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námele (Claviceps purpurea [Fries] Tul.) 

(Výzkumný ústav léčivých rostlin, Praha) 

Úvod 

Práce Tul a sne ho (1853), pojednávající o vývoji této vřeckaté houby 
na základě anatomického rozboru, je sto let stará. I když nepřehlížíme značnou 
přesnost jeho údajů vzhledem k tehdejší primitivní mikroskopické meto
dice, nemůžeme se spokojit. s prostým převzetím jeho nálezů. Proto jsme si 
vytkli za úkol znovu a podrobněji ptostudovat na základě novější mikroskopické 
techniky celý vývoj této parasitické houby v žitném klasu od vnikání konidií 
až po vytvoření dospělého sklerocia. Zvláštní zájem byl věnován studiu 
t. zv. ,,čepičky", jejímu vzniku a mikroskopickému a. morfologickému hodno
cení. Šlo také o zjištění, zda se jedná o novotvoření sklerocia nebo o pfomPnu 
sfacelie. Toto studium má přispět k vyjasnění poměrů, za kterých se tvoří 
určitá stadia námele a tím i k umožnění umělého pěstování námelových skle
rocií. Mikroskopický rozbor je podmínkou dokonaleho poznání vývoje houby. 

Experimentální část 
Používali jsme materiálu jak z polních tak i skleníkových pokus ů. Pokusy byly provedeny 

za spolupráce Dr K y b a 1 a a Dr V a v r o u š k o v ó, kterým vzdávám za to svůj dík. Byly 
provedeny tyto serie pokusů ve skleníku: I. očkování klasú vpichem sm;pense konidií ( stHkačkou), 
2. máčení v suspensi konidií, 3. infekce destičkami, namáčenými v susp ensi konidií, 4. máčeni 
v t éže suspensi + sacharosa (1 kostka cukru v 15 ml), 5. infekce destičkami, a to suspens i konidií 
se sacharosou a 6. kontrolní pokus - klasy neinfikované. Koncentrace očkovací látky: 5 provoz 
ních zkumavek v 11 vody. Z každého pokusného hrnce byly pak odebírány pro zpracování v ždy 
3 infikované klasy v těchto časových intervalech: 24 hod„ 45 hod„ 4, 17 a 20 dnů. Každá seri e 
obsahovala tedy objekty ze všech pokusů. Mimo to byla fixována dospělá sklerocia různé prove
nience a také čistá medovice. Tím byly dány možnosti pro sledování šíření infekce v klase od 
začátku klíčení až po utvoření sklerocia. Fixace objektů byla provedena jednak směsí Němcovou 
č. l (1 % vodního roztoku chromové kyseliny 100 dílů + formalinu 8 dílů), jednak směsí Car noy 
(abs. lihu 6 dílů + chloroformu 3 díly+ kyseliny ledové octové l díl). Barvení: 1. H e ide na i
n ů v železitý haematoxylin, 2. inversní gencianová violeť podle Němce, 3. safranin podle 
B a b e s e, 4. nukleální barvení - F e ul g e n - s dobarvováním světlou zelení n ebo gen cianovou 
violetí, 5. světlá zeleň vodní nebo lihová 1 %. 

Barvení inversní g e n c i ano v o u v i o 1 e t í pod 1 e N ě mce: I. moření 
ve 2 % taninu 10- 60 minut, 2. oplachování ve vodo 1 minutu i vice, 3. moření v 1,5 % vinanu 
antimonyldraselném 5 až 15 minut, 4. důkladné vypírání ve vodě 5 minut, 5. barvení v 0,5 % 
vodním roztoku gencianové violeti l až 2 minuty - vyzkoušet! (na škrob 1 % roztok a spoú 
30 minut), 6. myti ve vodě 5 minut, 7. diferencování ve slabém lihu, 8. dehydratace, 9. t erpentýn, 
10. xylol, 11. kanadský balsám. Při správném provedení se jádro buněčné nebarví, barví se v elmi 
dobře škrobová zrna, houbová vlákna, agar, částečně i cytoplasma. 

Barvení safraninem podle Baběse: Roztok: d est. voda 100 dílů, anilin 
2 díly, safranin do nasycení, se zahřeje na 60 °C, pak se filtmje. Barví velmi distinktně jádra 
buněčná, také cytoplasmu a konidie i vlákna námele. Doba ba rvení půl až čtyři hodiny. Řezy 
lze dobarvovat roztokem světlé zeleno v 96 % lihu ( + 2 kapky HCI). Pro vitální barvení konidií 
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a vláken byl používán slu.bý vodní roztok n eutrální červeně , samotný nebo v kombinaci s m ethyle
n ovou modH (0,0 fJ % aa: směs H, ú ž i č k o v a). T a to směs umožúuj e rychlé rozlišování buněk 
živých (neutrální červer\ bal'v í vakuolární inkluse ) a ml'tvých (modře až černě : m ethylenova modř· ). 

Hodno ce ní ti n k č ní c h m e t o rl: Železitý h aem (l.toxylin h FLr v í černofial ově 
dobře ž iven á vlákna houby, konidie , jádra buněk hostitelových a pod. Velmi dobře se osvědčila 
m oLoda invel'sní gen c ianové v ioleti, při níž se v elmi dobře barví v lákna houby a také konidie; při 
mofoní vinanem a nt imony ldraselným se barví i cytoplasma, t ak é dřevní elem enty svazků cev
n ích vyniknjí distinktně . T éto metody jsm e používo,li jako základní. Také svě t,l á zele r\ se osvědčila, 
a le baL"vení je slabší, vlákna se n e bul'VÍ llostatečn ?i distinktně a často jsou opticky nej asně ohrani 
čená, dává však dobré výsledky při dobarvování jako kontrastn í ba l'v ivo n a př. při nukleální 
reakci. Anilinový st1fra nin p odle B a b o se velmi dobře b a rv í, n a pf. klíčící konidie a v lákna 
v semeníku. Nedostatkem t éto metody jsou sraženiny, jež vznika jí nezřídka na prep arátech , jež 
se všnk d a jí odstrunit kyselým lihem. Velmi dobrá je nukleální Fo u 1 ge n o v a m etoda, umožňu
jící kontnis tní zbarvení jednak elementů <'izopasníku, jednak buněk hostitelových (resp. je jich 
zbytků) a tím i s tn,novení, zda a clo jaké míry jso u host itelova pletiva napadena, T ak é konidie 
a pylová zrm 1 se velmi do bře barví F e u l g e no v o u metodou. Zdřevnfltělé elementy svazků 
cevních po tomto zbarvení zůstávaj i růžové . Mimo obyčejné přibarvování světlou zeleni používali 
jsm e t f1k6 nové kombinace nukleálního b arvení s inve rsní gen cianovou m etodou. Nejdřív se pro
v ede klasická Fe u 1 gen o v a r eakce, potom po vyprání ve vodě se preparát vloží do tanínového 
roztoku, dále do roztoku vinanu antimonyldrnselnéh o a konečně na krátkou dobu (asi Y:! až 1 min.) 
do roztoku gen ciany; preparát n esmí b ýt přebarven, neboť fialová barva kryj e nukleální zab ar 
vení. Výsledek: typieky Če l'venofialová jádra a světlefialové blány a cytoplasma. Vnikání a klíčení 
konidi í na blizně a pod. bylo dobfo zachyceno právě touto m etodou. 

Výsledky pokusů 

Otázka vnikání konidií do žitného klasu ztrácí v našem případě svůj 
význam 1 poněvadž při umělé infekci vnášíme do něho záměrně velké množství 
těchto útvarů. Studium barvených mikroskopických preparátů však umožňuje 
sledovat různá stadia 1 kterými prochází vývoj námele v klasu. Konidie byly 
konstatovány nejen na povrchu různých částí žitného klasu 1 nýbrž i uvnitř 
prašníků1 trichomů1 lodikulí, resp. plušek aj. Během vývoje parasita jsou tyto 
konidie vždy přítomny ve velkém množství ve všech stadiích a na různých 
místech: na povrchu založeného sklerocia, kolem prašníku a jinde, ale zvlášť se 
objevují ve velkých kompaktních masách v t. zv. čepičce 1 kde se tvoří zvlášt
ní hymeniální vrstva palisádových hyf produkujících konidie ve velkém množ
ství. Cílevědomá aplikace metody inver sní gencianové violeti za vhodného di
ferencov ání umožňuje zbarvit buď celý preparát do různých odstínů fialově 
nebo pouze konidie1 a to skoro elektivně1 takže na preparátech je názorně 
naznačeno rozložení konidiotvorných ohnisek nebo lokalisace jednotlivých 
konidií 1 na př. v trichomech a pod. J ednotlivé konidie se dobře barví jak na 
řezech1 tak i v nátěrech nejen touto metodou, nýbrž i methylenovou modří, 
fuchsinem 1 brilantkresylovou modří a j. Velmi do hře se i zde osvědčila me
toda F e ulgen ov a, kombinovaná se světlou zelení, při které se jádro barví 
typicky červenofialově) cytoplasma pak světlezeleně; také pylová zrna se 
dobře barvi diferenciálně . 

Zásadně se konidie tvoří ve sfacelii, ale byly nalezeny také případy1 kdy 
mladé sklerociové pletivo vytvořilo na své periferii palisádové hyfy, produku
jící konidie (tab. XVIII., obr. 3). Tato hymeniální vrstva zde vzniká na pletivu, 
které je složeno ze silnějších vláken typu sklerociového) sestavených z buněk 
krátkých, skoro isocliametrických se silnějšími blanami. Mezi nimi jsou i t enší 
hyfy. Toto pletivo bychom snad mohli označit jako starší sfaceliové) ale j eště 
správněji jako mladé skierociové. Na povrchu zralého sklizeného sklerocia lze 
proto nezřídka vidět tuto hymeniální vrstvu s konidiemi. Námel produkuje 
nepřehledné množství konidií) z růchž část stále klíčí v hyfy sfacelie) jiné 
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konidie ztrácejí barvitelnost (aspoň částečně ) a koří kompaktní masy v čepičce, 
na periferii sklerocia a jinde. 

Podle S ah a (U)4G) nekončí se sfacoliové stadium vytvofoním medo 
vice, nýbrž jeho rúst pokračuje do sklizně sk]orocia v štěrbinách po jeho stra
nách nedaleko báso, kdo byly pozorovány malé kapky mcdoYice, obsahnjící 
konidie. '_roto stadium označuje S aha jako se1nmdární sfacclio. Spory tohoto 
stadia se podobaly sporám primární sfaodie. Na povrchu sklcrocií se Y labora
toři záhy t vol"il bílý povlak, skládající se pod mikroskopem h1avně z konidií 
a malá myeelia. Tyto konidie byly mnohem štíhlejší než z medovice. Náš nález 
na mikroskopických preparátech, že se sfocc]ie často o hj ovuje na stranách 
na povrchu i1 v r07,pukl.inách sklerocia, také blíže b:ise, odpoYídal by údajům 
indického badatele . 

S fa co li e (Svhacelia segetum Lév.; podle Tu 1 a s . 1 o ho spcnnogo
nie) vzniká pouze z klíčících konidií a tvoří rúzně hustou spleť mycolární. Klíčí
cí konidie byly nalezeny na povrchu buněk laloků blizny (tab. XVII .. obr. 1), 
čně1ky, semeníku, do jejichž vnitřku vysílají haustoriální v lákna. Tato v lákna 
m ohou být demonstrována běžnými metodami v rúzném počtu a na různé 
hloubce pletiv. Pochybujeme však, že tyto klíčící konidie jsou primárním zdrojem 
infekce i dalších pletiv pestíku při umělé infekci, poněvad'l, vlákna v semeníku 
jsou již často vyvinuta silněji než v blizně a čnělce. V každém případě nejsou 
jediným zdrojem infekce. P.ř'i masovém zavedení konidií do květu při umčlé 
infekci mnofatd konidií nepochybně klíčí ve stejnou dobu nebo v malých 
časových intervalech na mnoha místech. Není proto snadno stanovit, které 
části květu, resp. pestíku se nalrn_ziJy dříve a které p07;ději. Byla na př. nalezena 
tato stadia: 1. blizna a čnělka infikovány klíčícími konidiemi, semeník však 
napaden silněji, 2. blizna neinfikovaná, ale báse semeníku se teprve infikuje -
konidie klíčí (tab. XX., obr. 9), i3. blizna neinfikována, semeník siln ě napaden 
(časté stadium, tab. XX., obr. 7). Mluvilo by to spíše pro vnikání infekce přede
vším na bási semeníku, i když nevylučuje infekci blizny. Houbová vlákna byla 
nalezena také na bási květu v přímé blízkosti e lementů svazků cevních , ale vni
kají tam, jak se zdá, pouze z květu („shora " ), nikoliv z pletiva lůžka květního. 

Většina autorů se shoduje v tom, že z klíčících konidií na blizně vzniká 
sfacelie, která obrťlStá semeník a na jeho basi vniká dovnitř jeho pletiv (K ii h n, 
Kirchhoff); pletivo uvnitř semeníku je totiž často joštč intaktní, když se 
již na basi semeníku tvoří sfacelie. Pouze Engel ke (1902) předpokládá, 
že v lákna klíčících spor prorůstají do pletiv blizny, vodivým pletivem pestíku 
se dostávají k vajíčku, odkud se rozrústají ve sfacclii. Tak vysvětluje. proč 
vývoj sklerocia vždy začíná na basi semeníku. N áslodkom mocného klíčení 
množství konidií se vyvíjí sfaceliové stadium houby, t. j. splct tenkých vláken. 
Podle Tu I a sne ho je to houbovitá, skoro homogenní, jemná, bílá masa, 
která se snadno dá řezat. Klíčící konidie a začátek tvoření sfacelie byly velmi 
distink.tně dokázány v pletivech semeníku, zvláště po barvení safraninem podle 
Bab es e, kde kontrastně vynikají (červeně) na žlutém pozadí (tab. XX., 
obr. 9). Vlákna sfaceliového mycelia lze ·snadno demonstrovat na mikrosko
pických preparátech barvených inversní gencianovou violetí, ·železitým haema
toxylinem, nebo světlou zelení, a to v prašnících, na jejich povrchu, v čnělce .. 
semeníku, v různém stupni infekce. rryto hyfy spolu s masami konidií a zbytky 
pletiv hostitelových tvoří pak hlavni část čepičky. Počet konidií se stále 
množí (konidiotvorní vrstvy) a tyto znovu klíčí. Hymeniální vrstvy jsou 
obyčejně bizarně zprohýbány, vytvářejí na :fozech meandrující vchlípeniny 
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a vychlípeniny, zevně připomínající řezy nějaké živočišné žlázy, čímž se doci
luje značného zvětšení povrchu těchto vrstev (sillons sinueux, cavités irrégu
lieres, tab. XIX., obr. 6). Do těchto vchlípenin vcházejí vlákna sfacelie a tvoří 
jakousi oporu. Vlákna houby se rozrůstají a zabírají stále nové buňky různých 
orgánů květních, mohou obalovat tyčinky (tab. XVII., obr. 2), pestík, vnikají 
dovnitř prašníků, nezřídka je stravují a vyplňují mezery mezi tyčinkami 
a pestíkem atd. Je tedy čepička komplexním útvarem, jenž vzniká následkem 
napadení celého vnitřku květu, eventuálně lodiculí, plušek, atd. Postupně se 
děje vstí·ebávání a zničení těchto orgánů. Tento pochod lze sledovat na prepará
tech zbarvenýchinversnígencianovou violetí, Feulgenovou metodou, kombi
novanou se světlou zelení nebo i s gencianou a pod. Semeník je někdy napaden 
tak silně, že můžeme rozlišit jeho vnitřní partie pouze podle zbytků buněč
ných jader, zbarvených nukleální metodou, která prozrazuje přítomnost 
zbytků pletiv hostitelových. 

Přítomnost sfacelie kolem semeníku není podle T u l a s n e h o překážkou 
oplodnění. Často bývají zralé a správně vyvinuté obilky více méně obklopeny 
sfacelií. Te s s i e r (1783, cit. podle Tul a sne ho) nalezl zrna žita, částečně 
změněné v námelové sklerocium. Tula sne také pozoroval sklerocia námele, 
na kterých sedělo zrno, což jsme také našli při polních pokusech. Podle tohoto 
autora stupeň napadení pestíku sfacelii kolísá. Obyčejně houba nenapadá 
chlupatý vrchol semeníku a blizny, ale začíná se vyvíjet na basi tohoto orgánu 
a obepíná jej kolem dokola. 

Napadení tyčinek, specielně prašníků je pravidlem. Je tedy čepička 
složitým útvarem, vzniklým následkem silného bujení mycelia uvnitř žitného 
klasu, které oqyčejně zachvacuje tyčinky, pestík, ev. jiné části květu. Není 
tedy námel, jak na př. uvádí G a um a n n (1946) „Modelbeispiel" houby, 
která „ausschliesslich in den weiblichen Geschlechtsorganen der Graser lebt" 
(str. 98). Neběží zde o „organspezifische Besiedlung des Wirtes", poněvadž 
parasit nenapadá pouze samičí orgány, nýbrž také ve velké míře a pravidelně 
i tyčinky (viz také T u 1 a s n e). Proti přísné specificitě námele mluví také 
tvoření sklerociových útvarů v stéblu nebo i v kolínkách trav (St o 11 und 
Br a c k 1944) . Také v našem ústavě byly takové útvary na můj pokyn 
uměle vyvolány Dr K y b a 1 e m, M. č e r no u a M. h a h á 1 k o v o u 
a byly zjištěny i v polních ·pokusech. G a um a n n však vysvětluje jejich 
vznik traumatickou infekcí spících základú sekundárních květenství ležících 
pod pochvou. Tato otázka potřebuje však dalšího mikroskopického vyšetření. 
Pokusně však jsme dokázali možnost vzniku sklerocia v kastrovaném květu. 
Není tedy pHtomnost pohlavních orgánů nezbytnou podmínkou vzniku sklero
cia. Stavba čepičky celkem odpovídá popisu a obrázkům Tu 1 a sne ho; 
může se měnit, ale v zásadě je stejná. Prašníky někdy bizarně vyčnívají jako 
růžky z dospělého sklerocia. Během vývoje lze konstatovat, že vlákna sfacelie 
nabývají silnějšího vzezření a během stárnutí tvoří jakýsi přechod k pletivu 
sklerociovému. 

V kulturách námele na pevných půdách (agar + Pragomalt + kyselina 
citronová + K 2HP04) 6 až 8 dní starých, které byly přelity agarem a pone
chány několik dnů růst dále, byl nalezen zvláštní druh fruktifikace, a to hroz
novité útvary, složené až ze 20 velmi dobře vyvinutých konidií na krátké 
stopce (sferuly) a vznikající na jedné nebo i na obou stranách na mateřském 
vláknu nebo i na jeho konci. Jejich počet je na jednom vláknu různý a vlákno 
obyčejně roste dále. Toto stadium velmi pfipomíná odčleňování konidií v kul-
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turách sfacelie námele 1 vypěstované S c h w e i zor e m (1939) za studené 
sterilace na půdě z kaše ze žitných klasů (5. - 6. den 1 Quetschpraparat) (viz též 
Kirchhof f 1 obr. 18). Poněvadž tyto sferuly nikdy neby1y pozorovány 
na povrchu kultury bylo by snad možno se domnívat1 že jejich vznik je určován 
anaerobními podmínkami. Je -li tomu tak1 měli bychom tedy dva způsoby 
tvoření konidií 1 a to na povrchu (vzduch) a v pevném mediu bez přístupu 
vzduchu. Přesné podmínky jejich vzniku nejsou však zatím známy. Na prepa
rátech jak trvalých tak i připravených ze živého materiálu

1 
jsou nezřídka 

houbová vlákna šroubovitě stočena v různé míře. Je to zjev dost typjcký. 
Toto stočení je však velmi pravděpodobně artefaktem 1 vzniklým při vysychání 
neb vůbec při dehydrataci media (tab. XX., obr. 8). 

S k I e r o c i um. Tu 1 a sne popisuje 1 že sklerocium vzniká jako 
kompaktní tělísko na basi sfacelie a růstem postupně posunuje čepičku api
kálně. Oddělování vrcholu semeníku a jeho posunutí směrem nahoru jsme však 
také pozorovali i tehdy, když tělo vyvíjejícího se sklerocia bylo složeno ještě 
výhradně z pletiva sfaceliového. K této diferenciaci sfacelie dochází podle 
francouzského autora j eště pfod vylučováním medovice. Tu 1 a s no uvádí 
také vyjimky 1 kdy námelové sklerocium vyrůstá docela mimo pestík (pod a vně 
semeníku) nebo kdy pestík se nalézá na špičce houby. Sklerocium může 
vzniknout také nejen v semeníku, a]e i ve vajíčku nebo je uzavřeno spolu se 
semeníkem v perikarpu. Při pozdější infekci se vyvíjejí dílčí sklerocia spojená 
s částečně vyvinutou obilkou. Námel se vyvíjí vždy na basi obilky, t. j. nevy
vinutá obilka (zbytek semeníku) sedí na vrcholu sklerocia1 jen pH pozdní 
infekci vyrůstá jako postranní útvar při břišní stěně obilky. Také v našich 
scriích barvených mikroskopických preparátů jsme nalézali důkaz toho, že 
sklerocium může roztrhat semeník ve dvě části, takže dole zůstává sklerocium 
se sfaceliovým vnitflrnm, nad ním pak čepička, korunovaná zbytkem horní 
části semeníku s trichomy. 

Nám se zdá1 že některá pozorovaná fakta mluví také o jiné možnos.ti 
vzniku sklerocia. Tak na př. jsme pozorovali, že ostrůvky a pruhy sklero
ciového pletiva se mohou tvořiti uvnitř sfacelie (tab. XIX, obr. 5), v jiných 
případech nehe vtl.bec rozhodnouti 1 zda tu běží o starší sfaccliové nebo o mladé 
sklerociové pletivo. Často nemM.eme také stanoviti hranici mezi pletivem 
tvořícího se sklerocia a sousedním pletivem sfaceliovým (tab. XVIII., obr. 4). 
Dále jsme našli na preparátech stadia1 kde vnitřek typického sklerocia je tvo 
řen typickou sfacelií. Sklerociový útvar může být skoro celý složen z pletiva 
sfaceliového1 m]adá sklerocia si zachovávají ještě některé rysy sfacelie (koni
diotvorná vrstva a pod.). Byla dokonce nalezena sklerocia, ve kterých jsou 
typická sklerociová pletiva propletena sfaceliovými vlákénky. V jiných sklero
ciích pletiva byla v různém stupni diferenciace, a to tak, že nejvíce diferenco
vané pletivo bylo uloženo apikálně na hranici čepičky. Nelze vtl.bec pochybovat 
o možné přítomnosti sface1iových elemonttl. v dospělém sklerociu. 

Všechny tyto okolnosti by svědčily ve prospěch toho, že sfaceliové pletivo 
může postupně přecházet v sklerociové. Tento přechod mohl by souviset se 
změnou výživy houby v různých obdobích růstu v hostitelské rostlině. Při 
vývinu sklerocia by tento pochod mohl začínat hlavně na basi semeníku a pak 
pm1tupovat od periferie ke středu, takže sklerociové pletivo by postupně 
obalovalo střed jako pláštěm. Na druhé straně, utvoř·ené již sklerocium roste 
dále skoro vždy asi tak, jak si to představoval Tu I a sne, t.j. jako již hotové 
tělísko. V tomto stadiu je hranice mezi sfacelií a sklerociem obyčejně dobře 
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vyznačena. Zda při vývoji sklerocia jde o tyto dvě paralelní možnosti nebo 
o dvč postupná stadia) nebylo zatím možno rozhodnout. Podle E n g e 1 ke 
(1902) mycclimn námele má na pevných živných púdách tendenci tvořiti 
mikrosklerocia. Kirchhoff (1920) pozorova]J že sklerocium vzniká v neky
selých půdách kultury přeměnou pletiv sfacoliové formy. Ve sklerocium se 
nejdřív přetvoří okrajové buňky mycclia, uprostř'ed zústávají ještě častěji 
sfaceliové. Dr K y b a l vypěstoval na tekutých živných púdách in vitro 
nepravidelné útvary, jejichž mikroskopická stavba prozrazuje jakési sklcro
ciové pletivo pravidelně uspořádané a vzniklé ze sfacoliového mycclia. Jiné jím 
vypěstované útvary připomínají svou mikroskopickou strukturou stavbu 
čepičky (odmyslíme-Ji si zbytky tyčinek a pestíku)) neboť se skládají ze sfacc
liových hyf a velkého množství konidií. Nám se nezdá tedy být dokázán názor 
'Tul a sne h oJ že sklcrocium vzniká pouze jako samostatný útvar na hasi 
klásku, přikláníme se spíše k názoru, že sklcrocium vzniká postupnou pfoměnou 
sfaceliových pletiv a že tato přeměna začíná hlavně na basi semeníku, kde 
snad trofické podmínky jsou pro tuto přeměnu nejvhodnější (napojení na 
svazky covní). Tato přeměna by se mohla v jiných případech odehrávati i na 
jiných místech sfacelie. 

Podle T ul a sne ho se skládá sklerocium námele z bílého, suchého, 
křehkého parenchymu, z buněk kuličkovitých, polyedrických (5~8/l ) , s bla
nami dost tlustými. Buřlky jsou těsně spojeny a vyplněny čirým olejem, který 
se barví jodem jen slabě. Buř1ky jsou zbarveny pouze na periferii a mají 
navenek blány t lustší než na vnitřní straně. Tento popis celkem odpovídá 
tomu, co jsme našli na trvalých preparátech. Pletivo sklerocia se skládá z buněk 
větších a kratších než buňky sfaceliové, na periferii poněkud kompaktnějších. 
Krúpěje oleje dávají typické reakce tukú (osmium, alkanin, šarlachová červeň, 
sudan III, Nilská modl''). Celkem probíhaji v lákna na podélném řezu tvořícího 
se sklerocia spíš rovnoběfoě s delší osou, nezřídka vlnitě. Jeho base je obyčejně 
přímo napojena na systém svazkú cevních v klásku, což je z.vlášť dobře vidět 
na preparátech barvených gencianovou violetí nebo po použití Fe ul gen o vy 
metody. Tvořící se sklerocium není na apikálním konci zprvu přesně ohraničeno 
od sfaceliového pletiva, nýbrž teprve později se vytvoří viditelná hranice, 
někde ze žlutě zbarvených elementú. Pletivo dospělého sklerocia je dost 
jednotvárné a pravidelné, ale uvnitř nacházíme partie složené z buněk sfacelio
v ých (jakési vodivé pletivo). T. zv. „kříž", který lze vidět na příčném řezu 
sklerociem, skládá se z buněk sfaceliových-jc to pravděpodobně ta část sfa
ceJie_, která zbývá po diferenciaci ostatní části sfacelie ve sklerocium. Také 
včt.šÍ elementy_, velmi připomínající řezy cévami vyšších rostlin, byly občas 

ve sklorociu nalezeny. Ie tedy sklerocium útvarem nehomogenním. Diferen
ciace uvnitř sklerocia může dosahovat rúzného stupně, takže v některých 
sklerociích buňky vnitřního pletiva zachovávají svůj sfaceliový ráz, kdežto 
v jiných se blíží k typu sklerociovému. Buňky tohoto pletiva nemají totiž 
často ráz výslovně „sfaceliový" - jsou poměrně krátké a nejsou rozvětvené. 
Jsou však užší a delší než typické sklerociové a obyčejně uspořádány těsně 
jako pletivo „vodivé". Bylo by proto snad lépe mluviti o buňkR,ch p ř e
ch od n é ho typ u. Počet těchto buněk a stupeň jejich odchylky od typic
kého sklerociového typu může být rúzný. Na řezech dospělým sklerociem 
lze někdy vidět zbytky prašníku a jiných pletiv hostitelových, uvnitř vchlípe
nin pletiva sklerocia, z čehož je jasno, že jeho vznik neprobíhá naprosto oddě
leně od vývoje sfacelie v klásku. Tvoření sklerocia předchází vždy sfaceliová 
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sta dia a toto sfaceliuY Ó myccl ium se Yydjí n~lmi často po stranách i na bas i 
mladého sklerocia, je to jakási „sfawobní hmota", kterou dodá"'-'n jí m asy klíč'~ í 
cích konidií. Dospělé Bklcrocium llcmá ž.ádn é z'<lú,"" ť YYYinuté korov t~ vrstv y, 
nýbrž. ponzo lrnědě zbarYoné a praYděpodobně mhuni"e lé bw'\ky, seřazené 
poněkud kompaktnó]i. Zn tonto hranicí zvonl-í jo llczi'ídlrn p ali sádoYÓ konidio
korné pletivo, zby lé po sfact-i lii; u lenkosklorncií a, v bílých č:istcch skleroeií 
smíšonýcJ1 (, ,chiméry " ) tato vrstYa c11ybí. · 

Na pHčných řezech sklero cimn jo Yětšina sklorouim·)·c]1 hnněk rozř'íznuta 
napříč, kdd to buiíky sfaedioYl-]10 zhytlrn probíhají Yětšinou podél. Byly 
n alezeny případy, kdy na pHěném í·oz.u \·ypadr't Hkloro cjum jako slož.01 1é 
"' několika dílčích sklerocií, obklopen)·ch sfaceli í a konidil'm i. Na podélném 
foz.u to odpovídá nernvnomčrně vyvinutém u 8klnociu , ohklopnn{·mu i-ifacr·lií , 
ačkoli v nC'lze zásadně popírat mož.noHt vzniku n ěkolika dílč í ch :-;klcrocií veule 
sebe. Na některých prcparútnch jsnrn m ohli konstatova t pHtomnost Huté 
h omogenní hmoty jako krúpějí nebo i so uvj slé v rstYy na n°lzných místech. 
rn1 př . na hranicích plcti\'a :;;klcrociového - je to pravděpodobně medovice. 
Ve fixované přírodní mododci byly běžnými nrnto<larni han'c 11í dokázt'.rny 
velmi dohře -vydnuté konidie. 

Uislwse 

Na zúkladč studia b:tl'\'uných i-inricf\'ýeh mikro i-ilrnpick)Tc11 ])l'l'] H-trútt"1 He dá 
s velkou pravděpodobností usuzovat, fo 80 sfaceliové pletivo divem rť1zných 
podmínek , hlavně 7,rn čny výž.jvy resp. dehydratací, mliže cljfernncl>v at \' pletivo 
sklerociové. Proto se domníváme , ž.e skforocium 11ámcle jako celek vz niká 
po určité době vývoje sfacelie, kd y:!, se podmínky {blíž.o nez11 ú,1né) mě ní a jsou 
dány předpoklady pro vznik trYalého pfotiya skJerocio\'É'ho. J ako d úkaz mož
nosti přeměny pletiva sfaceliovc'ho v pletiva sklerociová lze uY éstj 1nikro s]~o 
pi cké ná]ozy, a t o místa přechodu mezi pletin,m sfo celie a sklerncia, p letiv a 
přechodného typu, která nelze kvalifikovat anj jako typická. sklor:ociová, ani 
typická sfaceliov ú, dále nález inklusí pletiv typu sklcroc iov6h o v myccliu 
sfaceliovém, a t o i v čepičce (tedy i mimo tvoř'íci se sklerocium). Mimo to byly 
konstatovány případy, kdy mladé sklerocium vytváří na periferii palisádovou 
hymenicílní konidiotvom ou vrstvu , obdobno jako t ypická sfa uc lie . l llospělé 
sklerocium obaluje zpravidla zbytky sfa coliového pletiva, nebo bývá sklero
ciové pletivo propleteno sfacclií. 

Můž.o tedy i sface]ium i mladé sklcrocinm vytvá:fo t konidie . Na druhé 
straně prakse ukazl~j e 1 že při pěstování (rozočkování) částí dospělého sklerocia 
na živných půdách vždy z. tohoto sklerociového pletiva vyrů stá sfaceliové 
mycelium ; jo to však také možné proto, ž.o uvnitř sklerocia jsou zachovalé 
sfaceliové buňky. Může t edy i pletivo sklerociové přecházet za vhodných pod
mínek ve sfaceliové . 

Tyto okolnosti odůvodňují předpoklad, že po zjištění podmínek, z.a kte
rých se t yto změny odehrávají, bude možno docílit umělého pěstování 
sklcrocií nebo vůbec sklerociových útvarů a pletiv, in vitro. 

Mikroskopické nálezy vyvracejí názor, že námel je typickým příkladem 
přísně specifického usídlení na určitém orgánu a že napadá pouze samičí 
pohlavní orgány žita. Histologický rozbor jasně. dokazuje , že, na příklad, 
tyčinky jsou soustavně pojímány do tvořícího se komplexu čepičky. 
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Závěr 
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1. Konidie, uměle vnesené do klasu ve velkém množství, rychle klíčí 

a dávají vznik vláknům sfacelic, která napadají nejen pestík, ale 
i tyčinky, eventuálnf> lodiculi, resp. plušky. Jak konidie tak i klíčící 
konidie a z nich vyrostlé hyfy mycelia lze snadno dokázat mikrosko
pieky na povrchu i uvnitř blizny, čnělky, semeníku, prašníku, trichomú 
a jinde. 

2. Sfaceliové mycclium napadá pletiva pestíku a tyčinky, tvoří hustou 
spleť hyf a 7:pravidla meandrující hymeniální vrstvu, produkující 
ohromné množství konidií. Masa sfacelio spolu s napadenými orgány 
hostitele tvoří tak zv. „čepičku", jež jo tedy útvarem komplexním, 
v jehož nitru lze nezřídka dokázat zbytky pletiv hostitele. Ve sfa
celiovém pletivu čepičky se mohou tvořit ostrůvky buněk sklerocio
vého typu. 

3. Sklorocium vzniká pravděpodobnč postupnou přeměnou sfaceliového 
pletiva, hlav ně na basi semeníku. J eho base je napojena na cevní 
svazky hostitelovy. Ve prospěch uvedeného názoru svědčí zjištěná 

fakta, že: a) ve sfaceliovém myceliu se mohou tvořit partie sklerocio
vych buněk, b) mezi sklerociovym a sfaceliovým pletivem nezřídka 
není určité viditelné hranice, c) na periferii mladého sklerocia se múže 
vytvořit konidiotvorná vrstva jako u typické sfacelie, d) typické 
sklerocium polrročilého typu obsahuje nez:Hdka, sfaceliovy vnitřek; 
i dospělá sklizená sklerocia zpravidla obsahují sfaceliové elementy, 
e) útvary sklerociového tvaru mohou byt složeny vy hradně ze sfacelio
vého mycelia, f) byla nalezena pletiva přechodného typu. 

4. Lze tedy usuzovat, že se může sfaceliové pletivo za určitých podmínek , 
zatím blíže neznámých, diferencovat ve sklerociové a v ice vcrsa (ldí
čení sklerocia). 

5. Sfaceliová (někdy i mladá sklerociová) pletiva mohou produkovat za 
přirozených podmínek konidie a to obyčejně tak, že vytvoří palisádovou 
hymeniální vrstvu. 

6. Z konidií vždy vyklíčí pouze sfaceliové mycelium. 

7. Sklerocium je nehomogenní útvar, složeny z pletiv sklerociovych 
a sfaceliovych. 

8. Byl vyvrácen názor, že námel napadá výhradně samičí pohlavní orgány 
žita. Histologicky bylo dokázáno, že také tyčinky a jiné části květu 
jsou houbou soustavně napadány. 
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Obr . 1. Klíčení konidií na lalocích blizny a vn ikání v láken houhy clo buněk. Nukleální reakce. 

dobarveno gencianovou violetí . 

Obr. 2. :Pronikání vláken námele do prašníků, d egenerace pylových zrn. He i <l c n ha in ú v 

železitý haematoxylin. 

Obr. 3. Hymeniální vrstva, vzniklá na p eriferii mladého skleroeiového pletiva. Barveno inversní 

gencianovou violetí. 

Obr. 4. Hranice mezi vyvíj e jícím se sklcrociem (dole) a sfacelií není diferencována. Na periferii 

(vlevo) je h ymeniální vrs tva s konidiemi, pod ní sfoeelie . Bu.rveno inversJLÍ genc~ianovou 

violetí. 

Obr. 5. Inkluse sklero<' io vého pletiva ve sfacelii ( čepička ) . Vedle jsou d egenerované prašniky 

a konidie (vpravo ). Barveno inversní gen cíanovou violetí. 

Obr. 6. Meandrující hymeniální vrstvy s konidiemi v čepičce. Barveno inversní gencianovou 

violetí. 

Obr. 7. B ase semeníku, silnč napadená p arasitem, vlákna jsou také v dutině degen erovaného 

vajíčka. Barveno inversní gencianovou violetí. 

úbr. 8. Stočená vlákna houby se sforulami v agaru, Barveno neutrá lní červení. Ruční řez. 

Obr. 9. Klíčící konidie v semeníku a plušce . Barveno anilin-safraninem podle Bab es e. 

Zvětšení 60 X . 
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li. M11.HOB11 T(Oll 

R MHitpoc1wrrH'leCIW-1'rnp,poJJ:or.11.'lccK01"ly Hsyt-iemno pasBHTHH crropbIHLH 

( Claviceps purpurea [I~ 1· i c s] Tul.) 

Ilp11 11CKYCCTHCllIIOM aapaarnrnu1 H'.OJrO CheB p íHM cycne1rn11eií: 1{01ll1f(VIH 

cuophIIILH ( Clav,1:ceps pu,rpurea [F r i e H] T u L) I{OILliHllH rrpopacrrmoT 

(TaoJr. XVII., 1), oopaay.rr rycTo:ti MMl~C.J UIJÍ («cqmqe,mu1») , rvuJlbI l{QTOporo nopa

/f\3JOT JJeCTJ!lK (Tafí.ir.XX., 7,9), ThILf11HIUI, a J!IHOJ '} (a 11 /(pyl'Mfl 1..JaCTJ/I nBeTirn. 

Ctf)aqem.rn ' oopa0yJ<.n1~an B CBOCM r11MeJil1UJIJ1HOM C.Hoe (Tao.H. XVIII.' Ll; TaD.J[. 
X I X., ()) oqwM11oc HO.JI111..reCTHO Ro11.11) (J11if, HpoH11RaeT Tam1rn nuy Tpb mreTOH. 

paC'reiurn-xosmma 11 HOCTc11eimo pa0pyrnaeT H u cuOJihayeT MX co,n:epmuMoe, 

irp cHpau~aHCb H CJIO/KHOe 0Gpa00BaHHC ('L'. Ha~L «RO.JUJa1..cc10> ), CM)~Hrr,ce 11a 

l3hipacTaJOill;8M c1wep01 ~.11:11 11 R H'.OTOpoM: MO/I{HO MMH'.}>OCHOllMLCCCRM T(OKa3 a'l' b 

ocTaT1rn THatLcii pm11 (TaoJr. XVII., 2). 

CJ-wepou;11ii ofípaayerrc.H MB c tpa1 (C.JCM..11 uyrreM npenpam;eH11n ce mceTOH'. 

l3 CH.rrepmweBym THaHL; :JTO Hpcnpaw;en:rrn ua1111nacTrH OOr:>IlUIOBeIIIIO y OCHO

BallMH 3aB.H:J11, O~(HaH. O HO l1 CHJUO'f8HO , 'iTO OHO npOMCXOffHT H B ~(pyr11x MecTax. 

B HO.IThBY ;:)TOl'O ro1rnpwr CJle/(YJOll.1)1.0 Ml1KpOCH'.OIJJll.LfCCI\M8 uao.mone1rnrr: 

1) B cqm1w.Tn1 M Mory'r nosn11KaTh «011ari1», T. o. r pymThI cH.nepm,11eRhIX 

K JreToK (rrao.n . XIX., 5) ; 

2) nmHM cf{mqem1n 11 cmrepo1,HH nepe;u{ O nocTeHoHuo n epoxow:rr ,n:pyr 

B ;rwyra 6e3 p esRoM: rpairn1~hI (rnfoc. XV.IT!., 4); 

3) Ha nep:M<Jiep11.11 MOJIOµ;oro CK repOJJ,HH HaOJlJOTJ,aeTCH HJIOl')(a' KaR 11 y TM

IIHLI8CKOJ~I ccpau,e.rr1111 , r11MeH11a JihHhiii cJmit, 0Gpasymnv1it! H'.01 LH l~lfM (Tao,11. 

XVIII., 3); 

4) TMITH1IIIhIJ'Í. speJTbIÍ1 CKJ1ep01_1;i.1ií' RaJ-\'. npaBH.HO' coµ,epmMT ::weMOil'l'bI 

ccpa11,eJI11H; 

5) 6bIJIM HaM)J,8HhI crweporvrnBM,IJ,Hhie o6pasoBaIIMH' ]101IT.l1 1,eJIMKOM co

CTOHIIVIe 11.3 ccpau,e.nMeBhIX 3JC8MCHTOB. 

TaKMM o6pasoM rrp11 neKoTophIX, 6JI.mKe He11snecTHhIX yc.llOBHHX K.rreT-

1n1 cqm11,eJI1111 MoryT npeBparu;a'l'hcH B c1mepo1 ~MeBLH~ .11 i-moGopoT (Hanpn

Mep, rrpM npopacrraHHM c1mep01~HH na HcHyccTBeHHI>IX ir.11TaTe.nhHhIX cpcnax ). 

Cmrepm_:i;Mii npe,n:cTaBJIHeT co6oí'r, T. o. 1-reo;r:i;nopop,1rne o6pasonattMe, cocTorru~ee 

113 TKaIIeM I{ al\'. CKJiepOU,MCBhIX' TaK M Cfpa1_:i;eJrn8BhIX. 

lfa KOHMP,HH Bb1pacTae11 TOJihKO ccpar~eJrnena.H TKaIIh' MHJJ;C.JIM.ti' 06pasy10-

1u;arr BHOBb H'.OHlf.lJ:MM B rMMeI-rnaJihHOM CJl08. 
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bbI.TIO onp0Bepr11 y'1' 0 MHOJ-Uíe' ""ITO Cl 1opbI11bH HJ3 JIH CT CH THIUl.1-IeCH. l!IM I f]Hl 

MCpOM cTpo1'0 c 11 e 1~M lfrn""ronrnro 11apas1-l'ra , uopanrn1on~ero H CH'.JIJ01rnTo.uL1JO 
IIOCTM K. 1Vll1H'.pOCKO lJlfLI() ClUI O 1-raGmo;urn L1H ) ~01rn :H1I B{l JOT' ""CTO (_'] ropbIH11H 11opa
maerr, H.aH. npa1rn.no, .n ThI""1111m11 , a Hl 1 Ol ' )lJ l JI Hp,vr11n 'Ia l" l'H pac'l'Cll nn. 

P. Mil o vid o v: 

Bcitrag zum mikroskopisch-morphologisťhen St 11dium tlťr l\iutterkornent

wicklung ( Claviceps purpurea I F r i c s I T u J.) 

Boi der klinstlichen Infokt ion der Hioggcn alu·c n mit (lcr 8uspcnsi.on der 
Muttorkorn-K onidicn (Claviceps 1mrp11,rea [tť r i. (~ s] Tul.) kei nwn dic Koni
dien hindurch und bilden cin dichtcs Myzel (Sphar.ul ium), cfoHscn H ypJwn das 
Pistil , die Anthercn, zuwcHen anch andore Bli.itentcile bcfal lerl. Das Spl iazc
lium-Myzel, das an scinen H yphoncndcn einc Unmcngc von Konidicm bildct, 
dringt auch in die inneren Zcllcn dicser Organc des Wirtcs, zcrstort und nutz,t 
ihr Inhalt aus, sich in ein zusammengesetzt cs Gchil<lc vcrwandclnd (sog. 

Mútzchen) , das an dem waehsenclen Sklerotium sitzt und in dem dio Hoste 
der \Virtsgcwehe mikroskopi sch bcwicsen wcrclen konncn. (Tab . XV II. , 1, 
2; Tab. XVIII . . 4; 1,ab . X I X., G; Tah. XX., 7, D). 

Das Sklorotium entwickclt sich ans dem Sphawlium-lVIyzcl durch di.c 
allmahliche Umwandlung seincr Zollon in sklorotischcs Gowoho; clicsc Um
wandlung beginnt gewohnlich auf der Basis des Fruchtknotens an, es ist aher 
nicht ausgechlossen, dass dieser Vorgang auch an andcrcn Stollen vor sich 
gehen kann. Zugunsten solchcr Bildungart dos Sklerotium s sprcchcn fol gondo 
mikroskopischo Beobachtungen : 

a) Im Innern des Sphazcliurn -Myze]s konnon sich JJHcrde" der sklero 
tischen Zellon bildcn (Tab. XIX., G) ; 

b) Zwischcn dem Sklerotium- und Sphazeliumgewebo kann man zuwoilen 
keine Grenze zu sehen; (Tah XVIII. , 4); 

c) An der P eripherio des jungen Sklerotiums kann man zuweilon einen 
hymcnialen konidi.cnbildcndon Schicht zu unterschciden, wio es for das typische 
Sphaze]ium der F all ist ; (Tab XVIII ., 3); 

d) Das typischo rnifo Sklerotium enthalt in der R egel auch Sphazelium
Elemente; 

e ) Die sklerotiumahnliche Gebilde konnen fast ausschliesslich aus den 

Sphazeliumzellen gebaut werden. 
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Das Sklerotium ist demgemass ein nicht homogenes Gebilde1 das aus 
heiden Zelltypen (d. h. Sklerotium- und Sphazeliumzellen) besteht. 

Aus den Konidien keimt immer nur das Sphazelium-Myzel aus1 das von 
neuem Konidien abschniihrt. 

Die Sphazeliengeweben konnen boi einigon, naher nicht bekannton Bedin
gungcn1 in dic sklctotischc sich umwandeln und vice versa (z. B. bei der 
Auskeimung des Sklerotiums in den kiinstlichen Medien). 

Dor Ansicht, dass der Muttcrkornpilz ein Modelbeispiel dos Pilzes ist, der 
aussch liesslich in dem weiblichen Geschlcchtsorgan der Graser lobt, wu.rde 
widerlegt. Gegen die strcnge Organspezifizitat des Mutterkornspilzes sprcchen 
die mikroskopischcn Bcobachtungen1 dass dieser Pilz in der Hegel auch 
Antheren1 bzw. andore Bhitontcile (auch StcngelzeJlcn) befallt. 
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PICE~LL\ 2H TJ\H. xn1. 



TAB. XUIL PHESUA 2H 

t•. :u i I o\" i clo\·: l'Hsph·l'k k mikros lrnpit· lrn-111orí'0Joui el<l· 11111 huli u \·f·\·o.l'' Claviceps purpurea 



PRESUA 26 TAH. XIX. 



PllESUA 2G Tah. XX. 

8 
r . .\I i I o,. i ti o,.: l'í'Í!••p1-:n'k I< 111iluos lrnpic·lrn-rnol'íolo!Jit•lié-m11 s h11li11 , ·i·vo,if' Claviceps purpurea 
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