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Pracováno s podporou Čs . národní rady badatelské. 

I. Úvod a problematika. 

Přesto, že anatomické stavbě testy semen četných motýlokvětých bylo 
věnováno mnoho prací (Sem po 1 o w s k i 1874, Haber 1 a n d t 1877, 
N e t o 1 i t z k y 1926, M o e 11 e r - G r i e b e 1 19 28, T s c h i r c h-
0ester1 e 1900, E a m e s- Mc Dan i e 1 s 1947), překvapuje, že se auto
ři spokojují většinou povšechným popisem tvaru a látkového složení jednotli
vých buněčných elementů testy. 

Nejvíce pozornosti bylo věnováno anatomick é stavbě palisádových buněk, známých pod 
označením „Malpighiovy buňky"; synonymní názvy, uváděné v literatuře jsou: makrosklereidy, 
epidermální buňky, prismata (Ne to 1 i t z k y 1926). Zvláště povaze světelné zony, jevící se 
v apikální části těchto buněk bylo věnováno mnoho studií (Tun man n- R o sen t ha 1 e r 
1931, str. 920, kde je bližší literatura). Jedině v těch pracích, v nichž autoři vyšetřovali látkové 
složeni blan buněčných testy pro vysvětlení její permeability pro vodu i roztoky solí, lze nalézti 
podrobnější údaje. Tak Brauner (1928), studuje permeabilitu přirozených i umělých mem
brán, všímá si blíže struktury blan palisádových buněk. Podle něho jsou tyto buňky tlustostěnné, 
průměrné délky 50 µ; na příčném řezu je patrný známý hvězdicovitý tvar buněčného lumen, 
které dosahuje těsně pod kutikulu. Na vnější apikální části je tedy blána buněčná zvláště tenká, 
asi 2 µ.V basální části buňky se lumen hruškovitě rozšifoje. 

Co se látkového složení blan týče, usuzuje na základě pomalejší rychlosti 
v zabarvení světlolomnější části blány (světelná zona) chlorzinkjodem a reakcí 
s jodem a kyselinou sírovou na to, že je tvořena tato část blány zvláště hutnou 
modifikací celulosy. Na základě svých výsledků dovozuje, že jediná těžce 
propustná vrstva v testě hrachu je kutikula a vnější blána palisádových 
buněk, ležící pod ní. 

==- I když S hu 11 (1913) uvádí, že čistě celulosové membrány mohou být těžce propustné, 
zůstává nedořešen problém, zda zevrubněj ší mikrotechnickou analysou nebudou objeveny 
v blanách palisádových buněk struktury odlišného látkového složení, odpovědné za snížení stupně 
permeability. V t éto práci byla. tedy studována struktura blány buněčné palisádových buněk, 
zvláště oné části, ležící těsně pod kutikulou. 

II. Materiál a metoda. 

Bylo užito test semen hrachu Pisum sativum, sorty Selekta, zelený, 
kulatý, dodané semenářským družstvem v Brně ze sklizně z r. 1951. K mikro
technickým studiím bylo užito výhradně částí testy bez hilum a cikatrix, kde 
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tkáňové elementy jsou specificky modifikované. Průměrná tloušťka testy 
v suchém stavu byla 85 µ.Anatomická stavba na příčném řezu se v podstatě 
shodovala s běžně uváděnými schematickými obrázky (Brauner 1928, 
str. 735.). Ukázalo se však, že pokud jsou palisádové buňky v těsném tkáňovém 
sepětí, nelze dostatečně odkrýt strukturu jejich blan ani po maximálním 
nabotnání tkáně vodou ani histochemickými reakcemi. Vcelku bylo užito 
těchto metod: 

A) Macerační metoda. 
Jako činidla bylo užito směsi 1 O% kyseliny chromové a 1 O% kyseliny dusičné v poměru 1 : 1 

(Jeffreyova metoda, Joh a n sen 1940, str. 104:). Odpreparované úkrojky testy byly vkládány 
do centrifugačních zkumavek a přelity vždy 10 ccm odpipetované směsi. Paralelní pokusy probí
haly jednak s tkání nabotnalou, jednak suchou; po zjištění, že předběžná hydratace tkáně pod
statně urychluje dosaženi žádaného stupně macerace, bylo dále užíváno výhradně maximálně 
nabotnalých úkrojků tkáně. Proces isolace tkáňových elementů byl sledován ve dvouhodinových 
intervalech; doba 12 hod. macerace ukázala se být dostatečnou k tomu, aby byly získány isolované 
tkáňové elementy. Energickým protřepáním směsi s tkání byl její rozpad urychlen a. dokončen. 
V centrifuze byla macerovaná tkáň, jevící se již jen jako zákal, suspendována, zbylý roztok nahrazen 
destilovanou vodou a po několikerém důkladném promytí byly odpipetovávány vzorky ke zhoto
vení preparátů. K dalšímu studiu látkového složení blan buněčných bylo užito těchto reagencií: 
50% kyselina. chromová, 50% kyselina. dusičná, phloroglucin s HCl podle C 1 ar ke a (1935), 
chlorzinkjod, jodjodkalium s 60% kyselinou sírovou, vodný roztok rutheniové červeni a vodný 
roztok methylenové modře v ředění l : 10 000 (Joh a n sen 1940, str. 200), alkohol. roztok 
Suda.nu III (Tun man n - R o sen t ha 1 e r 1931 , str. 990), vodný roztok gentianové violeti 
v ředění 1 : 10 000 (K i s ser 1928). 

B) Studium struktury blan buněčných, nabotnalých v Cuoxamu. 

Odpipetováním suspense isolované tkáně, připravené jak uvedeno sub II. A), byly zhoto
vovány vodné preparáty; průběh reakce s Cuoxamem, připraveným podle Mu 11 e r a (1929), 
byl v nich sledován přímo pod mikroskopem. Po vyprání bylo prováděno barvení v paralelních 
seriích preparátů reagenciemi, uvedenými sub II. A). ,,· 

C) Vedle metodiky, jak uvedeno sub A) a B), byly zhotovovány z tkáně testy, 
nabotnalé v destilované vodě: 

1. PHčné řezy na zmrazovacim mikrotomu o průměrné tloušťce 8 µ, 

2. příčné řezy palisádovými buňkami. Ve skutečnosti byly zřezávány z tkáně testy vrchlíky, 
takže v jednom řezu byly tak pro pozorování získány řezné roviny v různých výškách palisádo
vých buněk. Takto zhotovené řezy byly pa.k orientovány v preparátech na podložním sklíčku 
jedna.k vnější plochou, t . j. povrchem testy, jednak řeznou plochou směrem k objektivu mikro
skopu. Průběh macerace a na.botnání tkáňových řezů, jakož i působení reagenciemi, uvedenými 
sub A), bylo pHmo sledováno mikroskopicky. 

III. Výsledky pokusů. 

A) Výsledky anatomického vyšetření palisádových buněk testy a histochemic
kýeh reakcí při užití metodiky uvedené sub II. A). 

1. Tvar isolovaných buněk v pohledu shora na jejich apikální část při 
svrchním zastavení ukazuje obr. 1. Hvězdicovitý útvar se nerozpouštěl v 50% 
kyselině chromové ani po 12hod. působení; byl však zcela rozpuštěn v 50% 
kyslině dusičné již za 2 hod. 

80 .„ 



Výsledky histochemických reakci se substancí hvězdicovitého útvaru v prepa-
rátu sub Ill. A) 1: · 

Činidlo 

I 
Zabarveni 

I 
chlorzinkjod jasně žluté 

jodjodka.lium s kyselinou sírovou žlutohnědé 

phloroglucin s kyselinou solnou negativnl 

rutheniová červeň negativní 

Suda.n III intensivně červenooranžové 

gentianová violet' 
I 
intensivně fialové 

2. Při šikmém pohledu na isolované palisádové buňky (obr. 1) je vidět, 
jak hvězdicovitý útvar dosedá na blánu svými rozeklanými konci (K). 

3. Při pohledu s boku na palisádové buňky (obr. 2) je zřetelně patrná 
podélná žebrovitá struktura blány v horní polovině buněk. 

Výsledky histochemických reakcí v preparátu sub III. A) 3: 

Činidlo 

I 
Struktura 

I 
Zabarveni 

ohlorzinkjod periferní rozeklanné vyústění 
hvězdicovitého útvaru na 
apikální části buňky jasně žluté 

část blány buněčné 
I slabě fialové s žebrovitou strukturou 

basální část buňky 

I 
intensivně fialové 

phloroglucin s kyselinou 

I solnou - -

I 

rutheniová červeň 

I 
-

I 
-

Sudan III periferní rozeklané vyústění 
hvězdicovitého útvaru na 
apikální části buňky intensivně červenooranžové 

gentianová violeť I detto I fialové 
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B) Výsledky studia botnání isolovaných palisádových buněk v Cuoxamu 
(metodika, uvedená sub II. B). 

Původně protáhlé buňky zaujaly v první fázi nabotnání kulovitý tvar 
(obr. 3); u některých buněk probíhal proces tak prudce, že se rozrušil hvězdico
vitý útvar na apikální části buňky (obr. 4). V další fázi rozpouštění celulosy 
blan buněčných zůstaly isolovány hvězdicovité útvary a tenké blány z horní 
žebrovité poloviny buňky (fáze III). Obě tyto struktury dávaly positivní 
zabarvení se Sudanem III, i když blanité části jen velmi slabě; tyto se v poslední 
fázi také rozpustily. Hvězdicovité útvary zůstaly zachovány i po 12 hod. 
působení Cuoxam u. 

C) Výsledky mikroskopického vyšetření anatomické stavby blány buněěné 
palisádových buněk. 

1. Příčné řezy testou (metodika, uvedená sub II. C). 

Velmi tenká kutikula kryje palisádové buňky, na jejichž podélných 
řezech se zřetelně jeví lamelisace, dosahující do poloviny buněk (obr. 5). 
Lumina buněčná jsou v horní polovině buněk velmi úzká a dosahují těsně 
pod apikální část blány; v basální části se lumen rozšiřuje. 

Výsledky histochemických reakcí: 

Činid lo 

I 
Struktura 

I 
Zn barvení 

chlorzinkjod kutikula 
I 

žluté 

úzká zona palisádových 
I žluté buněk pod kutikulou 

polovina blány s lamelovou I 
strukturou (vyjímaj e řezné 

I slabě fialové plochy lamel) 

řezné plochy lamel I slabě žluté 
-- ---- --

basální polovina blány I intensivně fialové 

phloroglucin s kyselinou 
solnou - -

rutheniová červeň úzká zona blány na apikální 
části pod kutikulou červenofialové 

střední lamely buněk I červenofialové 

Sudan III řezné plochy lamel v horní 
polovině buňky slabě oranžové 
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Výsledky macerace užitím směsi, jak uvedeno sub II. A). 

Po dvouhodinovém působení isoluje se z povrchu řezu kutikula (K) a začí
nají se rozpouštět střední lamely (obr. 6). Za 8 hod. úetelněji vystoupila la
melisace v horní polovině bu~ěk a současně byla rozpuštěna úzká zona blány 
(A) na apikální části buňky. Uplným rozpuštěním středních lamel byly buňky 
isolovány z tkáňového sepětí. 

Výsledky histoehemiekýeh reakcí: 

Činid lo 

I 
Struktura 

I 
Zabarvení 

chlorzinkjod I úzká zona blány na apikální 
části buněk (periferní 
výběžky hvězdicovitého 
útvaru) jasně žluté 

řezné plochy lamel v horní 

I polovině blány slabě žluté 

blána buněčná mezi lamelami 

I v horní polovině buňky slabě fialové 

basální polovina blány I intensivně fialové 

rutheniová červeň 

I 
-

I 
-

Sudan III výběžky hvězdicovitého I 
útvaru na apikální části buňky intensivně červenooranžové 

řezné plochy lamel v horní I 
polovině buněk I slabě oranžové 

2. Vrchlíkové řezy testou: 

ťX) Orientace řezů v preparátu vnější stranou, t. j. povrchem testy k objek
tivu mikroskopu. 

Uspořádání buněk a povrchová struktura je patrna na obr. 7. Hloubka 
hvězdicovitého reliefu v bláně buněk je průměrně 2 µ. Po maceraci tkáně 
se rozpouští střední lamely a dochází k isolaci řezů buněk. Současně se odplaví 
kutikula; pod ní jevící se relief v bláně buněčné zůstává ještě zachován. V této 
fázi vykazuje ještě po-yrch buněk positivní test zabarvením rutheniovou 
červení. Po 8. hod. macerace se objeví zřetelně hvězdicovitý útvar, barvící se 
chlorzinkjodem žlutě a Sudanem III intensivně červenoornažově. V této fázi 
zabarvení rutheniovou červení je negativní. Po rozbotnání v Cuoxamu se od
plaví hvězdicovitý útvar a vynikne žebrovitá struktura blány (fáze I). U někte
rých buněk na obr. 8 jsou ještě zachovány fragmenty hvězdic. útvaru na vrcho
lové části blány. 
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/3) Orientace řezu v preparátu řeznou plochou, vedenou žebrovitou částí 
horní poloviny palisádových buněk (obráceně jak uvedeno sub C 2. ix'), 
k objektivu mikroskopu. Při svrchním zastavení (obr. 9) se jeví hvězdicovitý 
relief temný, podle čehož lze soudit, že jde o zastíněné lumen buněčné. Střední 
zastavení (obr. 10) ukáže příčné řezy lamelami, které hvězdicovitě protínají 
blánu a ohraničují ji od vlastního lumina buněčného. Chlorzinkjodem se barví 
slabě žlutě, zatím co partie blány mezi nimi vykazovaly typickou reakci 
celulosy. Intensita zabarvení klesala v místech kolem lamel. Sudanem III bylo 
konstatováno slabě oranžové zabarvení lamel. Po uvolnění řezů buněk z tkáňo
vého svazku bylo na řezy působeno Cuoxanem. Při botnacím procesu mzšifo
valo se lumen buněčné, rozbotnávala a rozpouštěla se celulosa mezi lamelami. 

y) Orientace řezu v preparátu řeznou plochou, vedenou basální částí 
palisád k objektivu mikroskopu. 

Na obr. 11 jsou patrna kruhová lumina buněčná. Chlorzinkjodová reakce 
z barvila celou blánu intensivně fialově . Po zabarvení rutheniovou červení 
vynikly červeně střední lamely buněk. Po provedené maceraci bylo působeno 
Cuoxamem; odplavením hvězdicovitého útvaru rozbotnaly řezy v typickou 
formu (fáze II, obr. 12) . 

IV. Zhodnocení výsledků mikroskopického vyšetření a histochemických reakcí 

blány palisádových buněk. 

A) Rekonstrukce vnitřní struktury blány. 

Jak vyplývá z výsledků, uvedených v odd. III. 3), liší se struktura blány 
v horní polovině buněk od její basální části zřetelnou lamelisací. Na příčném 
řezu touto částí blány (obr. 10) lze konstatovat, že se jedná o lamely, t. j. 
vrstvy, které hvězdicovitě prostupují blánu buněčnou od její apikální části 
až do poloviny buňky a oddělují úzké lumen od ostatní blány. Schematický 
obrázek v práci Brauner a (1928, str. 735) ukazuje, že existence této lame
lovité sítě byla přehlédnuta. Nákres příčného řezu v cit. práci zaznamenává 
hvězdicovité lumen buněčné; tento velmi upomíná na obr. 9, kde tmavá hvězdi
covitá síť dává tušit lumen buněčné. Ovšem tento obraz se jeví, jak již výše 
uvedeno, jen při svrchním zastavení; při středním se objeví zřetelná lamelisace 
a současně lze zjistit, že lumen buněčné je tvořeno jen úzkým prostorem mezi 
lamelami. Toto pozorování souhlasí s pozorováním a vyšetřením rozměrů 
lumin buněčných na příčném řezu testou. Existenci této lamelisace potvrzují, 
jak bude uvedeno níže, také výsledky histochemických testů a pozorování 
při rozbotnání blan v Cuoxamu. Speciální zhodnocení vyžaduje struktura 
apikální úzké zony blány palisádových buněk. Horní periferní vyústění 
lamel je kryto hvězdicovitou lištou, která na ně dosedá svými okrajovými 
rozdvojenými rameny, opatřenými krátkými rozeklanými trny. Tato lišta 
není vyvinuta planparalelně; při změnách zaostřovacích rovin mikroskopu 
bylo zjištěno, že periferní části jsou výše položeny, takže střed je poněkud 
promáčklý. Ze zjištění, že tato hvězdicovitá struktura není jasně patrná 
na bláně při vyšetření povrchu testy (obr. 7) ani po odstranění kutikuly, 
vyplývá, že je překryta okolními partiemi blány buněčné. Teprve po roz
puštění této části vystoupí hvězdicovitá lišta zřetelně nad okolní blánu. 
V basální části buňky nebyly detegovány lamely ani jiné zvláštní struktury. 
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B.) Určení látkového složení popsaných struktur blány palisádových 
buněk z výsledků histochemických reakcí. 

Zřetelné zabarvení terminální části palisád rutheniovou červení a methyle
novou modří užitých koncentrací, běžně uváděných jako specifické k detekci 
pektinů (Joh a n sen 1940, str. 200), poukazuje na přítomnost těchto látek. 
Ze neběží o čistou celulosu, dokazuje žluté zabarvení chlorzinkjodem; toto 
ovšem nikterak není specifické pro pektocelulosy, neboť stejné zabarvení 
vykazují kutinisované membrány ('11 u n m a n n - R o sen t ha 1 e r 1931, 
str. 989). Nejpádnější důkaz, že terminální část blány je tvořena pektinovými 
látkami, poskytuje její chování v macerační směsi: byla rozpuštěna spolu 
se středními lamelami, tvořenými beze sporu pektiny, v prakticky stejné době. 
Rozpuštěním této struktury, jak již uvedeno výše, se obnaží hvězdicovitá lišta. 
Podle jednoznačných výsledků histochemických reakcí lze s určitostí soudit 
na suberinovou nebo kutinovou strukturu, neboť: 

1. Je nerozpustná v 50% kyselině chromové za 24 hod. působení, 2. je 
nerozpustná v Cuoxamu, 3. rozpouští se v kyselině dusičné, 4. barví se Suda
nem III, 5. selektivně přijímá gentianovou violeť (K i s ser 1928), 6. chlor
zinkjodem se barví žlutě (jen jako doplňující test). Ježto však tato struktura 
nadává positivní zabarvení zdřevnatělých membrán (reakce s phloroglucinem 
byla negativní) a nerozpouští se v 50% kyselině chromové, což vylučuje 
možnost pektocelulosy, lze i tento test považovat za dostatečně průkazný. 

Všechna uvedená kriteria jsou považována za průkazná k detekci suberi
nových a kutinových membrán (Tun man n - R o sen t ha 1 e r 1931, 
Mo 1 i s c h 1913). Vzhledem k dosud nedostatečně propracovaným metodám 
k rozlišení těchto příbuzných látek, přesná· identifikace nemůže být podána. 
Ramena této hvězdicovité struktury jsou stejně orientovaná jako lamelisace, 
probíhající horní polovinou buňky; tvoří tedy jejich zakončení. Na základě 
histochemických testů možno také lamelám přiznat charakter suberinových 
nebo kutinisovaných membrán, neboť: 1. V macerační směsi ani v 50% 
kyselině chromové se nerozpouštějí, 2. lysi v Cuoxamu vzdorují velmi silně; 
teprve po dlouhotrvajícím působení se rozpustí, 3. barví se Sudanem III, 
i když velmi slabě, 4. chlorzinkjodem se barví žlutě. O hodnotě tohoto testu 
platí totéž, co bylo uvedeno výše. 

Je nutno ovšem zdůraznit, že všechny barevné reakce ukazují positivní 
test jen na řezech blánou, kde současně jsou říznuty i lamely. Základní hmota 
blány jeví typické chování celulosy. Rozpouští se v Cuoxamu, barví se chlor
zinkjodem fialově a modrofialově jodjodkaliem s kyselinou sírovou. 

Detekce speciální kutinové nebo suberinové struktury umožní definitivně 
řešit otázku podstaty světelné zony v testách četných semen; fysiologickým 
důsledkům objevení těchto struktur se zřetelem na lokaci vtoku vody i průběhu 
botnání semen hrachu bude věnována samostatná práce. 

V. Souhrn. 
1. Struktura blány palisádových buněk testy semen hrachu (Pisum sativum) byla studována 

na příčných řezech testou a na příčných řezech palisádovými buňkami. 
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2. Bylo užito těchto histochemických reakcí k vyšetření látkového složení blány buněčné: 
a) macerační směsi 10% kyseliny chromové .a 10% kyseliny dusičné v poměru 1: 1. 
b) 50 % kyseliny chromové, 

c) 50% kyseliny dusičné) 
d) koncetrovaného roztoku Cuoxamu, 

e) vodných roztoků rutheniové červeně a methylenové modře v zředění I : I O 000, 
f) chlorzinkjodu, 

g) jodjodkalia s kyselinou sírovou, 
h) phloroglucinu s kyselinou solnou, 

i) alkohol. roztoku Sudanu III, 
j) vodného roztoku gentianové violeti v zředění I : I O 000. 

3. Výsledky histochemických reakcí dokazují přítomnost kutinových struktur v horní 

polovině blány palisádových buněk. Detekce těchto struktur umožní vedle vyřešení 

problému podstaty světelné zony v testách četných semen i bližší osvětlení fysiologických 

pochodů při botnání semen. 

Vysvětlivky k tabulce v. a VI. 

Obr. 1. 

Obr. 2. 

Obr. 3. 

Obr. 4. 

Obr. 5. 

Obr. 6. 

Obr. 7. 

Obr. 8. 

Palisádové buňky macerované tkáně testy semene hrachu (Pisum sativum). Pohled 
shora na hvězdicovitou lištu, dosedající na vnější stěnu blány buněčné (při svrchním 
zastavení). Barveno Sudanem III. 

Palisádové buňky macerované tkáně testy semene hrachu (Pisum sativum). Žebrovitá 
struktura blány (S) v horní polovině buněk. 
Palisádové buňky macerované tkáně testy semene hrachu (Pisum sativum), rozbotnalé 
v Cuoxamu. Původně protáhlé buňky zaujímají kulovitý tvar. Na apikální části 
buněk je hvězdicovitá lišta (H). 

Palisádové bm\ky macerované tkáně testy semene hrachu (Pisum sativum). H vězdico
vitá lišta na vnější stěně blány, částečně rozrušená po nabotnání buněk v Cuoxamu 
(svrchní zastavení). Barveno Sudanem III. 
Příčný řez testou semene hrachu (Pisum sativum), nabotnalou ve vodě . Lamelisace blány 
dosahuje do poloviny buněk. 
Příčný řez testou semene hrachu (Pisum sativurn ), nabotnalou ve vodě. Při maceraci 
se isoluje kutikula (K) z apikální části buněk a střední lamely se rozpouštějí. Současně 
se rozpouští úzká zona blány (A) na apikální části pod kutikulou. 

Povrchová struktura testy semene hrachu (Pisum sativum), nabotnalé ve vodě . V šesti
bokých buňkách se jeví hvězdicovitý relief. 

Vrchlíkový řez t estou semene hrachu. Orientnce řezu povrchem testy k objektivu 
mikroskopu. Macerováno anabotnáno v Cuoxamu (fáze I) . Hvězdivocitá lišta odplavena 
(u některých buněk jsou patrny její fragmenty [šipka]). Vyniklá žebrovitá struktura 
blány buněčné. 

Obr. 9. Vrchlíkový řez testou semene hrachu. Orientace řezu řeznou plochou, vedenou žebro
vitou částí horní poloviny palisádových buněk k objektivu mikroskopu. Svrchní zasta. 
vení ukáže hvězdicovitou formu „lumin buněčných" (viz text). 

Obr. 10. Vrchlíkový řez testou semene hrachu. Orientace řezu řeznou plochou, vedenou žebro
v itou částí horní poloviny palisádových buněk k objektivu mikroskopu. Příčné řezy 
lamelami při středním zastavení. Úzká lumina buněčná (šipka). 

Obr. 11. Vrchlíkový řez testou sem ene hrachu. Orientace řezu řeznou plochou, vedenou basální 
částí palisád k objektivu mikroskopu. Kruhová lumina buněčná (šipka ). 

Obr. 12. Vrchlikový řez testou sem ene hrachu. Orientace řezu řeznou plochou, vedenou basální 
částí p alisád k objektivu mikroskopu. Macerováno a n a botnáno v Cuoxamu (fáze II). 
Hvězdicovitá lišta odplavena, celulosa m ezi žebry silně nabotnalá. Kruhová lumina 
buněčná (šipka). 
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M. c 11 y pH :bl ií : 

CTpoeHirn 060JI011KII naJIIICaJJ;n:blx 1meTO:& :&omypi.1 ceMs.IH ropoxa. 

1) CTpoe1-rne o6oJIO'HUl nami:cap;HbIX HJieTOH ROiHYJJbI ceMHH ropoxa (Pisum sativum) 
M3yLJaJIOCb Ha rronepeLIHbIX C8l.f8HMHX ROmypoií: li naJilicap;HbIX l:\JI8TOI:\. 

2) BbIJIH IIpMMeHeHbI CJie;u;ymIIvrn r11cTOXMMHLJecmrn peami;11H ;D;JIR: 11ccJie;u;oBaHHR: co 
cTaBa BeIIJ;eCTB RJieTOLJHOíi oooJIOl.fHH: 

a) CM8Cb ;D;JIR: BbIIIJ;eJial.JHBamrn, COCTOHI.l~aH 113 10 % xpoMOBO:tí Rl1CJIOThI li 10% 
aaOTHOít RMCJIOThl B OTHOIII8Hl1l1 1 : 1 , 

6) 50 % xpOMOBaH l:UlCJIOTa, 

B) 50 % aaoTHaR: RMCJION, 
r) Honu;eHTp11poBaHHI>Ii1: pacTBOp HyoKcaMa, 
p;) BO;D;Hbie pacTBOpbI pyTeHMOBOH RpacHOíi Hpacm1 li MeTHJI8HOBaH Cl1HHH KpacRa 

B paa6aBJieHMH 1 : 10000 , 
e) XJIOpl.l;l1HR110A, 

m) MO;D;l10;D;Kam1ít c c epHoít lUICJIOTOŘ 
3) q1Jiopo rJiyu;irn c COJIFIHOH Rl1CJIOTOÍÍ, 

11) cm1pTHo.tí pacTBop Cyp;aHa II I, 
fi) BO;D;HbIH pacTBOp I'eHT11aHOBOŘ cpl10Jl8TOBOH Kpacmr B paa6aBJieHHli 1 : 10000. 

3) PeayJibTaThI rHCTOX11M11l.f eCKHX peaKu;HH: p;oKa3I>IBaIOT np11cyrcTB11e HY'fRHOBbIX 
11Jil1 cy6epHIIOBJ,IX CTpOeHl1ÍÍ, lIM8HHO B an11HaJibHOH qacTl1 060JIOl.fl\H nam1cap;HbIX 

RJI8TOR. 0TRpbITHe 8Tl1:X CTpOeHHiÍ c;u;eJiaeT B03MOiHHLIM IIOMHMO pernemrn Borrpoca 

cyIIJ;HOCTl1 CBeTOBOŘ 30Hbl y MHOrO'-IHCJieHHLIX ceMHH 11 6oJiee TOl.JIIOe BLIHCH8Hl1e 
cp11aROJIOrHLJec 1-rnx npou;eccoB rrpH na6yxaH1111 ceMHH. 

MHcTHTYT cp11awoJIOrHH pac TeHtt:i1: !Jia.KyJihTeTa 

ecTeCTBeHHhIX Hayr{ 11MeHH Macap11Ha B BpHo 
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M. Spurný: 

The cell-wall strueture of the epidermal cells of the pea seed-coat. 

88 

I. The cell-wa.11 structure of the epidermal cells of the pea. seed-coa.t (Pisum sativum) wa.s 
studied. 

2. In order to investigate the composition of the cell-wall, these microchemical tests were 
used as follows: 

a) Je ff r e y's macera.tion method (Joh a n sen 1940, p. 104), 
b) 50 % aqueous chromic a.cid, 
c) 50 % aqueous rutric a.cid, 
d) copper oxid- ammonium (a.fter Mu 11 e r 1929), 
e) 1 : 10 000 solution of ruthenium red and methylene blue, 
f) chlor-zinc-iodid, 
g) iodin in combination with pota.ssium ioidid a.nd 60 % sulphuric a.cid, 
h) a.queous solution of phloroglucin with diluted hydrochloric acid (after CI .ar ke 1935), 
i) saturated solution of Sudan III in 70 % a.loohol, 
j) 1 : 10 000 solution of gentia.n violet. 
3. The results ofthe anatomical observation (see fig.1-12) a.nd microchemical tests lead to 

a conclusion, that suberized or cutinized structures are present in the cell-wa.11 of the 
upper-half of the epidermal cells. 

Institute for P 1 ant Ph y s i o 1 o g y, 
Mas ary k university, Brno, ČSR. 
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TAB. VI • PRESLTA 2G 

. \I. S1111rn ~· : Slrnldura hl:í11~· 1111lls iido\'i '(•h h1111 (• k lt>st y s 1•111e11 • hrul'h11 . 
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