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Kultivační média pro explantátové kultury

složení kultivačního média je jedním z nejdůležitějších
faktorů ovlivňujících růst a morfogenezi v explantátových
kulturách rostlin
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Rostlinná pletiva pěstovaná in vitro se chovají jako organizmy

• heterotrofní (nejčastěji – orgány, pletiva, buňky,..)

• auxotrofní (závislé, tj. dependentní na určité látce – např. auxindependentní)

• autotrofní = prototrofní (zřídka – celé rostliny, některé části pěstované na světle)

Chemické podmínky kultivace
Kultivační média pro explantátové kultury

Fyziologie a genetika rostlinných explantátových kultur
Chemické podmínky kultivace



• složení kultivačního média je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících růst a
morfogenezi v explantátových kulturách rostlin

• média používaná pro kultivaci buněk, pletiv a orgánů obsahují obvykle následující
složky:
 makroelementy
 mikroelementy
 sacharidy
 vitamíny
 aminokyseliny
 zpevňující látku
 růstové regulátory
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mezi nejčastěji používaná média patří

• MS (Murashige, Shoog, 1962)
• White (White, 1963)
• B5 (Gamborg et al., 1968)
• SH (Shenk, Hildebrant, 1968)
• Lloyd-McCown (Lloyd, McCown, 1981)
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Složení kultivačního média:
• makroelementy

 dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík, síra
 koncentrace jednotlivých prvků je závislá na rostlinném druhu

• mikroelementy
 nezbytné - železo, mangan, zinek, bór, měď a molybden.
 nemusí být nezbytné - kobalt, jód, sodík a chlór

• sacharidy
 zdroj uhlíku a energie - sacharóza
 heterotrofní výživy explantátů, schopnost autotrofní výživy je velmi omezena
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Složení kultivačního média:
• vitamíny

 nezbytné pro rostliny
 katalyzátory metabolických procesů
 nezbytné k růstu a vývoji rostlin
 limitující faktor růstu explantátových kultur
 nejčastěji používané vitamíny - thiamin, kyselina nikotinová, pyridoxin a myo-inositol
 ostatní - biotin, kyselina listová, kyselina askorbová, kyselina pantotenová, riboflavin

• aminokyseliny
 zdroj dusíku v organické formě
 využití přímo k syntéze proteinů
 dodávány ve směsi aminokyselin (např. kasein hydrolyzát), často se používá také L-

glutamin, L-asparagin a glycin.
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Složení kultivačního média:
• látky pro zpevnění média

 nejčastěji používanou látkou pro zpevnění média je agar
 další - syntetické látky Phytagel a gerlit.
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Složení kultivačního média:
• organické extrakty

 protein hydrolyzát
 kokosové mléko
 sladový extrakt
 banánový extrakt
 pomerančová a rajčatová šťáva
 jejich použití se však příliš nedoporučuje pro jejich nedefinovatelné složení
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Složení kultivačního média:
• růstové regulátory

 rostlinné hormony jsou přirozené i syntetické regulátory růstu
 přirozené regulátory jsou syntetizovány rostlinou samotnou (fytohormony)
 rostlinný hormon je organická sloučenina syntetizovaná v jedné části rostliny a translokovaná

do části jiné, kde vyvolává fyziologickou reakci
 přirozené i syntetické růstové regulátory rozlišujeme na regulátory povahy stimulační

(stimulátory) a povahy inhibiční (inhibitory).
 růstové látky (stimulátory) lze rozdělit do tří základních skupin:
 auxiny, cytokininy a gibereliny
 zábranné látky (inhibitory) - kyselina abscisová
 etylen
 látky s růstově regulačním působením - brassinosteroidy, kyselina jasmonová, polyaminy,

oligosacharidy, turgoriny, benzolinon a další
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• auxiny
 stimulují v kultivačním médiu růst kalusu a buněk
 stimulují tvorbu adventivních kořenů na segmentech stonků i u explantátů
 významný prostředek pro vyvolání somatické embryogeneze
 spolu s cytokininy základní složkou médií pro explantátové kultury

 nejčastěji používanými auxiny jsou:
 kyselina indolyl-3-octová (IAA) – přirozený auxin
 kyselina indolyl-3-máselná (IBA) – syntetický auxin
 kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová (2,4-D) - syntetický auxin
 kyselina α-naftyloctová (NAA) - syntetický auxin
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• cytokininy
 stimulují buněčné dělení a tvorbu axilárních prýtů
 iniciace diferenciace pupenů a kořenů v explantátových kulturách (v interakci s auxinem)
 pro růst explantátové kultury, tvorbu kořenů a prýtů (organogenezi) je důležitý vzájemný

poměr stimulátorů
 při vysokém poměru auxinu k cytokininu je stimulována iniciace tvorby kořenů,

embryogeneze a iniciace tvorby kalusu
 je-li tento poměr nízký, dochází k indukci tvorby adventivních a axilárních prýtů
 cytokininy jsou využívány v rostlinných biotechnologiích jako složka kultivačních médií při

odvozování a udržování rostlinných explantátových kultur a dále při regeneraci rostlin in vitro
 uplatňují se při kultivaci vyvíjejících se somatických embryí a hrají klíčovou úlohu při

vytváření apikálního meristému u somatických embryí
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• cytokininy

 cytokininy používané v kultivačních médiích:
 benzylaminopurin (BAP) - syntetický
 6-dimetylaminopurin (IPA) - přirozený
 furfurylaminopurin (kinetin) - syntetické
 zeatin - přirozený
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• gibereliny
 stimulují dlouživý růst (pouze nadzemních částí rostlin)
 stimulují buněčné dělení (dělení je stimulováno v přechodu z fáze G1 do S a fáze S je

obvykle zkrácena)
 pro většinu explantátových kultur nejsou tyto látky nezbytné
 gibereliny používané v kultivačních médiích:
 GA3, GA7

• kyselina abscisová (ABA)
 způsobuje inhibici růstu, navozuje dormanci pupenů a semen
 exogenně aplikovaná ABA působí inhibičně na klíčení semen
 její hladina v semenech se snižuje při výstupu z dormance účinkem nízkých teplot, resp.

světla
 ABA je důležitá pro maturaci somatických embryí
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• etylen
 jediný dosud známý plynný hormon
 stimuluje dozrávání některých plodů
 inhibuje dlouživý růst a stimuluje růst radiální
 inhibuje růst kořenů
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• látky s růstově regulačním působením
 nejsou řazeny mezi fytohormony z důvodu jejich výskytu ve vyšších koncentracích než je

tomu obvyklé pro hormonální látky
 brassinosteroidy
 - významně zvyšují rezistenci rostlin ke stresům
 polyaminy (PA)
 - způsobují v systémech in vitro růstovou stimulaci
 - dochází k intenzivnímu buněčnému dělení
 - PA hrají významnou úlohu v obraně rostlin proti stresům
 glukosaminové oligosacharidy
 - účastní se odezvy rostlin na napadení patogeny
 - aktivují syntézu fenylalaninamoniaklyázy (PAL), klíčového enzymu syntézy
 fenolických obranných látek, fytoalexinů
 - aktivují syntézu stresového hormonu etylenu
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Základní složky půdy:
a) anorganické látky včetně vody                                            

− makroelementy (C, H, S, P, K, Ca, Mg)                             
− mikroelementy  (Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Mo, B, J, 
Ni, Al,…)

b) definované organické sloučeniny                        
− sacharidy                                                      
− organické kyseliny, vitamíny,               
− aminokyseliny, hydrolyzát kaseinu,             
− růstové látky (auxiny, cytokininy, 

gibereliny…)
c) chemicky neurčené směsi přírodních látek 

(kvasničný extrakt, kokosové mléko, sladový 
výtažek)

d) inertní nosič (agar, Phytagel, gelrite,…)



Jiné členění:
Nutritivní složka + Mitogeny, morfogeny

(růstové látky)

Růstové látky – „růstové regulátory, „fytohormony“
auxiny (IAA, 2,4-D, NAA, 2,4,5-T,…)
cytokininy (kinetin, BAP, 2iP, zeatin, zeatinribosid,…)
giberelin (kyselina giberelová – GA3,…)



Makroelementy a mikroelementy
Požadavky explantátových kultur se kvalitativně neliší od potřeb intaktních rostlin.  

Vyžadují: N, K, Ca, Mg, P, S, Fe, B, Mn, Cu, C, (O2, H+ , C), J, Mo, Zn, Co, Ni

Dusík (N) – hlavní složkou téměř všech médií je anorganický N ve formě NO3
- nebo 

NH4
+. Pletiva i buňky schopny asimilovat NO3

-, některé rostou i za přítomnosti  

NH4
+, který může i v koncentracích cca. 8 mM škodit, proto je někdy aplikován 

ve formě solí organických kyselin (kys. citrónová, jantarová). 

 anorganický dusík dodáván ve formě nitrátů (KNO3, Ca(NO3)2.4H2O) nebo 

amonných solí (NH4NO3). Optimální množství kolem 25 mM.  

 amonný dusík podporuje kalogenezi.  

 Změnou poměru nitrátového a amoniakálního dusíku je možné regulovat u 

některých objektů (vojtěška) somatickou embryogenezi.



Fosfor (P) – přijímám jako H2PO4
- . V rostlině přítomen jako anorganický 

(Pi) nebo esterifikovaný. Vysoce energetický pyrofosfát, jako je v ATP, 

velmi důležitý pro energetický metabolizmus buněk. Součástí DNA, 

RNA, fosfolipidů biomembrán. Nedostatek fosforu se projeví okamžitě 

sníženou intenzitou růstu kultur.  

 Optimální koncentrace (0,9–1,3 mM) pro většinu typů kultur

 Půdy pro kultury protoplastů nebo prašníků (3–6 mM) 

 Rychle rostoucí kultury nárokují více fosforu než pomalu rostoucí. 

 Zdroje: KH2PO4, NaH2PO4, (méně často Na2HPO4)  - optimální 

množství kolem 25 mM.  Potřebu fosforu mohou ovlivnit i koncentrace 

draslíku a železa v médiu.



Draslík (K+) – významný, má velmi důležitou úlohu při 

fotosyntéze a vodním hospodářství rostlin.  

 Kultury buněk a pletiv (7–25 mM)  

 Půdy pro kultury protoplastů (33–250 mM) 

nebo prašníků (až 40 mM) 

 Rychle rostoucí kultury potřebují podstatně více 

draslíku  než pomalu rostoucí. 



Síra (S) – stavební látkou důležitých sloučenin, např. aminokyselin, bílkovin, 

metalothioneinů.  

 optimální koncentrace kolem 1,6 mM,

 většinou aplikována ve formě síranů (SO4
2-), stejně jako u intaktních rostlin, 

kde je síranová forma přijímána kořeny relativně pomalu. Obdobně jako nitráty 

musí být musí být nejdříve sírany redukovány před tím než budou užity v 

syntéze sloučenin obsahujících redukovanou S, jako AK, proteiny a enzymy. V 

neredukované formě S začleňována do sulfolipidů a polysacharidů. 

Hořčík (Mg2+) – podporuje tvorbu listové zeleně

 potřeba kolem 1-3 mM

 aplikován jako síran nebo chlorid



Vápník (Ca2+) – na rozdíl od jiných makroprvků je součástí pektinové střední 

lamely buněčné stěny a  b. membrány (pevnost b. stěny a regulace struktury b. 

membrány). Omezený pohyb Ca2+ membránou buněk. V transportu Ca2+ v 

rostlině je zahrnuta IAA. Působí nepřímo na výživu a celkový zdravotní stav 

rostlin (rezistence k houbovým onemocněním). 

 pro kalusové kultury optimální koncentrace kolem 0,25-30 mM,

 mladší kultury mají vyšší nároky než starší,

 u protoplastových kultur jsou nároky na vápník druhově specifické, optimální 

koncentrace bývají vyšší než u jiných typů (většinou na půdách s CaCl2),

 pro kalusové a suspenzní kultury dodáván jako dusičnan vápenatý Ca(NO3)2 ,

 vápník důležitý pro b. dělení a množení kořenů,

Sodík (Na+) chlór (Cl-) zabezpečeny jako soli ostatních makroelementů



mikroelementy
Esenciální jsou zejména Fe, J, B, Mn, Mo. Ostatní prvky, jako Ni, Co, Al.. 

jejich potřeba není jednoznačná. Větší pozornost byla věnována 

zejména potřebě železa.

Železo (Fe2+) – rostliny schopny přijímat pouze dvojmocné železo.

 pro nevhodnou závislost pronikání anorganických solí železa do 

rostlinné buňky na pH média se dává přednost komplexům (Fe 

chelát).

Vyšší koncentrace mikroelementů bývají toxické. Lze ale selektovat 

buněčné linie rezistentní k vyšším koncentracím některého z 

mikroprvků, např. Al (až 200 μM). 



Organické sloučeniny

Fungují jako živiny nebo jako faktory, které specifickým způsobem regulují růst a 

metabolizmus pěstované buňky. V každé živné půdě jsou proto vedle 

značného množství sacharidů i velmi nízké koncentrace fytohormonů, 

vitamínů a aminokyselin.

a) zdroj uhlíku (a energie) – sacharidy (sacharóza, glukóza, fruktóza), jako osmotika 

jsou také používány mannitol a sorbitol.

 koncentrace sacharózy v půdách se pohybuje v rozmezí 2-4 %.

 pro indukci androgeneze v prašníkových kulturách se aplikují koncentrace 10-

12 %. 

 organické kyseliny – nutriční hodnota je velmi nízká, používány zřídka.

b) organické  sloučeniny dusíku – zkoušeny zejména aminokyseliny a jejích 

přirozené směsi vzniklé po hydrolýze bílkovin Obvykle nenahradí



Aminokyseliny – vhodné jen L- formy, případně racemáty obou 

forem. Mají nízkou účinnost v dusíkaté výživě. 

 Používány zejména kys. L-glutamová a glutamin. L-glutamin 

ve vyšších koncentracích (až 800 mg.l-1) podněcuje 

androgenezi v prašníkových kulturách. 

 Běžně se směsi aminokyselin nahrazují bílkoviným 

hydrolyzátem, především hydrolyzátem kaseinu, který 

příznově působí především v interakci s auxiny.



Vitamíny – pletiva a buňky v kultuře in vitro jsou v zásadě 

schopny vitamíny potřebné k růstu a reprodukci 

syntetizovat. Syntéza však není vždy úměrná spotřebě a 

proto přídavek vitamínů do živné půdy růst řady kultur 

výrazně stimuluje.

Pro kalusové a suspenzní kultury je nezbytný zejména myo-inozit 

(100 až 1000 mg.l-1) – není ale vitamínem. Obvykle jsou ještě 

přidávány vitamíny skupiny B (thiamin, pyridoxin) a kyselina 

nikotinová. Thiamin (B1) je důležitý pro růst - prokázáno 

mnoha autory. Důležitost dalších vitamínů v médiu 

neobjasněna či sporná. 



Růstové látky – růst, dělení i diferenciace jsou řízeny komplexem 

činitelů, mezi nimi fytohormony zaujímají klíčové postavení. 

V kulturách in vitro jsou kritickým faktorem auxiny a 

cytokininy. Gibereliny a ostatní fytohormony modifikují 

účinek auxinů a cytokininů, avšak nahradit je nemohou, 

Fytohormony jsou důležitou složkou přirozených komplexů 

růstových látek, z nichž bylo rozsáhle používáno zejména 

kokosové mléko. Potřeba fytohormonů není absolutní a 

stejná pro různé typy kultur, nároky se liší i podle genotypu. 

Požadavky kultur se mohou během dlouhodobého 

pěstování značně změnit (např. v důsledku habituace).



Auxiny – se rozhodujícím způsobem podílí na regulaci procesů 

vedoucích jak k indukci kalusu, tak k růstovým, 

diferenciačním i morfogenetickým změnám při další kultivaci 

pletiva v kalusových a suspenzních kulturách. Pro pěstování 

kalusů a suspenzí v pasážních kulturách se běžně 

doporučují koncentrace od 0,01 do 2 mg.l-1, tedy nižší než ty, 

jež jsou optimální pro indukci kalogeneze. Pro obiloviny 

bývají nejvhodnější koncentrace až o jeden či dva řády 

vyšší. Za nejúčinnější považovány 2,4-D, NAA, IAA. 



Cytokininy – schopné podnítit buněčné dělení zralých 

diferencovaných a mitoticky neaktivních rostliných buněk. 

Potřebné nejen pro indukci kalogeneze, ale i udržování 

mitotické aktivity v buněčných populacích kalusových a 

suspenzních kultur. Neméně významná je jejich role při 

vyvolávání morfogenetických změn v těchto kulturách. 

Cytokininy fungují v přítomnosti auxinu, ať již endogenního 

či přidávaného do média (exogenního), např. kinetinu, BAP. 

2iP, zeatinu. 



Gibereliny – význam v explantátové technice je menší 

než auxinů a cytokininů. Jen výjimečně 

vyžadovány kalusovými kulturami pro jejich růst 

(kyselina giberelová – GA3).

Přirozené komplexy růstových látek – kvasničný 

extrakt, sladový výtažek, kokosové mléko, 

bramborový extrakt, extrakty z obilek, plodů…



Zpevněná média
Nejčastěji používán agar (přírodní produkt z mořských řas). 

Výrobci/ prodejci SIGMA, Difco Laboratories, GIBCO BRL, 

Oxoid, Duchefa… 

Komerční produkty Phyto Agar, Plant Agar, Daishin Agar, …(různá 

kvalita, různé zdroje, odlišnosti v čistotě, míře přečištění, 

pevnosti gelu, 

koncentrace v médiu od 5,0 (5,5) g/l (Phyto Agar, Plant Agar) 

agaróza – vysoce purifikovaný lineární galaktan 

používána pro klonování (single cell colonies), např. Low melting 

Agarose PPC, SeaPlaque Agarose



Gelrite® – přírodní nahrážka agaru vyráběná bakteriální 

fermentací Psedomonas

Phytagel™ - nahrážka agaru vyráběná bakteriální fermentací 

(složen z kyseliny glukoronové, rhamnózy, glukózy): Vytváří 

bezbarvý pevný gel (navážky 1.5-2.5 g/l pro TK, do 10 g/l pro 

mikrobiální účely), vhodný pro rozpoznání kontaminací.  Pro 

tuhnutí vyžaduje přítomnost bivalentních kationtů (Ca2+, Mg2+).

Carageenan – polysacharid z mořských agar tuhnoucí v 

přítomnosti Ca2+ (typ iota) nebo K+ (kappa) iontů










