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DR. MR ZDENĚK F. KLAN: 

Příspěvek k farmakognosii plodu Acocanthera 

venenata DON. 

(S obrázkem.) 

Rod A cocanth ern ( Apocy11accne - Plwnie midť acj . e v~e1ui svými 
druhy znám je již ode dávna divokým kmenům jihovýcho<l11í Afriky 
pro $YÚj bohatý zdroj prndee účinnýeh látek ~1011ŽÍC'Ích ku pÍ'Ípravě ~í
pových jed ú . K účel i'lm l(~kai"ským používán.'· jsou 11l'•lderé druhy v ma
lém měřítku až t evrw Y pos ledním <lesltildf. A coc({Jzth e ru v eneuata 
DON., která podle OLlYEHA je varietou Acoca11t71ern spectabilis, ná
h ·ží mezi druhy n ejdce roz~ířené a j e též považována za přední zdroj 
;:ípových j edů u KřoYákú a Hottentotl1; j ejí kaforský název Ubuhlun.r;lf 
benoyka naznačuj e - podle výkladu LK\VJKOYA - , že přičítán je jí 
též úřin ek. jakožto protij edu při uštknutí had.'·, avšak OLlYRR vlast
nos t tuto popírá. Šípov(~ jrdy připravované z rúznýrl1 <lrnliů rn<lu A co
crrn fh era n sou rozrnm1ib~ názV)· ří<lírí se podle je(lnotlivých okresí'1 vý
<' hodní A frik~~ , v nichž json používán," (podle HOL~li'~SA), jako na pf. 
wani ka, taita, t r ita, swahili, wahinga, vrn-karnha, rnur.iu, wahei, wabajo, 
ouaha ia a j . HOLMFJR má za to. že ~ípové jed.'· wahei, wabajo a ouahaio 
nál<·ŽPj í výhra<lně druhu A. S eli im peri BENTH. E11 HOOK. Pi"íprava 
~ ípo,·ýeh j0cH\, jak V)·práví \YOOD, <lřj e S(' tím zpl'1~obem, že kl'1ra Re 

n<·j prv(l d r tí kameny na <lrohný hruhý praeh, ktc·rý s<• po nějakou <lohu 
vaVi n vod ě, ta se potom Z('<'<lí a opě t vař'í do hu~toty syrupu, načež se 
clo toh oto kon e~n~h o lH'O<ln ktn narnářc-:>jí špičky ~íp í'1. FHANEH a TIL
L I 1-1: dodávaj í, že k třmto j ed úm přjdávána hývá šťáva JH~ kt rých Euphor
bi·í a ha<lí jed . K u příprav ř ~ípový<·l1 jC'd l°1 používámt hývá ponejvíťe 
kúra. h oj ně t6ž dřPvo ko ř- fl 11P ( i\ RX . .:\ l . D) a 11řkd0 dávána j přP<lno~t 
pl < <H1 m a senwni'1m. ~fr zi druh.'· s lou~íeí trnnuto (1Cl<·lu nálcfojí 7.vlá~t(· 
A. rene11 atn DON., A. Deflersii SCTTW l~~JNFťHT lf , A. Schim/)('ri 
BEXTH. ET HOOK. ( Ca ri.·sa 1','chimperi D. C.), A. rmalJaio CHA'J1 l1: L, 
, 1. ab e .. inirn. K . • CIL a A. lAtrrwrrkii DON. \ r <· ~hr~ druhy Acorn11.f:he
r,11 oh.-alrnj í vysoce tox i<·kP látk~· , 'l. nirhž zná111.v jsou dos ~Hi pouz0 jrn 
11(1 kt~n'·. P ra('<'mj '\RK ,\ Cl >O\).,. ~r J, kt<·rý Re prv11 í zahýval výzku n1<>rn 
t(--;ehto lá tf'k , .t al se známým k ryst. g1.'·km;id 011ahain (CaoH 4601 2X H20) 
i~olovan ý z Acocanthrra ()7Wlm io CJL\'rEL. ktPrý podle šetfoní CA
TILLO„ .,. O"\.,. A a THO~TSOY A .j e totožný 8 g-s tropliantinem, avšak je 
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ncjmén v, dvakráte tak toxický (BRTTISH PHARl\f A CBt TIC L CO
DE.L ). Ye dřevě Acocanthern, S chi>nperi zjistili FRARl~~R a TfLLHJ 
amorfní glykosidní látku - svým chováním stejnou s HNAlTDOVÝM 
krystalickým ouabainem, - kterou na rnzdll od tohoto , nazvali aeo
ca11theri1wrn. Aeo<'antherin podle nález l'1 J URITZOVÝCH, l\10IRO
VÝCH a LKWTSOYÝCH obsahuje též A. 'Pen Pnata DON. a A . abessi-
11ira. Podle l\íOTRA a r;EWISB oh~mhují listy A. venenata nejméně ne~ 
o 1/10 účinných lát(Jk více než rlřevo kořene a kmen e. Ouabain .i e 
offieiCJl.ním v posledním vydání lékopisu Spoj ených státlt. Z galenických 
přípravků používán je pon0jvíee tekutý extrakt (1: l) připravený r, li stů 
A. ve nen ala (1\'[ RTTNDAL~) a ze dřeva A. Drfl ersii, A. OnabaúJ a 
A. 8chimpe ri. Dřevo posléze ;jme11ovanýeh drn}n°i používá se rov11ěž k vý
rohč ouabaim1. K (1čeh'lrn l ékařským připravují se tPŽ nál evy a odvary. 
OuahaiH a přípravky galeni cké působí kardiotonicky (FRASEH-T IL
LTF~). 

A cocrwth r rn vPn enata. DON. j e keř, dosahující výše až 4- 5 m. 
K vN>" sestn:ve116 (lo b rnw ů mají harvn sv('~tle rl'.1'.fovou a příj emně voní 
po jas111í1rn (O LTYER) ~ rozvíjejí se v mčf'íei září a řijmt. Plody j sou 
temně naehovř zl>arv(1116 hohnle vrliko:-;ti vPtší hohn1l' r évové a eliptičn ě 
protáhh~ ~ oh:-;ah ují clvě sp]oštřlá oválná S(•mena ( 1 , 2 ). 

Mikros kopická pozorová11í posk)·h1jí ná~ledujfrí ohrai anatomické 
strnktur.\·· i> Prikarp pokryt :j e epi(l e r111i :-; (.1 Pp) sestávajíeí z pali sádo
vých buněk, kter é v hořej ší části j sou silně sklerencbymati cky stluštělé, 
v ř.ást i dolej~í pak - a to zv]áŘU'· j e jich vnitř'11í f'tř1 1~,_. - tenkostěnné. 
Niln ě stluŘt(·lP <-;ásti třchto epidermálních hu11 ěk jsou 7,lutozeleně až 
~maragdově zbarveny, mají v elmi jasný lPsk a je na nich matelno rý
hování. rrP1nM· vesměs jsou vyplnřny ~arlatově červeTI"ým barvivem a 
zrnitou hrnotou. Pi"i pohl(•dn shora j eví epi<l0nnální buňky tvar isodia-
111Ptrický, jsou :5-6stra1111é n rovn ěž zdr j e doMr viditelno rýhování stěn, 
jako~ i kanálk>' · Po této Yrstvě násl eduj e nčkolik v r .· tev parenchyma
tických hnněk v rozfrh ko1l e11el1>rmatick.\' stln štělých (.=~ k oll). Další zá
kla<l11í pletiYo nwsokarpální <':á sti tvoř'í t enko . tě11né, někdy r,1iařně velil é 
huňky pnre11rl1yrnatirk(> (3 par) za11erhávajfrí místy inter(' elnláry. 
\ " r :-; tvon kol IPneh:rnrnti<'kou a ostatní vrs tvou m eso karpální pare nchy-
111ati<·kon p rohíh a.ií ~<·t lH~ 1ia vzájrm a 11asto rnoRují<'Í m l(.řnP cPvy (3 u1 lc,, 
mJc2), ktPr(. ve vrstv(· první jsou v~ak dal0lrn už~ í (.=11nlc,) 11 07, ve vrstvč 
d rnh1\ k<lP tlo f; a hují ~ Íř'<' a ř. 4-krátr vět š í. rryto ~ i rokf mlP<~11 é eévy umí
st~ n,V ,jRou 11 e jl1ojn(•ji ve v nitfní ěáf, ti nwsoka rpúl11í při en<lokarpu; j sou 
tl nsto. t v m1 f (.? ntlc2 ) a v>· plněn>· j sou zrnitým obsahem. 1\í esokarpem 
prnhíhají hikollakrální ~var.ky r6v11í (:1 svc), .iirM eévy jRon brnf spirá-
1ovit0 11 <·h krnliovitě s Uu~t0lé. Bm'lk~„ m esokarpu 11 esou šťnxrlan vápe
natý, který někdy vytváří dn"rny (3 štd) , jinde vrlmi pělrn0 v.vvinnté 
krystaly ( 3 štk) . Enflokarpální <':ást ~estává r. hun ěk l ollahovaných, 
ld pr(. tvoÍ'Í <lohl·p watPlnon ohlitPrn\'a11on vr~tn1. Yešken~ parenchy
rnatirk<~ lrnňky pPri lrn rpu, jn kož i 0pi<l<' l'ln i v~rplněny json zmíněným 
barvivem. 

l >e ri sp enn zael1ován jP ,. 111al0 rnířr ,jako vrstva oblit rovan. ch lm
něk ( 5 per). Vu vjší vrntva endospermu je tvoí· na buňkami, svojí strnk-



tnron l oclobnými buňkám epidermálním ( 5 er1-d skl); json rovně~ vr fw0 
hořpj:-í ěnsti iln v stlu vt vlé a to zvláště jejich vn~jší stě11y, k<ležto smě
l'Plll kn ~těrn~ Ynitřní tlou~tky ub."rvá, až koneč11ě stěna vnitřní je po
ml'·rn~ tPnkostěnná. Stluštělé řásti těchto buněk jsou rovněž velire leskl(., 
.ÍP 11a nirh znatelno rýhování a mají barvu jasně žlutou; jsou asi o po
lm·i nu m n~í než bnňk>· peridermální. Pfi I ohledu shora ( G) 110j0ví 
Y;ak tvar i~odiametri ký jako buňky epidermální. nýbrž jsou t.a11gp11-
ciá l11(· protáhlé a stěny j jich j ._ ou vlnitě zprohýbány se r,nate] 11ýrni 
knnálk>·· Dal~í pletivo n<lospermu tvořeno je dosti tlustostěnnými huň
knllli (.) <'llfl). kten~ ve Ynějšfrh partiích bývají poněkud ra<likáh1ě pro
tcílilc\ vr Y11itfoí čá._ ti pak téměř isodiarnetrické. Stěn.'· jejirh jsou míst>· 
I i~t ovit" :t 1 u~ t v ny a sestávají z c lulos:v, 1whoť se ror,ponf::;tějí v roztoku 
jodu a k»seliny sírové modř . Vedle <~etné plasmy oh~ahují mastný ol0j 
a tH:l(winu: oh. ahnjí též cukr~~ a bílkovinu poskytn.ifrr RnspailoYu 
rPakei. Škrob přichází :ien ojediněl e : byl patrně při tloustnutí stěn 
lnrnt)řnýrh spotřehován. Šfav lan váp natý v buňkách endo<lennálních 
nepřirhází . 

. tř <lem endospermu probíhá pod"lně štěrbina (1 2 st), která je 
'Typl11ěna bobtnajícím pletivem a je jasně znatelna již pouhou lupou. 
Toto bohtnající pletivo sestává z tenkostěnných, pla;.;rnon bohatých, 
<-:asto ohliterovanfch hun~·k. Meré ponořeny jsouce do vody silně hnbří: 
„t(lny jPjirh r eakci na ce]nln. u nedávají. Až k t~to ~těrbin~ jsou huňk>' 

rnlocl rmální tlusto. tPnn0. Toto hobtnajfrí pleti, o sprostř-eclknje dodá
vání reservních látek endosp rrnu, jako ol j • reservní relulos)· a j. 
X erhá-li . e ř·ez endosperrnálních huněk v chloral h~v<l rátu zaselrnouti, 
zaharví se jejich obsah červeno-fialově. K.rnelinou f osfomol~Thdenovou 
barví SE> ohsah s~\iě oranžov(> červen v' amoniakem hl0M žlutř. Přítom
no. t eukru jP možno dokázati roztok0m Fehlingovým, přítomnost mast
n~l10 o] je kyf-:elinou . írovou m~bo roztokem ky·sličníku osmiřPl0ho. Roz
tok ('h]oricln rtnťnat{>ho, je-li přidán k řezu do vody ponořenťmn vyvo
lád. hílnn, vločkovitou sražrninu : j stliže pak sraženina n echá se za
~dinouti a opřt při<lá voda, je možno pozorovati malá kruhovitá neho 
hranatá zrnka. harv~· Rvvtle hnědé, která tu a tam vytvořila mnlé kry
. talov~ jt>hli0ky. 

KJí,\·k, který r,e s menf> po <lclší dobu ve vodě maerrovanrho dá se 
pornorí j hly, . kalpťln a pincet.v velmi snadno vyjmonti, lP ŽÍ v hasální 
,~á~ti „ mPnP. J C'ho kořínrk nPní přímý, nýhrž šikmo stoče11, d0lohy jsou 
tÍu·P . nlřitP a jP 11107.no na nirh jasnP p07;ornvati při ponoření do roz
toku f'hloral 11'-clratu stv<lní nerv i n0k<l0 j ho v0tvení. KořÍTJrk má tvar 
k_,·jovitý. PlPtivo flPlohy srstává z jrmnPho parC'1wh~rmu m0ri~t0rnati<·k(> 
povah!·, jímž prohíhají ~rtrn~ pruhy pletiva prokamhiál11íl10 (7 proc). 
Při plo<>hP .· tran~ dilloh, kdr tyto k sohč přilPhají - tecly na morfolo
girkf. ~vrrlmí jPji<'h straně - narhár,rjí . r 2 řafl_\· pl tiva palisáclo
v{ho (7 pi) a o~tatní řáRt vyplněna j pak j mnostěnným rner0nrh.\·
m,·m (7 mrr) . 

. a rozh n111Í m zi o hojím tímto pl tiv0m prohíhajÍ 7.lllÍn vn(> prnh,\' 
prokarnhiál11í. Buňky cnloh ohsahují četná zrna škrohová. Kořínrk se
·tává na Yrl ~rÍ stran v Z jedné řady okrouhlýrh gjlnoRtČnnýrh par n-
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ehymatirkfch epidermálních buněk isodiam trických (8 ep), po nichž 
náslechlj mnoho řa<l Y lkých buněl~ parenehymatických ( par), kt eré 
.i~ou tenko f'nné a v rozíeh kollench>·maticky stlu~těl é . Rml>rem ku 
:tře<lu kořínku pak kollenchyrnatické stluštční mizí a stěny huně<~, n é 
stávají s tenčími. Sti'edem koHnku probíhají skupiny prokambiálníeh 
prnhli ( t proc), Jder ' spol u s ostatním pletivem rneri stemaiiekýrn, j e 
ohklopujíeím. uzaYř ny jsou fadou ta11ge11eiálně protáhlých jernnostěn-
11ýd1 bm1l"1 k endodermálníeh (t end ) . Y erntrábiím cylin<lrn je rno~110 
tu a tam zjistiti t~ž mladP et~Y>.; vt: ~tředu kofínlrn nachází se pak jern-
11 ~ pl ti W> df llOVé ( c d). 

Bmiěěný ol sah kořínkn a <l{>loh ~C'~táYá "'olejovP plasm~' , v níž j~on 
uložena <~etná zrnka ~krohoYií a aleuro110Yá. Ponoří-li se frz do rnztokn 
k>·~liěníku o~ mi<":elPho. ~táYají ~e tato zrnka :;;)·ptplnými a lllnhou hýti 
~nadno rozlišena <><l nlejoYP plasmy. Y roztoku fosfon·<";l"urnu so<lného 
.' ' zrnka aleluo110Yá rozpou~tějí a vyniká pak olejová plasma. P(rno
ře11ím řezu <lo Yody vystupují po pi"iložení k r.,·cího skla olejové kapky, 
kt l'P za krátko pokryjí c·Plý t'(~z .. fr-li fez pozorován v alkoholu za při
dání jn<l0\·Pl10 roztoku, harYÍ ~e malá "'rnka škroboYá VPl111i zřetelně 
a na zrnP('h aleuronoYýeh .iP možno z.jistiti jP:jich souřásti a strukturu; 
něktPrá z. ni eh se, tárnjí pouz.P z h1110t:· z;_í.k ladní a z jpm11P hlá11y jevící 
11a ponehn ~íťoYitf ztln~U·ní a jiná oh~ahnjí v zákla<lní hrnut0 globoi<l y 
a kr:·.'taloid:·. av:-ak glohoicl:· po<":tpm dd.Y pi\·dá<lají. 

1. Příěný řez plodem, lil ~ mrsukarp, (' lil klířPk, ,„t štřrhinn ~ bobtnnjí<'Í.111 pll'ti,·ern. 
-> Podélný řez. plodem, m. mr~oknrp, em klífrk, .-:f ;tčrhina. 

:t Příčný řc>z p<'rikarpem. kut kutikula. l' fJ butiky c•pidnmální, kofl kolk1u·liy111ntirk(. 
ph•ti\'ťi, 11lJ hmwřné lmn·i,·o. 111/r, mll'2 rnlrt110 <'(.\·_, . • . :::.td <1rnzy šta\·pln11u dpc•11 :1-
tél10 . . ~ tk krystalu štnwlanu YÚp<'natf.lio, par nwsolrnrp:'dní pletivo p:tn•11<'liyrnn 
tiekc\ .'iť<' i'-i\'azky cén1í. nbl vrstva plťtivn ohlitPrn\·nnf.ho. 

-l- . • \) Epidf'rmální buňky pl'rikarpH při pohledu . horn. 
H ) Epi<l<'rmální huňky pE>rikarpu při pohl1•du shora. 

· >. PH;:ný řl•z. <>n<lo permem; p11rl ·""'' Pndo-;p<'rrnální hnňky. 
li. l'ohlPd 1rn Pndo<lPrmální buňky . kkren<'hynrntirky s 1!11 š1~ 1,~ shorn . 
, . Přífoý frz d(>lohou; proc pruhy prokarnhiální, pi plc•tivo pali s{u1ovf>. mer nu•n'll«liym. 

l'řířný řPz. kořínkPm; ]Jrol' prokarnhiální pruhy, e11rl !'t11lndc•rmis, rl plPtivo <1ř-P1'1m· 1~. 

n. Pří;:ný fr.z rnc"; jší ,~ á.,,tí kořínkn; Pp epidťrrllÍ S , par p1rn'lwliym v rozích kollp11cl1yrna

t i1·k.'· ... tJu~třlý. 

,<..,' ()1( h 1 ~ 11. 

„\natomi<·ká. trukt11ra pl<-'tiva plodu Acoraulhero 1'P11e11otu DON. 
111í1ž • hýti <·harakt<·ri!-'o\·árnt zvliíM(v; pali~iídov~· rni huňlrnmi Ppi<1PrnH11-
11ími. 'T horní <Vt~ti ~k1Pn·nd1~·rnati<'ky ~t1u;;1 (~lými a vn~j~í vrstvou hu
n ~k en<lo. p rmálnfr.}1. ktPn~ jRon ntviíř(ln.Y t,~m0ř Rtejným zpfo.;olwrn, 
.i<•dinř R tím roz<líl(•IJI, Ž<' json rnP11~í a l>ř- i pohl Pdu shora sU'·ny jPj i<·h 
jPvÍ ~P vlnit" 7.prohýhán:·. ~frRokar pál ní tástí prohíhají č tné nav'/,i'i
j<·n1 a11< . • ·tomoi-:ujfr.í rnl,~<-:n1-; <'<~vy. ParPn<'hyrnatieké huňky a rpi<lcrmis 
1wrikarpu v.'·plnr.11.v j!-'OU s»U'1 ~· arlatoYP <~Prveným harviv m. 
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