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Mikroskopické hodnocení květů z pěstovaných odrůd bezu černého 

Bez černý Sambucus nigra L. (Sambucaceae) je významnou léčivou rostlinou. Květy a

plody se využívají v lidovém léčitelství, ve farmaceutickém i potravinářském průmyslu.

Droga Sambuci nigrae flos působí potopudně a močopudně a je složkou mnoha čajových

směsí používaných při nachlazení a infekci močových cest. Používá se také jako chuťové

a vzhledové korigens. Novějšími výzkumy byly pozorovány účinky antioxidační,

antibakteriální a antivirové a vliv na diabetes II. typu. V potravinářství se květy používají

jako chuťové korigens do sirupů, marmelád a nápojů. 

Květy obsahují flavonoidy (0,7 – 3,5 %), jsou to zejména flavonoly a jejich glykozidy

odvozené od kvercetinu (rutin, isokvercitrin, hyperosid, kvercitrin). Květy dále obsahují

malé množství silice, triterpeny a steroly, sliz a šťavelan vápenatý. Květy bezu černého

se sbírají z rostlin volně rostoucích v přírodě. Květy z kulturních odrůd, které byly

selektovány a šlechtěny pro produkci plodů jsou předmětem farmakognostického

hodnocení, jehož součástí je také mikroskopické hodnocení květů jednotlivých odrůd.

Studovány byly mikroskopické znaky květů z 11-ti pěstovaných odrůd bezu. Pozorování

bylo prováděno na nativních preparátech, připravených postupem podle lékopisu.

Pozornost byla zaměřena na znaky, které uvádí Český lékopis 2009 u mikroskopie drogy

Sambuci nigrae flos. Sledovány byly: idioblasty obsahující pískovité krystaly šťavelanu

vápenatého, výskyt, tvar a velikost pylových zrn, pokožkové buňky koruny, tvar a

velikost průduchů a počítán byl Stomatální index. V květech černého bezu, které

pocházely z pěstovaných odrůd, se nacházely stejné anatomické útvary, které jsou

uváděny v mikroskopickém popisu lékopisné drogy Sambuci nigrae flos. Při podrobném

mikroskopickém zhodnocení květů z jedenácti pěstovaných odrůd bezu černého byly

mezi odrůdami pozorovány rozdíly v počtu a tvaru průduchů, pylových zrn a idioblastů

obsahujících pískovité krystaly šťavelanu vápenatého. Z hlediska mikroskopických znaků,

na které je lékopisem kladen důraz ve zkoušce totožnosti, splňují květy z pěstovaných

rostlin lékopisná kriteria. 
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