zpevnění média 

Pro přípravu tuhých médií je nejčastěji používán agar. Je výhodný, protože je 

stabilní při teplotách používaných ke kultivaci, nereaguje s ostatními složkami média 

a není rozkládán rostlinnými enzymy. V agaru se nachází vápník, hořčík, draslík 

a sodík, tudíž změna koncentrace agaru může vést ke změně koncentrace prvků v živné 

půdě.  

Dalšími látkami používanými pro zpevnění média jsou agaróza a Phytagel 

a Gerlite. 

Růstové regulátory (35) 

Každá rostlina v určitých pletivech produkuje organické látky – fytohormony, 

které jsou transportovány vodivými pletivy do jiných částí rostlinného těla a ovlivňují 

různé fyziologické funkce. Patří mezi ně stimulátory, které povzbuzují růst rostliny, 

a inhibitory, které naopak zpomalují růst. Jejich účinek nezávisí pouze na koncentraci 

jednotlivých hormonů, ale také často na jejich vzájemných poměrech. Je-li poměr 

auxinu k cytokininu vysoký, je stimulována tvorba kořenů, kalusu a embryogeneze. Je-

li naopak tento poměr nízký, je indukována tvorba adventivních prýtů. 

V kultivačních médiích se používají auxiny, gibereliny, cytokininy a kyselina 

abscisová.  

Auxiny 

Auxiny se přidávají do kultivačního média hlavně za účelem stimulace růstu 

kalusu a buněk, někdy k indukci tvorby prýtů a kořenů, somatické embryogeneze 

a stimulace růstu apikálních meristémů. K nejčastěji používaným auxinům patří: 

kyselina indolyloctová (IAA), kyselina indolylmáselná (IBA), kyselina 

dichlorfenoxyoctová (2,4-D) a kyselina naftyloctová (NAA).  
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Obr. 8. Struktura kyseliny indolyloctové (35) 

 

Obr. 9. Struktura kyselina dichlorfenoxyoctové (36) 

Cytokininy 

Cytokininy v kultivační půdě stimulují buněčné dělení, indukují tvorbu prýtů 

a inhibují tvorbu kořenů. Mezi nativní cytokininy patří zeatin a 6-dimetylaminopurin 

(2iP, IPA), zatímco benzylaminopurin (BAP, benzyladenin) a furfurylaminopurin 

(kinetin) patří mezi syntetické cytokininy. 

      

Obr. 10. Struktura zeatinu (35)      Obr.11. Struktura 6-dimetylaminopurinu (36) 

 

Obr. 12. Struktura benzylaminopurinu (36) 
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Gibereliny 

Gibereliny jsou nativní růstové faktory terpenoidní struktury. Je jich známo více 

než 60 druhů a zpravidla se v jedné rostlině nachází více druhů současně. Hlavním 

účinkem je stimulace dlouživého růstu stonku zvýšením roztažitelnosti buněčné stěny 

a stimulace dělení buněk. Dále gibereliny ovlivňují klíčení semen, tvorbu a vylučování 

hydrolytických enzymů. Nejznámější je kyselina giberelová označovaná jako GA3. (33) 

Kyselina abscisová 

Kyselina abscisová je přirozený inhibitor rostlin. Do růstového média se dodává 

za účelem inhibice pozdější fáze embryogeneze a v závislosti na rostlinném druhu 

za účelem stimulace nebo inhibice růstu. (33) 

 

Obr. 13. Vzorec kyseliny abscisové (35) 

Chemické složení a fyzikální vlastnosti média musí odpovídat požadavkům 

rostliny v různých fázích rozmnožovacího cyklu. Při zakládání kultury je možné 

do média přidat antioxidanty, které braní aktivaci hydrolytických enzymů a tak úhynu 

explantátu. Ve druhé etapě se médium často obohacuje o látky stimulující tkáňovou 

proliferaci, zejména vyšší koncentrace cytokininů. Ve třetí etapě množení se do média 

přidávají především auxiny podporující tkáňovou diferenciaci a elongační fázi růstu. 

(34) 

3.3.8 Fyzikální podmínky kultivace (28) 

Pro praktické využití rostlinných buněk je důležitá jejich funkce adaptace 

na podmínky kultivace. Mezi fyzikální faktory patří: teplota, světlo, pH živného média 

aj. 

Světlo 

Světlo je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňující enzymovou 

a genetickou aktivitu. Vliv světla je hlavně na biosyntézu a akumulaci sekundárních 
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metabolitů. V některých případech také indukuje orgánovou diferenciaci. Pro kultivaci 

je proto důležité volit vhodnou intenzitu, kvalitu a periodu světla a tmy. 

Teplota 

Teplota kultivačního prostředí je také velmi důležitým faktorem. Ovlivňuje dobu 

zdvojení buněk a může způsobit organogenezi kultury. Při příliš vysokých teplotách 

však dochází k poškození buněk. Nízké teploty zase zpomalují růst a metabolismus. 

Většinou se pohybuje v těsném rozmezí kolem 25 C. 

Acidita  

Při kultivaci je nezbytné udržovat přesně předepsané pH živné půdy, které je 

pro každý typ kultury jiný. Většinou jsou média slabě kyselé, v rozmezí 5,5 až 6,0. 
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3.4 Obsahové látky v rostlinách (28, 37) 

Rostliny produkují nejen nezbytné kameny svého těla, tzv. primární metabolity, 

ale také další nejrůznější látky pro rostlinu postradatelné označované jako sekundární 

metabolity.  

Primární metabolity jsou jednoduché nízkomolekulární sloučeniny 

(aminokyseliny, nukleové báze, sacharidy atd.) vznikající jako produkty primárního 

metabolismu. Zajišťují veškeré anabolické a katabolické procesy v rostlinném těle 

a mohou fungovat jako výchozí látky sekundárního metabolismu. Pro rostlinu jsou tyto 

látky nepostradatelné, při jejich poklesu může dojít k odumření.  

Sekundární metabolity jsou z chemického hlediska velmi různorodé látky. Jsou 

tvořeny z primárních metabolitů komplexem specifických enzymů, které se liší 

pro různé čeledi, rody, druhy i části rostlinného těla. Sekundární metabolity lze podle 

strukturální podobnosti a vlastností rozdělit do tří základních skupin: terpeny, fenolické 

sloučeniny a sloučeniny obsahující dusík.  

 Význam sekundárních metabolitů byl po dlouhou dobu nejasný. Je již známo, 

že mohou jednak zvyšovat schopnost růstu, reprodukci a rozšíření v určitém prostředí, 

a také mohou poskytovat ochranu před býložravci, hmyzem či mikroorganismy. 

Některé sekundární metabolity se chovají jako atraktanty pro opylovače nebo pro hmyz 

a bakterie, se kterými žijí v symbióze.  

Sekundární metabolity se využívají v potravinářském a kosmetickém průmyslu 

jako barviva a vonné látky, v zemědělství jako insekticidy a herbicidy a ve farmacii jako 

léčiva. 
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ABIOTICKÉ 
FAKTORY 

Fyzikální 

Mechanické účinky větru 

Nadměrné osvětlení 

Extrémní teploty 

Chemické 

Nedostatek vody 

Nedostatek kyslíku 

Nedostatek živin v půdě 

Nadbytek iontů solí a vodíku v půdě 

Toxické kovy a organické látky v půdě 

Toxické plyny ve vzduchu 

BIOTICKÉ 
FAKTORY 

Herbivorní živočichové 

Patogenní mikroorganimy 

Vzájemné ovlivňování 

3.5 Fyziologie stresu  

Energie je absolutní požadavek na zachování struktury rostlinného organismu 

po dobu jeho života. Je třeba zachovat konstantní přeměnu energie, která představuje 

dynamickou hnací sílu při provádění životně důležitých procesů. Udržení ustáleného 

stavu se nazývá homeostáza. (38) 

Rostliny jsou během svého života vystavovány různým vnějším podmínkám, 

které zpomalují životní funkce, poškozují orgány rostliny či mohou způsobit její 

uhynutí. Během vývoje si rostlinné organismy vytvořily specifické obranné 

mechanismy, díky kterým jsou schopny přežít působení nepříznivých vlivů. (39) 

Termín stres je definován jako dynamický komplex mnoha reakcí, kdy je 

rostlina pod vlivem stresorů. Stresor neboli stresový faktor je jakýkoliv vliv vnějšího 

prostředí, který nepříznivě působí na rostlinu. (39) 

Přehled nejdůležitějších stresových faktorů (38, 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podměty vyvolávající stres se šíří přenosem mezi jednotlivými orgány 

rostlinného těla. Rozhodujícím krokem v obraně rostlin je včasné rozpoznání stresových 
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faktorů, aby bylo možné dostatečně a včas zareagovat. Reakce na stres pak může mít 

pasivní nebo aktivní charakter. Pasivní způsob spočívá v průniku stresových faktorů 

přes různě vyvinuté ochranné struktury. Jedná se de facto o schopnost vyhnout se stresu, 

tzv. stress avoidance. (39) 

Aktivní mechanismy limitují negativní dopad stresorů až po tom, co se dostanou 

k plazmatické membráně a do symplastiku. Dochází k řetězci změn, k tzv. stresové 

reakci, která lze rozdělit na čtyři fáze: 

1. Poplachová fáze – působením stresového faktoru dojde k narušení buněčných 

struktur a funkcí 

2. Restituční fáze – mobilizace kompenzačních mechanismů 

3. Fáze rezistence – zvýšení odolnosti rostlin k působení stresového faktoru 

4. Fáze vyčerpání – při dlouhém a intenzivním působení stresového faktoru  

(38, 39) 

 

 

 

 

 

Obr. 14. Idealizované průběh stresové reakce podle Larchera (38) 

Schéma průběhu stresové reakce však neukazuje rozmanitost působení stresorů 

ani koordinaci složitého komplexu obranných reakcí rostliny na jejich působení. (39) 

Průběh stresové reakce a konečný efekt stresových faktorů je dán nejen 

intenzitou a délkou jejich působení, ale také adaptačních schopností rostliny. Vlivem 

stresorů může dojít k přechodnému zvýšení odolnosti, k tzv. aklimaci. Změny mohou 

být pouze dočasné, jako je například tvorba specifických metabolitů, anebo trvalé, kde 

je příkladem změna v tvorbě nových orgánů. Dále mohou stresory podmiňovat některé 

morfologické procesy, například klíčení nebo tvorba květních orgánů. (39) 
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3.5.1 Biotické stresové faktory (39) 

Alelopatie 

Alelopatie je přenos sekundárního metabolitu jedné rostliny na jinou rostlinu 

v její těsné blízkosti, na kterou působí inhibičně až toxicky. Mechanismus působení 

těchto látek spočívá nejčastěji v narušení membránových funkcí, včetně příjmů iontů 

a minerálních živin, inhibice dělivého i dlouživého růstu buněk a inhibice klíčení. 

Interakce s býložravými živočichy 

Rostliny mají neustálé nebezpečí poškození svých orgánů mnoha druhy 

živočichů. (2) Rostliny si vytvořily řadu morfogenetických a morfologických adaptací, 

jako jsou například ostré trny, vysoký obsah sklerenchymatických pletiv nebo rychlé 

regenerace orgánů. Kromě toho rostliny produkují velké množství sekundárních 

metabolitů, z nichž některé působí na živočichy odpudivě až toxicky. 

Reakce na patogenní organizmy 

Rostliny ohrožují také patogenní mikroorganismy (viry, bakterie a houby). Často 

už samotný kontakt patogenu s buňkou vyvolá koordinované vnitrobuněčné pochody 

s cílem omezit nebo úplně eliminovat jeho působení. Jako spouštěč obranných reakcí se 

uplatňuje specifický metabolit tzv. elicitor, který se uvolňuje z buňky při její počáteční 

interakci s hostitelem. Elicitory rozlišujeme dvojího typu – exogenní a endogenní.  

Na obranných mechanismech rostlinných buněk se podílí chemicky jednoduché 

sloučeniny s antibiotickým účinkem, tzv. fytoncidy nebo inhibitory. Jedná se 

o sekundární metabolity s ochrannou funkcí, které se u některých druhů rostlin 

vyskytují trvale. Patří k nim flavonoidy, terpeny, fenolické látky a alkaloidy.  

Specifickou skupinou obranných látek jsou fytoalexiny. Tyto sloučeniny se 

za normálních okolností v buňce nevyskytují a vznikají až po napadení patogenem. 

U jedné rostliny se může vytvořit i více různých fytoalexinů zároveň. Jedná se 

o různorodé typy sloučenin většinou lipofilní povahy, což jim usnadňuje průnik přes 

plasmatické membrány a mohou tak poškodit membránové funkce. Fytoalexiny mají 

velmi toxické účinky hlavně na patogenní houby.  

Další typ obranné reakce představuje tzv. hypersenzitivní reakce, kdy dochází 

k rychlému úhynu nejen houbové hyfy ale také vlastní buňky. Podstatou tohoto děje je 
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rozpad membránového systému vlivem náhle zvýšené koncentrace vysoce reaktivních 

radikálů a peroxidu vodíku.  

Rychlé zvýšení tvorby polysacharidu kalózy je dalším typem obranné reakce. 

Kalóza vyplňuje buňky v okolí infikovaného místa. Pokud se infekce šíří pomalu, 

vytvoří v blízkosti ohniska infekce sekundární meristém, který produkuje buňky s velmi 

dobrou ochrannou funkcí.  

Ochranná opatření nejsou zcela nepřekonatelná, hlavně pro virulentní kmeny 

hub, které dokáží velmi rychle tvořit hyfy, a také produkovat specifické látky 

tzv. supresory. Tyto látky potlačují vznik hypersenzitivní reakce, tvorbu stresových 

proteinů a ostatních ochranných metabolitů.  

3.5.2 Abiotické stresové faktory 

Reakce na přehřátí  

U většiny druhů rostlin dochází při zvýšení teploty nad 40 C k fyzikálně-

chemickým změnám v proteinech a buněčných membránách. U proteinů dochází 

ke změně konformace, a tím ke ztrátě jejich funkce. Lipidová vrstva membrán přechází 

do laminárně kapalného stavu, ve kterém je propustná pro ionty a neposkytuje 

dostatečnou oporu pro proteiny. (39, 41) 

Stresové účinky nízkých teplot 

Stres nízkých teplot zahrnuje chlazení, kdy jsou teploty maximálně 20 C, 

a mráz, jestliže teploty klesnou pod 0 C. Nízké teploty ovlivňují rostliny v každé fázi 

vývoje, od klíčení do zralosti. V našem podnebí jsou rostliny pod bodem mrazu vážně 

poškozeny vlivem změny skupenského stavu vody na led a mrazové dehydratace. Led 

se může tvořit ve všech strukturách bohatých na vodu. Led vytvořený uvnitř buněk 

způsobuje neobnovitelné poškození mnoha struktur a rychlé odumření. (39, 42) 

Citlivost na chlad, tedy na teploty nad bodem mrazu, mají hlavně užitkové 

rostliny z teplých krajin. Nastávají změny ve fyzikálně - chemických vlastnostech 

membrán. Lipidová vrstva přechází z polotuhé konzistence do stavu pevného gelu, což 

způsobuje oslabení vazby mezi lipidy a membránovými proteiny. Membrána se stává 

propustná pro ionty a ztrácí transmembránový potenciál. Tím se zastaví selektivní 

a aktivní transport a osmotické procesy. Výsledkem toho je vyčerpání energetických 

zdrojů až úhyn buňky. (39) 
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Vodní stres 

Voda tvoří 80 až 90 % hmotnosti těla bylin a 50 % váhy dřevin. Vodní stres 

proto nejvíce z abiotických faktorů omezuje růst a produktivitu rostlin. Voda má velmi 

rychlý koloběh v ekosystémech a zásoba vydrží většinou jen na omezeně krátkou dobu. 

Nejcitlivější reakce je u dlouživého růstu postižených orgánů. Růst se zastaví dříve, než 

dochází k vadnutí listů nebo ovlivnění metabolických procesů. Vodní stres nejvíce 

narušuje fotosyntézu. (39, 43) 

Nedostatek kyslíku v půdě 

Poškození rostliny vlivem nedostatku kyslíku nastává, pokud koncentrace 

v intercelulárách klesne pod 2 až 4 %. To může být způsobeno malým množstvím 

vzdušných pórů nebo jsou póry příliš úzké, jako u jílových půd nebo také zvýšením 

obsahu vody v půdě. (39) 

Zasolené a kyselé půdy 

Zasolené půdy se nacházejí nejen v okolí moří, ale také ve vnitrozemí, kde 

potenciální výpar převažuje nad srážkami. Pro rostliny jsou toxické hlavně vysoké 

koncentrace některých iontů, hlavně Na
+
, Cl

-
, SO4

2-
, Mg

2+
. Ionty se hromadí v buňkách 

a inhibují funkce enzymů. Během počáteční expozice salinity rostliny prochází vodním 

stresem. Při dlouhodobé expozici dochází k ionizačnímu stresu rostlin, který může vést 

k předčasnému stárnutí a ke snížení fotosyntézy. Postupně dochází k zastavení dělivého 

a dlouživého růstu a poté k odumření rostliny. (39, 44) 

Kyselé půdy jsou ve střední Evropě velmi časté díky kyselým srážkám 

a nevhodným způsobem obhospodařování Nejčastěji jsou rostliny poškozeny zvýšenou 

rozpustností některých látek v půdě v kyselém prostředí, zejména iontů hliníku, 

železnatých a manganatých iontů, které působí velmi toxicky. (39) 

Toxické látky v prostředí 

Mezi nejnebezpečnější látky patří ozon, oxid siřičitý, ionty těžkých kovů 

a aromatické látky. Stále vzrůstající množství toxických látek je způsobeno hlavně 

průmyslem a zemědělstvím. Do půdy se dostávají ionty toxických kovů, které jsou 

odtud snadno přijímány kořeny. V buňce pak inaktivují některé enzymy a redoxní 

systémy. Ozon a oxid siřičitý vstupují do rostliny přes průduchy listů. (34) 
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3.6 Elicitace 

Rostliny jsou cenným zdrojem široké škály látek používaných v medicíně, 

potravinářství a kosmetice. Mnohé z těchto látek nelze připravit chemickou syntézou 

nebo je to příliš nákladné. Jedním z řešení je využití rostlinných explantátových kultur. 

Tyto kultury však produkují nedostatečné množství sekundárních metabolitů. Jejich 

produkci lze zvýšit pomocí různých metod, mezi které patří úprava živného média, 

přidání prekurzorů do živného média, genetická manipulace a elicitace. (45) 

Principem elicitace je vyvolat v rostlině potřebnou obrannou reakci 

prostřednictvím stresorů, tzv. elicitorů. Jako elicitory jsou označovány chemické látky 

z různých zdrojů, které vyvolávají v rostlinách, resp. rostlinných kulturách, fyziologické 

a morfologické reakce. Je známo, že rostlina na elicitor odpovídá řadou obranných 

reakcí, včetně akumulace sekundárních metabolitů. (46) 

3.6.1 Mechanismus účinku (39, 47) 

Obranné reakce rostlin jsou založené na aktivaci vhodných genů. Elicitory 

ovlivňují genovou aktivitu nepřímo pomocí přenašeče signálů, tzv. druhých poslů. 

Existují dva systémy druhých poslů: systém cyklického adenosinmonofosfátu (cAMP) 

a systém fosfoinosidový. Obě cesty začínají vazbou biotického elicitoru na receptor 

v membráně.  

V systému adenosinmonofosfátu se změna struktury receptoru přenáší pomocí 

guanozintrifosfát-vážícího proteinu, tzv. G-proteinu na klíčový enzym adenylátcyklázu. 

Poté přeměňuje adenylátcykláza adenozintrifosfát na cAMP. 

V druhé cestě nastává štěpení membránového lipidu fosfatidylinositol-4,5-

bisfosfátu fosfolipázou na dvě signální molekuly: diacylglycerol (DAG) a inositol-

1,4,5-trifostát (IP3). Diacylglycerol je lipofilní molekula a zůstává v membráně, zatímco 

IP3 přechází do cytoplasmy.  

Všichni druzí poslové nakonec vyvolávají změnu fosforylace proteinů. DAG 

a cAMP vyvolávají fosforylaci přímo aktivací proteinkináz, na kterou navazuje exprese 

gen. IP3 působí nepřímo. Jeho vazbou na receptor v endoplasmatickém retikulu se 

uvolňují vápenaté ionty, které představují další přenašeče signálu. Ionty vápníku se pak 

váží na specifickou bílkovinu kalmodulin a dávají tak vznik aktivnímu komplexu, který 

je schopen aktivovat proteinkinázu, a tím spustit expresi genů. 
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3.6.2 Rozdělení elicitorů 

Podle původu lze elicitory rozdělit na biotické a abiotické. Biotické elicitory 

jsou látky definovaného nebo nedefinovaného složení pocházející z živého organismu 

nebo jím uvolněné. Abiotické elicitory jsou naopak všechny látky bez biologického 

původu. (39, 47) 

 

Obr. 15. Rozdělení elicitorů (47) 

 

3.6.3 Faktory ovlivňující elicitaci 

Množství sekundárních metabolitů získaných elicitací je ovlivněno řadou 

faktorů, které je třeba sledovat. Mezi tyto faktory patří koncentrace a selektivita 
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elicitoru, doba vystavení elicitoru, stáří kultury, načasování elicitace a podmínky 

kultivace.  

 

Koncentrace 
elicitoru 

•má vliv na intenzitu odpovědi 

•stanovuje se empiricky 

•vysoká dávka by mohla vyvolat hypersenzitivní odpověď až smrt buňky 

Selektivita 
elicitoru 

•stejný elicitor může ovlivňovat sekundární metabolismus různých rostlinných 
kultur 

•zároveň elicitace jedné kultury různými elicitory vede k produkci stejných látek 
typických pro daný druh rostliny 

Doba 
působení 
elicitoru 

•má vliv na aktivitu metabolických enzymů 

•zjišťuje se empiricky 

Načasování 
elicitace 

•  exponenciální fáze je nejvhodnější doba pro elicitaci, protože je aktivní většina 
enzymů potřebných pro dostatečnou odpověď 

Podmínky 
kultivace 

•složení kultivačního média 

•světlo 

•teplota 
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3.7 Methylviologen (paraquat)  

Methylviologen řadíme do skupiny bipyridilových herbicidů. Je znám také pod 

názvem paraquat. Na základě silné toxicity pro savce se tento herbicid již v Evropské 

unii nepoužívá, je ale stále silně rozšířen v rozvojových zemích. I přes svoji prokázanou 

toxicitu se aktuálně začíná více používat v USA, protože rostliny začínají být resistentní 

na herbicid Roundup. Ročně se paraquatu prodá kolem 20 tisíc tun. Silná toxicita má 

za následek oblíbenost tohoto přípravku u sebevrahů, kteří ho dobrovolně požijí. Jsou 

evidovány stovky případů. (48, 49, 51) 

 

3.7.1 Vlastnosti 

Obecně je paraquat kvarterní sloučenina dusíku. Nejběžnější forma, se kterou se 

můžeme setkat, je sůl bezbarvá a bez zápachu. Lze také nalézt sůl s lehce bílou až světle 

žlutou barvu, toto zbarvení je způsobeno technologickým postupem výroby. Dále se 

vyskytuje také tekutá forma paraquatu. (49, 50) 

 

 

Obr. 16. Struktura methyviologenu (48) 

 

3.7.2 Použití 

Jako herbicid se paraquat široce používá k regulaci plevelů. Můžeme ho také 

nalézt pod obchodními názvy, jako jsou například Crisquat, Dextrone, Herba-xone 

a Spot Killer. Je to neselektivní herbicid, což znamená, že sloučenina není zaměřena 

na určitou skupinu plevele a může ovlivnit širokou škálu rostlin. Lze ho také využít jako 

vodní herbicid. (49, 51) 
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3.7.3 Ekologický dopad 

Paraquat díky svému složení se velice rychle a intenzivně absorbuje do půdy. 

Jeho silná vazba na půdní částice způsobuje jeho poločas rozpadu dosahovat i tisíc dnů. 

Během dešťů se také může velice snadno dostat do spodních vod, což má negativní 

dopad na jejich potencionální kontaminaci. Při větším znečištění vodních ploch může 

narušit hladinu potravních sítí, protože napadá zelené rostliny. Následkem toho může 

být kontaminace ryb, například pstruha duhového. (49, 51) 

3.7.4 Mechanismus působení stresu 

Buňky živého organismu v průběhu buněčného cyklu skoro nepřetržitě 

produkují volné radikály, reaktivní kyslíkové radikály označované ROS (reactive 

oxygen species), a dále také reaktivní dusíkaté radikály, RNS (reactive nitrogen 

species). 

Obecně můžeme definovat mechanismus působení oxidativního stresu bipyridilů 

jako proces, při kterém dochází ke vzniku volných hydroxylových radikálů. Ty jsou 

velice toxické a reagují s membránovými lipidy. Aplikace methylviologenu na rostliny 

nebo kultury zvyšuje počet aktivních forem kyslíku (ROS). ROS je velmi často 

využíván jako zdroj k pozorování účinků oxidačního stresu na rostliny nebo kultury 

a může významně ovlivnit produkci sekundárních látek. (45, 52) 

3.7.5 Využití methylviologenu jako stresoru na dalších rostlinách a 

kulturách 

Účinek methylviologenu byl jako elicitor testován i na jiných rostlinných 

kulturách. V následujícím schématu jsou uvedeny nejvýznamnější poznatky. 
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Slunečnice 

•Ve studii byl zjištěn vztah mezi hromaděnín ROS a inhibicí období klidu při zrání 
semen Helianthus annuus L. Jako zdroj ROS byl použit methylviologen. Byl 
prokázán vliv methylviologenu  na inhibici období klidu. (53) 

Zelený 
ječmen 

•Zvýšená produkce ROS byla zjištěna také při aplikaci methylviologenu na rostlinu 
Hordeum Bulhare, kde byl sledován účinek 2-aminoethanolu. Zvýšení množství      
2-aminoethanolu mělo za následek zvýšení ochrany rostliny proti oxidačnímu stresu.  
2-aminoethanol zvedl produkci superoxid dismutázy a katalázy. (54) 

Lilek 
brambor 

•Aplikací methylviologenu na kulturu Solanum tuberosum byla zjištěna zvýšená 
aktivita peroxidáz a tím se snížila peroxidace lipidů. (55) 

Hrách 

•Aplikací methylviologenu do kořenů hrachu byl sledován vliv na fixaci dusíku. Ve 
studii bylo zjištěno, že po 96 hodinách působení se zvýšilo množství ROS a fixace 
dusíku poklesla. (56) 

Pšenice a 
kukuřice 

•Aplikací methylviologenu jako oxidačního stresu na sazenice kukuřice a pšenice byl 
zkoumán dopad na enzym glyceraldehyd-3-fosfát, který má zásadní vliv na 
energetický metabolismus buňky a dále se podílí na tvorbě NADPH v cytosolu. 
Výsledkem pozorování byla zvýšenná činnost enzymu. (57) 

Tabák 

•Aplikace methylviologenu na listy tabáku mělo za následek výrazně vyšší hladinu 
H2O2. Zároveň listy obsahovaly výrazně nižší hodnoty askorbátu, glutathionu a 
většiny antioxidačních enzymů. (58) 

Šalvěj 

•Aplikace methylviologenu na kultury Salvia miltiorrhiza vyvolala  produkci 
fytoalexinu kryptotanshinonu. Dále byla inhibována tvorba biomasy a snížil se obsah 
fenolových kyselin. (45) 
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4 Experimentální část 

 

4.1 Biologický materiál 

Pro vypracování této diplomové práce byla využita tkáňová kultura odvozená 

ze semene klíční rostliny Fagopyrum esculentum odrůda Spačinski z 21. až 25. pasáže. 

Semena pochází z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Piešťanech na Slovensku. 

4.2 Přístrojové vybavení 

Autokláv PS 20 A, Chirana, ČR 

Box s laminárním prouděním Fatran LF, SR 

Germicidní lampa UVR-Mi, Biosan LtD, Lotyšsko 

Horkovzdušný sterilizátor SVS 9/1, Chirana, ČR 

Laboratorní analytické váhy PRLT A13, Sartorius, Německo 

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 

 

Autosampler Jasco AS-2055 Plus, Japonsko 

Čerpadlo Jasco PU-2089 Plus, Japonsko 

Diodový detektor Jasco MD-2015, Japonsko 

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

Předkolona, Merck, Německo 

Termostat kolony Jetsream 2 Plus, Japonsko 
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4.3 Chemikálie 

Agar, Oxoid, Velká Británie 

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

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

Dihydrogenfosforečnan draselný p.a., Lachema, ČR 

Dusičnan amonný p.a., Penta, ČR 

Dusičnan draselný p.a., Lachema, ČR 

Edetan sodný p.a., Sigma–Aldrich, USA 

Etanol 96%, Lachema, ČR 

Glycin p.a., Penta, ČR 

Hydrolyzát kaseinu, Imuna, SR 

Chloramin, Bochemie, ČR 

Chlorid kobaltnatý hexahydrát p.a., Lachema, ČR 

Chlorid vápenatý dihydrát p.a., Penta, ČR 

Jodid draselný p.a., Penta, ČR 

Kyselina boritá p.a., Lachema, ČR 

Kyselina nikotinová, Sigma–Aldrich, USA 

Metanol p.a., Penta, ČR 

Methylviologendichlorid dihydrát 

Molybdenan sodný dihydrát p.a., Penta, ČR 

Myo-inositol, Fluka, Švýcarsko 

Pyridoxin, Plant Cell Culture, Sigma–Aldrich, USA 

Sacharóza p.a., Lachema, ČR 

Savo, vyrobeno v EU, sklad FaF UK HK 

Síran hořečnatý heptahydrát p.a., Penta, ČR 

Síran manganatý monohydrát p.a., Lachema, ČR 

Síran měďnatý pentahydrát p.a., Lachema, ČR 



46 

 

Síran zinečnatý heptahydrát p.a., Penta, ČR 

Síran železnatý heptahydrát p.a., Lachema, ČR 

Standardy pro HPLC analýzu – rutin, Sigma–Aldrich, USA 

Thiamin, Plant Cell Culture, Sigma–Aldrich, USA 

Ultračistá voda, Katedra analytické chemie, FaF UK v HK, ČR  
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4.4 Kultivace 

 

4.4.1 Složení a příprava živného media 

Ke kultivaci tkáňových kultur bylo použito živné medium podle Murashigeho 

a Skooga. Přesné složení této půdy je uvedeno v tabulce 5. 

Tab. 5: Složení živného media podle MS (59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacharóza, myo-inositol a hydrolyzát kaseinu byly navažovány na analytických 

vahách. Ostatní složky média byly připraveny jako zásobní roztoky z důvodu 

přesnějšího a jednoduššího odměřování jejich malého množství.  

Všechny substance se rozpustily v destilované vodě. Poté se přidal roztok 

růstového stimulátoru 2,4-D (kyselina dichlorfenoxyoctová) v koncentraci 1 mg na 1 l 

média. Po vytvoření homogenní směsi se doplnilo destilovanou vodou do 1000,0 ml. 

Makroelementy (mg/l)  

NH4NO3 1650,0 

CaCl2.2H2O 440,0 

KH2PO4 170,0 

KNO3 1900,0 

MgSO4.7H2O 370,0 

Mikroelementy (mg/l) 

CoCl2.6H2O 0,025 

CuSO4.5H2O 0,025 

H3BO3 6,200 

KI 0,830 

MnSO4.H2O 16,900 

Na2MoO4.2H2O 0,250 

ZnSO4.7H2O 11,500 

Vitamíny (mg/l)  

kyselina nikotinová 0,500 

pyridoxin 0,500 

thiamin 0,100 

Železnatý komplex (mg/l) 

FeSO4.7H2O 27,84 

Na2EDTA 37,34 

Glycin (mg/l) 2,0 

Hydrolyzát kaseinu (g/l) 1,0 

Myo-inositol (mg/l) 100,0 

Sacharóza (g/l) 30,0 
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Připravený roztok média se rozlíval po 30 ml do předem vysterilizovaných 

Erlenmeyerových baněk o objemu 100 ml. V případě kalusových kultur byly v baňkách 

ještě před tím umístěny můstky z filtračního papíru. Hrdla baněk se důkladně zakryly 

hliníkovou folií. Nakonec se vysterilizovaly v autoklávu po dobu 20 minut při teplotě 

121 C a tlaku 100 kPa.  

 

4.4.2 Založení tkáňové kultury 

Jako výchozí materiál pro založení tkáňové kultury byla použita semena klíční 

rostliny Fagopyrum esculentum varieta Spačinski. Aby se předešlo kontaminaci, byla 

semena podrobena sterilizačnímu procesu. Nejdříve byla oplachována 70% etanolem 

po dobu 1 až 2 minut. Poté byla semena ponechána 15 až 20 minut v 10% roztoku 

chloraminu a následně v 10% roztoku Sava, také po dobu 15 až 20 minut. Mezi 

jednotlivými kroky byla oplachována destilovanou vodou a nakonec 70% roztokem 

etanolu. Takto připravená semena byla nasázena na živnou půdu s obsahem agaru pro 

zpevnění. Po 4 až 6 týdnech vznikl kalus, který byl dále kultivován.  

 

4.4.3 Průběh kultivace 

Z důvodu eliminace rizika kontaminace bylo nutné, aby veškerá manipulace 

s kulturami probíhala za aseptických podmínek. Byl proto využíván box s laminárním 

prouděním, který byl vždy předem vydezinfikovaný roztokem Ajatinu a vysvícen 

germicidní U-V lampou. 

Vzniklý kalus byl přemístěn pomocí sterilní pinzety z pevné půdy na můstek 

v tekutém médiu MS s obsahem 2,4-D. Dále probíhala kultivace v kultivační místnosti 

s definovanými podmínkami - teplota 25 C a pravidelné střídání světla (16 hodin) 

a tmy (8 hodin).  

Pasáže byly prováděny v rozmezí 4 až 5 týdnů kultivace. Nejprve bylo nutné 

očistit hliníkové folie na zátkách baněk 96% roztokem etanolu. Do laminárního boxu se 

připravily vysterilizované pinzety a Erlenmayerovy baňky. Z narostlého kalusu se 

pinzetou odebíraly nejsvětlejší, čerstvě narostlé části, které byly schopné růstu. Byly 

umístěny na můstek z filtračního papíru připravených baněk. Nakonec byly uzavřeny 

hliníkovou folií a přeneseny do kultivační místnosti.  
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4.4.4 Příprava suspenzní kultury 

Pro založení suspenzní kultury byl použit jako výchozí materiál narostlý kalus. 

Vysterilizovanou pipetou byla odebrána část světlého kalusu, která se následně 

mechanicky rozmělnila v tekutém médiu v nové Erlenmayerově baňce za vzniku 

suspenze. Baňky byly uzavřeny hliníkovou folií a přeneseny do kultivační místnosti, 

kde byly ihned umístěny do třepačky s konstantní rychlostí 120 otáček za minutu. Takto 

byly kultury kultivovány po dobu 3 až 4 týdnů. 
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4.5 Elicitace in vitro 



4.5.1 Příprava roztoků elicitoru  

K elicitaci in vitro kultur Fagopyrum esculentum byl jako abiotický elicitor 

použit methylviologendichlorid dihydrát ve třech různých koncentracích: 

1,0 mg/100 ml; 10,0 mg/100 ml a 100,0 mg/100 ml. 

Příprava roztoků elicitoru probíhala za aseptických podmínek v boxu 

s laminárním prouděním vzduchu předem vysvíceném germicidní U-V lampou. Bylo 

použito sterilní sklo a nástroje. 

Navážka čisté substance 100 mg methylviologenu byla kvantitativně přenesena 

do odměrné baňky o objemu 100 ml doplněna po rysku etanolem 96%. Takto vznikla 

koncentrace c1. 

Roztok o koncentraci c2 byl připraven z roztoku c1 odpipetováním 10 ml 

do odměrné baňky o objemu 100 ml a následným doplněním po rysku 96% etanolem. 

Odpipetováním 10 ml roztoku c2 do 100 ml odměrné baňky a doplněním 

rozpouštědlem po rysku vznikl roztok s koncentrací c3. 

Koncentrace připravených roztoků elicitoru: 

c1 = 100 mg/100 ml = 2,1929.10
-2

 mol/l, 

c2 = 10 mg/100 ml = 2,1929.10
-3

 mol/l, 

c3 = 1 mg/100 ml = 2,1929.10
-4

 mol/l. 

 

4.5.2 Průběh elicitace 

Elicitace kalusových kultur byla prováděna po 4 týdnech kultivace, v případě 

suspenzní kultury po 3 týdnech od poslední pasáže. Práce probíhala za aseptických 

podmínek v boxu s laminárním prouděním vzduchu, který byl předem vysvícen 

germicidní U-V lampou. Ke vpravování roztoku byly použity předem vysterilizované 

pipety. 
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Pro každou koncentraci elicitoru bylo použito 36 baněk s kalusovou nebo 

suspenzní kulturou. Nejdříve bylo nutné každou baňku očistit 96% etanolem. Poté bylo 

vybráno 24 baněk, které se rozdělily na šest skupin podle doby odběru vzorku. Každá 

byla označena číslem 6, 12, 24, 48, 72, 168 označující hodiny působení elicitoru. 

Do těchto baněk byl sterilní pipetou napipetován 1 ml roztoku elicitoru dané 

koncentrace. Do zbylých 12 baněk byl vpraven 1 ml etanolu, sloužily jako kontrola.  

Baňky byly uloženy do kultivační místnosti s definovanými podmínkami 

kultivace. Baňky se suspenzními kulturami byly umístěny zpět do třepačky.  

Kalusy byly odebírány v předepsaných intervalech, tedy po 6, 12, 24, 48, 72 

a 168 hodinách působení elicitoru. Kalusy byly vytaženy pomocí pinzety a sušeny 

na filtračním papíře při laboratorní teplotě. Suspenzní kultury byly přefiltrovány pomocí 

Bűchnerovy nálevky a uchycený materiál na filtračním papíře byl sušen za laboratorní 

teploty. Byly odebírány také vzorky média, které byly řádně označeny a zmraženy. 

Stejným způsobem se postupovalo u všech roztoků elicitoru c1, c2 a c3. 
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4.6 Stanovení obsahu rutinu 

Ke stanovení obsahu rutinu byla využita vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie (HPLC). 

4.6.1 Příprava extraktů 

Před analýzou bylo třeba vzorky sušiny kalusů a medií nejdříve zpracovat podle 

metody uvedené v Českém lékopise 2017.  

Usušené vzorky kalusových a suspenzních kultur byly nejprve důkladně 

rozmělněny ve třecí misce. Byla zjištěna jejich přesná hmotnost pomocí analytických 

vah. Poté byly vpraveny do varných baněk a smíseny s 10,0 ml 80% metanolu R. Takto 

připravené vzorky byly zahřívány pod zpětným chladičem na vodní lázni o teplotě 

60 C po dobu 30 minut. Následně byl obsah varných baněk přefiltrován přes vatu 

do připravených odměrných baněk o objemu 25 ml. Použitá vata byla vložena zpět 

do varné baňky a bylo k ní přidáno 10 ml 80% metanolu R. Baňka byla vložena 

do ultrazvukové lázně na dobu 15 minut. Poté se obsah přefiltroval přes kousek vaty 

do odměrné baňky s prvním filtrátem. Baňky byla doplněna po rysku 80% metanolem R 

a důkladně promíchána.  

Takto připravený roztok byl pomocí mikrofiltru zbaven nečistot. Do náležitě 

označených čistých vialek bylo vpraveno 1,7 ml roztoku. 

Zmrazené vzorky živné půdy se nechaly rozmrazit. Poté byly odpařeny do sucha 

na vodní lázni o teplotě 60 C. Vzniklý odparek byl rozpuštěn v 10 ml 80% metanolu R 

a nechal se krátce zahřát. Takto vzniklý roztok byl přefiltrován přes mikrofiltry a 1,7 ml 

bylo vpraveno do vialek.  

Připravené vialky byly do HPLC analýzy uchovávány v chladničce. 

4.6.2 Princip HPLC  

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (High Performace Liquid 

Chromatography) je separační analytická metoda. Velmi často je využívána především 

z toho důvodu, že umožňuje současně jak kvalitativní, tak i kvantitativní hodnocení 

separovaných složek směsi. (60) 

Tato metoda je založena na rozdělování analyzovaných látek mezi dvě vzájemně 

nemísitelné fáze – mobilní a stacionární. Stacionární fáze může být tuhá látka nebo 
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kapalina ukotvená na tuhém nosiči, zatímco mobilní fáze je vždy kapalina. K separaci 

složek dochází na základě různé afinity analytu k jednotlivým fázím. Základní 

kvalitativní charakteristika je retenční čas tR, který vyjadřuje čas od nástřiku vzorku 

na kolonu k maximu chromatografického píku. Kvantitativní charakteristikou je plocha 

chromatografického píku. (60, 61) 

 

4.6.3 Vlastní HPLC analýza 

HPLC analýzy byly prováděny na chromatografické sestavě Jasco s čerpadlem 

PU-2089, detektorem MD-2015, autosamplerem AS-2055, vybavené předkolonovým 

filtrem a kolonou LiChrospher RP-18 250x4 (5µm) s ochranou předkolonkou.  

Parametry analýzy: 

Mobilní fáze A: směs 5% acetonitrilu R a 0,15% kyseliny fosforečné ve vodě  

Mobilní fáze B: 100% acetonitril 

Eluce mobilní fáze probíhala prvních 6 minut isokraticky, následně gradientově, jak 

ukazuje tabulka 6. 

Tab. 6. Časový průběh HPLC analýzy 

Čas (min) % eluentu A % eluentu B 

0 96 4 

6 96 4 

16,5 80 20 

22 65 35 

23 60 40 

 

Rychlost průtoku mobilní fáze byla 1,0 ml/min při teplotě kolony 25 C. 

Množství nastříknutého vzorku byl 20 l.  

Detekce byla provedena pomocí DAD detektoru v rozmezí vlnových délek 200 -

 50 nm. Obsah sledovaných látek byl vypočten z píků při vlnové délce 350 nm. Obsah 
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obou látek byl kvantifikován matematickou metodou normalizace a porovnáním 

s kalibrační křivkou vytvořenou pomocí externě měřeného standardu téže látky. 

Standard rutinu byl zakoupen od Sigma - Aldrich. Jednotlivé roztoky byly 

vytvořeny přímým rozpouštěním v metanolu. Použité koncentrace byly: 25 mg/100 ml; 

12,5 mg/100 ml; 6,25 mg/100 ml; 3,125 mg/100 ml. 

 

Na základě proměření roztoků standardu o daných koncentracích byla sestrojena 

kalibrační přímka (Obr. 17.), která odpovídá rovnici y = bx + a. 

a = 0 

b - obsah rutinu 

x - koncentrace v mg/50 ml 

y – plocha pod křivkou 

 

Obr. 17. Kalibrační přímka pro stanovení obsahu rutinu 
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4.7 Statistické zpracování výsledků (62) 

Směrodatná odchylky je veličina, která udává, do jaké míry se naměřené 

hodnoty liší od průměrné (střední) hodnoty.  

Její funkce je definována vztahem: 𝑠 = √
∑(𝑥−�̅�)2

(𝑛−1)
 

s – směrodatná odchylka 

x - hodnota sledované veličiny 

x̅ – průměrná hodnota sledované veličiny 

n – počet členů souboru 

Ke stanovení statistické významnosti vlivu elicitoru na obsah rutinu byl použit  

t-test rozdílů dvou průměrů. T-test zjišťuje, zda výsledky měření na jedné skupině se liší 

od výsledku na druhé skupině.  

Pro testovací kritérium platí vztah:  𝑡 =
|𝑥1−𝑥2|

√𝑛1𝑠1
2+𝑛2𝑠2

2
∗ √

𝑛1𝑛2(𝑛1+𝑛2−2)

𝑛1+𝑛2
   

t- testovací kritérium 

x1 – aritmetický průměr kontrolního souboru 

x2 – aritmetický průměr pokusného souboru 

s1 – směrodatná odchylka kontrolního souboru 

s2 – směrodatná odchylka pokusného souboru 

n1 – počet členů kontrolního souboru 

n2 – počet členů pokusného souboru 

 

Testovacímu kritériu náleží t-rozdělení se stupněm volnosti, pro který platí 

vztah:  𝑣 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 
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Získaná hodnota testovacího kritéria se porovná s kritickou hodnotou t(v)p 

pro vypočítaný stupeň volnosti (v) a zvolenou hladinu významnosti (p). Je-li hodnota t 

větší než hodnota t(v)p je rozdíl statisticky významný na hladině významnosti p. 

Pro analýzu obsahu rutinu byla provedena tři stanovení, proto počet členů 

kontrolního i pokusného souboru je n1 = n2 = 3 a stupeň volnosti je v = 4. Hladina 

významnosti p byla zvolena 0,05. Pro tyto parametry je hodnota testovacího kritéria t(v) 

rovna 2,78. Výsledky jsou tedy statisticky významné, pokud je hodnota testovacího 

kritéria vyšší než kritická hodnota. 
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5 Výsledky 

Tab. 7. Obsah rutinu (mg/g DW) v kalusové kultuře Fagopyrum esculentum Moench. 

var. Spačinski po elicitaci methylviologenem o různých koncentracích 

Koncentrace 

elicitoru 

Doba působení 

elicitoru hod 

Obsah rutinu 

mg/g DW 

Testovací 

kritérium 

c1 

6 0 7,071068 

6K 0,1 - 

12 0 0 

24 0 0 

24K 0 - 

48 0 0 

72 0 0 

72K 0 - 

168 0 0 

168K 0 - 

c2 

6 0,1 0 

6K 0,1 - 

12 0,1 0 

24 0 0 

24K 0 - 

48 0 0 

72 0 0 

72K 0 - 

168 0,1 3,922323 

168K 0,2 - 

c3 

6 0,1 7,071068 

6K 0 - 

12 0 0 

24 0,1 14,14214 

24K 0 - 

48 0,3 14,14214 

72 0,1 0 

72K 0,1 - 

168 0 0 

168K 0 - 
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Tab. 8. Obsah rutinu (mg/g DW) v suspenzní kultuře Fagopyrum esculentum Moench 

var. Spačinski po elicitaci methylviologenem o různých koncentracích 

Koncentrace 

elicitoru 

Doba působení 

elicitoru hod 

Obsah rutinu 

mg/g DW 

Testovací 

kritérium 

c1 

6 0 0 

6K 0 - 

12 0 0 

24 0 0 

24K 0 - 

48 0 0 

72 0 0 

72K 0 - 

168 0 0 

168K 0 - 

c2 

6 0 0 

6K 0 - 

12 0 0 

24 0 0 

24K 0 - 

48 0 0 

72 0 0 

72K 0 - 

168 0 0 

168K 0 - 

c3 

6 0 0 

6K 0 - 

12 0 0 

24 0 0 

24K 0 - 

48 0 0 

72 2,1 148,492424 

72K 0 - 

168 0 0 

168K 0 - 

 

Písmeno „K“ označuje kontrolní vzorek, tedy vzorek bez elicitoru. „DW“ je 

zkratkou pro sušinu („Dry Weight“). 

Obsah rutinu byl stanoven i v kultivačních mediích, jeho množství však bylo 

pod detekovatelným limitem. 
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Graf 1. Závislost obsahu rutinu (mg/g DW) na době působení elicitoru methylviologenu 

v koncentraci c1 (100 mg/100 ml) v kalusové kultuře 

 

 

 

Graf 2. Závislost obsahu rutinu (mg/g DW) na době působení elicitoru methylviologenu 

v koncentraci c2 (10 mg/100 ml) v kalusové kultuře 
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Graf 3. Závislost obsahu rutinu (mg/g DW) na době působení elicitoru methylviologenu 

v koncentraci c3 (1 mg/100 ml) v kalusové kultuře 

 

 

 

Graf 4. Závislost obsahu rutinu (mg/g DW) na době působení elicitoru methylviologenu 

v koncentraci c3 (1 mg/100 ml) v suspenzní kultuře 
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Graficky nebyla zpracována změna obsahu rutinu v suspenzní kultuře 

po elicitaci methylviologenem o koncentraci c1 (100 mg/100 ml) a c2 (10 mg/100 ml). 

U těchto vzorků nebyla zjištěna detekovatelná hodnota rutinu. 

Nebyly sestaveny ani grafy pro množství rutinu v kultivačních mediích, 

ve kterých nebyla látka prokázána. 
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6 Diskuse 

Rostliny jsou zdrojem sekundárních metabolitů, které mají pro člověka 

nezastupitelnou roli v mnoha oborech, jako je například potravinářství, farmacie nebo 

kosmetika. Velký farmaceutický význam těchto látek má za následek potřebu hledat 

efektivnější cesty na zvýšení jejich produkce. Získávání těchto sloučenin z intaktních 

rostlin je nedostatečné a chemické syntézy jsou většinou neproveditelné nebo 

ekonomicky nepřijatelné. Výhodné se jeví využití technologie tkáňových kultur. (63)  

In vitro vypěstované kultury však produkují jen malé množství těchto sloučenin. 

Jednou z nejúčinnějších možností, jak podpořit jejich syntézu, je elicitace. Jejím 

principem je indukce stresové obranné reakce pomocí elicitoru, která vede ke zvýšení 

produkce sekundárních metabolitů v rostlinných buňkách. (64) 

Diplomová práce se zabývá pozorováním vlivu abiotického elicitoru 

methylviologenu ve třech různých koncentracích na produkci rutinu v kalusové 

a suspenzní kultuře Fagopyrum esculentum, var. Spačinski.  

Buněčné kultury byly kultivovány na médiu podle Murashigeho a Skooga (59) 

s přídavkem růstového regulátoru kyseliny 2,4-dichlorfenoxyoctové o koncentraci 

1 mg/l.  

Jako elicitor byl použit methylviologen v koncentracích:  

c1 = 100 mg/100 ml = 2,1929.10
-2 

mol/l, 

c2 = 10 mg/100 ml = 2,1929.10
-3

 mol/l, 

c3 = 1 mg/100 ml = 2,1929.10
-4

 mol/l. 

Jednotlivé roztoky elicitoru byly postupně přidávány ke kalusovým i suspenzním 

kulturám. Vzorky byly odebírány v pravidelných časových intervalech, tedy po 6, 12, 

24, 48, 72 a 168 hodinách působení elicitoru. Současně byly odebírány i vzorky živného 

média.  

Z odebraných vzorků byly připraveny extrakty, které se analyzovaly metodou 

HPLC pomocí standardů rutinu.  

 



63 

 

Kalusová kultura 

Po aplikaci roztoku elicitoru v koncentraci c1 (2,1929.10
-2

 mol/l)
 

nedošlo 

k žádnému významnému nárůstu obsahu rutinu. Byl zaznamenán jen nárůst rutinu 

ve vzorku odebraném po 6 hodinách bez působení elicitoru. (tab. 9, graf 1) 

Elicitor s koncentrací c2 (2,1929.10
-3

 mol/l) pozitivně neovlivnil produkci rutinu. 

Po 6 hodinách působení elicitoru bylo naměřeno stejné množství rutinu (0,1 g/mg) jako 

v kontrolním vzorku. Ve vzorku odebraném po 168 hodinách byl zjištěn nižší obsah 

(0,1 g/mg) rutinu než v kontrolním vzorku (0,2 g/mg). Elicitor tedy neměl vliv na jeho 

produkci. (tab. 9, graf 2) 

Výraznější výsledky byly dosaženy působením elicitoru v koncentraci 

c3 (2,1929.10
-4

 mol/l). Byl zaznamenán statisticky významný výsledek ve třech 

případech. Vzorek odebraný po 6 hodinách obsahoval 0,1 mg/g DW. Po 24 hodinách 

byla naměřena stejná hodnota, tedy 0,1 mg/g DW. Oproti kontrolním vzorkům 

(0 g/mg DW) bez elicitoru byl nárůst v obou případech o 0,1 g/mg DW. Po 48 hodinách 

působení elicitoru se obsah rutinu zvýšil na 0,3 mg/g. Oproti kontrolnímu vzorku 

(0 mg/g DW) byl nárůst o 0,3 g/mg DW, což představuje nejvýznamnější výsledek ze 

všech měření. Následně obsah rutinu opět klesl. Ve vzorku odebraném po 72 hodinách 

bylo zaznamenáno stejné množství rutinu (0,1 g/mg DW) jako v kontrole. Po 168 

hodinách působení elicitoru nebyl rutin detekován vůbec. (tab. 9, graf 3) 

Suspenzní kultura 

V suspenzní kultuře nebyl po aplikaci elicitoru zaznamenán žádný statisticky 

významný nárůst obsahu rutinu. (tab. 10) 

Ve vzorku odebraném po 72 hodinách působení elicitoru o koncentraci 

c3 (2,1929.10
-4 

mol/l)
 
byla naměřeno množství rutinu 2,1 g/mg DW. Protože se jedná 

o tak vysokou hodnotu a v ostatních vzorcích nebyl zaznamenán žádný obsah rutinu, 

myslím si, že jde o chybu při zpracovávání vzorků.  

Bylo také sledováno, zda není rutin vylučován do živného média. Ve vzorcích 

však nebylo zjištěno žádné detekovatelné množství.  
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Methylviologen jako abiotický elicitor ovlivňoval produkci flavonoidu rutinu 

v kultuře pohanky seté v jeho nejnižší koncentraci, tedy 2,1929.10
-4

 mol/l. 

Ve srovnání suspenzní a kalusové kultury je zřejmé, že jako elicitor je 

methylviologen účinnější v kultuře kalusové. Statisticky nejvýznamnější hodnoty byly 

zaznamenány v koncentraci c3 = 2,1929.10
-4

 mol/l ve vzorku odebraném po 48 

hodinách jeho působení. Výsledný obsah rutinu činil 0,3 mg/g DW. V případě 

suspenzních kultur neměl methylviologen žádný vliv na produkci rutinu. 

 

Jedním z důvodů nízké produkce rutinu ve vzorcích po elicitaci může být stáří 

kultury. Pro svou práci jsem používala kulturu Fagopyrum esculentum, var. Spačinski 

z pasáže 21 až 25. Tato skutečnost mohla být i příčinou nulového obsahu rutinu 

v suspenzní kultuře bez elicitace.  

Tyto kultury byly již používány ve studii P. Černé, která zjistila nárůst produkce 

rutinu po elicitaci oxidem seleničitým o koncentraci 9,012.10
-4

 mol/l. Výraznější vliv 

měl elicitor také v kalusové kultuře, a to po 12 hodinách elicitace. K práci byla použita 

kultura z pasáže 9 až 15. (65) 

V práci A. Mikulajové et al. byly porovnávány odrůdy pohanky seté a tatarské. 

Celkem bylo použito 24 vzorků a byly sledovány obsahy flavonoidů a fenolických 

látek. Pro odrůdu Spačinski byla spektrofotometricky stanovena hodnota 0,316 mg.g
-1

 

DW. (14) 

In vitro kultivaci pohanky seté se věnovali také Lee et al. Zjistili, že kultivace 

kořenových kultur je výhodná alternativa pro získání rutinu. Dále bylo zjištěno, že 

produkce je nejvyšší na MS médiu. Přídavek auxinů (IAA, IBA and NAA) zrychluje 

růst kultury, ale na produkci rutinu nemá vliv. (66) 

V diplomové práci M. Píchové bylo zjištěno, že maximální produkce flavonoidů 

nastává při kultivaci na MS živné půdě s růstovým regulátorem 2,4-D v koncentraci 

1 mg/l v kombinaci s 6-furfurylaminopurinem v koncentraci 1 mg/l za světla. Dále bylo 

zjištěno, že průměrná produkce rutinu bez elicitoru je 0,23 mg/g DW. (67) 

Studiem pohanky seté se zabývaly i další diplomové práce, které se zaměřovaly 

na pozorování vlivu různých elicitorů na produkci rutinu. M. Janoutová ve své práci 
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zjistila statisticky významný vliv látky MD680/II, o koncentraci 1,28 mg.g
-1 

DW. Jedná 

se o nový druh antituberkulotika odvozeného od pyrazinamidu. Látka byla 

syntetizována na Katedře farmaceutické chemie a kontroly léčiv na Farmaceutické 

fakultě v Hradci Králové. Produkce kalusové kultury Fagopyrum esculentum se zvýšila 

po 168 hodinách působení této látky. (68) V práci L. Maliňákové byl zjištěn významný 

vliv chloridu ceritého o koncentraci 4,057.10
-3 

mol/l na produkci rutinu v kalusové 

kultuře ve vzorku odebraném po 6 hodinách elicitace. (69)  

 

Dalším důvodem naměření nízké produkce rutinu může být nevhodný elicitor. 

Jako základní předpoklad pro úspěšnou elicitaci je výběr vhodného elicitoru, jeho 

koncentrace a doba působení. 

Vlivem methylviologenu jako abiotického faktoru na kulturu pohanky seté se 

zabývala práce L. Tůmové a J. Tůmy. Nejvyšší obsah rutinu (0,25 %) byl zaznamenán 

po 72 hodinách působení elicitoru o koncentraci 2,1929.10
-3

 mol/l. V případě suspenzní 

kultury měl methylviologen menší vliv. Byla naměřena hodnota 0,02 % po 24 hodinách 

elicitace methylviologenem o koncentraci 2,1929.10
-5

 mol/l. (70) 

L. Kunzová se ve své práci zabývala také vlivem methylviologenu na kulturu 

Fagopyrum esculentum Moench. Nejvyšší produkce rutinu (0,25%) byla naměřena 

v kalusové kultuře po 72 hodinách působení elicitoru o koncentraci 2,1929.10
-3

 mol/l. 

(71) 

Methylviologen jako abiotický elicitor by předmětem studií i u jiných 

rostlinných kultur. B. Danielová se ve své diplomové práci zabývala jeho vlivem 

na kulturu Ononis arvensis L. Zjistila významný vliv methylviologenu o koncentraci 

2,1929.10
-5

 mol/l na vzorek kalusové kultury odebraný po 168 hodinách elicitace. (72)  
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit vliv abiotického elicitoru 

methylviologenu na produkci sekundárního metabolitu rutinu v kalusové a suspenzní 

kultuře Fagopyrum esculentum Moench, varieta Spačinski.  

Výsledky práce lze shrnout následovně: 

 Přídavek elicitoru se významněji projevil v kalusové kultuře. 

V suspenzní kultuře nebyl zaznamenán žádný statisticky významný 

nárůst obsahu rutinu. 

 Maximální zvýšení produkce rutinu (0,3 g/mg DW) byl naměřeno 

po 48 hodinách elicitace kalusové kultury methylviologenem 

o koncentraci 2,1929.10
-4

 mol/l.  

 Uvolňování rutinu do živného média nebylo prokázáno ani v kalusové, 

ani v suspenzní kultuře.  
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9 Abstrakt 

Rostliny jsou důležitým zdrojem sekundárních metabolitů, které představují 

cenné přírodní látky využívané v mnoha oborech. Jedním ze způsobů, jak lze zvýšit 

jejich produkci, je metoda elicitace. V této práci byl studován vliv abiotického elicitoru 

methylviologenu ve třech různých koncentracích na produkci rutinu v kalusové 

a suspenzní kultuře Fagopyrum esculentum Moench variety Spačinki. Kultivace 

probíhala na živném médiu podle  Murashigeho a Skooga s přídavkem růstového 

regulátoru kyseliny 2,4-dichlorfenoxyoctové o koncentraci 1 mg/l. Vzorky byly 

odebírány v pravidelných časových intervalech, a to po 6, 12, 24, 48, 72 a 168 hodinách 

elicitace. Obsah rutinu byl analyzován pomocí metody HPLC.  

Maximální produkce rutinu (0,3 mg/g DW) byla zaznamenána v kalusové 

kultuře po 48 hodinách působení methylviologenu o koncentraci 2,1929.10
-4

 mol/l. 

V suspenzní kultuře nebyl zjištěn žádný nárůst obsahu rutinu po elicitaci 

methylviologenem. Součástí studie bylo i sledování uvolňování rutinu in vitro kulturou 

do živného média, to však nebylo prokázáno. 
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10  Abstract 

Plants are an important source of secondary metabolites, which are a valuable 

natural substance used in many fields. One way to increase their production is by the 

elicitation method. In this paper the effect of abiotic elicitor methylviologene in three 

different concentrations was studied on the rutin production in callus and suspension 

culture of Fagopyrum esculentum Moench variety Spačinki. The cultivation was carried 

out on Murashige and Skoog nutrient medium with the addition of a 1 mg/l 2,4- 

dichlorophenoxyacetic acid as growth regulator. Samples were taken at regular time 

intervals after 6, 12, 24, 48, 72 and 168 hours of elicitation. The rutin content was 

analyzed by HPLC. 

The maximum rutin production (0.3 mg/g DW) was recorded in the callus 

culture after 48 hours of methylviologene treatment at a concentration of 2.1929.10
-4

 

mol/l. No increase in rutin content after methylviologene elicitation was observed in the 

suspension culture. The study also included monitoring of the rutin release  into nutrient 

medium, but this was not demonstrated. 

 


