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Súhrn: Chmeľ obyčajný (Humulus lupulus L.) je tradičná pivovarnícka plodina, ktorá však obsahuje z medicínskeho 
hľadiska veľmi zaujímavé flavonoidné zlúčeniny. Koncentrácia týchto zlúčenín v chmeli je však veľmi nízka 
a šľachtiteľské ciele nezahŕňajú ich zvyšovanie. Cieľom našej práce bolo vypracovať vhodný in vitro systém, založený na 
indukcii kalogenézy a založení bunkových suspenzných kultúr na chemické analýzy zloženia týchto kultúr a potenciálnu 
produkciu zaujímavých flavonoidov v in vitro kultúre. Bunkové suspenzné kultúry boli založené zo stabilizovaných 
kalusových kultúr v tekutom živnom médiu MS obsahujúcom 1,0 mg/l BAP v kombinácii s 1,0 mg/l NAA alebo 1,0 mg/l 
2,4-D. Sledovali sme vplyv rastových regulátorov (BAP + NAA alebo 2,4-D), kultivačných podmienok (kontinuálna tma 
vs. fotoperióda 16 h svetlo/8 h tma), druhu explantátu (stonkové segmenty a listové segmenty) a prídavku pektinázy na 
prírastok biomasy a životaschopnosť buniek v suspenzných kultúrach. Suspenzie odvodené z oboch druhov 
explantátov zaznamenali celkovo vyšší prírastok biomasy (FW aj %DW) v podmienkach fotoperiódy, než v tme. 
Proliferácia buniek bola v oboch kultivačných podmienkach intenzívnejšia v kultúrach odvodených zo stonkových 
segmentov. Vyšší prírastok biomasy bol v živných médiách s prídavkom NAA než 2,4-D. Životaschopnosť buniek 
(percento TTC-pozitívnych buniek) bola závislá od koncentrácie prídavku pektinázy do živných médií a pohybovala sa od 
61-91% bez prídavku pektinázy a 36-65% pri prídavku 1000 μl pektinázy/g pletiva. 
 
Kľúčové slová: bunková suspenzná kultúra, chmeľ, kultivačné podmienky, rastové regulátory, 
životaschopnosť 
 
Zoznam použitých skratek: 2,4-D – kyselina 2,4-dichlórfenoxyoctová; BAP – 6-benzylaminopurín; DW – 
suchá hmotnosť; FW – čerstvá hmotnosť; NAA – kyselina α-naftyloctová; MS – živné médium podľa 
Murashige a Skooga (1962);  TTC - 2,3,5-trifenyltetrazóliumchloridu; StS – stonkové segmenty; LS – 
listové segmenty 

 
1. Úvod 

 
Rastliny sú dôležitým zdrojom potravín pre človeka a preto sa chemické zloženie 

a nutričná hodnota rastlín intenzívne študuje po mnoho desaťročí (RAO 
a RAVISHANKAR, 2002; OKSMAN-CALDENTEY a INZÉ, 2004). Okrem 
esenciálnych primárnych metabolitov (napr. cukrov, lipidov a aminokyselín) sú 
schopné vyššie rastliny syntetizovať širokú škálu nízkomolekulárnych zlúčenín, tzv. 
sekundárnych metabolitov. Sekundárne metabolity sú zlúčeniny, ktoré nie sú 
nevyhnutné pre zachovanie základných životných funkcií rastlín, ktoré ich syntetizujú, 
majú však dôležitú úlohu v interakcii rastliny so svojím prostredím (THEIS 
a LERDAU, 2003). V rastlinnej ríši bolo identifikovaných takmer 100000 
sekundárnych metabolitov, avšak asi len pri polovici z nich bola detailne analyzovaná 
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ich chemická štruktúra. Sekundárne metabolity sú charakterizované enormnou 
chemickou rozmanitosťou a každá rastlina má svoj vlastný profil sekundárnych 
metabolitov (VERPOORTE, 1998; OKSMAN-CALDENTEY a INZÉ, 2004; ZHONG 
a JUE, 2005).   

Väčšina sekundárnych metabolitov využívaných komerčne, napr. farbivá, voňavky, 
arómy, insekticídy, liečivá a iné, sa získava extrakciou a purifikáciou z natívneho 
rastlinného materiálu (VERPOORTE a kol., 2002). Produkcia týchto metabolitov je 
však často veľmi nízka (menej ako 1 % suchej hmotnosti) a závislá na fyziologickom 
a vývinovom štádiu rastliny. Mnoho sekundárnych metabolitov má navyše zložitú 
štruktúru a ich tvorba je často vyvolávaná alebo sa zvyšuje v podmienkach biotického 
alebo abiotického stresu (DIXON, 2001). Mnohé rastlinné druhy obsahujúce chemické 
zlúčeniny vysokej hodnoty sú ťažko pestovateľné alebo patria medzi ohrozené druhy, 
či stávajú sa ohrozenými pre nadmerný zber. Okrem toho pri niektorých rastlinných 
druhoch, napr. pri drevinách je produkcia sekundárnych metabolitov obmedzená 
dlhým vegetatívnym vývinovým štádiom (VERPOORTE a kol., 2002).  

Chemická syntéza zlúčenín rastlinného pôvodu je tiež často neekonomická, najmä 
v dôsledku zložitosti štruktúr a špecifických stereochemických požiadaviek na tieto 
zlúčeniny (VERPOORTE a kol., 2002; OKSMAN-CALDENTEY a INZÉ, 2004). 
Okrem toho v súčasnosti rastú požiadavky na prírodné obnoviteľné zdroje 
sekundárnych metabolitov vzhľadom na väčšiu prijateľnosť prírodných zlúčenín 
verejnosťou v porovnaní so syntetickými zlúčeninami. Všetky uvedené ťažkosti a 
obmedzenia značnou mierou prispievajú k pomerne vysokým cenám sekundárnych 
metabolitov získavaných z rastlinných zdrojov. 

Vývoj alternatívnych metód produkcie sekundárnych metabolitov 
komplementárnych k extrakcii z celistvých rastlín a chemickej syntéze je predmetom 
zvyšujúceho sa záujmu a intenzívneho výskumu (DICOSMO a MISAWA, 1995; 
VERPOORTE a kol., 2002; RAO a RAVISHANKAR, 2002; ZHONG a JUE, 2005). 
Takou atraktívnou alternatívnou metódou je biotechnologická produkcia hodnotných 
sekundárnych metabolitov v rastlinných bunkových a orgánových kultúrach 
(MÜHLBACH, 1998; BOURGAUD a kol., 2001; RAO a RAVISHANKAR, 2002; 
JEDINÁK a kol., 2004; VANISREE a kol., 2004; LILA, 2005) 

Vo všeobecnosti použitie in vitro techník na produkciu rastlinných sekundárnych 
metabolitov má niekoľko výhod oproti extrakcii z celistvých rastlín, resp. chemickej 
syntéze (RAO a RAVISHANKAR, 2002; VERPOORTE a kol., 2002; VANISREE a 
TSAY, 2004; LILA a kol., 2005). V prvom rade in vitro prostredie je prísne 
kontrolované a tým okrem potenciálu vyššej stability produkcie je aj excelentným 
systémom pre detailné štúdie biochemických a metabolických dráh. Regulovateľnosť 
mikroenvironmentálnych režimov rastlinných explantátových kultúr umožňuje vyššiu 
spoľahlivosť a prediktívnosť produkcie. V bunkových kultúrach je možné znížiť, či 
eliminovať prítomnosť interferujúcich zlúčením prítomných v natívnych rastlinách 
a tak často zvýšiť efektívnosť izolácie a purifikácie cieľovej fytochemikálie. 
V mnohých prípadoch in vitro kultúra v dôsledku možnosti vhodnej elicitácie alebo 
pridávania prekurzorov umožňuje oveľa vyššie výťažky, aké sa dosahujú pri pestovaní 
celistvých rastlín. Okrem toho, použitie in vitro techník umožňuje nepretržitú 
(celoročnú alebo kontinuálnu) produkciu sekundárnych metabolitov, čo znamená, že 
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sa vyhneme sezónnym obmedzeniam. V prípade, keď sa významný sekundárny 
metabolit nachádza v divorastúcich rastlinách alebo pri ohrozených druhoch, 
produkcia in vitro je výhodná, pretože neohrozuje výskyt daného druhu v prírode. 
A v neposlednom rade produkcia sekundárnych metabolitov v in vitro kultúre tiež nie 
je závislá na geografických bariérach a politických obmedzeniach. 

Hoci chmeľ obyčajný (H. lupulus) je známy viac ako technická plodina, ktorá je 
jednou zo základných surovín na výrobu piva, už dávnejšie boli známe aj jeho liečivé 
účinky (PAMUKOV a ACHTAERDŽIEV, 1986; MOIR, 2000). Dodnes bolo 
identifikovaných pri chmeli viac ako 1000 rôznych zlúčenín (VERZELE a DE 
KEUKELEIRE, 1991). Najviac charakterizované z nich sú pivovarnícky významné 
zlúčeniny patriace do skupín živíc (α-horké kyseliny, β-horké kyseliny) a esenciálnych 
olejov (alkény, monoterpény a sesquiterpény). Objavom, izoláciou a charakterizáciou 
chmeľových flavonoidov, najmä ich prenylovaných derivátov (prenylflavonoidov) 
dochádza v súčasnosti k renesancii záujmu o medicínske využitie sekundárnych 
metabolitov chmeľu. Každý rok sa zvyšuje počet publikácií referujúcich o rôznych 
biologických aktivitách sekundárnych metabolitov chmeľu (napr. TABATA a kol., 
1997; MIRANDA a kol., 1999; HENDERSON a kol., 2000; RONG a kol., 2001; 
MILLIGAN a kol., 2002; STEVENS a kol., 2003; WANG a kol., 2004; NIKOLIĆ 
a kol., 2004; BUCKWOLD a kol., 2004; RADOVIC a kol., 2005; VANHOECKE 
a kol., 2005; FROLICH a kol., 2005; BOHR a kol., 2005; MONTEIRO a kol., 2006; 
COLGATE a kol., 2006; DELMULLE a kol., 2006; CHADWICK a kol., 2006). 

Bunkové suspenzné kultúry predstavujú populáciu voľných buniek a bunkových 
zhlukov kultivovanú submerzne vo forme suspenzie v tekutom médiu na zariadeniach, 
ktoré umožňujú dostatočné miešanie a prevzdušňovanie kultivovanej suspenzie 
(MASAROVIČOVÁ a kol., 2002). Samostatné bunky je možné izolovať buď z 
intaktných orgánov, alebo z pletivových kultúr. Bežne sa systémy jednotlivých buniek 
izolujú z kalusových kultúr, pretože tento prístup je vhodnejší a široko použiteľný. 
Východiskovým materiálom je kalusové pletivo indukované z explantátu na pevnom 
iniciačnom médiu. Tvorba kalusu sa začína obvykle na rezných ranách a postupne sa 
rozširuje po celom povrchu explantátu. Kalusové pletivo sa oddelí od rodičovského 
explantátu a prenesie sa na čerstvé médium, aby sa získalo dostatočné množstvo 
pletiva. Opakovanou subkultiváciou na pevné živné médium je tiež možné zvýšiť 
friabilnosť pletiva, ktorá je veľmi potrebná pre získanie jemnej bunkovej suspenzie v 
tekutom médiu (BHJOWANI a RAZDAN, 1990; SLATER a kol., 2003). 

Bunkové suspenzné kultúry chmeľu obyčajného boli dodnes použité najmä na 
biochemické analýzy biosyntézy α-horkých kyselín (FOWLER a kol., 1987), 
fytochemické štúdie (ITOKAWA a kol., 1980; CHANDRA a kol., 1991) či produkciu 
napr. trans-β-farnezénu (BANTHORPE a kol., 1989), alebo p-hydroxynonanofenónu 
(CHANDRA a kol., 1991). Nedávne zistenia obsahu biologicky vysokoaktívnych 
zlúčenín flavonoidového charakteru v extraktoch chmeľu (STEVENS a kol., 1997; 
MIRANDA a kol., 1999; LIU a kol., 2001) ponúkajú novú dimenziu pre potenciálne 
použitie bunkových suspenzných kultúr chmeľu na produkciu biologicky aktívnych 
zlúčenín pre farmaceutické využitie. 

Cieľom tejto práce bolo odvodenie bunkovej suspenznej kultúry chmeľu 
obyčajného v tekutom živnom médiu a zistenie vplyvu použitých rastových 
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regulátorov, kultivačných podmienok, druhu explantátu a rôznej koncentrácie 
prídavku pektinázy na životaschopnosť a prírastok biomasy v bunkových suspenzných 
kultúrach. 
 

2. Materiál a metódy 

2.1 Rastlinný materiál 

Východiskovým zdrojom explantátov boli v in vitro podmienkach uchovávané 
výhonkové kultúry bezvírusového meristémového chmeľu obyčajného (Humulus 
lupulus L.) genotypov: K-72/6/13, K-70/4/1, K-31/3/7, odvodených z troch odrôd 
zapísaných v listine registrovaných odrôd v Slovenskej republike: Osvaldov klon 72, 
Bor a Osvaldov klon 31. Explantáty boli udržiavané v in vitro kultúre pasážovaním na 
čerstvé živné médiá W0A v intervaloch 8-10 týždňov.  

2.2 Bunková suspenzná kultúra 

Odvodenie bunkovej suspenznej kultúry. Na založenie bunkovej suspenznej kultúry 
boli použité kalusy indukované z dvoch druhov explantátov: zo segmentov listových 
čepelí a z internodálnych segmentov. Kalusové pletivo sa skalpelom orezalo, pričom 
kompaktnejšie kalusové jadro bolo prenesené na tuhé udržiavacie MS (MURASHIGE 
a SKOOG, 1962) živné médiá (B1N1: 1,0 mg/l 6-benzylaminopurínu + 1,0 mg/l 
kyseliny α-naftyloctovej; B1D1: 6-benzylaminopurínu + 1,0 mg/l kyseliny 2,4-
dichlórfenoxyoctovej) a menej súdržné okrajové časti (inokulum veľkosti približne 
0,3g) sa za účelom založenia bunkových suspenzných kultúr preniesli do 100 ml 
Erlenmayerových baniek obsahujúcich 25 ml tekutého MS živného média (B1N1, 
B1D1) s prídavkom pektinázy Pectinex 3XL firmy NovoNordisk (Dánsko) (0, 50, 100, 
1000 μl/g pletiva). Bunkové suspenzné kultúry boli inkubované na trepačkách Green 
Sseriker VS-202P (Vision Sci. Co., Kórea) pri 140 ot./min v tme a v podmienkach 16h 
fotoperiódy pri teplote 23± 1˚C. Bunkové suspenzie boli po 7 dňoch kultivácie 
subkultivované odpipetovaním 10 ml živného média a následným pridaním rovnakého 
objemu čerstvého živného média. 

Stanovenie životaschopnosti buniek. Na stanovenie životaschopnosti buniek v 
suspenzných kultúrach sme použili TTC test životaschopnosti. Ku vzorkám všetkých 
bunkových suspenzných kultúr sme pridali 1% roztok 2,3,5-
trifenyltetrazóliumchloridu (TTC) a nechali inkubovať v tme asi 20 hodín. Princíp 
metódy spočíva v enzymatickej redukcii bezfarebného TTC v mitochondriách 
životaschopných buniek na červený formazán. Takto upravené vzorky boli pozorované 
pod svetelným mikroskopom pri zväčšení 12x40. Životaschopnosť buniek v 
bunkových suspenzných kultúrach bola stanovená mikroskopickým počítaním buniek 
v určitom počte zorných polí. Zisťoval sa celkový počet buniek a počet buniek 
zafarbených červeným formazánom a vypočítalo sa percento buniek pozitívnych na 
TTC test. 
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3. Výsledky a diskusia 
 

3.1 Zakladanie bunkovej suspenznej kultúry 
 

Na založenie bunkovej suspenznej kultúry chmeľu boli použité kalusy indukované 
z dvoch druhov explantátov: zo segmentov listových čepelí a z internodálnych 
segmentov izolovaných z troch genotypov: K-72/6/13, K-70/4/1 a K-31/3/7. Inokulum 
veľkosti asi 0,3 g bolo za účelom iniciácie suspenznej kultúry prenesené do 25 ml 
živného média MS (MURASHIGE a SKOOG, 1962) v 100 ml Erlenmayerovej banke. 
Optimálnu veľkosť inokula je potrebné obvykle stanoviť pre každý rastlinný druh 
individuálne, pretože správanie rastlinného materiálu v in vitro kultúre je geneticky 
podmienené. TOKUHARA a MII (2001) napríklad založili bunkovú suspenznú 
kultúru orchidei Phalaenopsis  prenesením 0,2g kalusu do 40ml tekutého média NDM 
(New Dogashima Medium) v 100ml Erlenmayerovej banke. ENCINA a kol. (2001) 
zistili, že na optimálny rast bunkovej suspenznej kultúry Arabidopsis thaliana je 
potrebných 1-2g kalusu na 50 ml média. Väčší objem média inhibuje proliferáciu 
buniek. Zvýšenie množstva inokula na 3-4g malo za následok urýchlenie rastového 
cyklu a vyčerpanie živín.  

Po siedmich dňoch kultivácie suspenzných kultúr sme vážením stanovili čerstvú 
a suchú hmotnosť biomasy (Tab. 1). Z hľadiska kultivačných podmienok sme 
pri bunkových suspenziách odvodených z oboch druhov explantátov zaznamenali 
celkovo vyšší prírastok biomasy (FW aj %DW) v podmienkach 16h fotoperiódy, než 
v podmienkach tmy. Zistili sme, že proliferácia buniek je v oboch kultivačných 
podmienkach intenzívnejšia v suspenzných kultúrach odvodených zo stonkových 
segmentov. Z hľadiska vplyvu použitého druhu auxínu na rast kultivovaných buniek 
sme zistili, že na propagáciu biomasy bunkových suspenzií pozitívnejšie vplýva 
kyselina α-naftyloctová (NAA), než kyselina 2,4-dichlórfenoxyoctová (2,4-D). 
Zisťovanie vplyvu rastových regulátorov na rast bunkových suspenzií je predmetom 
skúmania mnohých autorov. TOKUHARA a MII (2001) napríklad zaznamenali 
najvyššiu rýchlosť proliferácie suspenznej kultúry Phalaenopsis v médiu s obsahom 
5,4µM NAA. Proliferácia klesala so zvyšujúcou sa koncentráciou BA. GŰREL a jeho 
spolupracovníci (2002) zistili, že vysokú rýchlosť rastu dosiahli bunky kultivované v 
MS médiu s obsahom 2,4-D a BAP, zatiaľ čo v médiu bez rastových regulátorov bola 
rýchlosť rastu omnoho nižšia. Autori tiež pozorovali rozdielny vplyv fytohormónov na 
rast buniek v závislosti od genotypu. ROBINS so spolupracovníkmi (1985) sledovali 
vplyv rastových regulátorov pri bunkovej suspenznej kultúre chmeľu. Rast 
podporovali chlórované auxíny a nebola pozorovaná potreba exogénneho cytokinínu. 
Giberelíny (GA3, GA4, GA7 a GA13) indukovali zelenanie kultúry.  

V práci sme taktiež pozorovali vplyv prídavku rôzneho množstva pektinázy do 
živných médií na nárast biomasy buniek suspenzných kultúr (Tab. 1). Z pozorovaní 
vyplýva, že najvyššie percento sušiny (až 16,8%) majú bunky kultivované v médiu 
s najväčším prídavkom enzýmu (1000µl/g). Táto koncentrácia má však negatívny 
vplyv na prírastok čerstvej hmotnosti (FW). Najväčší prírastok čerstvej hmotnosti 
buniek sme pozorovali v kultúrach s koncentráciou pektinázy 50 a 100 µl/g pletiva 
(Tab. 1). 
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Tab. 1 Parametre bunkovej suspenznej kultúry chmeľu odvodeného z kalusov genotypu K-31/3/7. Vplyv 
koncentrácie pektinázy na prírastok čerstvej hmotnosti a sušiny biomasy. 
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B1D1 

1000 0,14 0,25 0,02 9 
0 0,10 0,22 0,02 8 
50 0,14 0,26 0,03 10 
100 0,18 0,28 0,03 12 

Fo
to

pe
rió

da
 

LS 

B1N1 

1000 0,06 0,11 0,01 13 
 
Legenda: StS: stonkové segmenty; LS: listové segmenty; FW: čerstvá hmotnosť; DW: suchá hmotnosť 
(sušina); DW[%] – suchá hmotnosť vyjadrená ako percentuálny podiel čerstvej hmotnosti 
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3.2 Stanovenie podielu životaschopných buniek 

Cieľom bolo zisťovanie vplyvu kultivačných podmienok, druhu explantátu, 
rastových regulátorov a prídavku pektinázy na životaschopnosť buniek v bunkovej 
suspenznej kultúre chmeľu obyčajného.  

Počet mŕtvych rastlinných buniek sa obvykle stanovuje farbiacimi alebo 
špecifickými enzýmovými testami. Pri farbiacich testoch sa počítajú bunky neschopné 
vylúčiť farbivo v dôsledku straty integrity ich membrány. Najviac používanými 
farbivami sú Evansova modrá (SMITH a kol., 1982; SWAIN a DE, 1994), trypánová 
modrá (HOU a LIN, 1996), metylénová modrá (HUANG a kol., 1986) a fenosafranín 
(SWAIN a DE, 1994). Problémom týchto metód je nepresnosť mikroskopického 
počítania zapríčinená prirodzeným zhlukovaním rastlinných buniek. Ďalšou 
možnosťou stanovenia životaschopnosti rastlinných buniek je meranie enzýmovej 
aktivity. Bežné enzýmové testy sa zakladajú na schopnosti živých buniek redukovať v 
mitochondriách 2,3,5-trifenyltetrazoliumchlorid (TTC) na červený formazán 
(TOWILL a MAZUR, 1974). Táto metóda však nezávisí len od životaschopnosti 
buniek ale aj od ich metabolického stavu (MATANGUIHAN a kol., 1994). 
Životaschopnosť je možné stanoviť aj pomocou aktivity intracelulárnej esterázy 
(fluorescenčná diacetátová metóda-FDA test). STEWARD a kol. (1999) použili 
metódu založenú na meraní esterázovej aktivity in vitro po homogenizácii buniek. 
Tento spôsob je veľmi spoľahlivý a nevyžaduje mikroskopické počítanie buniek.  

V  experimentoch sme životaschopnosť buniek stanovili pri genotype K-70/4/1 
použitím TTC-testu. Na základe pozorovania vzoriek pod svetelným mikroskopom 
sme určili percento buniek pozitívnych na TTC-test. Pozitívny výsledok testu (bunky 
sfarbené červeným formazánom) svedčí o životaschopnosti buniek, zatiaľ čo mŕtve 
bunky zostavajú nezafarbené (sú teda TTC-negatívne). Pozitívny výsledok však môžu 
dávať aj bunky, ktoré nie sú veľmi vitálne (STEWARD a kol., 1999). 
Bunkové suspenzné kultúry chmeľu genotypu K-70/4/1 boli kultivované 
v podmienkach fotoperiódy (16h svetlo/8h tma) a v podmienkach kontinuálnej tmy 
v živnom médiu MS (MURASHIGE a SKOOG, 1962) s prídavkom 
benzylaminopurínu (BAP) v kombinácii s auxínmi 2,4-D, alebo NAA. Stanovené 
percento TTC-pozitívnych buniek v kontrolných vzorkách bez prídavku pektinázy sa 
pohyboval v rozmedzí 60,9-90,6%, pričom sme zaznamenali interakciu medzi 
kultivačnými podmienkami, druhom explantátu a auxínu (Tab. 2). Pri celkovom 
porovnaní sme najvyššie percento vitálnych buniek zaznamenali v suspenzných 
kultúrach kultivovaných v kontinuálnej tme, pričom pozitívnejší vplyv na 
životaschopnosť buniek mal auxín NAA. V podmienkach 16h fotoperiódy závisel  
vplyv auxínov na vitalitu buniek od druhu explantátu, z ktorého bola kultúra 
odvodená. Pri suspenzných kultúrach odvodených z kalusov indukovaných zo 
stonkových segmentov sme zaznamenali väčší počet TTC-pozitívnych buniek v médiu 
s prídavkom auxínu 2,4-D, zatiaľ čo v kultúrach odvodených z listových segmentov 
bola životaschopnosť vyššia na médiu s prídavkom NAA. Z hľadiska druhu explantátu 
sme najvyššie percento vitálnych buniek (91 %) zaznamenali pri bunkovej suspenznej 
kultúre odvodenej z listových segmentov v médiu B1N1 v podmienkach kontinuálnej 
tmy (Tab. 2). 
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Tab. 2 Vplyv kultivačných podmienok, druhu explantátu, rastových regulátorov a prídavku rôznej 
koncentrácie pektinázy na životaschopnosť buniek v suspenznej kultúre chmeľu odvodenej z genotypu K-
70/4/1. 
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0 32 197 61 
50 44 272 63 
100 51 382 79 

B1D1 

1000 48 156 63 
0 40 381 87 
50 40 329 84 
100 40 301 85 

StS 

B1N1 

1000 40 179 65 
0 0 - - 
50 40 86 72 
100 40 29 62 

B1D1 

1000 40 106 51 
0 40 395 91 
50 40 312 88 
100 40 411 74 

Tm
a 

LS 

B1N1 

1000 40 160 46 
0 40 301 82 
50 40 197 67 
100 40 180 58 

B1D1 

1000 40 172 52 
0 40 177 71 
50 40 123 58 
100 40 163 69 

StS 

B1N1 

1000 40 152 51 
0 40 239 81 
50 40 160 72 
100 40 126 48 

B1D1 

1000 40 116 36 
0 40 259 85 
50 40 154 72 
100 40 149 70 

Fo
to

pe
rió

da
 

LS 

B1N1 

1000 40 155 48 
Legenda: KN: kultivačné nádoby; StS: stonkové segmenty; LS: listové segmenty. 1 Životaschopnosť buniek 
rôznych variánt bola hodnotená vždy v jednej Erlenmeyerovej banke s 25 ml bunkovej suspenznej kultúry 
hodnotením 29-411 buniek v 32-51 zorných poliach svetelným mikroskopom pri zväčšení 12x40. 
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Pektinázu sme do živných médií pridali za účelom efektívnejšieho uvoľňovania 
buniek z kalusového pletiva, pretože získané kalusy boli značne kompaktné. 
Súdržnosť buniek v takomto type kalusového pletiva je možné znížiť použitím 
pektinázy, pretože tento enzým rozkladá strednú medzibunkovú lamelu, ktorej 
majoritnou zložkou je pektín (MASAROVIČOVÁ a kol., 2002). Rozrušením 
pektínovej lamely je tiež možné dosiahnuť lepšiu disperziu bunkových agregátov na 
jednotlivé bunky. Pozitívny výsledok pri použití pektinázy za účelom získania jemnej 
bunkovej suspenzie odvodenej z ryže pozorovali LEE a kol. (2004). 

V našich experimentoch sme pridávali pektinázu Pectinex 3XL (P2736, Sigma-
Aldrich Co.) firmy NovoNordisk (Dánsko) do živných médií v koncentráciách 50, 100 
a 1000 µl/g čerstvej hmotnosti a účinok enzýmu sme pozorovali oproti kontrolným 
vzorkám bez prídavku pektinázy. Pri mikroskopickom pozorovaní sme zistili 
nasledovné: bunky v kontrole bez prídavku enzýmu sa nachádzali prevažne vo 
veľkých agregátoch a pozorovali sme malý počet voľných buniek (Obr. 1a).  

Pri koncentráciách pektinázy 50 a 100 µl/g sme sledovali uvoľňovanie buniek 
z agregátov, ktoré boli v porovnaní s kontrolou značne menšie (Obr. 1b, 1c).  

 

     
a     b 

     
c     d 

Obr. 1 Bunková suspenzná kultúra chmeľu obyčajného. Genotyp: K-70/4/1, Explantát: listové segmenty, 
Médium: B1N1, Prídavok pektinázy: a) 0 µl/g, b) 50 µl/g, c) 100 µl/g, d) 1000 µl/g pletiva. Zväčšenie: 
12x40 (tmavé škvrny predstavujú červený formazán).  
 

Mikroskopovaním vzoriek s koncentráciou enzýmu 1000 µl/g sme pozorovali, že 
suspenzia pozostáva prevažne z voľných buniek, ale taktiež sme sledovali nežiaduci 
lýtický účinok vysokej koncentrácie pektinázy na kultivované bunky (Obr. 1d). Na 
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základe TTC-testu životaschopnosti sme zisťovali vplyv prídavku pektinázy na vitalitu 
kultivovaných buniek. V oboch kultivačných podmienkach sme pozorovali nasledovný 
trend: so stúpajúcou koncentráciou pektinázy klesalo percento TTC-pozitívnych 
buniek. Najmä vo vzorkách s najvyššou koncentráciou pektinázy (1000µl/g) bol počet 
vitálnych buniek značne nízky (36-65 % TTC-pozitívnych buniek). Použitie tejto 
koncentrácie enzýmu je teda vzhľadom na nízke percento životaschopnosti a veľký 
počet lyzovaných buniek pozorovaný pod svetelným mikroskopom nevhodné. 
Z lyzovaných buniek sa totiž uvoľňujú látky toxicky pôsobiace na ostatné bunky 
(SLATER a kol., 2003). Zistili sme tiež, že na stúpajúcu koncentráciu pektinázy 
v živnom médiu sú citlivejšie bunky kultúr odvodených zo segmentov listových 
čepelí, pričom v podmienkach fotoperiódy na médiu s prídavkom kyseliny 2,4-
dichlórfenoxyoctovej sme pri koncentrácii pektinázy 1000µl/g pletiva zaznamenali len 
36 % buniek pozitívnych na TTC-test. 

4. Záver 

Cieľom práce bolo zistiť vplyv kultivačných podmienok, druhu explantátu, 
rastových regulátorov a prídavku pektinázy na rast a životaschopnosť buniek 
v bunkovej suspenznej kultúre chmeľu obyčajného. 

Z hľadiska kultivačných podmienok sme pri bunkových suspenziách odvodených 
z kalusov získaných z dvoch druhov (StS a LS) explantátov zaznamenali celkovo vyšší 
prírastok sušiny i čerstvej hmoty biomasy v podmienkach fotoperiódy, ako v tme. 
Proliferácia buniek je v oboch kultivačných podmienkach (tma vs. 16 h fotoperióda) 
intenzívnejšia v suspenzných kultúrach odvodených zo stonkových segmentov. Na 
propagáciu biomasy bunkových suspenzií pozitívnejšie vplýva kyselina α-naftyloctová  
ako kyselina 2,4-dichlórfenoxyoctová. 

V závislosti na prídavku pektinázy do kultivačného média najväčší prírastok 
čerstvej hmotnosti buniek sme pozorovali v kultúrach s koncentráciou enzýmu 50 
a 100 µl/g čerstvej hmotnosti pletiva. 

Stanovené percento TTC-pozitívnych buniek v kontrolných vzorkách bez prídavku 
pektinázy sa pohyboval v rozmedzí 61-91 %, pričom sme zaznamenali interakciu 
medzi kultivačnými podmienkami a životaschopnosťou buniek v suspenznej kultúre, 
druhom explantátu a auxínu. Najvyššie percento vitálnych buniek sme pozorovali 
v suspenzných kultúrach kultivovaných v tme, v živnom médiu s prídavkom NAA. 
Z hľadiska druhu explantátu sme najviac TTC-pozitívnych buniek   zaznamenali 
pri bunkovej suspenznej kultúre odvodenej z listových segmentov v médiu B1N1. 

Prídavok pektinázy vo výsledných koncentráciách 50 a 100 µl/g pletiva mal 
pozitívny vplyv na uvoľňovanie buniek z kalusového pletiva a tvorbu homogénnej 
bunkovej suspenzie. Z hľadiska vplyvu pektinázy na vitalitu buniek suspenzných 
kultúr sme pozorovali pokles percenta TTC-pozitívnych buniek so stúpajúcpou 
koncentráciou pektinázy. Najmä vo vzorkách s najvyššou koncentráciou enzýmu bol 
veľký počet lyzovaných buniek a značne nízky počet vitálnych buniek. Vzhľadom na 
uvedené výsledky je na uvoľňovanie buniek z kompaktných kalusov chmeľu vhodné 
použitie pektinázy vo výslednej koncentrácii 50-100 µl/g čerstvej hmotnosti buniek. 
Zistili sme tiež, že na stúpajúcu koncentráciu pektinázy v živnom médiu sú citlivejšie 
bunky kultúr odvodených zo segmentov listových čepelí. 
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Establishment of cell suspension cultures in hops. 
 
Abstract: Hop (Humulus lupulus L.), a traditional brewery crop, contains medicinally interesting flavonoid 
compounds. Concentration of these compounds, however, is very low in hops and no breeding programs aim 
to improve it. The aim of our study was to establish a convenient in vitro system, based on the induction of 
callogenesis and establishment of cell suspension culture of hop for chemical analyses of constituents of in 
vitro cultures and for potential production of interesting flavonoids in in vitro culture systems. Cell 
suspension cultures were established from stabilized callus cultures in liquid MS media containing 1.0 mg/l 
BAP with combination of 1.0 mg/l NAA or 1.0 mg/l 2,4-D. We studied the effect of growth regulators (BAP 
+ NAA or 2,4-D), culture conditions (continual dark vs. photoperiod of 16 h light/8 h dark), explant type 
(internodal segments vs. leaf segments) and addition of pectinase on biomass accumulation and cell viability 
in suspension cultures. Cell suspension cultures derived from the both types of explants showed higher 
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biomass accumulation (FW and % DW) in conditions of photoperiod. Cell proliferation was higher in both 
culture conditions in cell suspension cultures derived from internode-calli. Higher biomass accumulation 
was observed on media with NAA in comparison with media supplemented with 2,4-D. The viability of 
cells (assessed as % of TTC-positive cells) depended on the concentration of pectinase added to liquid 
media to liberate cells from cell clumps and ranged from 61-91 % in media without pectinase to 36-65 % in 
media with 1000 μl  pectinase/g tissue FW. 
 
Key words: cell suspension culture, Humulus lupulus L., culture conditions, growth regulators, viability 


