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A h str H k t Gq:L<'n:-;tu1 d d<'l' v< • rl i q.~<'n<ll'n Arl.Jcit bi'dct das Studium der Gorbstoffo boi 
(1inigcn Artcn <lcr u~Lttung 0f1a11i1m1 mit Hinl.Jlick auf dio A1rnendbarkcit diescs ~1crkmals for 
d.io tnxonomische G I ie<lerung imwrha I IJ ckr Gattung. \ď 01 c.krha11<l wm den nur 10 in der Tschecho 
slowakci wachscn<lo Arten in d icscr H in sicht untenmcht, und z~ ar Geraniurn dissectum J usL., 
a. divarfraturn EHRH„ O. 11odos11m L., a. pralense L., O. palustre TORNER., G. phaemn L., G. 
robe1tianum L., O. rotunclťfoliwn L., G. sanguineum L., G. silvalicum L. 

Dio Ulltť'rSllC'ht en Artcn Pnthaltcn eino cc<leutonde Menge v on Gerbstoffen (11 bis 40%), und 
zwar sowohl in d en oberi1 <lischcn als au<'h in d en untorirdischcn Teilen. Die Untcrsuchung einer 
auch nur goringcn Anzahl von Artcn ngab cloutliche Untorschiede in den Zueammensetzung der 
gepri.iften Stoffo. Auf Grund v on spektrophotcmctrischen Absorptionskurven im UV-Bereich 
wurdo der Nachwcis erbracht, dass die uni.crsuchten Arton aus den Sektionon Coli1mbina, Ro
bertiana, Sili·atú:a, Sang11inea und Palustr ia Gerbstcffe <:'nthalten, die ihrer Zusammensetzung 
nach ongo verwanclt sincl, '' as auf engerc ven' ar.dschaftliche Beziehungen der genannten Sek
tionon hin<loutct. 

Gera ninrn phaeurn aus der Sok ti on Reflexa ur.d G. nodosum aus der Sekt ion Stria ta enthalten 
Gerbstoffo, die ihrcr Zusamrnensetzung: nach von donen der obgenannten Gruppe verschieden 
sind, wobei sich Untorschiede in ihrer Zusammensetzung auch zwischen den beiden gonannten 
Arten ergaben, die zwei verschicdenen Sektionen angehoren. 

Die durch Untersuchung der Gerbstoffe von nur 10 Arten der Gattung Geranium gewonnenen 
Ergebnisso <louten clarauf hin, dass Unterschiede in der Zueammensetzung der genannten Inhalts
stoffo for die taxonomische G liedernng clieser grossen Gattung neben anderen Merkmalen von 
Redoutung sein k onn<'n. 

Tab. J . Pfohl ed vzorků použitých k pokusům 

Druh 

Geranium dissectnm J l"SL. 

Geranium divaricatum En HH. 

Geranium rotundifolium L . 

Geranium robertianwn L. 

Geraniurn silvaticwn L. 
Geranium silvaticum. L. 
Geranium phaeum L. 
Geraniurn sanguinewn L. 
Geranium palustre ToHNEH. 

Geranium nodosum. L. 

Sekce podle KNUTHA 

Columbina 

Columbina 

Columbina 

Roberliana 

Sylvatica 
Sylvatica 
Reflexa 
Sanguinea 
Palustria 
Stn"ata 

Lokalita 

Na polích v okolí Bratislavy 
blízko obce Rača 
Na mezi v okolí Bratislavy před 
obcí Dubravka. 
V okolí Bratislavy blízko obce 
Dubravka směrem k pásmu 
V okolí Bratislavy, háj za obcí 
Dubravka 
Horská niva p. Pradědem 
Louky u Suchých Lazec 
Údolí Váhu u Martina 
Pouzdřanské kopce 
Louky u Suchých Lazec 
Botanická zahrada UK Praha 
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Obr. l. - Průběh křivek absorp ce extraktů v závislosti na vlnové clólco . A - 1. Geranium diva
ricatum EIIRH. (herba), 2. G. dissectum J usL. (horb'.1), 3. G. rotundifolium L. (horba); B - 4. G. 
silvaticum L. (radix), 5. G. silvaticum L. (horba); C - 6. G. pratense L. (radix), 7. G. pratense L. 
(herba); D - 8. G. phaeum L. (radix). 



V posledrú době poskytuje fytochemie zajímavá fakta, která lze využít i při 
sestavování fylogenetického systému. Příbuzné rostliny mohou mít některé 
společné faktory, které se neprojevují žádným pozorovatelným fenotypickým 
znakem, ale mají pravděpodobně v rámci čeledi, rodu nebo druhu schopnost 
syntézy určitého typu látek. Je tedy možno předpokládat, že napí'. druhově 
pi'.'íbuzné rostliny vytvářejí stejné výsledné produkty. 

To.b. 2. Obso.h tř'íslovin ve skoušoných rostlinách 
----------

I Část % tříslovin % tříslovin 
Celkové% Druh rostliny v lihovém ve vodním 
tříslovin extraktu extraktu 

-

r:era11imn dissectwn H 3,71 12,53 16,24 
Ueraniurn divaricatum H 3,31 9,75 13,06 
Oeranium rotundi/ohum H 4,63 11,48 16,11 
Uera 11ium robertianiim H 6,17 11,14 17 ,31 
Geram:wn silvaticum H 4,91 7,64 12,55 

R 16,02 7,01 23,03 
Geranium pratense H 6,03 10,49 16,52 

R 21,61 9,95 31,56 
Geranium pheum H 4,90 15,04 19,94 

R 11,09 20,81 31,90 
Geranium sanguineum R 6,16 5,56 11,71 

R 12,34 4,52 16,86 
Geranium palustre R 8,49 11,26 19,75 

I R 14,23 7,30 21,53 
Gera.nium nodosum H 12,39 28,99 41,38 

I 
R 14,66 15,24 29,90 

R = herba (nať) - nadzemní část 
R = radix (oddenky a kořeny) - podzemní část 

V předložené práci jsme provedly studium tříslovin u 10 druhů rodů Gera
nium z území ČSSR. Rod Geranium jsme zvolily proto, že poskytuje tera
peuticky účinné drogy, které obsahují značné množství tříslovin (HEGI 1924, 
HOPPE 1958, WEHMER 1929). 

Nejobsáhlejší zpracování rcdu Geranium podává KNUTH (1912), který kakosty rozdělil do 
tř·icoti sekcí. Ph studiu vlivu stanoviště na tvorbu tříslovin u Geranium pratense jsme zjistily, že 
so nemění kvalita těchto látek, ale pouze zčásti jejich kvantitativní obsah (LEIFERTOVÁ 1965). 

Pokusná část 

Jako pokusného materiálu jsme použily planě rostoucích rostlin z území ČSSR (tab. I) 
Všochny vzorky byly sbírány v roce 1963 v době květu. Po sběru byly rostliny sušeny volně na 
vzduchu ph toplotč 20-25° C. Usušené drogy byly uchovávány v papírových sáčcích a pí-ed 
stanovením práškovány (síto č. 4). 

Kromě nati jsmo použily k průzkumu také podzemní části Geranium palustre, O. pratense, 
O. silvaticum, O. sanguineum, O. pheum a O. nodosum. U zbývajících druhů jsme podzemní části 
k pokusúm nebraly, poněvadž jsou drobné a poskytují málo materiálu. 

Ti'ísloviny zkoušených vzorkú jsme stanovily komplexometrickou metodou (BLAŽEJ et 
ML.Á.DEK 1961), která jo založena na vyluhování obsahových látok rozpouštědly o stoupající 
dioloktrické konstantě. Jako rozpouštčdla jsme použily benzen, alkohol a d estilovanou vodu. 
Bonzenom se droga zbaví nepolárních složek, dále se extrahuje alkoholem a potom d estilovanou 
vodou. Veškerá stanovení byla provodona thkrát a ze dvou vzorkú. V tabulce č. 2 a obr. 3 jsou 
uvedeny průměrné h odnoty přepočítané na sušinu. 
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Obr. 2. - A - 9. Geranium phaeum L. (herba); B - 10. G. palustre Torrn. (radix), ll. G. palustre 
ToRN. (herba); C 12 . G. robertianum L. (herba), 13. G. sanguinemn L. (herba); D -14. G. nodo
sum L. (radix), 15. G. nodosum L. (herba). 



Dále jsme u zkoui'.;(~n~·<·h 'wrkil JH'OVP<lly kvalitativní hodnoe011í po,·ahy lř'b,;lovin na základě 
spl'ktrofotomotric-k}·d1 vlastncistí j<•jir·h \o<lnÍC'h výluhu (BLAŽJQ HHHl). l\lěi"ily jsmo na univer
„/tlním spcktrofoton1<'1..rt1 ZEJSS \'SLT- J/kfom. hranol, l cm ki"em.f'n. kyvota v UV oblasti 
11 ~~O :~;)0 mm. \'od nt' , :í luh.v jstn<' připnivil.v tímto 7.pusohcm: 0,!) g drogy se oxtrahujo 40 ml 
dnstilm:1rn{· '< d .v v hnlw<• 11n fOO llll JO minut pí·i tPploU· !J!) - 100° C. \'ýlnh se zfiltruje papírovým 
filt 1·1·111 il dro;..:•L si• jc„~t!· j<"d11011 1·, trulllljc• t.\- m:ř. zpt1sof)(,m. Spojenc'• filtrút.v po od1faz0ní na :W' (_' 
>'('v od111t•nJ<" halw•· dnpl111 11;1 IPO 1111. 11uč·l'ž sc• takto ;tÍskn11{• \·odn{• Y.\-lt1hy ph·rnN·í. 

\\' -~!Pdkv 1nN·1·11í: olir. i ~. 

Na záÍdadČ' získaný('h výsledku jsmP 
1,jistil.v, Ž<' vyšší obsah th·1lovin je v od
denC'ic-h a koh'1wch. nižší v natíc·h, vý -
jimku tvoi"í pouze Ocrani'lwi nodo.::,wn, 

„a, 

kcic> jo obsah tHslovin vyšší v nati. 
(\,lkový obsah tHslovin v ocl<lcncíth 

a, koh·n<:>eh f-i<' poh.vbuje od 17- 32 %. 
Nejvyšší množství thslovin obsahují 
oddc>ttky a. koi'·eny Oera ninm pratense - 30

' 

:n,:">I> ~0 , O. phaeum - :n,no % a O. 
norlomm - 2U,90 %, nej11ižší množství 
má a. sangu,incu111 - rn,80 %. 

V nadzemní části se pohybuje obsah 
tř'íslovin od 11 do 20 %. Nejvyšší 20i 
množství ti"íslovin obsahujP nadzemní 
č-ást Cemnium pal1.tslre - 20 %, G. 
roberlianum - 17 ,3 ° 0 , G. pratensr -
16,5 %, nejnižší G. sang1.tineU?n -
11,7 %. Pozoruhodné výsledky jsme zís- 10J 
kaly u Geranium nodoswn, kde je ob ah 
t.ř'íslovin 41.38 %. 

Na základě spektrofotometrických 

f 2 3 4 
~1R 

křivek absorpce v UV oblasti je patrno, 
že téměř' všechny vzorky obsahují látky 
složerúm blízké a tvoří uzavřenou sku
pinu. U vzorků Geranium dissectum , C:JLJ 

r 

5 6 '-' 7 8 9 10 

O. rlivaricalum, G. rolundijoliurn, G. Obr. 3. Obsah tHslovin ve zkoušených rostli-

robertianum, G. palustre, G. pratense nách. 

a G. scmguineum bylo prokázáno, že 
spektrum v UV oblasti má jedno minimum a jedno maximum u 250- 270 nm. 
U Geranium. phaeum nebyla vykázána žádná charakteristická minima a ma
xima (obr. č. 1-D.~A), a proto z hlediska chemické charakterísace nepatří do 
výše uvedené skupiny kakostů. Zajímavé výsledky jsme získaly u Geranium 
1wdosum, v extraktech z podzemní části nebyla zjištěna charakteristická mi
nima a maxima, stejně jako u Geranium phaeum, kdežto v nadzemní části je 
minimum pi'i 240- 250 run a maximum při 260 nm (obr. č. ~D). 1 ) 

Diskuse 

Jak je z výslecll<.ů patrno, veškeré zkoumané druhy kakostů obsahují značné 
množství tříslovin, a to jak v nadzemrú části, tak i v oddencích a kořenech. 
Celkově se pohybuje obsah tříslovin v nadzem1ú části od 11 do 20 %, v pod-

1) Na chcmotaxonomiekem průzkumu rodu Geranium se pracuje. 
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zemní části od 17 do 32 %. Nejnižší obsah tříslovin jsme zaznamenaly u druhu 
Geranium sanguineum (nadzemní část 11,7 %, podzemní část 16,9 %). Vzhle
dem k tomu, že jde o rostlinu převážně rostoucí na vápencovitém podkladě, 
domníváme se, že nižší obsah tříslovin může být touto skutečností ovlivněn. 

Při průzkumu zatím i malého počtu druhů se ukázaly rozdíly při hodnocení 
složení zkoušených látek. Na základě spektrofotometrických křivek absorpce 
v UV oblasti bylo prokázáno, že druhy Geranium dissectum, G. divaricatum, 
G. rotundifolium, G. palustre, G. pratense, G. robertianum, G. sanguineum, 
G. silvaticum obsahují třísloviny složením blízké, což ukazuje na bližší meta
bolickou příbuznost těchto druhů. Geranium phaeurn a Geranium nodosum 
obsahují třísloviny odlišného složení od výše uvedené skupiny a ukazují i na 
rozdílné složení tř'íslovin mezi sebou. 

Výsledky získané při studiu výše uvedených druhů Geranium ukazují, že 
složení tříslovin může mít význam i pro taxonomii tohoto velkého rodu. 
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