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Mikroskopie patří mezi zkoušky totožnosti rostlinných drog. Cílem práce je 

příprava trvalých preparátů drogy Sanguisorbae radix, popis její anatomické stavby a 

zpracování obrazové dokumentace identifikačních znaků nativních preparátů 

práškovaných drog tvořených kořeny a oddenky. 

Trvalé mikroskopické preparáty byly zhotoveny postupem využívajícím zalévání 

do parafinu, barvení bylo provedeno hematoxylinem a safraninem. Mikroskopické 

preparáty práškovaných drog byly připraveny postupem podle lékopisu. 

Fotodokumentace byla zhotovena s využitím programu Quick Photo Micro 2.3. 

 Prostudovány byly drogy: Aconiti tuber, Althaeae radix, Angelicae radix, 

Bardanae radix, Bistortae radix, Calami rhizoma, Curcumae xanthorrhizae rhizoma, 

Echinaceae angustifoliae radix, Echinaceae purpureae radix, Eleuterococci radix, 

Gentianae radix, Ginseng radix, Graminis rhizoma, Harpagophyti radix, Hydrastidis 

radix, Inulae radix, Ipecacuanhae radix, Iridis radix, Levistici radix, Liquiritiae radix, 

Ononidis radix, Petroselini radix, Polygalae radix, Primulae radix, Ratanhiae radix, 

Rhei radix, Sanguisorbae radix, Symphyti radix, Taraxaci radix, Tormentillae rhizoma, 

Valerianae radix, Veratri albi radix, Zingiberis rhizoma . Spolu s drogami lékopisnými 

byly studovány i drogy nelékopisné, které se u nás používají nebo mohou být přítomny 

v drogách jako záměna.  

 Pozornost byla zaměřena především na výskyt a formu šťavelanu vápenatého, 

druh cév, sklerenchymatická vlákna, siličné buňky nebo siličné kanálky a přítomnost 

škrobu. Pro identifikaci významné znaky práškovaných drog jsou doloženy fotografiemi 

a zpracovány do tabulky. 

Mikroskopie je důležitá a spolehlivá identifikační metoda rostlinných drog. 

Charakteristické znaky drog vyhledané ve studovaných drogách a zachycené v různých 

pohledech a při různém zvětšení představují pomůcku pro snadnější identifikaci 

práškovaných drog tvořených kořeny a oddenky. 
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Microscopy is one of the identity exam of herbal drugs. The aim of the task is 

preparation of permanent preparatives of the drug called Sanguisorbae radix, 

description of its anatomical structure and furthermore process the image documentation 

of identifying characteristics of powder drugs’ wet preparations formed by roots and 

rhizomes.  

Permanent microscopical preparations were made by procedure of embedding 

in paraffin, coloring was made by haematoxilin and safranine. Powder 

drugs’ microscopical preparations were proceed by dispensatory in pharmacopoeia. 

Photodocumentation was made by using programme called Quick Photo Micro 2.3. 

Examined drugs were: Aconiti tuber, Althaeae radix, Angelicae radix, Bardanae 

radix, Bistortae radix, Calami rhizoma, Curcumae xanthorrhizae rhizoma, Echinaceae 

angustifoliae radix, Echinaceae purpureae radix, Eleuterococci radix, Gentianae radix, 

Ginseng radix, Graminis rhizoma, Harpagophyti radix, Hydrastidis radix, Inulae radix, 

Ipecacuanhae radix, Iridis radix, Levistici radix, Liquiritiae radix, Ononidis radix, 

Petroselini radix, Polygalae radix, Primulae radix, Ratanhiae radix, Rhei radix, 

Sanguisorbae radix, Symphyti radix, Taraxaci radix, Tormentillae rhizoma, Valerianae 

radix, Veratri albi radix, Zingiberis rhizoma. Non-officinal drugs were examined along 

with officinal drugs, these drugs are using in our country or can be contained in drugs 

as a mistake. 

Attention was paid especially to appearance and form of calcium oxalate, kind 

of vessels, sclerenchymatous fibers, essential cells or essential ducts and amylaceousoid 

appearance. Relevant identifying characteristics of powder drugs are evidenced 

by photographs and processed in summary sheet. 

Microscopy is an important and reliable method to identify herbal drugs. Specific 

characteristics of the drugs were found in studied drugs and captured in various views 

and magnifications, they can be used for easier identification of powder drugs formed 

by roots and rhizomes. 
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1. ÚVOD 

 

Lékopis je jednou ze základních právních norem v oblasti léčiv a je závazný 

pro všechny, kteří profesionálně zacházejí s léčivy. 

Cílem Evropského lékopisu, tak jak je definovaný v úvodu [1], je podpora 

veřejného zdraví zabezpečením vytvoření uznávaných společných norem pro pouţití 

zdravotnickými odborníky a jinými pracovníky zabývajícími se jakostí léčiv. Takové 

normy mají mít vhodnou kvalitu jako základ bezpečného pouţívání léčiv nemocnými 

a spotřebiteli. Existence těchto norem usnadňuje volný pohyb léčivých přípravků 

v Evropě a zajišťuje jakost léčivých přípravků dováţených do Evropy nebo z Evropy 

vyváţených. 

Články a jiné texty Evropského lékopisu jsou určené pro potřeby oprávněných 

autorit, těch, kteří se zabývají kontrolou jakosti léčivých přípravků nebo jejich sloţek a 

výrobců výchozích materiálů a léčivých přípravků.[1] 

Mezi léčivy obsaţenými v lékopise jsou také rostlinné drogy. U jednotlivých drog 

jsou předepsané zkoušky totoţnosti, zkoušky na čistotu a stanovení obsahu. 

Mezi zkouškami totoţnosti je v platném lékopise zahrnuta i mikroskopie, která slouţí 

k identifikaci drog a patří k nejstarším zkušebním metodám. Nejprve byla označována 

jako drobnohledné vyšetřování, později mikroskopické vyšetřování a byla součástí 

popisu drogy.  

V Československém lékopise 3. vydání [2] byla poprvé zařazena mezi zkoušky 

totoţnosti. V Českém lékopise 97 [3] a následujících vydáních včetně současně 

platného Českého lékopisu 2009 [1] a jeho doplňku [4] je poţadována také mikroskopie 

práškované drogy. I přesto se mikroskopují drogy na příčných řezech a plošných 

preparátech. 

Mikroskopickou identifikaci lze vyuţít při rozlišování drog s podobnými 

obsahovými látkami, stačí pouze minimální mnoţství vzorku a výsledek je relativně 

rychlý. 

Mikroskopická identifikace drog je vyučována v rámci předmětu farmakognozie 

během praktických cvičení. Náplň cvičení je průběţně aktualizována na mikroskopii 

drog nově zařazovaných do lékopisu. 
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2. CÍL PRÁCE 

 

Cíle mé práce byly dva: 

 

1. Prvním cílem bylo zvládnout metodiku přípravy trvalých preparátů, zhotovit 

trvalé preparáty a popsat mikroskopii drogy Sanguisorbae radix, která byla nově 

zařazena do Českého lékopisu 2009.  

2. Druhým cílem bylo prostudovat anatomii práškovaných drog tvořených kořeny 

a oddenky a zhotovit obrazovou dokumentaci charakteristických identifikačních znaků 

těchto drog. 

 

Seznam prostudovaných lékopisných drog: 

Althaeae radix 

Angelicae radix 

Bistortae radix 

Curcumae xanthorrhizae rhizoma 

Echinaceae angustifoliae radix 

Echinaceae purpureae radix 

Eleuterococci radix 

Gentianae radix 

Ginseng radix 

Graminis rhizoma 

Harpagophyti radix 

Hydrastidis radix 

Ipecacuanhae radix 

Levistici radix 

Liquiritiae radix 

Ononidis radix 

Petroselini radix 

Polygalae radix 

Primulae radix 

Ratanhiae radix 

Rhei radix 
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Sanguisorbae radix 

Taraxaci radix 

Tormentillae rhizoma 

Valerianae radix 

Veratri albi radix 

Zingiberis rhizoma 

 

Seznam prostudovaných nelékopisných drog: 

Aconiti tuber 

Bardanae radix 

Calami rhizoma 

Inulae radix 

Iridis radix 

Symphyti radix 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

 

3. 1. ANATOMICKÁ STAVBA KOŘENE 

 

Kořen (radix) je základní vegetativní orgán rostlinného těla, je radiálně 

symetrický a roste pozitivně geotropicky, tzn. roste ve směru působení zemské tíţe. 

Růst do délky je neomezený díky činnosti vrcholového meristému, který je chráněn 

čepičkou (kalyptra).  

Funkce kořene spočívá v upevnění rostliny v zemi, čerpání vody a minerálních 

látek, jejich převádění do nadzemních částí, ukládání minerálních látek a asimilátů, 

podílí se na symbióze s mikroorganismy a houbami a na syntéze aminokyselin 

a fytohormonů. [5, 6] 

 

3. 1. 1. Primární stavba kořene 

Na povrchu kořene se nachází pokoţka - rhizodermis, pod ní primární kůra 

a uprostřed střední válec. Vzrostný vrchol kořene je chráněn kořenovou čepičkou 

(kalyptrou), která chrání vrchol při jeho pronikání půdou. Vnější buňky mají 

zeslizovatělé stěny, čímţ pronikání usnadňují, přičemţ se ale opotřebovávají, odumírají 

a znovu se z dělivého pletiva kořenového vrcholu obnovují. Ve střední části čepičky je 

sloupek - kolumela, obsahující velké mnoţství přesýpavého škrobu. [5] 

Všechna pletiva primární stavby kořene vznikají činností vrcholového meristému 

na vzrostném vrcholu kořene. Z periferních částí meristému se diferencuje protoderm, 

z něj se později vyvíjí pokoţka kořene, dále základní meristém, z něj vzniká primární 

kůra, a prokambium, ze kterého se vyvíjí střední válec. [5] 

 

 Pokožka (rhizodermis) 

Rhizodermis je tvořena vrstvou nekutinizovaných buněk s omezenou ţivotností a 

tenkými buněčnými stěnami. Nemá na povrchu průduchy a kutikulu, je propustná 

pro vodní roztoky anorganických látek. Z pokoţkových buněk se vychlipují kořenové 

vlásky, které zvětšují absorpční plochu kořene. Mohou vznikat téţ ze specializovaných 

kratších buněk pokoţky -  trichoblasty. Např. u orchideje a bromélie můţe být 

rhizodermis několikavrstevná tvořená mrtvými buňkami a je schopna nasávat vodu 

ze vzduchu nebo naopak rostlinu chránit před vypařováním. [5, 6] 
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Primární kůra (kortex) 

Kortex se nachází pod pokoţkou. Tato silná vrstva je tvořena ţivými 

parenchymatickými buňkami s mezibuněčnými prostory umoţňujícími transport plynů. 

Mezibuněčné prostory jsou zvláště výrazné u rostlin s nedostatkem vzduchu v substrátu, 

u kterých se tento parenchym nazývá aerenchym (např. Calami rhizoma). Buňky 

primární kůry transportují látky z půdy od povrchu kořena do vodivých pletiv středního 

válce a fungují i jako zásobní pletivo. [5] 

Kortex vytváří dutý válec kolem centrálního cylindru (středního válce). Nejčastěji 

je rozlišena na tři vrstvy [7]: 

-Exodermis - vnější vrstva kůry, většinou jednovrstevná 

-Mezodermis - střední vrstva, můţe obsahovat sklerifikované a kolenchymatické 

buňky, idioblasty, škrob, chlorofyl (ve vzdušných kořenech). 

-Endodermis - vnitřní vrstva oddělující primární kůru od středního válce, někdy 

zdřevnatělé radiální stěny buněk tvořící ztlustliny tvaru "U". 

 

Střední válec (stélé) 

Střední válec obsahuje primární vodivá pletiva, která tvoří radiální svazek cévní 

a pericykl (perikambium), někdy obsahuje téţ dřeň. Pericykl je obvodová jednovrstevná 

nebo vícevrstevná vrstva buněk a odděluje střední válec od primární kůry. Radiální 

svazek cévní obsahuje paprsčitě uspořádané a pravidelně se střídající skupiny dřevních 

částí (xylém) a lýkových částí (floém). Dřeň je tvořena tenkostěnnými 

parechymatickými buňkami plnícími zásobní funkci. [5] 

 

3. 1. 2. Sekundární stavba kořene (druhotné tloustnutí) 

Sekundární stavba kořene vzniká jen u některých rostlin, kterým kořen druhotně 

tloustne, např. u nahosemenných a některých dvouděloţných, a vzniká činností kambia. 

Kambium má tvar podle uspořádání cévního svazku a odděluje směrem dovnitř 

elementy sekundárního dřeva a směrem ven elementy sekundárního lýka. [8] 

Začíná fungovat i felogen, který produkuje krycí pletiva nahrazující pokoţku. 

Směrem vně produkuje vrstvu zkorkovatělých buněk felem (korek), směrem dovnitř 

feloderm (druhotné krycí pletivo). Felem, felogen a feloderm tvoří periderm, který 

nahrazuje pokoţku. Primární kůra a rhizodermis praskají a odlupují se. [5, 8] 
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3. 2. ANATOMICKÉ ZNAKY VYUŢITELNÉ PRO IDENTIFIKACI 

DROG TVOŘENÝCH KOŘENY A ODDENKY 

 

3. 2. 1. Aerenchym 

Aerenchym je speciálním typem parenchymu, který je charakteristický svými 

velkými mezibuněčnými prostory, které zaujímají větší objem neţ samotné buňky 

pletiva. 

 

3. 2. 2. Cévy (tracheje) 

Cévy jsou základními vodivými buňkami xylému (dřevní část vodivých pletiv). 

Jsou sloţeny z tracheálních článků, které se spojují do sloupců a sousedící stěny se 

úplně nebo částečně rozpouštějí. Jsou to vlastně mrtvé buňky, z nichţ zůstaly 

zachovány pouze ztlustlé buněčné stěny. V těchto stěnách vznikají ztlustliny, které 

vytvářejí různé vzory. Cévy pak rozlišujeme [8]: 

 šroubovitě ztlustlé (připomínají šroubovici) 

 schodovitě ztlustlé (připomínají schody nebo neúplné příčky na ţebříku) 

 síťovitě ztlustlé (připomínají síto s protáhlými otvory) 

 dvůrkatě ztlustlé (ztenčeniny vypadají jako oči) 

 

3. 2. 3. Inulin 

Inulin je zásobní oligosacharid nebo polysacharid, který se vyskytuje zejména 

u zástupců řádu Asterales, čeledi Campanulaceae a u různých trav. Je rozpuštěn 

v buněčné šťávě a v preparátech se vyskytuje v podobě krystalků, které však mohou 

dosahovat různých tvarů [8] a mohou se podobat i drúzám šťavelanu vápenatého. 

V rozlišovacím zkoumadle se nebarví. [9] 

 

3. 2. 4. Korek 

Korek neboli felem je vrstva zkorkovatělých buněk a nahrazuje pokoţku [8]. Je 

tvořena z felogenu, coţ je korkotvorné dělivé pletivo. 

 

3. 2. 5. Mléčnice 

Mléčnice jsou buňky nebo skupiny buněk, které místo čiré buněčné šťávy 

obsahují tekutinu mléčného vzhledu, tzv. latex (mléčná šťáva). Latex obsahuje roztoky 
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nebo suspenze různých látek (cukry, organické kyseliny, soli, tuky, slizy, steroly). 

Mléčnice mohou být článkované nebo nečlánkované. [8] 

 

3. 2. 6. Parenchym 

Parenchymatické pletivo je základní pletivo velmi rozmanitých funkcí, tvarů 

a velikostí buněk. Ty mohou být mnohohranné, izodiametrické, protáhlé, laločnaté, 

paprsčité, tenkostěnné, tlustostěnné apod. [6] 

Parenchymatická pletiva mají funkci metabolických center (asimilační funkce, 

respirace, syntéza organických látek), dále funkci zásobní (ukládání škrobu, inulinu, 

tukových látek), provětrávací (aerenchym), vodivou (transferový parenchym), 

absorpční, sekreční, dělivou (meristémy). V případě, ţe se parenchymatická pletiva 

vyznačují určitým typickým znakem, popř. plní určitou specializovanou funkci, 

pouţívají se pro jejich označení specifické termíny (např. aerenchym). [7] 

 

3. 2. 7. Silice 

Silice se v rostlinách vyskytují jako produkt látkového metabolismu buněk. Tvoří 

se v sekrečních buňkách a jsou to směsi různých chemických sloučenin (aromatické 

látky, vyšší alkoholy...). Při přípravě preparátů se často poruší siličná buňka nebo 

kanálek, silice se uvolní a v preparátu má tvar různě velkých kuliček. [8] 

 

3. 2. 8. Sklerenchym 

Sklerenchymatické buňky se vyskytují v pletivech buď samostatně, nebo tvoří 

souvislé masy – sklerenchymatická pletiva. Jsou to buňky s rovnoměrně ztlustlými 

buněčnými stěnami, které tloustnou dostředivě, aţ je někdy vlastní lumen buňky 

zatlačen a zaujímá nepatrný prostor. Stěny mohou lignifikovat a protoplast uvnitř buňky 

odumřít. Ve stěnách často vznikají ztenčeniny, které vypadají v preparátu jako tečky, 

a tvoří se v místech, kde procházejí plazmodesmy. Plazmodesmy jsou kanálky, 

pomocí kterých buňky mezi sebou komunikují a vyměňují si důleţité látky. [8] 

 Sklerenchymatická vlákna jsou dlouhé buňky vřetenovitého tvaru se ztlustlou 

stěnou a tvořící obvykle vlákna. Pokud nejsou lignifikována, tak si zachovávají 

určitou míru pruţnosti. Mají většinou mechanické funkce. [8] 

 Sklereidy jsou krátké buňky se ztlustlou buněčnou stěnou s mnoha tečkami. Ta 

je silně lignifikována a je podstatně méně elastická neţ u sklerenchymatických 

vláken. Sklereidy jsou buňky rozmanitého tvaru. Izodiametrický tvar mají 
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brachysklereidy, protáhlé, palisádovitě uspořádané jsou makrosklereidy, 

válcovitý tvar s rozšířenými konci mají osteosklereidy, hvězdicovitého tvaru 

jsou astrosklereidy. [7] 

 

3. 2. 9. Škrob 

Škrob je zásobní polysacharid vyšších rostlin a slouţí rostlině k uloţení energie 

vzniklé při fotosyntéze. Vyskytuje se v podobě škrobových zrn, která vznikají 

v amyloplastech, coţ jsou leukoplasty specializované na syntézu a ukládání škrobu. 

Škrobová zrna vznikají skládáním vrstev škrobu okolo iniciálního bodu a podle počtu 

těchto bodů je rozlišujeme jako jednoduchá nebo sloţená [8]. Přidáním 

tzv. rozlišovacího zkoumadla k preparátu se škrobová zrna barví modře [9] a celé buňky 

jsou proto takto zbarveny. 

 

3. 2. 10. Šťavelan vápenatý 

 V rostlinných buňkách najdeme často usazeniny vápenatých solí, např. šťavelan 

vápenatý, uhličitan vápenatý, síran vápenatý, oxid křemičitý.  

Nejrozšířenější je šťavelan vápenatý, který má chemický vzorec Ca(COO)2  

a jehoţ krystaly se vyskytují v buňkách většiny rostlin. Podle rychlosti krystalizace 

a prostředí, ve kterém krystalizace probíhá, se vyskytuje buď jako monohydrát nebo 

trihydrát. Krystalky mohou mít různý tvar a rozlišujeme jich několik typů [5, 6]: 

 STYLOIDY – mají tvar protáhlých hranolků, patří k jednoklonné soustavě, buď 

se vyskytují samostatně, nebo jsou ve větším počtu ve svazcích. Často se 

vyskytují u mnohých jednoděloţných a některých dvouděloţných rostlin 

(např. Rosaceae, Euphorbiaceae, Saxifragaceae), často v odumřelých buňkách 

a bývají obklopeny zkorkovatělou pochvou. 

 RAFIDY – jsou tenké, jehlicovité krystaly, na obou koncích špičaté a patří 

k soustavě monoklinické. Vyskytují se v celých svazcích a jsou obklopeny 

pochvou slizovité povahy. Vytváří se uţ v mladých buňkách a rostou pak 

společně s buňkou. Najdeme je u jedno- a dvouděloţných rostlin 

(např. Urticaceae, Oenotheraceae). 

 DRÚZY – neboli krystalové srostlice, mají většinou hvězdicovité tvary 

a dosahují značných rozměrů. Vyskytují se jednotlivě v buňkách většiny rostlin 

a jsou v nich obklopeny glycidovou blánou, která přirůstá několika stopkami 

k buněčné bláně. 
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 SFÉRITY – jsou vzácněji se vyskytující útvary šťavelanu vápenatého, mají 

kulovitý tvar a jsou sloţeny z velkého počtu drobných, radiálně uspořádaných 

jednoduchých krystalků. Vyskytují se řídce, např. u hub, Caryophyllaceae aj. 

 PÍSEK – jsou drobné krystalky šťavelanu vápenatého, které se v buňkách 

vyskytují ve velkém počtu, a kvůli jejich nepatrným rozměrům nelze krystalické 

tvary rozeznat. Najdeme je např. u Buxaceae, Solanaceae, Cornaceae, 

Rubiaceae a dalších. 

 

Šťavelan vápenatý vzniká v rostlinné buňce reakcí kyseliny šťavelové 

s uhličitanem vápenatým nebo dusičnanem vápenatým, které se do rostliny dostávají 

z půdy. Kyselina šťavelová se v rostlinách tvoří neúplnou oxidací glycidů a při vzniku 

bílkovin. Je to látka pro rostlinu pravděpodobně jedovatá a reakcí s vápenatými solemi 

se neutralizuje, čímţ se stává pro rostlinu neškodnou. Šťavelan vápenatý je povaţovaný 

za exkreční látku, která po vykrystalizování není pro buňku ţivotně důleţitá, s výjimkou 

případů, kdyţ má rostlina nedostatek vápníku pro buněčný metabolismus a získává ho 

rozpouštěním krystalků. To se projevuje jako mizení krystalků šťavelanu vápenatého. 

Krystaly jsou vesměs obaleny slizovitou nebo celulózní pochvou a tím odděleny 

od ţivých částí buněk, a zároveň se ve větších mnoţstvích vyskytují v mrtvých 

buňkách. Největší mnoţství šťavelanu vápenatého je obsaţeno v rostlinách v květnu 

a do zimy se v některých částech rostliny rozpouštějí, v některých se mnoţství 

nemění. [5, 6] 
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3. 3. PŘÍPRAVA TRVALÝCH PREPARÁTŮ Z ROSTLINNÝCH 

DROG 

 

 Trvalé preparáty slouţí k uchování pozorovaných objektů na dobu mnoha let. 

Nejčastěji pouţívaným postupem přípravy trvalých preparátů z rostlin je metoda 

se zaléváním objektů do parafinu. Tento způsob zpracování dovoluje získat řezy 

potřebné tloušťky, řezy velmi tenké i tlusté. Parafin se dá z řezů odstranit, lepení řezů 

na podloţní sklíčko je jednoduché a parafinové bločky s objekty se dají skladovat 

neomezeně dlouho. [10] 

 Příprava preparátů zalitím objektů do parafinu zahrnuje několik kroků – úpravu 

materiálu, odvodnění, projasnění a prosycení tekutinou, která rozpouští parafín, 

následuje prosycení pletiv parafinem, zalévání do parafinu, řezání, odparafinování, 

barvení a vlastní zalití objektů mezi podloţní a krycí sklíčko. [11] 

 

3. 3. 1. Změkčování  

Materiál pro mikroskopování je potřeba upravit, zpravidla změkčit. Objekt se 

vkládá do vody, směsi glycerinu a etanolu (1 : 1). U tvrdých objektů se změkčení 

provádí varem ve vodě a vloţením do glycerinu. Změkčování můţe trvat i několik 

týdnů v závislosti na povaze objektů. Ke změkčení se můţe pouţít i roztok 

formaldehydu, který se také pouţívá jako fixáţ. [11] 

 

3. 3. 2. Odvodňování 

Účelem je zbavit objekt vody co nejdokonaleji, aby bylo moţno jej zalít 

do parafinu. K odvodňování se pouţívají odvodňovací media uspořádaná podle 

stoupající koncentrace, aby se zabránilo deformaci pletiv a buněčných struktur. Některá 

odvodňovací media jsou zároveň rozpouštědly parafinu a tím při odvodňování probíhá 

zároveň i projasňování (n-butanol, n- isobutanol). Dokonalé odvodnění vyţaduje, aby 

objekt zůstal určitou dobu v kaţdém stupni odvodňovací řady. Doba kolísá 

podle pouţitého dehydratačního činidla a podle prostupnosti a velikosti objektu. 

Nejpouţívanější odvodňovací medium je ethanol. Běţně se pracuje s ethanolem 

denaturovaným methanolem. Obvyklá řada ethanolu o stoupající koncentraci je 50 % → 

60 % → 70 % → 80 % → 90 % → absolutní ethanol. Doba závisí na velikosti objektu 

a jeho struktuře (8 - 24 hod). [10, 11] 
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3. 3. 3. Projasňování 

Po odvodnění je nutné odstranit ethanol z pletiv. Objekt je třeba prosytit látkou, 

která dobře rozpouští parafin, ale zároveň se mísí s alkoholem. Těmto dvěma 

poţadavkům vyhovují benzen, xylen, n-butanol. Rozpouštědlem prosycujeme 

zkoumaný objekt, který tímto způsobem převedeme z ethanolu do parafínu. Pletiva se 

v benzenu projasňují a jsou průsvitná. Jestliţe byl objekt nedostatečně odvodněn 

alkoholem, dochází při projasňování benzenem k zakalení a musí se odvodňování 

zopakovat. Doba projasňování závisí na velikosti vzorku, zpravidla jsou nutné 2 lázně 

po 10 minutách. Projasňování nesmí přesáhnout určitou dobu, protoţe příliš dlouhým 

projasňováním v benzenu pletiva tvrdnou a špatně se krájí. V xylenu a n-butanolu 

pletiva netvrdnou. [11] 

Po projasnění se objekt převádí do roztaveného parafinu, obvykle přes směs 

benzen-parafín (nebo směs parafinu s xylenem nebo n-butanolem). 

 

3. 3. 4. Prosycení benzen-parafínem (xylen-parafín, n-butanol-parafín)  

Benzen-parafín je nasycený roztok parafínu v benzenu při 40 °C. Připravuje se 

tak, ţe do nádoby s benzenem na termostatu se přidává parafín, aţ se přestane 

rozpouštět. Touto směsí nasycujeme objekty 10-20 min v uzavřené nádobě při 40 °C. 

Potom se objekt přenáší do čistého parafínu (teplota 52-54 °C), roztopeného 

v termostatu při 54-56 °C. Tuto teplotu nelze překročit, jinak objekt opět ztvrdne a 

nepůjde krájet. [11] 

 

3. 3. 5. Prosycování pletiv parafínem  

Objekty projasněné benzenem a benzen-parafínem se převádí do 2-3 lázní 

parafínu v otevřených nádobách v termostatu při teplotě nejvýše 55-56 °C. Jestliţe 

zkoumaný materiál nebyl dostatečně odvodněn a projasněn, pletiva ztvrdnou, špatně se 

potom řeţou i barví. [11] 

 

3. 3. 6. Vlastní zalévání do parafínu 

Po prosycení pletiv parafínem následuje zalévání objektů do parafínu. Pouţívá se 

čistý parafín s teplotou tání 52-54 °C, ten se střídavě zahřívá a ochlazuje, tím získá 

ţlutou barvu. Pak se přefiltruje a k roztavenému parafínu se přidá 5 g vosku na 100 g 

parafínu. Tato kombinace se pouţívá proto, ţe lze z parafín-vosku získat velmi tenké 
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řezy. K zalévání pouţíváme tzv. zalévací komůrku [12], to je krabička zhotovená 

z tenkého kancelářského papíru. Dno krabičky se zalije parafínem, vloţí se objekt, 

teplou jehlou se odstraní případné bublinky vzduchu a dolije se parafínem. Dbáme 

na to, aby byl objekt správně orientován, řezem nahoru a dolů. Po zatuhnutí, lépe 

při laboratorní teplotě, se krabička odstraní a parafínový bloček se okrájí, aby 

kolem objektu zůstala asi 2-4 mm široká vrstva parafínu. Bloček se pak přitmelí horkem 

na dřevěný blok (svrchní vrstvou). [11] 

 

3. 3. 7. Řezání objektů zalitých do parafínu  

Zařízení pouţívané ke krájení řezů se nazývá mikrotom. 

Rozlišujeme tři typy [11]: 1/ zmrazovací (vhodný pro objekty zalité v ţelatině) 

    2/ rotační 

    3/ mechanický, sáňkový 

Mikrotom sáňkový se skládá z velmi ostrého noţe, který se pohybuje 

po vymezené dráze. Dřevěný blok se vzorkem se upevní v neapolské svorce sáňkového 

mikrotomu. Sklon i poloha noţe se mohou měnit. Pohybem noţe po dráze vznikají řezy, 

které se řadí do pásku za sebou, ty se štětcem odebírají a rovnají se ve vodě ohřáté asi 

na 30 °C (taková teplota, aby se parafín nerozpustil úplně, ale aby alespoň změkl a 

narovnal se). Tyto řezy se dále pokládají na připravená podloţní sklíčka. [11] 

 

3. 3. 8. Upevnění řezů na krycí sklíčka 

Příprava podloţních sklíček [11]: 

1/ Na čistá podloţní sklíčka se rozetře směs vaječného bílku a glycerinu. Ta se připraví 

tak, ţe se smíchá vaječný bílek a glycerin 1 : 1, přidá se několik zrnek kafru (nebo 

thymolu) jako konzervans a po rozpuštění se směs přefiltruje. 

2/ Sklíčko s rozetřenou směsí se 3x protáhne nad plamenem. 

 

Řezy se z vody naberou na sklíčko v místě potřeném směsí a nechají se uschnout 

(nejprve na vzduchu, pak v sušárně při 30 °C). [7] 

 

3. 3. 9. Odparafínování 

Před barvením vodnými roztoky barviv je třeba řezy zbavit parafinu a 

ethanolovou sestupnou řadou přenést do vody. Na odparafínování se pouţívá xylen. 

Tato fáze přípravy preparátů se provádí ve speciálních skleněných kyvetách s dráţkami 
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na bočních stěnách pro zasunutí podloţních sklíček. Pouţívá se například dóza 

na mikroskla dle Hellendakla nebo dle Schiefferdeckera. Doba jednotlivých lázní je 

odlišná podle velikosti řezu 5-10 min. Poté následuje vlastní barvení preparátů. [11] 

 

3. 3. 10. Barvení 

Barvení preparátů se provádí opět ve skleněných kyvetách. Pouţívají se různá 

barviva (viz kapitola 3. 4.). 

 

3. 3. 11. Uzavírání řezů 

Po ukončeném barvení se řezy uzavírají mezi podloţní a krycí sklíčko 

do prostředí, které je opticky vyhovující. Uzavírající médium musí být dokonale 

průhledné, bezbarvé, s vysokým indexem lomu, nesmí způsobit změnu zabarvení pletiv 

a zároveň musí pletivo řezu konzervovat. 

Uzavírající média se dělí na dvě skupiny [11]: 

1. Média s vodou nemísitelná (např. kanadský balzám, cedrový olej, histofluid). 

2. Média s vodou mísitelná (např. glycerin, glycerinová ţelatina, levulosový sirup). 

Média s vodou nemísitelná se rozpouštějí v xylenu nebo v benzenu, proto obarvené 

preparáty nelze uzavírat do těchto médií přímo z vody, nýbrţ se musí nejprve odvodnit 

vzestupnou ethanolovou řadou a prosytit xylenem.  

 Uzavírající média lze dělit také na tekutá a pevná. Pevná média jsou při uzavírání 

tekutá, chladnutím nebo vypařením ztuhnou. [11] 
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3. 4. BARVENÍ TRVALÝCH PREPARÁTŮ A BARVIVA 

 

Barviva rozdělujeme na [11]: - přirozená 

     - umělá. 

Přirozená barviva jsou rostlinné nebo ţivočišné produkty, např. hematoxylin, 

karmín, orcein, brasilin. 

Umělá barviva, jindy nazývaná syntetická, se vyrábí chemickou cestou, 

např. anilinová barviva, která se získávají z kamenouhelného dehtu. 

Barviva lze rozdělit na tři hlavní skupiny podle toho, jaké struktury barví, na [11]: 

a/ bazická – barví pouze jádro (jádrová) 

b/ kyselá – barví pouze cytoplazmu (plazmatická), např. eosin 

c/ speciální, mající zvláštní afinitu k jiným neţ jaderným strukturám, jako jsou tukovité 

látky, bílkoviny apod., nebo specificky barvící určité struktury. 

Dále se pouţívají směsi barviv. 

 

Ad a/ Alizarincyanin RR, Alizarinviridin, Antracenová modř, Brasilin, Celestinová 

modř, Cyanin, Hoffmannova violeť, Genciánová violeť, Hematoxylin, Hematein, Pravá 

jaderná červeň, Jodová zeleň, Karmín, Lakmoid (resorcinolová modř), Červeň Magdala, 

Malachitová zeleň, Methylenová zeleň, Methylová zeleň, Methylenová modř, 

Naftazarin, Naftopurpurin, Orcein, Pyronin, Safranin O. 

Ad b/ Alizarínová červeň S, Anilínová modř (Cotton blue, Water blue, China blue), 

Aurantia, Bordeauxská červeň, Eosin Y, Erytrosin B, Fuchsin S, Helianthin, 

Indigokarmín, Kongo červeň, Kyselina pikrová, Oranţ G, Vesuvin (Bismarckova 

hněď). 

Ad c/ Alkanin, Síran anilínu, Berlínská modř, Chlorofyl, Rutheniová červeň, Sudan III a 

IV. 
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3. 5. PŘÍPRAVA NATIVNÍCH PREPARÁTŮ PRÁŠKOVANÝCH 

DROG DLE ČESKÉHO LÉKOPISU 2009 

  

Nativní preparáty jsou preparáty, které nefixují pozorovaný objekt natrvalo, ale 

pouze po dobu pozorování. Médium, ve kterém je objekt pozorován, se postupně 

vypařuje a preparát později jiţ nelze pouţít.  

Rostlinné drogy je nutné před mikroskopií upravit. Úpravou se rozumí zejména 

úprava velikosti částic, které se budou pozorovat, projasnění preparátu, aby pletiva byla 

průhledná, případné zvýraznění některých struktur a nakonec uzavření mezi krycí a 

podloţní sklíčko. 

Mikroskopické hodnocení rostlinných drog se provádí s rozdrobněnou drogou, 

zpravidla na velikost síta 355, pokud není v článku předepsáno jinak [4]. Úprava 

spočívá v rozdrobení drogy a následným prosátím přes síto, aby se dosáhlo poţadované 

velikosti částic. 

Drogu je nutno dostatečně projasnit, aby byla pletiva průhledná a abychom je 

mohli mikroskopovat do hloubky, nejen na povrchu.  

K projasnění pletiv je nejčastěji pouţívaným činidlem roztok chloralhydrátu. 

Dle Českého lékopisu a jeho Doplňku 2009 [1, 4] se pouţívá zahřátí v 80 % vodném 

roztoku chloralhydrátu. Některé znaky ale nejsou v tomto zkoumadle viditelné, proto se 

někdy předepisují specifická zkoumadla, např. zkoumadlo s kyselinou mléčnou, roztok 

floroglucinolu v 96% ethanolu a kyseliny chlorovodíkové, roztok červeně rutheniové 

nebo glycerol [4]. ČsL 4 [9] uvádí pouţití speciálního činidla, tzv. rozlišovacího 

zkoumadla. 

Při přípravě preparátu se dvě aţ tři kapky roztoku chloralhydrátu umístí 

na podloţní sklíčko, v něm se disperguje malé mnoţství práškované drogy a překryje se 

krycím sklíčkem. Preparát se opatrně zahřeje k varu. Nechá se ochladit a pozoruje se 

pod mikroskopem. Zahřívání se opakuje, dokud nejsou struktury viditelné. Protoţe 

chloralhydrát můţe krystalizovat ve formě dlouhých jehliček, lze k preparátu přidat 

kapku směsi chloralhydrátu v glycerolu. [4] 

Ke zvýraznění pozorovaných struktur lze vyuţít různá zkoumadla. 

Podle lékopisu [4] se k prokázání přítomnosti zdřevnatělých struktur, škrobových zrn, 

sekretů a korku můţe pouţít zkoumadlo s kyselinou mléčnou (kyselina mléčná, červeň 

sudanová G, roztok anilinu, jodid draselný, voda, 96% ethanol, jod). Zdřevnatělé 
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struktury v preparátu se barví jasně ţlutě, struktury obsahující celulosu zůstanou 

bezbarvé, škrobová zrna se zbarví fialově, některé sekrety (např. silice, pryskyřice) se 

zbarví oranţově, korek červeně. 

K identifikaci přítomnosti ligninu v buňkách nebo tkáních slouţí roztok 

floroglucinolu 10 % a kyseliny chlorovodíkové v 96% ethanolu. Lignin se barví 

červeně. [4] 

K prokázání přítomnosti slizů v buňkách se pouţívá roztok červeně rutheniové 

Zbarvení je fialovočervené. [4] 

Je-li v preparátu přítomen škrob, uzavírá se preparát do glycerolu, ve kterém 

jsou škrobová zrna zřetelná, lze rozeznat jejich tvar, velikost, vrstevnatost. [4] 

Rozlišení pozorovaných struktur v preparátu umoţňuje také tzv. rozlišovací 

zkoumadlo [9], které je směsí výše uvedených zkoumadel (sloţení viz kapitola 4. 1. 2.). 

Zdřevnatělé elementy se zbarvují ţlutě, zkorkovatělé blány červenohnědě, tukové 

kapénky, pryskyřičné a siličné látky červeně, škrobová zrna modře. [9] 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

4. 1. MATERIÁL, CHEMIKÁLIE, PŘÍSTROJE, POMŮCKY 

 

4. 1. 1. Rostlinný materiál 

 Pouţité drogy pocházely ze sbírek katedry farmakognozie. Drogy byly upraveny 

upráškováním a sítováním na poţadovanou velikost síta, zpravidla 355.  

Drogy: Aconiti tuber; Althaeae radix; Angelicae radix; Bardanae radix; Bistortae 

radix; Calami rhizoma; Curcumae xanthorrhizae rhizoma; Echinaceae angustifoliae 

radix; Echinaceae purpureae radix; Eleuterococci radix; Gentianae radix; Ginseng 

radix; Graminis rhizoma; Harpagophyti radix; Hydrastidis radix; Inulae radix; 

Ipecacuanhae radix; Iridis radix; Levistici radix; Liquiritiae radix; Ononidis radix; 

Petroselini radix; Polygalae radix; Primulae radix; Ratanhiae radix; Rhei radix; 

Sanguisorbae radix; Symphyti radix; Taraxaci radix; Tormentillae rhizoma; Valerianae 

radix; Veratri albi radix; Zingiberis rhizoma 

 

4. 1. 2. Chemikálie 

 roztok chloralhydrátu (chloralhydrát RS) připraven dle ČL 2009; (80,0 g se 

rozpustí ve 20 ml vody R) 

 10 % roztok formaldehydu (27,8 ml HCOH se smísí s 72,2 ml H2O) 

 ethanol denaturovaný methanolem (50%, 60%, 70%, 80%, 90%) 

 n-butanol 

 n-butanol-parafín (nasycený roztok parafínu v n-butanolu při 40°C; připravuje se 

tak, ţe do nádoby s n-butanolem na termostatu se přidává parafín, aţ se přestane 

rozpouštět) 

 směs vaječného bílku a glycerinu (vaječný bílek se smísí s glycerinem v poměru 

1 : 1, po zfiltrování se přidá 0,5 g thymolu) [11] 

 barvicí roztok hematoxylinu [10]: 

   Hematoxylin  1 g 

 100 % ethanol  50 ml 

Hematoxylin se rozpustí v ethanolu a přidá se: 

 ledová kyselina octová     5 ml 

 glycerol       50 ml 
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 nasycený roztok síranu hlinito-draselného  50 ml 

 jodičnan sodný      0,1 g 

Vše se zahřeje, nechá odstát v otevřené nádobě, dokud se roztok nezbarví temně 

červeně, a zfiltruje se. 

 barvicí roztok safraninu [10]: 

   Safranin  3,0 g 

  Octan sodný  4,0 g 

  Ethanol   100 ml 

  Formaldehyd 40 %   8 ml 

 Vše se rozpustí a před barvením zředí 1 : 1 aţ 1 : 2 vodou nebo 50 % ethanolem. 

 histofluid, Marienfeld, Německo 

 rozlišovací zkoumadlo dle Čsl 4 [9]: 

 22,50 ml nasyceného roztoku Sudanu III v kyselině mléčné se smísí s 30,0 ml 

kyseliny mléčné (roztok A). 

 0,550 ml síranu anilinia se rozpustí v potřebném mnoţství vody a doplní 

vodou na 35,0 ml (roztok B). 

0,550 g jodidu draselného a 0,050 g jodu se rozpustí v potřebném mnoţství 

vody a doplní se jí do 5,0 ml, načeţ se přidá 5,0 ml lihu 95% (roztok C). 

 Roztoky A, B, C se slijí a přidá se k nim 2,50 ml koncentrované kyseliny 

chlorovodíkové. 

 

4. 1. 3. Přístroje 

 digitální fotoaparát Olympus Camedia C-7070 Wide Zoom  

 počítač - program Quick Photo Micro 2.3 a modul Deep Focus 3.1 

 mikroskop Olympus - model BX 41, okulár 10x/22, objektivy:  

Plan 4x / 0,10; 10x/ 0,25; 20x/0,40; 40x/0,65 

 sáňkový mikrotom - type: OE - 908/1  

 termostat Binder, Fisher, Německo 

 mlýnek ETA 

 

4. 1. 4. Pomůcky 

 mikroskopická podloţní skla 76x26 mm; mikroskopická krycí skla 18x22 mm; 

síto 355, Retsch (Německo); dóza na mikroskla dle Hellendakla; třenka a 

tlouček; pinzeta; kopistka; kapátko; skalpel; ţiletky; štětec 
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4. 2. POSTUP PŘÍPRAVY TRVALÝCH PREPARÁTŮ DROGY 

SANGUISORBAE RADIX 

 

4. 2. 1. Měkčení drogy 

 Asi centimetrové kousky drogy jsem celé ponořila do lékovky s 10% roztokem 

formaldehydu a drogu nechala změkčit čtyři týdny. Změkčenou drogu jsem opláchla 

vodou. 

 

4. 2. 2. Odvodňování 

 Kousky drogy jsem přenesla do nádobek s ethanolem o stoupající koncentraci. 

 60 %   30 min 

 70 %    30 min 

 80 %    30 min 

 90 %    30 min 

 96 %    3 dny 

 

4. 2. 3. Projasňování 

 Kousky drogy jsem umístila do uzavíratelné nádobky s n-butanolem. Pouţila 

jsem tři lázně s následující délkou projasňování. 

 n-butanol I  4 dny 

 n-butanol II  10 min 

 n-butanol III  10 min 

 

4. 2. 4.  Uzavírání do parafínu 

 Objekty jsem vloţila do směsi n-butanol-parafín a v uzavřené nádobě přenesla 

na dobu 20 minut do termostatu při 40°C. Následovalo prosycování pletiv parafínem, 

které probíhalo ve dvou parafínových lázních v termostatu, s dobou pobytu vţdy 

60 min.  

 K zalévání jsem pouţila roztavený parafín a tzv. zalévací komůrku (krabička 

sloţená z kancelářského papíru) [9]. Dno jsem zalila parafínem, poloţila objekt a dolila 

parafínem. Po zatuhnutí jsem oddělila bloček od krabičky a upravila jej na velikost 

menší neţ je dřevěný bloček, na který jsem následně parafínový bloček teplem 

přitmelila. Nechala jsem 24 hodin zatuhnout. 
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4. 2. 5. Řezání 

 K řezání jsem pouţila sáňkový mikrotom. Síla řezu byla nastavena na 15 μm. 

Řezy jsem štětcem odebírala a přenášela do vody ohřáté asi na 30 °C, aby se narovnaly. 

Řezy v parafínu jsem přilepila na podloţní sklíčka, na která jsem předem rozetřela 

malou kapku směsi vaječného bílku a glycerinu a 3x protáhla nad plamenem. 

 Řezy na sklíčku jsem nechala uschnout v termostatu při 30 °C. 

 

4. 2. 6. Odparafínování 

 Sklíčka jsem postupně přenášela do dóz na mikroskla dle Hellendakla naplněných 

rozpouštědly dle uvedeného pořadí a doby pobytu v nich. 

1. xylen 10 min 

2. xylen 10 min 

3. ethanol 96 % 10 min 

4. ethanol 70 % 10 min 

5. voda 10 min 

 

4. 2. 7. Barvení 

 Barvení preparátů jsem prováděla opět ve skleněných kyvetách a pouţila jsem 

dvě barviva: hematoxylin a safranin. 

 

4. 2. 7. 1. Hematoxylin 

Postup barvení preparátů [10]: Odparafínované objekty jsem barvila v roztoku 

hematoxylinu, a pak je vzestupnou ethanolovou řadou odvodnila. Odvodněné objekty 

jsem poté projasnila v xylenu. 

1. 30 % ethanol   5 min 

2. roztok hematoxylinu 1 min 

3. opláchnout destilovanou vodou 

4. destilovaná voda  10 min 

5. alkalický 70 % ethanol  5 min 

6. 80 % ethanol    5 min 

7. 90 % ethanol    10 min 

8. 96 % ethanol    do druhého dne 

9. xylen I    10 min 

10. xylen II    10 min 
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4. 2. 7. 2. Safranin O 

Postup barvení preparátů [10]: Odparafínované objekty jsem barvila zakápnutím 

roztokem safraninu, následně odvodnila vzestupnou řadou ethanolu a projasnila 

xylenem. 

1. 70 % ethanol  5 min 

2. zakápnutí vzorku roztokem safraninu 15 min 

3. opláchnout destilovanou vodou 

4. 60 % ethanol   10 min 

5. 70 % ethanol   10 min 

6. 80 % ethanol   10 min 

7. 90 % ethanol   10 min 

8. 96 % ethanol+kyselina pikrová  10 min 

9. opláchnout 96% ethanolem s amoniakem 

10. 96 % ethanol   do druhého dne 

11. xylen I   10 min 

12. xylen II   10 min 

 

4. 2. 8. Uzavírání 

  Řezy jsem zakápla několika kapkami histofluidu a přikryla krycím sklíčkem. 

Nechala jsem je v termostatu ztuhnout.  

   

  Zhotovila jsem mikroskopické preparáty příčného řezu, popis a obrázky jsou 

uvedeny v kapitole 5. 1.  
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4. 3. POSTUP PŘÍPRAVY PREPARÁTŮ PRÁŠKOVANÝCH DROG 

 

4. 3. 1. Úprava kořenové drogy 

 Drogy jsem upráškovala na velikost síta 355. Všechny pomůcky jsem vţdy 

důkladně očistila, aby nedošlo ke znečištění následujících vzorků drogy. 

 

4. 3. 2. Projasnění 

 Asi 0,1 g práškované drogy jsem zalila 5 ml roztoku chloralhydrátu 80 % a 

promísila. Zahřívala jsem nad plamenem těsně k začátku varu. Po ochlazení jsem 

projasněný materiál uzavřela do podoby nativního preparátu. 

 

4. 3. 3. Rozlišovací zkoumadlo 

 Ke zvýraznění pozorovaných struktur jsem práškované drogy projasňovala 

s pouţitím tzv. rozlišovacího zkoumadla. Na podloţní sklíčko jsem nanesla vzorek 

projasněné drogy, přidala 2 – 3 kapky rozlišovacího zkoumadla a opatrně sklíčko 

zahřála nad plamenem. Projasněný materiál jsem uzavřela pod krycí sklíčko. 

K zabránění odpařování jsem přidala 2 kapky glycerinu. 

 

 Z kaţdé práškované drogy jsem připravila nejméně šest preparátů, vţdy alespoň 

tři s přidáním rozlišovacího zkoumadla. Popis mikroskopovaných drog a obrázky jsou 

uvedeny v kapitole 5. 2. 

 

4. 4. ZHOTOVENÍ OBRAZOVÉ DOKUMENTACE 

 

V jednotlivých preparátech jsem vybrala charakteristické objekty a s vyuţitím 

programu Quick Photo Micro 2.3 a modulu Deep Focus 3.1 jsem zhotovila fotografie. 

 U kaţdé drogy je uvedeno minimálně šest fotografií charakteristických 

identifikačních znaků. 
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5. VÝSLEDKY 

 

5. 1. OBRAZOVÁ DOKUMENTACE TRVALÝCH PREPARÁTŮ 

DROGY SANGUISORBAE RADIX 

 

 

 

Kůra kořene Obr. 1; safranin O; zvětšení 100 

Drúzy šťavelanu 

vápenatého v parenchymu Obr. 2; safranin O; zvětšení 400 

Sklerenchym s cévami 

(dřevo) Obr. 3; safranin O; zvětšení 400 
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Sklerenchym s cévami (dřevo) Obr. 4; hematoxylin; zvětšení 400 

Síťovitě ztlustlé cévy Obr. 5; safranin O; zvětšení 400 

Dřevo a dřeň Obr. 6; hematoxylin; zvětšení 100 

Parenchym dřeně Obr. 7; hematoxylin; zvětšení 100 
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5. 2. OBRAZOVÁ DOKUMENTACE PRÁŠKOVANÝCH DROG 

 
 ACONITI TUBER 

Hlíza oměje 

Aconitum napellus (Helleboraceae) 

 

Znaky: 

 škrobová zrna 

 vrchní vrstva s pigmentem 

 tlustostěnný parenchym 

 cévy 

Cévy - šroubovitě ztlustlé Obr. 8; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Cévy příčně Obr. 9; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Parenchym se síťovitě ztlustlou cévou a 

pigmentem Obr. 10; zvětšení 200 
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Parenchym se škrobem Obr. 11; zvětšení 400 

Sklereidy v parenchymu kůry Obr. 12; zvětšení 100 

Sklereida Obr. 13; zvětšení 400 

Sklereidy a parenchym Obr. 14; zvětšení 200 
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 ALTHAEAE RADIX 

Proskurníkový kořen 

Althaea officinalis (Malvaceae) 

 

Je to loupaný nebo neloupaný, celý nebo řezaný usušený kořen druhu Althaea 

officinalis.  

Znaky dle ČL 2009: 

 úlomky bezbarvých, převážně nezdřevnatěných sklereid 

 úlomky dvůrkovitě, tečkovitě nebo schodovitě ztlustlých cév 

 drúzy šťavelanu vápenatého 

 buňky parenchymu se slizem 

 korek s tenkostěnnými buňkami (u neloupaného kořene) 

 škrobová zrna, občas s podélnou trhlinou 

Céva - schodovitě ztlustlá Obr. 15; zvětšení 400 

Céva - dvůrkovitě ztlustlá Obr. 16; zvětšení 200 

Korek Obr. 17; zvětšení 200 
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Úlomek korku a parenchymu  

s drúzami šťavelanu vápenatého Obr. 18; zvětšení 100 

Parenchymatická buňka se slizem, 

drúzy šťavelanu vápenatého Obr. 19; zvětšení 400 

Svazek vláken s parenchymem Obr. 20; zvětšení 100 

Škrobová zrna Obr. 21; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 
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 ANGELICAE RADIX 

Andělikový kořen 

Archangelica officinalis (Apiaceae) 

 

Je to celý nebo řezaný opatrně usušený kořen a oddenek druhu Archangelica officinalis 

(Angelica archangelica). 

Prášek je hnědobílý. 

Znaky dle ČL 2009: 

 úlomky korku z několika vrstev šedohnědých nebo červenohnědých buněk 

 úlomky velkých žlutohnědých sekrečních kanálků, 2- nebo 4-řadých dřeňových 

paprsků 

 úlomky dřeva s paprsčitě uspořádanými dřeňovými paprsky 

 zdřevnatělé síťovitě ztlustlé cévy 

 škrob 

Parenchymatické buňky se škrobem Obr. 22; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 

Síťovitě ztlustlé cévy Obr. 23; zvětšení 400 

Korek z plochy Obr. 24; zvětšení 100 
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Dřeňové paprsky Obr. 25; zvětšení 100 

Korek Obr. 26; zvětšení 200 

Cévy s parenchymem Obr. 27; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Céva Obr. 28; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 
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 BARDANAE RADIX 

Lopuchový kořen 

Arctium lapa (Asteraceae) 

 

Prášek je světle hnědý. 

Znaky: 

 škrobová zrna 

 inulin 

 korek z tmavých buněk  na povrchu, světlých uvnitř 

 cévy 

 

Síťovitě ztlustlé cévy Obr. 29; zvětšení 400 

Korek Obr. 30; zvětšení 200 

Inulin Obr. 31; zvětšení 400 
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Parenchym se škrobem Obr. 32; zvětšení 200 

Inulin Obr. 33; zvětšení 400 

Inulin Obr. 34; zvětšení 200 

Škrobová zrna Obr. 35; zvětšení 400 
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BISTORTAE RHIZOMA 

Rdesnový oddenek 

Persicaria bistorta (Polygonaceae) 

 

Je to celý usušený oddenek druhu Persicaria bistorta zbavený postranních kořenů, nebo 

jeho úlomky. 

Prášek je červenohnědý. 

Znaky dle ČL 2009: 

 úlomky parenchymu 

 velmi četné drúzy šťavelanu vápenatého 

 nepříliš četné síťovitě ztlustlé cévy 

 úlomky korku 

Úlomek parenchymu a drúzami Obr. 36; zvětšení 200 

Drúzy šťavelanu vápenatého Obr. 37; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Úlomek korku Obr. 38; zvětšení 400 
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Úlomek korku s drúzami Obr. 39; zvětšení 100 

Úlomek síťovitě ztlustlé cévy Obr. 40; zvětšení 400 

Cévy, parenchym, drúzy Obr. 41; zvětšení 200 

Shluk cév a drúzy Obr. 42; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 100 
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CALAMI RHIZOMA 

Puškvorcový oddenek 

Acorus calamus (Araceae) 

 

Prášek je bílý až béžový. 

Znaky: 

 aerenchym a siličné buňky 

 sklerenchymatická vlákna a komůrková vlákna obsahující krystaly šťavelanu 

vápenatého 

 cévy 

 škrob 

Aerenchym Obr. 43; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Aerenchym s mezibuněčnými 

 prostory Obr. 44; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Komůrkové vlákno s krystaly 

 šťavelanu vápenatého Obr. 45; zvětšení 200 
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Shluk cév Obr. 46; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Siličné buňky Obr. 47; zvětšení 200 

Škrobová zrna v parenchymu Obr. 48; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Jednořadá epidermis Obr. 49; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 
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CURCUMAE XANTHORRHIZAE RHIZOMA 

Oddenek kurkumy žlutokořenné 

Curcuma xanthorrhiza (Zingiberaceae) 

 

Je to usušený, na plátky nařezaný oddenek druhu Curcuma xanthorrhiza. Droga má 

aromatickou nasládlou vůni. Celkový preparát je velmi žlutý. Prášek je červenohnědý až 

zářivě oranžovožlutý. 

Znaky dle ČL 2009: 

 úlomky bezbarvého parenchymu s oranžovožlutými nebo žlutohnědými 

sekrečními buňkami 

 úlomky cév, zejména síťovitě ztlustlých 

 zřídka úlomky korku, pokožky 

 zašpičatělé ztlustlé jednobuněčné chlupy 

Parenchymatické buňky se škrobem, 

sekreční buňka Obr. 50; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Sekreční buňky Obr. 51; zvětšení 200 

Korek Obr. 52; zvětšení 100 
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Jednobuněčný chlup Obr. 53; zvětšení 200 

Cévy Obr. 54; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Cévy s okolním parenchymem Obr. 55; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Úlomky cév Obr. 56; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 
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ECHINACEAE ANGUSTIFOLIAE RADIX 

Kořen třapatky úzkolisté 

Echinacea angustifolia (Asteraceae) 

 

 Jsou to celé nebo řezané, usušené kořeny a oddenky druhu Echinacea angustifolia. 

Přášek je šedohnědý. 

Znaky dle ČL 2009: 

 úzká zdřevnatělá vlákna v dlouhých svazcích, obklopená fytomelaninem  

 zdřevnatělé cévy síťovitě nebo schodovitě ztlustlé 

 četné sklereidy, jednotlivě nebo až po deseti ve skupinách, většinou protáhlé 

až pravoúhlé s mezibuněčnými dutinami vyplněnými fytomelaninem 

 úlomky siličných kanálků se žlutým až hnědým obsahem 

 četné tenkostěnné buňky parenchymu s tečkovanými stěnami a s inulinem 

Céva Obr. 57; zvětšení 200 

Skupinky sklereid Obr. 58; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 100 

Siličný kanálek Obr. 59; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 100 
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Parenchym Obr. 60; zvětšení 400 

Parenchym Obr. 61; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Svazek vláken Obr. 62; zvětšení 400 

Sklereida Obr. 63; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 
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ECHINACEAE PURPUREAE RADIX 

Kořen třapatky nachové 

Echinacea purpurea (Asteraceae) 

 

Jsou to celé nebo řezané usušené kořeny a oddenky druhu Echinacea purpurea. 

Prášek je světle žlutý až narůžověle béžový. 

Znaky dle ČL 2009: 

 četná světle hnědá vřetenovitá vlákna bez černě zbarveného obsahu 

(fytomelanin), která jsou spojena v dlouhé svazky 

 zřídka sklereidy z oddenků, kořenů, vyskytující se obvykle jednotlivě;  

 čtvercové až obdélníkové buňky ze svrchních vrstev s červenými stěnami 

 sekreční nádržky se žlutými kapkami oleje, dvůrkovitě tečkované cévy z 

oddenků 

Sklereidy Obr. 64; zvětšení 200 

Sklereida Obr. 65; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Sekreční nádržka Obr. 66; zvětšení 100 
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Sekreční nádržka Obr. 67; zvětšení 100 

Celkový pohled (sklereida, vlákno,  

úlomek cévy a parenchymu) Obr. 68; zvětšení 100 

Buňky krycího pletiva Obr. 69; zvětšení 200 

Úlomek cévy Obr. 70; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 
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ELEUTHEROCOCCI RADIX 

Eleuterokokový kořen 

Eleutherococcus senticosus (Araliaceae) 

 

Je to celý nebo řezaný usušený oddenek s kořeny druhu Eleutherococcus senticosus. 

Prášek je žlutohnědý. 

Znaky dle ČL 2009: 

 četné skupiny zdřevnatělých vláken se ztlustlými stěnami 

 úlomky cév síťovitě a tečkovaně ztlustlých se širokým luminem 

 sekreční kanálky s hnědým obsahem 

 parenchymatické buňky obsahující drúzy šťavelanu vápenatého 

 škrob 

Zdřevnatělá vlákna Obr. 71; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Úlomek tečkovaně ztlustlé cévy Obr. 72; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 

Síťovitě ztlustlá céva Obr. 73; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 
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Drúzy šťavelanu vápenatého Obr. 74; zvětšení 400 

Sekreční kanálek Obr. 75; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 

Korek 
Obr. 76; zvětšení 100 

Buňky se škrobem Obr. 77; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 
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GENTIANAE RADIX 

Hořcový kořen 

Gentiana lutea (Gentianaceae) 

 

Jsou to usušené úlomky kořenů a oddenků druhu Gentiana lutea. 

Prášek je světle hnědý nebo žlutohnědý. 

Znaky dle ČL 2009: 

 úlomky korku z tenkostěnných žlutohnědých buněk 

 úlomky parenchymatických buněk kůry a dřeva s mírně ztlustlými stěnami, 

obsahující kapky oleje a malé hranolovité a jehlicovité krystaly šťavelanu 

vápenatého. 

 úlomky zdřevnatělých cév šroubovitě nebo síťovitě ztlustlých 

Šroubovitě ztlustlá céva Obr. 78; zvětšení 200 

Šroubovitě ztlustlá céva Obr. 79; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 

Síťovitě ztlustlá céva Obr. 80; zvětšení 200 
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Jehlicovité krystaly šťavelanu 

vápenatého Obr. 81; zvětšení 400 

Céva a kapky oleje Obr. 82; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 

Buňky s kapkami oleje Obr. 83; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Korek Obr. 84; zvětšení 100 
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GINSENG RADIX 

Všehojový kořen 

Panax ginseng (Araliaceae) 

 

Je to usušený celý nebo řezaný kořen druhu Panax ginseng, který se označuje jako bílý 

všehojový kořen, po úpravě parou a následném vysušení se označuje jako červený. 

Prášek je světle žlutý. 

Znaky dle ČL 2009: 

 četné úlomky tenkostěnných parenchymatických buněk a velkých sekrečních 

kanálků obsahujících žlutohnědou pryskyřici 

 částečně zdřevnatělé šroubovitě nebo síťovitě ztlustlé cévy 

 drúzy šťavelanu vápenatého, škrob 

Sekreční kanálek, parenchym 

 

Obr. 85; zvětšení 100 

Parenchym se škrobem Obr. 86; zvětšení 100 

Šroubovitě ztlustlá céva Obr. 87; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 
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Skupina cév Obr. 88; zvětšení 200 

Drúza šťavelanu vápenatého Obr. 89; zvětšení 400 

Korek, parenchym se škrobem Obr. 90; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 100 

Zleva: sekreční kanálek, buňky  

se škrobem, drúza, korek Obr. 91; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 100 
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GRAMINIS RHIZOMA 

Pýrový oddenek 

Agropyron repens syn. Elytrigia repens (Poaceae) 

 

Je to celý nebo řezaný omytý a usušený oddenek druhu Agropyron repens, zbavený 

adventivních kořenů. 

Prášek je bělavě žlutý. 

Znaky dle ČL 2009: 

 úlomky pokožky kryté silnou kutikulou; buňky pokožky pravouhlé, protáhlé, 

stěny ztlustlé, tečkované, mírně vlnitě zprohýbané, střídají se s malými 

okrouhlými až čtvercovými buňkami 

 úlomky ztlustlých vláken a skupin cév se štěrbinovitými tečkami nebo cév 

šroubovitě a prstencovitě ztlustlých. 

Céva Obr. 92; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 

Cévy a okolní parenchym Obr. 93; zvětšení 200 

Ztlustlá vlákna Obr. 94; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 
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Pokožkové buňky Obr. 95; zvětšení 200 

Pokožkové buňky Obr. 96; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Pokožkové buňky Obr. 97; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 100 

Céva Obr. 98; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 
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HARPAGOPHYTI RADIX 

Harpagophytový kořen 

Harpagophytum procumbens (Pedaliaceae) 

 

Je to řezaný usušený hlíznatý sekundární kořen druhu Harpagophytum procumbens. 

Prášek je žlutohnědý. 

Znaky dle ČL 2009: 

 úlomky korku se žlutohnědými tenkostěnnými buňkami 

 úlomky korového parenchymu s velkými tenkostěnnými buňkami obsahujícími 

někdy červenohnědá zrna okluzí a jednotlivé žluté kapky 

 úlomky siťovitě nebo tečkovaně ztlustlých cév a úlomky zdřevnatělého 

parenchymu, někdy provázené cévami z centrálního válce 

 v parenchymu hranolovité krystaly a vzácně malé jehlice šťavelanu vápenatého 

 pravouhlé nebo mnohostranné sklereidy s tmavě červenohnědým obsahem 

Síťovitě ztlustlé cévy Obr. 99; zvětšení 200 

Korek Obr. 100; zvětšení 100 

Sklereida Obr. 101; zvětšení 400 
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Krystaly šťavelanu vápenatého Obr. 102; zvětšení 400 

Krystaly šťavelanu vápenatého Obr. 103; zvětšení 400 

Parenchym se žlutohnědým obsahem Obr. 104; zvětšení 200 

Sklereida se žlutohnědým obsahem Obr. 105; zvětšení 400 
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HYDRASTIDIS RADIX  

Vodilkový kořen 

Hydrastis canadensis (Hydrastidaceae) 

 

Je to celý nebo řezaný usušený oddenek a kořen druhu Hydrastis canadensis. 

Prášek je zelenožlutý. 

Znaky dle ČL 2009: 

 četné tenkostěnné úlomky parenchymu a zřídka žlutohnědého korku 

 skupiny malých cév, v šikmých koncích stěn s nápadnou perforací a s 

jednoduchými nebo ohraničenými štěrbinovitými otvory 

 zřídka skupiny tenkostěnných tečkovaných vláken obvykle provázených cévami 

 kulovitá zrnka oranžovohnědé hmoty 

 škrob 

Korek z oddenku  Obr. 106; zvětšení 200 

Svazek vláken a cévy  Obr. 107; zvětšení 200 

Svazek cév, v okolních buňkách  

škrob  Obr. 108; zvětšení 200 



 

62 

 

Parenchym s oražovohnědou  

hmotou  Obr. 109; zvětšení 400 

Cévy  Obr. 110; zvětšení 400 

Parenchym  Obr. 111; zvětšení 400 

Parenchym s oražovohnědou hmotou  Obr. 112; zvětšení 200 
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INULAE RADIX 

Kořen omanu 

Inula helenium (Asteraceae) 

 

Prášek je světle hnědý, lehce nažloutlý. 

Znaky: 

 cévy a náhradní vlákna 

 korek 

 inulin 

 úlomky parenchymu 

Cévy příčně Obr. 113; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Cévy s vlákny Obr. 114; zvětšení 200 

Cévy s vlákny Obr. 115; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 
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Hrudky inulinu Obr. 116; zvětšení 400 

Úlomek korku Obr. 117; zvětšení 200 

Parenchym a cévy příčně Obr. 118; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Tečkovaná vlákna Obr. 119; zvětšení 400 
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IPECACUANHAE RADIX 

Hlavěnkový kořen 

Cephaelis ipecacuanha, acuminata (Rubiaceae) 

 

Jsou to usušené úlomky kořene a oddenku druhu Cephaelis ipecacuanha nebo Cephaelis 

acuminata. 

Prášek je světle šedý nebo žlutohnědý. 

Znaky dle ČL 2009: 

 parenchymatické buňky 

 rafidy šťavelanu vápenatého, buď ve svazcích, nebo ve formě písku 

 úlomky cévic a cév s ohraničenými dvůrky 

 delší cévy a sklereidy z oddenků 

 škrob 

Cévy a cévice Obr. 120; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 

Cévy Obr. 121; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 

Céva Obr. 122; zvětšení 400 
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Rafidy šťavelanu vápenatého Obr. 123; zvětšení 400 

Rafidy šťavelanu vápenatého Obr. 124; zvětšení 400 

Korek, parenchym se škrobem Obr. 125; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 
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IRIDIS RADIX 

Oddenek kosatce 

Iris germanica (Iridaceae) 

 

Prášek je hnědobílý až šedobílý. 

Znaky: 

 drť parenchymu; buňky tečkované 

 krystaly šťavelanu vápenatého 

 úlomky šroubovitě nebo síťovitě ztlustlých cév 

 škrob 

Krystaly šťavelanu vápenatého 
Obr. 126; zvětšení 100 

Buňky parenchymu s tečkovanými 

stěnami Obr. 127; zvětšení 200 

Krystaly šťavelanu vápenatého Obr. 128; zvětšení 200 
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Krystaly šťavelanu vápenatého Obr. 129; zvětšení 200 

Cévy Obr. 130; zvětšení 200 

Cévy Obr. 131; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Škrobová zrna Obr. 132; zvětšení 400 
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LEVISTICI RADIX 

Libečkový kořen 

Levisticum officinale (Apiaceae) 

 

Je to celý nebo řezaný usušený oddenek a kořen druhu Levisticum officinale. 

Prášek je hnědožlutý. 

Znaky dle ČL 2009: 

 úlomky korku s buňkami monohrannými nebo okrouhlými s hnědým obsahem 

 náhradní vlákna s nezdřevnatělými stěnami a síťovitou strukturou 

 úlomky větších cév síťovitě ztlustlých 

 úlomky siličných kanálků 

 škrob 

Céva Obr. 133; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Cévy Obr. 134; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Siličný kanálek Obr. 135; zvětšení 40 
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Siličný kanálek s kapkami silice Obr. 136; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Náhradní vlákna se síťovitou 

strukturou Obr. 137; zvětšení 400 

Korek, parenchym Obr. 138; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Buňky se škrobem Obr. 139; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 
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LIQUIRITIAE RADIX 

Lékořicový kořen 

Glycyrrhiza glabra (Fabaceae) 

 

Je to usušený neloupaný nebo loupaný, celý nebo řezaný kořen a výběžky druhu 

Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflata a/nebo Glycyrrhiza uralensis. 

Prášek je světle žlutý až mírně našedlý. 

Znaky dle ČL 2009: 

 úlomky žlutých silnostěnných vláken s tečkovaným luminem, často s 

komůrkovými vlákny obsahujícími krystaly šťavelanu vápenatého 

 stěny cév žluté, zdřevnatělé, s četnými ztenčeninami a otvory 

 úlomky korku s tenkostěnnými buňkami a krystaly šťavelanu vápenatého, u 

loupaného kořene korek chybí 

 krystaly šťavelanu vápenatého v parenchymu, škrob 

Céva Obr. 140; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Céva příčně Obr. 141; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Korek Obr. 142; zvětšení 200 
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Parenchym s krystaly 

 šťavelanu vápenatého Obr. 143; zvětšení 200 

Vlákna s parenchymem  

obsahujícím škrob Obr. 144; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Roztřepená vlákna Obr. 145; zvětšení 400 

Komůrková vlákna obsahující 

 krystaly šťavelanu vápenatého Obr. 146; zvětšení 100 
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ONONIDIS RADIX 

Jehlicový kořen 

Ononis spinosa (Fabaceae) 

 

Je to celý nebo řezaný usušený kořen druhu Ononis spinosa. 

Prášek je světle hnědý nebo hnědý. 

Znaky dle ČL 2009: 

 úlomky hnědého korku z tenkostěnných mnohohranných buněk 

 skupiny ztlustlých úzkých vláken, často doprovázeny komůrkovými vlákny s 

hranolovitými krystaly šťavelanu vápenatého 

 úlomky cév s četnými malými dvůrky 

 parenchymatické buňky s hranoly šťavelanu vápenatého 

 škrob 

Parenchym se škrobem Obr. 147; zvětšení 400 

Cévy s okolním parenchymem Obr. 148; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 

Krystaly šťavelanu vápenatého Obr. 149; zvětšení 400 
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Komůrková vlákna s krystaly šťavelanu 

vápenatého Obr. 150; zvětšení 200 

Komůrkové vlákno s krystaly šťavelanu 

vápenatého Obr. 151; zvětšení 400 

Korek Obr. 152; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 100 

Skupina vláken Obr. 153; zvětšení 100 
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PETROSELINI RADIX 

Petrželový kořen 

Petroselinum crispum (Apiaceae) 

 

Je to usušený kořen druhu Petroselinum crispum. 

Prášek je nažloutlý. 

Znaky dle ČL 2009: 

 úlomky parenchymu se škrobem 

 drobné siličné kanálky nebo jejich úlomky 

 skupiny sítkovic 

 úlomky korku 

Cévy Obr. 154; zvětšení 400 

Skupiny cév z šikmého pohledu Obr. 155; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 100 

Siličný kanálek se silicí Obr. 156; zvětšení 200 
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Siličný kanálek Obr. 157; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Buňky se škrobem Obr. 158; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 

Buňky s malými škrobovými zrny Obr. 159; zvětšení 400 

Korek Obr. 160; zvětšení 200 
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POLYGALAE RADIX 

Vítodový kořen 

Polygala senega (Polygalaceae) 

 

Jsou to zpravidla úlomky usušeného kořene a kořenových hlav druhu Polygala senega 

nebo jiných příbuzných druhů nebo smění druhů rodu Polygala. 

Práškovaná droga dráždí a nutí k dávení. Po protřepání s vodou silně pění. 

Prášek je světle hnědý. 

Znaky dle ČL 2009: 

 podlouhlé úlomky zdřevnatělého pletiva tvořeného tečkovanými cévicemi a 

širšími cévami s četnými dvůrky nebo cévami síťovitě ztlustlými 

 nažloutlý parenchym a kolenchymatické buňky obsahující kapky oleje 

 úlomky korku a pokožky s průduchy a jednobuněčnými chlupy pocházejícími ze 

šupin pupenů 

Cévy a cévice Obr. 161; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Shluk cév Obr. 162; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Korek Obr. 163; zvětšení 200 
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Korek, parenchym, céva Obr. 164; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 100 

Buňka s kapkami oleje (uprostřed) Obr. 165; zvětšení 400 

Kapky oleje Obr. 166; výřez 

Úlomek cévy Obr. 167; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 
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PRIMULAE RADIX 

Prvosenkový kořen 

Primula veris, Primula elatior (Primulaceae) 

 

Je to celý nebo řezaný usušený oddenek a kořeny druhu Primula veris nebo Primula 

elatior. 

Prášek je šedohnědý. 

Znaky dle ČL 2009: 

 úlomky parenchymu z kůry kořene, nahnědlé úlomky pokožky oddenku, někdy 

vlasové kořínky 

 dřeň a kůra oddenku z okrouhlých buněk, se ztlustlými tečkovanými stěnami 

 síťovitě ztlustlé cévy, škrob 

 typické pro P. elatior: skupiny žlutozelených, tečkovaných kamenných buněk 

Síťovitě ztlustlá céva Obr. 168; zvětšení 400 

Buňky s tečkovanými stěnami Obr. 169; zvětšení 200 

Parenchym kůry Obr. 170; zvětšení 200 
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Pokožka a kůra kořene Obr. 171; zvětšení 200 

Vlasový kořínek příčně, 

na povrchu trichomy Obr. 172; zvětšení 200 

Sklereida (Primula elatior) Obr. 173; zvětšení 400 

Buňky se škrobem Obr. 174; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 
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RATANHIAE RADIX 

Ratanhový kořen 

Krameria triandra (Caesalpinaceae) 

 

Jsou to usušené, většinou rozlámané kořeny druhu Krameria triandra. 

Prášek je hnědočervený. 

Znaky dle ČL 2009: 

 korkové buňky s tmavě hnědými flobafeny 

 úlomky nezdřevnatělých lýkových vláken s mírně ztlustlými stěnami 

 parenchymatické buňky lýka uspořádané v řadách s hranoly a krystaly šťavelanu 

vápenatého 

 úlomky cév s dvůrkovitými ztenčeninami a cévic se štěrbinovitými ztenčeninami 

 škrob 

Céva s dvůrkovitými ztenčeninami Obr. 175; zvětšení 400 

Korek Obr. 176; zvětšení 200 

Lýková vlákna Obr. 177; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 
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Hranoly šťavelanu vápenatého, škrob Obr. 178; trvalý preparát; zvětšení 400 

Hranol a krystaly šťavelanu  

vápenatého Obr. 179; zvětšení 400 

Shluk cév a sklerenchymatických  

vláken Obr. 180; zvětšení 200 

Céva Obr. 181; zvětšení 400 
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RHEI RADIX 

Reveňový kořen 

Rheum palmatum, Rheum officinale (Polygonaceae) 

 

Jsou to usušené celé nebo řezané kořeny a oddenky druhu Rheum palmatum, Rheum 

officinale, kříženců obou druhů nebo jejich směs. 

Prášek je oranžový až hnědožlutý. 

Znaky dle ČL 2009: 

 velké drúzy šťavelanu vápenatého a jejich úlomky 

 síťovitě ztlustlé, nezdřevnatělé cévy 

 skupiny okrouhlých nebo mnohohranných parenchymatických buněk 

 škrob 

Síťovitě ztlustlá céva Obr. 182; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Drúzy šťavelanu vápenatého, céva Obr. 183; zvětšení 100 

Drúzy šťavelanu vápenatého, cévy Obr. 184; zvětšení 40 
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Drúzy šťavelanu vápenatého v 

parenchymu 

obsahující škrob Obr. 185; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Korek z plochy Obr. 186; zvětšení 100 

Buňky se škrobem Obr. 187; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 
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SANGUISORBAE RADIX 

Krvavcový kořen 

Sanguisorba officinalis (Rosaceae) 

 

Jsou to usušené podzemní části druhu Sanguisorba officinalis, zbavené kořínků, celé 

nebo jejich úlomky. 

Prášek je světle žlutohnědý. 

Znaky dle ČL 2009: 

 četná vlákna lýka nebo jejich úlomky (jednotlivá, často ztlustlé stěny), úlomky 

korku 

 drúzy šťavelanu vápenatého 

 nepříliš četné síťovitě ztlustlé cévy 

Korek z plochy Obr. 188; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 100 

Úlomky vláken Obr. 189; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Korek a kůra příčně Obr. 190; zvětšení 100 
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 Parenchym s drúzami šťavelanu 

vápenatého Obr. 191; zvětšení 100 

Síťovitě ztlustlé cévy Obr. 192; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Cévy, parenchym s drúzami šťavelanu 

vápenatého Obr. 193; rozlišovací zkoumadlo, zvětšení 200 

Drúzy šťavelanu vápenatého Obr. 194; zvětšení 200 
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SYMPHYTI RADIX 

Kostivalový kořen 

Symphytum officinale (Boraginaceae) 

 

Prášek je hnědobílý až šedobílý. 

Znaky: 

 cévy 

 škrob 

 parenchymatické buňky s mezibuněčnými prostory 

Buňky se škrobem Obr. 195; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 

Úlomek cévy Obr. 196; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 

Shluk cév Obr. 197; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 100 

  

 

 



 

88 

 

Korek z plochy Obr. 198; zvětšení 100 

Parenchymatické buňky s 

mezibuněčnými  

prostory Obr. 199; zvětšení 400 

Parenchymatické buňky s 

mezibuněčnými  

prostory Obr. 200; zvětšení 400 

Úlomky cév Obr. 201; zvětšení 200 
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TARAXACI RADIX 

Smetankový kořen 

Taraxacum officinale (Asteraceae) 

 

Prášek je zelenohnědý. 

Znaky dle ČL 2009: 

 úlomky hnědého nebo červenohnědého korku se zploštělými tenkostěnnými 

buňkami 

 síťovitě ztlustlé nezdřevnatělé cévy 

 úlomky parenchymu s rozvětvenými mléčnicemi 

 inulin (volný nebo v parenchymatických buňkách) 

Úlomky cév Obr. 202; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 

Shluk úlomků cév Obr. 203; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Hrudky inulinu Obr. 204; zvětšení 400 
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Korek Obr. 205; zvětšení 200 

Mléčnice s latexem Obr. 206; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Mléčnice s latexem Obr. 207; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Mléčnice s latexem Obr. 208; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 100 
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TORMENTILLAE RHIZOMA 

Nátržníkový oddenek 

Potentilla erecta syn. Potentilla tormentilla (Rosaceae) 

 

Je to celý nebo řezaný usušený oddenek druhu Potentilla erecta zbavený kořenů. 

Prášek je červenohnědý. 

Znaky dle ČL 2009: 

 hrubě ostnité drúzy šťavelanu vápenatého 

 tenkostěnný parenchym obsahující červenohnědé třísloviny, škrob 

 skupiny úzkých dvůrkovitě ztlustlých cév s širokými póry a 

sklerenchymatických vláken 

 ztlustlé a tečkované mnohohranné buňky parenchymu 

 někdy úlomky korku s deskovitými hnědými tenkostěnnými buňkami 

Korek z plochy Obr. 209; zvětšení 400 

Sklerenchymatická vlákna Obr. 210; zvětšení 200 

Buňka se škrobem Obr. 211; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 
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Parenchym obsahující třísloviny Obr. 212; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Parenchym s cévami (vlevo) a drúzami 

šťavelanu vápenatého (vpravo) Obr. 213; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Drúza šťavelanu vápenatého Obr. 214; zvětšení 400 

Cévy Obr. 215; zvětšení 200 
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VALERIANAE RADIX 

Kozlíkový kořen 

Valeriana officinalis (Valerianaceae) 

 

Jsou to celé usušené kořeny, oddenky a výběžky druhu Valeriana officinalis, nebo jejich 

úlomky. 

Prášek je žlutošedý nebo světle šedohnědý. 

Znaky dle ČL 2009: 

 buňky obsahující světle hnědou pryskyřici nebo kapky silice 

 skupiny malých pravoúhlých sklereid se ztlustlým a úzkým lumen 

 cévy dřeva jednotlivě nebo ve skupinách 

 tenkostěnné protáhlé buňky kořenové pokožky, někdy kořenové vlásky, korek 

 škrob 

Buňky se škrobem Obr. 216; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Buňky se škrobem Obr. 217; zvětšení 400 

Sklereida Obr. 218; zvětšení 400 
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Sklereida Obr. 219; zvětšení 400 

Parenchym s pryskyřičným obsahem Obr. 220; zvětšení 200 

Korek, parenchym Obr. 221; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 100 

Úlomky cév Obr. 222; zvětšení 400 
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VERATRI ALBI RADIX 

Kořen kýchavice bílé 

Veratrum album (Melanthiaceae) 

 

Je to usušený oddenek a kořeny druhu Veratrum album. 

Prášek je šedohnědý. 

Znaky dle ČL 2009: 

úlomky parechymu s mírně ztlustlými velkými buňkami 

škrobová zrna, malé rafidy šťavelanu vápenatého 

úlomky pokožky kořenů a jednořadé endodermis a podkovovitě ztlustlými buňkami 

tečkovaně a schodovitě ztlustlé cévy a mírně ztlustlá nezdřevnatělá vlákna 

Buňky se škrobem Obr. 223; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 400 

Cévy Obr. 224; zvětšení 400 

Podkovovitě ztlustlé buňky 

 endodermis Obr. 225; zvětšení 400 
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Podkovovitě ztlustlé buňky 

 endodermis Obr. 226; zvětšení 400 

Rafidy šťavelanu vápenatého Obr. 227; zvětšení 400 

Rafidy šťavelanu vápenatého Obr. 228; zvětšení 400 

Sklerenchymatická vlákna Obr. 229; zvětšení 200 



 

97 

 

ZINGIBERIS RHIZOMA 

Zázvorový oddenek 

Zingiber officinale (Zingiberaceae) 

 

Je to celý nebo řezaný usušený oddenek druhu Zingiber officinale, zbavený úplně nebo 

z větší části korku.  

Prášek je světle žlutý nebo nahnědlý, aromatického pachu a kořenité pálivé chuti. 

Znaky dle ČL 2009: 

 skupiny tenkostěnných komůrkových vláken s jednou stěnou často zubatou 

 velké síťovitě ztlustlé cévy doprovázené úzkými tenkostěnnými buňkami, které 

obsahují hnědé barvivo 

 množství tenkostěnného parenchymu dřeně, někdy buňky obsahují hnědou 

oleopryskyřici, úlomky hnědého korku, škrob 

Buňka se škrobem Obr. 230; zvětšení 400 

Buňky se škrobem a sekreční buňky Obr. 231; rozlišovací zkoumadlo; zvětšení 200 

Céva s buňkou obsahující hnědé 

 barvivo Obr. 232; zvětšení 200 
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Céva, buňka s hnědým barvivem 

 a sklerenchymatické vlákno Obr. 233; zvětšení 200 

Oleopryskyřice ze sekrečních buněk Obr. 234; zvětšení 200 

Sekreční buňka Obr. 235; zvětšení 200 

Korek Obr. 236; zvětšení 100 
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 5. 3. TABULKA IDENTIFIKAČNÍCH ZNAKŮ 
 

 

 

 

Název drogy Šťavelan 

vápenatý 

Cévy se 

stěnou 

ztlustlou 

Sklerenchym Sekreční 

útvary 

Škrob Inulin 

Aconiti 

tuber 

- síťovitě, 

šroubovitě 

sklereidy - + - 

Althaeae  

radix 

drúzy schodovitě, 

dvůrkatě 

sklereidy - + - 

Angelicae 

radix 

- síťovitě - siličné 

kanálky 

+ - 

Bardanae  

radix 

- síťovitě - - + + 

Bistortae  

radix 

drúzy síťovitě - - + - 

Calami 

rhizoma 

krystaly schodovitě, 

síťovitě 

vlákna siličné 

buňky 

+ - 

Curcumae 

xanthorrhizae 

rhizoma 

- šroubovitě, 

schodovitě, 

síťovitě 

- siličné 

buňky 

+ - 

Echinaceae 

angustifoliae 

radix 

- síťovitě, 

schodovitě 

sklereidy, 

vlákna 

siličné 

kanálky 

- + 

Echinaceae 

purpureae 

radix 

- dvůrkatě sklereidy siličné 

buňky 

- - 

Eleuterococci 

radix 

drúzy síťovitě, 

dvůrkatě 

vlákna siličné 

kanálky 

+ - 

Gentianae 

radix 

rafidy 

hranoly 

síťovitě, 

šroubovitě 

- - - - 

Ginseng  

radix 

drúzy síťovitě, 

šroubovitě 

- siličné 

kanálky 

+ - 

Graminis 

rhizoma 

- šroubovitě, 

dvůrkatě 

vlákna - - - 

Harpagophyti 

radix 

rafidy, 

hranoly 

dvůrkatě, 

síťovitě 

sklereidy - - - 

Hydrastidis 

radix 

- síťovitě, 

schodovitě 

- - + - 

Inulae  

radix 

- síťovitě, 

schodovitě 

- - - + 
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Název drogy Šťavelan 

vápenatý 

Cévy se 

stěnou 

ztlustlou 

Sklerenchym Sekreční 

útvary 

Škrob Inulin 

Ipecacuanhae 

radix 

rafidy, 

písek 

dvůrkatě sklereidy - + - 

Iridis radix krystaly síťovitě, 

šroubovitě 
- - + - 

Levistici  

radix 

- síťovitě - siličné 

kanálky 

+ - 

Liquiritiae 

radix 

krystaly dvůrkatě, 

síťovitě, 

šroubovitě 

- - + - 

Ononidis  

radix 

hranoly dvůrkatě - - + - 

Petroselini 

radix 

- šroubovitě, 

schodovitě, 

síťovitě 

- siličné 

kanálky 

+ - 

Polygalae  

radix 

- dvůrkatě, 

síťovitě 

- - - - 

Primulae  

radix 

- síťovitě sklereidy - + - 

Ratanhiae 

radix 

hranoly, 

krystaly 

dvůrkatě - - + - 

Rhei  

radix 

drúzy síťovitě - - + - 

Sanguisorbae 

radix 

drúzy síťovitě vlákna - + - 

Symphyti  

radix 

- síťovitě - - + - 

Taraxaci  

radix 

- síťovitě - mléčnice - + 

Tormentillae 

rhizoma 

drúzy dvůrkatě vlákna - + - 

Valerianae 

radix 

- síťovitě sklereidy - + - 

Veratri albi 

radix 

rafidy schodovitě, 

šroubovitě 

- - + - 

Zingiberis 

rhizoma 

 síťovitě - siličné 

buňky 

+ - 

Tabulka č. 1 
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6. DISKUSE 

 

Farmakognostické zkoušení drog zahrnuje tradičně i metody zaměřené 

botanicky. Identifikace drog se nemůže obejít bez znalosti jejich morfologie a anatomie, 

bez mikroskopické identifikace se neobejde bezpečná identifikace rostlinného 

materiálu. 

Mikroskopie je důležitá a spolehlivá identifikační metoda rostlinných drog a je 

zařazena v ČL 2009 [1] do zkoušek totožnosti. Rostlinné drogy se identifikují 

práškované na velikost síta zpravidla 355 a projasněné nejčastěji v roztoku 

chloralhydrátu R. Jednotlivé znaky charakteristické pro danou rostlinnou drogu jsou 

popsány včetně vzhledu prášku v monografii této drogy v odstavci o zkouškách 

totožnosti. 

Mikroskopii práškovaných drog lze použít i při identifikaci nelékopisných drog. 

Ve své práci jsem se zaměřila na mikroskopii drog tvořených kořeny a oddenky. 

Kromě drog lékopisných (celkem 27) jsem studovala i drogy nelékopisné (celkem 6). 

Jednalo se o drogy, které jsou u nás běžně používané, nebo by se mohly vyskytnout jako 

záměna či falšování (Aconiti tuber, Bardanae radix, Calami rhizoma, Inulae radix, 

Iridis radix, Symphyti radix). Znalostí mikroskopických identifikačních znaků drog 

můžeme eliminovat možné záměny podobných drog a zabránit jejich nechtěnému 

chybnému používání. 

Mikroskopie práškovaných drog, kterou požaduje lékopis [1] ve zkouškách 

totožnosti drog, je metoda rychlá, která vystačí jen s malým vzorkem drogy. K přípravě 

preparátů jsem projasňovala asi 0,1 g prášku. Všechny charakteristické znaky drogy 

nenalezneme v preparátu pohromadě, je nutné připravit více mikroskopických 

preparátů. Z každé drogy jsem proto připravila nejméně 6 mikroskopických preparátů, 

podle potřeby jsem u drog tvořených kořeny i oddenky (Hydrastidis radix, Valerianae 

radix) projasňovala zvlášť také prášek z jednotlivých orgánů, aby se útvary 

pro dokumentování snadněji dohledaly. 

Ke zvýraznění pozorovaných útvarů jsem používala rozlišovací zkoumadlo 

podle [9]. Toto se liší od lékopisných specifických zkoumadel pro mikroskopii 

uvedených v současném lékopise [4] tím, že je to směs těchto zkoumadel. S použitím 

rozlišovacího zkoumadla se zvýrazní najednou všechny struktury, které by se zvýraznily 

použitím jednotlivých zkoumadel. 
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 Na vlastní pozorování je ale mikroskopie prášku náročnější než mikroskopie 

příčných řezů. Útvary, které jsou na příčném řezu velmi nápadné a pro danou drogu 

charakteristické, umožňující rychlou identifikaci drogy (např. Ipaecauanhae radix, 

Ratanhiae radix, Ononidis radix, Bistortae rhizoma), se v preparátu práškované drogy 

jeví zcela jinak. Patrné je to také u drogy Sanguisorbae radix na příčném řezu 

(kapitola 5. 1.) a u práškované drogy (kapitola č. 5. 2.). I v preparátu prášku je možno 

řadu útvarů pozorovat příčně. Nejčastěji to byly části korku (Curcumae xanthorrhizae 

rhizoma, obr. 52) a cévy ( Liquiritiae radix, obr. 141; Petroselini radix, obr. 155).  

Nejčastějšími charakterizujícími znaky, které se objevují v rostlinných drogách 

tvořených kořeny a oddenky, jsou různé formy šťavelanu vápenatého (drúzy, rafidy, 

písek, hranoly). Cévy jsou různě ztloustlé (tečkovaně, síťovitě, šroubovitě, schodovitě) 

a při použití rozlišovacího zkoumadla [9] se barví výrazně žlutě. Škrob, který lze 

většinou objevit až za použití rozlišovacího zkoumadla, protože se v něm barví modře, 

může mít zrna různé velikosti. Jako zásobní polysacharid se nachází u většiny drog, 

v některých (Bardanae radix, Echinaceae angustifoliae radix, Inulae radix, Taraxaci 

radix) se setkáme s inulinem. U drogy Bardanae radix se setkáme se škrobem i 

inulinem. Sklerenchym (buď jako sklereidy, nebo sklerenchymatická vlákna) lze také 

zvýraznit rozlišovacím zkoumadlem, protože se v něm barví žlutě. V podzemních 

orgánech se můžeme setkat také se sekrečními kanálky nebo siličnými buňkami. 

Jen výjimečně byly v prášku drogy na první pohled patrné typické útvary, 

pro danou drogu specifické. U Aconiti tuber to byly sklereidy (obr. 12), u Taraxaci 

radix mléčnice s latexem (obr. 206), u Calami rhizoma aerenchym (obr. 43), u Graminis 

rhizoma pokožkové buňky (obr. 95), u Iridis radix krystaly šťavelanu vápenatého 

(obr. 128), u Veratri albi radix podkovovitě ztlustlé buňky endodermis (obr. 226). 

Důležitým znakem při identifikaci drog je morfologická variabilita a velikost 

částic šťavelanu vápenatého. V kořenech a oddencích studovaných drog se šťavelan 

vápenatý vyskytoval ve všech známých formách jako písek, krystaly, krystaly 

v komůrkových vláknech, hranoly a drúzy. U některých drog byla zaznamenána vyšší 

četnost částic šťavelanu, např. drúzy u Rhei radix (obr. 184), drúzy u Bistortae rhizoma 

(obr. 37), krystaly u Iridis radix (obr. 128). Menší počet, ale stále ještě nápadné 

zastoupení drúz bylo u drogy Sanguisorbae radix (obr. 194) a u Althaeae radix 

(obr. 19). Naopak velmi malé množství drúz bylo u drogy Tormentillae rhizoma 

(obr. 214). Současný výskyt hranolů a krystalů jsem objevila u drogy Ratanhiae radix. 

Krystaly v parenchymu a v komůrkových vláknech současně se nachází u drogy 
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Ononidis radix a Liquiritiae radix. I nepřítomnost štavelanu vápenatého umožňuje 

rychlou identifikaci a spolehlivé rozlišení drogy s podobnými elementy v prášku 

např. u drogy Ginseng radix a drogy Petroselini radix. Přítomnost šťavelanu vápenatého 

v preparátech souhlasila s údaji uváděnými v lékopise [1] a v další literatuře [13, 14, 15, 

16, 17]. 

Sklerenchym se může v drogách nacházet v kůře nebo ve dřevě, jednotlivě nebo 

ve skupinách. Na příčných řezech jsou sklerenchymatické buňky často typicky 

seskupené – např. shluky v kůře u Liquiritiae radix, sklerenchym ve dřevě u Ratanhiae 

radix. Rozdíl ve vzhledu sklerenchymu na příčném řezu a v prášku je patrný také 

u Sanguisorbae radix (obr. 3) a (obr. 189). Sklerenchymatické buňky – sklereidy mohou 

mít charakteristicky ztlustlé stěny. Vyskytovat se mohou ojediněle např. u drogy 

Valerianae radix (obr. 219), nebo hojně – droga Aconiti tuber (obr. 12), nebo 

ve skupinách – droga Echinaceae angustifoliae radix (obr. 58). Sklerenchymatická 

vlákna se nacházela samostatně nebo ve shlucích. Mohou být obklopena parenchymem 

(Graminis rhizoma, obr. 94) nebo doprovázená komůrkovými vlákny s krystaly 

šťavelanu vápenatého (Ononidis radix, obr. 150). Výskyt pozorovaný v drogách 

souhlasil s údaji v literatuře [1, 13, 14, 15, 16, 17]. 

Cévy přítomné ve všech podzemních orgánech drog mohou mít stěny různým 

způsobem ztlustlé – síťovitě, šroubovitě, schodovitě a dvůrkatě. Nejčastěji se v drogách 

vyskytovaly síťovitě ztlustlé cévy (obr. 182), schodovitě ztlustlé nejméně často 

(obr. 15). Cévy mohou být různě široké a v preparátech se nacházely jednotlivě 

(Althaeae radix, obr. 16) nebo ve skupinách (Aconiti tuber, obr. 8). Pozorované ztluštění 

stěn cév lékopisných drog se shodovalo s údaji v lékopise [1], u nelékopisných drog 

nebyl typ ztluštění v literatuře většinou uveden a určení jsem provedla na základě 

prostudované literatury [13, 14, 15, 16, 17]. 

Exkreční útvary – siličné buňky, siličné kanálky nebo mléčnice jsou na příčných 

řezech dobře patrné a často typicky seskupené. V preparátu prášku se jeví 

jako „trubičky“ nebo buňky, které mohou mít zachovaný obsah a mohou být dobře 

patrné i kapičky silice. Nápadné siličné kanálky byly u drogy Echinaceae angustifoliae 

radix (obr. 59), siličné buňky u drogy Echinaceae purpureae radix (obr. 66). U těchto 

dvou drog je přítomnost sekrečních kanálků nebo sekrečních buněk důležitým 

rozlišovacím znakem. Mléčnice se zachovalým obsahem latexu jsou charakteristickým 

znakem drogy Taraxaci radix (obr. 206). Siličné buňky a kanálky byly v preparátu 

dobře pozorovatelné díky svému oranžovému až hnědému zbarvení. 
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Použitím rozlišovacího zkoumadla [9] se barva příliš nezměnila, nebylo proto nutné 

rozlišovací zkoumadlo použít kvůli zvýraznění těchto elementů. 

Škrobová zrna jsou většinou jen málo nápadná, navíc po projasňování 

zahříváním s roztokem chloralhydrátu jsou hůře viditelná. Ke zvýraznění škrobu došlo 

při použití rozlišovacího zkoumadla [9], kdy buňky obsahující škrob zmodraly nebo 

zfialověly a škrobová zrna byla lépe patrná (obr. 21, 48, 139, 158, 211, 216, 223). 

Výrazným znakem je přítomnost škrobu u drogy Ginseng radix (obr. 86). U drogy 

Ratanhiae radix nebyla škrobová zrna v preparátu prášku patrná, zřejmě delším varem 

v chloralhydrátu došlo k rozpuštění škrobu. Pro dokumentaci jsem použila trvalý 

preparát ze sbírek katedry farmakognosie. Droga Curcumae xanthorrhizae rhizoma se 

před sušením spařuje horkou vodou, škrob zmazovatí, a tak není v nativním preparátu 

práškované drogy pozorovatelný, přesto ho lékopis [1] uvádí jako charakteristický znak 

této drogy. 

Inulin, který je zásobním polysacharidem v rostlinách z řádu Asteraceae, čeledi 

Campanulaceae a u různých trav [8], se v drogách nachází poměrně ojediněle a 

s použitím rozlišovacího zkoumadla [9] se nebarví. Hrudky nebo sférokrystaly byly 

dobře pozorovatelné v droze Bardanae radix (obr. 34), špatně dohledatelné u drog 

Inulae radix (obr. 116) a Taraxaci radix (obr. 204), nebo nebyly nalezeny vůbec (droga 

Echinaceae angustifoliae radix), i když je literatura [1] uvádí. 

Nejdůležitější charakteristické znaky a jejich výskyt u jednotlivých 

práškovaných kořenových drog jsem shrnula v tabulce (tabulka č. 1). Může sloužit jako 

pomůcka při identifikaci drog v praktických cvičeních z farmakognosie, stejně jako 

soubor fotografií charakteristických znaků jednotlivých drog. 
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7. ZÁVĚR 

 

Cílem této diplomové práce bylo zhotovení trvalých a nativních preparátů 

rostlinných drog a dokumentace jejich identifikačních znaků.  

Pro vypracování bylo nutné zvládnout metodiku přípravy trvalých i nativních 

mikroskopických preparátů, ovládat základní principy mikroskopie a prostudovat 

důležité anatomické znaky nacházející se v rostlinných drogách. Tyto znalosti jsem 

získala zejména během praktických cvičení z farmakognozie. 

Zhotovila jsem trvalé preparáty drogy Sanguisorbae radix, která byla nově 

zařazena do Českého lékopisu 2009, a připravila nativní preparáty z 33 práškovaných 

rostlinných drog kořenů a oddenků. Kromě lékopisných drog jsem studovala i drogy, 

které nejsou oficinální, avšak mohou se vyskytnout jako záměna či příměs. 

Charakteristické identifikační znaky jsem fotila pomocí programu Quick Photo 

Micro 2.3. 

Tato diplomová práce představuje atlas práškovaných drog kořenů a oddenků. 

Trvalé preparáty a vytvořený atlas mohou být využity při výuce v praktických cvičeních 

z farmakognozie.  
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