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Вступ. Розширення вітчизняної рослинної сировинної бази за рахунок рослин, яки були інтродуковані з інших географічних зон є актуальним
питанням сьогодення. Однією з таких рослин є
ехінацея бліда, оскільки вона добре культивується
в умовах України та характеризується високою
врожайністю [4]. Сировина цієї рослини використовується в виробництві лікарських засобів та спеціальних харчових продуктів – дієтичних добавок в
багатьох Європейських країнах, США та Канаді.
До ДФУ входить монографія на корені ехінацеї
блідої, але відсутня монографія на траву, яка як й
корені використовується для створення фітозасобів
[1, 2, 3, 5, 6]. Таким чином стандартизація трави
ехінацеї блідої, яка культивується в Україні є доцільним.
Мета та завдання досліджень. Метою нашої
роботи було встановлення морфолого-анатомічних
ознак трави ехінацеї блідої шляхом дослідження
макроскопічних ознак та анатомічної будови з визначенням діагностичних ознак.
Матеріал і методи. Об’єктом дослідження була трава ехінацеї блідої, яку заготовляли у 20062008 роках у Полтавській та Харківській областях.
Траву заготовляли під час цвітіння. Експеримент
проводили на 5 серіях сировини. Зрізи робили та
досліджували за загальноприйнятими методиками,
отримані дані фіксували за допомогою кольорових
мікрофотознімків. Мікропрепарати для вивчення
анатомічної будови готували зі свіжо зібраної сировини та сировини, фіксованої в суміші спирт –
гліцерин – вода у співвідношенні 1:1:1. Діагностичні ознаки вивчали під світловим мікроскопом
«Біолам» при збільшенні в 60-400 разів; діагностичні ознаки фотографували за допомогою фотокамери «Olympus – FE 140». Фотографії обробляли
на комп’ютері у програмі «Adobe Photoshop 7.0».
Результати дослідження, їх обговорення.
Морфологічна (макроскопічна) характеристика:
Цілі або ломані олистяні стебла з суцвіттями та
пуп’янками. Стебло завдовжки до 160 см, завтовшки від 0,2 до 0,9см, слабо розгалужене, циліндричне, декілька ребристе, жорстковолосисте. Листя
почергові, прості, цільні, жорстковолосисті, видовжено ланцетні нижні черешкові, верхні сидячі з 35 продольними жилками. Кошики гетерогамні,
многоквіткові, до 10 см у діаметру, поодинокі з
випуклим конічним загальним ложем, розташовані
на кінцівках квітконосів або бокових відгалужень.
Обгортка суцвіття конічна або півкуляподібна, 2-5
рядна. Листочки обгортки розташовані черепицеподібно 3-4 рядами, верхівки ланцетних листиків
відігнути до низу. Краєві квітки стерильні з 2-3
зубчастим язичком. Серединні квітки двостатеві,
трубчасті з ланцетно-шилоподібним плівчастим
приквітником. Сім’янки сплющено-чотирьохгранні, ширококлиновидні, обернено-пірамідальні,
голі, 3-5,5 мм довжиною, папус у вигляді невеликої
зубчастої окраїни на верхівці сім‘янки.

Рис. 1. Стебло ехінацеї
блідої на поперечному зрізі.

Рис. 2. Трихоми на епідермі стебла ехінацеї блідої.

Рис. 3. Волосок на епідермі стебла ехінацеї блідої.

Рис. 4. Провідні пучки
стебла ехінацеї блідої на поперечному зрізі.

Рис. 5. Черешок ехінацеї
блідої на поперечному зрізі.

Рис. 6. Коленхіма черешка ехінацеї блідої на поперечному зрізі.

Рис. 7. Трихома на епідермі черешка ехінацеї блідої.

Рис. 8. Залозиста трихома
на епідермі листкової пластинки ехінацеї блідої.

Рис. 9. Центральна жилка
листка ехінацеї блідої на поперечному зрізі.

Рис. 10. Епідерма центральної жилки листка ехінацеї
блідої.

Запах слабкий, приємний. Смак гіркуватий.
Колір стебел сірувато-зелений, листя – зелений, листочків обгортки – буровато-зелений, приквітників та трубчастих квіток – темно55
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ближче до основи листкової пластинки кількість їх
коричневий, язичкових квіток – блідо-рожевий,
збільшується. Залозисті трихоми відсутні на епідерсім’янок – сірувато-коричневий.
мі базальної частини черешка, з’являються на епідеОсобливості анатомічної будови трави ехінацеї
рмі середньої частини черешка, їх кількість ближче
блідої: стебло ребристе, рідко жорстко опушене.
до листкової пластинки не змінюється.
Тип будови осьового циліндра перехідного типу
(рис. 1). Епідерма одношарова з помітною кутикуЛисткова пластинка дорсивентрального типу
лою. На препаратах з поверхні вона представлена
будови, амфістоматична. Опушення в більшому
дрібними прямостінними слабкопрозенхімними
ступені притаманно нижній епідермі листкової плаклітинами (рис. 2). Продихи майже відсутні. Опустинки. Опушення представлено двома типами тришення дуже рідке, складається переважно з просхом – простими та залозистими. Прості за будовою
тих багатоклітинних трихом (до 5 складових кліаналогічні криючим трихомам епідерми стебла (рис.
тин). Волосок оточений розеткою епідермальних
3). Залозисті трихоми які складаються з 6-9-клітин
клітин. Апікальна клітина подовжена, загострена, з
(рис. 8). 3-4 нижні ізодіаметричні за формою та тоннитчастою порожниною (рис. 3). Місця з’єднання
костінні. Верхня частина – з 2-4 клітин, менших за
клітин, що входять до складу волоска, мають сугрозмірами. Всі складові клітини залозистого волоска
лобоподібні потовщення. Корова частина стебла
– епітеліальні, містять коричневий вміст. На нижній
складається з коленхіматозної тканини, що розміепідермі листкової пластинки переважно зустрічащена субепідермально в декілька шарів та розтаються залозисті трихоми, прості багатоклітинні
шована досить рихло. Ендодерма виражена, однокриючі трихоми – поодинокі, часто вони частково
шарова, крохмаленосна. Пучки відкриті колатераабо цілком обламуються і чітко помітно місце прильні, різні за розмірами, оточені розвиненою мехакріплення волоска. В опушенні верхньої епідерми
нічною обкладинкою (рис. 4). Часто між пучками
листкової пластинки переважають прості криючі
спостерігається лігніфікація тканин, тобто утворютрихоми. Базисні клітини епідерми обох боків листється суцільне механічне кільце шляхом злиття з
кової пластинки представлені паренхімними, в різксилемою провідних пучків. Серцевина добре розній мірі звивистостінними клітинами (ступінь звивинена, складається з тонкостінних кулястих клівистості значніша для оболонок клітин нижньої епітин, що відрізняються за розмірами.
дерми). Продихи аномоцитного типу, їхня кількість
на ніжній епідермі значно більша. Кількість біля
Черешок листа могутній. За формою на попепродихових клітин становить 4-6. Продихи досить
речному зрізі – розширено підковоподібний, багавеликі за розмірами, овальні за формою. Центральна
топучковий (рис. 5). В ребрах розміщена кутова кожилка листка округа за формою поперечного січенленхіма (рис. 6). Провідна система розпадається на 3
ня, однопучкова (рис. 9). Механічні тканини розвита більше пучків. Як правило, великих за розмірами
нені досить слабко. Епідерма над жилкою утворена
пучків три: найбільший - центральний та 2 трохи
прозенімними прямостінними клітинами геометменші – в ребрах. Пучки закриті колатеральні, з
ричної форми (рис. 10). Епідермі над жилками приобох боків оточені добре розвиненою склеренхімтаманні щетинкоподібні волоски (рис. 7).
ною обкладинкою. Епідерма черешка представлена
прямостінними багатокутними клітинами з дещо
Висновки: 1. Визначено морфологічні ознаки
потовщеними пористими оболонками. Продихи
трави ехінацеї блідої.
майже відсутні. На епідермі базальної частини че2. Проведено вивчення анатомічної будови трарешка зустрічаються щетинкоподібні трихоми (рис.
ви ехінацеї блідої, яка культивується в Україні та
7), кількість яких поступово зменшується по мірі
встановлено основні діагностичні ознаки сировини.
наближення до основи листкової пластинки, де вони
3. Проведені дослідження можуть бути викопоодинокі. Прості багатоклітинні волоски, навпаки,
ристані при розробці методів контролю якості на
на епідермі базальної частини черешка поодинокі, а
лікарську рослинну сировину.
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Шляхом дослідження макроскопічних ознак, анатомічної будови визначено морфолого-анатомічні ознаки трави ехінацеї блідої,
які можуть бути використані при розробці методів контролю якості на лікарську рослинну сировину.
Ключеві слова: ехінацея бліда, трава, макро- та мікроскопічні ознаки.
Дьяконова Я.В., Опрошанская Т.В., Кисличенко В.С., Хворост О.П. Определение морфолого-анатомических признаков травы эхинацеи бледной // Український медичний альманах. – 2011. – Том 14, № 2. – С. 55-56.
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