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Лікарську рослинну сировину (ЛРС) і лікарські засоби, що отримали на її основі, успішно використовують у медицині тільки тоді, 
коли вони відповідають чинним нормативним документам. Ця відповідність визначається шляхом здійснення фармакогностич-
ного аналізу. Для цього треба встановлювати тотожність і доброякісність ЛРС. Тотожність, як правило, підтверджується макро- та 
мікроскопічним аналізом.

Перспективним для впровадження в медичну практику є маловивчений вид деревій подовий (Achillea micranthoides Klok. et Krytzka), 
філогенетично близький до офіцинального деревію звичайного (Achillea millefolium L.). Рослина має широку сировинну базу та 
тривалий вегетаційний період. Для ідентифікації вперше здійснили дослідження особливостей анатомічної будови надземних 
органів і виявили діагностичні мікроскопічні ознаки.

Мета роботи – дослідження анатомічної будови надземних органів Achillea micranthoides Klok. et Krytzka.

Матеріали та методи. Використовували траву Achillea micranthoides Klok. et Krytzka, зібрану у фазу масового цвітіння. Свіжу 
рослинну сировину фіксували в суміші гліцерин – етиловий спирт 96 % – вода очищена (1 : 1 : 1).

Результати. Під час мікроскопічних досліджень встановили особливості анатомічної будови клітин епідерми листка, головної 
жилки, черешка, стебла, осі суцвіття, обгортки кошика та віночка.

Висновки. Для сировини деревію подового визначили характерні діагностичні ознаки: поздовжньо-зморшкувата кутикула на нижній 
епідермі листка; дворядні багатоклітинні волоски та ефіроолійні залози на верхній і нижній епідермі; прості, 4–6 клітинні волоски, 
у яких нижні клітини стискаються, а верхня – дуже видовжена та створює павутинне опушення на нижній епідермі листка та на 
епідермі черешка, жилки, стебла і головної осі суцвіття; склеренхімна обкладинка з боку флоеми та ксилеми у провідних пучках 
жилки та черешка; пластинчасто-кутова коленхіма у стеблі та головній осі суцвіття; поздовжньо-зморшкувата кутикула на клітинах 
епідерми в головній осі суцвіття; ендодерма та склеренхімна обкладинка над флоемою провідних пучків.

Study of the anatomical structure of the herbal raw materials of Achillea micranthoides Klok. et Krytzka
I. F. Duyun, O. V. Mazulin, T. V. Oproshanska

Herbal raw materials and herbal drugs derived from it constitute a complete material if they comply with current regulatory documents. This 
compliance is determined by pharmacognostic analysis. For this, it is necessary to establish the authenticity and high quality of medicinal 
plant materials. Authenticity is usually confirmed by macro– and microscopic analysis.Promising for implementation in medical practice 
is the poorly studied species Achillea micranthoides Klok. et Krytzka. This species is phylogenetically close to the Achillea millefolium 
L. The plant has a large raw material base and a long growing season. To identify it, for the first time, studies were carried out on the 
features of the anatomical structure of the herbal raw material and diagnostic microscopic signs were revealed.

The purpose of the work was to study of the anatomical and microscopic structure of Achillea micranthoides Klok. et Krytzka herbal 
raw material.

Materials and methods. To study the microscopic structure. We used Achillea micranthoides Klok. et Krytzka species collected in the 
mass flowering phase. Fresh vegetable raw materials were fixed in a mixture of glycerin, ethanol 96 %, purified water (1: 1: 1).

Results. During microscopic studies, features of the anatomical structure of the epidermis of the leaf, main vein, petiole, stem, inflorescence 
axis, basket wrapper and corolla were revealed.

Conclusions. The characteristic diagnostic features were established for the raw materials of the yarrow of the hearth: a longitudinally 
wrinkled cuticle on the lower epidermis of the leaf; multicellular double-row hairs and essential oil glands on the upper and lower epidermis; 
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simple, 4–6 cell hairs, in which the lower cells are compressed and the upper one is very long and creates a cobwebby fringe, on the 
lower epidermis of the leaf and on the epidermis of the petiole, vein, stems and main axis of the inflorescence; sclerenchyma cover from 
the side of phloem and xylem in conducting bundles of vein and petiole; lamellar-angular collenchyma in the stem and main axis of the 
inflorescence; longitudinally wrinkled cuticle on epidermal cells in the head axis of the inflorescence; endoderm and sclerenchyma cover 
over the phloem of the leading bundles.

Key words: microscopy, anatomical structure, characteristic diagnostic features, Achillea micranthoides Klok. et Krytzka.
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Изучение анатомического строения надземных органов Achillea micranthoides Klok. et Krytzka
И. Ф. Дуюн, А. В. Мазулин, Т. В. Опрошанская

Лекарственное растительное сырье (ЛРС) и полученные на его основе лекарственные средства успешно применяют в медицине 
только в случае, когда они соответствуют действующим нормативным документам. Это соответствие определяют путем проведе-
ния фармакогностического анализа. Для этого необходимо устанавливать подлинность и доброкачественность лекарственного 
растительного сырья. Подлинность, как правило подтверждается макро- и микроскопическим анализом.

Перспективным для внедрения в медицинскую практику является малоизученный вид тысячелистник подовый (Achillea 
micranthoides Klok. et Krytzka), филогенетически близкий с официнальным тысячелистником обыкновенным (Achillea millefolium L.). 
Растение имеет большую сырьевую базу и характеризуется длительным вегетационным периодом. Для идентификации ЛРС 
впервые проведены исследования особенностей анатомического строения надземных органов и установлены диагностические 
микроскопические признаки.

Цель работы – изучение анатомического строения надземных органов Achillea micranthoides Klok. et Krytzka.

Материалы и методы. Использовали траву Achillea micranthoides Klok. et Krytzka, собранную в фазу массового цветения. Свежее 
растительное сырье фиксировали в смеси глицерин – этиловый спирт 96 % – вода очищенная (1 : 1 : 1).

Результаты. В ходе микроскопических исследований установили особенности анатомического строения эпидермы листка, 
главной жилки, черешка, стебля, оси соцветия, обертки корзинки и веночка.

Выводы. Для сырья тысячелистника подового установили характерные диагностические признаки: продольно-морщинистая 
кутикула на нижней эпидерме листа; многоклеточные двухрядные волоски и эфиромасличные железы на верхней и нижней 
эпидерме; простые, 4–6 клеточные волоски, у которых нижние клетки сжимаются, а верхняя – очень длинная и создает паутини-
стую опушку на нижней эпидерме листа и на эпидерме черешка, жилки, стебля и главной оси соцветия; склеренхимная обложка 
со стороны флоэмы и ксилемы в проводящих пучках жилки и черешка; пластинчато-угловая колленхима в стебле и главной 
оси соцветия; продольно-морщинистая кутикула на клетках эпидермиса в головной оси соцветия; эндодерма и склеренхимная 
обложка над флоэмой ведущих пучков.

Ключевые слова: микроскопическое изучение, анатомическая структура, характерные диагностические признаки, Achillea 
micranthoides Klok. et Krytzka.
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Успіхи синтетичної хімії мають важливе значення для 
розвитку фармації, медицини. Однак останніми десяти-
літтями встановилася стійка тенденція до використання 
в комплексному лікуванні різних патологій лікарських 
рослинних засобів і фітопрепаратів, які краще перено-
сяться хворими і не викликають суттєвих побічних явищ. 
Дослідження останніх років свідчать: найцікавіша та най-
поширеніша група рослин – родина айстрові (Asteraceae), 
а саме рід полин, ромашка, деревій, які багаті терпеноїда-
ми різної будови з високою біологічною активністю [1]. 
Найперспективнішими для дослідження є рослини роду 
деревій, котрі відносно мало вивчені, більш «лабільні» 
серед рослин своєї родини й багаті на біологічно активні 
речовини [2]. Рід Achllea L. (деревій) родини айстрових 
вирізняється морфологічною та видовою різноманітністю 
та об’єднує понад 200 видів [3].

Дослідження хімічного складу трави видів роду 
Achillea L. виявило накопичення в їхньому складі ефір-
ної олії, моно-, ди-, три-, сесквітерпеноїдів, вітаміну 
К1, флавоноїдів та гідроксикоричних кислот, дубильних 
речовин, органічних кислот, сполук фенольної природи, 

амінокислот, жирних кислот, неорганічних елементів 
[3–5]. Різноманітний хімічний склад дає можливість 
використовувати суцвіття та траву видів роду Achillea L. 
у формі настоїв, корені – у формі відварів (1 : 10) для 
припинення різноманітних кровотеч, як протизапальних, 
ранозагоювальних, антибактеріальних засобів [4,6].

Чималий практичний інтерес викликають види рослин 
роду деревій, які містять підвищені концентрації ефірної 
олії [4]. Одним із таких представників роду Achillea L. є 
деревій подовий (Achillea micranthoides Klok. et Krytzka).

Рослина росте у степах, на пасовищах, узліссях, скелях 
навколо річок, переважно в південній, південно-східній 
частинах України. Має достатню сировинну базу та 
тривалий термін вегетації, що сприяє накопиченню 
біологічно активних речовин [7]. Протягом досліджень 
визначили накопичення у деревії подовому вітаміну К1, 
який має виражену гемостатичну активність [8]. Здійсни-
ли фармакологічне дослідження ліпофільного екстракту з 
трави деревію подового, в експерименті на лабораторних 
тваринах встановили виражену гепатопротекторну та 
антиоксидантну активність [9].
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Аналіз відомостей спеціалізованої літератури свід-
чить про відсутність систематизованих відомостей про 
морфолого-анатомічну будову різних, зокрема надзем-
них, органів цієї рослини, що зібрані в період масового 
цвітіння [5–7]. Відсутність монографії у ДФУ не дає 
можливості застосовувати вид деревій подовий офіци-
нальною медициною.

Водночас морфолого-анатомічні дані можуть бути 
використані в методиках аналізу й ідентифікації лікар-
ської рослинної сировини. Це спонукало до здійснення 
мікроскопічних досліджень надземних органів деревію 
подового.

Мета роботи
Вивчення анатомічної будови надземних органів Achillea 
micranthoides Klok. et Krytzka та встановлення мікроско-
пічних діагностичних ознак, що важливі для ідентифі-
кації рослинної сировини.

Матеріали і методи дослідження
Для встановлення мікроскопічних діагностичних ознак 
використовували верхівки трави деревію подового зав-
довжки до 20 см, що зібрані в період цвітіння рослини в 
червні – жовтні 2018 р. у Запорізькій, Дніпропетровській, 
Херсонській, Миколаївській областях відповідно до 
загальних вимог ДФУ (дод. 1.2.) [13]. Свіжу рослинну 
сировину фіксували в суміші гліцерин – етиловий спирт 
96 % – вода очищена (1 : 1 : 1) за загальноприйнятими 
методиками [10–13]. 

Для фіксування результатів досліджень використо-
вували світловий мікроскоп «БІОЛАМ ЛОМО» (РФ) 
при збільшенні у 80, 120, 160, 400, 600 та 800 разів. 
Дані, що отримали, фіксували цифровою фотокамерою 
«OLYMPUS SH–21». Фотографії обробляли за допомо-
гою комп’ютерної програми «Adobe Photoshop CS3» 
[14,15]. Під час мікроскопічного дослідження звертали 
увагу на особливості анатомічної будови стебла, листка 
та осі суцвіття.

Результати
Під час анатомічного дослідження виявили певні осо-
бливості анатомічної будови.

Клітини верхньої (рис. 1) і нижньої епідерми (рис. 2) 
листка паренхімні з потовщеними звивистими оболонками. 
Клітини нижньої епідерми вкриті поздовжньо-зморшкува-
тою кутикулою (рис. 2). Продихи часті (на нижній епідермі 
дуже часті), оточені 4–5 біляпродиховими клітинами. Тип 
продихового апарату – аномоцитний. Опушення верхньої 
епідерми густе, нижньої – рідке. На верхній і нижній епі-
дермі волоски дворядні, багатоклітинні (8–10 клітин) (рис. 
3). На нижній епідермі трапляються ще волоски – прості 
4–6-клітинні, в яких нижні клітини стискаються, а верхня – 
сильно видовжена та створює павутинне опушення (рис. 4). 
На верхній епідермі часто, а на нижній рідше знаходяться 
ефіроолійні залозки, які утворені 8 клітинами, що розташо-
вані у два ряди та чотири яруси (рис. 5).

Центральна жилка на поперечному зрізі трикутної фор-
ми, представлена трьома провідними пучками (рис. 6). 
Клітини епідерми над жилкою видовжені паренхімні, 
оболонки потовщені, прямостінні, з прямими порами. 
Опушення густе та представлене простими волосками, 
які трапляються на нижній епідермі листка. Провідні 
пучки колатеральні закриті, з боку флоеми та ксилеми 
оточені склеренхімною обкладкою.

Черешок на поперечному зрізі ниркоподібної форми. 
Клітини епідерми черешка паренхімні, 4–6-кутні з по-
товщеними прямостінними оболонками, які пронизані 
прямими порами. Опушення середнє та представлене 
простими багатоклітинними волосками, що трапляються 
на нижній епідермі листка (рис. 4).

Провідна система представлена трьома провідними 
колатеральними пучками, середній крупніший, два менші 
розташовані на кутах черешка. Над центральним пуч-
ком з боку флоеми та ксилеми знаходиться багаторядна 
склеренхімна обкладка, а над нею – пучок, що оточений 
паренхімною обкладкою, яка утворена паренхімними 
тонкостінними клітинами більшого діаметра, ніж клітини 
основної паренхіми черешка.

Стебло округле з ребрами, що виступають (рис. 7). 
Клітини епідерми паренхімні видовжені або прозенхімні, 
оболонки потовщені, прямостінні, пронизані прямими 
порами. Опушення густе, представлене простими воло-
сками, які трапляються на нижній епідермі листка.

Під епідермою в ребрах стебла знаходиться багатоша-
рова пластинчасто-кутова коленхіма, а між ними – 1–3 
шари хлоренхіми. Над провідними пучками розташована 
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Рис. 1. Фрагмент верхньої 
епідерми листка.

Рис. 2. Фрагмент нижньої 
епідерми листка.

1: продих;  
2: біляпродихові клітини;  
3: поздовжньо-зморшкувата 
кутикула.
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одношарова ендодерма (рис. 7). Центральний осьовий 
циліндр пучкового типу будови. Пучки відкриті колате-
ральні зі склеренхімною обкладкою з боку флоеми. Сер-
цевина виражена добре, виповнена клітинами основної 
паренхіми у верхній і середній частині стебла, в нижній 
частині – порожниста.

Головна вісь суцвіття на поперечному зрізі округла, 
ребриста (рис. 8). Клітини епідерми осі паренхімні, чоти-
рикутні, з прямими оболонками та поздовжньо-зморшку-
ватою кутикулою. Продихи трапляються рідко, тип 
продихового апарату – аномоцитний. Опушення густе та 
представлене простими багатоклітинними волосками, які 
трапляються на нижній епідермі листка, та ефіроолійни-
ми залозками, що складаються з 8 клітин.

Під епідермою в ребрах розташовані 4–6 шарів плас-
тинчасто-кутової коленхіми, а між ними – 2–3 шари 
хлоренхіми. Над пучками розташована однорядна ен-
додерма. Центральний осьовий циліндр пучкового типу 
будови, пучки відкриті колатеральні, над пучками з боку 
флоеми є склеренхімна обкладка. Серцевина виражена, 
виповнена клітинами основної паренхіми.

Клітини епідерми обгортки кошика паренхімні, з по-
товщеними оболонками. Опушення рідке, представлене 
простими волосками, які трапляються на нижній епідермі 
листка.

Клітини епідерми віночка паренхімні, з незначно по-
товщеними оболонками. Опушення відсутнє.

Обговорення
Результати експериментів показали: застосування 
екстракту з A. micranthoides Klok. et Krytzka має виражену 
антиоксидантну, гепатопротекторну дію, яка за силою 
перевершує фармакопейний вид Achillea millefolium 
[9]. Результати свідчать про перспективність вивчення 
A. micranthoides Klok. et Krytzka як основи для потенцій-
них лікарських препаратів.

Для наступного вивчення та впровадження в медичну 
практику необхідні надійні ознаки для ідентифікації 
лікарської рослинної сировини. З цією метою протягом 
досліджень встановили характерні анатомо-діагностичні 
ознаки A. micranthoides Klok. et Krytzka.

Висновки
Уперше здійснили дослідження анатомічної будови над-
земних органів деревію подового (A. micranthoides Klok. 
et Krytzka), в результаті якого виявили мікроскопічні 
діагностичні ознаки:

1. Для сегментів листкової пластинки характерна на-
явність поздовжньо-зморшкуватої кутикули на нижній 
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Рис. 3. Фрагмент епідерми листка з простими 
дворядними волосками.

Рис. 4. Фрагмент опушення нижньої епідерми 
листка.
1: прості дворядні волоски, 2: прості 4–6- 
клітинні волоски з видовженою апікальною 
клітиною, що створює павутинне опушення

Рис. 5. Ефіроолійна залозка на епідермі 
листка.
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Рис. 6. Центральна жилка листка на попе-
речному зрізі.

Рис. 7. Фрагмент стебла на поперечному зрізі. Рис. 8. Вісь суцвіття на поперечному зрізі.

1: епідерма з волосками, 2: ксилема провідного пучка, 3: склеренхімна обкладка пучка, 4: пластинчасто-кутова коленхіма, 5: ендодерма, 
6: серцевина.
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епідермі листка, дворядних, багатоклітинних волосків 
та ефіроолійних залозок на верхній і нижній епідермі, 
простих 4–6 клітинних волосків, у яких нижні клітини 
стискаються, а верхня – дуже видовжена та створює па-
вутинисте опушення на нижній епідермі листка.

2. Для головної жилки та черешка властиве опушення 
простими багатоклітинними волосками, які трапляють-
ся на нижній епідермі листка; наявність склеренхімної 
обкладинки з боку флоеми та ксилеми у провідних пуч-
ках і паренхімної обкладки над склеренхімою в пучках 
черешка.

3. Для стебла характерна наявність опушення прости-
ми багатоклітинними волосками, які трапляються на 
нижній епідермі листка; пластинчасто-кутова коленхіма; 
пучковий тип будови центрального осьового циліндра; 
враженість серцевини та її виповненість.

4. Для головної осі суцвіття властива поздовж-
ньо-зморшкувата кутикула на клітинах епідерми; наяв-
ність простих багатоклітинних волосків та ефіроолійних 
залозок; пластинчасто-кутова коленхіма; ендодерма; 
склеренхімна обкладинка над флоемою провідних пучків.

5. Для віночка характерна форма клітин епідерми з 
незначно потовщеними оболонками.

Перспективи подальших досліджень. Виявлені 
діагностичні ознаки можуть бути рекомендовані для 
ідентифікації та встановлення доброякісності деревію 
подового, а також для включення до проєкту моно-
графії на новий вид лікарської рослинної сировини 
«Деревій подовий».
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