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Вперше здійснено дослідження особливостей анатомічної будови надземних 
органів валеріани Гросгейма родини валеріанові, в результаті якого виявлено їх 
характерні мікроскопічні діагностичні ознаки. Встановлені мікродіагностичні 
ознаки дають можливість ідентифікувати лікарську рослинну сировину і можуть 
бути використані для розробки проекту АНД.
Впервые проведено исследование особенностей анатомического строения над-

земных органов валерианы Гроссгейма семейства валериановые, в результате 
которого выявлены их характерные микроскопические диагностические признаки. 
Установленые микродиагностические признаки дают возможность идентифициро-
вать лекарственное растительное сырье и могут быть использованы для разработки 
проекта АНД.

For the fi rst time the study of the peculiarities of the anatomical structure of the 
overground organs Grossheim valerian valerian family, which have been identifi ed 
characteristic mikrodiagnostical overground organs. Establishing mikrodiagnostiс signs 
allow us to identify herbal drugs can be used to develop a draft of the AND project.

До прадавніх і найбільш популярних лікарських 
рослин належить валеріана лікарська (Valeriana 

offi cinalis L.s. I.). Корені використовують для профі-
лактики і комплексного лікування нервово-психічних 
розладів [2,3,6,8,10]. На території України збірний вид 
Valeriana offi cinalis L. s.l. об’єднує 14 видів [6]. Серед них 
найширше розповсюджені в. пагоносна – V. stolonifera 
Сzеrn. та в. бульбиста – V. tuberosa L., зрідка у Сумській 
і Харківській областях трапляється в. руська – V. rossica 
Smirn., у плавнях Сіверського Донцю виявлена в. донська 
– V. tanaitica Wогоsсh, 6 видів зростають у Карпатах і на 
Прикарпатті, а в. Гросгейма – V. grossheimiі Wоrоsсh – 
ендемік гірських місцевостей АР Крим [1,6,9]. 
Як і офіцинальна сировина (кореневище з коренями), 

для комплексного використання пропонується її тра-

ва, яку здавна використовували в народній медицині 
[9]. Аналіз даних спеціалізованої літератури свідчить 
про відсутність систематизованих відомостей про 
морфолого-анатомічну будову різних, зокрема надзем-
них, органів цієї рослини, зібраних у період вегетації або 
в різних географічних пунктах зростання [6].
Валеріана Гросгейма (Valeriana grossheimii) родини 

Valerianaceae – багаторічна трав’яниста рослина, кис-
текоренева, без столонів, з відносно товстими придат-
ковими коренями. Стебло 90–120 см заввишки, в нижніх 
меживузлях короткоопушене. Листя непарноперисте, 
з 7–10 парами ланцетних або яйцевидно-ланцетних 
гострорізкозубчатих долей. Суцвіття – плейотирс, з силь-
но розгалуженими нижніми паракладіями, що сильно 
розростаються, гілки дуговидні, до 15 см завдовжки. 

Рис. 1. Верхня і нижня епідерми сегментів листкової пластинки.
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Рис. 2. Листкова пластинки з поверхні та по краю.

Приквітники яйцевидно-ланцетні, 2–3 мм завдовжки, 
по краю з рідкими простими волосками; вінчики білі 
або світло-рожеві, 4,5–5,5 мм завдовжки. Плоди 4,1 мм 
завдовжки, з 8–12-променевим хохолком і вузькою кай-
мою по краю, опушений короткими, 0,1 мм завдовжки, 
волосками. 
Аналіз джерел спеціалізованої літератури свідчить про 

відсутність систематизованих даних щодо анатомічної 
будови V. grossheіmii Worosch. Водночас, морфолого-
анатомічні дані можуть бути використані у філогенетиці 
виду і роду для з’ясування діагностичних і вікових ознак 
рослини. Це спонукало нас до мікроскопічних дослі-
джень надземних органів.
Мета роботи
Вивчення анатомічної будови надземних органів 

V. grossheіmii Worosch та встановлення мікроскопічних 
діагностичних ознак, важливих для ідентифікації рос-
линної сировини.
Матеріали і методи дослідження
Надземні органи валеріани Гросгейма заготовляли у 

фазу цвітіння (АР Крим, Кримський заповідник, Альмін-
ське лісництво) 2010 р. Анатомічну будову вегетативних 
органів та їх частин аналізували на поперечних зрізах, 
відпрепарованій епідермі та препаратах з поверхні. Ви-
користовували мікроскоп МС 10, фотокамеру Sаmsung 
PL50 [7,11].

Результати та їх обговорення
Листок (рис. 1,2). Досліджено поверхневі мікропре-

парати черешка, різних частин листкової пластинки, 
епідерму з поверхні, а також поперечні зрізи листкової 
пластинки, головної жилки та черешка.
Сегменти листкової пластинки. Верхня епідерма 

крупноклітинна, без продихів, оболонки базисних клітин 
хвилясті. Нижня епідерма з дрібнішими, звивистостін-
ними базисними клітинами та продихами аномоцитного 
типу, біля продихових епідермальних клітин найчастіше 
4. По краю сегментів епідермальні клітини великі, з по-
товщеними, кутинізованими оболонками і шаруватою 
кутикулою. 
На поверхні пластинки, над жилкою, по краю та на 

верхівці зубців  пластинки системно, але не часто, тра-
пляються прості й залозисті трихоми (рис. 2). 
Прості волоски (рис. 2,3) живі, одноклітинні, тупо-

конічні, спрямовані до верхівки долей чи сегментів плас-
тинки. Оболонка клітини дуже потовщена, целюлозна, 
порожнина заповнена сіруватим зернистим вмістом. 
Базальна частина волоска клиноподібно занурена у дещо 
підведену розетку-«постамент», утворену кількома пря-
мокутними товстостінними мертвими клітинами.
Залозисті трихоми (рис. 4) менш рясні, частіші на 

нижній епідермі. Голівка овальна або циліндрична, 
дворядно-ярусна, з 2,-4,-8-секреторних клітин, заповне-
них коричневою речовиною. Ніжка добре помітна, одно-
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Рис. 3. Прості волоски.

клітинна, циліндрична зазвичай зігнута, з потовщеним 
валиком при основі, що зберігається після обламування 
трихоми.
Головна жилка, рахіс і черешок листка. За формою 

січення, будовою й типом провідної системи подібні: 
білатеральні, виповнені, з виїмкою з адаксиальної сторо-
ни. Поперечні зрізи (рис. 5,6) від U-образних до широко 
V-образних, крилатих. Вони несуть 13–15 розвинутих 
провідних пучків, розміщених в один ряд. У напрямку 
крил їх розміри зменшуються, інколи спостерігаються 
дрібніші пучечки, які проходять самостійно або при-
єднуються до більших пучків. За типом будови пучки 
перехідні від колатеральних у формі півмісяця чи місяця, 
до амфікрибральних. Найчастіше з адаксіальної сторони 
масив радіально-променистої ксилеми перериває неве-
личка діляночка паренхіми. 
Загальний вигляд поперечних зрізів 
Провідні пучки оточені 1–3-шаровою ендодермою, 

волокна якої у поперечнику кутасті, мають потовщені, 

пористі, частково лігніфіковані оболонки. Ендодерму 
підстеляє 2–3-шарова облямовуюча паренхіма. Її кліти-
ни витягнуті вздовж пучка, у поперечнику округлі, без 
хлоропластів і кристалів, з тонкими оболонками. Флоема 
кільцева, дрібноклітинна, межує з вузькими спіральними 
судинами прокамбіальної ксилеми (рис. 7). Вторинні су-
дини з більшими просвітами, пористі, утворюють щільні 
промені, відділені один від одного паренхімою.
Епідермальні клітини абаксіальної сторони черешка 

(рис. 8) вузькі, видовжені, однорідні, продихи відсутні. 
Епідерма адаксіальної сторони (внутрішньої, верхньої, 
оберненої до стебла) складається з ширших і коротших 
клітин, серед яких трапляються секреторні ідіобласти у 
формі паралелепіпеду, з потовщеною пористою оболон-
кою і буруватим вмістом. Подекуди на верхній стороні 
черешка трапляються багатоклітинні субепідермальні 
емергенції (рис. 6), які сферою виступають над поверх-
нею. Зовнішні клітини сфери щільні, сплющені, з мало 
потовщеними, опробковілими оболонками. Клітини, що 
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Рис. 4. Залозисті трихоми.

Рис. 5. Фрагменти поперечних зрізів черешка
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Рис. 6. Тканини черешка: 1 – верхня епідерма, 2 – паренхіма, 3 – ксилема, 4 – флоема, 5 – облямовуюча паренхіма пучка, 
6 – склеренхімні волокна ендодерми, 7 – емергенець, 8 – субепідермальна коленхіма.
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Рис. 7. Елементи флоеми (1) і ксилеми (2) жилок листка.

Рис. 8. Епідерма черешка: 
А – абаксіальної сторони, Б – адаксіальної сторони.

занурені у паренхіму, крупніші, округлі, з потовщеними 
оболонками.
Висновки
Вперше здійснено дослідження особливостей анато-

мічної будови надземних органів валеріани Гросгейма 
родини валеріанові, в результаті якого виявлено їх ха-
рактерні мікроскопічні діагностичні ознаки:

Сегменти листкової пластинки: верхня епідерма • 
крупноклітинна, без продихів, оболонки базисних 
клітин хвилясті; нижня епідерма з дрібнішими, зви-
вистостінними базисними клітинами та продихами 
аномоцитного типу. На поверхні пластинки, над 
жилкою, по краю та на верхівці зубців виявлено 
прості й залозисті трихоми. 
Головна жилка, рахіс і черешок листка: епідермальні • 
клітини абаксіальної сторони вузькі, видовжені, 
однорідні, продихи відсутні; епідерма адаксіальної 
сторони складається з ширших і коротших клітин з 
прямими первинними оболонками. Форма черешка 
у поперечному січенні від V-подібної, крилатої у 
піхві, до U-образної в середній частині черешка. 
Тип провідних пучків перехідний від колатерального 
у формі півмісяця чи місяця, до майже амфікри-
брального, провідні пучки оточені 1–3-шаровою 
механічною ендодермою.
Листкова пластинка•  за типом анатомічної будови 
майже ізолатеральна, зі слабко диференційованим 
2–3-шаровим пухкуватою стовпчастою хлоренхі-
мою або дорсовентральна, з диференційованим 
3–4-шаровим, щільним мезофілом.
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