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Saateks 
Esimesed andmed mikroskoopide kohta pärinevad 

16. sajandist. Järgmisel aastasajal avastas Antony 
van Leeuwenhoek (1632-1723), üks esimesi mikro-
skopiste, omakonstrueeritud 300-kordse suurendusega 
mikroskoobi abil taimerakud, mikroorganismid, vere
libled, ripsloomad jm. Teaduse ajaloos keerati uus lehe
külg. 

Mikroskoopi on täiendatud mitme konstruktsiooni-
elemendiga, kuid oma klassikalise ehituse on ta säilita
nud mitme aastasaja vältel. Mikroskoop on koos teiste 
füsikokeemiliste uurimismeetoditega ulatuslikult kasu
tusel nii bioloogias, meditsiinis, keemias, mineraloogias 
jm. kui ka farmakognoosias. 

Hoolimata füsikokeemiliste analüüsimeetodite 
võidukäigust viimastel aastakümnetel on mikroskoopial 
droogide samastamisel endiselt kindel koht. Droogide 
mikroskoopilisi samastusmeetodeid sisaldavad N. Liidu 
XI farmakopöa [15, 16], Euroopa farmakopöa [5], Briti 
herbaalne farmakopöa [1] jmt. allikad. Tavaliselt regle
menteeritaks e neis kasutamiseks paralleelselt kaks 
meetodit: õhukese kihi kromatograafiaja mikroskoopia. 

Ülaltoodust tulenevalt on mikroskoopial kindel koht 
ka Tartu Ülikoolis kehtivas farmakognoosia õppe
programmis. Paraku pärinevad asjaomased eesti
keelsed praktikumyuhendid (J. Stamm, A. Toomingas. 
Farmakoanatoomia. Trt., 1936; A. Tomingas, J. Tammeorg. 
Droogipulbrite määraja. Trt., 1946) ligi poole sajandi 
tagant. Vajadus uuema sellekohase väljaande järele on 
kestnud aastakümneid. 

Respekteerides oma eelkäijate kõrget professionaal
sust ja nende tehtud alustrajavat tööd, on alla
kirjutanud uue väljaande kokkuseadmisel suuresti 
tuginenudki ülalnimetatud juhendmaterjalidele. Neid 
oleme mõningate ajakohastuste ning täiendustega kasu
tanud nii droogiartiklite kui ka viimastele eelnevate 
peatükkide esitamisel. Kümmekond droogiartiklit, mida 
eelnenud väljaanded ei sisalda, on koostatud vene- ja 
saksakeelsete allikate [8, 17...23] põtyal. Erinevalt 
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varasematest väljaannetest pidasime vajalikuks varus
tada trükise asjakohase sõnastikuga, mis aitab hõlpsa
mini orienteeruda droogide kiijelduste juures kasutatud 
termineis. Nii viimaseid kui ka taimeosade ehitust ja 
kuju puudutavaid oskussõnu tuleb ühtlasi tunda loengu
kursuse kuulamisel, samuti taimeliikide määramisel 
välipraktika käigus. Samal põtyusel koondasime 
käesolevate kaante vahele ka lehtede, õite ja viljade 
ehitust ning kuju väljendavad joonised ja asjakohased 
terminid. 

Droogide mikroskoopiliste üksikelementide suurust 
väljendatakse traditsiooniliselt mikronites, mida 
tähistatakse kreekakeelse tähega "ц". Sama tähistust 
on kasutatud ka käesolevas õppevahendis. 

Illustratsioonid pärinevad algallikaist [6...7, 19,21... 
23] või on joonistatud U. Paaveri poolt. 

Abi eest metoodilise juhendi koostamisel oleme 
tänulikud TÜ botaanika ja ökoloogia instituudi dots. 
Erich Kukele. 

Jaanuar, 1994 

Urve Paaver 
Ain Raal 
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Droogide ettevalmistamine 
uurimiseks 

Mikroskoobiga vaadeldavad esemed peavad olema 
läbipaistvad. Läbipaistvaks saab neid teha peenestades 
ja toimides neisse selita.m i s vedelikega. Peeneid, pulbrilisi 
objekte, nagu tärklist, tolmuteri, eoseid, näärmeid vms., 
võib selitamisvedelikku asetades kohe vaadelda. Enamik 
uuritavaid esemeid on mikroskoopiliseks analüüsiks 
liiga suured, mistõttu neid tuleb eelnevalt kas peenestada, 
valmistada neist lõike, vajutada laiaks või pulbristada. 
Suurematest esemetest valmistatakse õhukesed lõigud, 
õhukestest lehtedest surupreparaadid ja jämedamad 
droogipulbrid hõõrutakse peeneks pulbriks. 

Lõikepreparaat. Uurimiseks valmistatakse lõigud 
prepareerimisnoaga, hoides viimase tera vart pöidla ja 
nimetissõrme vahel ning noapead ülejäänud kolme sõr
mega. Lõike tuleb valmistada korraga rohkesti, et oleks 
võimalik vaatlemisel valida kõige õhemad. Kui on tarvis 
uurida ühepaksuste lõikude seeriaid, valmistatakse lõigud 
vastava lõikeriista - mikrotoomiga. Noaga käsitsi lõigates 
õpitakse aga paremini tundma uuritavate esemete 
omadusi ja nii on võimalik valmistada lõike kiiremini kui 
mikrotoomiga. Noaga võib küllaldase vilumuse omanda
misel valmistada piisavalt õhukesi lõike. 

Suuremaid uurimisobjekte hoitakse lõikude valmis
tamisel sõrmede vahel, väiksemad objektid asetatakse 
korgi või leedripuusäsi vahele. Ümin argused objektid, 
nagu seemned, paigutatakse selleks otstarbeks para
fiini. Paksematest lehtedest valmistatakse lõigud korgi 
vahel; õhematest lõigatakse väya tükikesed, pannakse 
need korgi vahele kokku ja tehakse lõiked korraga. 
Pinnalõike tehakse lehtedest, asetades niisutatud lehe 
nimetissõrme ümber ja hoides seda kahe teise sõrmega. 

Surupreparaat. Pajusid pehmeid uurimisobjekte võib 
teha läbipaistvaks, kui neid suruda esemeklaasi ja 
katteklaasi vahel uurimisvedelikus laiaks. 

Otgekte, mida tavalises olekus ei saa laiaks suruda, 
keedetakse nende pehmendamiseks esemeklaasil katte-
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klaasi all kaalium- või naatriumhüdroksiidis nõrgal 
leegil, asendades aurunud vedeliku sama leelise lahuse 
või veega. Oletades, et objekt on küllalt pehmeks 
muutunud, kastetakse see koos eseme-ja katteklaasiga 
vette ning tõstetakse sealt nõelaga teisele esemeklaasile 
veetilka. Seejärel kaetakse preparaat katteklaasiga, 
surutakse sellele sõrmega ja nihutatakse seejuures 
katteklaasi edasi. Kui ese keetmisel küllalt pehmeks ei 
muutu ja katteklaasi nihutamisel laiali ei lähe, keede
takse sama või uut eset pikema ajajooksul või kangemas 
leelises. Kui eset keedeti liiga kaua, puruneb preparaat 
ja katset tuleb korrata. Suru- ja nihkepreparaate val
mistatakse eriti lehtede epidermiste uurimisel. 

Õhumullid. Mikroskoopiliseks vaatluseks kohandatud 
objektid või lõigud asetatakse esemeklaasile, lisatakse 
uurimisvedelikku ja kaetakse ettevaatlikult katte
klaasiga. Preparaadis on sageli õhumulle, mis takistavad 
eseme uurimist; need tuleb enne vaatlust kõrvaldada. 
Selleks on kolm võimalust. 

1. Soojendada preparaati nõrgal leegil. Seda võib teha 
ainult sel juhul, kui soojendamisel ei muutu uuritava 
objekti koeelemendid ega rakkude sisaldusained. 

2. Kasutada värskelt keedetud ja jahutatud vett, mis 
ei sisalda õhku. Õhuvaba vesi absorbeerib õhu kiiresti, 
seejärel paigutatakse lõigud uurimis vedelikku. 

3. Paigutada lõigud absoluutsesse alkoholi, mis li
saks õhumullide tekkimise vältimisele muudab lõigud 
kõvaks ning need on kergemini ülevüdavad uurimis-
vedelikku. Alkoholi tarvitamise puhul tuleb aga arves
tada vaikude, eeterlike õlide, mõnede rasvade ja pig
mentide lahustu vust. 
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Droogipulbrite 
ettevalmistamine uurimiseks 

Droogipulbrite mikroskoopilised uurimised teosta
takse peaaegu kõik läbivas valguses. Sel põlyusel peab 
uuritav pulber olema küllaldaselt peen ning asetatud 
vaatlemiseks sobivasse vedelikku. Enamik kasutatavaist 
droogipulbritest ongi juba sobiva peensusastmega ja 
nende mikroskoopiliseks uurimiseks on ainult tarvis nad 
sobivasse vedelikku asetada. Kui on vaja uurida 
jämedamaid pulbreid, tuleb väike osa pulbrist veel kord 
peenestada või valmistada suurematest osakestest 
prepareerimisnoaga lõigud. Vaatlemine sobivas vedelikus, 
mis enamasti lahustab rakkude sisu, võimaldab optiliselt 
selgema pildi saamise ning diagnostilise tähtsusega 
tunnuste parema avastamise. Vaatlemisvedelikus 
omandavad droogi kuivamisel kokkutõmbunud rakud 
oma esialgse kuju. 

Niisiis on droogipulbri ettevalmistamine mikroskoopi
liseks uurimiseks võrdlemisi lihtne. Oluline on üksikute 
toimingute järjekord, mis väldib asjatut ajakulu ja 
ebameeldivusi. 

Preparaadi valmistamiseks asetatakse esemeklaasile 
1...2 tilka sobivat vedelikku, lisatakse märja prepa-
reerimisnõela otsaga veidi uuritavat pulbrit, segatakse 
hoolikalt ühtlaseks seguks ja kaetakse katteklaasiga. 
Oluline on, et esemeklaasile asetatakse enne vedelik ja 
alles süs pulber. Vastupidi toimides võib sattuda eseme
klaasilt pipeti külge ja koos pipetiga reaktnvipudelisse 
pulbrit, mis põlyustab reaktiivi riknemist ja segadusi 
edaspidisel uurimisel. 

Nii vedelikku kui ka pulbrit tuleb võtta parajal hulgal. 
Väikese pulbrikoguse korral võib juhtuda, et kõik vaja
likud üksikelemendid ei satugi preparaati. Suur hulk aga 
takistab või raskendab osakeste uurimist, sest pulbri-
osakesed katavad üksteist. 

Vedelikku tuleb esemeklaasile võtta täpselt niipalju, et 
see täidaks kogu katteklaasi aluse. Kui preparaadi 
valmistamisel võetakse vedelikku rohkem, on pulbri-
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osakesed katteklaasi all kergesti liikuvad, mis takistab 
nende uurimist. Liigne vedelik eemaldatakse filter
paberiga, muidu võib vedelik sattuda isegi katteklaasi 
ülemisele pinnale ja suure suurenduse kasutamisel 
kalyustada kergesti mikroskoobi objektiivi. Niisugusel 
juhul katteklaas eemaldatakse, pestakse, kuivatatakse 
ja asetatakse uuesti preparaadile. Katteklaasi ülemiselt 
pinnalt filterpaberiga vedelikku eemaldada ei saa. 

Kui vedelikku on võetud liiga vähe, jäävad pulbri-
osakesed vedelikust välja, katteklaas kleepub tugevasti 
esemeklaasile ja preparaati tekib rohkesti õhumulle. Sel 
juhul lisatakse katteklaasi kõrvale tilgake reaktiivi, mis 
voolab ise katteklaasi alla, ilma et viimast tarvitseks ära 
võtta. Liigne vedelik eemaldatakse vajaduse korral 
filterpaberiga. 

Väga sageli tekivad preparaadi valmistamisel katte
klaasi alla õhumullid. Neid nähakse vaadeldavate osa
keste kõrval tumedapiiriliste ringidena, mida algajad 
võivad kergesti pidada uuritava pulbri elementideks. 
Õhumullid tekivad pulbri mitteküllaldasel segamisel vaat-
lemis vedelikuga ja katteklaasi hooletul pealeasetamisel. 
Mullide vältimiseks tuleb hoolikalt jälgida, et pulber 
märguks vedelikuga täielikult ja alles seejärel asetada 
katteklaas preparaadile. Katteklaas pannakse prepa
raadile poolviltu, nii et see esialgu puudutaks ühe ser
vaga esemeklaasi ning hiljem nõelaga hoidmisel lan
geks aeglaselt preparaadile. Õhumullide kõrvaldamiseks 
võib preparaati ka nõrgal leegil soojendada (vt. eespool 
P- 1). 

Droogipulbrite uurimiseks valmistatakse tingimata 
mitu preparaati ning võrdluseks ka preparaat tuntud 
pulbrist (kui ühe või teise pulbri suhtes tekib kahtlus). 
Iga preparaat valmistatakse eraldi esemeklaasile. 
Preparaat tuleb asetada võimalikult esemeklaasi kes
kele, mis hõlbustab tööd mikroskoobiga, võimaldades 
esemeklaasi kinnitamist mikroskoobilauale ja liiguta
mist vaatlemisel, ilma et preparaat seejuures kanna
taks. 

Sageli on tarvis uurida droogipulbreid mitmes 
vedelikus. Sel juhul tuleb iga kord valmistada uus pre
paraat. Kõik vajalikud lühemaajalised soojendamised ja 
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kuumutamised tehakse esemeklaasil. Preparaat kaetakse 
seejuures katteklaas iga ja soojendatakse kas piiritus-
või gaasileegis või elektripliidil. Aurunud vedelik 
asendatakse uuega katteklaasi eemaldamata. Pikema
ajaliselt kuumutatakse katseklaasis. 

Mehhaaniliste elementide täpsemaks uurimiseks tuleb 
nad isoleerida ümbritsevaist kudedest. Isoleerimiseks 
matsereeritakse droogipulbrit Schultze meetodi järgi. 
Selleks asetatakse väike osa droogipulbrit ja niisama 
раЦи kaaliumkloraati laiemasse katseklaasi, lisatakse 
niipalju kontsentreeritud lämmastikhapet, et pulber oleks 
vedelikuga täielikult kaetud ning keedetakse väikesel 
leegil gaasi eraldumiseni. Pärast mõneajalist seismist 
valatakse segu vette ja lastakse settida. Vedelik eemal
datakse. Settinud taimeelemente pestakse veega ja 
uuritakse mikroskoobiga. Matseratsioonil eralduvad rakud 
üksteisest. Rakusisaldis koos kristallidega lahustub, 
pigment laguneb ja ligniin eemaldub rakuseintest, mis
tõttu puitunud elemendid ei anna enam iseloomulikku 
reaktsiooni. Pikemal matseratsioonil hakkab lagunema 
ka tselluloos, mistõttu pooride piirjooned kaovad. 

Droogide uurimisel 
kasutatavad vedelikud 

Droogide ja droogipulbrite mikroskoopimisel kasu
tatakse mitmesuguseid vedelikke, olenevalt sellest, mil
list efekti tahetakse saavutada. Kudede ja rakkude 
ehituse ning kuju uurimiseks tarvitatakse tavaliselt 
indiferentseid või preparaati selitavaid vedelikke. 
Indiferentsed vedelikud ei toimi uuritavasse preparaati 
ega tekita selles olulisi muutusi. Selitavad vedelikud 
lagundavad ja lahustavad rakkude sisaldusaineid, mille 
tagajärel kudede ehitus ilmneb selgemalt. 

Indiferentsed vaatlemisvedelikud on vesi ja glüt-
seriin. Selitavate vedelike hulka kuuluvad kloraal-
hüdraadi-, fenooli-, naatriumsalitsülaadi-ja kaalium- või 
naatriumhüdroksiidilahus. 
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1. Vesi. Mikroskoopimisel kasutatavate vedelike hul
gas on veel kõige väiksem tähtsus. Veega valmistatud 
préparait on tume ja ebaselge. Vees ei laJiustu droogides 
ja droogipulbrites leiduvad kaltsiumoksalaadikristallid, 
eeterlik õli ega valk. Küll aga pundub või lahustub vees 
limaja lagunevad aleurooniterad. Rasv eraldub j a valgub 
kokku suuremateks tilkadeks. Ainult tärklis et erad on 
veega valmistatud preparaatides hästi nähtavad, mistõttu 
vesi on sobivaks vaatlem i s vedelikuks tärklise uurimisel. 

8. Glütseriin. Vees kergesti lahustuvaid koostisaineid 
vaadeldakse kontsentreeritud glütseriinis või võrdsetes 
osades glütseriinija alkoholi segus. Glütseriinis ei lagune 
ega lahustu tärklis ja aleurooniterad. Alkoholi ja glütse-
riini segus saavad nähtavaks limaepidermised ja -rakud. 
Glütseriin ei kuiva nii ruttu kui vesi, seetõttu võib 
glütseriiniga valmistatud preparaate säilitada mitu päeva. 
Pikemat aega glütseriinis seistes muutuvad taimerakud 
ja -koed läbipaistvamaks, mistõttu glütseriini võib pidada 
ka nõrgalt setitavaks vedelikuks. Veega lahendamata 
glütseriin ei ole kudede uurimiseks sobiv, sest suure 
hügroskoopsuse tõttu eraldab ta taimekudedest vee ning 
koed tõmbuvad kortsu ega ole vaadeldavad. Kudede 
uurimisel võib kasutada veega latyendatud glütseriini. 

3. Kloraalhüdraat. Kõige paremaks selitamis-
vedelikuks droogide j a droogipulbrite uurimisel on kloraal-
hüdraadilahus. Sobiv vedelik saadakse, lahustades 20 
osa kloraalhüdraati 5 osas vees. Et kloraalhüdraat 
preparaatides kergesti välja ei kristalliseeruks, lisatakse 
saadud lahusele umbes 5% glütseriini. Kloraal-
hüdraadilahus tõrjub õhu preparaadist välja, muudab 
rakuseinad läbipaistvaks ja lahustab paljusid raku 
sisaldusaineid. Rasvõli eraldub suuremateks tilkadeks ja 
lahustub ainult osaliselt. Tumedad rakukestad muutuvad 
heledamaks. Kaltsiumoksalaadikristallid kloraal-
hüdraadi toimel ei muutu. Kloraalhüdraat selitab prepa
raadi võrdlemisi kiiresti. Eriti häid tulemusi saadakse, 
kui uuritavat preparaati lastakse kloraalhüdraadi-
lahuses pool või isegi mitu tundi seista. Selitamis-
protsessi kiirendab preparaadi soojendamine. Kui see
juures kloraalhüdraat kristalliseerub, lisatakse katte
klaasi alla mõni tilk vett või glütseriini. 
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4. Fenool. Kloraalhüdraadi puudumise korral võib 
preparaatide selitamiseks kasutada fenooli. Lahuse 
valmistamiseks võetakse 8 osa fenooli, 2 osa vett ja 0,5 
osa glütseriini. Saadud lahus toimib taimekudedesse 
analoogiliselt kloraalhüdraadiga. Siiski, kaltsium
oksalaadikristallid on fenoolilahuses halvemini nähta
vad. 

5. Naatriiimsalitsülaat. KLoraalhüdraati võib asen
dada ka naatriumsalitsülaat. Lahuse valmistamiseks 
võetakse seda veega võrdsetes osades. Saadud vedelik 
selitab preparaati hästi. 

6. Kaalium- või naatriumhüdroksiid. Selitamiseks 
kasutatakse 3...15% vesi- või alkohollahuseid. Leelises 
punduvad ja kliisterduvad tärklisterad juba mõne minuti 
vältel. Kui preparaati soojendada või pikemat aega seista 
lasta, seebistub rasv, lahustuvad valkained ja tumedad 
koeelemendid muutuvad läbipaistvaks. Kõik koed pundu
vad leelises, seetõttu ei saada leelisega valmistatud 
preparaatide vaatlemisel ettekujutust elementide õigest 
suurusest. Leelise abil on aga võimalik kergesti eraldada 
üksikuid rakke või rakukihte. Selleks keedetakse uuri
tavat pulbrit esemeklaasil katteklaasi all nõrgal leegil 
kaalium- või naatriiimhüdroksiidilahuses, asendades 
aurunud vedeliku sama lahuse või veega. Kui pulbri-
osakesed on küllalt pehmed, surutakse katteklaasile ja 
nihutatakse katteklaasi edasi. Taimekoed peavad see
juures üksteisest eralduma. Kui katteklaasi nihutamisel 
soovitud osad ei eraldunud, keedetakse preparaati uuesti 
kas pikemat aega või kangemas leelises. Kirjeldatud 
meetod on eriti sobiv lehtede epidermide eraldamiseks 
ja uurimiseks. 
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Droogipulbrite tähtsamad 
eristamis tunnused 

Pulbris on palju rakke ja elemente, mis on ka teiste 
taimede samades organites. Nendele kui mitteolulistele 
elementidele ei pöörata pulbrite määramisel tähelepanu. 
Droogipulbrite määramisel tuleb mikroskoobiga leida 
need rakurühmitusedja koeelemendid, mis on uuritavale 
pulbrile iseloomulikud ning eristavad teda teistest oma
taolistest pulbritest. 

Droogipulbrite uurimiseks kasutatakse harilikult 
mikroskoopi, millel on makro- ning mikromeeterkruvi, 
revolver ja kaks objektiivi. Mikroskoop peab võimal
dama 80...120-kordse (väikese) ja 350...450-kordse 
(suure) suurenduse. Diafragmaga kondensor ja liikuv 
mikroskoobilaud kergendavad üksikelementide leidmist. 
Immersioonisüsteem pole tarvilik. 

Kaksikmurduvaid kehi, nagu tärkliseteri, kristalle, 
kiude ja sklereiide, on otstarbekas vaadelda polari-
seeritud valguses, milleks kasutatakse erimikroskoopi 
või lisatakse tavalisele mikroskoobile sellekohane sea
deldis. Polariseeritud valguses on kaks ikmurdu vad kehad 
hõlpsamini avastatavad. 

1. Lehed. Tähtsamad tunnused, mille kaudu leht-
drooge mikroskoopiliselt määratakse, on karvad, näär
med või mahutid, kristallid ja epiderm. Lehtede kar
vad on ühe- või mitmerakulised, paksu- või õhükese-
seinalised, pinnalt siledad või näsalised epidermi-
moodustised. Mitmerakulised karvad omakorda võivad 
olla lihtsad, harunenud, täht- või tuustikkarvad, peake
sega või ilma. Oluline on ka karvade kuju (pütsa-
kiyulised, papillikujuüsed, kõverdunud, kokkulangenud 
rakkudega jt.) ning nende esinemise sagedus (puuduvad, 
vähe, palju). Eeterlikku õli või valku sisaldavad näär
med on samuti epidermimoodustised. Nende kuju on 
sageli iseloomulik kogu taimesugukonnale. Tunduvalt 
harvemini tuleb ette parenhüümi laskunud eeterliku õli 
või vaigumahuteid ja piimatorusid. Kristallid on tavaliselt 
tohlparenhüümiя või juhtkimpude läheduses raf üdidena, 
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druusidena, kristall-liivana või üksikkristallidena. Sageli 
on üksikkristallid koondunud juhtkimpude timber kristall-
ümbriseks, mille iga kristall asub omaette väikeses 
rakukeses. Mõnel juhul võib kristalle olla ka epidermis. 
Need koosnevad tavaliselt kaltsiumoksalaadist. 

Lehtede epidermirakud on pindvaates sirgeseina-
lised või lainelised, sileda või kurrulise kutiikuliga või 
ilma. Õhulõhed, olles sageli iseloomulike kaasrakkude 
kuju ja arvuga, asuvad kas ainult alumises või nii 
ülemises kui ka alumises epidermis. Mõnel juhul on 
oluliseks tunnuseks ka karvade kinnituskohta ümb
ritsevate epidermirakkude arv ja kuju. Lehe tippudes ja 
hammastel võivad olla veelõhed ehk hüdatoodid, mis on 
kergesti tuntavad nende juurde suunduva trahheiidide 
kimbu kaudu. 

Lehtede iseloomulikud tunnused on suuremate tüki
kest e pindvaates hõlpsasti avastatavad. Mikromeeter-
kruvi pööramisel nähakse epidermi oma moodustistega 
ja lehe sisemist osa koos roodude, kristallide ja mahu
titega. Sam m as kude paistab ühtlaste ringidena, tohlkude 
on ilma kindla kujuta. Roodudes nähakse õhukesi 
spiraalsooni (ühes või mitmes reas). Rool ja paren-
hüümil ei ole määramisel erilist tähtsust: nad on 
kõikidel lehtedel peaaegu samasuguse ehitusega. 

Pulbristamisel muutub lehe sisemine, pehme osa kujuta 
tükkideks. Ainult roodude ja epidermi juures säilivad 
suuremad rakurühmad. Kohati on sammaskude nähtav 
ristlõikena, s.o. piklike, tihedasti üksteise kõrval olevate 
rakkudena. Lehe epiderm on elastne ega purune kergesti. 
Pulbris nähakse epidermi mitmerakuliste tükkidena koos 
tervete või osaliselt purunenud karvadega. Kristallid 
säilivad tavaliselt hästi, kuid suuremad druusid võivad 
mõnel juhul puruneda. Kristallümbrise kristallid on tihti 
rakkudest välja langenud. Rood katkevad pikkadeks 
tükkideks. Jämedamates pulbrites nähakse ristsuunas 
rebenenud suuremaid või väiksemaid lehetükke. 

2. Ürdid. Jämedalt peenestatud ürdid sisaldavad 
rohkesti lehetükikesi, olles viimastele iseloomulike 
tunnuste kaudu hõlpsasti määratavad. Ürtide leht-
droogidest eraldamiseks tuleb peenemate pulbrite korral 
pöörata tähelepanu varre-, õie- ja viyaelementidele. 
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Varreosad esinevad suuremate juhtkimpude ja kiudude 
tükkidena. Varre epiderm koosneb täisnurksete 
seintega rakkudest. Õieelementidest nähakse tolmuteri 
ja emakasuudmeid, sageli ka kroonlehtede osi. Enamik 
õieosadest aga puruneb tundmatuseni. Vigade ja seemnete 
olemasolu järeldatakse iseloomulikust vilja- ja seemne-
kestast ning rohkesti rasva ja tärklist sisaldavatest 
parenhüümitükikestest. 

3. Õied. Pulbristatud kiyul pole õied peaaegu üldse 
kasutusel. Tervelt on õied tuntavad kiyuja värvuse järgi 
ilma mikroskoobi abita. 

4. Seemned. Tähtsaimaks tunnuseks on seemnekest, 
mis koosneb vähestest või paljudest kihtidest. Määra
misel on kõige olulisem osa mehhaanilistel kesta-
elementidel. Mehhaanilised rakud võivad olla seemne-
kestaga paralleelselt sirutunud - lamanduvad, või 
seemnekesta suhtes risti - palissaadsed. Iseloomulikuks 
tunnuseks võivad olla ka seemne epidermirakkude kuyu, 
seinapaksendid või karvad. 

Idu j a toitekoed on peaaegu kõikidel seemnetel sarnase 
ehitusega, erinedes ainult rakkude sisaldise poolest. 
Sagedasemad raku sisaldisosised on rasv, tärklis ja 
valkaine. 

Pulbristamisel puruneb parenhüüm väga tugevasti. 
Rakus is aldis eraldub rakkudest ja moodustab suurema 
osa pulbrist. Erilist tähelepanu tuleb siin pöörata 
rakusisaldise uurimisele. Seemnekest säilib paremini, 
rebenedes suuremateks või väiksemateks lamedateks 
tükkideks (olenevalt pulbri peensusastmest). 

5. Viljad. Viljade pulbreid iseloomustavad kõik seem
nete all kirjeldatud tunnused. Lisaks nendele märga
takse veel viljakatte olemasolu. Viljakate on väga mitme
suguse ehitusega ning määramisel olulise tähtsusega. 

6. Juured ja juurikad. Identifitseerimisel on kõige 
suurem tähtsus parenhüümirakkude sisaldisel ja juht
kimpude süsteemil. Parenhüü m irakud sisaldavad kõige 
sagedamini tärklist. Tärklis on suurte teradena, millel on 
taimele või lähedastele liikidele iseloomulik kiyu, ehitus 
ja suurus. Mõnel juhul on inuliini (korvõielised), rasvõli, 
tihti kristalle, harvemini lima, parkaineid, suhkruid ja 
muid koostisaineid. 

16 



Sõeltorud on väikesed ja mittemärgatavad ning 
olulise tähtsuseta. Ainult mõnedes juurtes, kus on palju 
surnud ja kokkusurutud rakumasse, on nad nähtavad 
keratenhüümina ehk sarvniinena. Soonte ehitus on 
nähtav pikilõigus. Mehhaaji il istest elementidest võivad 
olla stereiidid ja sklereiidid. Mõnel juhul võib näha ka 
piimatorusid. 

Pulbris on rohkesti purunenud parenhüü mi ja selle 
sisu. Paremini säilivad mehhaanilised elemendid ja soo
ned, rebenedes algul pikisihis ja hiljem ristisuunas tük
kideks. Koorimata juurte ja juurikate pulbris nähakse 
pruune korgitükke. Üheidulehelistelt taimedelt pärine
vate droogide pulbreis on paksenenud endospermitükid. 

7. Koored. Koordroogid on välimuselt väga sarnased. 
Nende eristamine välimuse järgi on raske isegi 
peenestamata droogi korralja mõnel juhul mikroskoobita 
peaaegu võimatu. Mikroskoopilisel uurimisel tehakse 
vahet välis-ja sisekoore vahel, kusjuures sisekoor ühtib 
teiskoorega ja hõlmab ala kambiumist säsikiirte 
lõppemiseni. Väliskoore alla kuuluvad esikoor ja peri
derm. Määramisel on oluline jälgida sklerenhüümsete 
mehhaaniliste elementide (sklereiidid ja stereiidid) 
paiknevust ja loomust. Mõnes koores võivad olla ka 
piimasooned ja eeterliku õli mahutid, kuid täiesti puududa 
puitsooned. 

Parenhüümirakkude sisust on tähtsad kristallid: 
nende kuyu ja rühmitus. Väga tihti moodustavad nad 
stereiidide ümber kristallümbrise, mis koosneb kalt-
siumoksalaati sisaldavatest väikeste rakkude ridadest. 
Igas kristallümbrise rakus on üks kristall. Oluline täht
sus on ka parkainetel, glükosiididel ja teistel struktuu
rita ainetel, mis avastatakse mikrokeemiliste reakt
sioonidega. Tärklisterad (kui neid leidub) on väikesed ja 
tüüpilise kujuta. Sõeltorud pole peaaegu üldse märga
tavad. 

Koore parenhüüm puruneb pulbristamisel tundma
tuseni. Suurel hulgal nähakse nelinurksetest rakku
dest koosnevaid pruune korgiplaadikesi. Mehhaanili
sed elemendid säilivad kõige paremini. Sklereiidid on 
üksikult või pesadena, stereiidid enamasti kimpudena. 
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Droogipulbrite koostisainete 
tõestamine 

Droogipulbrite identsuse määramisel on tarvis ku
dede ja rakkude mikroskoopilis-anatoomiliste tunnuste 
avastamise ning täpse vaatlemise kõrval uurida ka 
droogipulbrite koostisaineid. Selleks kasutatakse tava
liselt mikrokeemilisi reaktsioone, mis võimaldavad 
määrata raku sisaldisaineid ning rakukesta keemilist 
olemust. 

Mikrokeemilised reaktsioonid teostatakse eseme
klaasil (kui see pole alljärgnevas koostisainete tõestamis-
menetluste kirjelduses teisiti märgitud). 

Mitme droogipulbri iseloomulikud koostisained on 
eraldatavad mikrosublimatsioonil. Saadud reaktsiooni-
produktide edaspidine uurimine on droogipulbrite määra
misel tõhusaks abiks. 

1. Tärklis. 1. Joodi-ja kaaliurryodiidilahusega vär
vub tärklis siniseks või violetseks. Lahus valmistatakse 
värskelt iga kord enne tarvitamist Lugoli lahuse lah
jendamisel veega kuni helekollase värvuseni. Seismisel 
reaktiiv valastub. 

2. Joodi- ja kloraalhüdraadilahusega värvuvad 
tärklisterad mustjassiniseks, kusjuures terad lagu
nevad tunduvalt aeglasemalt kui puhtas kloraal-
hüdraadilahuses. Joodi-ja kloraalhüdraadilahus on eriti 
sobiv niisuguste droogipulbrite uurimisel, mis sisalda
vad vähe või väikeseteralist tärklist, kuid rohkesti 
rasva. Reaktiiv ühtlasi ka selitab preparaati. 

3. Tärklisterade kiyu ja ehitust vaadeldakse vees 
või lahendatud glütseriinis. Preparaati pole võimalik 
soojendada, sest tärklis kliisterdub kergesti. 

4. Tärklise saab preparaadist eemaldada kahel vii
sil: a) kui droogipulber sisaldab veidi tärklist, lahustub 
see juba esemeklaasil kloraalhüdraadilahuses või lee
lises seismisel või soojendamisel; b) suuremaid tärk-
lisehulki tuleb kõrvaldada tärklise suhkrustamisega. 
Selleks segatakse 1 g uuritavat pulbrit 100 ml veega, 
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lisatakse 20 tilka kontsentreeritud, soolhapet, keede
takse 30...60 min ja valatakse settimisklaasi. Eralduv 
sade koosneb rakukestadest, mida uuritakse kloraal-
hüdraadilahuses. Tärklisekliister, suhkur ja protoplasma 
jäävad lahusesse. 

2. Inuliin ja suhkur. 1. Inuliin on taimerakkudes 
amorfsete kogumikena. Alkoholiga valmistatud prepa
raatides ilmnevad iseloomulikud inuliini sfärokristallid. 

2. Innliin on tõestatav kõigile süsivesinikele ise
loomuliku Molischi rektsiooniga: uuritav pulber sega
takse esemeklaasil alkohoolse alfa-naftoolilahusega ja 
lisatakse 2...3 tilka kontsentreeritud väävelhapet. Inu
liin värvub roosakas violetseks ja lahustub. Tarvitades 
alfa-naftooli asemel tümooli, värvub inuliin samal me
netlusel punaseks. Positiivse Molischi reaktsiooni anna
vad ka tärklis j a suhkrud. Inuliini sisaldavates droogides 
tärklist ei ole, tema puudumist näitab negatiivne joodi-
reaktsioon. Suhkrute tõestamine vajab erimenetlusi ega 
ole droogipulbrite määramisel oluline. 

3. Rasvõlid. 1. Kontsentreeritud väävelhappe, klo-
raalhüdraadi ja osalt ka vee toimel eraldub rakkudest 
rasvõli ning valgub kokku suuremateks läiketa tilkadeks. 

2. Rasva seebistamine. Uuritav pulber segatakse 
esemeklaasil 15% alkohoolse leeliselahusega, kaetakse 
katteklaasiga ja soojendatakse. Mõne aja pärast ilmu
vad üksikult või kogumikena rasvhapete soolade kris
tallid. 

3. Alkajiniiniga värvuvad rasvõlitilgad punaseks. 
Uuritav pulber segatakse esemeklaasil alkajiniinilahu-
sega, kaetakse katteklaasiga ja lastakse vähemalt pool 
tundi seista. Alkajmiinilahus eemaldatakse filterpabe
riga ja asendatakse glütseriiniga. 

4. Sudaanilahusega värvuvad rasvõlitilgad kollakas-
punaseks. 

5. Rasva eemaldamiseks segatakse droogipulber 
eetri, kloroformi või petrooleetriga ja lastakse suletult 
vähemalt 12 tundi seista. Alkoholis lahustuvad rasvad 
raskesti. Erandiks on näiteks riitsinusõli, mis lahustub 
hästi alkoholis, kuid ei lahustu petrooleetris. 

4. Eeterlikud õlid, vaigud, vaha ja piimasoonte si
saldis värvuvad alkanniini- või sudaanilahusega 
roosaks kuni punaseks. 
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5. Aleurooniterad ja valkaine. Valkaine on seemnetes 
sageli koondunud, aleurooniteradeks. 

1. Aleurooniteri vaadeldakse rasvõlis või alkoholi ja 
glütseriini segus. Veega valmistatud preparaatides aleu
rooniterad lagunevad. 

2. Lugoli lahusega värvuvad aleurooniterad kuld
kollaseks Joodi glütseriinlahusega kollaseks või kollakas-
pruuniks. 

3. Milloni reaktiiviga värvuvad aleurooniterad tel
liskivipunaseks . 

4. Ksantoproteiinreaktsioon. Kui uuritavat pulbrit 
soojendada 10% lämmastikhappega, värvub valkaine 
kollaseks ja pärast vedeliku eemaldamist, ammoniaagi-
lahuse lisamise järel oranžiks. 

6. Lima. 1. Preparaati vaadeldakse alkoholi ja glüt
seriini segus, kus lima on nähtav klaasja massina. Kui 
preparaadile lisada tilk vett, paiskub lima rakkudest 
vä^ja. 

2. Kloraalhüdraadilahusega nähakse klaasjas limas 
kihilisust. 

3. Alkohoolse metüleensiniselahusega värvub lima 
helesiniseks. 

4. Tušireaktsioon. Droogipulbris võib lima puudu
mist eriti hästi näha tuši abil. Esemeklaasil segatakse 
ühele tilgale veele niipalju tušši juurde, et segu, vaadeldes 
seda valgel taustal, oleks must. Saadud tušisuspensi-
ooni raputatakse veidi droogipulbrit, hõõrutakse klaas-
pulgaga kiiresti segi, kaetakse ettevaatlikult katteklaa
siga, nii et klaasi alla ei jääks õhumulle, ja vaadeldakse 
väikese suurendusega. Kohtadel, kus asetseb lima, teki
vad selgelt läbipaistvad laigud, sest lima lükkab aega
mööda pundudes tušiosakesed eemale. Surudes prepa-
reerimisnõelaga kergelt katteklaasile, võib veenduda 
limatükikeste elastsuses ja sitkuses. 

7. Parkained. 1. Raudkloriidilahuse toimel värvuvad 
parkained siniseks või roheliseks. Kui sinisele reakt-
siooniproduktile lisada sidrunhappelahust, muutub si
nine värvus roheliseks. 

2. Kaaliumdikromaadilahusega tekib parkainet sisal
davates rakkudes punakaspruun sade. 

8. Kaltsiumoksalaadi kristallid. 1. Kristalle vaadel
dakse vee või glütseriiniga valmistatud preparaatides, 
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rohke rakusisaldisega pulbrites aga pärast preparaadi 
selitamist kloraalhüdraadi- või leeliselahusega. 

2. Polarisatsioonimikroskoobis läigivad kristallid 
tumedal vaateväljal. 

3. Kui kristallid pole hästi nähtavad (hästi peentes 
pulbrites või kristall-liiva korral), siis tõestatakse nende 
olemasolu kaltsiumoksalaadi muutmisega kipsiks. Selleks 
segatakse uuritav pulber esemeklaasil ühe tilga 50% 
väävelhappelahusega, kaetakse katteklaasiga ja soo
jendatakse. Mõne minuti pärast ilmnevad nõelad, sageli 
tähekesteks või kimbukesteks koondunud kipsikristallid. 
Seismisel muutuvad kristallid suuremaks. 

9. Alkaloidid ja glükosiidid on droogipulbrites tões
tatavad iseloomulike erireaktsioonide abil. Alkaloidide 
olemasolu droogipulbris tõestatakse alkaloidide üld-
sadestamisreaktiividega, millest otstarbekohaseimad on 
Dragendorffi ja Sonnenscheini reaktiiv. Pulber aseta
takse esemeklaasile, lisatakse 2...3 tilka 5% äädikhapet, 
kaetakse katteklaasigaja keedetakse. Mõne minuti pärast 
asetatakse teine katteklaas esimese kõrvale, kusjuures 
vedelik imbub teise katteklaasi alla. Esimene katteklaas 
eemaldatakse ja pulbriosakesed pühitakse ära. Siis 
asetatakse katteklaasi kõrvale tilk Dragenorffi või 
Sonnenscheini reaktiivi ja juhitakse reaktiivitilk klaas-
pulgaga ettevaatlikult katteklaasi servani. Reaktiivi 
imbumisel katteklaasi alla tekib vedelike kokkupuutekohal 
alguses hägusus, siis sade, mis on nähtav ka ilma 
mikroskoobita. 

10. Tselluloos. 1. Lugoli lahus väävelhappes värvib 
tselluloosi siniseks. Uuritav pulber asetatakse eseme
klaasil mõneks minutiks joodi- ja kaaliunyodiidilahu-
sesse, vedelik eemaldatakse filterpaberiga ja lisatakse 
mõni tilk 60% väävelhapet. 

2. Tsinkkloriidi-, kaaliunyodiidi- ja joodilahusega 
värvub tselluloos aegamööda violetseks. Uuritav pulber 
asetatakse esemeklaasile suurde reaktiivitilka, lastakse 
umbes veerand tundi seista ja kaetakse siis katte
klaasiga. Kork ja puitunud elemendid värvuvad see
juures kollaseks, tärklis siniseks. 

3. Schweizer! reaktiivis tselluloos pundüb ja lahustub; 
kutiikul jääb lahustumatuks. 
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11. Lignim. 1. Floroglutsiinilahuse toimel värvub 
ligniin punaseks. Uuritav pulber segatakse esemeklaasil 
floroglutsiinilahusega, vedelik eemaldatakse filter
paberiga ja lisatakse mõni tilk kontsentreeritud sool
hapet. Vaatlemiseks asendatakse soolhape kloraal-
hüdraadilahusega. 

2. Aniliinsulfaadilahusega värvuvad puitunud raku-
seinad kollaseks. 

3. Lugoli lahus väävelhappes või tsinkkloriidi-, 
kaaliunyodiidi- ja joodilahus värvivad puitunud raku-
seinad kollaseks või pruuniks. 

4. Paranitrоалi 1 iinilahusega värvuvad puitunud koed 
kiiresti oranžiks. Preparaati vaadeldakse glütseriinis. 

12. Kork. 1. Lugoli lahus väävelhappes või tsink
kloriidi-, kaaliunyodiidi- ja joodilahus värvivad korgis-
tunud ja kutiniseerunud rakud (nagu puitunud elemen-
didki) kollaseks või pruuniks. 

2. Sudaanilahuse toimel värvub kork oranžiks. 
13. Mikrosublimatsioon. Droоgipulbritest kuival 

kuumutamisel eralduvate ja jahtumisel kergesti kris
tallis eeruvate keemiliste koostisainete avastamiseks 
kasutatakse mikrosublimeeri m i smenetlust. Hästi subli-
meeruvad ja kristalluvad näiteks antrakinoonideri-
vaadid, kofeiin, bensoehape ja mitu teist droogides 
leiduvat ainet. Isoleerunud kristallid on harilikult nii
võrd puhtad, et neid võib kas keemiliste või füüsikaliste 
meetoditega kergesti identifitseerida. 

Mikrosublimatsiooniks asetatakse väike hulk uuritavat 
droogipulbrit esemeklaasisuurusele plekitükile, mille ühel 
otsal on 3 mm kõrgune painutatud äär, ning kaetakse 
esemeklaasiga nii, et viimane toetuks pleki painutatud 
äärele. Kogu seade asetatakse vastaval alusel asuvale 
umbes 2 mm paksusele asbestplaadile ja kuumutatakse 
siis nõrgal leegil. Esialgu eemaldub droogipulbrist 
niiskus, mis kondenseerub pealeasetatud esemeklaasile 
hallika kattena. Pärast niiskuse eemaldumist asenda
takse esemeklaas uuega ja kuumutatakse tugevamini. 
Seejuures tekivad sublimeeruva aine enam või vähem 
värvunud aurud, mis kondenseeruvad esemeklaasil. 
Esemeklaase vahetatakse mitu korda, kuni droogipulber 
hakkab söestuma. Eraldunud sublimaati vaadeldakse 
mikroskoobiga kohe ja pärast mõneajalist seismist. 
Kristallide lähem uurimine toimub polarisatsiooni-
mikroskoobis või ainele iseloomulike mikrokeemiliste 
reaktsioonidega. 
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Kasutatavad reaktiivid 
Alkanniinilahus: 0,5 g alkanniini lahus takse soojendami

sel 20 ml-s 80%-lises äädikhappes, lisatakse 50 ml 50%-list 
alkoholi ja filtritakse. 

Alkohol: absoluutne ja 95%-line. 
Alkoholi ja glütseriini segu: võrdsed osad 95%-list alkoholi 

ja glütseriini. 
Amxnooniuxnhüdroksiidilahus: 10%-line vesilahus. 
Anunooniumvanadaadilahus: 1 g amm oonium vanadaati 

lahustatakse 10 ml-s kontsentreeritud väävelhappes. 
Awii»nmiifaa«iiiaiin.q? 2% aniliinsulfaati 0,5%-lises väävel

happes. 
Booraksi-ja karnriin ila hua: 1,5 g karmiinija 2 g booraksit 

lahustatakse keetmisel 25 ml-s vees ja lisatakse 25 ml 
70%-list alkoholi. Lastakse seista ja filtritakse. 

Dragendorffi reaktiiv: 8 g aluselist vismutnitraati 
lahustatakse 20 ml 30%-lises lämmastikhappes ja kallatakse 
vähehaaval, tublisti segades, kaaliunyodiidilahusesse, mis on 
saadud 27,2 g kaaliumjodiidi lahustamisel väheses vees. Jäe
takse võimalikult külma kohta seisma, eemaldatakse kris
tallid ja lahjendatakse veega 100 ml-ni. Säiltatakse valguse 
eest kaitstult. 

Fenoolilahus: 8 osa fenooli lahustatakse 2 osas vees ja 
lisatakse 0,5 osa glütseriini. 

Floroglutsiinilahus: 1%-line alkohoUahus. 
Glütseriin: veevaba ja 50%-line vesüahus. 
Joodi glütseriinilahus: joodiga küllastatud glütseriin. 
Joodi- ja kloraalhüdraadilahus: joodiga küllastatud klo-

r aalhüdraadilahus. 
vnaiiiimbiiHyftirgiiriiiahiiar 10%-line vesilahus ja 10%-line 

alkohollahus. 
yyaliiirwHilrynmaariilahiifl; 10%-line Vesilahus. 
Kloraalhüdraadilahus: 80%-line vesilahus, millele on lisa

tud 5% glütseriini. 
Lugoli lahus: 1% joodi ja 2% kaahunyodiidi vees. Mõlemad 

ained lahustatakse esialgu väheses vees. Säilitatakse valguse 
eest kaitstult. 

TJžrarangt-ilrViap*»- krvnt.gpntrr Pfifit.iid ja. 10%-line vesilahus. 
Metüüleensiniselahus: 0,02%-line alkohollahus. 
Milloni reaktiiv: elavhõbe lahustatakse võrdses osas 

suitsevas (89%-lises) lämmastikhappes ja lahjendatakse sama 
mahu destilleeritud veega. 
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Naatriumhüdroksiidilahus: 10%-line vesilahus ja 10%-line 
alkohollahus. 

Naatriumsalitsülaadilahus: 50%-line vesilahus. 
a-naftoolilahus: 20%-line alkohollahus. 
ParanitroanUiinilahus: 1%-line vesilahus. 
Raudkloriidilahus: 1%-line vesilahus ja 1%-line alkohol

lahus. 
Rasvõli: oliivi- või mandliõli. 
Sonnenscheini reaktiiv: 1 g fosformolübdeenhapet lahus

tatakse 10 ml vees ja lisatakse 50 ml 30%-list lämmastik-
hapet. 

Soolhape: kontsentreeritud ja 12,5%-line vesilahus. 
Schweizer! reaktiiv: värskelt valmistatud vaskoksiid 

lahustatuna 20%-lises ammooniumhüdroksiidis. 
Sudaanilahus: 0,1%-line sudaan Ш (amidoasobenso-ß-

naftooli) lahus võrdsetes osades alkoholis ja glütseriinis. 
Tanniinilahus: 20%-line ja 5%-line vesilahus. 
Tsinkkloriidi-, kaaliumjodiidi- ja joodilahus: 30 g 

tsinkkloriidi, 5 g kaaüumjodiidija lg joodi lahustatakse 14 ml 
vees. Säilitatakse valguse eest kaitstult. 

Tušš. 
Tümoolilahus: 20%-line alkohollahus. 
Vanadiinväävelhape: 0,5% vanadiinammooniumi 

kontsentreeritud väävelhappes. 
Vanilliinsoolhape: 2%-line vanilliinilahus alkoholis, millele 

on lisatud seitsmekordne hulk kontsentreeritud soolhapet. 
Vesi: destilleeritud vesi. 
Väävelhape: kontsentreeritud, 80%-line ja 60%-line 

vesilahus. 
Äädikhape: 5%-line vesilahus. 
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Droogide 
mikroskoopiline 
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Connus Ledi palustris 
Sookailuvõrsed 

Тйvitalni! Ledum palustre L., Ericaceae 
Sookail, kanarbikulised 

Droog. Leb istunud võrsete, lehtede ja mõningase hulga 
vigade segu. Lehed on vahelduvad, lühikese lehevarrega, 
nahKlad, lineaalsüsyad, terveservalised, pikkus 15...45 mm, 
laius kuni 5 mm, allapoole käärdunud servaga; pealispinnalt 
tumerohelised, läikivad; alumiselt küljelt kaetud tihedalt 
roostepruunide vilkate karvadega. Ka varred on vUtyalt 
roostepruunide karvadega kaetud. Vili on viiepesaline kupar. 
Lõhn terav, spetsiifiline. Maitset ei määrata. 

Mikroskoopia. Lehe pealtvaates on epidermirakud 
väikesed, õhukeste või võrgukxyuliseit paksenenud 
kurruliste seintega, roodude kohal on rakuseinad sirged. 
Õhulõhed ainult lehe alumisel pinnal, suured, veidi 
tõstetud, 4. ..8 kaasrakuga. Lehe pealmine pool on kaetud 
paksu kutiikuliga; karvu kohtab harva. Lehe alumisel 
pinnal on tihedalt kolme tüüpi karvu: 1) pikad 
mitmerakulised linditaolised kurrulised ja keerdunud 
karvad, mis koosnevad kahest reast punakaspruuni 
sisaldisega rakkudest; 2) väikesed, paksu kestaga 
üherakulised karvad, mis on kaetud karvase kutiikuliga; 
3) ühe- või mitmerakulise jalakesega ümara, mitme-
rakulise peakeseganäärmekarvad, mis sisaldavad õlikaid 
tilku. Eeterliku õli näärmed lehe mõlemal pinnal, kuid 
rohkem alumisel; nad koosnevad suurest lapikust 
peakesest, mis on moodustunud kahte tüüpi rakkudest: 
näärme aluse juurde paigutunud 6...10 väikesest üma
rast rakust ja 10... 12 suurest, peaaegu lamedast rakust, 
mis moodustavad eelnevate kohale nagu kupli; näärme 
jalake on lühike, kaherealine, koosneb mitmest väikesest 
rakust. Lehe mesofüllile on iseloomulik selgelt väljen
dunud aerenhüüm, kaltsiumoksalaadidruusid, harvem 
üksikud pris maksulised kristallid ja nende kogumikud. 

A. Lehe ülemise epidermi pinna vaade. 
B. Lehe alumise epidermi pinnavaade. 
C. Lehe ristlõik roo kohalt. 1. Ülemine epiderm. 2. 

Sammas kude. 3. Suured õhükeseseinalised rakud. 4. 
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4. Kobekude. 5. KoUenhüüm. 6. Juhtkimbu kiuline 
ümbris. 7. Parenhüüm. 8. Ksüleem. 9. Floeem. 
10. Paksuseinalised klorofülli \ sisaldavad rakud. 
11. Alumine epiderm. 12. Üherakulised paksuseinalised 
karvad. 13. Seina vaheline nääre. 14. Peakesega 
näärmekarv. 15. Mitmerakuliste lihtsate karvade alused. 

Prepareerimine. Vaadelda lehe rist lõiku kloraal-
hüdraadis. 
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Cortex Frangulae 
Paakspuukoor 

Tûvitaim: Frangula alnus Miller, Rhamnaceae 
(Harilik) paakspuu, türnpuulised 

Droog. Mitmesuguse pikkusega, 0,5...2 mm paksud, 
kuivamisel kokkurullunud kooretükid. Välispind peaaegu sile, 
tume- või hallikaspruun, valkjate, ristisihis sirutunud 
koorelõvedega. Vanematel koortel koorelõved laiali valgunud 
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hallideks laikudeks. Kui välimised korgikihid kergelt maha 
kraapida, ilmuvad nähtavale sisemised punased kihid. Koore 
sisepind sile, kollakasoranž või pruun. Murrupind siseosas 
kiucyas. Lõhn nõrk, maitse mõru. 

Mikroskoopia, l. Koore ristlõik. Koor on kaetud 
10...20-realise korgikihiga, mis kohati katkestatud 
koorelõvedest. Sisemised korgikihid punase raku-
sisaldisega. 2. Felloderm mitmerealine, kollenhümaatili-
selt paksenenud. 3. Stereiidid, puitumata või vähe 
puitunud, ümbritsetud kristalle sisaldavate rakkudega. 
Sklereiide ei ole. 4. Primaarse koore parenhüüm 
limarakkudega. Parenhüiimirakkudes väikesed, ümmar
gused tärklisterad ja kaltsiumoksalaadi druusid, mis on 
sageli koondunud pesadena. 5. 1...3-realised säsikiired, 
mis jaotavad sekundaarse koore nähtavateks osadeks. 
6. Säsikiirtevahelises koes asuvad sõeltorude rühmad ja 
tangentsiaalsete vöödena stereiidide rühmad, mis on 
osalt puitunud ja ümbritsetud üksikkristalle sisaldavate 
rakkude ridadega. 

Pulber. Kollakas pruun, mitmekihiline, õhukese-
seinaline kork punase sisuga. Parenhüii m i rakud nendega 
risti asetsevate säsikiirte rakkudega ja kaltsiumoksa-
laadi druusidega. Tärklisterad väga väikesed ja ainult 
väliskoore parenhüümis. Tugevasti paksenenud niine-
kiudude tükid kristallümbrisega. Kristallid kuni 20 ц 
suured. Sklereiidid puuduvad. 

Mikrokeemiline reaktsioon. Kaalium- või naatrium-
hüdroksiidilahusega värvub pulber punaseks. Mikro-
sublimatsioonil saadakse kollased kristallid, mis leeli
sega annavad punase värvuse (antrakinooniderivaadid). 

Prepareerimine. Vaadelda koore ristlõiku kloraal-
hüdraadis. 
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Cortex Quercus 
Tammekoor 

Tuvitaim: Quercus robur L. (Quercus pedunculata 
Ehrh.), Fagaceae 
Harilik tamm, pöögilised 
Quercus petraea (Matt.) Liebl. 
(Q. sessüiflora Sai.) 
Kivitamm e. lääneta.m m 

Droog. Mitmesuguse pikkusega, 2...3 mm paksud, kuivamisel 
rullunud kooretükid. Kogutakse varakevadel noortelt tüvedelt, 
võrsetelt ja okstelt. Välispind peaaegu sile, helepruun või 
helehall, hõbeläikega, pragudeta. Kohati märgata koore-
lõvesid. Sisepind kollakas või punakaspruun, rohekate piki-
sihis kulgevate väljaulatuvate ribidega. Välimine koor 
murrupinnalt teraline, sisepind kiusas. Lõhn on nõrk, oma
pärane, tugevneb koore niisutamisel veega, maitse tugevalt 
kootav. 

Mikroskoopia. A. Koore välise osa ristlõik. 1. Koor 
on kaetud mitmerealise korgikihiga, mille rakud on 
õhukeseseinalised, pruuni sisaldisega. 2. Kollenhüüm, 
mitmereaUne, sisaldab klorofülli. 3. Primaarse koore 
parenhüümis kaltsiumoksalaadi druusid või üksikud 
kristallid ja mõned sklereiidide pesad. 4. Primaarse ja 
sekundaarse koore piiril väikestest värvuseta stereii-
dide rühmadest ja tangentsiaalselt sirutunud kollastest 
sklereiididest koosnev katkestamata lntmehhaaniline 
rõngas. Noorte võsude koortes koosneb mehhaaniline 
rõngas ainult stereiididest. 5. Sekundaarne koor. Ka 
sekundaarses koores stereüdide rühmad tangentsiaal-
sete, paralleelsete vöönditena. Stereüdide rühmad kris-
tallrakkude ümbrisega. Säsikiired üherealised. Kohati 
säsikiired 20...30 rida laiad. Neis leidub (eriti kambiumi 
läheduses) sklerendide pesi, millest on tingitud koores 
sisemisel pinnal nähtavad, ribid. 

B. Sekundaarse koore ristlõik. 1. Säsikiired. 
2. Stereüdide rühmad, mida ümbritsevad kristalle 
sisaldavate rakkude read. 3. Sklerendide rühm. 

C. Sekundaarse koore pikilõik. 1. Sterendid, ümbritsetud 
kristallrakuridadega pinnalõigus. 2. Sterendid piküõigus, 
ümbritsetud kristallrakuridadega. 
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Pulber. Kollakaspruun, õhukeseseinaline laine kork. 
Rohkesti väikeserakulist õhukeseseinallst parenhüümi 
kaltsiumoksalaadi druuside ja pesadeks koondunud skle-
rendidega. Stereüdide rühmad kristallümbrisega. Tärklis 
puudub. 

Mikrokeemiline reaktsioon. Raudklorüdilahusega 
värvuvad lõigus kooreparenhüüm, säsikiiredja sterendid 
mustjassiniseks (parkained), kõrkja kollased sklereüdid 
jäävad värvumata. 

Prepareerimine. Vaadelda koore rist- ja piküõiku 
kloraalhüdraadis. 
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Cortex Viburni 
Lodjapuukoor 

Tûvitaim: Viburnum opulus L., Caprifoliaceae 
Harilik lodjapuu, kuslapuulised 

Droog. 10...20 cm pikad, kuni 1,5 mm paksud kuivamisel 
kokkurullunud või lamedad varakevadel kogutud kooretükid. 
Välispind kortsunud, harva sile, pruunikashall, hallikate või 
valkjate laikudega ja pruunikate koorelõvedega. Sisepind sile, 
pruunikaskollane, punaste täpikeste ja triipudega. Koore küy es 
tihti puiduosi. Murrupind välimises osas sile, siseosas kiucyas. 
Lõhn nõrk; maitse mõrkjas, kootav. 
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Mikroskoopia. Koore ristlõik. 1. Koor on kaetud 
mitmerealise korgikihiga, mille rakud on õhukese-
seinalised, pruuni sisaldisega. 2. KoUenhüüm. 3. Pri
maarse koore parenhüüm paksuseinalistest rakkudest. 
4. Rakkudes leidub rohkesti kaltsiumoksalaadi druuse. 
5. Primaarses koores üksikud stereiidid. 6. Sekundaarne 
koor. 7. 1...2-realised säsikiired. 8. Sklereiidid säsikiirte 
vahelises koes üksikult või rühmadena. Nooremates 
koortes sklereiidid puuduvad, rohkesti stereiide, 
parenhüüm is klorofüll. 

Pulber. Kollakas, kork õhukeseseinaline, lamedaist 
pruuni sisuga rakkudest. Parenhüüm koosneb iso-
diameetrilistest või sirutunud rakkudest, kaltsium
oksalaadi druusidega. Sklereiidid üksikult või pesadena. 
Kristallümbrisega kiud harva nähtavad. 

Mikrokeemiline reaktsioon. Raudkloriidilahusega 
värvub pulber roheliseks või mustjasroheliseks (park
ained). Koore sisepinna niisutamisel ühe tilga raud-
ammooniummaarjaselahusega ilmub mustjas rohe line 
laik (parkained). 0,5 g koore pulbrit soojendatakse 5 ml 
lahendatud väävelhappega, kolme minuti pärast on 
tunda iseloomulikku palderjanhappe lõhna. 

Prepareerimine. Vaadelda koore ristlõiku kloraal-
hüdraadis. 

Flores Calendulae 
Saialilleõisikud 

Tüvitaim: Calendula officinalis L., Asteraceae 
СCompositae) 
Harilik saialill, korvõielised (astrilised) 

Droog. Terved või osaliselt pudenenud korvõisikud 
diameetriga kuni 5 cm, ilma õisikuvarreta või kuni 3 cm 
pikkuse õisikuvarrega. Üldkatte lehed 1- või 2-realiselt, 
iineaalsüstgad, teravad, lühikarvased. Keelõied emased, 2- või 
3-realiselt, 2...3 cm pikad, vitalised, putkõied isased, 5-hamba-
lise krooniga, vihatud, kõik kollased või oranžid. Lõhn on nõrk, 
omapärane, palsamilõhnaline; soolakaskibeda maitsega. 

Mikroskoopia. Kolmehambalis e tipmega keelõied on 
alumises osas tihedalt kaetud lihtsate ja näärme-
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karvadega. Näärmekarva peakene koosneb 2, 4 või 
8 rakust. Keelõie epiderm koosneb pikkadest nelja
kandilistest sirgetest või peenkäärjatest õhukese-
seinalistest rakkudest. Õiekrooni rakkudes leiduvad 
väikesed kaltsiumoksalaadi kristallid või druusid ja 
ümarad oranžid kromatoplastid. Put köite alumises 
karvadega kaetud osas valdavad 1 ...2-realised 
näärmekarvad, harvem on kaherealisi lihtsaid karvu. 
Tolmuterad ümarad, ogalised. Katiselehed on servast 
tihedalt kaetud pikkade, 1...2-realiste lihtsate karvadega, 
kaherealiste näärmekarvadega j a harunenud karvadega. 

A 

A. Keelõie tipmine osa. B. Keelõie alumine osa. C. 
Keelõie epiderm. D. Putkõis. E. Tolmuterad. F. Esinevad 
karvatüübid. 

Prepareerimine. Vaadelda putk- ja keelõit kloraal-
hüdraadis. 
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Flores Chamomillae 
Kummeliõisikud 

Tûvitaim: Matricaria chamomilla L., Asteraceae 
(Compositae) 
Teekummel, korvõielised (astrilised) 

Droog. Korvõisikud. Üldkate kolmerealine, piklikest, töm
pide tipetega, kuivnahkjate servadega lehekestest. Õiepõhi 
õõnes, noorematel õisikutel poolkerajas, vanematel munajas, 
vanadel piklik. Õiepõtyal kuni 18 valget emaskeelõit ja 
rohkesti kahesugulisi kollaseid putkõisi. Noorte õisikute keel
õied on püstised, vanematel lamedalt laiuvad, veel vanematel 
tagasikäändunud. Viimase arenemisastme haak)alt kõverdu
nud keelõied on droogis enamuses. Õiekeelt läbib neli roodu, 
keele tipmed on enam-vähem kolmehambulised. Putkõied on 
kollase, viietipmese, lehtrikiyulise krooniga. Tolmukad kokku 
kasvanud, emakas kahe suudmega. Õied on karvatutita. Droogis 
korvikesed varreta või lühikese, mitte üle 3 cm pika varrega. 
Lõhn tugev, aromaatne, maitse vürtsikas, mõrkjas, kergelt 
limakas. 
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Mikroskoopia. A. Keelõis. Õiekroon ja sigimik on 
kaetud, rohekate, väikeste, korvõielistele iseloomulike 
õUnäärmetega. 

B. Putkõis. Kroon ja sigimik on väljastpoolt kaetud 
rohkete näärmetega. Putkõite kroon on 5-hambaline. 

C. Putkõie pikilõik. 
D. Putkõie sigimiku ristlõik. Sigimik on viie rooga, 

rood on asetunud ühele küljele. Nii roodudel kui ka 
roodudeta küljel on üksteise kõrval rohkesti limarakkude 
plaate, mis linditaoliselt koondunult pikisihis läbivad 
kogu sigimiku. Vagudes asetseb palju õlinäärmeid. 
Sigimikus on limaendospermiga ümbritsetud oovul. 
Õiepõlya koes on sekreedimahutid kollakaspruuni 
sisaldisega ja juhtkimbud stereiididega. 

E. Sigimiku ääre pinna vaade. 1. Limarakkude read. 
2. Õlinäärmete read. 

F. Tolmuterad ogalise eksiiniga ja kolme tolmutoru 
väljakasvamise kohaga. 

Pulber. Rohekaskollane, rohkesti tolmuteri, tolmu-
kottide kiukihi osi. Putkõites kroonlehtede kolmnurksed 
hõlmad, emakasuudmed, keelõite osi ja korvõielistele 
iseloomulikud näärmed. Kui on pulbristatud suuremal 
hulgal värsi sisaldav droog, leidub pulbris rohkesti kiude 
ja pooridega sooni. 

Prepareerimine. Vaadelda putk- ja keelõisi kloraal-
hüdraadis. 

Flores Sambuci 
Leetiripuuõied 

Tuvitaim: Sambucus nigra L., Caprifoliaceae 
Must leeder, kuslapuulised 

Droog. Kuivatatud õisikuvartest eraldatud õied. Õied on 
lühikese varrega, 5 mm laiad, valijad, vahel kollakad, karvadeta. 
Tupp moodustub viiest väikesest, kolmnurksest lehekesest. 
Kroon on viietipmeline. Tolmukaid on viis, suurte kollaste 
tolmukottidega. Sigimik on alumine, kolmepesaline, lühikese 
emakakaelaga ja kolme nutitaolise suudmega. Lõhn aro
maatne, maitse vürtsikas. 

Mikroskoopia. A. Õis pealtvaates. 
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В. Õis altvaates. Tupe all 011 alglehed. 
C. Õie plkilõlk. 1. Tupplehed. 2. Kroonlehed. 
3. Tolmukad. 4. Õieketas juhtkoega, emakakaela ja 
-suudmega. 5. Sigimik seemnepungakesega. 

D. Tupplfthfi fl.inmi.qe epidermi pinnavaade. Suured, 
ümara või ovaalse mitmerakulise peakesega mitme-
rakulisel jalal näärmekarvad, lihtsad, üherakulised, 
õhukeseseinalised, nasalise kutiikuliga karvad ja õhu-
lõhed. 

E. Tolmuterad on ümaralt kolmekandilised, võrkja 
eksiiniga ja kolme tolmutoru väljumise kohaga. 

F. Tupplehe ristlõik. Epiderm on triibulise kutiikuliga. 
Ahi mi ses epidermis on õhulõhed. Mesofüllis on rood ja 
rakud kaltsiumoksalaadi kristallidega. 

G. Kroonlehe ristlõik. 1. Ülemine epiderm on karvadeta. 
Igas rakus leidub vähemalt üks kollakasvalge tükike. 
2. Mesofülli parenhüüm on 5...6-realine, 3 rooga, mis 
koosnevad spiraaltrahheiididest. 3. Alumine epiderm on 
väheste õhulõhedega ja õrna kurrulise kutiikuliga. 

Prepareerimine. Vaadelda õielõike kloraalhüdraadis. 
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Flores Tiliae 
Pärnaõied 

Tüvitaim: Tilia cordata Miil., Tiliaceae 
Harilik pärn, pämalised 

Tilia platyphyllos Scop. Suurelehine pärn 
Droog. Valdavalt terved õisikud koos nahkja kattelehega on 

loomuliku helekollaka värvusega, meeldiva lõhnaga, kergelt 
kootava magusavõitu maitsega. Õied vallgaskollased, 4. ..6 mm 
pikad, З...б-õielistes püstistes õisikutes, õisikuraagudel lai 
tiityas katteleht, 4...8 cm pikk; tupplehed teritunud; tolmukaid 
palju, mõned neist alusel kimpudena kokku kasvanud. 
Kuivatatakse terved õisikud koos kattelehega. Õisik on 
poolsarikas, mille põhitelg kasvab välja kattelehe pearoost 
tema alumises pooles. Valdavad täielikult avanenud õied, 
vähem õisi on nuppudes ja harva õisikuid üksikute valmimata 
viljadega. Kattelehed on piklik-lantsetgad, tömbi tipmega, umbes 
6 cm pikad, 1,5 cm laiad, terveservalised, kollakasrohelised. 
Õied on pikenenud õisikuraagudega, mõlemasoolised, 1...1,5 
cm läbimõõdus. Tupp vüetine, tupplehed piklikmunajad, 
hallikasrohelised. Kroon koosneb viiest munajast, terve-
servalisest, kahvatukollasest lahtisest kroonlehest, arvukad 
tolmukad (30...40) asuvad mitmes reas. Emakas ülemine; 
emakakael pikk, viietise suudmega. Viljad mitte valminud 
pähklikesed, umbes 2 mm läbimõõdus. Lõhn nõrk, meeldiv, 
maitse magusavõitu, limakas, kergelt kootav. 

Mikroskoopia. A. Kattelehe sisemise ja R alumise 
poole ep idermirakud on hulknurksed, peaaegu sirge-
seinaJised. C. Kattelehe sisemine pind on servast tihedalt 
kaetud pikkade, enamuses sarvekiyuliste või väändu
nud karvadega. D. Välimine kattelehe pind on kaetud 
6...8-kiireliste tähekiyuliste karvadega. E. Kattelehe 
ristlõikes on mesofüllis näha suured 1. limarakud, samuti 
palju rakke 2. kaltsiumoksalaadi druusidega. F. Õielehed 
on paljad, pealmise külje epidermirakud on väljavenitatud, 
sirgeseinalised, peenelt viirulise kutiikuliga. G. Alumiselt 
küljelt on rakud vähem venitatud, sileda kutiikuliga; 
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kattelehe sisekudedest kumavad läbi limarakkude vöönd 
ja pajju kaltsiumoksalaadi druuse. H. Tolmuterad on 
ümaranurksed. I. Kattelehe ülemise poole epidermirakud 
on hulknurksed, enamuses sirgeseinalised. J. Alumise 
poole rakud on sirgeseinalised või kurrulise seinaga ning 
viirulise kutiikuliga; õhulõhesid leidub vaid lehe alumisel 
poolel. K. Piki leheroodu on üksikuid näärmekarvu. 
L. Kattelehe mesofüll on hästi kobe. 
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М- Õisiku varre ristlõik. 1. Epiderm kutiikuliga. 
2.6...8-realinekollenhüüm. 3. Mitmerealineparenhüüm, 
milles on palju limarakke ja kaltsiumoksalaadi druuse. 
4. Stereiidid. 5. Floeem. 6. Ksüleem. 7. Sisemust täidab 
suurerakuline parenhüüm. 

Prepareerimine. Vaadelda õisikuosi kloraalhüdraadis. 
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Folia Belladonnae 
Belladonnalehed. Karumustikalehed 

Tuvitaim: Atropa belladonna L., Solanaceae 
Karumustikas, must belladonna, 
maavitsalised 

Droog. Õhukesed, rabedad, rohelised või pruunikasroheli-
sed, elliptilised või munajad, terveservalised, tipult teravnenud, 
alumises osas ahenevad ja laskuvad, kuni 20 cm pikad ja kuni 
10 cm laiad, peaaegu karvadeta lehed. 

Mikroskoopia. A. Lehe ristlõik. 1. Ülemine epiderm 
õhulõhede ja karvadega. 2. Sa,m m aspar enhüüm on 
üherealine. 3. Tohlparenhüümis on suured rakud kaltsium-
oksalaatliivaga, väga harva üksikkristallid ja vähestest 
kristallidest koosnevad druusid. 4. Alumine epiderm on 
õhulõhede ja karvadega. 5. Pearood ulatub mõlemal 
küljel lehepirmast väya, ülal- ja allpool on ümbritsetud 
kollenhüümiga. Juhtkimp on bikollateraalne, kõrval-
roodudes kollateraalne. 

B- Lehe pinnavaade. 1. Kutiikulikurrulisus. 2. Õhulõhe. 
3. Sammaskude. 4. Rood. 5. Kristall-liivagarakk. Karvad 
lehe epidermidel: a) 2...6-rakulised, teravaotsalised 
karvad; b) pika, mitmerakulise jalaga, üherakulise 
peakesega näärmekarvad; c) lühivarrelised, kõverad, 
tõlvikutaolise, mitmerakulise, harva üherakulise pea
kesega karvad. 

Pulber. Roheline. Epiderm laineliste seintega, õrna 
kurrulise kutiikuliga ja õhulõhedega. Õhulõhed 3...5 
kaasrakuga, milledest üks on tunduvalt väiksem kui 
teised. Karvu vähe, tihti purunenud, 2...3-rakulised, 
peened näärmelise peaga või ilma. Kristall-liiv ovaalse
tes rakkudes, mis väikesel suurendusel paistavad 
tumedate plekkidena ja suurel suurendusel halli teralise 
massina. Osa kristall-lnva pulbristamisel laiali valgunud 
ja mittenähtav. Kristall-lüv hästi nähtav polarisat-
sioonimikroskoobis või tõestatav kipsikristallide tekki
misega 50%-lise väävelhappe toimel. 
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Prepareerimine. Vaadelda lehe rist- ja pinnalõike 
kloraalhüdraadis ning valmistada lehetükkidest suru-
preparaate. 
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Folia Digitalis 
Digitaaliselehed. Sõrmkübaralehed 

Tüvi taim: Digitalis purpurea L., Scrophulariaceae 
Verev sõrmkübar, mailaselised 

Droog. Rabedad, kuni 30 cm pikad ja kuni 15 cm laiad, 
piklikmunajad või ovaallanfcsetyad, tiibadena kolmekandilisele 
lehevarrele laskuvad lehed. Varrelehed on lühivarrelised või 
varretud, juurmised lehed pikavarrelised. Lehelaba ülemiselt 
pinnalt tumeroheline, küürjalt kortsunud, väheste karvadega, 
alt 1...3. järgu roodude vahel nõgujas, peaaegu valgevütjas, 
tugevasti väljaulatuvate roodudega. Lehe serv erisuguselt 
täkiline. Lõhn on nõrk, tugevneb oluliselt kuuma veega 
niisutamisel. Maitset ei määrata. 

Mikroskoopia. Joonis 1. A. Lehe ristlõik. 1. Ülemine 
epiderm väheste õhulõhede ja karvadega. 2. Sammas-
parenhüüm lühikestest rakkudest, ühe-, harva kahe- või 
kolmerealine. 3. Tohlparenhüüm, kus leidub tihti lihtsaid 
või liittärklisteri. Kristalle ei ole. 4. Alumine epiderm 
rohkete õhulõhede ja karvadega. 5. Pearood on ümb
ritsetud ülalt ja altpoolt puitunud kollenhüümiga. Juht-
kimp kiirjas, spiraal-j a poorsoontega. Roodude kohal on 
epiderm vahel põietaoliselt eraldunud ja all asetsev 
rakurida on siis moodustunud uueks epidermiks, millel 
võib leiduda ka karvu. Karvad lehe epidermidel: a) pikad, 
õhukeseseinalised, 2...6-rakulised kutiikulinäsakestega 
karvad. Mõni rakk on kokku langenud (iseloomulik 
digitaaliselehele); b) lühikesed, üherakulise jalaga, 
kaherakulise peakesega nuttkarvad (iseloomulikud 
digitaaliselehele); c) pikavarrelised, mitmerakulise jala 
ja üherakulise peakesega karvad; d) mahamurdunud 
karvade armid. 

B. Lehe alumine epiderm. 
C. Lehe ülemine epiderm. Ülemise epidermi rakud on 

polügonaalsed, alumisel lainelised. Kutiikul on kurruline 
ainult karvade alusel, õhulõhede kohal ja roodude peal. 
Õhulõhedel on 3...4 kaasrakku. Mõlemal epidermil leidub 
karvu ja mahamurdunud karvade arme. 

D. Karvade tüüpe. 
Pulber. Roheline. Rohkesti pikki, mõnikord kokku

langenud rakkudega õrnalt näsalisi karvu; harvemini, 
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peamiselt soonte kohal, üherakulise jalakese ja 
kaherakulise peakesega nuttkarvad. Epidermilehe 

Joonis I 

ülemisel pinnal polügonaalsetest, lainelist est, alumisel 
pinnal sopilistest rakkudest. Kutiikul sile, ainult karvade 
ja roodude juures kurruline. Õhulõhed on mõlemal 
epidermil, 3...4 kaas rakuga. Kristallid puuduvad. 
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Joonis II 

О» â> ® 
—Qb 

Joonis III 

V55S 
Mikrokeemilised reaktsioonid. Kaaliumhüdroksiidiga 

värvub epidermirakkude sisaldis kollaseks, Lugoli lahuse 
toimel tekib neis pruunikaskollane sade ning kont
sentreeritud väävelhappe toimel värvub sisaldis esialgu 
rohekaskollaseks, siis tekivad nõelkristallid. Pulbri soo
jendamisel värskelt valmistatud 20%-lise tanniinilahu-
sega tekib pärast jahtumist peeneteraline sade (digitaa
lise glükosiidid). 
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Mikrosublimatsioorül tekivad värvuseta ja kollakas-
pruunid tilgad ning peened, tugevasti valgust polari-
seerivad nõelakesed. 

Digitalis purpurea lehti saab teiste digitaaliseliikide lehtedest 
eristada leheserva ehituse, eriti hammaste, kutiikuli kurdude ja 
karvade järgi. 

Joonis П. Digitalis grandiflora Miil. CD a.mhign». 
Murr. ). helekollane sõrmkübar. 

Joonis Ш. Digitalis lanatae Ehrh.. villane sõrmkübar: 
A. Lehe ülemise pinna epiderm. B. Lehe alumise pinna 
epiderm. C. Epiderm leheroo kohal. D. Karvad lehtede 
epidermidel: a) peakesega karvad; b) lihtsad karvad; c) 
peakesega karva kinnitumiskoht. 

Prepareerimine. Vaadelda lehe rist- ja pinnalõike 
kloraalhüdraadis. 

Folia Eucalypti 
Eukalüptilened 

Tü vi taim: Eucalyptus globulus Labill., Myrtaceae 
Sinine eukalüpt, mürdilised 

Droog. Hallikasrohelised, rabedad, kuni 30 cm pikad ja 
kuni 5 cm laiad, paksud, nahkjad, lühivarrelised, 
lantsetgad,harvemini lailantsetjad, sirbikujuliselt kõverdunud, 
terveservalised, karvadeta lehed. Lehe pinnal rohkesti tume
daid punkte (korginäsakesed). Vastu valgust vaadates on 
nähtavad läbipaistvad täpid (õlimahutid). Lehed sageli rooste-
plekkidega. Lõhn aromaatne, maitse vürtsikaskibe. 

Mikroskoopia. Leht on monofatsiaalne (isolâte-
raalne). 

A. Eucalyptus globulus e lehe ristlõik. 1. Leht kaetud 
mõlemalt küljelt paksu kutiikuliga. 2. Epidermirakud. 
Karvu ei ole. Õhulõhed laskunud lehekoesse. 3. Sammas-
parenhüüm mõlemal küljel 3...5-realine. 4. Rohkesti 
kaltsiumoksalaadi druuse. 5. Tohlparenhüüm kitsa ribana 
lehe keskel. 6. Mesofüllis suured õlimahutid, шШе seinu 
katab 1...3 rida epiteelirakke. 7. Juhtkimbud kristall-
ümbrise ja sterendidega. 

B. Eucalyptus viminalise lehe ristlõik. On kahte tüüpi 
lehti. Vanemate okste lehed on leherooga, kitsaslantsetgad või 
sirbikujuliselt painutatud, terava tipuga, tihedad, nahkjad, 
pikkus 4...27 cm, laius 0,5...5 cm. Noorte okste lehed on 
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varretud, ümara lehealusega või lühikese rooga piklikmunaja 
kujuga, terava tipuga, pikkus 3,5...11 cm, laius 1,7...4 cm, 
helerohelised kuni hallikasrohelised, õrna vahaka kirmega. 

1 

Lehe ristlõik. 1. Epiderm. 2. Sa.mmaskude. 3. Mesofüll. 
4. Juhtkimp. 5. Kollenhüüm. 6. Õhulõhe. 7. Eeterliku õli 
mahuti. 8. Korginäsake. 

Mikrokeemilised reaktsioonid. Alkanniiniga värvub 
õlimahutite sisaldis punaseks. Sudaan Ш-ga värvuvad 
kutiikul ja eeterlik õli oranžikasroosaks. 

Prepareerimine. Vaadelda ööpäev glütseriini ja vee 
segus leotatud lehe ristlõiku kloraalhüdraadis. 
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Folia Farfarae 
Paiselehelehed 

Tûvitaim: Tussilago farfarae L., Asteraceae 
СCompositae) 
Paiseleht, korvõielised (astrilised) 

limajas 

Droog. Kunl 20 cm pikad, sopiliselt-loogelise, soppides 
hambulise servaga, terava tipuga, südaja alusega, pealmiselt 
küljelt rohelised, alumiselt tihedalt valgeviltjad, pikarootsu-
lised lehed. Lõhn puudub, maitse nõrgalt mõrkjas, tuntavalt 

Mikroskoopia. Lehe ristlõik. 1. Ülemine epiderm 
õhulõhedega, karvad on ainult roodude peal. 2. Sam-
masparenhüüm on 2...4-realine. 3. Tohlparenhüüm 
hiiglasuurte raku vaheruumidega. 4. Alumine epiderm 
on õhulõhedega. Epidermi pinna vaates on rakud laineliste 
seintega. Õhulõhed ümbritsetud 4...9 kaasrakuga. 
5. Karvad on lehe alumisel küljel З...б-rakulised, üks
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teisega tihedalt läbi põimunud. Leheroodudel on väikesed 
näärmekarvad. 6. Juhtkimpudes asetsevad väikesed, 
пеЦа nõristusrakuga, skisogeensed, vaikusisaldavad 
mahutid. Lehe mesofüllis on mullini sfärokristalle. 

Pulber. Hai Икяд roheline, villataoline. Väga pa^ju peeni 
mitm eraku lis i kõverdunud karvu. Ülemine epiderm 
polügonaalne, väheste õhulõhedega, selgelt kurrulise 
kutiikuliga. Ain mi ne epiderm laineliste seintega, sile ja 
rohkete õhulõhedega. Õhulõhed 4...9 kaasrakuga. Meso-
füll hõre, rakkudes on inuliinitükid või sfärokristallid. 

Mikrokeemilised reaktsioonid. Inuliin on tõestatav 
Molischi reaktsiooniga. 

Prepareerimine. Vaadelda lehe rist- ja pinnalõike 
klo raalhüdraadis. 

Folia Hyoscyami 
Koerapöörirohulehed 

Tüvitaim: Hyoscyamus niger L., Solanaceae 
Koerapöörirohi, maavitsalised 

Droog. Kollakas- või hallikasrohelised, piklikmunajad, 
varretud, äärelt enamasti 1...4 suure kolmnurkse hõlmaga, 
harvemini terveservalised või ainult sopilised, mõlemalt küljelt, 
eriti keskroo kohalt, tihedasti karvadega kaetud lehed. Ena
masti kuni 25 cm pikad ja 10 cm laiad. Juurmised lehed 
pikavarrelised, mitmesuguse suurusega, mõnikord väga suured 
- 15...40 cm pikad; varrelehed väiksemad, varretud (lubatud 
mitte alla 5 cm pikad ja 3 cm laiad lehed). Lõhn nõrk, 
omapärane, tugevneb niisutamisel. Maitset ei määrata. 

Mikroskoopia. A. Lehe ristlõik. 1. Ülemine epiderm 
õhulõhedeja karvadega. Õhulõhed ulatuvad sageli epidermi 
pinnast välja. 2. Sammasparenhüüm on üherealine, 
kohati katkestunud rakuvaheruumidega. Sagedasti 
toetuvad mitu sammas rakku ühele lehterr akule. 
3. Tohlparenhüüm kristallidega. Kristallid asetsevad 
eriti tihti lehterrakkudes. Esinevad terveservalised pris
mad, harva kaksikkristallid või lihtsad druusid. Harva 
on rakke kristall-liivaga, milles leidub üks või mitu 
üksikkristalli. 4. Alumine epiderm on õhulõhedega. 
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5. Pearood on koUenhüümita, ulatub mõlemal küljel 
lehepinnast tugevasti välja. Juhtkimp on suur, bikollate-
raalne ja asetseb hõredas rakuvaheruumidega paren-
hüümis. 
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В- T.fthft fiiemiRft ртля. epiderm. 
C. Lehe alumise Pinna epiderm. Epiderm on lehe 

mõlemal kuy el laineliste-sopiliste rakkudega, ilma kutiikuli-
kurdudeta ja kaetud sileda kutiikuliga (erineb selle 
poolest karumustika-, ogaõuna j a sõrmkübaralehtedest). 
Õhulõhed on 3...4 kaasrakuga, millest üks on väiksem 
kui teised. Kaltsiumoksalaadi kristallid. 

D. Karvad lehe epidermidel: a) 2...10-rakuLised, 
siledaseinalised, terava tipuga karvad; b) lühivarrelised, 
mitmerakulise peakesega näärmekarvad; c) pika-
varrelised, mitmerakulise peakesega näärmekarvad. 
Karvad tekivad epidermiraku keskelt, mistõttu basaal-
rakk on karvaalusest laiem. Näärmekarvad nõristavad 
sekreeti, mistõttu värsked lehed kleepuvad. 

Pulber. Kollakasroheline. Karvad mitmerakulised, 
õhukeseseinalised, siledad, ühe- või mitmerakulise pea
kesega või ilma. Harva nähtavad üherakulise jalakesega 
j a ühe- või mitmerakulise peakesega nuttkarvad. Epiderm 
sopiliste rakkudega. Õhulõhed 3...4 kaasrakuga, neist 
üks märgatavalt väiksem kui teised. Väga palju üksik-, 
harvemini kaksikkristalle. Pulbristamisel purunenud 
kristallid meenutavad druuse. 

Prepareerimine. Vaadelda lehe rist- ja pinnalõike 
kloraalhüdraadis ning teha lehetükikestest suru-
preparaate. 

Folia Menthae 
Piparmündilehed 

Tuvitaim; Mentha piperita L., Lamiaceae 
(Labiatae) 
Piparmünt, huulõielised 

Droog. Õhukesed, pealt tumerohelised, alt heledamad, 
lantselgad või piklikmunajad, tipult teravnenud, alumises 
osas südajad, äärtest erisuguselt teravahambulised, kuni 
9 cm pikad ja kuni 3 cm laiad, lühikese varrega lehed. Lehe 
ülemine pind karvadeta. Üksikuid, palja silmaga mittenähta
vaid karvu leidub ainult lehe alumisel pinnal roodude kohal. 
Pearood mõnikord violeti as. Lõhn omapärane, aromaatne, 
maitse vürtsikas, hiljem jahutav. 
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Mikroskoopia. A. Lehe ristlõik. 1.Ülemine epiderm. 
Äärtel asetsevad lahtised veelõhed. Õhulõhesid on harva. 
2. Sammasparenhüüm on üherealine, klorofülliterad 
asetsevad rakuseinte läheduses. 3. Tohlparenhüüm on 
mitmekihiline. 4. Alumine epiderm. Õhulõhesid rohkesti, 
ümbritsetud kahe epidermirakuga. Veelõhesid on 
harvemini. 5. Pearoo juhtkimp kollateraalne, kiirjas, 
üksikute stereiididega. 

Karvad lehe epidermidel. Karvad on lihtsad ja 
näärmelised. Eriti patiu on karvu noorte lehtede alumisel 
küti ei roodude peal, vanematel lehtedel on neid vähem, 
a-b) Roodudel ja leheservadel 2....8-rakulised, piklike 
näsadega, teravatipulised karvad, c) Väikesed, munajad, 
üherakulised, paksuseinalised karvad, eriti leheservadel. 
d) Rohkesti väikesi, kaherakulisi, üherakulise jalakese ja 
munsya peakesega nuttkarvu. e) Rohkesti huulõielistele 
iseloomulikke suuri näärmeid, laskunud basaalrakuga, 
vaherakuga ning kaheksa, harvemini rohkema, nõristus-
rakuga. Nõristusrakkude ja kutiikuli vahel on eeterlik 
õli, milles leidub vahel kristalle (mentool). 

B. Leheserv. Leheserv on vähe või ei ole üldse 
allapoole käändunud, Mentha piperitäle iseloomulike 
väikeste nuiakiyuliste karvadega (c). Lehe serval vahel
duvad tavaliselt suured ja väikesed hambad. Soonkim-
pude otsad on laienenud nuiaJnyuliseks ja asetsevad 
veelõhesid kandvate hammaste tippude all. 

n T.ghp ïiift-miRft pinna epiderm. 
D. Lehe alumise pinna epiderm. f) Õhulõhe. g) Kutiikuli 

kurrulisus. 
Pulber. Roheline. Harva pikad, 6...8- või enama-

rakulised, sirged või kaaijalt paindunud, selgelt teralise 
kutiikuliga karvad. Väga harva lühikese jalakesega 
nuttkarvad. Huulõielistele iseloomulikud näärmed ja 
õhulõhed. Näärmed 8 nõristusrakuga. Epiderm õhukeste 
laineliste või sopiliste seintega rakkudest. Kiud ja kris
tallid puuduvad. 

Prepareerimine. Vaadelda lehe rist- ja pinnalõike 
kloraalhüdraadis. 
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Folia Melissae 
Melissilehed 

Tüvi taim: Melissa officinalis L., Lamiaceae 
(Labiatae) 
Harilik meliss, huulõielised 

Droog. Kuni 6 cm pikad, õhukesed, pikavarrelised, munajad, 
alusel ümardunud, nürihambase servaga, väheste karvadega 
bilateraalsed lehed. Õhulõhed on vaid lehe alumisel küljel. 
Lehelaba on pealt säravroheline, alumiselt küljelt heleroheline, 
kaarjalt võlvunud sügaval asuvate leheroodude vahel. Lõhn 
iseloomulik, sidrunitaoline, maitse meeldivalt vürtsikas. 

Mikroskoopia. Lehe ristlõik. 1. Ülemine epiderm, 
õhulõhedeta. Rakud on pinna vaates lainelised. 2. Ühe
realine sammasparenhüüm. 3. Tohlparenhüüm. 
4. Alumine epiderm on õhulõhedega, mida ümbritseb 
kaks epidermirakku. Lehe epidermidel asetsevad karvad: 

54 



a) lühikesed, üherakulised, silmahambakiyulised, kareda 
piimaga karvad (iseloomulikud); b) näärmesoomused, 
varrerakuga ja kaheksa nõristusrakuga, mille kutiikuli 
all asub eeterlik õli. Näärmesoomuseid leidub suhteliselt 
vähe; c) lühikese varrega näärmekarvad; d) pika-
varrelised näärmekarvad, ühe-, harva kaherakulise 
peakesega; e) pikemad, З...б-rakulised kareda pinnaga 
karvad. 

Pulber. Roheline. Rohkesti üherakulisi silmahamba-
kujulisi kareda pinnaga karvu, mis eriti hästi on nähta
vad leherootükikeste või leheservatükikeste peal. Peale 
selle on epidermitükikesed lühikese või pikavarreliste 
näärmekarvadega, kaheksa nõristusrakuga näär-
mesoomuštega ja kahe kaasrakuga õhulõhedega. 
Kaltsiumoksalaadi druuse ei leidu. 

Teiste huulõieliste sugukonda kuuluvate taimede lehed 
on kergesti eristatavad. Naistenõgese, Nepeta cataria L., 
lehtedel puuduvad silmahambakxyulised karvad. 

Prepareerimine. Vaadelda lehe rist- ja pinnalõike 
kloraalhüdraadis. 

Folia Menyan thidis 
(Folia Trifolii fibrini) 

Ubalehelehed 

Tüvitaim: Menyanthes trifoliata L., Menyanthaoeae 
Ubaleht, ubalehelised 

Droog. Kolmetised, pika ümmarguse varrega lehed. Lehe 
vars kuivatatult tugevasti kortsunud, pikivoldiline. Lehekesed 
3... 10 cm pikad, S...5 cm laiad, pealt tume-, alt helerohelised, 
karvadeta, peaaegu varreta, elliptilised või süstyad, terve
servalised või vähe loogelise servaga. Pearood lai, kuivatatult 
kokkutõmbunud, pikivoldiline. Lõhn nõrk, maitse väga mõru. 

Mikroskoopia. Lehe ristlõik. 1. Ülemine epiderm. 
Ülemisel ja alumisel epidermil õhulõhed 3...6 kaas
rakuga. Karvu ei ole. 2. Sam m as kude 1,.,4-r ealine, 
lühikestest rakkudest, vahel võib leiduda väikesi kalt
siumoksalaadi druuse. 3. Tohlkude hõre, suurte raku-
vaheruumidega (aerenhüüm). Pearoo mesofüll koosneb 
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samuti aerenhüümist, milles suurem keskmine ja kaks 
või enam väiksemat juhtkimpu. Juhtkimbud koosnevad 
spiraal- või võrksoontest ja on ümbritsetud tihedamast 
par enhüümr õngast. Väiksemad juhtkimbud asetsevad 
lehe ülemise epidermi poolsel küljel. 4. Alumine epiderm 
õhulõhedega. Harva on pikki, peenikesi, mitmerakulisi, 
kuivanud karvu, tavaliselt on näha vaid nende armid. 

Pulber. Roheline. Ülemine epiderm polügonaalsetest 
rakkudest, õhulõhede ümber asetunud kiirjate 
kutiikulikurdudega. Alumine epiderm tömbilt laineline. 
Õhulõhed mõlemal pinnal, 5...6 kaasrakuga. Karvad ja 
kiud puuduvad. Varre-elemendid lehe varrest. Lehevarre 
epiderm sirutunud nelinurksetest, paksenenud ja poo-
riliste külgseintega rakkudest. 

Prepareerimine. Vaadelda lehe rist-ja pikilõiku kloraal-
hüdraadis. 

Folia Plantaginis 
Teelehelehed 

Tüvitaim: Plantago major L., Plantaginaceae 
Suur teeleht, teelehelised 

Droog. Laimunajad või laiovaalsed lehed, 5...7 sitke rooga, 
terveservalised või üksikute madalate hammastega, padjad või 

56 



hõredalt karvased, pika, selgesti eristatava rootsuga, mille 
pikkus droogis ei tohi ületada 5 cm. Droog loomuliku hele
rohelise värvusega, erilise lõhnata, mõrkja kootava maitsega. 

Mikroskoopia. Lehe ülemine kui ka alumine epiderm 
koosnevad sirgeseinalistest, harva lainelise seinaga 
rakkudest; kutiikul on kohati kurruline. Karvakesed on 
lihtsad karvad ja peakesega näärmekarvad. Lihtsad 
karvad on laia alusega, mitmerakulised, siledad. 
Näärmekarvu on kahte tüüpi: üherakulise jalakesega ja 
kaherakulise väljavenitatud peakesega; harvem on 
karvu mitmerakulise jalakese ja ümara või ovaalse 
peakesega. Karvade kinnituskohal moodustavad 
epidermirakud roseti. 

Lehe pinnalõik. A. Lehe alumise poole epiderm. 
B. Lehe ülemise poole epiderm. 1. Lihtne karvake. 

2. Karva kinnituskoht. 3. Peakesega karvake. 4. Kutiikuli 
kurrulisus. 

Prepareerimine. Vaadelda lehe pinnalõiku kloraal-
hüdraadis. 
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Folia Salviae 
Salveilehed 

Tüvitaim: Salvia officinalis L., Lamiaceae 
(Labiatae) 
Harilik salvei, huulõielised 

Droog. Mitmesuguse suurusega, kuni 10 cm pikad j a 2,5 cm 
laiad, sageli kahe, lehelabast eraldi asuva hõlmaga lehed. 
Lehelaba küürjalt kortsus, alumiselt pinnalt tugevasti 
väljaulatuvate roodudega, peentäkilise äärega. Noored lehed 
rohkete karvakeste tõttu hõbehallid, vanemad lehed ülemiselt 
pinnalt rohelised. Karvkatte tihedus oleneb ka taime 
kasvukohast. Lõhn omapärane, aromaatne, maitse vürtsikas. 

Mikroskoopia. A. Lehe ristlõik. 1. Ülemine epiderm. 
2. Sammasparenhüüm on kahe- või kolmerealine. 
3. Tohlparenhüüm. 4. Alumine epiderm rohkete õhu-
lõhedega ja karvadega. 

B. Pinnalõik lehe ülemisest epidermist. Rakud 
polügonaalsed või vähe lainelised. 

C. Pinnalõik lehe alumisest epidermist. Rakud lainelis-
sopilised. Karvad lehe epidermidel: a) rohkesti 
mitmerakulisi lihtkarvu, mille alumised rakud (2...4) 
lühikesed, paksuseinalised, tipmine rakk pikk, õhukese-
seinaline, piitsakiyuline, keerdunud; b) üherakulise varre 
ja 1...2-rakulise peakesega näärmekarvad; c) roodudel 
rohkesti mitmerakulise jalakese ja 1 ...2-rakulise 
peakesega näärmekarvu; d) rohkesti huulõielistele ise
loomulikke eeterliku õli näärmeid, läbipaistva jalakese 
ja 6...8 radiaalselt asetseva nõristusrakuga; e) kutiikuli 
kurrulisus; f) õhulõhed peamiselt alumisel epidermil, 
huulõielistele iseloomulikud, kahe, lõhega risti asuva 
kaasrakuga. 

D. Lehe serv. 
Pulber. Hallikasroheline. Väga palju pikki iseloomu

likke piitsakiyulisi 2...4-, harva üherakulisi teravatipu-
lisi õhukeseseinalisi karvu. Raskesti märgatavad, huul
õielistele iseloomulikud näärmed ja õhulõhed. Näärmed 
enamasti 6...8 nõristusrakuga. Epiderm lehe ülemisel 
pinnal polügonaalne või veidi laineline, poorsete külg
seintega, lehe alumisel pinnal laineline ja poorideta. 
Kristallid puuduvad. 
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Prepareerimine. Vaadelda lehe rist- ja pinnalõike 
kloraalhüdraadis. 
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Folia Sennae 
Sennaleht 

Tüvitaim: Cassia angustifolia Vahl., Fabaceae 
(Leguminosae) 
Senna, kitsalehine kassia, liblikõielised 
(kaunalised) 
Cassia acutifolia Del. 
Teravalehine kassia 

Droog. Õhukesed, hallikasrohelised, alt heledamad, 
2...5 cm pikad, kuni 2 cm laiad, süstlad, tipult teritunud, alusel 
veidi ebaühtlaste pooltega, väga lühikese varrega lehed (paaris-
sulgjate lehtede lehekesed). Lehelaba laiemas pooles on üks 
sekundaarne rood rohkem kui kitsamas pooles. Roodude harud 
anastomoseeruvad leheäärtel. Palja silmaga vaadates karva
deta. Lõhn nõrk, maitse kibedavõitu, tuntava limasusega. 

Mikroskoopia. A. Lehe ristlõik. Leht on monofatsi-
aalne. 1. Ülemine epiderm on õhulõhede ja karvadega, 
kaetud kutiikuliga ja väikestest vahaterakestest koos
neva kihiga. Epidermirakud on suured j a mõned neist on 
kujunenud limarakuks. Raku sisemisel seinal on kihiline 
limamembraan, mis tertsiaarse tselluloosikihiga on eral
datud rakuvalendikust. 2. Ülemine sammasparenhüüm 
on üherealine. Rakud on palju pikemad kui alumisel 
sammasparenhüümil. 3. Tohlparenhüüm kaltsium-
oksalaadi druusidega ja üksik- või kaksikkristallidega. 
4. Alumine sammasparenhüüm. Rakkude vahel on õhu-
кал alid. 5. Alumine epiderm on õhulõhedega, vahakihiga 
ja samasuguste karvadega kui ülemine. Karvad lehe 
epidermidel on lühikesed, sirged või vähe paindunud, 
paksuseinalised, üherakulised, näsalise kutiikuliga. 
6. Pearood kollateraalse juhtkimbuga, mille peal asetseb 
rida rakke üksikkristallidega ja selle all rühm stereiide. 
Kõrvalroodudes sageli stereiidid puuduvad. Juhtkimbus 
spiraal-, rõngas- ja poorsooned ridadena, nende all 
kambium, sõeltorud ja kollenhüüm. 

B. Pinnalõik lehe ülemisest epidermist. 
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С. Pinnalõik lehe alumisest epidermist. Epidermidel 
ovaalsed õhulõhed, tavaliselt ümbritsetud kahe lõhega 
paralleelse kaasrakuga, millest üks on sageli teisest 
suurem j a mõlemad on suuremad kui sulgrakk. Karvade 
alust ümbritsevad 4...7 epidermirakku on asetunud 
kiirjalt. Karva murdumise korral jääb rakkuderingi 
keskele järele ainult basaalrakk. 
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Pulber. Hallikas roheline. Karvad lühikesed, üheraku-
lised, paksenenud ja näsalised, tihti sirbikujuliselt 
kõverdunud. Epiderm sirgeseinaline, kohati kiirjalt 4...8 
rakku mahalangenud karva kinnituskoha ümber. 
Õhulõhed ovaalsed, enamasti 2...3 kaasrakuga. Lehed 
monofatsiaalsed. Epidermis üksikud limarakud. 
Parenhüümis kristalldruusid, roodudel kristallümbris. 

Mikrokeemiline reaktsioon. Kaaliumhüdroksiidi 
toimel värvuvad sõeltorad ja tohlparenhüüm purpur
punaseks. Mikro sublimât s io onil saadud kristallid 
värvuvad kaaliumhüdroksiidi toimel punaseks (antra-
kinoonideri vaadid). 

Prepareerimine. Vaadelda lehe rist- ja pinnalõike 
kloraalhüdraadis. 

Folia Stramonii 
Ogaõunalehed 

Tüvitaim: Datura stramonium L., Solanaceae 
Harilik ogaõun, maavitsalised 

Droog. Rohelised, õhukesed ja rabedad, pika varrega, lai-
või piklikmunajad, tipult teravnenud, servast sügavalt ja 
ebaühtlaselt sopilised, alumises osas talbjad või südajad, kuni 
30 cm pikad ja kuni 15 cm laiad, üldiselt väheste karvadega 
lehed. Karvad peamiselt alumisel pinnal, roodude kohal. Lõhn 
nõrk, spetsiifiline, tugevneb lehe niisutamisel, maitset ei mää
rata droogi mürgisuse tõttu. 

Mikroskoopia. A. Lehe ristlõige. 1. Ülemine ja alu
mine epiderm õhulõhede ja karvadega. Õhulõhed 3...4 
kaasrakuga, millest üks on tunduvalt väiksem kui teised. 
2. Sammasparenhüüm üherealine. 3. Mesofüll kaltsium-
oksalaadi druusidega. Juhtkimbud bikollateraalsed, 
kollenhüümiga. 4. Roodude koes üksikuid rakke prisma-
kuyuliste üksikristallidega või kristall-liivaga. Karvad 
lehe epidermidel: a) suured, 2...5-rakulised, näsalise 
pinnaga lühikarvad, mis on paigutunud peamiselt roodude 
kohale ja mööda leheservi; b) üherakulisel kõverdunud 
jalakesel suure mitmerakulise ümmarguse peakesega 
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näärmekarvad. Noortel lehtedel on peakesega näär-
mekarvu tunduvalt rohkem kui vanadel lehtedel. 

B, poole epiderm. 
п. Ainmiae poole epiderm. 
D. Epiderm lehe roo kohal: a) lihtsad karvad; 

b) peakesega karvad; c) kaltsiumoskalaadi druusid; 
d) kaltsiumoksalaadi kristall-liivaga rakud. 

M 

Is 
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Pulber. Roheline. Epiderm mõlematel pindadel lai
neline j a õhulõhedega. Õhulõhed 3...5 kaasrakuga, millest 
üks on tunduvalt väiksem kui teised. Mesofüllitükikestes 
põhiliselt kuni 55 ц suurusi druuse, harva üksikkristalle 
ja kristall-liiva. Suured mitmerakulised näsalise pinnaga 
karvad ja väikesed mitmerakulise varrega ning 
mitmerakulise peakesega näärmed. 

Prepareerimine. Vaadelda lehe rist- ja pinnalõiku 
kloraalhüdraadis. 
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Folia Urticae 
Nõgeselehed 

Tüvitaim: Urtica dioica L., Urticaceae 
Kõrvenõges, nõgeselised 

Droog. Lehed on tumerohelised, munajad või piklikud, 
teritunud tipmega, alusel sageli südamekuyulised, pikkusega 
kuni 17 cm, jämesaagja servaga, hambakesed kõverdunud 
lehetipu poole. Lehe pind on kare püstistest paya silmaga 
nähtavatest karvadest. Eriti suured karvad on lehe alumisel 
poolel roodude kohal. Lehed on õhukesed ja murduvad 
kergesti. Lõhn on omapärane, maitse kergelt mõrkjas. 

Mikroskoopia. A. Pinnalõik lehe ülemisest epidermist. 
Lehe ülemise pinna epiderm koosneb rakkudest, mille 
piirjooned on kas hulknurksed või nõrgalt lainelised. 

B. Pinnalõik lehe alumisest epidermist. Epidermirakud 
on väikesed j a hästi käänulise kontuuriga, roodude kohal 
on rakud väljavenitatud, kohati selgelt paksenenud. 
1. Õhulõhesid lehe ülemisel pinnal tavaliselt ei ole, 
seevastu alumisel pinnal on neid rikkalikult. Nad on 
ümarad või ovaalsed, ümbritsetud sagedamini neljast, 
harvem 3 või 5 rakust. 2. Tsüstoliidid on lehe mõlema 
epidermi rakkudes. Lehepreparaadi pealtvaates on 
tsüstoliidid näkitavad ümardunud või ovaalsete moodustis
tena, mille lehe sisemusse kaduva osa diameeter on 
suurem lehe pinnal näha oleva teda sisaldava raku 
mõõtmetest. Tsüstoliidiga rakud on välispinnalt ovaalsed 
või kergelt väljavenitatud. Tsüstoliit on tumehalli värvi 
teralise struktuuriga kalts ii im karbonaadi moodustis, mille 
kirmitusjalg on hästi nähtav heleda või pruunika ringina. 
3. Piki suuri roode kulgevad juhtkimbu kohal rakuread, 
mis sisaldavad 4. kaltsiumoksalaadi väikestest druusidest 
koosnevaid ahelaid. Lehe mõlemal pinnal on kolme tüüpi 
karvu: kõrvekarvad, komakujulised karvad ja 
näärmekarvad. a) Kõrvekarvad on üherakulised, nende 
alumist kolvikiyulist osa ümbritseb karikyas hulkrakne 
lehe või varre väyakasv. Tipu poole kõrvekarv aheneb 
aeglaselt ja lõpeb ümmarguse, ühele poole viltuse 
peakesega. Tugev rakusein on lubjastunud, tipuosa aga 
ränistunud. Puudutamisel murdub peake kergesti ära, 
sest rakukest on kõige õhem kohe peakesest allpool. 
Kõrvekarvad paiknevad peamiselt lehe alumisel poolel ja 
eriti suurte roodude kohal. Karvatipmed on suunatud 
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leheserva või -tipme poole. Kõrvekarvas 011 teraline 
sisaldis, vahel isegi nõeyate kristallide algmeid, 
b) Komakiyulised karvad on üherakulised, pika väya-
venitatud tipmega ja laia alusega. Neid on mitmesuguse 
suurusega ja nad paiknevad peamiselt mööda roode ja 
lehe serva. Epidermirakud moodustavad komakiyuliste 
karvade aluste ümber roseti, c) Näärmekarvad on hästi 
väikesed, kaherakulise peakesega ja üherakulise 
jalakesega. Neid leidub üle kogu lehepinna mõlemal pool, 
eriti väikeste roodude harunemiskohal. Et nad on väga 
õhukeseseinalised ja purunevad kergesti, on neid 
preparaadis raske leida. 

C. Karvad leheroo kohal. 

3 
Prepareerimine. Vaadelda lehte pealtvaates kloraal-

hüdraadis. 
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Folia Uvae ursi 
Leesikalehed 

Tüvitaim: Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng, 
Ericaceae 
Harilik leesikas, kanarbikulised 

Droog. Väikesed, 1...2,2 cm pikad ja 0,5...1,2 cm laiad, 
rabedad, terveservalised, äraspidimunajad või piklikovaalsed 
lehed. Lehed tipult ümardunud või väikese sisselõikega, 
ülemiselt pinnalt tumerohelised, läikivad, selgesti märgatava 
koesse laskuva keskrooga. Lehe alumine pind heledam, läiketa, 
koest veidi väljaulatuvate roodudega. Karvu leidub noortel 
lehtedel leheserval ja pearoo piirkonnas. Lõhna ei ole, maitse 
mõrlgas, adstringeeriv. 

Mikroskoopia. Lehe ristlõik. 1 .Ülemine epiderm kaetud 
paksu kutiikuliga. Epidermirakud polügonaalsed, 
paksuseinalised. 2. Sammasparenhüüm on ebaselgelt 
3...5-realine. 3. Tohlparenhüüm. 4. Alumine epiderm. 
Õhulõhed asuvad vaid lehe alumisel küljel ja on lehe-
koesse laskunud. Noorematel lehtedel 1...2-rakulised 
karvad, lühikese paksuseinaUse alusrakuja vähe pikema 
konksukiyuliseks kõverdunud tipprakuga. 5. Suuremate 
roodude piirkonnas klorofüllivaba kollenhümaatiline 
parenhüüm, mis ulatub ühest epidermist teiseni. Pearoo 
juhtkimp on kiiija ehitusega ja segmenteeritud tumedate 
säsikiirtega. Roos on palju trahheiide. Juhtkimbu all 
olevas kollenhüümiribas on üksikuid kristalle. Kõrval-
roodudes leidub ka stereiide. 

Lehe pinna vaade. Epiderm on sirgjooneliselt polü-
gonaalsete ja siledaseinaliste rakkudega. Lehe alumisel 
küljel asetsevad õhulõhed on 2...5 kaupa rühmas. 
Õhulõhed ületavad suuruselt naaberepidermiräkke. Neil 
on suur, sageli vahaterakestega täitunud eeskamber ja 
7... 9 kaasrakku. Noorematel lehtedel leidub 1... 2-rakulisi 
karvu, vanematel lehtedel on näha ainult nende arme. 

Pulber. Roheline. Harva ühe- või kaherakulised kõ
verad karvad. Epiderm sirgete, paksenenud seintega, 
paksu kutiikuliga. Õhulõhed epidermirakkudest suuremad, 
30...40 u laiad, 7...9 kaasrakuga. Juhtkimpude ümber 
hõredalt üksikuid kristallrakke. 
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Mikrokeemilised reaktsioonid. Vanilliinsoolhappega 
värvub lehe mesofüll karm i inpunaseks, raudkloriidi-
lahusega mustaks (parkained). Lalyendatud lämmastik-
happe toimel värvuvad lehe epidermidj a mes ofüll arbutiini 
ja parkainete sisalduse tõttu oranžiks. 

Lalyendatud soolhappega niisutatud ja kuivatatud 
pulbri mikrosublimatsioonil saadakse väikesi prismasid, 
lehekesi ja puukiyulisi kristallahelaid (hüdrokinoon). 

Prepareerimine. Vaadelda lehe rist- ja pinnalõike 
kloraalhüdraadis. 
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Fructus Anethi 
Tilliseemned 

Tüvitaim: Anethum graveolens L., Apiaceae 
(Umbelliferae) 
Aedtill, sarikalised 

Droog. Küpsed kuivad vihjad, tavaliselt lagunenud kaheks 
osaviyaks, munakujulised või laialt elliptilised, läätsekyjuliseit 
lapergused, pikkus 3...5 mm, laius 1,5...3,5 mm, pruunid, 
kitsa valge randiga servas. OsavUjadel on kolm selgmist 
niidikujulist esiletungivat ribi; külgmised ribid on suurene
nud, kitsaste tiivakeste moodi. Lõhn omapärane, aromaatne; 
maitse vürtsikas-kibe. 

Mikroskoopia. A. Lagu vili a ristlõik. 1. Viljakate. 
Kolme selgmise ja kahe pikalt külgedele väljavenitatud 
ribiga, külgmiste ribide kohal parenhüümirakud osaliselt 
paksenenud seintega, mehhaaniline kude skleren-
hüti m ikiududest. Peaaegu kõik viljakatte parenhüümi-
rakud on puitunud. Õhukeseseinalised rakud sageli 
muljutud või deformeerunud seintega. 2. Juhtkimbud 
paiknevad roodudes, nende ümber stereiidid. 3. Sekreedi-
käigud (selgmisel pool 4, komm i ssuraalsel pool 2). 
4. Seemnekate. 5. Endosperm, koosneb hulknurksetest 
rakkudest, mis on täidetud aleurooniterade ja õlitilga-
kestega ning hästi nähtavate väikeste kaltsiumoksalaadi 
druusidega. Endospermis paikneb idu. 

- 4 
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В. Lagu vili a ristlõik roo kohalt. 6. Epiderm. 7. Vilja
katte parenhüüm. 

Pulber. Hallikaspruun. Koosneb sekreedikäikudest 
koos juurdekuuluvate kudedega, endospermitükikestest 
neis leiduvate aleurooniterade, õlitilgakeste ja kalt
siumeks alaadi druusidega. Viimaseid võib olla ka 
raku väliselt. 

Prepareerimine. Vaadelda vilja ristlõike kloraal-
hüdraadis. 

Fructus Anisi vulgaris 
Aniisiviljad 

Tüvitaim: Pimp in ella anisum L. (Anisum vulgare 
Gaertn.), Apiaceae (Umbelliferae) 
(Harilik) aniis, sarikalised 

Droog. Lühikeste karvadega kaetud terved lagu viljad, millel 
on küljes veel tükike vilja vart, või harva jaguviljadeks lagune
nud viljad. Lagu vili on muna- või pirnikyjuline, alusel laiene
nud, tipus ahenenud, pikkus 3...5 mm, laius 2...3 mm. Lagu-
vilja pinnal on 10 kergelt esiletungivat ribi, pind ise on matt, 
lühikeste karvakestega. Vilja tipus on näha emakakaelaarm. 
Värvus kollakas kuni rohekashall või pruunikashall, lõhn 
tugev, iseloomulik, maitse vürtsikas, magusavõitu. 

A. Lagu vili a ristlõik. Igal jaguvUjal on viis heledat, veidi 
väljaulatuvat sirget ribi. Seemne kortsumisel tekib kommis-
suraalsel (seesmisel) küljel õõnsus. Igas jaguviljas on kaks 
idupunga, millest areneb vaid üks. Keskkattes asetseb 
korrapäratult palju õlikäike, igal jaguviljal on kommissuraalsel 
küljel kaks suuremat õlikäiku. 

B. Lagu vili a pikilõik. Vilja tipul asetseb emakakaelapadi 
emakakaeltega, mis on tavaliselt maha murdunud. Seemne 
ülemises osas asetseb idu, idujuur ülespoole. 

Mikroskoopia. C. Jagu vili a ristlõik. Viljakate. 
1. Epiderm. Suurem osa rakkudest moodustab 1...2-
rakulisi iseloomulikke kareda kutiikuliga karvu (ise
loomulik tunnus!). Õhulõhesid leidub harva. 2. Keskkate. 
Parenhüümis asetsevad rood väikeste soonkimpudega, 
mille lähedal on mõnikord 1...2 väga väikest õlikäiku. 
Vagudes on 3... 5 suuremat õlikäiku ning kommissuraalsel 
küljel kaks väga suurt õlikäiku. 3. Sisekate. Sisemine 
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epiderm koosneb ristrakkudest (nagu kõrreliste vigadel). 
Seeme. 4. Seemnekate koosneb kahest rakukihist, millest 
sisemine on kokkulangenud (obliteerunud) toitekiht. 
5. Endosperm õliplasma ja aleurooniteradega, milles on 
näha kloraalhüdraadi toimel väikesi kaltsiumoksalaadi 
druuse. 

D. Viliakarvad. 
Pulber. Hallikaspruun. Väikesed ühe-, harva kahe-

rakulised näsalise kutiikuliga vähe paindunud, pa-
pilükvyulised karvad. Pruunikad õlikäikude tükid nende 
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juures asetsevate ristrakkudega. Endosperm koosneb 
värvuseta seintega rakkudest, milles on rasvõli, aleu-
rooniterad ja väikesed druusid. Tärklis puudub. Peened 
poor- ja spiraalsooned ning kiud kimpudes. 

Prepareerimine. Vaadelda vHja ristlõike kloraal-
hüdraadis. 

Fructus Carvi 
Köömned 

Tüvitaim: Carum carvi L., Apiaceae (Umbelliferae) 
(Harilik) köömen, sarikalised 

Droog. LaguvUjad, mis on tavaliselt lagunenud kaheks 
piklikuks j agu vihaks. JaguvUjad on sirbikujuliselt paindu
nud, külgedelt veidi muljutud, pikkus 3...7 mm, laius 1...1.5 
mm. JaguvUja sisemine külg on pisut õõnes, välimine 
(selgmine) väyapundunud. Jaguvyjal on 5 väljaulatuvat 
heledat ribi, neist kolm selgmisel pool ja kaks külgedel. Tipul on 
nähtavad kroonlehtede ja emakasuudme jäljed. Vijjad 
värvuselt tumepruunid, heledamate ribidega. Maitse põletav-
vürtsikas, kibekas; lõhn tugev, aromaatne. 
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A. Vilia ristlõik. Igal j agu viijal on 5 väljaulatuvat 
heledat ribi. Vagusid on neli, igas neist asetseb õlikäik. 
Kommissuraalsel küti ei on kaks õlikäiku. 

Mikroskoopia. B. Vilia ristlõik ribi kohalt. Viljakate. 
1. Väliskate. Epiderm kutiikuliga ja mõnede õhulõhedega. 
2. Keskkate. Parenhüüm on raku vaheruumidega. Roo 
keskkohast väljaspool asetseb väike, epiteelirakkudega 
ümbritsetud õlikäik, mille all on paksu stereiidide kihiga 
ümbritsetud soonkimp. Väyaspool stereiidide plaati aset
seb kaks väikeserakulist sõeltorude rühma. Igas vaos 
asetseb suur, elliptiline, epiteelirakkudega ümbritsetud 
õlikäik. 3. Ristrakkude kiht, mis koosneb kokkusurutud 
parenhüümirakkudest. 4. Sisekate. Sisemine epiderm 
koosneb suurtest rakkudest. Seeme. 5. Seemnekatte 
epiderm. 6. Toitekiht, puudub valminud viljades. 
7. Endosperm. Rakud õliplasma ja aleurooniteradega. 
Pärast kloraalhüdraadi toimet leidub aleurooniterades 
väikesi kaltsiumoksalaadi druuse. 

Pulber. Helehallikaspruun. Värvuseta endosperm 
rasvõli ja aleurooniteradega. Endospermi rakkudes ras-
keltnähtavad druusid. Epiderm paksenenud välisseina, 
näsalise kutiikuli ja õhulõhedega. Juhtkimbu osakesed 
kiududega. Õlimahutid ristrakkudega. Tärklis puudub. 

Prepareerimine. Vaadelda seemne ristlõike kloraal-
hüdraadis. 

Fructus Coriandri 
Koriandri viljad 

Tüvitaim: Coriandrum sativum L., Apiaceae 
(Umbelliferae) 
Harilik koriander, sarikalised 

Droog. Kerajad õõnsad vihjad, mis ei lagune üksikuteks 
jaguvitiadeks. Laiemas kohas läbimõõt 2...5 mm. Viljal on 10 
loogelist primaarset ribi ja 10 sirget, rohkem väljaulatuvat 
sekundaarset ribi. Vilja tipul on viiehambuse tupe jäänused. 
Värvus kollakashall või õlgkollane, maitse vürtsikas, lõhn 
tugev, spetsiifiline, aromaatne. 
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A. Lagu Vill küljelt УЯЯ.(1Я/ЫГ)Я. 
Mikroskoopia. В Уя.1ттптпя*.я. vilia ristlõik. Selles 

arenemisjärgus on jaguviya selgmisel küljel näha veel 
suuri õlikäike, mis on tekkinud, üksikute õlikäikude 
liitumise teel. Sklerenhüümirõngas pole veel täielikult 
arenenud. Kohtadel, kus varem asetsesid soonekimbud, 
tekivad primaarsed ribid. Sklerenhüümirõnga arenemi
sele vastavalt obliteeruvad õlikäigud. Jagu vigade vahel 
tekib õõnsus. 

ži 

i 

н Vfl.iminud vilia ristlõik. Jaguviya kommissuraalsel 
küyel on kaks õlikäiku, selgmisel küyel on õlikäigud 
obliteerunud. Sekundaarsed ribid ulatuvad rohkem väya 
kui primaarsed ribid. Viimastest väyaspool asetsevad 
nimetatud obliteerunud, kuid veel õli sisaldavad käigud. 
Primaarsetes roodudes leidub laialipaisatud trahheiide. 
Kommissuraalsel küyel suureneb õõnsus seemne kumer-
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dumise tõttu ja siia jäävad lõpuks ainult kaks õlikäiku 
viyakanctiaga ning sisemise viyakoore epiderm, mis on 
näha kiiluna viljakandja ja raafi vahel. Need jäänused 
moodustavad valge nahakese. 

D. Vilia ristlõik i agu vili ade liitumise kohal. Viljakate. 
1. Väliskate. Epiderm on peenetriibuline, vi^ja ülemisel 
osal õhulõhedega. Mõnes rakus leidub kaltsiumoksalaadi 
kristalle. 2. Keskkate. Siin asub 10 selgmist 
obliteerunud eeterliku õli käiku. 3. Sklerenhüiimirõngas 
on iseloomulik j a koosneb pooridega stereiididest. Rõngas 
ümbritseb kogujaguviya, on roodude kohtadel laiem j a on 
katkestatud j agu viljade liitumiskohal kitsa paren-
hüümiribaga. 4. Parenhüüm pooridega. Siin asetsevad 
kommissuraalsed õlikäigud. 5. Sisekate. Ristrakud 
(sisemine vi^jakoore epiderm). Seeme. 6. Endosperm 
õliplasma ja aleurooniteradega, milles asetsevad 
rosetikiyulised või üksikud kaltsiumoksalaadi kristallid. 

Pulber. Kollakaspruun. Pulbris on nähtavad poori
dega stereiididest koosnevad sklerenhüümirõnga tüki
kesed, rikkalikult nagu teistegi sarikaliste vigade puhul 
leidub aleurooniterade ja rasvõlitilkadega endospermi-
tükikesi. Leiduvad juhtkimpude, õlikäikude, epidermi, 
ristrakkude jm. osiste tükid. 

Prepareerimine. Vaadelda vilja ristlõike kloraal-
hüdraadis. 

Fructus Foeniculi 
Ristiköömneviyad 

Tuvitaim: Foeniculum vulgare Mill., Apiaceae 
СUmbelliferae) 
Apteegitill (ristiköömen), sarikalised 

Droog. Rohekaspruun, paljas, piklik, peaaegu silinderjas 
kaksikvili, mis laguneb kergesti kaheks osavi^aks. Kummalgi 
osaviyal on viis väljaulatuvat ribi. Osa viljad on 4...10 mm 
pikad ja 1,5...4 mm laiad. Viljad värvilt rohekaspruunid, 
heledamate ribidega. Maitse magusavõitu, vürtsikas, lõhn 
tugev, omapärane. 

Mikroskoopia. A. Jagu vilia ristlõik. Mõlemal i agu vili ai 
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on viis väljaulatuvat heledat ribi, neist kommissuraalsed 
ribid ulatuvad rohkem välja. Igas ribis on üks soonekimp, 
igas vaos asetseb üks õlikäik. Välimisel küljel on neli 
õlikäiku, sisemisel küljel asetseb keskel viljakandja ja 
selle kummalgi küljel üks õlikäik. aja e - kommissuraalsed 
ribid, b, c, d- selgmised ribid, millest с on keskmine, ja 
b, d - külgmised ribid. 

а 

76  



В. Vill агор ristlõik. Viljakate. 1. Väliskate. Epiderm 
õhulõhedega. 2. Keskkate. Parenhütimis on mõned 
võrlga seinapaksendiga rakud. Soonekimp koosneb spi
raal- ja rõngastrahheiididest ja kahest sõeltorude rüh
mast. Vagudes asetsevad skisogeensed sekreedikäigud 
eeterliku õliga. Sageli leidub roodudes ka 1...2 väga 
väikest õlikäiku. 3. Sisekate. Iseloomulikud parketi-
sarnased rakud, mis on tekkinud ühe emaraku jagune
misel 5...10 rakukeseks. Seeme. 4. Seemnekate toite-
kihiga. 5. Endosperm koosneb paksudest mitmetahulis-
test rakkudest, mis sisaldavad rasvõlitilgakesi, aleu-
rooniteri ja väga väikesi tumeda keskosaga kaltsium
oksalaadi druuse. 

Pulber. Rohekaskollane või pruunikashall. Paksu-
seinaline endosperm rasvõli ja aleurooniteradega. 
Endospermi rakkudes väikesed, tumeda õõnsusega, 
raskeltnähtavad druusid. Pruunid õlimahutite osad 
nurgeliste rakkudega ja nende all rühmadena ning mit
mes sihis asuvate ristrakkudega. Spiraal- ning poor-
soonte ja kiudude kimbud. Iseloomulikud piklikud, võrk-
jate pooridega parenhüümiraJcud. Tärklis puudub. 

Prepareerimine. Vaadelda osavUja ristlõike kloraal-
hüdraadis. 

Fructus Petroselini 
Peterselli viljad 

Tüvi taim: Petroselinum sativum Ho ff т., Apiaceae 
СUmbelliferae) 
Harilik petersell, sarikalised 

Droog. Väikesed küpsed pruunikasrohelised vihjad, enamasti 
lagunenud jaguviljadeks, vUjarao jäänuse ja tipmise kettake-
sega. Ümarmunaja kujuga terve vffi, mis on külgedelt veidi 
muljutud, koosneb kahest karpofooriga ühendatud osa viljast. 
Üksikud osa viljad on piklikmunajad, 2...3 mm pikad, 1...2 mm 
laiad, kommissuraalselt küljelt lamedad, välimiselt küljelt 
kumerad, paljad, 5 valkja niiditaolise ribiga. Lõhn aromaatne, 
maitse vürtsikaskibe. 

Mikroskoopia. A. Osavilia ristlõik. Osavilja ümbritseb 
väljaulatuvate ribidega pruun viljakate, mis on seemnega 
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kokku kasvanud. Väljaulatuvates ribides paiknevad 
soonkimbud, nõgudes ribide vahel üksikud eeterliku õli 
käigud, neist 4 kumeral selgmisel ja 2 lamedal 
kommissuraalsel küjjel. Seemnes on eristatavad 1. vilja
kate, 2. endosperm ja 3. idu. 

B. Osavilla ristlõigud. Viilakate. 1. Epiderm. 
2. Parenhüüm koosneb 5...7 reast õhukeseseina,listest 
rakkudest, milles kulgevad mitmesuguse läbimõõduga 
3. soonekimbud. Epidermi ja hüpodermirakkudes leidub 
palju kaltsiumoksalaadi druuse. 4. Eeterliku õli käigud. 
Seeme. 5. Seemnekate koosneb ühest reast rakkudest, 
mille sissepoole suunatud seinad on paksenenud. 
6. Endospermirakud on ühtlaselt paksenenud seintega, 
neis leidub aleurooniteri, õli j a kaltsiumoksalaadi druuse. 
Idu koosneb õhukeseseinalistest rakkudest. 

Pulber. Rohekaspruun. Leidub viyakatte, juht-
süsteemi, eeterliku õli käikude, endospermi, idu tükke, 
pajju on kaltsiumoksalaadi druuse ja aleurooniteri. 

Prepareerimine. Vaadelda osavtya ristlõike kloraal-
hüdraadis. 

'•WteSi 
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Fructus Papaveris immaturi 
Valmimata moonikuprad 

Tuvitaim: Papaver somniferum L., Papaveraceae 
Unimagun, magunalised 

Droog. Seemneist vabastatud, valminud või valmimata, 
kuivatatud kuprad. Kupar on ümmargune või piklikmunajas, 
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mitmesuguse suurusega, ühepesane, alusel lütükese, paisunud, 
varretaolise jätkuga, mille all on näha veel õieosade 
kinnitumiskohtade armid. Kupra tipul asetseb lai suue, millel 
niisama раДщ hõlmu kui kupras vHjalehti (tavaliselt 7...15). 
Ristlõigus on viyalehtede kokkukasvamiskohtadel näha 
platsentad, mis ulatuvad liistukiyuliselt viyaõõnsusesse. 

A. Moonikupra ristlõik. Kupra siseseintel on 7... 15 
vaheseinakiyulist platsentat. Vigasema lähedal asetseb plat
senta küljes sekundaarne platsenta. VHjaseinas on soonekim-
bud, kuna pearood asetsevad platsentade kohal ja kulgevad 
vertikaalselt alt üles. Nii primaarsetele kui ka sekundaarsetele 
platsentadele kinnituvad seemned. 

Mikroskoopia. B. Viliaseina ristlõik platsenta 
Vinnitmmiee kohal. 1. Epiderm väheste õhulõhedega. 
2. Hüpoderm. 3. Parenhüüm. Rakud sisaldavad kloro-
fülliteri, tärklist ja kaltsiumoksalaadi kristalle. Anas-
tomoseeruvad õrnad soonekimbud, millede sõelosas on 
lülitud piimasooned. Anastomoseeruvaid pilmasooni lei
dub parenhüüm is ka väljaspool sooneklmpe. Piim mahlas 
leidub alkaloide, samuti sisaldab neid ülejäänud viya-
kude ning eriti epiderm. 4. Platsenta parenhüüm is on 
kollateraalne soonekimp spiraalsoontega. Kimp on kaits
tud stereiidide plaadiga. Kimbu sõelosas leidub piima-
sooni. 5. Viyaseina sisemine epiderm moodustub poori
dega rakkudest ja on väikeste, laskuvate õhulõhedega. 

C. Pinnavaade moonikupra sisemisest epidermist 
õhulõhedega. 

D. Pinnavaade moonikupra välimisest epidermist 
õhulõhedega. 

prepareerimine. Vaadelda vUjalõ ike kloraalhüdraadis. 

Herba Absinthii 
Koirohuürt 

Tüvitaim: Artemisia absinthium L., Asteraceae 
СCompositae) 
Koirohi, korvõielised 

Droog. Hallikasrohelised lehed j a mittepuitunud varretipud 
kollakate õiekorvikestega. Lehed kaheli- või kolmelisulgjagu-
sed pikavarrelised või lihtsad varretud, enamasti terve
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servalised, tihedasti karvadega kaetud. Vars viitjalt karvane. 
Korvõisikud 3...4 mm läbimõõdus, peaaegukerajad, lühiraollsed, 
longus, kollaste putkõitega. Välised üldkatte lehed lineaal-
piklikud, viitjad, sisemistega peaaegu ühepikkused; sisemised 
munajad, tömbid, laia küqja äärisega. Lõhn aromaatne, maitse 
mõru. 
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Mikroskoopia. A. Lehe ristlõik pearoo piirkonnast. 
Leht on bilateraalne. 1 .Ülemise epidenni rakud on laineliste 
külgseintega. Õhulõhesid on vähe. Karvad on T-kujulised 
Ja moodustuvad epidermiraku keskkohta kinnituvast 
mõnerakulisest varrest Ja pikast põikisirutunud, otstest 
teritunud, õhukeseseinalisest tipprakust. Leidub rohkesti 
korvõielistele iseloomulikke nüärmesoomuseid, mis on 
tavaliselt laskunud sügavale lehekeesse. 2. Sammas-
parenhüüm ühe- või kaherealine. 3. Tohlparenhüümi 
alumine rakkude rida sammaskoe sarnane. Juhtkimp 
kollateraalne, ilma stereiidideta. Suuremad juhtkimbud 
ümbritsetud parenhüümtupega. 4. Alumine epiderm 
õhulöhede Ja paljude T-kLtfuliste karvadega. 

B. Korvõielistele iseloomniiknrt knimekn-rruselised 
nüArnnftanomused. vaartilmelt la ülevalt. 

Ç. lfthftpin^a epidermi pealtvaade. a) Eeterliku 
õli näürmed; b) T-kujulised karvad. 

n AhTmige lehepinna epidermi pealtvaade. 
TP. KA-m/flii lfthft 
Pulber. Rohekashall. РаЦи mitmerakulise jalakesega 

T-kvüulisi karvu. Korvõielistele iseloomulikud näärmed. 
Lehed ilma kristallideta. Epiderm lainelistest või sopiliste st 
rakkudest, õhulõhedega. Õhulõhed 3...6, enamasti 5 
kaasrakuga. Rohkesti õie- Ja varre-elemente. 

Prepareerimine. Vaadelda lehe rist- ja pinnalõiku 
kloraalhüdraadis. 

Herba Adonidis vernalis 
Kevadadooniseürt 

Tüvitaims Adonis vernalis L., Ran unculaceae 
Kevadadoonis, tulikalised 

Droog. Taime maapealne osa, mis on kogutud taime õitse
mise algusest kuni viljade pudenemiseni. Lehed 10...35 cm 
pikad, sõrmjalt lõhestunud viieks osaks, mis omakorda 
lõhestunud kitsasteks lineaarseteks osadeks (0,5...1 mm laiad 
ja 1...2 cm pikad). Varre tipul suured (kuni 6 cm läbimõõdus) 
õied ja viljad. Õitel on viieleheline tupp. Tupplehed munajad, 
tipult hambulised, väljastpoolt karvased, kollakasrohelised või 
pruunid, tumedate roodudega. Kroonlehed kollased, neid on 
palju. Viljad mitmesuguses küpsusastmes. Vili koguvili, mis 
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».oubjueu pagudest kuivadest hallikasrohelistest seem л istest. 
Maiыэ» môï-u, lõhn puudub. 

Mikroskoopia. Mõlemad epidermid koosnevad suur
test, lainelise seinaga rakkudest, mis on veidi sirutunud 
lehe pikitelje suunas. 

A, q.inmifle pinna epiderm. 
R р1лля. epiderm. 
C. Epiderm lehe alusel. Lehe alusel on epidermide 

rakud vähem laineliste seintega või mitmenurksed. 
Kutiikul kurruline, õhulõhed ainult alumisel epidermil, 
suured, ovaalsed, 4... 6 kaasrakuga, kahes pikireas. Lehe 
servas ja alusel on tlherakulised karvad. 1. Pikad, 
alumises osas vähe laienenud, kinnituskohas ahenenud 
karvad. 2. Lühikesed põie- või kotikqjulised karvad. Need 
on samuti ahenenud karva kinnituskohas. Kõik karvad 
kaetud spiraalselt kurrulise kutiikuliga. 3. Karvad 
kinnituvad hästi väikese ümmarguse epidermiraku külge. 

D. la E. Lehelaba tipp ülftTTiigpit. \я. «.inmigpit poolt. 
Prepareerimine. Vasdelda lehe pinnalõike kloraal-

hüdraadis. 
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ШегЬа Bursae pastoris 
Hiirekõrvaürt 

Tüvi taim: Capsella bursa -pastoris (L.) Med., 
Brassicaceae (Cruciferae) 
Harilik hiirekõrv, ristõielised 

Droog. Kuivatatud lehistunud varred koos juurmiste 
lehtedega. Varred harunenud või lihtsad, 20...40 cm pikad, 
harvade lehtede, õite ja mittevalminud viljadega. Juur mis ed 
lehed on tumerohelised, pikliksüstgad, sopilishambulised või 
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sulglõhised, umbes 12 cm pikad ja 2 cm laiad. Varrelehed 
piklikud või süstgad, kuni 9 cm pikad, rootsutud. Kõik lehed 
kattunud liht- või tähtkarvadega. Õied pikaraolised, hõreda 
kobarana, kroonlehti 4, valged, kuni 3 mm pikad, äras-
pidimunajad, lühikese pinnukesega; tupplehed munajad, valge 
nahlga servaga; vili on kolmnurkne äraspidisüdajas kõdrake. 
Lõhn nõrk, omapärane, maitse mõrkjas. 

Mikroskoopia. A. Lehe ülemise pinna epiderm. 
B. Lehe «.lnmise pinna epiderm. 1. Epidermirakk. 

2. Õhulõhe. 3. Tähtkarvake. Lehe ülemise epidermi 
rakud on nõrgalt, alumise epidermi rakud tugevalt 
käänulise seinaga. Õhulõhed lehe mõlemal pinnal, 
väikesed, ristõielistele iseloomulikud, kolme kaasrakuga, 
millest üks on tunduvalt väiksem ülejäänud kahest. 

C. Lehe ristlõik. 1. Kutiikul. 2. Ülemine epiderm. 
3. Samm as kude, 1...2-realine. 4. Juhtkimp. 5. Kobekude 
on 4...6-realine, ovaalsetest ja ümaratest õhukese-
sein ai istest rakkudest. 6. Alumine epiderm. 7. Õhulõhe. 
8. Tähtkarv külgvaates. 

D. Arvukad karvad on kahte tüüpi: a) 3.. .5-tipmelised, 
tihedalt karvase pinnaga tähtkarvad; b) sirged, teritu
nud tipmega koonilised, 1...3-rakulised, siledad lihtsad 
karvad. 

Prepareerimine. Vaadelda lehe rist- ja pinnalõike 
kloraalhüdraadis. 

Herba Chelidonii 
Vereurmarohuürt 

Tuvitaim: Chelidonium maius L.f Papaveraceae 
(Harilik) vereurmarohi, magunalised 

Droog. Koosneb vartest, lehtedest, õitest, valmimata 
viljadest. Varred vähe ribilised, kaetud suurte pehmete 
karvadega. Lehed kannejjad, paaritusulgjaguste, ovaalsete 
täkilishõlmiste lehekestega. Alumised lehed lühirootsulised, 
ülemised rootsutud. Juur mis ed lehed pika rootsuga, 5 lehekeste 
paariga ja ühe otsmise lehekesega. Leherootsul ja lehe 
alumise кЩ)е roodudel pehmed karvad. Õied pikaraolistes 
väheõielistes (4...6) sarikates. Kroonlehti 4, need on kollased. 
Tolmukaid pajju. Vili 2...5 cm pikk, kõdrataoline kupar, pika 

8 5  



praoga alt ülespoole avanev. Maitse mõru-kootav, lõhn ärritav 
(eriti peenestamisel). 

Mikroskoopia. A. Lehe ülemise pinna epiderm. 
B. Lehe ainmiaa pinna epiderm. Lehe epidermirakud 

laineliste seintega. Alumise epidermi rakud väiksemad, 
lainelisemad. Õhulõhed ovaalsed, 4...7 kaasrakuga, 
peamiselt alumisel epidermi!. 1. Lehe alumisel pinnal 
roodude kohal harvad, pikad, õhukeseseinalised lihtsad, 
7...20-rakulised karvad, hästinähtava tuumaga igas 
rakus. Karvadel väga õhukene rakukest, mistõttu tihti 
on keerdunud, murdunud ja kokku langenud rakkudega 
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karvu. 2. Kõikides organites (välja arvatud seemned) 
esinevad kollakaspruuni sisuga piimasooned, mis ümbrit
sevad kõiki juhtkimpe. 3. Tohlkude suurte rakuvahe-
ruumidega (aerenhüüm). 

C. lfthft flinmiRfifit, pinrm^t leheroo kohalt. 
Lehe iga hambakese tipul on omapärane vetteräldav 
hüdatood. Juhtkimbu lõppemise kohaJ on leht laienenud, 
epidermirakud on arenenud papillideks, esinevad väga 
suured veelõhed. 

Prepareerimine. Vaadelda lehe ülemise ja alumise 
pinna lõike kloraalhüdraadis. 

Herba Convallariae majalis 
Maikellukeseürt 

Folia et flores Convallariae majalis 
Maikellukese lehed ja õied 

Tnvitaim; ConvaHaria majahs L., Liliaceae 
(Harilik) maikelluke e. piibeleht, 
liilialised 

Droog. Helerohelised, rabedad, terveservased, elliptilised 
või elliptilissüslgad, kaarroodsed, karvadeta, 12...18 cm pikad 
ja 3...8 cm laiad lehed. Õisikuvars poolümar või kolmekandiline, 
karvadeta, 16...20 cm pikk, 5...10 õiega ühekülgses kobaras. 
Õied kahesugulised, lihtsa õiekattega, lühikestel varrekestel. 
Õiekate liitlehine, keUukjas, kuue tagasikäändunud tipmega. 
Tolmukaid 6. Sigimik ülemine, kolmepesane. Lõhn nõrk, mait
set ei määrata. 

Mikroskoopia. Lehe ülemine ja alumine epiderm 
õhulõhedega. Rakud sirutunud lehe pikitelje suunas. 
Kogu mesofüll tohlparenhüümitaoline, ülal väikeste, 
allpool suurte rakuväheruumidega. Sammasparenhüümi-
rakud sirutunud horisontaalselt, mitte vertikaalselt nagu 
tavaüselt, ja asetsevad epidermirakkude ning lehe 
pikiteljega risti. Mesofüllis limarakud rafüdidega (kuni 
40 u pikad) ja pikkade kaltsiumoksalaadi prismadega 
(kuni 150 u pikad). Juhtkimbud spiraalsoontega ja 
stereiididega. 
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Maikellukese lehe pinnavaade. 1. Spiraalsooned. 
2. Kaltsiumoksalaadi prismad. 3. Rafiidid. 4. Õhulõhed. 
5. Sammasparenhüüm. 6. Epiderm. 

Pulber. Heleroheline. Epidermi tükikesed, sirutunud 
polügonaalsete, vähe paksenenud ja poorsete rakku
dega, väikeste õhulõhedega. Mesofüllirakud rafiidide ja 
oksalaadiprismadega. Üksikud tolmuterad, õite ja õie-
varte osad. 

Prepareerimine. Vaadelda lehe pinnalõiku kloraal-
hüdraadis. 

Herba Erysimi canescentis 
harakaladva ürt 

Tüvitaim: Erysimum canescens Roth, Brassioaceae 
СCruciferae) 
Hall harakalatv, ristõielised 

Droog. Peened, harunenud varred lehtede, õite ja 
mittevalminud viljadega. Lehed 3...6 cm pikad, kuni 0,5 cm 
laiad, lineaalsed või süstgad, varretud või lühikese varrega, 
õhukesed, terveservalised või hõredalt hambulised. Varred 
ning lehed rohkete tihedasti liibunud karvakeste tõttu 
hallikasrohelised. Õied neljast lehekesest koosneva tupe ja 
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sellest kaks korda pikema kollase krooniga. Tolmukaid 6, 
nendest 2 teistest lühemad. Vili kuni 7 cm pikk, valkjas. 
Seemned väikesed, piklikud, kollased. Lõhn puudub, maitse 
kibe. 

11'|*""»'»> »«Ы»' '*»'IIК 

Mikroskoopia. A. Lehe гЛвтгпяв pinna epiderm. 
В. Lehe alumise Pinna epiderm. Lehe epiderm 

pinnavaates nõrgalt laineliste seintega rakkudest, alu
mise epidermi rakud kohati paksenenud seintega. 
Õhulõhed peamiselt alumisel küjjel, kolme kaasrakuga, 
millest üks väiksem kui teised. 

л Кя-rvad epidermidel üherakulised. kahe-, harve
mini kolmeharulised, teravatipulised, paksuseinalised, 
näsalise kutiikuliga. 

Pulber. Heleroheline. Rohkesti lehe- ning varreosi ja 
ülalkirjeldatud karvu. 

Prepareerimine. Vaadelda lehe pinnalõiku kloraal-
hüdraadis. 
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Herba Hyperid 
N aistepunaürt 

Tüvi taim: Hypericum perforatum L., Hypericaceae 
(Guttiferae) 
Liht-naistepuna, naistepunalised 

Droog. Varred lehtede, õite, õiepungade, valminud ja 
valmimata viljadega. Vars vastakult harunenud, säsikas, 
karvadeta, kahe kandiga. Lehed varretud, vastakud, 
0,7...3,5 cm pikad ja kuni 1,4 cm laiad, mu najas piklikud 
(harva peaaegu lineaalsed), terveservalised, paljad, paljude 
läbinähtavate punktidega. Tupplehti viis: väga teravatipu
lised, süstjad, tipupoolses osas servadel mõnede üksikute 
näärmetega. Kroon tupest 2...3 korda pikem. Kroonlehti viis, 
kuldkollased pruunide täpikestega, ebatasase servaga. 
Tolmukaid rohkesti, kolme kimbuna. Emakas kolme emaka,-
kaelaga. Vili kolmepesaline kupar, väikeste, tumepruunide 
seemnetega. Lõhn peaaegu puudub, maitse mõrkjas. 
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Mikroskoopia. Lehe epiderm piimavaates laineliste, 
kohati paksenenud seintega rakkudest. Õhulõhed 3...4 
kaasrakuga, asuvad ainult lehe alumisel küljel. Lehe-
labas rohkesti kahte tüüpi mahuteid: värvusetuid ja 
pigmenti sisaldavaid. Värvusetud mahutid on ümmar
gused või ovaalsed, asuvad kogu lehe labas, sisaldavad 
eeterlikku õli ning vaiku; pigmendi mahuteid leidub lehe 
servadel. 

A. Lehe alumise pinna epiderm. 
B. Lehe -fflemieft pinna epiderm. 1. Mahuti leheroo 

kohal. 2. Mahuti pigmenteerunud sisaldisega. 3. Mahuti 
värvusetu sisaldisega. 4. Rakus einte helmekiyulised pak-
sendid. 

C. Lehe üldvaade luubi all. 
Prepareerimine. Vaadelda lehte glütseriinis. 

Herba Leonuri 
Südamerohuürt 

Tuvitaimed; Leonurus quinquelobatus Gil. (L. villosus 
Desf.), Lamiaceae (Labiatae) 
Veiste-südamerohi, huulõielised 
Leonurus cardiaoa L. 
Lääne-südamerohi 

Droog. Kuni 40 cm pikad taimeladvad lehtede, õite ja 
viljadega. Vars neljakandiline, õõnes, heleroheline. Lehed 
vastakud, ülalt tumerohelised, alt heledamad, pikavarrelised, 
sisselõikunult saagjad, sõrnyalt lõhestunud, alumised 3...5 
hõlmaga, ülemised vähem lõhestunud kuni süstgad, kaetud 
karvadega. Õied ja õiepungad on 12... 18 (20) kaupa 
lehekaenaldes. Õiekroonid on määrdunud roosat või roosakas
lillal värvi. Lõhn peaaegu puudub, maitse mõrkjas. 

Mikroskoopia. Lehe epiderm pinnavaates laineliste 
seintega rakkudest. Õhulõhesid rohkesti, 4...6 kaasra
kuga. Näärmed suhteliselt väikesed, lühikese jalakesega 
ja 2... 4 (harvemini 8) nõris tus rakuga. Karvu kolme 
tüüpi: ühe-, kolme- või neljarakulised, näsalise pinnaga 
lihtkarvad; lehe serval kõverdunud karvad; väikesed 
ümmarguse peakesega karvad. Tupplehtedel rohkesti 
kõverdunud karvu, parenhüüm is väikesi druuse; sigi-
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miku epidermil suured prismakuüulised kristallid. 
a я.Лпттяе pinna epiderm. 
B. Karvad lehe serval. 
C. Lehe й^тгпяд pinna epiderm. 1. Peakesega karvad. 

2. Näärmed. 3. Lihtkarvad. 4. Lihtkarvakinnitumiskoht. 

Prepareerimine. Vaadelda lehe pinnalõiku leelises. 
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Herba Miîlefolii 
Raudrohuürt 

Tüvi taim: Achillea m il le folium L., Asteraceae 
(Compositae) 
Harilik raudrohi, korvõielised 
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Droog. 1. Kuni 15 cm pikad taimeladvad koos lehtede ja 
korvõisikutega. 

2. Droogiks võib kasutada ka ainult valgeid või roosakaid 
korvõisikuid. Sel juhul on tegemist raudrohu õisikutega ning 
droogi nimetatakse Flores Miîlefolii. 

Raudrohuürdis leidub kuni 15 cm varrega õisikuid, lehti, 
üksikuid õisikuid ja nende gruppe. Korvõisikud on väikesed, 
munaja kvyuga, pikkus 3...4 mm, koondunud tihedatesse 
kännastesse. Keelõied valged, harva lillakad või roosakad. 
Vars haJlikasroheline, mittehargnev, karvane. Lehed vahelduvalt 
kaheü- või kolmelisulgjagused, hallikasroheUsed, noorelt 
tugevasti karvased. Lõhn aromaatne, omapärane, maitse 
mõru. 

Mikroskoopia. Lehe epidermirakud veidi välja
venitatud kiyuga, ülemise epidermi rakud on veidi 
suuremad alumise epidermi rakkudest. Alumisel epi-
dermil on õhulõhesid rohkem kui ülemisel. Sammas-
parenhüümühe- või kaherealine. Juhtkimp stereiididega. 
Sekreedikäigud. Lehe epidermidel on lihtkarvad, mitme-
rakulise alusega ja paksuseinalise kergesti murduva 
tipprakuga ning korvõielistele iseloomulikud lehekeesse 
süvendunud 8 nõristusrakuga 3...4-korruselised eeter
liku õli näärmed. 

a T.Ahfi fl.inmise pinna epiderm. 
B. Lehe ülemise pinna epiderm. 1. Eeterliku õli 

näärmed. 2. Karvad. 3. Karva alus. 4. Leheroo juht
kimp. 5. Sekreedikäigud. 

Prepareerimine. Vaadelda lehe pinnalõiku leelises. 

Herba Origani 
Puneürt 

Tüvitaim: Origanum vulgare L., Lamiaceae (Labiatae) 
(Harilik) pune, huulõielised 

Droog. Terved või osaliselt peenestunud kuni 20 cm pikku
sed lehtedega õisiku varred, mis on kogutud õitsemisperioodi 
jooksul. Lehed vastakud, rootsuga, piklikmunajad, tipust 
teritunud, ebaselgelt hambulise või terve servaga, pikkus 
2...4 cm. Varred püstised, ruljad kuni neljakandilised, 
pehmekarvased või peaaegu paljad. Õisikud naasma kahara 
pöörisena, õied paljuõielistes ebamännastes. Kattelehed 
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pruunikaspuiiased, õied lillakad või roosad, 5...10 mm pikad. 
Lehtede värvus pealt roheline, alt kahvaturoheline. Varred 
rohelised või lillakad. Lõhn aromaatne, maitse vürtsikas-
mõrlgas, kergelt kootav. 

Mikroskoopia. Lehe ülemise epidermi rakud on kergelt 
laineliste, kohati helmekiyuliselt paksenenud seintega. 
Alumise epidermi rakkude seinad on lainelisemad. 
Õhulõhed on ümbritsetud kahe kaasrakuga, mis on 
paigutunud risti õhulõhe avause suhtes. Karvad on 
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paigutunud ühtlaselt üle kogu lehepinna, eriti palju on 
neid lehelaba alumisel poolel. Arvukalt on näsalise 
kutiikuliga 1...5-rakulisi lihtsaid karvu ja üherakulisel 
jalakesel üherakulise ovaalse peakesega karvu. Eeter
liku õli näärmed on enamasti 8 kogumisrakuga ning 
valdavalt asuvad lehe alumisel küljel. Näärmete 
kinnituskohal moodustavad epidermirakud roseti. 

a T.php я.1птп1я0 pinna epiderm. 
в fiipmiae pinna epiderm. 
C. Lehe serv. 1. Peakesega karv. 2. Lihtne karv. 

3. Eeterliku õli nääre. 
Prepareerimine. Vaadelda lehe pinnalõike kloraal-

hüdraadis. 

Herba Polygoni avicularis 
Linnurohuürt 

Tüvi taim: Polygonum aviculare L., Polygonace&e 
Harilik linnurohi, tatralised 

Droog. Õite ja lehtedega, peened, liigestunudja hargnenud, 
helerohelised, kilajate valdate narmastunud tõrvedega, kuni 
40 cm pikad taimevarred. Lehed on lihtsad, jäijestikused, 
lühiroolised, lai-mõlajad või piklikovaalsed, kuni 3 cm pikad ja 
1 cm laiad. Õied 1...5 kaupa kogu varre lehekaenaldes, vahel 
tipuosas koonduvad. Õiekate kuni pooleni lõhestunud, munaja 
alusega, värvilt rohekasroosa. Lõhn nõrk, maitse kergelt 
kootav. 

Mikroskoopia. Lehe ülemise ja alumise epidermi 
rakud on sirgete paksenenud seintega ja vahel pruuni 
sisaldisega. Lehe ülemise epidermi rakud on sageli 
helmetaoliselt paksenenud. Lehe servas ja roodude kohal 
on kutiikul pikikurruline. Õhulõhed on ümbritsetud kolme 
epidermirakuga, millest üks on tavaliselt väiksem 
teistest. Lehelaba serval on 1...3 rida nisakiyuliselt 
väjjasopistunud ja paksenenud välisseinaga epidermi-
räkke. Lehe mesofülüs on palju kaltsiumoksalaadi druuse. 
Iseloomulik on mehhaaniliste kiudude leidumine nii soonte 
pealmisel kui ka alumisel küljel ning lehelaba servas. 
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а т.fthft Yiiftmise pinna epiderm. 
в Tehe яЛптгпяе pinna epiderm. 
C. Lehe serv. 
D. Osa lehelabast mehhaanilise kiu hargnemise kohalt. 

1. Nisaknjulised väyasopistused. 2. Kaltsiumoksalaadi 
druusid. 3. Mehhaanilised kiud. 

Prepareerimine. Vaadelda lehe pinnalõike kloraal-
hüdraadis. 

13 9 7  



Herta Polygoni hydropiperis 
Mõruldrburohuürt 

Tuvitainu Polygonum hydropiperL., Polygonaceae 
Mõru kirburohi, tatral i sed 

Droog. Lehtede, õite ja viljadega taime maapealsed osad. 
Vars 30...40 cm pikk, karvadeta, lihtne või alusel oksine. 
Ülemised lehed on varretud, alumised lühivarrelised, 
pikliksüsQad, pikalt teritunud tipuga, alumisel pinnal veidi 
heledamalt rohelised, kuni 6 cm pikad ja 1,5 cm laiad. Tõri 
kilqjas, punakas, peaaegu karvadeta, lühiripsja servaga. Õisik 
(ebapea) on otsmine, varre ja okste ladvas, pikk ja katkes tu-
nud. Õied S...5 kaupa, lühikestel õieraagudel, osalt peitunud 
tõrvedes kuni varre aluseni. Õiekate roosa või rohekasroosa, 
4...5-jagune, kattelehed tömbid, väljast tihedalt kaetud 
näärmekate täppidega. Kaheksast tolmukast on kaks enamasti 
mandunud. Ülejäänud 6 tolmuka tolmukotid asuvad ühekõr
gusel 2...3 püstise emakasuudmega. Vili pähkel, läbimõõt 
2...5 mm, pruun, peenetäpiliselt konaijas, kare, ühelt küljelt 
vähem, teiselt rohkem kumer, nii et tihti näib kolme
kandilisena. Lõhn puudub, maitse kergelt põletav. 

Mikroskoopia. Lehe ülemine ja alumine epiderm 
õhulõhedega ja väikeste näärmekarvadega. Sammas-
parenhüüm üherealine, hõre. Tohlparenhüümis hulga
liselt üle 40 u suuri, enamasti teravatipulisi kalt
siumoksalaadi druuse. Mesofüllis suured vaiaja sisaldi
sega sekreedimahutid. Karvad lehe epidermil: 
a) väikesed neyarakulise peakesega näärmekarvad; 
b) suured, mitmest karvast kokkukasvanud emer
gent s id lehe serval ja roodudel, suunatud lehe tipu poole. 

a T.ahя яЛптгпяе ninna epiderm. 
B. Lehe serv. 
C. Lehe -ftiemiee Pinna epiderm. 1. Emergents. 

2. Kaltsiumoksalaadi druusid. 3. Näärmekarvad. 
4. Sekreedimahutid. 

Pulber. Roheline. Lehe ülemine epiderm isodia-
meetrilistest polügonaalsetest, enamasti ümardunud 
rakkudest. Alumise epidermi rakud laineliste piir
joontega. Õhulõhed mõlemal pinnal. Üksikud suured 
koonuseknjulised, mitmest karvast kokkukasvanud 
karvad ja väikesed neyarakulise peakesega näärmed. 
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Mesofüllis on suured sekreedimahutid. Rohkesti üle 40 ц 
suuri, enamasti teravatipulisi druuse. 

MikrokeemiZine reaktsioon. Sekreedimah utite sisal
dis värvub aJkanniiniga punaseks. 

Prepareerimine. Vaadelda lehe pinnalõike kloraal-
hüdraadis. 
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Herta Polygoni persicariae 
Hariliku kirburohu ürt 

Tüvitaim: Polygonum persicaria L., Polygonaceae 
Harilik kirburohi, tatralised 

Droog. Õisikute ja lehtedega kuni 40 cm pikad varred ilma 
alumiste jämedate osadeta. Varred on lihtsad või harunevad. 
Lehed süstgad, lühirootsulised, teravad, alusel kiHjalt ahenevad, 
3...10 cm pikad ja 0,5...2 cm laiad, roodude kohal ja serval või 
labal lühikeste lidus karvadega, sageli on lehe ülemisel pinnal 
ebaselge tume laik. Tõri kitsalt varre ümber, 5...10 (12) mm 
pikk, kaetud karedate lidus karvadega, serval 1,5...3,5 mm 
pikkade ripsjate karvadega. Õisik tihe, ruljas, näärmeteta, 
asetseb tipmiselt ja lehekaenaldes, mõnikord koondunud 
pööriseks, 1...3 cm pikk. Õied väikesed, lihtsa, sügavalt 
lõhestunud, 4...5 osast koosneva roosa, harva valge, aluselt 
roheka õiekattega. Vili mustjaspruun, läikiv. Lehtede värvus 
ülemiselt pinnalt roheline, vahel pruunika varjundiga, 
alumiselt küüeit hallikasroheline. Lõhn puudub, maitse mõrkjas. 

Mikroskoopia. Ülemise epidermi rakud on sirgete, 
alumise epidermi rakud laineliste seintega. Õhulõhed 
mõlemal lehepinnal, 2.. .4 kaas rakuga, vahel ümbritsetud 
vaid 2 kaasrakuga, mis on paigutunud piki õhulõhe 
avaust. Mõlemal lehepinnal leidub 2...4-rakulisel jala
kesel 8-(12...16>rakulise peakesega näärmeid, harvem 
2...4-rakulise peakesega pruuni või värvitu sisaldisega 
näärmeid. Kogu lehe pinnal ja servas on 2...5 kokku
kasvanud karvast emergentsi, mis võivad vahel tipust 
ka lahkneda. Mesofüllis on suured kaltsiumoksalaadi 
druusid. Varre ja tõrve epidermil leidub peale ülalloet
letud tunnuste veel kaherakulisel alusel kilajaid karvu, 
mis koosnevad mitmest rakureast. Õiekatte koes leiduvad 
pris maksulised kaltsiumoksalaadi kristallid. 

a T.fthP flinmise pinna epiderm. 
в î^iftmi.cte pinna epiderm. 
C. Lehe serv. 1. Emergentsid. 2. Kaltsiumoksalaadi 

druusid. 3. Näärmed. 
Prepareerimine. Vaadelda lehe pinnalõike kloraal-

hüdraadis. 
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Herba Serpylli 
Nõmm-liivateeürt 

Tüvitaim: Thymus serpyllum L., Lamiaceae 
(Labiatae) 
Nõmm-liivatee, huulõielised 

Droog. Väikesed, 7...16 mm pikad, lühivarrelised, piklik-
munajad, lamedad või ainult lehe alusel veidi kokku rullunud, 
terveservalised lehed. Lehe alusel mõned haijasetaolised kar
vad. Õied tihedais ebam Annas tes, väiksemad - emasõied, 
suuremad kahesugulised õied. Tupp karvane, kahehuulene, 
pruunikaspunane, kroon samuti kahehuulene, näib peaaegu 
neyatipmelisena, violetne, alumises osas valkjate karvakes
tega. Lõhn aromaatne, maitse vürtsikas. 

Mikroskoopia. Ülemine ja alumine epiderm õhulõhede 
ja karvadega. Õhulõhed kahe kaasrakuga, mis paiknevad 
risti õhulõhe avaga. Sammasparenhüüm kaherealine. 
Roodudes stereiidide plaat. 

a яЛптптяе pinna epiderm. 
B. Lehe ülemise pinna epiderm. 1. Väikesed, 

üherakulisel jalakesel, üherakulise pirnikLtfulise peake
sega karvad. 2. Suured, huulõielistele iseloomulikud 
näärmed, enamasti 12 nõristusrakuga. Epidermirakud 
on nende kinnituskoha ümber paigutunud roseti-
kutfuliselt. 3. Lühikesed papilli- või hambakiyulised kar
vad, peamiselt ülemisel epidermil. 4. Kutiikuli kur-
rulisus. 5. Nisakutfulised karvad. 6. Epidermi rakuseinte 
paksendid. 

C. Lehe alusel olevad karvad on väga pikad, 1...4-
rakulised (isegi kuni kaheks arakulised), päksuseinalised, 
kohati kokkulangenud, näsalised. Aed-liivatee lehtedel 
neid karvu ei ole. Kui karv ära murdunud, on nähtav lai 
karva kinnitumiskoht. 

Pulber. Violet^ashall. Rohkesti kiude. Pikad mitme-
rakulised paksuseinalised, kohati kokkulangenud näsa
lised karvad. Väikesed karvad ovaalsed või ко onus e-
kujulised. Huulõielistele iseloomulikud näärmed ja 
õhulõhed. Näärmed enamasti 12 nõristusrakuga. 
Epiderm laineliste või sopilistest rakkudest kurrulise 
kutiikuliga. Rohkesti õie- ja varre-elemente. Kroonleh-
tede tipud papi11ili.se epidermiga. Kristallid puuduvad. 
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Prepareerimine. Vaadelda lehe pinnalõike kloraal-
hüdraadis. 
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Herta Thermopsidis 
Termopsiseürt 

Tuvitaim: Thermopsis lanceolate. R. Br., Fabaceae 
(Leguminosae) 
Lantsetyas termopsis, liblikõielised 

Droog. Lehtede, õite ja osaliselt noorte vigadega varre-
tipud. Varred 15...20 cm pikad, näsalised, tihedasti kaetud 
liibunud, ülespoole suundunud karvadega. Lehed vahelduvad, 
kolmetised, lühivarreüsed. Lehekesed piklikud, kitsad, 
terveservased, 30...50 mm pikad ja 6...12 mm laiad, tipult 
teravnenud või tömbid, hallikasrohelised, mõlemalt küljelt 
kaetud karvadega. Õied suured, 2,5...2,8 cm pikad, kollased, 
varre tipul kolmeti koos. Tupp kellukas, ebakorrapärane, 
viietipuline, 1,6...1,9 cm pikk, kaetud karvadega. Kroon 
liblikõielistele iseloomulik, ebakorrapärane, viietine: puri 
ümardunud, tiivad piklikud, peaaegu sama pikad kui puri, 
laevuke 1,5 korda tiibadest laiem. Tolmukaid 10, ei ole kokku 
kasvanud. Vili kaun, kollakaspruun, piklik ja lame, 2...6 cm 
pikk, 7...9 mm lai, kaetud karvadega. Lõhn nõrk, omapärane, 
maitset ei määrata. 

Mikroskoopia. Leht isolateraalne. A. Lehe fnemifip 
pinna epiderm. Koosneb suurtest, ümaralt või ovaalselt 
patiunurksetest rakkudest. Sammasparenhüüm ülemisel 
кЩ]ei kaherealine, ilma rakuvaheruumideta; alumisel 
küti ei samuti kaherealine, harvemini üherealine, rakud 
lühemad kui ülemises sammasparehüümis, rakuvahe-
ruumidega. Tohlparenhüüm kitsa ribana ovaalsetest või 
ovaalpiklikest rakkudest, mis sageli sarnanevad sammas-
parenhüümirakkudega. 

B. Lehe aï"™^ pinna epiderm. Koosneb väiksematest 
rakkudest kui ülemine; rohkete õhulõhedega. Karva-
aluste ümber paiknevad epidermirakud radiaalselt, karva 
basaalraku ümber epidermirakud rosetina. 1. Nii ülemise 
kui ka alumise epidermi rakkudes leidub suuri, 
kollakaspruune, ümarikke, neeru- või lehvikukitjulisi 
sfärokristalle ja 2. üksikuid väikesi kristalle. Karvad 
lehe epidermidel. Karvad kolmerakulised, iseloomulikud 
termopsiselehele. Esimene basaalrakk erineb tavalistest 
epidermirakkudest, on ovaalne, paksenenud seintega. 
Teine rakk on lühike, ümmargune või vaadikutfuline, 
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tugevasti paksenenud seintega. Kolmas, tipmine rakk on 
pikk, teravatipuline. 3. Pikad, paksuseinalised, kitsa 
valendikuga, kühmulise pinnaga karvad. 4. Lühikesed, 
õhukeseseinalised, laia valendikuga karvad. 
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С. Lehe аЛптгпяя pinna. gpirigT^m l. Sfärokris tallid. 
2. Kristallid. 3. Paksuseinaline karv. 4. Õhukese-
seinaline karv. 5. Õhulõhe. 

Pulber. Kollakasroheline. Epidermirakud sfärokris
tallidega. Rohkesti iseloomulikke paksuseinalisi ja 
õhukeseseinalisi karvu ja nende osi, õie, vilja ja varre 
elemente. Tolmuterad. 

Prepareerimine. Vaadelda lehe pinnalõike kloraal-
hüdraadis. 

Herba Thymi vulgaris 
Tüümianiürt. Aed-liivateeûrt 

Folia Thymi 
Tüümianilehed. Aed-liivateelehed 

Tuvitaim: Thymus vulgaris L., Lamiaceae 
(Labiatae) 
Aed-liivatee, huulõielised 

Droog. Väikesed, 0,5...1 cm pikad, 0,2...0,3 cm laiad, 
lühivarrelised või varretud, lineaalsüstjad, elliptilised või 
ümardunud rombilised, terveservalised, äärest tagasikään-
dunud lehed. Lehed ülemiselt pinnalt tume- või pruuni-

b a 
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kasrohelised, alumiselt hallikad, tugevasti väljaulatuva pea-
rooga. Vars peen alla 1 mm. Õied üksikult või mitmeti koos, 
lühivarreilsed. Tupp vüetipmeline, keskmeni kaheks huuleks 
lõhenenud, tipmetel valkjad harjasehsed karvad; kroon 
kahehuulene, roosa, punakas või valge. Lõhn omapärane, 
aromaatne, maitse vürtsikas. 

Mikroskoopia. A. Lehe ristlõik. 1. Ülemise epidermi 
rakud on veidi laineliste piirjoontega, õhulõhedega, mis 
pinnalt vaadates on ümbritsetud kahe epidermirakuga. 
Nii ülemisel kui ka alumisel epidermil leidub: a) suuri 
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huulõielistele iseloomulikke näärmekarvu 8... 12 nõris
tusrakuga; b) väikesi, üherakulisel jalakesel, üheraku-
lise pirnikutfulise peakesega näärmekarvu; c) ülemisel 
epidermil lühikesi, papilli- või hambakqjulisi karvu; 
d) alumisel epidermil 2...3-rakuüsi, põlvekuöuliselt paindu
nud, näsalise kutiikuliga karvu. 2. Sammasparenhüüm 
on 1...2-realine, roodude kohal vahel 4-realine. 3. Tohl-
parenhüüm. Pearoo juures on stereiidide plaat. 4. Alu
mine epiderm. Mõned rakud moodustavad 2...3-rakulisi, 
nurkselt paindunud, konarliku kutiikuliga karvu. Näär-
mepeakesed ja näärmesoomused on samasugused kui 
ülemisel epidermil. Näärmesoomuseid leidub ka tupp-
lehtedel. 

B. Lehe üipmisg pinna epiderm. e) Epidermirakkude 
seinte sõlcqjad paksendid. f) Kutiikuli kurrulisus. 

r. pinna, epiderm. 
D. Lehe üldvaade. 
Pulber. Hallikasroheline. Karvad kühmu li se 

kutiikuliga, lehe ülemisel pinnal lühikesed, üherakulised, 
kõveradja alumisel pinnal 2... 3-rakulised, põlveki^juliselt 
paindunud tipuga. Rohkesti kollaseid, huulõielistele 
iseloomulikke näärmeid ja õhulõhesid. Näärmed 8 või 12 
nõristusrakuga. Lehe ülemise pinna epiderm nõrgalt 
laineline või sopiline, alumine laineline ja pooriliste 
seintega. Õie- ja varre-elemendid. Kristallid puuduvad. 

Prepareerimine. Vaadelda lehe rist- ja pinnalõike 
kloraalhüdraadis. 

Radices AJthaeae 
Alteejuured 

Tüvitaim: Althaea officinalis L., Malvaceae 
Harilik altee, kassinaerilised 

Droog. Kooritud ja kuivatatud juured (korgikiht on eemal
datud) .Droogiks kasutatakse kõrvatiuuri. Juured on kas pea
aegu silindrilised või lõhestatud 2...4 pikuti osaks, 10...35 cm 
pikad ja kuni 2 cm läbimõõdus. Murrukoht on keskelt 
konarlik, teraline, väljast kiuline. Juur on väljast ja murdekohalt 
valge või kollakasvalge. Lõhn nõrk, omapärane, maitse ma
gusavõitu, tuntava lim asus ega. 

1 0 8  



Mikroskoopia. A. Juure ristlõigu skeem. 1. Koor. 
2. Kambium. 3. Puiduosa. 

B. Juure ristlõigu osa. 1. Väline koor: 6...8 rida 
pruunikaskollaseid korgiperidermi rakke ja parenhüüm 
kaltsiumoksalaadi druusidega. 2. Sisemine koor tärklisega. 
3. Limarakud. 4. Sõeltorud, mis vahelduvad 5. stereiidide 
rühmadega. 6. Säsikiired, mis läbivad nii koore kui ka 
puiduosa (kooreosas nimetatakse neid koorekiirteks). 
7. Kambium, б...Ю-realine, pruunikad rakud. 8. Puidu
osa. Nii koore- kui ka puiduosas on rohkesti kaltsium
oksalaadi druuse, samuti limarakke ja rohkesti tärklist. 
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Puiduosas on võrk- ja poorsooned ümbritsetud kitsaste 
trahheiididega. 

Pulber. Kollakasvalge. Õhukeseseinaline parenhüüm 
ovaalsete neerjate, mõnikord pikilõhedega, 10...15 u 
pikkade tärklisteradega. Pajju lima. Kaltsiumoksalaadi 
druusid 25...30 ц suured. Vähepaksenenud, sageli haru
nenud otstega, puitumata või vähepuitunud, poorilised, 
harva tugevasti paksenenud ja puitunud kiud. 50. ..60 ц 
laiad astrik- või võrksoonte osad. Korgirakke väga 
vähesel hulgal. 

Mikrokeemiline reaktsioon. Lima tõestatav tuši-
reaktsiooniga. Alkoholiga valmistatud preparaatides 
tekivad nõelkristallid (asparagiin). 

Prepareerimine. Vaadelda juure ristlõike kloraal-
hüdraadis. 

Radices Glycyrrhizae 
(Radices Liquiritiae) 

Lagritsajuured 

Tûvitaim: Glycyrrhiza glabra L., Fabaceae 
(Leguminosae) 
Lagrits, liblikõielised 

Droog. Kooritud ja kuivatatud juured ja võsundid. Juured 
on nuiakyjulised, ülalt paksenenud. Võsundid on ümmar
gused, ühtlase jämedusega, läbimõõt umbes 0,5...5 cm. 
Puhastatud juured ja võsundid on helekollased kuni pruu-
nikaskollased, võib leiduda tühises koguses korgi jäänuseid. 
Murrupind helekollane, kiuline. Lõhn puudub, maitse magus, 
lääge, kergelt ärritav. 

Mikroskoopia. Lisaiuure ristlõik. 1. Kork ja pri
maarne koor (puudubjoonisel). 2. Säsikiir, 3...8-realine. 
3. Ploeemi peamass koosneb sarvniinest (keraten-
hüümist), ainult kambiumi läheduses on tegevad sõel-
torud. 4. Ümmargused stereiidide rühmad, mis asetsevad 
mõlemal pool keratenhüümi. 5. Kristallrakud, mis 
ümbritsevad stereiidide rühmi. 6. Kambium, mitmerea-
line. Puitosa on jaotunud säsikiirfcega. 7. Säsikiired. 
8. Paksuseinalised poorsooned ümmarguse seina-
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perforatsiooniga, harvemini ka võrksooned. 9. Trahhe-
iidid soonte läheduses. 10. Puiduosas stereiidid - libri-
formikiud kristallrakkudega. 11. Tärklis on väikese-
teraline, ümmargune, nuia- või käävikvyuline, harva 
liitteradena. Parenhüümis leidub üksikuid kaltsium-
oksalaadi kristalle. 



Pulber. Vallçjaskollane. Rohkesti tugevasti paksene
nud, enamasti kuni 15 ц laiu poorideta kiudude tükke, 
mille кйЦes kristallrakud. Kollased, võrkjate või 
koobaspooriliste seinapaksenditega soonte osad, läbi
mõõt 25...170 ц. Sarvniinetükikesed. Parenhüüm ümmar
guste või ümardunud, pulkjate või käävjate tärk-
listeradega, mille suurus kuni 10 ц. Kaltsiumoksalaadi 
15... 25 ц pikad kaksikpüramiidkris tallid, harva druusid. 
Kork puudub, väga harva väikesed tükikesed. 

Mikrokeemiline reaktsioon. Kontsentreeritud vää
velhappega värvub parenhüüm oranžkollaseks (glüt-
sürrisiin). 

Prepareerimine. Vaadelda juure ristlõike kloraalhüd-
raadis. 

Radices Taraxad 
Võilillejuured 

Tüvitaim: Taraxacum officinale Wigg. (coll.), 
Asteraceae (Compositae) 
Harilik võilill, korvõielised 

Droog. 10... 15 cm pikad, kuni 1,5 cm jämedad, silindrili-
sed, pikikortsudega, mõnikord spiraalselt keerdunud juured. 
Välispind hele- kuni tumepruun, seest kooreosa valkjashall, 
puiduosa kollane. Ristlõigus näha lai vallgashall koor 
konts entriliste piimasoontega ja juure keskel kollane puiduosa. 
Murrupind sile. Droog lõhnata, maitse kibekas, magusa nüan
siga. 

Mikroskoopia. A. Juure ristlõik. 1. Juurt katab õhuke 
tumepruun korgikiht. 2. Võrdlemisi lai koor, mis on 
läbistatud kontsentriliste piimasoonte ja sõeltorude 
rühmadega. 3. Puiduosa, mis koosneb rohkearvulistest 
võrksoontest ja puiduparenhüümist, on ümbritsetud 
kambiumiga. Mõnedel juurtel on 1...2 kiilukiyulist 
säsikiirt. 

B. Juure ristlõik kambiumi lähedusest. 1. Sisemise 
koore parenhüüm kontsentriliste piimasoonte ja sõel
torude rühmadega. 2. Kambium. 3. Puiduosa suurte 
võrksoontega. 4. Õhukeseseinalised parenhüümirakud 
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sisaldavad inuliini. Inuliin nähtav glütseriinis värvu-
setute vormitute tükkidena (ilma soojendamata). Tärk
list ei ole. 

C. Tangentsiaalne sisemise koore pikilõik. Näha 
piimasoonte an&stomoseerumine. 

Pulber. Hai liigas pruun. Rohkesti õhukeseseinalist 
parenhüüm! piimatorudega, inxiliinitükikesi, pruuni korki 
ja võrksoonte osi. Pinnatorud kollakashalli teralise sisal
disega. Tärklis puudub. 

Mikrokeemilised reaktsioonid. Piimasooned värvu-
vad alkanniiniga punaseks. Inuliin tõestatav Molischi 
reaktsiooniga. 

Prepareerimine. Vaadelda juure rist- ja pikilõike 
kloraalhüdraadis. Inuliini vaadeldakse glütseriinis. 
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Rhizomata Bistortae 
U ssitatr ajuurikad 

Tûvitaim: Polygonum bistorta L., Polygonaceae 
Ussitatar, tatralised 

Droog. Kuni 10 cm pikad, 1...3 cm jämedad, uljalt 
kõverdunud lapikud juurikatükid. Juurika tipul varre- ning 
lehQjäänused, ülemisel küljel rõngakitfulised paksendid, alumisel 
küljel juurte armid. Välispind tumepruun, seest roosakas-
pruun. Ristlõigus näha roosal taustal heledad täpikesed 
(juhtkimbud), mis asetunud kontsentrilise, katkenud vööna. 
Murrupind sile. Lõhn puudub, maitse tugevalt kootav. 

Mikroskoopia. A. Juurika ristlõigu skeem. 1. Koor, 
koosneb mõnerealisest korgiküiist, mille välimised read 
on tumepruuni rakusisaldisega, ja kooreparenhütlmist, 
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mis koosneb ümmargustest või isodiameetrilistest 
paksuseinalistest, sageli suurte rakuvaheruumidega 
rakkudest. 2. Põhiparenhüüm, milles asuvad 
3. kollateraalsed juhtkimbud moodustavad katkendliku 
rõnga. 

B. Juhtkimbu ristlõik. 1. Põhiparenhüüm, milles leidub 
väikesi tärklisterakesi, flobafeeni ja rohkesti suuri 
2. kaltsiumoksalaadi druuse. 3. Väikesed mehhaaniliste 
kiudude rühmad, mis asuvad mõlemal pool veidi välja
venitatud juhtkimbu otstes. 4. Floeem. 5. Kambium. 
6. Ksüleem, mis koosneb paksuseinalistest poor- ja 
spiraalsoontest ning puiduparenhüümirakkudest. 

Pulber. Punakaspruun. Rohkesti suurerakulist, paksu-
seinalist parenhüümi, milles pruuni flobafeeni, suuri 
kaltsiumoksalaadi druuse ja tärklist. Lihttärklisterad, 
6... 12 u suured. Poor- ja spiraalsoonte tükid. Harva 
kiudude osi. 

Mikrokeemiline reaktsioon. Raudkloriidiga värvub 
pulber mustaks, vanilliinsoolhappega punaseks (park
ained). 

Prepareerimine. Vaadelda juurika ristlõike kloraal-
hüdraadis. 

Rhizomata Calami 
Kalmusejuurikad 

Tüvi taim: Acorus calamus L., Araceae 
Harilik kalmus, võhalised 

Droog. Kuni 30 cm pikad, 0,5...2 cm jämedad, kerged, 
silindrilised, veidi lapikud juuretükid. Ülemisel küljel pruunid, 
kolmnurksed, viltu asuvad lehtede armid, alumisel ümmar
gused pruunid juur ear mid. Välispind kollakaspruun, seest 
valge või kollakas. Ristlõigus näha lai heledam kooreosa, mis 
on endodermiga eraldatud tumedamast kesksilindrist (hästi 
näha, pärast niisutamist). Kesksilindris pruunid täpid (juht
kimbud) . Murrupind teraline, luubiga vaadates pooriline. Lõhn 
tugev, aromaatne, maitse vürtsikaskibe. 

Mikroskoopia. Juurika ristlõik. 1. Epiderm, üherealine, 
väikeserakuline. Lehe- ja juurearmide kohtadel leidub 
korki (puudub joonisel). 2. Hüpoderm, mitmerealine, 
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raku vaheruumideta. 3. Tohlparenhüümisarnane kude e. 
aerenhüüm. Õhuga täidetud rakuvaheruumid on seda 
suuremad, mida lähemal nad asetsevad endodermile. 
Rakuvaheruume on säsis rohkem kui koores. Kogu 
parenhüüm sisaldab väikesi tärklisteri ja üksikutes 
rakkudes tumeda sisaldisena parkainereaktsiooni andvat 
ainet. 4. Sõlmkohtadel on üksikud ümmargused, 
parenhüümirakkudest veidi suuremad, korgistunud 
seintega rakud, mis sisaldavad eeterlikku õli. 5. Endo
derm, 1...2-realine. Kollased tärkliseta rakud. 6. Juht-
kimbud: a) rudimentaalsed - välises koores; b) kolla-
teraalsed, ümbritsetud kiududegaja kristalle sisaldavate 
rakkudega - sisemises koores; c) ja d) leptotsentrilised, 
spiraal-ja astriksoontega, ilma kiududeta - kesksilindris. 
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Pulber. Kollakashall. Rohkesti tärklist sisaldavat, 
väga suurte rakuvaherui i m i dega hõredat pareniiüümi, 
milles üksikud korgistunud seintega, kollased eeterliku 
õli ja parkainete rakud. Liht- või 2. ..4 osaterast koosne
vad liittärklisterad 2...4 ц suured. Vähe nõrgalt pakse
nenud kiude. Üksikud astrik- ja spiraalsoonte osad. 
Harva väikeserakulise epidermi või korgitükke. Väga 
harva kaltsiumoksalaadi üksikkristalle. 

Шкгоке® miline reaktsioon. Vanilliinsoolhappega vär-
vuvad parkainet sisaldavad rakud violeti aspunaseks. 

Prepareerimine. Vaadelda juurika ristlõike kloraal-
hüdraadis. 

Ehizomata Filicis maris 
iMaarj asõnaj alajuurikad 

Tuvitaim: Dryopteris filix-mas (LJ Schott., 
Polypodiaceae 
Maarjasõnajalg, sõnajalalised 

Droog. Juurikas koos teda ümbritsevate lehealustega on 
kuni 20 cm pikk, kuni 5 cm jäme, välispinnalt pruun, sisemises 
osas roheline. Lehealused tihedasti kaetud pruunide õhukeste 
sõkalsoomustega. Ristlõigus on juurikas ebakorrapäraste piir
joontega. ühtlasel põhifoonil näha 8... 10 poolkuukujuiist ringina 
asetsevat juhtkimpu. Lehealuse ristlõigus 7...9 juhtkimpu. 
Mui-rupind sile. Lõhn nõrk, maitse alul magus-kootav, seejärel 
veidi ärritav, ebameeldiv. 

Mikroskoopia. A. Juurika ristlõik 9 peasoonekim-
buga. Juurikat ümbritsevad läbilõigatud lehealused. 

В. Sõkalsoomus. Soomuse äärel on kaherakuiised 
hambad, tipult on soomus ahenenud ja terava tipp-
rakuga. Soomuse alusel, harva soomuse äärel, leidub 
väikesi näärmeid. 

G. Lehealuse ääre ristlõik. Juurikas ja lehealus on 
mikroskoopiliselt ehituselt sarnased. 1. Sõkalsoomus. 
2. Epiderm. 3. Hüpoderm, mitmerealine, koosneb 
paksuseinalistest pruunidest rakkudest. 4. Põhikoeks on 
õhukeseseinaline, suurte räkuvaheruumidega paren
hüüm. Rakkudes väikeseteraline tärklis ja õliplasma. 
5. Rakuvaheruumides väikesed, varrekesega, üheraku-
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Ilsed, pirnikLtfulised, kollakasrohelise sisaldisega näär
med. 6. Juhtkimbud kontsentrilised, ümbritsetud, õhu-
keseseinalise endodermiga. (Juhtkimbus on puiduosa 
seespool, niineosa väljaspool, st. nad on hadrotsentri-
lised.) 

D. Ristlõik gnnnftkimbu äärest. 1. Õlinäärmed, mille 
põietaoliselt puhevil kutiikuli all on rohekaspruun 
sekreet. 2. Sekreet võib vahel näärmes olla kiirja 
kristallilise struktuuriga ja kontsentriliste tsoonidega. 
3. Põhiparenhüüm, mille rakud sisaldavad väikesi 
ümmargusi või pulgataolisi tärklisteri ja õliplasmat. 
4. Parenhüümirakkude kiht, mille juhtkimbu juures 
asetsevate rakkude seinad on kollased või pruunid, 
paksenenud ja pooridega. 5. Endoderm, mis ümbritseb 
soonekimpu. 6. Sõeltorud ja trahheiidid. 
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Pulber. Kollakasroheline. Parenhüüm suurtest ümar-
polügonaalsetest või sirutunud õhukeseseinalistest 
vähepoorsetest rakkudest rohke tärklisega, par kaine
mas s iga ja raku vaheruumidega, milles pirni- või pudeli-
kvyulised pruunid näärmed. Lihttärklisterad 4...8 ц suu
red, munajad, kihisuseta, asudes sageli kollakasrohelises 
põhimassis. Pruunid, viltuste pooridega, peaaegu kiu-
lised hüpodermirakud. Epiderm õhukestest ja tumeda-
seinalistest rakkudest. Võrktrahheiidide tükid. Sooned 
puuduvad. Harva õhukesi sõkalsoomuste osi. Sklereiidid 
ja kristallid puuduvad. 

Mikrokeemiline reaktsioon. Raudkloriidilahusega 
värvub pulber mustjas roheliseks, vanilliinsoolhappega 
punaseks (parkained)€ 

Prepareerimine. Vaadelda juurika ristlõiku kloraal-
hüdraadis. 

Rhizomata Rhei 
Rabarberyuurikad 

Tuvitaim: Rheum palmatum var. tanguticum L., 
Polygonaceae 
Meditsiiniline rabarber, tatralised 

Droog. Kooritud juurikad ja juured. Juurikas on pinnalt 
tumepruuni värvi, seest kollaka,spruun või oranžikaspruun. 
Värske juurika sile ristlõik meenutab marmorit: heledal 
taustal on oranžpunased punktid ja jooned. Ristlõigu äärel on 
kitsad, radiaalsed valged jooned, keskel võib märgata tähekiyulisi 
moodustisi. Droogiks kasutatakse ka juuri (radix Rhei). Juur 
on silindriline, ristlõigus on näha vallgal taustal oranžpuna-
seid kiiri. Lõhn on omapärane, maitse kibekas, kootav. 

Mikroskoopia. A. Juurika ristlõigu skeem. 1. Koor. 
2. Kambium. 3. Puitosa säsikiired. 4. Põhikude. 
5. "Tähekesed". 6. Säsi. Juurikal on kaks soonekimbu-
süsteemi. I süsteem tekib kambiumist normaalselt. 
Kambium tekitab väljapoole floeemi, sissepoole ksü-
leemi. П süsteem (tähekesed - pungade leptotsentrilised 
soonkimbud). Säsi välises osas tekivad floeemirühmad, 
mirifl. ümbritsevad väikesed kambiumirõngad. Need 
kambiumid tekitavad sissepoole floeemi ja parenhüümi 

1 1 9  



ning väljapoole sooni ja parenhüümi. Need kimbud, ei 
kulge ainult telje suunas, vaid oma anastomoosidega ka 
horisontaalselt. Seepärast on tähekesi näha ka piki-
lõikudes. Mõlema süsteemi säsikiirte rakud sisaldavad 
oranži ainet. Parenhüüm is leidub üksikuid väikesi liit-
tärklisteri ja suuri kaltsiumoksalaadi druuse. 
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B. Leptotseatrilise sooneklmbu tähekese ristlõik. 
1. Floeemirühmad. 2. Säsikiired. 3. Kambium. 4. Sooned. 
5. Parenhüüm tärklise ja kaltsiumoksalaadi druusidega. 

C. Juure ristlõik. 1. Kork. 2. Felloderm. 3. Kalt
siumoksalaadi druusid. 4. Säsikiired. 5. Kambium. 
6. Puiduosa sooned. 

Pulber. Oranžkollane. Mitmesuguse suurusega, 
enamasti 12...20 u suured, sageli ristikiyulise lõhega 
ümarad liht- või 2...4 osaterast koosnevad liittärklis-
terad. Rohkesti 60... 120 u suuri kaltsiumoksalaadi 
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druuse. Õhukeseseirialiiie punakaskollane parenhüüm. 
Suured võrksooned. Kork ja mehhaanilised elemendid 
puuduvad. 

Mikrokeemilised reaktsioonid. Kaalium- või naat-
riumhüdroksiidilahusega värvuvad pulbriosakesed veri
punaseks (antrakinooniderivaadid). Raudkloriidi-
lahusega värvub pulber mustjasroheliseks (parkained). 
Mikrosublimaat värvub leelisega oranžpunaseks. 

Prepareerimine. Rist-ja pikilõigud valmistada lahjen
datud glütseriiniga niisutatud droogist ja vaadelda 
kloraalhüdraadis. 

Rhizomata Tormentillae 
Tedremaranajuurikad 

Tüvitaimi Potentilla erecta (L.) Hampe, Rosaceae 
Tedremaran, roosõielised 

Droog. Kuni 10 cm pikad, 1...2 cm jämedad, eba
korrapärased, sageli kõverdunud, mügaijad juuretükid. Välis-
pind tumepruun, sisemine osa punane või punakaspruun. 
Ristlõigus näha kitsas koor ja radiaalselt asetunud heledad 
täpikesed või heledad kontsentrilised vööd (sooned kiududega). 
Murrupind sile. Värskeltkogutud juurikad seest heleroosad. 
Maitse tugevalt kootav, lõhn puudub. 

Mikroskoopia. Juurika ristlõik. 1. Mitmerealine 
korgikiht. Välimised kihid pruuni rakusisaldisega. 
2. Laiad säsikiired on nii koores kui ka puiduosas 
asetunud radiaalselt. 3. Sõeltorude grupid, mis asuvad 
säsikiirte vahel kambiumi läheduses. 4. Kambium. 
Puiduosas on radiaalselt paigutunud 5. sooned, mille 
ümber asuvad kohati 6. suured kiudude rühmad. 
Kiudude rühmad asetsevad radiaalsete katkendlike 
vöötidena, on kollast värvi ja koosnevad tugevasti 
paksenenud seintega kiududest. Need kiudude vöödid on 
tedremaranale iseloomulikuks tunnuseks. 7. Põhi-
parenhüümis on kaltsiumoksalaadi druusid j a parkaine. 

Pulber. Punakaspruun. Laiad punakaspruunid korgi-
tükid. Rohkesti parenhüümi pruuni parkaine, suurte 
kaltsiumoksalaadi druuside ja tärklisega. Lihttärklis-
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terad 2...12 ц suured. Kiud puitunud, kollased ja 
paksuseinalised. Koobaspooridega soonte osad. Harva 
käävikiyulised, pooridega, sklereiiditaolised rakud. 

Mikrokeemiline reaktsioon. Raudkloriidiga värvub 
pulber rohekasmustaks, vanilliin-soolhappega punaseks 
(parkained). 

Prepareerimine. Vaadelda juurika ristlõiku kloraal-
htldraadis. 

Rhizomata cum radidbus Valerianae 
Palderjanyuurikad koos juurtega 

Tuvitaim: Valeriana officinalis L., Valerianaceae 
Harilik paldeijan, palderjanilised 

Droog. Juurikas koos juurtega. Sügisel korjatud, hästi 
pestud, kuivatatud temperatuuril mitte üle 40°C, paksud, 
ümmargused, terved või poolekslõigatud keskmised peajuuri-
kad või väiksemad ja õhemad lisajuurikad, mille küljes on 
õõnes, pikitrüpudega lehis võrse. Risoomide ümber on pajju 
juuri ja nende säsis on märgata õõnsusi. Risoomide küljes 
leidub ka kulgvõsundeid, mis arenedes tekitavad lisamugulaid 
ehk lisajuurikaid. Kulgvõsundi kõdunedes saab lisamugul 
keskmugulaks. Säilitusmugulatel on palju juuri, kulgvõsundid 
on ainult mõne üksiku juurega. Palderjanil on kahesugused 
juured: 1) säilitusjuured, mis muutuvad vees pehmeks ja 
painduvaks, 2) kõvad Mnnitusjuured. Juured on rohkete 
lisajuurtega. Risoom ja juured on hallikaspruunid. Lõhn on 
omapärane, aromaatne, maitse magusavõitu, vürtsikas. 

Mikroskoopia. A. Säilitusiuure ristlõik. 1. Epiderm 
papillidega, tihti korgistunud. Mõned rakud on arenenud 
juurekarvadeks. 2. Hüpoderm, üherealine, korgistunud 
seintega, eeterliku õli rakkude kiht. 3. Kooreparenhüüm 
tärklisega ja parkainerakkudega. 4. Endoderm korgis
tunud rakkudest, üksikute läbilaskerakkudega (joonisel 
X). Rakkude külgseintelCaspary triibud. 5. Perikambium 
1 ...2-realine. 6. Ploeem. 7. Kambium. 8. Ksüleem. 9. Säsi. 

B. Juurika iuhtkimhn rist.i^ik l. Kooreparenhüüm 
tärklisega. Tärklisterad on peaaegu ümmargused liht-
terad või 2...6 osaterast koosnevad liitterad. 2. Endo
derm. 3. Kollenhüüm. 4. Sõeltorud. 5. Kambium. 
6. Radiaalsed soonteread. 7. Radiaalsed puiduparen-
hüümi read. 8. Säsikiired. 
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Pulber. Hallikaspruun. Parenhüüm ümarpolügo-
naalsetest ja sirutunud rakkudest, tärklisega ja sageli 
pruuni sisaldisega. Liht- või 2...5 osaterast koosnevad 
liittärklisterad ümmargused, selgelt nähtava tuumaga, 
8...12ц suured. Juure epidermtäisnurksetest sirutunud 
rakkudest üksikute papillikiyuliste juurekarvadega. 
Õhukeseseinaline, korgistunud seintega, tärkliseta 
hüpodermikude eeterliku õli rakkudega. Korkkoe tükid. 
Mitmesuguse laiusega rõngas-, spiraal- või poorsooned. 
Vähesed sklereiidid juurika säsist. Kristallid puuduvad. 
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Mikrokeemilised reaktsioonid. Kontsentreeritud 
väävelhappe toimel värvub eeterlik õli hüpodermi-
räkkudes algul kirsspunaseks, siis violetseks, pärast 
siniseks. 

Soojendades lõiku vees, tekivad jahtumisel tuustik-
kristallid. 

Prepareerimine. Vaadelda juure ja juurika ristlõike 
kloraalhüdraadis. 

Secale cornutum 
Tungaltera 

Tu vi taim: Claviceps purpurea Tulasne, 
Cla vicipitaceae 
Tungalseen, tungalteralised 

Droog. Rukkipeadest kogutud tungalseene sklerootsium, 
tuntud tungaltera nime all. 

Mikroskoopia. A. Skleronteinmi ristlõik. 
B. Sklerootsiumi pikilõik. (Väliskihist sisemuse suunas.) 

1.10 rida hüüfe, mis katavad värsket sklerootsiumi halli 
nahakesena. Kui 11. reas on tekkinud violetne värvaine, 
siis need read obliteeruvad ja langevad sklerootsiumilt 
halli nahakesena maha. Seeläbi muutub tungaltera esi
algne hall värvus tumevioletseks. 2. Violetne värvaine 
ühes rakureas. 3. Pseudoparenhüüm - koosneb seene
niidistikust ja sisaldab rasvõli. 
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Pulber. Pulber hall. Lühikestest silindrüistest nuia-
kutfulistest või elliptilistest 3-12 ц suurustest hüüfidest 
koosnevad pseudoparenhüümi tükid, mõnikord violetse 
äärisega. Rohkesti rasvõli. (Rasvast vabastatud pulber 
rasvõli ei sisalda,.) Tärklis puudub. 

Mikrckeemilised reaktsioonid. Kontsentreeritud 
väävel- või soolhappes lahustub violetne värvaine, pulbri 
osakesed värvuvad punaseks. 

Prepareerimine. Vaadelda tungaltera lõike kloraal-
hüdraadis. 

Semina Uni 
Linaseemned 

Tüvitaim: Ыпиш usitatissimum L., Linaceae 
Harilik lina, linalised 

Droog. Munajad lamedad seemned, ühest otsast laialt 
ümardunud, teisest teritunud, pikkus kuni 6 mm, paksus kum 
3 mm. Seemne pealispind on sile, läikiv, selgelt märgatava 
helekollase seemnenabaga. Seemnete värvus helekollasest 
tumepruunini. Lõhn puudub, maitse limakas-õline. 

Mikroskoopia. A. Pikilõik. paralleelne seemne 
laiema küli ega. 1. Idxyuur. 2. Idulehed. 3. Endosperm. 
4. Seemnekate. 

B. Pikilõik. paralleelne seemne kitsa-ma. laUiega. 
r. Rftpmne ristlõik. 1. Seenmekate. 2. Endosperm. 

3. Idulehed. 
D. Seemne ristlõik. Seemnekate. 1. Kutiikul. 2. Lima-

epiderm (punduv kiht, mille rakud sisaldavad lima). 
3. 2...3-realine subepidermaalne parenhüüm. 4. Skle 
reiidide kiht, üherealine, kollane, rakud pooridega. 
5. Toitekiht (ristrakud), obhteerunud, 5...6-realine. 
6. ttherealine pigmendikiht pruuni sisaldisega (flobafeen ), 
värvub raudÇIIDkloriidilahusega siniseks Raku. sisu 
langeb tervelt nelinurksete tükkidena välja. Endosperm. 
7. ^ndospermirakud on ümarik-polüeedriiised, pakse
mate seintega kui idulehtede rakud, sisaldavad rasvõli, 
aJeurooniteri. Idulehed. Ümbritsetud väikeserakulise 
epidermiga, meristeemkoe rakud on endospermirakkudest 
õhemate seintega, kuid sama sisaldisega. 
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Pulber. Kollakas- või punakaspruun, kilju. Seemne-
kesta tükid, helekollastest pikkadest paksuseinalistest 
kiulistest sklereiididest, sklereüdidega risti asetsevatest 
õhukeseseinalistest värvuseta ristrakkudest ja ümara
test pareniiün m i rakkudest. Pigmendikiht peaaegu ruu
dulist est, värvuseta ja selgelt paksenenud seintega ning 
pruuni sisaldisega rakkudest. Idu ja endospermikude 
aleurooniterade ja rasvõliga. Liniaepiderm kutiikuliga. 
Tärklis puudub. 
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Mikrokeemiline reaktsioon. Limareaktsioon alkoholi 
ja veega. Tušireaktsioon linaseemne pulbriga. 

Prepareerimine. Lõikude valmistamiseks asetatakse 
seeme parafiini. Vaadelda seemne ristlõike kloraal-
hüdraadis. 

Semina Sinapis nigrae 
Musta sinepi seemned 

Tuvitaim; Brassica nigra (L.) Koch, Brassicaceae 
(Cruciferae) 
Must kapsasrohi (must sinep), 
ristõielised 

Droog. Ümmargused, 1...1.5 mm läbimõõdus puna-
kaspruunid seemned. Luubiga vaadeldes seemne pind võrkjalt 
auklik, kohati eraldunud epidermiga. Seemnekesta all rohekas 
või kollakas idu kahe idulehekeseja idvyuurega. Maitse kõrvetav, 
veega hõõrumisel iseloomulik ärritav lõhn. 

Mikroskoopia, а  Seemne ristlõik. 1. Seemnekate. 
2. Idulehed. 3. Idutfuur. 

B. Ristlõik seemne äärest. Seemnekate. 1. Üherealine, 
polügonaalsetest rakkudest limaepiderm. Rakud on 
paksuseinalised, õhukese kutiikuliga, õõnsusteta. Vee 
toimel tekib kihisus, rakkude seinad limas tu vad. Epidermi 
vigastamisel voolab lima välja. 2. Üks rida suuri (nn. 
suurrakke), õhukeseseinalisi sisaldiseta rakke, mis kuivas 
seemnes on kokku langenud. 3. Sklereiidide kiht (palis-
saadkiht) ebaühtlase kõrgusega, ülemises osas õhukese-
sein ai istest, alumises osas paksuseinalistest 4... 10 ц 
laiadest rakkudest. Sklereiidid asuvad alusega ühel 
tasapinnal, kuid nende ebaühtlase kõrguse tõttu on 
tekkinud ruumid, kus asuvad ülalnimetatud suurrakud. 
4. Ühe- või kaherealine pigmendikiht, õhukeseseinalistest 
pruuni sisaldisega rakkudest. Pigmendikiht värvub 
raud(III)kloriidilahusega sinakasmustaks. Endosperm. 
5. Aleuroonikiht koosneb paksuseinalistest, värvuseta, 
õli ja aleurooniteri sisaldavatest rakkudest. Ühe-, kohati 
kaherealine. 6. Õhuke, obliteerunud toitekiht. Idulehed. 
7. Epiderm. 8. Mesofülli õhukeseseinalised rakud, rasva 
ja aleurooniteradega. Valminud seemnes ei ole tärklist. 
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Pulber. Rohekaskollane, üksikute pruunide kübeme
tega. Seemnekesta tükid koosnevad pruunidest väikese 
valendikuga polügonaalsetest sklereiididest. Palissaadne 
sklereüdide kiht on pindvaates suure polügonaalse 
varivõrguga, mis on tingitud korrapäraselt asetsevate 
kõrgemate sklereiidide suuremast valguse absorptsioo-
nist. Polügonaalsed pruuni pigmendiga täidetud rakud. 
Idulehtede kude õhukeseseinalistest rakkudest rasvõli ja 
aieurooniteradega. Tärklis puudub. 

Mikrokeemilised reaktsioonid. Kloor-tsink-j oodiga 
värvub limarakkuae sisu siniseks. Raudkloriidiga 
värvub pigmendirakkude sisu mustjas-siniseks. 

Prepareerimine. Lõikude valmistamiseks asetatakse 
seeme parafiini. Vaadelda seemne ristlõike kloraal-
hüdraadis. 
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Semina Strycbni 
Strühnoseseemned 

Tuvitaim: Strychnos nux vomica L. (Nux vomica) 
Loganiaceae 
Strülmiinipuu, strülmiinipuiilised. 

Droog. Hallid, lamedad, nööbikyj ulised, 1,5...2,5 cm laiad j a 
3...6 mm paksud, pinnalt tihedasti läikivate karvakestega 
kaetud seemned. 

Joonisel A 1. Seeme pinna vaates. Seemne lameda кЩ]е 
keskosas asetseb naba, millest lähtub liist seemne äärel asuva 
mikropüülini. 2. Seemne pikilõigus näha õhuke seemnekest, 
mis ümbritseb halli, saryjalt kõva endospermi. 3. Seemne 
ristlõik. Endospermis olevas lõhes asub idu (kuni 7 mm pikk), 
juurekesega mikropüüli suunas. 
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Mikroskoopia. В. Яяртппя уй.Итгпяя пяа ristlõik. 
Seemr>P>kfl.t.ft i. Seemet katva epidermi rakud on 
paksuseinalised, aluselt laiad, õõnsad, suurte pooridega, 
tipult arenenud pikkadeks (1 mm), läikivateks, seemne 
ääre suunas paindunud karvakesteks. Karvakesed on 
tipult ümardunud, lagunevad kergesti õhukesteks 
liistakuiks. Karvad murduvad kergesti ja paistavad 
pintslina. 2. Toitekiht oblitereerunud ja nähtav 
mitmekihilise pruunidest õhukeseseinalistest kokku
surutud rakkudest koosneva kihina. Endosperm. 
3. Endosperm! parenhüüm koosneb paksuseinalistest, 
mitmekülgsetest, ääre osas väikestest, keskosa suunas 
üha suurenevatest rakkudest (säilitustselluloos). Rak
kudes rasvõli ja ümmargused või ovaalsed, kuni 50 ц 
suured aleurooniterad. Tärklist ei ole. 

C. Endospermi ristlõik alkohoolses ioodilahuses. 
Rakuseinad klaasjad, väikesepoorilised, neid läbivad 
üksikuid rakke ühendavad plasmodesmid (protoplasma 
niidid). Plasmodesmid nähtavad alkohoolse joodilahuse 
abil, värvudes joodiga pruuniks. 

Pulber. Kollakashall. Rohkesti 1 mm pikkusi puitunud 
karvu. Karva alus sibulataoliselt paisunud, õõnes, 
paksuseinaline, seintest mitteläbiulatuvate poorkana-
litega. Karvade seinad koosnevad ümmargustest, ker
gesti murduvatest liistudest. Endosperm tugevasti 
paksenenud seintega rakkudest, mis on ühendatud plas-
modesmidega (nähtavad Lugoli lahuses). Rasvõli ja 
aleurooniterad (nähtavad glütseriinis). Tärklis ja kris
tallid puuduvad. 

Mikrokeemilised reaktsioonid. Floroglutsiinilahuse 
ja kontsentreeritud soolhappe lisamisel värvuvad 
epidermirakud (karvad) punaseks (ligniin). Tsink-
kloriidi-, kaaliunyodiidi- ja joodilahuses värvuvad 
endospermirakkude seinad siniseks (tselluloos). 
Kontsentreeritud lämmastikhappe toimel värvub endo
spermirakkude sisaldis oranžkollaseks (brutsiin). Petrool-
eetriga rasvast vabastatud pulber värvub vanadiin-
väävelhappega siniseks (strühniin). 

prepareerimine. Vaadelda seemnelõike kloraal-
hüdraadisja glütseriinis. Endospermi lõike prepareerida 
alkohoolse joodilahusega. 
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Lisad 
Lisa 1 

Terved lihtlehed: l - lineaalne; 2 - süstjas; 3 - elliptiline; 
4-ovaalne; 5 - ümar; 6-mölajas; 7 - munajas; 8 - äraspidimun^as; 
9- südajas; 10 - neeijas; 11 - odajas; 12 - talbjas; 13 - nooljas. 

Lehe servi 14 - saagjas; 15 - kahelisaagjas; 16 - hambuline; 
17 - tükiline; 18 - loogellne; 19 - kaarhambuline; 20 - sopiline. 

Lehe tipp! 21 - terav; 22 - teritunud; 23 - ümar; 24 - tömp; 
25 - pügaldunud; 26 - ogatipp. 

Lehe roodumus: rööproodne; 3 - kaarroodne; 4 - sulgroodne. 
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Ыва а 

Lõhestunud lihtlehed: l - sõrmhõlmine leht sõrmroodse 
soonestusega; 2 - sõrmlõhlne; 3 - sörmjagune; 4 - sulghõlmlne; 
5 - sulglõhlne; 6 - sulgjagune; 7 - kanneljas. 

Liitlehedî 8 - kolmetlne; 9 - sõnnjas; 10 - paaritusulgjas leht 
abllehtedega (a>, 11 - paarlssulgjas; 12 - kahelisulgjas; 
13 - katkestunult sulgjas. 
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Lisa3 

Mõningad lehed ja vihjad: l- kõrre osa lehetupega (t) Ja 
lehelaba piiril asuva keelekesega (ky, 2 - tõrl; 3 - lehtedetupp; 
4 - varreümbrlne leht; S - laskuv leht; 6 - vastakud lehed; 
7 - vahelduvad lehed; 8 - lehtede männas; 9 - äraspidisüdajas 
kõdrake; 10 - kaun; 11 - kupar; 12 - seemnis pappuse (p) Ja 
pappusekandjaga (pk>, 13 - tiibvili; 14 - kõder vüjanokaga (n). 
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Lisa 4 

Õied ja Õieosad: 1 - kiiijas õis; 2 - sügomorfne õis; 3 - Ublikja 
õiekrooni osad: puri (p), tiivad (t), laevuke (IX 4 - kellukas õis; 
5 - kLiveijas õis; 6 - lehterjas õis; 7 - rata§Jas õis; 8 - karmusega õis; 
9 - keelõis; 10 - putkõis; 11 - õis kandelehe (k)Ja kandelehekestega (kl)-, 
12 - kroonleht pinnukese (p), naastu (n) ja lisakrooniga (IX 13 - õis 
tupplehtede (t), kroonlehtede (k), tolmukate (tl) Ja emakaga (eX, 
14 - kõrrelise õis välissõkla (vs) ja sisesõklaga (ssX, 15-üheõie-
Пля pahik; 16 - kaheõiellne pähik libledega (1). 
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Lisa 8 

7 в 9 Ю П 

Õisikud: 1 - kobar; 2 - pööris; 3 - tähk; 4 - urb; 5 - liittähk; 6 - tõl-
vik; 7 - lihtsarikas; 8 - liitsarikas kätise (k) Ja osakatisega (оку, 
9 - nutt; 10 - korvõisik üldkatisega (ilky 11- kärmas; 12 e basa rikas. 

Sigimikud: 13 - Ülemine; 14 - alumine; 15 Ja 16 - keskmine. 
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I4sa 6 

Sarikalis te vihjad: i - nstiköömen; 2 
4 - koriander; В - aedtill; 6 - surmaputk. 

- köömen; 3 - aniis; 
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Lisa 7 

Karva- ja nàârmetûubid: 1 - mitmerakuline lihtkarv; 
2 - tüükalise e. näsalise pinnaga karvad; 3 - peakesega karvad; 
4 - piitsa- e. nuuditaolised karvad; S - tähtkarv; 6 - T-kuJuline karv; 
7 - retordikuJuline karv; 8 - kõrvekarv; 9 - koonusekitfuüne karv; 
10 - lülikarv; 11- haruline karv; 12 - kimbukarv. 

Korvõieliste sugukonnale iseloomulikud näärmed: 
13 - pealtvaates; 14 - külgvaates. 

Huulõieliste sugukonnale iseloomulikud näärmed: 
15 - pealtvaates; 16 - külgvaates. 
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Lisa 8 

Kaltoiumoksalaadi kristallid: l - oksiMmstatod; 8 - roo 
dude kiistallümbrls; 3 - nlineldudude kristaUümbns; 4 - drauad; 
5 - rafiidid; 6 - rakud kristall-liivaga. 
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Sooned ja mehhaanilised elemendid: 1 - sooned: rongas -
ja spiraalsooned (a), astriksooned (b), võrksooned Cc), poorsooned 
(d); 2 - kivlsrakud; 3 - niinekiud; 4 - niinekiud ristlõikes. 

Lisa 10 

l 

Juhtkimpude põhitüübid: l - kollateraalne; 2 - bikollateraalne ; 
3 - kontsentriline; 4 - radiaalne, (k) - kambium; (p) - floeem: (x) -
ksüleen. 
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Lisa 11 

Mõningaid oskussõnu 
Aerenhüöm - suurte rakuvaheruumidega parenhüüm. 
Aleurooniterad - valkainete terad seemne säilituskoes, mis 

kujunevad valgurohketest vakuoolidest vee eemaldumisel ja 
mis on varuaine valgud. 

Algkude e. meristeem - pooldumisvõimelistest rakkudest 
taimekude, millest hiljem kidunevad kõik muud koed (püsi-
koed). 

Anastontoseerumine - (piima)soonte ühinemine ühtseks 
soonsüsteemiks. 

Assimilatsioon - (lad.) sarnastamine, sarnastumine, 
samastumine; biol. ka anabolism - organismis toimuv keemi
line protsess, milles lihtsamaist aineist tekivad keerukamad 
organismi koostisosad või varuained. 

Caspary jooned või täpid - juure ristlõigus nähtavad 
paksemad ribad või täpid endodermirakkude radiaalsete seinte 
keskosas, rakuseinte rasva-ja suberiinitaolisi aineid sisalda
vad peened voldid on tekkinud pärast endoderm! rakkude 
läbilõikamist, mil kaob rakkude turgor ning rakuseinad 
lühenevad. 

Dorsiventraalne leht - sammaskude on arenenud ainult 
lehe ühel pinnal. 

Druus - kristallipesa, kaltsiumoksalaadi kristallide kobar, 
mis tekib paljude ta,imede rakkudes. 

Eksiin - tolmutera väliskest. Sisaldab tselluloosi, pek-
tiinaineid, kutiini ning kõdunemisele hästi vastupidavat 
süsivesikut polleniini. 

Emergents - epidermi ja selle all oleva koe rakkudest 
tekkinud väyakasve taimel (välisnääre, oga jm.). 

Endoderm - kõige sisemine esikoore rakkude kiht vastu 
juure kesksilindrit (steeli). 

Endosperm - sisetoitekude, säilituskude seemnes areneva 
idu jaoks. 

Epiderm - esmane kattekude, mis katab rohtseid taimeosi 
väljastpoolt. Tavaliselt ühekihiline, koosneb tihedalt, 
vaheruumideta liitunud rakkudest, enamasti ei sisalda klorofülli. 
Epidermirakkude väliskestad on paksenenud ning võivad peale 
tselluloosi sisaldada räni, lupjaja korkainet. Harilikult eritavad 
epidermirakud välispinnale kutiini või vaha, mis kaitseb taime 
temperatuuri kõikumise eest ning vähendab aura,m ist. 

Epiteel - näärmerikas rakukiht ta,imede välispinnal või 
õõntes. 

Felleem - kork. 
Felloderm - korgiparenhüüm. 
Fellogeen - korgikambium, mis toodab välispinnale korgi-

ja sissepoole korgiparenhüümi rakke. On sekundaarne algkude 
ja uuendab ka iseennast. 
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Flobafeen - kondens eerunud parkainete fermentatiivse 
oksüdatsiooni produkt, mi« moodustub surnud taimeosades. 

Floeem - ta,imede juhtkimpude niineosa; juhtkimbu see 
osa, тШе kaudu kulgeb lehtedes valmistatud orgaaniliste 
ainete laskuv vool. * 

Hüdatood - veelõhe. 
Hüpoderm - epidermi аД olev kude, mis takistab vee liigset 

auramist, koosneb kas sklerenhüümist, parenhüümirakkudest 
või niinekiududest. 

Hüpokotüül - taimevarre alumine osa (esimene varrelüli) 
juurekaelast idulehtedeni. Mõningatel taimedel (nt. alpikann, 
peet) kogunevad hüpokotüüli säilitusained ja ta pakseneb. 
Hüpokotüülis läheb juure anatoomiline ehitus üle varre-
omaseks. 

Idu - seemne valmimise jooksul algkudedest kujunev 
taime alge. Koosneb idiyuurest, mis on kaetud juureküba-
raga, iduvarrest (täpsemalt esimese varrelüli - hüpokotüüli 
algmest), idulehtedest ja idupungast. Idu võib paikneda 
endospermi sees, kõrval või ümbritseda toitekudesid. 

Tntiin - tolmutera sisekest. 
Isolateraalne leht - sammaskude on arenenud lehe mõle

mal pinnal. 
Juhtkimp - juht-, tugi- ja põhikoest juhtetee taimeorga-

neis. Koosneb niineosast e. floeem ist (elastsed rakud) ja 
puiduosast e. ksüleemist (puitunud kestaga rakud). Enamikul 
paljasseemnetaimedel ja kaheidulehelistel taimedel on juht
kimp avatud, st. floeem i ja ksüleemi vahel asub algkude -
kambium; üheidulehelistel taimedel ümbritsevad kambiu-
mita kinnist juhtkimpu tugikoe rakud: 

kontsentriline juhtkimp - üks Juhtkudedest on täielikult tei
sest ümbritsetud; 

hardotsentriline - ksüleem asetseb keskel Ja on ümbritsetud 
floeemist; 

le pto tsentriline - floeem on ümbritsetud ksüleemist; 
ko Ila teraalne Juhtkimp - ksüleem Ja floeem asetsevad kõr

vuti, kusjuures floeem paikneb harilikult organi välispinna pool, 
ksüleem aga organi keskteyele lähemal; 

bikollateraalne juhtkimp - sarnane eelmisega, kuid ksüleem 
asub kahe floeemiosa vahel; 

radiaalne juhtkimp - ksüleemi Ja floeemi grupid on aseta
tud vaheldumisi radiaalselt organi kesktelje suhtes. 

Juhtkude - kõrgematel taimedel vee ning vees lahustunud 
mineraalsete ja orgaaniliste ainete edasikandumist võimal
dav piklikest rakkudest kude, mis paikneb tavaliselt juht-
kimpudes. Sõnajalgtaimedel ja okaspuudel on vettjühtivateks 
rakkudeks trahheüdid, õistaimedel lisaks neile trahh eed. 
Orgaanilised ained liiguvad sõeltorudes, mis talitlevad harili
kult ühe vegetatsiooniperioodi. 
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y a m Kiu nn - külgmine ehk lateraalne meristeem. Kambium 
koosneb rakkudest, mis on säilitanud aktiivse paljunemis-
võime ka pärast püsikudede väljakujunemist. Need rakud 
asetsevad õhukese (1 ...2-rakulise) kibina taime varre ja juure 
puitunud keskosa ning koore vahel, moodustades väljapoole 
koore- (niin) ja sissepoole puidurakke. 

fastsikulaarne- e. tdmbukambium kambium. mis tekitab Juht-
koe elemente; 

interfaateürulaarne e. kimbu vahe Line kambium - sekundaar
ne algkude, mis sarnaneb ehituselt klmbukambiumiga, valmistab 
parenhttümirakke nii sisse- kui ka väljapoole Ja tema tegevuse tulemu
sel kasvavad säsiküred. 

Karvad - kattekoe (epidermi) ühe- või mitmerakulised, 
sageli harunenud vätiakasved, mis võivad eralduda epidermi 
rakust vaheseinaga. 

Kattekude - taime välispinda kattev ühe- või mitmekihi
line kude, ттия kaitseb sisemisi kudesid kahjulike välismõjude 
eest. Rohtseid taimeosi katab esmane kattekude (epiderm), 
puituvail osadel areneb teisene kattekude (kork, korp), noori 
juuri katab imikude, vanemaid juureosi korgistuv eksoderm 
ja korp. 

Keratenhüüm - sarvniin. 
Kivisrakk e. sklereiid - täiskasvanult surnud, paksu puitu

nud seinaga tugikoerakk. 
Kloroplastid - fotosünteetiliselt aktiivsed organoidid (plas-

tiidid), mis sisaldavad klorofülli (võivad sisaldada ka karo-
tinoide). 

Kobekude e. tohi kude - suurte rakuvaheruumidega mesofüLl. 
Kogujarakud- kobekoe rakud, millele toetuvad 2...3 kaupa 

kõige sisemised sammaskoe rakud. Nad on harilikult veidi 
kõverdunud kõige lähemal asetseva juhtkimbu suunas. 

Xollateraalne leht - leht, millel on sammaskude vaid lehe 
ühel pinnal. 

Kollenhüüm - lihtsa,im mehhaaniline kude, koosneb eba
ühtlaselt paksenenud elastsete seintega rakkudest. Ta on 
primaarne tugikude, koosneb elusatest rakkudest, mis on 
kasvamisvõimelised. Asetseb enamasti perifeerselt, st. epidermi 
all või läheduses. 

Kommissuraalne - seesmine. 
Koor - kaheiduleheliste taimede varte, tüvede ja juurte 

osa, mis asub kambiumist väljaspool. 
primaar- e. esikoor - koosneb parenhüümist e. põhikoest, 

asub epidermi või epibleemi all (kõik koed väljaspool steeli); 
sekundäär- e. teiskoor - kõik koed, mida varrekambium too

dab väljapoole, moodustavad teiskoore. 
Kork - teisene kattekude, mis areneb mitmeaastastel taime

del esmase kattekoe (epiderm) all tekkivast korgikambiumist 
e. fellogeenist. Koosneb lamedaist õhku ja vett mitte-
läbilaskvatest, täiskasvanuna surnud rakkudest. Raku kor-
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gistumist põhjustab korkaine e. suberiini tekkimine raku-
kestas. 

Korp - vanade puude tüvede ja juurte surnud rakkudest 
kattekude, mis koosneb korkkoest ja teiste koorekudede 
jäänustest. 

Ksüleem e. puiduosa - juhtkimbu see osa, mille kaudu kul
geb vee ja toiteainete tõusev vool. 

Kutiikul - epidermirakkude välisseinale ladestuv 
rasvataolisest kutiinist koosnev värvitu ja struktuuritu kiht, 
mis ei märgu veega ega lase läbi vett ja gaase, väldib liigset 
veekadu taimest. 

Kutiin - rasva ja fenoolhappe ester, mis ladestub ta,imede 
välispinda katva rakkudekihi välisseintele. 

Libriformkiud - puidukiud, mis asetsevad taimede puidus. 
Ehituselt sarnanevad niinekiududega, olles samuti terava
tipulised prosenhüümirakud, kuid nad on niinekiududest 
lühemad, õhemate puitunud seintega. Rakuseintel peenikeste 
viltuste pilude sarnased poorid. 

Lõve, lõved - erilised muutumatu suurusega avad kork-
koes gaaside läbilaskmiseks, kerajate rakkude rühm 
korgirakkude vahel, tekivad õhulõhede asukohtadesse. 

Lüsigeenne - rakkude lagunemise teel tekkinud. 
Meristeem - taime algkude. 
Mesofull - kahe epidermi vahel asuv lehe põhikude, mis 

koosneb elusatest kloroplaste sisaldavatest parenhüü-
mirakkudest. Ta on põhiline assimila,tsioonikude ja jaguneb 
enamasti sammaskoeks e. palissaadkoeksja tohi- e. kobekoeks. 

Mikropüül - tolmukäik, seemnealgme ülemises osas katete 
vahel olev kitsas ava. 

Niin e. floeem - varres ja juures kambiumi ja koore va
hel olev juhtkimbu osa. Niin koosneb elusaist, orgaanilisi aineid 
juhtivaist sõeltorudest, kitsaist saaterakkudest, varuainerik-
kaist põhikoerakkudest (niineparenhüüm) ja paksukestalis-
test niinekiududest. 

Niinekiud e. stereiidid - pikad, mõlemast otsast terava
tipulised väga tugevasti paksenenud seintega rakud, mis 
asetsevad kimpudena koos, sageli piiravad juhtkimpe. 

Niineparenhüüm - juhtkimbus asuvad elusad paren-
hüümirakud, mis sisaldavad tärklist, õlisid ja teisi toitaineid. 

Obliteerunud - umbseks muutunud, kokku langenud. 
Palissaadkude - sammaskude, vt. ka mesofüll. 
PapUlid e. nasad - ühest või mitmest kõrvuti olevast epi-

dermirakust tekkinud väikesed madalad väAjasopistused. 
Parenhüüm - põhikude, mis koosneb elusrakkudest; ka 

muu ümar aist rakkudest koosnev taimekude. 
Periderm - korkkude, mis koosneb felleemist, fellogeenist 

ja fellodermist. 
Peritsükkel - juure kesksilindri kõige välimine kude, mis 

koosneb enamasti ühest elusate rakkude kihist, funktsioneerib 
kui algkude ja temast saavad alguse külgjuured. 
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Pigmendikiht - värvaineid sisaldavate rakkude kiht. 
Plasmodesmid - ülipeenikesed protoplasmaniidikesed, mis 

ühendavad naaberrakke läbi rakukesta pooride ning seovad 
kogu elusa taimekeha talitluslikuks tervikuks. 

Plastiid - taimerakus olev organoid, milles toimub orgaani
lise aine esmane süntees. Plastüdides sisalduvad pigmendid 
annavad taimeosadele värvuse. Osa plastüde taUtleb varu-
ainete, eriti tärklise moodustajaina. 

Polügonaalne - hulknurkne. 
Poor - taimede rakukesta ava. Kõrgemail taimedel katab 

poori sulgkile, mida läbivad plasmodesmid (kõrvuti asetsevate 
rakkude tsütoplasmat ühendavad plasmaniidid). 

Puit - puitta,imede (puude, põõsaste) varre (tüve) põhiosa; 
koosneb peamiselt puitunud rakkudest (trahheed, trahheiidid, 
puidukiud, puiduparenhüüm, mis kokku moodustavad juht-
kimpude puiduosa e. ksüleemi). 

Põhikude - igas sihis enam-vähem ühesuguste mõõtme
tega (isodiameetrüistest) rakkudest kude; paikneb teiste ku
dede vahel ja moodustab taimekeha põhimassi. 

Raaf - seemneõmblus. 
Bafiidid - nõelad kristallid taimerakus, esinevad kimpu

dena. 
Reksigeenne - lõhenemise, rebenemise teel tekkinud. 
Sammaskude - osa lehe põhikoest. Koosneb enamasti pik

kadest prismaatilistest rakkudest, mille pikitelg on risti lehe 
pinnaga. Rakud asetsevad tihedalt üksteise kõrval. 

Seemnekest - ebasoodsate tingimuste üleelamiseks vajalik 
kaitsekiht arenemisvõimeiiste algkudede ja edasiseks kasva
miseks vajalike toitainete ümber. 

Skisogeenne-jagunemise teel tekkinud. 
Sklereiidid e. kivisrakud - parenhüümikoe ühtlaselt ja 

tugevasti paksenenud seintega rakud. Täiskasvanult on 
kivisrakud täidetud õhuga, harvem veega. 

Sklerenhüüm - põhiline tugikude vanemais taimeosades, 
mille moodustavad piklikud, enamasti puitunud paksukesta
lis ed, täiskasvanuna surnud rakud: niine- ja puidukiud ning 
kivisrakud. 

Steel - juure kesksilinder. 
Stereüdid - mehhaanilise koe paksenenud seinas kiulaadsed 

rakud, puidukiud. Vt. ka iibriformkiud. 
Subepidermaalne - epidermi all olev. 
Suberiin - korkaine. 
Sulgrakud - õhulõhet ümbritsevad, epidermirakkudest 

erinevad rakud, millel on võime nende vahel olevat pilu 
sulgeda. 

SÕelplaat - rohkete pooridega rakuseinaosa sõeltorus. 
Sõeltoru - koosneb üksteisega otsapidi ühinenud elusatest 

rakkudest, milles on laskuv vool. Rakuvaheseinad ei hävi 
kunagi ja on varustatud pooridega, millel puuduvad sulgki! ed. 
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Sõeltoruga külgnevad enamasti piklikud saaterakud. Sõeltoru 
talitleb harilikult ühe aasta, seejärel täituvad sõelplaatide 
poorid kallusega. 

Säsi - varte keskosas olev põhikude. 
Säsikiired - radiaalselt kitsaste ribadena juhtkimbu puitunud 

elementide vahel asuvad mittepuitunud parenhüümirakud, 
mis ulatuvad kooreosast säsini. 

Trahhee e. soon - juhtsoon, õistaimede juhtkoe torukuju
line osa. Mööda trahheed liigub taimes vesi koos selles 
lahustunud ainetega (tõusev vool). Koosneb ülestikku asetse
vatest, silindeijaist, seinapaksendite või pooridega puitunud 
rakkudest. Kui raklmde otsmised vaheseinad on risti rakkude 
pikitelje suhtes, siis need vaheseinad harilikult lahustuvad ja 
tekib pidev toru. Kui otsmised vaheseinad asetsevad viltu, siis 
tekivad neisse harilikult piklikud avad. Need vaheseinad ei 
puitu, vaid paksenevad pekti in ainest vahelamelli paisumise 
tõttu. Täiskasvanult on trahheed elutud rakud. Kasvades 
nende kestad puituvad ning paksenevad. Paksenemine toimub 
ebaühtlaselt ribadena seestpoolt. Neid ribasid nimetatakse 
paksenemisliistudeks. Trahheed jagunevad: 

rõngastrahheed - paksenemi ai ii stud on rõngakujulised; 
epiraaltrahheed - paksenemi sl ii st kulgeb rakukested pideva 

spiraalina; 
võrktrahheed - ракsenemisliistud moodustavad rakukestal 

korrapärase võrgustiku; 
poortrahheed - rakukestades asuvad koobaspoorid. Poorid 

võivad pealt vaadates olla nelinurksed, kuusnurksed või ümmargu
sed ning asetseda korrapärastes ridades või vahelduvalt. 

astriktrahheed - vahepealne trahheede liik, mille seintes olevad 
poorid on pikkade, rõhtsuunaliste pilude kujulised ning asetsevad 
ülestikku korrapäraste ridadena. Astriktrahheede otsmised vahe
seinad on viltused Ja pikerguste avadega läbistatud. 

Trahheiidid - pikad, täiskasvanult surnud, ilma proto-
plasmata juhtkoerakua, mille seinad on eranditult puitunud 
ning mida läbivad poorid. Trahheiidides kulgeb tõusev vool. 
Trahheiidid jagunevad nagu trahheedki seinapaksendite 
järgi: 

rõngaetrahheiidid; spiraaltrahheiidid; astriktralibeiidid; poor-
trahheiidid. 

Õhulche - taime raku vaheruum istikku väliskeskkonnaga 
ühendav ava epidermis. Õhulõhe koosneb kahest sulgrakust, 
mille vahele jääb õhupilu, ja kaas- e. saaterakkudest. Sulg-
rakud erinevad harilikest epidermirakkudest mng neü on 
võime sulgeda nende vahel olevat püu. 
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