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Мікроскопічні дослідження лікарської рослинної сировини 
деревію блідо-жовтого
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Achillea millefolium L. є офіційною рослиною в Україні й інших країнах Європи та Азії. Рослини роду Achillea L. відрізняються 
різноманітністю компонентного складу та містять комплекс біологічно активних сполук: ефірних олій, поліфенольних сполук, 
вітамінів, каротиноїдів, полісахаридів, мікроелементів. Препарати, до складу яких входять різні екстракти деревію, використо-
вують як кровоспинні, протизапальні, гастроентеральні засоби, застосовують для лікування гепатобіліарної системи, цукрового 
діабету, захворювань парадонта. Екстракти деревію виявляють регенеративну, цитотоксичну, анаболічну, антиоксидантну дії. 
Маловивченими залишаються види деревіїв, що зростають в Україні. Одним із представників роду Achillea L. є деревій блідо-жо-
втий, що має достатню сировинну базу та подібний склад біологічно активних речовин до деревію звичайного. Тому актуальним 
є визначення діагностичних ознак деревію блідо-жовтого та порівняння з офіційною лікарською сировиною деревію звичайного 
для впровадження в сучасну медичну практику.

Мета роботи – визначення діагностичних мікроскопічних ознак рослинної сировини деревію блідо-жовтого для ідентифікації 
рослинної сировини.

Матеріали та методи. Для здійснення мікроскопічного дослідження використовували траву Achillea ochroleuca Ehrh., що зібрана 
в період цвітіння рослин. Свіжу рослинну сировину фіксували в суміші гліцерин, етиловий спирт 96 % і вода очищена (1:1:1). 
Дослідження виконали з використанням розчину хлоралгідрату згідно з методикою ДФУ.

Результати. Під час мікроскопічних досліджень лікарської рослинної сировини звертали увагу на діагностичні елементи стебла 
рослини, структуру клітин епідермісу, наявність, кількість, тип продихів, характеристику волосків і залозок, тип листової пластинки, 
клітини епідермісу обгортки та пелюстки.

Висновки. Загальними анатомічними ознаками деревію блідо-жовтого та деревію звичайного є паренхімно-прозенхімна епідерма 
стебла, ізолатеральний тип будови листкової пластини. На епідермі стебла, листків, квіток є залозки та волоски, характерні для 
деревіїв, продихи аномоцитного типу. Виявили відмінності для Achillea ochroleuca Ehrh., які виражені у потовщенні клітин епідерми 
та паренхіми первинної кори. Для цього виду характерна більша кількість залозок, що мають темнозабарвлений вміст. Мікроско-
пічні ознаки, що одержали під час дослідження, дають змогу надійно ідентифікувати рослинну сировину морфологічно близького 
виду роду Achillea L.

Микроскопические исследования лекарственного растительного сырья тысячелистника бледно-желтого
Г. П. Смойловская, Е. К. Еренко, Т. В. Хортецкая, И. Ф. Дуюн, А. В. Мазулин

Achillea millefolium L. – официальное растение как в Украине, так и других странах Европы и Азии. Растения рода Achillea L. 
отличаются разнообразием компонентного состава и содержат комплекс биологически активных соединений: эфирных масел, 
полифенольных соединений, витаминов, каротиноидов, полисахаридов, микроэлементов. Препараты, в состав которых входят 
различные экстракты тысячелистника, используют как кровоостанавливающие, противовоспалительные, гастроэнтеральные 
средства, применяют для лечения гепатобилиарной системы, сахарного диабета, заболеваний пародонта. Экстракты тысяче-
листника проявляют регенеративное цитотоксическое, анаболическое, антиоксидантное действия. Малоизученными остаются 
виды тысячелистника, произрастающие в Украине. Один из представителей рода Achillea L. – тысячелистник бледно-желтый, 
имеющий достаточную сырьевую базу и подобный тысячелистнику обыкновенному состав биологически активных веществ. 
Поэтому актуально определение диагностических признаков тысячелистника бледно-желтого и сравнение его с официальным 
лекарственным сырьем тысячелистника обыкновенного для внедрения в современную медицинскую практику.

Цель работы – определение диагностических микроскопических признаков растительного сырья тысячелистника бледно-желтого 
для идентификации растительного сырья.

Материалы и методы. Для проведения микроскопического исследования использовали траву Achillea ochroleuca Ehrh., со-
бранную в период цветения растений. Свежее растительное сырье фиксировали в смеси глицерин, этиловый спирт 96 % и вода 
очищенная (1:1:1). Исследование проведено с использованием раствора хлоралгидрата согласно методике ГФУ.
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Результаты. Во время микроскопических исследований лекарственного растительного сырья обращали внимание на диагно-
стические элементы стебля растения, структуру клеток эпидермиса, наличие, количество, тип устьиц, характеристику волосков 
и железок, тип листовой пластинки, клетки эпидермиса обертки и лепестка.

Выводы. Общими анатомическими признаками тысячелистника бледно-желтого и тысячелистника обыкновенного является 
паренхимно-прозенхимная эпидерма стебли, изолатеральний тип строения листовой пластины. На эпидермисе стеблей, листьев, 
цветков есть железки и волоски, характерные для тысячелистника, устьица аномоцитного типа. Установлены различия для 
Achillea ochroleuca Ehrh., которые выражаются в утолщении клеток эпидермиса и паренхимы первичной коры. Для данного вида 
характерно большее количество железок, имеющих темноокрашенное содержимое. Микроскопические признаки, отмеченные в 
ходе исследования, позволяют надежно идентифицировать растительное сырье морфологически близкого вида рода Achillea L.

Ключевые слова: тысячелистник бледно-желтый, микроскопия, диагностические признаки.
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Microscopic research of medicinal plant raw material of Achillea ochroleuca Ehrh.
H. P. Smoilovska, O. K. Yerenko, T. V. Khortetska, I. F. Duiun, O. V. Mazulin

Achillea millefolium L. is an official plant both in Ukraine and in other countries of Europe and Asia. Plants of the genus Achillea L. 
are diverse in component composition and contain a complex of biologically active compounds: essential oils, polyphenols, vitamins, 
carotenoids, polysaccharides, trace elements. Medicines, which include various extracts of yarrow, are used as hemostatic, anti-
inflammatory, gastroenteric drugs, used to treat the hepatobiliary system, diabetes, diseases of the paradont. Extracts of yarrow reveal 
regenerative, cytotoxic, anabolic, antioxidant effects. At the present time, the Achillea L. species, which are growing in Ukraine, are still 
poorly studied. One of the representatives of the genus Achillea L. is an Achillea ochroleuca Ehrh., which has the enough raw material 
base and a similar composition of biologically active substances comparing to the Achillea millefolium L. Therefore, determination of the 
diagnostic features of Achillea ochroleuca Ehrh. in a comparison with the official medicinal raw material of Achillea millefolium L. is actual 
for further introduction to modern medical practice.

The aim of our research was to determine the diagnostic microscopic feature of the medical plant raw material of Achillea ochroleuca 
Ehrh. for the plant material identification.

Material and methods. Within microscopic study we have used herb of Achillea ochroleuca Ehrh., picked during flowering period. Fresh 
plant raw material has been fixed in mixture: glycerin, ethyl alcohol 96 %, purified water (1:1:1). The research has been done with using 
chloral hydrate according to methods recommended by State Pharmacopeia of Ukraine.

Results and discussion. While carrying out microscopic studies of medicinal plant raw material we payed attention to the diagnostic 
characters of the stem of the plant, to the structure of epidermal cells, availability, number and type of stomata, features for covering and 
glandular trichomes, leave structure, cells of the epidermis of the wrapper and the petal.

Conclusions. The general anatomical signs of Achillea ochroleuca Ehrh. and Achillea millefolium L. are the parenchymal-prozenhymal 
epidermis of the stem and the leaf structure of isolateral type. Covering and glandular trichomes which are specific for yarrow are presented 
on the epidermis of stems, leaves, flowers. Stomata apparatus is of anomocyte type. The distinctions for Achillea ochroleuca Ehrh. are 
expressed in the thickening of the epidermis cells and the parenchyma of the primary cortex. This species is characterized by a greater 
number of glandular trichomes with dark colored contents. The microscopic features identified during the study reliably identify plant raw 
materials of a morphologically close species of the genus Achillea L.

Key words: Achillea ochroleuca Ehrh., microscopy, diagnostic features.
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Рід Achillea L. належить до родини Asteraceae (Compo
sitae), який є найбільшим серед судинних рослин і по-
ширений у світі [1]. Цей рід вирізняється морфологічним 
поліморфізмом і видовою різноманітністю [2]. Більшість 
представників роду виявляють у Північній півкулі, за 
різними даними, – від 100 до 140 видів із концентраці-
єю в Південно-Західній Азії, Південно-Східній Європі, 
Середземномор’ї [3–5].

Achillea millefolium L. (деревій звичайний) є офіційною 
як в Україні, так і в інших країнах Європи та Азії (Нідер-
ландах, Швейцарії, Швеції, Фінляндії, Румунії, Австрії, 
Великій Британії, Туреччині) [6–8]. Однак проводиться 
заготівля і близьких до нього у філогенетичному відно-
шенні поширених видів деревію [8,9].

Рослини роду Achillea L. вирізняються різноманітністю 
компонентного складу та є цінним джерелом комплексу 

біологічно активних сполук: ефірних олій, поліфеноль-
них сполук, вітамінів, каротиноїдів, полісахаридів, 
мікроелементів [2,9,10]. Хімічний склад рослин різних 
видів розглянуто недостатньо. Опубліковані відомості 
стосуються досліджень окремих класів природних 
сполук, головним чином, ефірних олій і флавоноїдів, 
мікроелементів [5,11]. Залишаються маловивченими види 
деревіїв, що зростають в України.

Настій з A. millefolium L. (1:10) традиційно використо-
вують як кровоспинний, протизапальний, гастроенте-
ральний засіб, для лікування гепатобіліарної системи, 
цукрового діабету, захворювань парадонта. Препарати, 
до складу яких входять екстракти деревію, мають реге-
неративну, цитотоксичну, анаболічну, антиоксидантну дії 
[4,10,12–14]. Різноманітні фармакологічні властивості 
зумовлені наявністю в лікарській сировині різних груп 
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біологічно активних речовин: вітаміну К1 (кровоспинна), 
ефірних олій (антиоксидантна, антимікробна), дикафе-
йолових кислот (холеретична), флавоноїдів (гепатопро-
текторна, антиоксидантна, цитотоксична) [1,2,5,14]. 
Рослинні екстракти та деякі біологічно активні компо-
ненти деревію застосовують у харчовій і косметичній 
промисловості [12].

Одним із представників роду Achillea L. є деревій блі-
до-жовтий (Achillea ochroleuca Ehrh.), що має достатню 
сировинну базу та подібний склад біологічно активних 
речовин, але не застосовується в Україні через відсутність 
монографії у ДФУ. Важливим етапом фармакогностич-
ної експертизи є мікроскопічний аналіз. При виявленні 
анатомічних відмінностей розробляють методики аналізу 
лікарської рослинної сировини. Отже, актуальним є 
визначення діагностичних ознак деревію блідо-жовтого 
та порівняння з офіційною лікарською сировиною де-
ревію звичайного для впровадження в сучасну медичну 
практику.

Мета роботи
Визначення діагностичних мікроскопічних ознак рослин-
ної сировини деревію блідо-жовтого для ідентифікації 
рослинної сировини, встановлення загальних і відмінних 
анатомічних ознак із лікарською рослинною сировиною 
деревію звичайного.

Матеріали і методи дослідження
Для мікроскопічного дослідження використовували 
верхівки трави Achillea ochroleuca Ehrh. завдовжки до 
20 см, що зібрані в період цвітіння рослин на півдні 
України. Свіжу рослинну сировину фіксували в суміші 
гліцерин, етиловий спирт 96 %, вода очищена (1:1:1). 
Освітлення мікроскопічних препаратів виконували нагрі-
ванням зразків у водному розчині 5 % натрію гідроксиду, 
надалі застосовуючи методику ДФУ й використовуючи 
розчин хлоралгідрату [15]. Для фіксування результатів 

досліджень використовували мікроскопи «Біолам» із 
фотонасадкою ФН-6 для роботи у прямому й відбитому 
світлі та Micromed XS-3320 (окуляри ×10, ×16, об’єктиви 
×10, ×40) із цифровою камерою 5 mpix. Анатомічні до-
слідження виконали у статистично вірогідних кількостях 
(не менше ніж 10 для кожного об’єкта).

Ознаки деяких морфологічних структур сировини ви-
вчали, порівнюючи з фармакопейною статтею «Деревій». 
Під час мікроскопічного дослідження лікарської рослин-
ної сировини звертали увагу на діагностичні елементи 
стебла рослини, структуру клітин епідермісу, наявність, 
кількість, тип продихів, характеристику волосків і 
залозок, тип листкової пластинки, клітини епідермісу 
обгортки та пелюстки.

Результати та їх обговорення
Під час анатомічного дослідження деревію блідо-жовтого 
визначили, що стебло перехідного типу будови. Пагони 
та вісі суцвіть ребристі. У рослин, що сформувалися, 
частина ребер згладжується, а частина залишається як 
пагорбки. Ребра та пагорбки заповнені кутовою колен-
хімою. Напроти ребер у стеблі розташовані великі про-
відні пучки. Епідерма стебла паренхімно-прозенхімна: 
в реберцях прозенхімна, по борозенках – паренхімна. 
Клітини епідерми потовщені за тангентальними стінка-
ми, а радіальні тонкостінні (рис. 1).

На епідермі стебла розташована велика кількість 
бичеподібних волосків, серед них знаходяться залозки 
з короткою ніжкою та голівкою із 2 рядів по 3–5 клітин, 
оточених кутикулою. Такий тип трихом характерний для 
всіх деревіїв. Бичеподібні волоски мають чотири- чи п’я-
тиклітинну основу (стовпчик), де базальна клітина дещо 
розширена, та довгу, тонку апікальну клітину – волосок. 
Продихи трапляються рідко, здебільшого на пагорбках.

Первинна кора, що розташована під епідермою, 
включає щільно зімкнуту чотири- чи п’ятишарову 
хлорофілоносну паренхіму з потовщеними клітинними 
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Рис. 1. Фрагмент радіального зрізу стебла Achillea ochroleuca Ehrh.

1: залозка; 2: фрагменти бичеподібних волосків;  
3: коленхіма.
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Рис. 2. Фрагмент радіального зрізу стебла A. ochroleuca Ehrh.

1: ендодерма; 2: паренхіма; 3: епідерма; 4: вторинна ксилема; 
5: флоема; 6: залозка; 7: фрагмент волоска.
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оболонками та одношарову, чітко виражену, ендодерму, 
що оточує центральний циліндр. Останній представле-
но провідними пучками (основним і допоміжними) та 
широкою серцевиною. Провідні пучки колатеральні, 
відкриті. Склеренхіма провідних пучків, що прилягає до 
ендодерми, добре виражена, а флоема, яка розташована 
під нею, дрібноклітинна, тонкостінна, починає склери-
фікуватися (рис. 2).

Камбій одношаровий. Вторинна ксилема представлена 
трахеальними елементами, судини нечисленні, тільки 
пористі. Первинна ксилема променева, її судини кільчасті, 
кільчасто-спіральні та спіральні. Паренхіма, що прилягає 
до первинної ксилеми, склерифікується (рис. 3).

Клітини серцевинної паренхіми щільно зімкнуті, утво-
рені ними міжклітинники невеликі, трикутної форми. У 
дорослих рослин серцевина в центрі руйнується.

Лист сидячий, від стебла до нього входять 5 провідних 
пучків: великий центральний і по два бічних, дрібніших. 
Часточки листка ізолатерального типу будови (рис. 4). У 

частці листка може проходити від одного до трьох про-
відних пучків. Частки листка дуже дрібні, закінчуються 
шпилем.

На епідермі листка розташована велика кількість 
бичеподібних волосків і залозок, продихи нечисленні, 
здебільшого на абаксальному боці листка. Клітини ниж-
ньої епідерми видовжені вздовж листка, звивистостінні 
або прямостінні, з меншою кількістю трихом. Продихи 
нечисленні, характерні для верхньої та нижньої епідерми 
листка, з 4 побічними клітинами (рис. 5).

Клітини обгортки видовжені, з товстими оболонками, 
що пронизані порами, прямостінні, на верхівці обгорт-
ки – прості волоски та численні залозки (рис. 6).

Клітини пелюстки язичкової квітки округлі з сосочко-
видними виростами, залозки виявиляють на пелюстці 
та трубочці пелюстки, іноді спостерігають бичеподібні 
волоски (рис. 7).

Клітини пелюстки трубчастої квітки округлі, залозки 
численні на пелюстці та трубочці пелюстки (рис. 8), 
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Рис. 3. Фрагмент радіального зрізу стебла A. ochroleuca Ehrh.

1: епідерма; 2: корова паренхіма; 3: ендодерма; 4: склеренхіма; 
5: флоема; 6: вторинна ксилема; 7: первинна ксилема.
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Рис. 4. Радіальний зріз листка A. ochroleuca Ehrh.: 

1: фрагмент волоска; 2: епідерма; 3: бічні провідні пучки; 4: па-
ренхима.
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Рис. 5. Фрагменти верхньої епідерми листка A. ochroleuca Ehrh.

1: бичеподібний волосок; 2: продих;  
3: залозки.

1

2

Рис. 6. Фрагмент обгортки A. ochroleuca Ehrh.

1: фрагменти бичеподібних волосків; 2: видовжені клітини обгортки.
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виявляють друзи оксалату кальцію.

Висновки
1. Спільні анатомічні ознаки деревію блідо-жовтого та 

деревію звичайного: паренхімно-прозенхімна епідерма 
стебла, первинна кора має 4–5 шарів та одношарову, 
чітко виражену ендодерму. Від стебла до листя входить 
5 провідних пучків, один центральний великий, який 
оточений добре вираженими клітинами обкладки, та 
по 2 дрібніших бічних. Для листкової пластини харак-
терний ізолатеральний тип будови. На епідермі стебла, 
листків, квіток трихоми з короткою ніжкою та голівкою 
із 2 рядів по 3–5 клітин, що оточені кутикулою. Продихи 
аномоцитного типу. Бичеподібні волоски виявляють на 
всій поверхні рослини.

2. Для Achillea ochroleuca Ehrh. властиве потовщення 
клітин епідерми та паренхіми первинної кори (остання 
вся хлорофілоносна). Листки деревію блідо-жовтого 
невеликі, їхні часточки дуже дрібні та складаються в 
листку на верхній бік, тому залозки розміщені на верхній 
епідермі. Для цього виду характерна більша кількість 

залозок із темнозабарвленим вмістом, що свідчить про 
загальний збільшений вміст ефірної олії в сировині.

3. Мікроскопічні ознаки, що виявили під час дослі-
дження, дають змогу надійно ідентифікувати рослинну 
сировину Achillea ochroleuca Ehrh. і рекомендувати її для 
застосування поряд з Achillea millefolium L. як додаткове 
цінне джерело лікарської рослинної сировини з підвище-
ною продуктивністю ефірної олії.

Перспективи подальших досліджень полягають 
у продовженні комплексу фітохімічних досліджень та 
динаміки накопичення біологічно активних речовин у 
траві Achillea ochroleuca Ehrh.
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Рис. 7. Епідерма пелюстки язичкової квітки з сосочкоподібними 
виростами A. ochroleuca Ehrh.
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Рис. 8. Трубчаста квітка A. ochroleuca Ehrh.

1: трубочка квітки; 2: залозка.
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