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ВСТУП
Навчальна дисципліна «Основи фармакогнозії» є фундаментальною в
системі базової вищої освіти під час підготовки фахівців за напрямом 6.051401 –
«Біотехнологія».
Метою дисципліни є пізнання теоретичних основ будови, особливостей
розвитку, еволюції, біофізичних, біохімічних, молекулярних механізмів процесів
життєдіяльності та функцій клітин; формування у студентів біологічного
світогляду; доведення того, що рослина є цілісним організмом, який формувався
поступово під час онтогенезу та філогенезу клітин, тканин, органів та їх
метаморфозів; всебічне вивчення лікарських рослин, лікарської рослинної
сировини та деяких продуктів рослинного і тваринного походження.
Завдання курсу:
Теоретичні: оволодіння знаннями про будову рослинної клітини;
одержання й узагальнення нових знань про фізіологічні процеси в рослинному
організмі та можливості управління продукційним процесом рослинних
угруповань з метою створення теоретичної бази раціонального використання й
захисту рослинного світу; з’ясування структурної організації тканин рослин;
визначення справжності ЛРС різних морфологічних груп в цілісному, різаному і
порошковому вигляді, а також у вигляді брикетів, таблеток та інших формах за
допомогою визначника; формування емоційно-ціннісного ставлення студентів до
навколишнього середовища на основі знань про природу.
Практичні: навчити самостійно працювати з навчальною літературою;
сприяти отримнню студентами ґрунтовної ботанічної підготовки в галузі будови
рослин; сприяти організації самостійної роботи студентів; розвинути уміння
студентів працювати на практичних заняттях.
Перелік знань і умінь студентів
Студент повинен знати: історію розвитку анатомії та фізіології рослин;
ботанічну термінологію; морфологічну будову вегетативних і генеративних
органів; систематику нижчих рослин; систематику спорових і голонасінних
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рослин; систематику покритонасінних рослин; фітоценологію рослин; анатомічну
будову клітин; анатомічну будову вегетативних і генеративних органів рослин; основні поняття фармакогнозії, основні етапи розвитку фармакогнозії;
головні напрямки наукових досліджень у галузі лікарських рослин (ЛР);
характеристику сировинної бази лікарських рослин (дикорослих і культивированных); організацію заготівлі ЛРС; основні заготівельні організації та їх
функції; загальні правила заготівлі ЛРС та заходи щодо раціонального
використання, охорони та відтворення ресурсів лікарських рослин на природних
експлуатаційних заростях; методи ресурсних досліджень для встановлення
природних запасів і можливих обсягів заготівлі ЛРС; основи промислового
вирощування лікарських рослин; систему стандартизації лікарської рослинної
сировини, методи фармакогностичного аналізу; види класифікації ЛРС (хімічна,
фармакологічна, ботанічна, морфологічна); номенклатуру лікарських рослин,
ЛРСи лікарських засобів рослинного і тваринного походження, дозволених до
застосування в медичній практиці і для використання у промисловому
виробництві; основні відомості про поширення та місце зростання лікарських
рослин, що застосовуються в науковій медицині; вплив географічних та
екологічних чинників на накопичення біологічно активних речовин (БАР) в
лікарських рослинах; методи макроскопічного і мікроскопічного аналізу цілісної,
подрібненої, таблетованої і брикетованої лікарської рослинної сировини; аналіз
зборів; морфолого-анатомічні ознаки лікарських рослин і сировини, дозволених
до застосування в медичній практиці; можливі домішки; основні групи біологічно
активних речовин природного походження та їх фізико-хімічні властивості;
основні шляхи біосинтезу біологічно активних речовин; методи виділення та
очищення діючих речовин ЛРС; основні методи якісного та кількісного
визначення діючих ве речовин в лікарській рослинній сировині; біологічну
стандартизацію ЛРС; правила техніки безпеки під час роботи з лікарськими
рослинами і сировиною.
Студент

повинен

уміти: визначати

будову

рослинної

клітини;

виконувати мікроскопічний аналіз рослинних клітин і тканин; визначати функції
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рослинних тканин відповідно до їх структури; використовувати базові знання про
структурно-функціональну організацію рослин на клітинному, органному,
тканинному й організменному рівнях; визначати структури органоїдів і органел
рослинної клітини; виготовляти мікроскопічні препарати рослинних тканин;
визначати різноманітні функції тканин і органів рослин; використовувати
теоретичні знання про фізіологію розвитку рослинного організму; проводити
анатомо-фізіологічний аналіз рослини; ідентифікувати види окремих рослин; за
морфологічними ознаками визначати належність рослин до життєвих форм
(трави, кущі, дерева та ін.) і до ботанічних таксонів (відділ, клас, порядок,
родина, рід, вид); проводити заготівлю та сушку, первинну обробку та зберігання
лікарської сировини; ідентифікувати ЛРС на основі мікроскопічного аналізу;
володіти технікою макроскопічного аналізу лікарської рослинної сировини;
визначати склад лікарських зборів; розпізнавати домішки подібних видів рослин
при зборі, прийманні та аналізі сировини; проводити якісні та гістохімічні реакції
на основні групи біологічно активних речовин лікарських рослин і ЛРС.
Міждисциплінарні
біотехнологічного

циклу,

зв’язки:
зокрема:

підготувати
загальної

до

вивчення

біотехнології;

дисциплін
біоінженерії;

біоенергетики; харчової біотехнології; загальної токсикології; санітарії та гігієни
виробництва продукції.
Основними формами роботи є лекції, лабораторні роботи, самостійна
робота, індивідуальна робота з викладачем.
Звіт до лабораторної роботи повинен включати в себе такі елементи:
тема, мета роботи; обладнання та реактиви; начальні елементи, якими має
володіти студент; техніка безпеки; короткі та лаконічні відповіді на контрольні
питання; зарисовки у лабораторному альбомі відповідно до поставлених у роботі
завдань.
Формами контролю за процесом і результатами засвоєння матеріалу під
час вивчення дисципліни є поточний модульний контроль успішності, екзамен.
Модульний контроль проводиться у формі тестування або контрольної роботи.
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Лабораторна робота № 1
Тема. Будова рослинної клітини
Мета: вивчити будову рослинної клітини, навчитися розпізнавати основні
компоненти клітини, сформувати поняття про будову та використання оптичних
приладів.
Обладнання та реактиви: мікроскоп, тимчасові та постійні препарати.
Навчальні елементи: клітина, цитоплазма, ядро, лізосоми, рибосоми.
Техніка безпеки: робота з оптичними приладами.
Короткі теоретичні відомості та методичні поради
Рослинні клітини (рис. 1.1) – еукаріотичні клітини, однак кількома своїми
властивостями вони відрізняються від інших клітин еукаріотів.

Рисунок 1.1 – Будова рослинної клітини
До особливостей рослинної клітини відносять:
−

велика центральна вакуоль, заповнена клітинним соком і обмежена

мембраною – тонопластом. Вакуоль забезпечує підтримку клітинного тургору,
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контролює переміщення молекул з цитозолю у виділення клітини, зберігає
корисні речовини і розщеплює старі білки й органели;
−

клітинна стінка складається з целюлози, геміцелюлози, пектину та

лігніну. Вона утворюється протопластом поверх клітинної мембрани. Відмінна
від клітинної стінки грибів (хітин) і бактерій (муреїн);
−

спеціалізовані зв’язки між клітинами – плазмодесми, цитоплазматичні

містки: цитоплазма й ендоплазматичний ретикулум сусідніх клітин зв’язуються
через пори в клітинних стінках;
−

пластиди. Хлоропласти містять хлорофіл, здійснюється фотосинтез, у

ході якого клітина синтезує органічні речовини з неорганічних. Лейкопласти:
амілопласти, запасають крохмаль, елайопласти, зберігають жири та ін, а також
хромопласти, що спеціалізуються на синтезі та зберіганні пігментів. Як і
мітохондрії, чий геном у рослин містить 37 генів, пластиди мають власні геноми
(пластоми), що складаються з близько 100–120 унікальних генів;
−

поділ клітин (мітоз) наземних рослин і деяких водоростей, особливо

Charophyta та порядку Trentepohliales характеризується наявністю додаткової
стадії – препрофази. Цитокінез здійснюється за допомогою фрагмопласта –
«форми» для клітинної пластинки;
−

чоловічі статеві клітини мохів і папоротеподібних мають джгутик,

схожий зі жгутиком сперматозоїдів тварин, але у насінних рослин – голонасінних
і квіткових – вони позбавлені джгутика, називаються сперміями;
−

у рослинній відсутні тількі центріолі.
Хід роботи

Завдання 1. Зарисувати структуру рослинної клітини.
Завдання 2. Налаштувати мікроскоп на роботу. Розглянути у мікроскоп
будь-які два постійні препарати та зарисувати їх.
Контрольні питання
1. З яких структурних компонентів складається клітина?
Література: [1, с. 52–66; 2, с. 44–75; 3, с. 12–14; 4; 8, с. 20–40; 9, с. 30–44;
10, с. 80–94; 11, с. 56–15; 14, с. 70–92; 19, Т. 1, с. 25–40; 20, с. 54–57].
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Лабораторна робота № 2
Тема. Гістологія. Структурно-функціональна організація покривної
тканини
Мета: ознайомитись із будовою основних типів тканин рослинного
організму, встановити взаємозв’язок їхньої будови з функціями; продовжити
розвиток умінь аналізувати, робити висновки.
Обладнання та реактиви: мікроскопи, мікропрепарати тканин організму
людини.
Навчальні елементи: кірка, перидерма, емергенці, епідерма, шкірка,
епідерміс.
Техніка безпеки: робота з оптичними приладами.
Короткі теоретичні відомості та методичні поради
Тканина (лат. textus, грец. histos) – сукупність клітин і міжклітинної
речовини, з’єднаних спільним походженням, будовою і функціями, що історично
склалося (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Види тканин рослин
Покривні тканини розташовуються на поверхні усіх органів рослини. Вони
виконують захисну функцію – захищають рослини від механічних ушкоджень,
проникнення мікроорганізмів, різких коливань температури, зайвого випару і т. п.
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Залежно від походження розрізняють три групи покривних тканин – епідерміс,
перидерма і кірка.
Епідерміс (епідерма, шкірка) – первинна покривна тканина, розташована
на поверхні листя і молодих зелених пагонів. Вона складається з одного шару
живих, щільно зімкнутих клітин, що не мають хлоропластів. У епідермі листя і
зелених стебел є стоми, які регулюють транспірацію і газообмін рослини.
Клітини епідермісу можна поділити на основні або покривні, замикаючі та
побічні. Основні клітини міцно з’єднанні між собою. Бічні оболонки у них часто
звивисті, що підсилює зчеплення і міцність. Зовнішні оболонки товсті, у злаків,
осок і хвощів мінералізовані, а бічні і внутрішні оболонки тонкі і мають пори.
Протопласт розміщений постійно. У ньому знаходяться ядро і амілопласти, рідко
хлоропласти чи хромопласти. Більшу частину клітини займає вакуоля, в
клітинному соку якої часто містяться антоціани, солі щавлевої, винної та
яблучної кислот, алкалоїди, глікозиди.
Замикаючі клітини парні. Вони не зростаються між собою і утворюють
продихову щілину, яка, відкриваючись або закриваючись, регулює газообмін і
транспірацію. Ці клітини мають хлоропласти. Замикаючі клітини в більшості
рослин квасолеподібної форми, а в злаків і осок – гантелеподібної.
Епідермальні клітини (дві або декілька), які розмішуються поряд з
замикаючими клітинами, називаються побічними. Замикаючі клітини разом із
побічними утворюють продиховий апарат. Основою механізму відкривання
продихів є нерівномірне потовщення оболонок замикаючих клітин і зміна
тургору в них. Якщо в замикаючих клітинах підвищується тургорний тиск,
продих (рис. 2.2) відкривається, якщо знижується – закривається. Зовнішня
поверхня клітин цієї тканини часто вкрита кутикулою або восковим нальотом, що
є додатковим захисним пристосуванням. До похідних епідермісу відносять
кутикулу, волоски й емергенці, або шипи.
Кутикула – шар кутину та воску, що відкладається на зовнішній поверхні
епідермальних клітин. Вона підсилює захисні функції епідермісу, оскільки майже
не пропускає воду й гази, але через неї добре проходить світло. Поверхня
кутикули може бути гладенькою або утворювати виступи у вигляді горбочків, а
також прямі чи хвилясті складки. Прості волоски можуть бути одноклітинні та
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багатоклітинні, нерозгалужені (прямі, колінчасті, звивисті) та розгалужені
(зірчасті, багатопроменеві, багатокінцеві), а їхня поверхня – гладенькою чи
бородавчастою, залежно від характеру поверхні кутикули, яку вкриває волосок.

Б

Рисунок 2.2 – Покривні тканини: А – епідерміс (1 – замикаючі клітини,
2 – продихова щілина, 3 – побічні клітини, 4 – основні клітини епідермісу);
Б – перидерма (1 – залишки епідермісу, 2 – корок, 3 – фелоген, 4 – фелодерма,
5 – виповнювальні клітини сочевички); В – кірка (1 – корок, 2 – паренхіма кори, 3
– луб'яні волокна, 4 – склереїди, 5 – клітини з друзами).
Головчасті (залозисті) волоски складаються з ніжки та головки. Ніжка
буває довгою або короткою, одноклітинною або багатоклітинною. Головка
залозистого волоска теж може бути одно- або багатоклітинною, кулястою або
сплющеною. У головці волоска накопичується переважно ефірна олія.
Особливий тип волосків – жалкі волоски кропиви. В основі такий волосок
має групу клітин, які виробляють мурашину кислоту. Вони утворюють ложе, в
якому знаходиться велика шприцеподібна клітина волоска з головкою на кінці.
Оболонка ніжки волоска мінералізована і ламка. За дотику до головки вона
відламується, гострі краї ніжки проколюють шкіру і вприскують в неї пекучий
клітинний сік, який і спричиняє подразнення шкіри.
Емергенці або шипи – це загострені або гачкуваті вирости епідермальних і
розміщених під ними субепідермальних клітин. Вони захищають рослини від
поїдання тваринами (шипшина, малина), сприяють поширенню насіння і плодів,
утворюючи гачкоподібні вирости на їхній поверхні (дурман, рицина).
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Перидерма – вторинна покривна тканина стеблів і коренів, пов’язана з
діяльністю вторинної меристеми – фелогену (пробкового камбію), клітини якого
діляться і диференціюються у відцентровому напрямі (назовні) в пробку
(фелему), а в доцентровому (всередину) – у шар живих паренхімних клітин
(фелодерму). Пробка, фелоген і фелодерма складають перидерму. Клітини
пробки просякнуті жироподібною речовиною – суберином – не пропускають
воду та повітря, тому вміст клітини відмирає і вона заповнюється повітрям.
Багатошарова пробка утворює своєрідний чохол стебла, що надійно оберігає
рослину від несприятливих дій довкілля. Для газообміну та транспірування
живих тканин, що лежать під пробкою, в останній є особливі утворення –
черевички – розриви в пробці, заповнені рідко розташованими клітинами.
Кірка утворюється у дерев і кущів на зміну пробці. У глибоких тканинах
кори закладаються нові ділянки фелогену, що формують нові шари пробки.
Внаслідок цього зовнішні тканини ізолюються від центральної частини стебла,
деформуються і відмирають. На поверхні стебла утворюється комплекс мертвих
тканин, що складається з декількох шарів пробки та відмерлих ділянок кори.
Товста кірка слугує надійнішим захистом для рослини, ніж пробка.
Хід роботи
Завдання 1. Розгляньте під мікроскопом готові мікропрепарати з
елементами покривної тканини. Виявіть особливості її будови, форму клітин.
Завдання 2. Зарисуйте структурні компоненти листка.
Контрольні питання
1. Дайте структурно-функціональну характеристику покривної тканини.
Література: [1, с. 72–77; 3, с. 17–20; 8, с. 68–70; 9, с. 74–80; 11, с. 30–40;
12, с. 68–72; 19, Т. 1, с. 64–66].
Лабораторна робота № 3
Тема. Механічна тканина
Мета:

вивчення

структурно-функціональної

організації

механічної

тканини; закріплення навичок роботи з мікроскопом.
Обладнання та реактиви: мікроскоп, постійні та тимчасові препарати.
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Навчальні елементи: коленхіма, склеренхіма, склереїди, прозенхімні
клітини, паренхімні клітини.
Техніка безпеки: робота з оптикою.
Короткі теоретичні відомості та методичні поради
Механічні тканини складаються із групи спеціальних клітин, які надають
міцності органам і самій рослині. За особливостями походження, будови,
функцій і розміщення в органах рослин механічні тканини поділяються на
коленхіму, склеренхіму і склереїди (рис. 3.1). Коленхіма – первинна,
субепідермальна механічна тканина первинної кори молодих стебел і черешків
двосім’ядольних рослин. Клітини живі, з хлоропластами та нерівномірно
потовщеними пектиново-целюлозними клітинними оболонками, що збільшує
міцність і еластичність молодих стебел. За характером потовщення клітинних
оболонок вирізняють коленхіму кутову (черешок листка бегонії), пластинчасту
(стебло дуба) та пухку (черешок листка лопуха).

Рисунок 3.1 – Механічні тканини: А – кутова коленхіма (1 – кутові потовщення,
2 – пристінний шар цитоплазми з ядром, 3 – центральна вакуоля); Б – група
луб’яних волокон льону; В – луб’яне волокно на поперечному перерізі;
Г– кам'янисті клітини плоду груші (1 – потовщена оболонка, 2 – порожнина
клітини, 3 – порові канали)
Склеренхіма – механічна тканина, що складається з волокон. Клітини
мертві, довгі, прозенхімні, загострені на кінцях, з рівномірно потовщеними
оболонками. Утворюються з прокамбію чи камбію. Спочатку клітини живі,
мають багатоядерну цитоплазму і тонку оболонку з порами. Потім оболонка
потовщується, протопласт відмирає і клітина заповнюється повітрям. Окремі
клітини склеренхіми утворюють елементарне волокно, а група – технічне
волокно. За особливостями будови клітин і розміщенням в органах рослин
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розрізняють луб’яні і деревинні волокна (лібриформ). Луб’яні волокна
знаходяться в периферійній частині рослин і є складовою частиною кори (лубу,
флоеми). Клітини їх дуже довгі (5–300 мм) з дуже потовщеними оболонками.
Первинні луб’яні волокна утворює прокамбій. Вони товстіші і довші, оболонки їх
пектиново-целюлозні або здерев’янілі. Вторинні луб’яні волокна утворює камбій.
Вони тонші і в 3–5 разів коротші від первинних. Луб’яні волокна протидіють
розриванню та вигинанню органів і зумовлюють їхню пружність. Луб’яні
волокна – сировина для текстильної і целюлозно-паперової промисловості.
Деревинні волокна (лібриформ) входять до складу ксилеми або деревини.
Клітини короткі – до 5 мм. Клітинні оболонки потовщуються за рахунок лігніну.
Складають основну масу деревини листяних порід дерев.
Склереїди або кам’янисті клітини – група мертвих клітин паренхімної
форми з дуже потовщеними, здерев’янілими і мінералізованими клітинними
оболонками, в яких є прості або розгалужені пори. Клітини розміщуються в
органах групами або поодиноко, утворюючи ідіобласти. Залежно від форми
клітин розрізняють: астросклереїди – клітини, які мають зірчасту форму з
численними загостреними відростками, утворюють опорні клітини в листках
камелії, маслини; остеосклереїди – клітини видовжені, з розширеними кінцями,
утворюють опорні клітини в листках чаю, бегонії, плюща; брахісклереїди –
побудовані з ізодіаметричних клітин, утворюють комплекси кам’янистої тканини
в кісточках сливи, вишні, шкаралупі волоського горіха, плодах груші.
Хід роботи
Завдання 1. Розгляньте під мікроскопом готові мікропрепарати з
елементами механічної тканини. Виявіть особливості її будови, форму клітин.
Завдання 2. Зарисуйте один мікропрепарат, зазначивши структурні
компоненти.
Контрольні питання
1. Поясніть терміни «склеренхіма», «коленхіма».
2. Охарактеризуйте види склереїдів.
Література: [1, с. 79–81; 3, с. 30–40; 8, с. 73–77; 9, с. 80–94; 11, с. 42–46;
12, с. 72–76; 19, Т. 1, с. 68–72].
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Лабораторна робота № 4
Тема. Структурно-функціональна організація провідної тканини
Мета: вивчення будови та функцій провідної тканини рослин; закріплення
навичок роботи з мікроскопом, розвиток умінь аналізувати й узагальнювати.
Обладнання та реактиви: мікроскоп, постійні та тимчасові преперати.
Навчальні елементи: флоема, ксилема, ситоподібні трубочки, судини.
Техніка безпеки: робота з оптикою та колючо-ріжучими інструментами.
Короткі теоретичні відомості та методичні поради
Провідні

тканини

–

сукупність

високоспеціалізованих

клітин,

які

пристосовані до транспорту неорганічних та органічних речовин і є основними
компонентами провідних пучків. Розрізняють такі провідні елементи (рис. 4.1):

Рисунок 4.1 – Провідна тканина (за Яковлевим, Челомбітько, 2001):
А – трахеїди; Б 1–5 – різні типи судин; В – ситоподібні трубки:
1 – ситоподібна клітина; 2 – клітина-супутник; 3 – поперечна стінка з
порами.
− Трахеїди – мертві веретеноподібні подовжені (прозенхімні) клітини з
товстими, зазвичай здерев’янілими стінками, із загостреними кінцями, завдяки
чому вони з’єднуються між собою у поздовжні ряди з великою площею контакту.
У клітинних стінках є складні пори облямовані, крізь які проходить вода.
Трахеїди забезпечують висхідний потік води з мінеральними солями від
підземної частини рослини до наземної. Завдяки здерев’янілим клітинним
стінкам трахеїди, крім провідної, забезпечують ще й опорну функцію. Вони
характерні для більшості вищих спорових рослин (крім мохоподібних) і
голонасінних. У хвойних трахеїди розміщені в деревині переважно правильними
радіальними рядами.
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− Судини – послідовно з’єднані відмерлі клітини, поперечні стінки між
якими зникли. Вони забезпечують висхідний потік води з мінеральними солями
від підземної частини рослини до наземної. Рушійними силами пересування
речовин є кореневий тиск, транспірація, сили взаємодії між диполями води.
Завдяки здерев’янілим клітинним стінкам судини, крім провідної, забезпечують
ще й опорну функцію. Судини характерні для покритонасінних рослин і деяких
голонасінних. Судини функціонують кілька років, після чого закупорюються
клітинами паренхіми і починають виконувати опорну функцію.
− Ситоподібні трубки – живі безядерні видовжені клітини, послідовно
розташовані одна над одною у вигляді ланцюжка. Поперечні стінки цих клітин
мають численні дрібні отвори, які нагадують сито. Ситоподібні трубки
«супроводжують» клітини-супутники, що мають ядра. Ці клітини виробляють
речовини, потрібні для нормального функціонування

трубок. Ситоподібними

трубками, синтезовані в зелених частинах рослини органічні речовини,
пересуваються до інших її ділянок (низхідний потік). Рух асимілятів відбувається
з витратами енергії, яка витрачається на завантаження речовин до ситоподібних
елементів і підтримання градієнта вздовж ситоподібної трубки. Функціонують
найчастіше один рік, потім стають непроникними внаслідок закупорювання.
Судини і трахеїди є основними компонентами ксилеми – комплексу тканин
(провідної, основної, механічної), який виконує головне завдання у висхідному
русі, і, крім того, забезпечує механічну міцність органів рослин. Ситоподібні
трубки є основними компонентами флоеми – комплексу тканин (провідної,
основної, механічної), який виконує головне значення у низхідному русі і
забезпечує механічну міцність органів рослин. У стеблах флоема знаходиться в
лубі кори, а ксилема – в деревині. Також вони є в жилках листків, у коренях тяжі
флоеми чергуються з тяжами ксилеми. Ксилема та флоема об’єднуються в єдину
транспортну магістраль – провідний пучок (рис. 4.2). Система провідних пучків
за рахунок механічних тканини є також опорною системою, надає форму органам
рослини і слугує «скелетом», що утримує основні тканини органів.
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Рисунок 4.2 – Судинно-волокнисті пучки (поперечний переріз):
1 – тонкостінна основна паренхіма стебла; 2 – склеренхіма; 3 – клітинисупутники; 4 – ситоподібні трубки; 5 – деревна паренхіма; 6–8 – судини;
9 – порожнина; 10 – зовнішня флоема; 11 – камбій; 12 – вторинна, 13 – первинна
ксилема; 14 – внутрішня флоема.
Хід роботи
Завдання 1. Розглянути та зарисувати будову судинно-волокнистого пучка.
Завдання 2. Розглянути мікропрепарати та фотографії провідної тканини
рослин, замалювати побачене, позначивши структурні елементи.
Контрольні питання
1. Як класифікують судинні пучки за розміщенням ксилеми та флоеми?
2. З яких гістологічних елементів складається флоема (луб), ксилема
(деревина)? Яку роль вони виконують?
Література: [1, с. 81–85; 3, с. 40–43; 8, с. 80–94; 9, с. 94–97; 11, с. 47–50;
12, с. 77–80; 19, Т. 1, с. 66–68].
Лабораторна робота № 5
Тема. Основна тканина
Мета:

вивчення

структурно-функціональних

особливостей

основної

тканини; формування умінь виявляти структурні компоненти тканини у
постійних препаратах; закріплення навичок роботи з мікроскопом.
Обладнання та реактиви: мікроскоп, постійні препарати, роздатковий
матеріал, таблиці.
Навчальні

елементи:

стовпчаста

хлоренхіма, аеренхіма.
Техніка безпеки: робота з оптикою.
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паренхіма,

губчаста

паренхіма,

Короткі теоретичні відомості та методичні поради
Основні тканини – тканини, розташовані між покривними та провідними
тканинами. Основні тканини складаються з живих клітин з порівняно тонкими
клітинними стінками, між якими звичайно є міжклітинники. За функціями їх
поділяють на види:
− Асиміляційна тканина (від лат. assimilatio – уподібнюю) або хлоренхіма (від грецьк. chloros – зелений, enchyma – тканина) – основна
фотосинтезуюча тканина, розташована в листках між верхньою та нижньою
епідермою і молодих стеблах у первинній корі. У клітинах цієї тканини
зосереджено багато хлоропластів, в яких відбувається фотосинтез. Для цієї
тканини характерна розвинена система міжклітинних повітроносних порожнин,
зв’язаних із продихами. Це забезпечує газообмін тканин, що беруть участь у
фотосинтезі. Залежно від форми клітин, особливостей будови, особливостей
розміщення клітин розрізняють: палісадну, або стовпчасту, губчасту (рис. 5.1) та
складчасту паренхіму. Стовпчаста паренхіма складається із видовжених клітин,
довжина

яких

у

перпендикулярно
знаходиться

3–5

разів

перевищує

до

поверхні,

велика

кількість

щільно,

їх

ширину.

без

хлоропластів,

Вони

розташовані

міжклітинників, у
що зумовлює

клітинах
підвищену

інтенсивність процесу фотосинтезу. Губчаста паренхіма відзначається різною
формою клітин і пухким їх розташуванням унаслідок наявності великих
міжклітинників, через що тканина отримала таку назву. У клітинах губчастої
паренхіми також інтенсивно проходить процес фотосинтезу, але кількість
хлоропластів у них значно (у три й більше разів) менша, ніж у клітинах стовпчастої
паренхіми. У губчастій тканині, крім фотосинтезу, інтенсивно проходять
газообмін і транспірація. Губчаста паренхіма знаходиться в листках під
стовпчастою, займаючи простір до нижньої

епідерми в різносторонніх

(дорсивентральних) листках і між рядами стовпчастої

паренхіми

–

в

рівносторонніх (ізолатеральних).
− Запасаюча тканина – пухка тканина, побудована з живих безбарвних
клітин з тонкими клітинними стінками та великими вакуолями, в яких
накопичуються різні необхідні для рослин сполуки (вуглеводи, білки, ліпіди,
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вітаміни, вода, органічні кислоти). Ця тканина розташовується в серцевині
стебла, насінні, плодах, видозмінених пагонах і корінні.

Рисунок 5.1 – Будова листка: 1 – епідерміс; 2 – продих; 3 – стовпчаста паренхіма,
4 – губчаста паренхіма; 5 – судинно-волокнистий пучок.
− Вентиляційна

тканина або аеренхіма (від

грецьк. aer –

повітря)

–

складається з дрібних клітин, розділених розвиненою системою великих
міжклітинників, що поєднуються в єдину вентиляційну мережу і сприяють
газообміну. Характерна для рослин, які мешкають в умовах, де може відчуватися
нестача повітря. Звичайно це водяні та болотяні рослини, наприклад, латаття.
− Водоносна тканина – крупноклітинна тонкостінна водоносна паренхіма.
Її функція – запасання води. Знаходиться в стеблах і листках рослин – сукулентів.
Великі клітини зустрічаються в листках злаків. У вакуолях клітин водоносної
паренхіми є слизисті речовини, які утримують вологу.
Хід роботи
Завдання 1. Розглянути та зарисувати будову листка.
Завдання 2. Під мікроскопом розглянути постійні препарати, знайти та
позначити структурні компоненти.
Контрольні питання
1. Які функції виконує паренхіма і як вона поділяється у зв’язку з цим?
Література: [1, с. 77–79; 3, с. 20–24; 8, с. 95–100; 9, с. 98–102; 11, с. 60–65;
12, с. 93–96; 19, Т. 1, с. 72–78].
Лабораторна робота № 6
Тема. Видільна тканина
Мета: вивчити особливості будови видільної тканини; сформувати уміння
виявляти структурні компоненти у постійних препаратах; закріпити навички
роботи з мікроскопом.
19

Обладнання та реактиви: мікроскоп, постійні препарати, роздатковий
матеріал, таблиці.
Навчальні елементи: їдатоди, залозисті волоски, нектарники, смоляні
ходи, схизогенні та лізигенні вмістилища, ідіобласти.
Техніка безпеки: робота з оптикою.
Короткі теоретичні відомості та методичні поради
Видільні тканини (рис. 6.1) виводять з рослинного організму речовини, які
рослиною не використовуються.

Рисунок 6.1 – Видільні тканини: А – схизогенний смоляний канал деревини
сосни; Б – лізигенне ефіроносне вмістилище перикарпію мандарина: 1 –
епітеліальні клітини; 2 – міжклітинник; 3 – трахеїди; 4 – клітини, що руйнуються;
5 – порожнина
До структур зовнішньої секреції відносять: їдатоди (водні продихи),
залозисті волоски, нектарники. Ідатоди забезпечують виділення води в умовах
підвищеної вологості, надмірного поглинання води, послаблення транспірації. На
рослинах з’являються краплини води на кінчиках зубчиків листків, часто
напередодні дощу. Подібне явище відбувається у кімнатних рослин-барометрів
(бальзамін, фуксія, філодендрон). Нектарники (медові залозки) розташовуються в
середині квітки і виділяють водяний розчин цукру вітамінів алкалоїдів і
мінеральних солей – нектар, що приваблює комах-запилювачів. Клітини
нектарників мають густу цитоплазму та характеризуються високим рівнем обміну
речовин. Залозисті волоски (зовнішні епідермальні залозки) призначені для
виділення ефірних масел і смол, які в деяких випадках слугують для обміну
речовин, в інших – є баластними речовинами.
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До структур внутрішньої секреції відносяться: смоляні ходи та вмістилища,
які поділяються на: схизогенні – формуються в результаті розсування щільно
з’єднаних клітин і лізигенні, що виникають шляхом лізису оболонок групи
клітин, нагромаджують смоли, дубильні речовини, ферменти, ефірні олії.
Молочні судини – нагромаджують молочний сік (латекс) і характерні для
квіткових рослин (мак, кульбаба, чистотіл і ін.), бувають членисті (утворені з
групи клітин, що розростаються і діляться) і нечленисті (з однієї, що
розростається), ідіобласти – поодинокі клітини, що нагромаджують кінцеві
продукти обміну в рідкому стані.
Хід роботи
Завдання 1. Під мікроскопом розглянути постійні препарати, знайти та
позначити структурні компоненти клітини.
Завдання 2. Зарисувати видільну тканину схизогенного та лізигенного
походження.
Контрольні питання
1. Перелічіть та опишіть структури зовнішньої секреції.
2. Охарактеризувати структури внутрішньої секреції.
Література: [1, с. 85–91; 3, с. 24–26; 8, с. 101–108; 9, с. 103–105; 11, с. 65–
68; 12, с. 90–93; 17, с. 103–109; 18, с. 202–206; 19, Т. 1, с. 78–84].
Лабораторна робота № 7
Тема. Твірна тканина
Мета: вивчення особливостей будови твірної тканини; закріплення
навичок роботи з мікроскопом.
Обладнання та реактиви: мікроскоп, постійні препарати, роздатковий
матеріал, таблиці.
Навчальні елементи: апікальна, інтеркалярна, травматична, латеральна
меристема.
Техніка безпеки: робота з оптикою.

21

Короткі теоретичні відомості та методичні поради
Твірна тканина – це тканина, клітини якої здатні ділитися, завдяки чому
ростуть органи, формує всі інші типи тканин. Складається з клітин невеликого
розміру з тонкою оболонкою і великим ядром, які щільно прилягають одна до
одної без міжклітинних просторів. За функцією меристематичні клітини
аналогічні стовбуровим клітинам тварин. За походженням меристема є
первинною і вторинною. Первинна або ембріональна меристема міститься в
зародку насінини. У процесі росту органа вона трансформуєються в первинну
постійну тканину, утворюючи його первинну будову. В органах рослин первинна
меристема представлена конусами наростання кореня й пагона, перициклом,
прокамбієм та інтеркалярною меристемою. Вторинна меристема з’являється в
процесі росту органів рослин, утворюється з прокамбію або живих паренхімних
клітин, забезпечує вторинний ріст і формування вторинної постійної тканини та
вторинної будови органів. Вторинними меристемами є камбій, пучковий,
міжпучковий камбій, і корковий камбій (фелоген). За розміщенням в органах
рослин меристема буває: апікальною (верхівковою) – представлена конусами
наростання кореня й пагона; латеральною (бічною) – розміщується в осьових
органах рослин паралельно до їхньої поверхні (перицикл, прокамбій, камбій і
фелоген);. інтеркалярною (вставною) – знаходиться в основі міжвузля стебла або
в основі листка, забезпечує вставний ріст у довжину стебла злаків і хвощів, а
також інтеркалярний ріст листків у насінних рослин; травматичною (рановою),
яка з’являється у разі пошкодження органів; у цьому випадку непошкоджені
клітини інтенсивно діляться і утворюють пухлину з недиференційованих клітин –
калюс. Після певного періоду росту клітини калюса під впливом сусідніх клітин
диференціюються у

постійну тканину. Так, під час щеплення з’єднуються

провідна тканина підщепи та прищепи. Твірна тканина багата на фітогормони,
нуклеїнові кислоти, пуринові та піримідинові основи, вітаміни (В1, В2, РР, Е),
ферменти.
Хід роботи
Завдання 1. Під мікроскопом розглянути різні види твірної тканини.
Завдання 2. Зарисувати приклади усіх видів меристем.
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Контрольні питання
1. Особливості структурно-функціональної організації твірної тканини.
2. Охарактеризувати види меристем.
Література: [1, с. 71–72; 3, с. 26–30; 8, с. 109–114; 9, с. 106–111; 11, с. 50–
60; 12, с. 80–90; 19, Т. 1, с. 84–92].
Лабораторна робота № 8
Тема. Первинна та вторинна будова кореня. Визначення коріння та
кореневищ лікарських рослин
Мета: вивчення особливостей будови кореня; закріплення навичок роботи
з мікроскопом.
Обладнання та реактиви: мікроскоп, постійні препарати, роздатковий
матеріал, таблиці.
Навчальні елементи: кореневий чохлик, зона поділу, всисна зона, зона
розтягування, ризодерма, первинна кора, стела.
Техніка безпеки: робота з оптикою.
Короткі теоретичні відомості та методичні поради
Корінь – осьовий підземний вегетативний орган вищих рослин, з
необмеженим ростом у довжину і позитивним геотропізмом. Виділяють зони
кореня, які представлено у таблиці 7.1 та на рис. 7.1.
У кореня розрізняють первинну та вторинну будову.

Рисунок 7.1 – Кореневі зони
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Таблиця 7.1 – Взаємозв’язок будови зон кореня з функціями
Зони кореня
Кореневий
чохлик

Зона поділу або
зона
ембріонального росту
Зона
розтягування

Зона
всмоктування
або
зона кореневих
волосків
Зона
проведення або
зона
бічних
коренів

Особливості будови
паренхімні клітини з потовщеними
клітинними
стінками; клітини мають
підвищений тургор
дрібні клітини з тонкими
клітинними стінками та великими ядрами
клітини внаслідок розтягування набувають циліндричної форми, їх ядро
зміщене вбік, а дрібні
вакуолі,
об’єднуючись,
утворюють кілька великих
кореневі
волоски
–
одноклітинні
вирости
зовнішніх клітин кореня
(довжиною 1–60 мм)
судини (входять до складу
ксилеми) – мертві клітини
із зруйнованими поперечними перетинками;
ситоподібні
трубки
(входять до складу флоеми) – живі клітини, у яких
перетинки перфоровані

Функції
захист
зони
ділення
від
механічних пошкоджень; полегшення просування кореня в
ґрунті
інтенсивний поділ клітин

ріст кореня та його поступове
заглиблення в ґрунт

всмоктування води і розчинених у
ній мінеральних солей з ґрунту

переміщення води і розчинених
мінеральних солей до частин
пагона – стебла та листків
(висхідний рух); переміщення
органічних речовин, необхідних
для живлення клітин кореня
(низхідний рух); закладка бічних
коренів

Первинна будова кореня – функціонують первинні меристеми (рис. 7.2).
Властива однодольним рослинам протягом усього життя та голонасінним і
дводольним рослинам у молодих ділянках кореня до початку функціонування
вторинних меристем. При первинній будові кореня виділяють ділянки:
1. Ризодерма (епіблема) – первинна покривна тканина, клітини якої
утворюють кореневі волоски.
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Рисунок 7.2 – Первинна будова кореня: а – загальний вигляд; б – поздовжній
розріз; в – поперечний розріз у зоні кореневих волосків: 1 – волосконосний шар
(епіблема, ризодерма); 2 – кореневі волоски; 3 – ксилема; 4 – кора кореня;
5 – центральний циліндр; 6 – початок росту бічного кореня; 7 – перицикл;
8 – флоема; 9 – серцевина
2. Первинна кора – багатошарова тканина, яка складається з:
а) екзодерми – шар великих багатокутних живих клітин, щільно з’єднаних
одна з одною радіальними стінками, які виконують функції захисту і
пропускання води та солей (згодом корковіють і виконують захисну функцію);
б) мезодерми – багатошарова паренхіма, яка складається з живих клітин;
в) ендодерми – шар щільно зімкнених клітин, стінки яких поступово
корковіють за рахунок суберину (не пропускають воду та гази); між цими
клітинами розташовані живі тонкостінні клітини, крізь які проходить вода з
розчиненими речовинами з первинної кори до ксилеми центрального циліндра.
3. Центральний циліндр або стела (від лат. stela – стовп) складається з:
перициклу (перикамбій) – шар живих тонкостінних клітин, які діляться і дають
початок бічним кореням і іншим тканинам (вторинна твірна тканина);
паренхімної тканини, в якій радіально розміщений судинний пучок; флоема та
ксилема розміщуються на різних радіусах (ксилема ближче до центру).
Вторинна будова кореня (рис. 7.3) формується з первинної у результаті
діяльності вторинних меристем – камбію і фелогену.
Камбій (від пізньолат. cambium – обмін, зміна) – вторинна латеральна
твірна тканина рослин. У корені камбій утворюється з паренхімних клітин на
межі флоеми та ксилеми. Клітини камбію діляться паралельно до поверхні
органу, утворюючи з зовнішнього боку елементи вторинної флоеми, а з
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центрального – елементи вторинної ксилеми, що приводить до потовщення
кореня. Поступово із наростанням вторинної ксилеми та вторинної флоеми
первинна флоема відтісняється до периферії, а ксилема – до центру.

Рисунок 7.3 – Вторинна будова кореня гарбуза звичайного: 1 – перидерма,
2 – паренхіма вторинної кори, 3 – вторинна флоема, 4 –- ділянка пучкового
камбію, 5 – судини вторинної ксилеми, 6, 12 – ділянки міжпучкового камбію,
7 – судини первинної ксилеми, 8 – ксилемна паренхіма, 9 – ситоподібні трубки,
10 – залишок первинної флоеми, 11 – паренхіма радіальних променів.
Фелоген (від грецьк. fellos – корок і gennao – народжений) або корковий
камбій – вторинна латеральна меристема, яка закладається безпосередньо під
епідермою чи в глибших шарах первинної кори. Утворення фелогену починається
з того, що клітини, які вже закінчили ріст, диференціюються і знову починають
ділитися. Внаслідок поділу утворюються перегородки, паралельні до поверхні
кореня, виникає смужка сплющених клітин, які продовжують ділитись
перегородками. Це і є корковий камбій, який назовні відкладає правильними
рядами мертву тканину, клітинні стінки якої просочені суберином – корок,, а до
середини – фелодерму, що складається з живих клітин. Корок ізолює первинну
кору від центрального циліндра; внаслідок цього первинна кора відмирає і
відділяється. На зміну первинній формується вторинна кора, що являє сукупність
тканин, розташованих ззовні від камбію.
Хід роботи
Завдання 1. Під мікроскопом розглянути препарати коренів рослин.
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Завдання 2. Зарисувати первинну, вторинну будову кореня, зазначити зони
кореня.
Завдання 3. Провести визначення кореня чи кореневищ лікарської рослини,
описати їх значення.
Контрольні питання
1. Які існують кореневі зони?
2. Охарактеризувати первинну будову кореня.
3. Що являє собою вторинна будова кореня?
Література: [1, с. 101–104; 2, с. 113–118; 3, с. 72–76; 5, с. 20–26; 6, с. 120–
124; 19, Т. 1, с. 160–180; 18, с. 432–467].
Лабораторна робота № 9
Тема. Первинна та вторинна будова стебла. Визначення цільної та
різаної кори
Мета: вивчення особливостей первинної та вторинної будови; закріплення
навичок роботи з мікроскопом.
Обладнання та реактиви: мікроскоп, постійні препарати «Поперечний
зріз стебла Pinus sylvestris», «Поперечний зріз гілки Tilia cordata», «Поперечний
зріз стебла Helianthus annuus», «Поперечний зріз стебла Aristolochia clematitis»,
«Поперечний зріз стебла Secale cereale», «Поперечний зріз стебла Iris germanica»,
«Поперечний зріз стебла Ranunculus repens», роздатковий матеріал.
Навчальні

елементи:

серцевина,

стела,

метафлоема,

метаксилема,

непучковий тип, перехідний тип, фелоген, річне кільце, ретидом.
Техніка безпеки: робота з оптикою.
Короткі теоретичні відомості та методичні поради
Стебло – вісь пагона. Основні функції – опорна і провідна. У стеблі нерідко
відкладаються запасні поживні речовини. Іноді стебло – асиміляційний орган. На
початкових етапах розвитку пагона складається первинна анатомічна структура
стебла, що зберігається у однодольних протягом усього життя. У дводольних і
голонасінних первинна структура досить швидко порушується в результаті
різного роду вторинних змін і формується, так звана, вторинна будова стебла. У
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результаті діяльності прокамбію й іншої первинної меристеми конуса наростання
утворюється первинна будова стебла. У первинному стеблі зазвичай розрізняють
первинну

кору

та

стелу

(центральний

циліндр).

Первинна

кора

зовні

вкрита епідермою. Межа між стелою і корою в стеблах виражена менш чітко, ніж
у коренях, так як внутрішній шар первинної кори – ендодерма – не має таких
характерних ознак, як в корені. Сукупність тканин стебла, розташованих
усередину від кори, називається стелою та займає центральну частину стебла
всередину від ендодерми, з якою межує зовнішній шар центрального циліндра –
перицикл. Під ним розташовуються провідні тканини, які охоплюють серцевину.
До складу стели входять, крім ксилеми і флоеми, перицикл, серцевинні промені
та серцевина. Найбільш ранні елементи первинної ксилеми та первинної флоеми
називають протоксилемою і протофлоемою. Серцевина розташована в центрі
стебла і складається переважно з паренхіми. У стеблі серцевина поєднується з
первинною корою за допомогою паренхімної тканини, розташованої радіальними
рядами – серцевинні промені. Зовнішня частина серцевини може відрізнятися від
основної її маси, наприклад, меншими розмірами клітин і товстішими
оболонками – перимедулярна зона. У стеблі більшості однодольних рослин
первинна кора та серцевина не виражені, так як провідні пучки розташовуються
по всьому поперечному перерізі стебла. У голонасінних і дводольних
покритонасінних ріст стебла в товщину здійснює камбій, утворює вторинні
тканини. Він виникає у вигляді циліндра між первинною ксилемою та первинною
флоемою і залишається в тому ж положенні невизначено довго, відкладаючи по
напрямку до центру осі вторинну ксилему (метаксилему), а назовні – вторинну
флоему (метафлоему). Існує кілька способів закладання та діяльності камбію:
• непучковий тип (рис. 10.1) – шари вторинних провідних тканин у вигляді
безперервного кільця (стебло липи – Tilia cordata);
• перехідний тип (рис. 10.2) – закладається як пучковий, так і міжпучковий
камбій. Міжпучковий камбій утворюється з паренхіми. З нього диференціюються
нові провідні пучки, які розташовані між великими пучками (соняшник –
Helianthus annuus);
• пучковий тип:
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а) закладається пучковий і міжпучковий камбій. Міжпучковий камбій (рис.
10.3) диференціюється на променеву паренхіму та механічні елементи (стебло
кирказону – Aristolochia clematitis);

Рисунок 10.1 – Непучковый тип будови стебла липи (Tilia cordata) в поперечному
розрізі (I) і схема будови стебла на різних рівнях (II): А – зріз на рівні появи
прокамбію; Б – на рівні появи камбію; В – на рівні сформованої структури.
1 – прокамбій, 2 – залишки шкіри, 3 – пробка, 4 – коленхіма, 5 – паренхіма кори,
6 – ендодерма (4–6 – первинна кора), 7 – перициклічна зона, 8 – первинна
флоема, 9 – твердий луб, 10 – м’який луб (вторинна флоема), 11 – серцевинний
промінь (7-11 – вторинна кора), 12 – камбій, 13 – осіння деревина, 14 – весняна
деревина (13-14 – річне кільце деревини), 15 – вторинна деревина, 16 – первинна
деревина (15-16 – деревина), 17 – перимедулярна зона, 18 – основна паренхіма
(17-18 – серцевина, 7–18 – центральний циліндр)

Рисунок 10.2 – Перехідний тип будови стебла соняшнику (Helianthus annuus) в
поперечному розрізі (I) і схема будови стебла на різних рівнях (II): А – зріз на
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рівні появи прокамбію; Б – на рівні появи камбію; В – на рівні сформованої
структури. 1 – прокамбій, 2 – епідерма, 3 – коленхіма, 4 – паренхіма кори,
5 – смоляний хід, 6 – ендодерма (3–6 – первинна кора), 7 – склеренхіма,
8 – первинна флоема, 9 – вторинна флоема, 10 – пучковий камбій, 11 – вторинна
ксилема, 12 – первинна ксилема, 13 – міжпучковий камбій, 14 – пучок з
міжпучкового камбію, 15 – паренхіма серцевини (7–15 – центральний циліндр)

Рисунок 10.3 – Пучковий тип з міжпучковим камбієм у стеблі кирказону
(Aristolochia clematitis) в поперечному зрізі (I) і схема будови стебла на різних
рівнях (II): А – зріз на рівні появи прокамбію; Б – на рівні появи камбію; В – на
рівні сформованої структури. 1 – прокамбій, 2 – епідерма, 3 – коленхіма,
4 – паренхіма кори, 5 – ендодерма (3–5 – первинна кора), 6 – склеренхіма
перициклу, 7 – флоема, 8 – ксилема, 9 – пучковий камбій (7–9 – відкритий
колатеральний пучок), 10 – міжпучковий камбій, 11 – серцевинний промінь,
12 – паренхіма серцевини (6–12 – центральний циліндр)
б) закладається тільки пучковий камбій (рис. 10.4), тобто камбій
знаходиться тільки всередині пучків. При пучковом будові стебла у дводольних
рослин пучки розташовані в один ряд по колу, паралельно до поверхні стебла
(стебло жовтцю – Ranunculus repens). Вторинне потовщення відбувається також у
результаті діяльності фелогену (коркового камбію).
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При будь-якому типі вторинних змін у центральному циліндрі первинна
ксилема відтісняється до центру і залишки її розташовуються на кордоні з
серцевиною. Первинна флоема відтісняється наростаючою вторинною флоемою
до периферії і в подальшому стає малопомітною. У структурі стебла однорічної
трав’янистої дводольної рослини виділяють видозмінений центральний циліндр,
що включає тканини, що виникли з перициклу, залишки первинної і вторинну
флоему,

камбій,

вторинну

та

залишки

первинної

ксилеми,

серцевину.

Видозмінений центральний циліндр, оточений первинною корою.

Рисунок 10.4 – Пучковий тип без закладення міжпучкового камбію в стеблі
жовтцю повзучого (Ranunculus repens) в поперечному зрізі (I) і схема будови
стебла на різних рівнях (II): А – зріз на рівні появи прокамбію; Б – на рівні появи
камбію; В – на рівні сформованої структури. 1 – прокамбій, 2 – епідерма,
3 – паренхіма кори (хлоренхіма і аеренхіма), 4 – склеренхіма, 5 – флоема,
6 – пучковий камбій, 7 – ксилема (5–7 – колатеральний пучок),
8 – паренхіма серцевини, 9 – порожнина
У деревних і чагарникових дводольних, а також у хвойних вторинні
потовщення можуть тривати багато років. У підсумку в стеблі виділяють три
основні частини: кору, деревину та серцевину. Межа кори та деревини проходить
по камбію. Кора багаторічного стебла деревної рослини включає перидерму,
залишки первинної кори, групи механічних елементів різного походження,
розташованих на кордоні залишків первинної кори та флоеми, і всю масу флоеми
(вторинну флоему – луб і залишки первинної).
У ряду деревних рослин з віком на зміну перидермі формується кірка
(ретидом). Луб диференційований на м’який луб, що складається з провідних і
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паренхімних елементів. Сукупність механічних елементів вторинної флоеми
отримала назву твердого лубу. Вторинну ксилему з кількома кільцями приросту
називають деревиною. Вона розташована всередину від камбію і займає більшу
частину стебла. Шар деревини, відкладений камбієм за один вегетаційний період,
називається річним кільцем. Як правило, у річному кільці виділяють весняну та
літньо-осінню деревину. Серцевина представлена паренхімними клітинами. У
радіальному напрямку стебло пронизане лубодеревяними (серцевинними)
променями, первинними та вторинними, що здійснюють зв’язок між всіма зонами
стебла. У стеблі голонасінних рослин є смоляні канали. Провідна система в
деревині у них представлена тільки трахеїдами з великою кількістю облямованих
пор. Ситовидні елементи флоеми представлені ситовидними клітинами, не
супроводжуються клітинами-супутницями.

Рисунок 10.5 – Стебло сосни (Pinus sylvestris) у поперечному розрізі:
А – частина поперечного зрізу; Б – флоема і камбій, з прилеглими трахеїдами
ксилеми. 1 – пробка, 2 – паренхіма первинної кори, 3 – флоема, 4 – камбій,
5 – ксилема, 6 – весняні трахеїди, 7 – осінні трахеїди, 8 – смоляний хід,
9 – серцевина, 10 – серцевинний промінь, 11 – луб’яна паренхіма,
12 – ситовидна трубка
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Хід роботи
Завдання 1. Під мікроскопом розглянути постійні препарати різних видів
будови стебла.
Завдання 2. Зарисувати усі види будови стебла.
Завдання 3. Провести визначення лікарської рослинної сировини (ЛРС).
Контрольні питання
1. Особливості будови стебла однодольних рослин. Чому стебло більшості
однодольних не потовщується?
2. З чим пов'язане утворення річних кілець у деревині?
3. Яку функцію виконують серцевинні промені у стеблі?
Література: [1, с. 124–136; 3, с. 85–90; 5, с. 46–60; 6, с. 135–147; 19, Т. 1,
с. 200–220, 21, с. 164–180; 18, с. 432–467].
Лабораторна робота № 10
Тема. Листок: функції, зовнішня будова, морфологія листкових
пластин, метаморфози листка. Визначення лікарської рослинної сировини
Мета: ознайомитись із зовнішньою будовою листка та його функціями; з
різноманітністю листків за кількістю листових пластинок, за формою пластинки,
її верхівки й основи; навчитися розрізняти листки за типами жилкування, типами
листкорозміщення.
Обладнання та реактиви: мікроскоп, постійні препарати, роздатковий
матеріал, таблиці.
Навчальні елементи: листкова пластинка, основа листка, черешок, основа
листкової пластинки, прилистки, розтруб, піхва трубчаста, листки (лопатеві,
роздільні, розсічені); жилкування (паралельне, дугове, сітчасте, дихотомічне);
листкорозміщення (почергове, супротивне, кільчасте).
Техніка безпеки: робота з оптикою.
Короткі теоретичні відомості та методичні поради
Листок – бічний дорсивентральний орган пагона з детермінованим
(обмеженим) ростом, пристосований до здійснення фотосинтезу, газообміну,
транспірації, а також може виконувати запасальну функцію, слугувати для
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вегетативного розмноження, навіть бути ловильним апаратом у рослин-хижаків.
На одній рослині листки бувають анатомічно та морфологічно різними, що
доводить їх пластичність. Певні сукупності листків (формації) різняться
положенням, будовою та переважаючою функцією. Пластичність листка
проявляється у формуванні різних формацій, а також у здатності змінюватися під
впливом умов зовнішнього середовища (гетерофілія).
Типовий листок складається з листкової пластинки (lamina), черешка
(petiolus) та прилистків (stipulae). Листки без черешка називаються сидячими
(рис.12.1). Якщо листкова пластинка одна, то листок називається простим, а якщо
кілька – складним. Наприклад, прості листки мають береза, липа, дуб, бузок, а
складні – конюшина, акація, троянда. Листкові пластинки складного листка
розміщуються на загальному черешку, який має назву рахіс. Цікаво, що при
листопаді кожен листочок складного листа відпадає окремо.

Рисунок 12.1 – Типи листків: А – черешковий, Б – сидячий, В – піхвовий.
1 – листова пластинка; 2 – черешок; 3 – прилистки; 4 – основа; 5 – листкова піхва
Виділяють чотири основні типи жилкування:


паралельне – жилки розташовані вздовж листка паралельно одна до одної

(наприклад, злакові) (рис. 12.2, 1);


дугове – жилки знизу та зверху листка зближуються (наприклад,

подорожник, конвалія) (рис. 12.2, 2);


сітчасте – чітко виділяється центральна жилка (одна або кілька), від якої

відходять бічні, меншої товщини, які неодноразово галузяться, утворюючи цілу
сітку дрібних жилок (наприклад, кропива, клен, дуб) з пір’ястим (рис. 12.2, 3) чи
пальчастим (рис.12.2, 4) розташуванням основних жилок;


дихотомічне – жилки галузяться вилчасто (наприклад, гінкго дволопатеве)

(рис.12.2, 5).
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Рисунок 12.2 – Жилкування листя
Прості листки залежно від форми листкової пластинки:


із нерозчленованою пластинкою: голчасті (хвойні), лінійні (злаки),

ланцетні, округлі, яйцеподібні, обернено яйцеподібні, щитоподібні, серцеподібні,
ниркоподібні, стрілоподібні, списоподібні тощо;


із розчленованою пластинкою: лопатеві – розчленування досягають 1/3–1/4

листкової пластинки (трійчастолопатеві, пальчастолопатеві, перистолопатеві);
роздільні – глибина вирізів понад половину ширини листкової пластинки
(трійчастороздільні,
розчленування

пальчастороздільні,

доходять

до

перистороздільні);

центральної

жилки

чи

розсічені –

основи

листка

(трійчасторозсічені, пальчасторозсічені, перисторозсічені).
Листок картоплі є своєрідним: за формою – перистий, але розчленування
неоднакове, великі долі чергуються з маленькими. Такий листок матиме назву
«непарнопереривчастоперисторозсічений».

За

формою

краю

листкової

пластинки розрізняють (рис. 12.3):

Рисунок 12.3 – Форма краю листової пластинки: 1 – цілокрая; 2. – війчаста;
3 – пилчаста; 4 – зубчаста; 5 – стріловидна; 6 – городчата; 7 – хвиляста;
8 – виїмчаста
Класифікація складних листків дещо нагадує класифікацію простих з
розчленованою

листковою

пластинкою.

Виділяють:

трійчастоскладний,

пальчастоскладний, перистоскладний, парноперистоскладний (рахіс закінчується
двома листочками), непарноперистоскладний (одним листочком).
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Рисунок 12.4 – Складні листки: 1 – непарноперистоскладний;
2 – парноперистоскладний; 3 – пальчастоскладний; 4 – трійчастоскладний;
5 – двічітрійчастоскладний; 6 – двічіперистоскладний

Рисунок 12.5 – Листорозміщення: 1 – чергове; 2 – супротивне; 3 – кільчасте
Метаморфози листка є пристосуванням рослин до певних умов. Вусики
характерні для повзучих рослин, у яких частина листка або навіть весь листок
перетворюються на нитковидні вирости. У гороху посівного на вусики
перетворена верхня частина рахісу та 3–7 листочків. Виноград має вусики не
листкового походження, оскільки, по-перше, відходять з пазухи листка, а подруге, можуть галузитись, що властиво пагону, а не листку. Колючки виникають
як пристосування до посушливих умов зростання, наприклад, у кактусів, таким
чином зменшуються втрати води рослиною. Колючками можуть ставати
закінчення жилок, рахіс, прилистки. Такі колючки захищають рослину від
поїдання тваринами. Колючки пагоневого походження легко відрізнити від
листкових: вони знаходяться в пазусі листка та інколи галузяться (наприклад,
колючки глоду, сливи, гледичії, барбарису – це приклади видозмін пагона).
Ловильні апарати – найвищий ступінь спеціалізації листка. Вони властиві
комахоїдним рослинам. Зростаючи на бідних ґрунтах, росичка, непентес і інші
комахоїдні рослини, змушені шукати додаткове джерело поживних речовин, а
саме – джерело азоту. У процесі еволюції в них виникли ловильні апарати,
пристосовані для полювання на комах та інших тварин.
Листок виконує три основні функції:
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- фотосинтезу – у клітинах мезофілу листка знаходяться хлоропласти –
органели фотосинтезу, в хлоропластах енергія світла перетворюється на енергію
хімічних зв’язків і як побічний продукт виділяється кисень;
- транспірації – кутикула на поверхні епідерми листка сприяє зменшенню
випаровування води з одиниці поверхні, а продихи дозволяють регулювати цей
процес, тому транспірація, на відміну від випаровування, – процес фізіологічний;
- газообміну – через продихи, по міжклітинному простору (міжлітинники)
до клітин надходить вуглекислий газ (для фотосинтезу), кисень (для дихання),
виводиться зайва водяна пара та кисень, що утворився в процесі фотосинтезу.
Хід роботи
Завдання 1. Розглянути різні листки та типи листкових пластин.
Завдання 2. Зарисувати приклади усіх форм краю листкових пластин, види
складних листкових пластин і листкорозміщення.
Завдання 3. Провести визначення лікарської рослинної сировини (ЛРС).
Контрольні питання
1. Основні типи листя по характеру прикріплення до стебла.
2. Видозміни листків.
3. Функції листків.
Література: [1, с. 148–178; 2, 93–98; 3, с. 92–100; 5, с. 72–77; 7, с. 250–280;
10, с. 110–116; 15, с. 150–163;19, Т. 2, с. 110–116; 18, с. 432–467].
Лабораторна робота № 11
Тема. Генеративний орган рослин. Визначення цільних квітів
Мета: вивчення структурно-функціональної організації квітки, розвиток
уміння писати формулу квітки.
Обладнання та реактиви: роздатковий матеріал, таблиці, фотографії
квіток рослин.
Навчальні елементи: тичинка, покривний листок, приквітки, стебло,
пилкова трубка, халаза, зародковий мішок, порожнина зав’язі (гніздо), стінка
зав’язі, сім’яніжка, нектарник, мікропіле (пилковхід), інтегументи, яйцеклітина,
вторинне ядро, нуцелус, насінний зачаток, приймочка, стовпчик, зав’язь, маточка,
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квітколоже, квітконіжка, чашолистик, пелюстка, оцвітина, пиляк, тичинкова
нитка, одно- і двостатеві, алогамні, автогамні, гідрохори, анемохори, ентомохори,
актиноморфна, зигоморфна, асиметрична квітки.
Короткі теоретичні відомості та методичні поради
Квітка – видозмінений укорочений, нерозгалужений пагін із обмеженою
здатністю до росту, метаморфізованими листками, призначений для запилення,
статевого процесу і утворення насіння та плодів, що формується у квіткових
рослин. Квітка – складна система органів, що забезпечує насіннєве розмноження
покритонасінних (квіткових) рослин. У двостатевій квітці проходять мікро- і
мегаспорогенез, мікро- і мегагаметогенез, запилення, запліднення, розвиток
зародка, утворення плоду з насінням. Поява квітки в процесі еволюції –
ароморфоз, який забезпечив широке розселення покритонасінних на Землі.

Рисунок 14.1 – Схема будови квітки (а), поздовжній розріз зав’язі (б), діаграма
квітки (в): 1 – приймочка; 2 – стовпчик; 3 – зав'язь; 4 – маточка; 5 – квітколоже;
6 – квітконіжка; 7 – чашолистик; 8 – пелюстка; (7, 8 – оцвітина); 9 – пиляк;
10 – тичинкова нитка; 11 – тичинка; 12 – покривний листок; 13 – приквітки;
14 – стебло; 15 – пилкова трубка; 16 – халаза; 17 – зародковий мішок;
18 – порожнина зав’язі (гніздо); 19 – стінка зав’язі; 20 – сім’яніжка;
21 – нектарник; 22 – мікропіле (пилковхід); 23 – інтегументи; 24 – яйцеклітина;
25 – вторинне ядро; 26 – нуцелус; 27 – насінний зачаток.
Квітка складається із стеблової частини (квітконіжка та квітколоже),
листкової частини (чашолистки, пелюстки) та генеративної частини(тичинки,
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маточки). Квітка є апікальним (верхівковим) органом, але при цьому вона може
розташовуватися на верхівці пагона. Вона прикріплюється до стебла за
допомогою квітконіжки. Якщо квітконіжка значно вкорочена або відсутня,
квітка називається сидячою (подорожник, вербена, конюшина). На квітконіжці
розташовуються також два (у дводольних) і один (в однодольних) маленькі
передлистки – приквітки, які часто можуть бути відсутні. Верхня розширена
частина квітконіжки, на якій розташовуються всі органи квітки, називається
квітколожем. Квітколоже може мати різні розміри та форму – плоску (півонія),
опуклу (суниця, малина), увігнуту (мигдаль), подовжену (магнолія). У деяких
рослин у результаті зрощення квітколожа, нижніх частин покрову та андроцею
утворюється особлива структура – гіпантій. Форма гіпантію може бути
різноманітною й іноді брати участь в утворенні плоду (цінарродій – плід
шипшини, яблуко). Гіпантій характерний для представників родин розових,
аґрусових, ломикаменевих, бобових.
Частини квітки ділять на фертильні, або репродуктивні (тичинки, маточки),
і стерильні (оцвітина). Оцвітину називають простою, якщо всі її листочки
однотипні (квітка тюльпана). Подвійна оцвітина складається з чашечки та
віночка. Чашечка – це зовнішнє коло подвійної оцвітини, що виконує переважно
функцію захисту; листочки, що складають чашечку – чашолистки – найчастіше
бувають зеленими , рідше – забарвленими у інший колір. Віночок – внутрішня,
найпомітніша частина подвійної оцвітини, що пристосована для приваблення
запилювачів. Листочки, що утворюють віночок, називаються пелюстками.
Віночок буває роздільнопелюстковим або зрослопелюстковим. У пелюстці нижня
вужча частина – нігтик – може значно відрізнятися від верхньої, розширеної –
відгону. У зрослопелюстковому віночку розрізняють трубку, відгін і зів – місце
переходу трубки у відгін. Кількість зубців, лопастей або доль відгону звичайно
вказує на кількість зрощених пелюсток. Залежно від співвідношення величин
трубки та відгону та від форми відгону, розрізняють різні форми віночка,
наприклад:

колесоподібний,

дзвоникоподібний

(у

дзвоника),

трубчастий,

язичковий, двогубий (у яснотки). При анатомічному дослідженні насіннєвого
зачатка розрізняють такі складові частини: насіннєва ніжка, нуцелус, покриви
(інтегументи), пилковхід (мікропіле), зародковий мішок. Насіннєвий зачаток
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виник у філогенезі спороносних органів. У голонасінних насінні зачатки
містяться на плодолистках відкрито, у покритонасінних – усередині зав’язі.
Маточка виникла у процесі еволюції рослин як орган, у якому відбувається
запліднення й який бере участь у формуванні плоду.
Квіти з огляду на стать бувають одно- і двостатеві. Одностатеві квітки
несуть тільки маточки або тільки тичинки, як, наприклад, у дуба, тиса, тополі. У
двостатевих (гермафродитних) чоловічі і жіночі статеві органи розвиваються в
одній квітці (проліски, горох). Відповідно є одно- та дводомні рослини. В
однодомних рослин чоловічі й жіночі квітки ростуть окремо на одній рослині
(дуб, ліщина, бук). У дводомних – чоловічі та жіночі квітки знаходяться на різних
рослинах, тобто кожна конкретна рослина є або жіночою, або чоловічою (тис,
тополя, гостролист, обліпиха). Існують також форми нестатеві (без тичинок і
маточки), які служать як приваблення (крайні квіти волошки синьої).
За характером запилення зустрічаються квіти адаптовані до запилення
чужим пилком – перехреснозапильні (алогамні). Їх протилежність – квіти, що
запиляються власним пилком, – самозапильні (автогамні). Серед самозапильних є
клейстогамні квіти – ті, що ніколи не відкриваються. Серед перехреснозапильних
виділяють: вітрозапильні (анемохори), комахозапильні (ентомохори) рослини,
рослини, які запилюються водою (гідрохори), птахами.
За формою оцвітини виділяють:


лійкоподібні квіти – безстатеві зигоморфні квітки; трубка віночка довга,

вигнута, догори сильно розширена. Кількість зубців більша, ніж у трубчастих
квіток, через часткове розщеплення вільних верхівок пелюсток. Слугують для
приваблення комах-запилювачів і тому не мають тичинок і маточки. Віночок
утворений зрослими у вигляді лійки яскраво забарвленими пелюстками.


дзвоникоподібні квіти;



трубчасті квіти – актиноморфні квітки, мають довгу трубку, яка зверху

творить розширення, або ж короткий п’ятизубчастий відгин, сформований
вільними верхівками пелюсток. Гермафродитні (двостатеві), рідше одностатеві;


метеликоподібні квіти (у бобових);



квіти-пастки.
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Характер симетрії в розташуванні та формі органів, особливо віночка
квітки, є класифікаційною ознакою. Якщо через квітку можна провести декілька
площин симетрії, квітку називають правильною або актиноморфною. Якщо ж
частини одного кола квітки різні і розташовані так, що площина симетрії тільки
одна – зигоморфною або неправильною. Якщо через квітку не можна провести
жодної площини симетрії – асиметричною.
Формула квітки (від лат. formula – образ, вид, правило) – умовне
позначення будови квітки знаками, літерами та цифрами.
На початку формули вказують знак статі квітки:
тільки тичинки);

– жіноча (містить тільки маточку);

Далі вказується знак симетрії квітки:

– чоловіча (містить

– двостатева.

– актиноморфна; – зигоморфна;

– квітка складається з двох частин, кожна з яких має горизонтальну вісь симетрії;
– спіральна;

– циклічна асиметрична.

Після знаків слідують буквені вирази, що характеризують оцвітину,
тичинки, маточку:
Українські літери
Ч – чашечка

Латинські літери
Са – Calyx

П – пелюстки або віночок Co – Corolla
Т – тичинки

A – Androeceum

М – маточка

G – Gynoeceum

О – оцвітина проста

P – Perigonium

Поряд з буквеними виразами частин квітки цифрами вказується кількість
елементів (п’ятипелюстковий віночок –
якщо їх кількість більша 12 – символом

, шестичленний андроцей –

),

. Якщо елементи квітки зрослися, їх

число беруть у дужки, зрощений віночок п’ятичленний –

. Якщо елементи

квітки розташовані колами, то між кількістю елементів у кожному колі ставиться
знак «+» –

. Положення зав’язі у квітці позначається рискою. При верхній

зав’язі квітки під цифрою кількості чашолистиків ставлять риску:
зав’язі – над цифрою:
збоку:

при нижній

. При напівнижній зав’язі риску ставлять посередині

. Утворення помилкових стінок зав’язі:
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. Відхилення в будові

окремих елементів:

– стамінодії;

° – випадання елемента;

– вторинне

збільшення кількості елементів.
Наприклад, формула квітки лілії і тюльпана:
– квітка правильна (актиноморфна);

– оцвітина проста; пелюстки вільні,

розташовані у два кола по три пелюстки;
два кола по три тичинки;

– тичинки вільні, розташовані у

– маточка одна, утворена трьома зрослими

чашолистками; зав’язь верхня.
Формула квітки люцерни:
– квітка неправильна (зигоморфна);
зрослих чашолистків;

– оцвітина подвійна; чашечка з п’яти

– віночок складається з трьох вільних пелюсток

(парус та два весла) і двох зрощених пелюсток (човники);

– тичинок

десять, з них дев’ять розташовані у два кола і зрослися тичинковими нитками, а
одна тичинка вільна;
Інші

– маточка одна; зав’язь верхня.

формули

квіток:

яблуня

;

горох

;

;

шипшина
картопля

.
Формули квіток основних родин
Назва родини

Характерна формула квітки
Дводольні

Капустяні (Brassicaceae)
Рожеві (Rosaceae)
Бобові (Fabaceae)

; пелюстки: парус, весла, човник

Пасльонові (Solanaceae)
Айстрові (Asteraceae)

або
Однодольні

Злаки (Poaceae)
Лілейні (Liliaceae)

Хід роботи
Завдання 1. Зарисувати будову квітки.
Завдання 2. Провести визначення лікарської рослинної сировини (ЛРС).
Завдання 3. Розглянути приклади квіток, порахувати частини квітки та
заповнити таблицю:
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Назва рослини

Кількість

Формула квітки

чашолистиків пелюсток тичинок маточок

Завдання 4. Зверніть увагу на квітки, у яких є тільки тичинки або тільки
маточки (одностатеві квітки) і порівняйте їх із двостатевими квітками.

Контрольні питання
1. Особливості структурно-функціональної організації квітки.
2. Охарактеризувати види квіток.
3. За яким принципом пишеться формула квітки?
Література: [1, с. 187–195; 3, с. 104–110; 5, с. 110–130; 10, с. 118–120; 19,
Т. 2, с. 150–161; 18, с. 432–467].
Лабораторна робота № 12
Тема. Суцвіття
Мета: вивчити основні типи суцвіття, навчитись визначати вид суцвіття на
практиці.
Обладнання та реактиви: роздатковий матеріал, таблиці.
Навчальні елементи: приквітки, приквітнички, прості, складні, парціальні,
рацемозні, ботриоїдні, ботричні, цимоїди, фрондозні, фронду лозні, брактеозні,
антодії, політелічні, монотелічні, термінальні, пазушні, інтеркалярні, моногамні,
полігамні.
Короткі теоретичні відомості та методичні поради
Суцві́ття (лат. inflorescentia) – система видозмінених пагонів, що несуть
квітки. Всі суцвіття (рис. 16.1) поділяються на вузли та міжвузля. На вузлах
розміщуються приквітки, а на вузлах квітконіжки – приквітнички.
За типом розгалуження: прості – на головній осі розташовуються
поодинокі квітки і галуження не перевищує двох порядків (наприклад, у гіацинта,
черемхи, подорожника); складні – на головній осі розташовуються власні
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(парціальні) суцвіття, тобто розгалуження досягає трьох, чотирьох і більше
порядків (наприклад, у бузку, бирючини, калини та ін.).
За типом наростання і напрямку розкриття квіток: рацемозні,
ботриоїдні або ботричні (від лат. racēmus і грец. ботріон – китиця, гроно) –
суцвіття, які характеризуються моноподіальним типом наростання осей і
акропетальним (тобто спрямованим від основи осі до її верхівки) розкриттям
квіток (наприклад, іван-чай, грицики); цимоїди (від лат. cyma – напівзонтик) –
характеризуються симподіальним типом наростання осей і базипетальним (тобто
спрямованим від верхівки осі до її основи) розкриттям квіток.

Рисунок 16.1 – Суцвіття: прості ботричні суцвіття: 1 – китиця, 2 – щиток,
3 – колос, 4 – сережка, 5 – початок, 6 – зонтик, 7 – головка, 8 – кошик; прості
цимозні суцвіття: 9 – простий плейохазій, 10 – простий дихазій; 11 – простий
монохазій; складні суцвіття однорідні ботричні: 12 – складна китиця,
13 – складний зонтик; 14 – складний колос; однорідні цимозні: 15 – складний
плейохазій, 16 – складний дихазій, 17 – складний монохазій; різнорідні ботричні
суцвіття: 18 – волоть, 19 – голівка з кошиків; різнорідні цимозні суцвіття:
20 – плейохазій з дихазієв; 21 – дихазій з монохазіїв; змішані суцвіття:
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22 – плейохазій з кошиків, 23 – дихазій з китецей, 24 – зонтик із монохазіїв
За наявністю чи відсутністю приквіток: фрондозні – з розвиненими
зеленими

приквітками

(меліса

лікарська,

собача

кропива

звичайна);

фрондулозні – з маленькими зеленими приквітками (льонок звичайний, фіалка);
брактеозні – з лусковидними приквітками (конвалія, бузок, вишня, полин);
антодії – із забарвленими великими або маленькими, сухими чи соковитими
приквітками (шавлія мускатна, цмин пісковий, артишок колючий); голі – з
редукованими приквітками або без них (капуста, дзвоники). Існують і перехідні
форми суцвітя: фрондозно-фрондульозні, фрондозно-брактеозні тощо.
За будовою верхівок головної осі та бічних паракладіїв: політелічні,
відкриті, незавершені, бокоцвіті – головна та бічні осі ростуть необмежено і не
закінчуються квіткою; послідовність розквітання знизу вгору, від центру до
периферії (родини капустяні, вересові, зонтичні, бобові, губоцвіті, ранникові,
пасльонові, айстрові, злакові); монотелічні, закриті, завершені, верхоцвіті –
головна і бічні осі рано припиняють ріст, закінчуються квіткою, послідовність
розквітання зверху донизу, від периферії до центру (родини жовтецеві, геранієві,
гвоздикові, рутові, льонові, розоцвіті, товстолисті, маренові).
За розташуванням на пагоні: верхівкові або термінальні – на верхівці
головного стебла та його гілок (наперстянка шерстиста, шавлія лікарська);
пазушні – у пазухах листків (дуб звичайний, кропива дводомна, шовковиця біла,
стефанія гола, маслина європейська); інтеркалярні – утворені з придаткових
бруньок на меживузлях гілок і стовбурів (гледичія каспійська, вовчі ягоди
звичайні, шоколадне дерево).
За статтю квіток, з яких складається суцвіття: двостатеві – квітки
двостатеві (лопух великий, яблуня домашня, аконіт, блекота); моногамні
складаються з одностатевих квіток: суцвіття тичинкові (чоловічі) та суцвіття
маточкові (жіночі), які в однодомних рослин знаходяться разом на одному
екземплярі (береза, дуб, горіх грецький), а у дводомних – на різних (верба,
тополя, обліпиха, кропива дводомна); полігамні – з одностатевими квітками в
одному суцвітті (рогоз широколистий, рицина звичайна) або з одно- і
двостатевими квітками в одному суцвітті (дерен швецький, альбіція).
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Хід роботи
Завдання 1. Розглянути фотоматеріал і гербарій, визначити суцвіття.
Завдання 2. Зарисувати схеми будови вивчених суцвіть.
Контрольні питання
1. Опишіть класифікацію суцвіть.
Література: [1, с. 195–197; 3, с. 115–120; 10, с. 120–124; 11, с. 201–207; 13,
с. 200–202; 16, с. 244–260; 19, Т. 2, с. 205–212].
Лабораторна робота № 13
Тема. Плоди. Визначення цільних плодів
Мета: ознайомитися з будовою і різноманіттям плодів, навчитися
розпізнавати плоди.
Обладнання та реактиви: роздатковий матеріал, таблиці.
Навчальні елементи: карпологія, перикарпій, партенокарпія, екзокарпій,
мезокарпій, ендокарпій, листянка, біб, стручок, коробочка, зернівка, сім’янка,
горіх, дробний плід, кістянка, складні кістянки, ягода, супліддя, несправжні
плоди.
Короткі теоретичні відомості та методичні поради
Плід – орган покритонасінних рослин, що утворюється після запліднення з
маточки та з деяких частин квітки (квітколожа, оцвітини, квітконіжки) внаслідок
їхнього розростання та видозміни; слугує для захисту і розповсюдження насіння.
Наука, що вивчає плоди й насіння, називається карпологією.
Плід складається з зовнішньої частини – оплодня (перикарпій) та насінини
(або насінин), що розвивається всередині плода. Іноді плід утворюється без
запліднення (партенокарпія). В оплодня розрізняють 3 шари: зовнішній –
екзокарпій, середній – мезокарпій і внутрішній – ендокарпій. Екзокарпій
переважно тонкий, іноді утворює різні вирости (наприклад, у клена). Зазвичай,
особливо у соковитих плодів, найкраще розвинутий мезокарпій, який часто буває
м’ясистий, з великим умістом цукрів (у черешні, персика) або олій (у маслини,
авокадо). Ендокарпій тонкий; нерідко видозмінюється і перетворюється на
кам’янисту тканину – кісточку (у вишні, абрикоса). Залежно від будови й
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консистенції оплодня плоди поділяють на соковиті та сухі. У простих соковитих
плодів весь оплодень або його частина соковита, м’ясиста з однією насіниною
(кістянка) або багатьма (ягода, яблуко, гарбузина). Складні соковиті плоди
утворюються або з кількох окремих квіток (супліддя у шовковиці), або з кількох
маточок однієї квітки (багатокістянка у малини). Сухі плоди мають сухий
шкірястий або дерев’янистий оплодень; серед них розрізняють розкривні плоди
(біб, стручок, коробочка), нерозкривні (горіх, горішок, зернівка, сім’янка,
крилатка), членисті, що поділяються поперечно на окремі частини з насінинами
(у редьки дикої, верблюжої колючки), та дробні, які розпадаються поздовжньо на
однонасінні елементи (у мальви, кленів, зонтичних).
Сухі плоди
– розкривні


листянка (рис. 17, А) – сухий одногніздий багатонасінний плід, що

розкривається по одній стулці і утворений одним плодолистком;


біб (рис. 17, Б) – сухий одногніздий плід, що утворюється з одного

плодолистка і при дозріванні розтріскується на 2 стулки;


стручок (рис. 17, В) – сухий розкривний плід, утворений двома

плодолистками, розкривається по двох стулках;


коробочка (рис. 17, Г) – сухий розкривний плід, утворений двома і

більше плодолистками.
– Нерозкривні


зернівка (рис. 17, Д) – сухий нерозкривний плід з плівчастим оплоднем,

що зростається з шкіркою насінини;


сім’янка (рис. 17, Е) – сухий однонасінний нерозкривний плід, утворений

двома плодолистками;


горіх (рис. 17, Ж) – сухий нерозкривний плід з шкірястим оплоднем,

утворений кількома плодолистками;


дробний плід (рис. 17, И) – сухі плоди, що утворюються з багатогніздової

зав’язі, при дозріванні розпадаються на окремі плодики, наприклад плоди
зонтичних, клена, мальви.
Справжні соковиті плоди
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кістянка (рис. 17, К) – однонасінний плід з соковитим оплоднем,

утворений одним плодолистком;


складні кістянки – утворюються з кількох маточок однієї квітки;



ягода (рис. 17, Л) – соковитий багатонасінний плід;



супліддя – кілька зрослих між собою плодів, кожний з яких утворився з

окремої квітки щільного суцвіття. (наприклад, у шовковиці, інжиру, ананасу).
Несправжні плоди – плоди, в утворенні яких беруть участь крім зав’язі й
інші частини квітки (квітколоже, оцвітина). Є в суниць (рис. 17, М), яблуні (рис.
17, Н), груші.

Рисунок 17 – Плоди
Хід роботи
Завдання 1. Скальпелем зробіть поперечний зріз через соковитий плід.
Визначте розташування та будову різних його шарів, кількість і розміщення
насінин.
Завдання 2. Розгляньте сухі плоди квасолі, гороху, пшениці, соняшника та
інших рослин. Зверніть увагу на їхню будову. Зарисуйте досліджені плоди та
підпишіть деталі їхньої будови.
Завдання 3. Провести визначення лікарської рослинної сировини (ЛРС).
Контрольні питання
1. Особливості структурно-функціональної організації сухих і соковитих
плодів.
2. Охарактеризувати види плодів.
Література: [1, с. 208–214; 3, с. 130–140; 10, с. 125–136; 11, с. 212–226; 13,
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с. 206–214; 16, с. 280–300; 19, Т. 2,с. 213–232; 18, с. 432–467].
Лабораторні роботи № 14, 15
Тема. Фармакогностичний аналіз збору
Мета: ознайомитися з будовою і різноманіттям ЛР, навчитися розпізнавати
ЛРС.
Обладнання та реактиви: роздатковий матеріал, таблиці.
Навчальні елементи:
Короткі теоретичні відомості та методичні поради
Лікарська рослинна сировина і продукти, одержані з неї, являють собою
повноцінний матеріал лише тоді, коли вони за всіма параметрами відповідають
чинним

НАД.

Ця

відповідність

визначається

шляхом

проведення

фармакогностичного аналізу.
Фармакогностичний аналіз – це комплекс методів аналізу лікарської
сировини рослинного і тваринного походження та їх продуктів, який полягає у
визначенні тотожності (ідентичності), чистоти і доброякісності.
Фармакогностичний аналіз складається із ряду послідовно виконуваних
аналізів – товарознавчого, макроскопічного, мікроскопічного і фітохімічного. У
деяких випадках він доповнюється визначенням біологічної активності сировини.
Лікарська рослинна сировина може бути цілою (totum), різаною (concisum),
порошкованою (pulveratum), у вигляді брикетів, гранул і лікарських зборів. Для її
дослідження доводиться вдаватися до різних методів фармакогностичного
аналізу.
Товарознавчий аналіз включає правила приймання сировини, регламентує
відбирання проб для проведення послідовних випробувань сировини. У ході
товарознавчого аналізу визначають вміст домішок, ступінь подрібненості і
пошкодженості сировини амбарними шкідниками, вміст вологи та золи.
Макроскопічний (від грецьк. macros – довгий, великий і scopeo – дивлюсь)
аналіз застосовується для визначення тотожності і доброякісності сировини.
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Мікроскопічний (від грецьк. micros – малий) аналіз застосовується для
встановлення тотожності сировини, як правило, у різаному, порошкованому
вигляді та ін.
Фітохімічний вид аналізу забезпечує виявлення діючих і супутніх речовин
та визначення вмісту біологічно активних сполук хімічними та фізико-хімічними
методами.
Методика макроскопічного аналізу в значній мірі залежить від
морфологічної

приналежності

лікарської

рослинної

сировини.

Звичайно

макродіагностика зводиться до вивчення зовнішніх ознак лікарської сировини
неозброєним

оком

або

за

допомогоюлупи

(10.)

чи стереомікроскопа,

вимірювання окремих його частин, визначення органолептичних показників
(колір,

запах,

смак). При

проведенні

аналізу користуються

відповідною

нормативно-аналітичною документацією на даний вид сировини.
Для визначення зовнішніх ознак досліджувану сировину розкладають
на аналізній дошці, матовому склі, шматку лінолеуму,клейонці або темному
папері (розміром 40 . 50 см) і розглядають у різних положеннях.
Розміри сировини визначають міліметровою лінійкою, а дрібне насіння і плоди
— за допомогою міліметрового паперу. Для крупних об’єктів (від 3 см і більше)
необхідно провести 10 – 15 вимірів, для дрібних (розміром до 3 см) — 20 – 30.
Потім обчислюють середнє значення. Колір сировини визначають при денному
світлі на поверхні сухої сировини, а також у зламі. Запах визначають, розтираючи
сировину між пальцями. Запах твердих, товстих об’єктів визначають після
зіскрібання ножем або подрібнення у ступці. Смак визначають у сухій сировині
(не ковтаючи) або в її 10 %-му 37 водному відварі. Смак визначається на
останньому етапі, коли встановлено, що сировина неотруйна.
Макроаналіз листка. На сухому листку визначають під лупою опушеність
верхньої та нижньої поверхонь, характер галуження жилок,виступають вони чи
вдавлені, а також колір з обох сторін, запах, смак (для неотруйних). Тонкі великі
листки, які у сировині звичайно бувають зім’ятими і зморщеними, розм’якшують
у вологій камері або занурюють на кілька хвилин у гарячу воду, а потім старанно
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розправляють пінцетом або препарувальними голками на рівній поверхні.
Відмічають форму пластинки листка, розчленування, край, жилкування,
відсутність або наявність черешка, піхви, розміри листків (довжину, ширину
пластинки, а іноді довжину черешка) Шкірясті листки

не потребують

попередньої обробки.
Макроаналіз трави. На сухій сировині визначають опушеність рослини, її
колір, запах, жилкування листків, розміри стебла. Діаметр квітки або суцвіття
визначають на сухому зразку, довжину і ширину листків – у розмоченому
вигляді.

У

розмочених

травах визначають

форму

і

характер

листка,

листкорозташування, характер прикріплення листка до стебла, форму стебла, тип
суцвіття, будову квітки і тип плода, якщо вони є. Листки, квітки і плоди
відривають і досліджують окремо.
Макроаналіз квіток. На сухому зразку визначають опушеність, колір,
запах і розміри, тобто діаметр квітки або кошика айстрових. Потім квітки
розмочують у гарячій воді для визначення їх будови. Розмочену квітку кладуть на
предметне скло, а потім під лупою або стереомікроскопом розчленовують її
двома голками, послідовно розривають і розглядають чашечку, віночок, тичинки і
маточку
Макроаналіз плодів. На сухому зразку визначають спочатку форму плода,
його тип (за ботанічною термінологією), зовнішній вигляд, колір, запах, смак,
іноді роблять поперечний розріз і визначають кількість гнізд і насінин у кожному
гнізді, наявність ефіроолійних канальців або вмістилищ тощо. Плоди із
соковитими оплоднями після сушіння стають більш або менш зморщеними і
втрачають первинну форму; після огляду в сухому стані їх розмочують у
киплячій воді протягом 5 – 10 хв., виймають насінини або кісточки з кістянок,
відмивають від м’якоті і насіння.
Макроаналіз насіння. Насіння не потребує попередньої обробки: його
безпосередньо розглядають неозброєним оком або в лупу. Визначають форму,
розміри й зовнішній вигляд оболонки насінини, яка може бути опушеною або
голою, гладенькою або ямчастою, колір, запах, смак. Крім того, діагностичне
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значення мають розміщення зародка, наявність і форма рубчика або насінного
входу.
Макроаналіз кори. Кора існує у вигляді плоских, жолобкуватих шматків
або скручена в трубочку, якщо її знято з тонких молодих гілок. Її розглядають у
сухому

вигляді,

визначають

колір,

розміри

(довжину

і товщину)

шматків. Зовнішня поверхня кори з бурим або сірим корком, звичайно гладенька
або з поздовжніми (або поперечними) зморшками, іноді з тріщинками. Кора гілок
і стовбурів має округлі або довгасті сочевички. Внутрішня поверхня кори
звичайно світліша, гладенька або ребриста. Характер поперечного зламу
залежить від внутрішньої будови кори. Якщо в корі багато луб’яних волокон,
злам буде нерівномірно cколотим, при тонких луб’яних волокнах – злам
щетинистий, волокнистий. Якщо волокон немає або мало, – злам рівний,
зернистий. Іноді для встановлення хімічної природи сполук кори її внутрішню
поверхню змочують різними реактивами.
Макроаналіз підземних органів. На сухому матеріалі без попередньої
обробки відмічають колір поверхні та внутрішньої частини підземного органа
(обов’язково на свіжому зламі або зрізі, бо при тривалому контакті з повітрям
поверхні буріють), для визначення розмірів вимірюють його довжину і діаметр у
найширшому

місці. Для

розпізнавання

типу підземних

органів

особливо

важливе значення має розміщення провідних елементів. Для їх виявлення об’єкт з
одного краю вирівнюють у поперечному напрямі скальпелем (тверді об’єкти
спочатку розмочують у воді) і розглядають неозброєним оком або під лупою.
Якщо за такого способу
елементів,
розмоченого

то роблять

не

досить виразно

видно

розміщення

товсті поперечні зрізи скальпелем

матеріалу, як

для

приготування

із

мікроскопічних

провідних
заздалегідь
зрізів,

і

забарвлюють флороглюцином або іншим реактивом на лігнін.
Мікроскопічний аналіз ЛРС
Необхідність в мікроскопічному і мікрохімічному дослідженні виникає при
аналізі різаної, порошкованної, пресованої, гранульованої лікарської рослинної
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сировини, а також при необхідності відрізнити ЛРС від можливих домішок,
зовнішній вигляд яких схожий з офіцинальною сировиною.
Для проведення мікроскопічного аналізу потрібний ряд оптичних приладів
і

допоміжних

інструментів.

Основні

з

них:

мікроскоп,

лупа,

поляроїди,об'єктивний і окулярний мікрометри. Для приготування зрізів
сировини використовують набір інструментів. Найчастіше це бритва і в
особливих випадках, якщо потрібно отримати серію дуже тонких зрізів,
мікротом. Універсальними в даний час є мікротоми, які відрізняються принципом
роботи пристрою, що подає об'єкт до ножа. Основними частинами мікротома є
ніж, закріплений в утримувачі «санчат», і пристрій, що піднімає його на певну
висоту.
Реактиви для мікроскопічного дослідження можна розділити на дві групи:
1) що включають (індиферентні) і прояснюють;2) реактиви для мікрохімічних
реакцій. Як прояснюючу рідину використовують воду, гліцерин, суміш
гліцерин—вода (1:2), 5 % розчин хлоралгідрату, водний розчин лугів, розчин
перекису водню.
Мікропрепарати, приготовані за допомогою різної техніки, поміщають на
предметне скло з нанесеною включаючою рідиною і накривають покривним
склом.
Підготовка зразка для мікроскопічного аналізу. Аналіз подрібненої
сировини починають із зовнішнього огляду, який проводять на сухому матеріалі
візуально або за допомогою лупи х10, бажано при денному освітленні.
Відзначають колір, опушенність, наявність яких-небудь додаткових ознак,
перевіряють запах при розтиранні шматочків

сировини між пальцями,

визначають морфологічну групу ЛРС.
Суху рослинну сировину перед роботою слід розм'якшити. З урахуванням
особливостей

об'єкту

застосовують

холодне

розмочування,

кип'ячення,

розм'якшення у водяних парах у вологій камері та інші.
Холодне розмочування. Найпоширеніший спосіб розм'якшення сировини,
що рекомендується для всіх органів рослини. Досліджувану суху сировину
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поміщають в колбу з сумішшю вода–гліцерин (2:1) або вода –96%-ный спирт–
глицерин (1:1:1) з додаванням фенолу або іншого консерванта. Протягом 1–2 діб
розмочують дрібне насіння, плоди, листя, трави, квітки. Кора, коріння,
кореневища, тверді плоди і насіння з щільною шкіркою, товсті стебла
рекомендується розмочувати 3–5 діб. Для цих же об'єктів можна скористатися
мацерацією у воді протягом 1–3 годин для набухання; потім об'єкти переносять в
суміш гліцерину із спиртом (1:1) і витримують 1–3 діб. Для ущільнення тканин
матеріал поміщають на 20–30 хв в спирт або в суміш спирт–гліцерин (2:1).
Розм'якшення в парах води. Головною відмінністю від холодного
розмочування є відсутність контакту сировини з водою. Спосіб триваліший,
проте він гарантує збереження структури і вмісту клітин, оберігаючи його від
вимивання, сублімації, надмірного набухання або ослизнення. Розм'якшення
проводять у вологій камері, якою може служити колба або эксикатор з водою.
Сировина в камері знаходиться в чашці або стаканчику і зволожується водяними
парами. Об'єкти м'які і тонкі залишають в атмосфері камери на добу, тверді – на 2
і більше доби.
Гарячий спосіб розм'якшення.
Розм'якшення у воді. Найбільш простий і швидкий спосіб полягає в
кип'яченні сировини у воді. Тонке листя і квітки не вимагають складної і тривалої
підготовки. Їх зазвичай розм'якшують, занурюючи в гарячу воду. Невеликі
шматочки рослинного матеріалу завдовжки 1 – 2 см зазвичай кип'ятять 3 – 5 хв;
кору і підземні органи рослин – 20 – 30 хв, залежно від щільності тканин.
Плоди і насіння не кип'ятять, а поміщають в марлевому мішечку на 15 – 30
хв в пари води так, щоб вони не були занурені у воду.
Слід пам'ятати, що шляхом вимочування або кип'ячення сировини у воді з
кліток віддаляється водорозчинний вміст. Крохмальні зерна при кип'яченні у воді
клейстеризуються.
Розм'якшення в розчині лугу. Для розм'якшення і одночасного просвітлення
шматочки листової пластинки (з краєм листка, ділянкою головної жилки)
поміщають у фарфорову чашку або хімічний стаканчик і кип'ятять в 3 – 5 %54

9ному розчині натрію (калію) гідроксиду протягом 2 – 5 хв залежно від товщини
об'єкту. Рідину зливають, а сировину промивають водою. Оброблений матеріал
залишають у воді і готують з нього препарати з поверхні.
Препарати шкірки плодів і насіння готують після кип'ячення в 5% розчині
калію гідроксиду протягом 15 – 20 хв, з подальшим роздавлюванням і
розділенням тканин.
Приготування препаратів з поверхні. Для приготування мікропрепарату
листка з поверхні дрібне листя використовується цілком, від великих беруть
окремі

ділянки

з

урахуванням

розподілу

найважливіших

діагностичних

елементів: край листка, зубчик по краю листка, ділянку головної жилки, верхівку
листка. Лист або його частину виймають препарувальною голкою і поміщають на
предметне скло в розчин хлоралгідрату або гліцерину. Якщо лист треба
розглядати з двох сторін, шматочок листової пластинки ріжуть на дві частини
скальпелем на предметному склі; одну частину обережно перевертають і
поміщають обидві частини поряд.
З товстого і шкірястого листя при необхідності готують роздавлені
препарати або поперечні зрізи. При аналізі різаного листя вибирають декілька
шматочків з крупною жилкою і краєм листка.
Препарати квіток для мікроскопічного аналізу готують з окремих частин
суцвіття (квітки, листочки обгортки і частин квітки (пелюстки, чашолистки),
розглядаючи їх з поверхні. Для ідентифікації плодів і насіння готують поперечні
зрізи. Для мікродіагностики кори і підземних органів із заздалегідь розм'якшеної
сировини готують поперечні, рідше подовжні зрізи.
Приготування зрізів. Для вивчення тканин і органів, що мають тверду
структуру, готують зрізи. Зрізи, призначені для мікроскопічного дослідження
роблять за допомогою бритви.
Для приготування зрізу крупні об'єкти (коріння, кореневища, кору, плоди,
насіння, товсте шкірясте листя) можна просто тримати в руці. Дрібні об'єкти, які
незручно тримати пальцями, або тонкі затискають в серцевину бузини, або
заливають в парафін.
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Серцевина бузини використовується для ніжних об'єктів (листя, квітки,
чашолистки і ін.), пробка – для твердіших об'єктів (тонке коріння, кора, плоди,
щільне листя і ін.). Пробки вибирають м'які, їх заздалегідь виварюють у воді
приблизно 15 хв до розм'якшення. Перед виготовленням зрізів шматочки
серцевини бузини 1 — 1,5 см довжини або розм'якшену пробку розрізають
уподовж на дві частини. Об'єкт затискають між двома половинками і роблять
зрізи, направляючи лезо бритви уздовж щілини. Об'єкт зрізають разом з бузиною
або пробкою, шматочки яких потім відокремлюють голкою від зрізів і викидають.
Зазвичай готують серію зрізів від декількох різних шматочків сировини, щоб
забезпечити наявність в препараті всіх діагностичних ознак.
Дуже дрібні плоди, насіння або інші об'єкти при необхідності заплавляють
в парафін. З парафіну готують кубик, зручний для утримування пальцями, потім в
одну з поверхонь кубика вкладають кінчик нагрітої препарувальної голки, в
розплавлене поглиблення швидко занурюють об'єкт і чекають, коли парафін
захолоне. Зрізають верхню частину об'єкту і відкидають, роблячи потім
поперечні або подовжні зрізи з середньої частини насіння або плоду. Їх
звільняють від парафіну і укладають у відповідну рідину.
Приготування фіксованих мікропрепаратів. Для зберігання і тривалого
використання готують фіксовані мікропрепарати. На нагріте предметне скло за
допомогою

скляної

палички

наносять

краплю

розплавленого

гліцерин-

желатинового реактиву. У краплю відразу ж поміщають розм'якшений об'єкт або
зріз, який швидко накривають покривним склом, уникаючи утворення бульбашок
повітря. До препарату приклеюють етикетку з найменуванням.
Приготування мікропрепаратів рослинних порошків. Мікропрепарати
рослинного порошку всіх морфологічних груп сировини готують однаково. На
предметне скло спочатку поміщають 2 – 3 краплі розчину хлоралгідрату, а потім
на кінчику скальпеля або зволоженої препарувальної голки вносять частинки
порошку, перемішують голкою до рівномірного змочування всіх частинок
рідиною, накривають покривним склом і злегка придавлюють ручкою голки.
Надлишок рідини видаляють смужкою фільтрувального паперу.
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Мікропрепарати

прогрівають

над

невеликим

полум'ям

або

на

електроплитці, не допускаючи висихання. Тримати препарат при прогріванні слід
похило, під кутом 10 – 15°, так з об'єкту краще віддаляються бульбашки повітря.
Не можна допустити різкого закипання рідини, оскільки при цьому частинки
порошку не прояснюються, а препарат заповнюється бульбашками повітря.
Мікроскопія. Для приготування мікропрепарату з поверхні використовують
дрібний цілий листок. У великих листків відбирають окремі ділянки з
урахуванням розподілення найважливіших діагностичних елементів. Для цього
досліджують край листка, зубчик по краю , ділянку головної жилки, верхівку і
основу. При визначенні різаного листка відбирають декілька шматочків з
великою жилкою та краєм листка.
При дослідженні мікропрепарату листка з поверхні звертають увагу на
наступні діагностичні ознаки: будову епідермісу, тип продихів, характер трихом
(волоски, залозки), наявність і форму кристалічних включень, механічної
тканини, різноманітних вмістищ, молочників, секреторних канальців і т. п.
Епідерміс

листка

характеризується

певною

формою

клітин

–

ізодіаметричною або продовгуватою з прямими або звивистими боковими
стінками, з тонкими або потовщеними оболонками.
Характерним є тип продихів, що визначається числом навколопродихових
клітин епідермісу. Форма продихів, їх розташування і характер оточених їх
клітинами епідермісу є постійними і характерними для кожного виду рослин.
Тому ці ознаки можуть мати діагностичне значення.
У дводольних розрізняють основні типи продихового комплексу:
- аномоцитний - продихи оточені невизначеним числом клітин, які не
відрізняються за формою і розміром від інших клітин епідермісу;
- анізоцитний - продихи оточені трьома навколопродиховими клітинами, з
яких одна менша від інших;
- парацитний – побічних клітин не менше двох і вони розміщені паралельно
щілині продиху.
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- діацитний – продихи оточені двома навколопродиховими клітинами,
сумісні стінки яких перпендикулярні продиховій щілині. Також є актиноцитний і
тетрацитний типи продихових апаратів.
У однодольних розрізняють 5 типів:
- аперигенний тип – продихи не мають типових навколопродихових клітин;
- біперигенний тип – продихи оточені двома навколопродиховими
клітинами, розміщеними латерально по відношенню до замикаючих;
- тетраперигенний тип – продихи оточені чотирма навколопродиховими
клітинами: з них дві клітини розміщенні латерально, а дві інших – полярно або
всі клітини латеральні, по дві з кожної сторони;
- гексаперигенний тип – продихи мають шість навколопродихових клітин, з
них дві полярні і чотири латеральні;
- мультиперигенний тип – число навколопродихових клітин більше шести;
вони розміщені навколо продиху кільцем або без визначеного порядку.
Для листків деяких рослин характерна наявність водяних продихів, які
характеризуються великим розміром і розміщені звичайно на верхівці листка або
зубчика, над гідатодою.
Епідермальні клітини навколо волоска, нерідко утворюють розетку, що є
діагностичною ознакою. Звертають увагу на характер шару кутикули, яка
покриває поверхню листка. Кутикула лежить тонким рівним шаром. Іноді вона
товста або місцями утворює потовщення у вигляді складок.
Важливе

діагностичне

значення

мають

трихоми

завдяки

великій

різноманітності будови. Найбільш розповсюдженим типом трихом є волоски.
Зустрічаються волоски одно- і багатоклітинні, прості і голівчасті (залозисті).
Прості волоски можуть бути однорядними, дворядними, багаторядними,
пучковими, нерозгалуженими або розгалуженими (зірчасті, гілчасті, Т-подібні), з
тонкими або товстими стінками. Їх поверхня може бути гладкою, бородавчастою
або повздовжньо-складчастою, що залежить від особливостей кутикули, яка
покриває волосок. Ще більш різноманітні головчасті волоски, які відрізняються
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будовою ніжки (одно-, дво- або багатоклітинною), і головки (шаровидною,
овальною або іншої форми, одно-, дво- або багатоклітинні).
Інший тип у епідермальних утворень – залозок. Вони притаманні багатьом
рослинам і цілим родинам, характеризуються певною формою і будовою. Як
правило, в залозках локалізується ефірна олія, але зустрічаються і інші
включення або залозки позбавлені вмісту.
Так, наприклад, ефірна олія у рослин родини губоцвіті міститься в великих
залозках, які розташовані на короткій ніжці і містять 8 (рідше 4 або 12) видільних
клітин, розташованих радіально. Багатьом рослинам родини складноцвітих
властиві залозки, які складаються з 2 рядів клітин, розташованих в 4 яруси.
У діагностиці листка мають значення різноманітні вмістища з ефірною
олією, слизом, смолами та іншими гідрофобними речовинами:
- схизогенні або схизо-лізогенні вмістища, розміщені в мезофілі листка;
- молочники, секреторні канальці, жилки.
У листках зустрічаються спеціальні клітини – ідіобласти, які містять
кристали оксалату кальцію, цистоліти та інші кристалічні включення. Кристали
оксалату кальцію можуть бути різноманітної форми і розмірів: поодинокі
кристали призматичної, ромбоедричної, октаедричної або іншої форми, у вигляді
окремих довгих голок або дрібних голочок, зібраних пучками (рафіди), зростки
кристалів

(друзи,

сферокристали),

скупчення

найдрібніших

кристалів

(кристалічний пісок). Клітини з кристалами розміщені серед клітин мезофілу або
утворюють кристалоносну оболонку навколо провідних пучків або груп волокон.
Рідше зустрічаються відкладення інших мінеральних речовин – карбонату
кальцію, кремнезему та ін.
Для виготовлення поперечного зрізу вибирають шматочок листка, який
містить головну жилку. Готують препарат таким чином, щоб в ньому був
представлений поперечний зріз головної жилки і частина мезофілу. Звертають
увагу на форму головної жилки, число, форму розміщення провідних пучків у
жилці. У будові провідних пучків відмічають положення флоеми і ксилеми,
наявність механічних тканин, кристалоносної обкладки та ін. Відмічають
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особливості структури мезофілу – лист дорсовентральний (палісадна тканина
розміщена з одного боку, а губчаста – з іншого) або ізолатеральний (палісадна
тканина – з обох боків); наявність аеренхіми, кристалів оксалату кальцію,
вмістищ, секреторних клітин і каналів, молочників та ін. На поверхні листка
добре ідентифікуєтья товста або складчаста кутикула, волоски
Плоди мікроскопія. Для визначення тотожності сировини готують
поперечні зрізи.
Діагностичне значення має будова оплодня. У ньому розрізняють три шари:
зовнішній – екзокарпій (епідерміс), середній – мезокарпій, внутрішній –
ендокарпій. Звертають увагу на форму, будову клітин епідермісу, на наявність і
особливості будови волосків. У мезокарпію діагностичне значення мають
механічні елементи, їх форма, число і розміщення ефіроолійних канальців,
провідних пучків, наявність кристалічних включень, форма клітин паренхіми та
ін. Ендокарпій у деяких плодів зростається з насіною шкіркою, іноді ендокарпій
репрезентований

механічною

тканиною

у

вигляді

клітин

з

помітними

потовщеннями.
Для розрізаної та подрібненої сировини діагностичне значення мають
клітини екзокарпію і ендокарпію, насінна шкірка; механічні елементи мезокарпію
і кристалічні включення.
Гістохімічні реакції проводять з порошком сировини на наявність жирної та
ефірної олії, на здерев’янілі елементи та ін.
Мікроскопія насіння. Для визначення тотожності сировини готують
поперечні зрізи. Звертають увагу на загальну будову насінини, характер і будову
насіної шкірки, величину і форму запасної поживної тканини – ендосперму,
форму і будову зародка – сім’ядолей, корінця, стебельця. Найбільше діагностичне
значення має насіна шкірка, яка складається з кількох шарів характерної будови.
Механічний шар шкірки складається з витягнутих елементів (типу волокон) або з
ізодіаметричних клітин. Для деяких насінин характерна наявність слизу в
епідермальних клітинах шкірки, для інших – пігментного шару. Форма клітин
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ендосперму, запасна поживна речовина і кристалічні включення також мають
діагностичне значення.
Порошок. Діагностичне значення має будова окремих шарів насіної шкірки,
особливо механічного і пігментного. Найчастіше шари шкірки насіння в
мікропрепараті порошку лежать пластами, що відповідає мікроскопічній картині
препаратів

шкірки

з

поверхні,

іноді

зустрічаються

кам’янисті

клітини

(невеликими групами і окремо). Нерідко в порошку зустрічається поєднання двох
або трьох шарів насіної шкірки, що також є характерною ознакою. Діагностичне
значення має вміст в клітинах ендосперму і зародку жирної олії, слизу,
кристалічних включеннь та ін.
Гістохімічні реакції проводять з порошком сировини на наявність жирної та
ефірної олії, слизу, здерев’янілих елементів та ін.
Якісні реакції проводять з витягом із сировини. Методика проведення
реакцій описана у відповідній нормативно-аналітичній документації.
Мікроскопія кори. Готують поперечні і повздовжні зрізи сировини. При
визначенні звертають увагу на зовнішню кору, розмішену до периферії від
закінчення серцевинних променів. Вона складається з первинної кори (якщо
збереглась), і перидерми і флоеми, яка розміщена від камбію до закінчення
серцевинних променів. Також звертають увагу на товщину, забарвлення,
наявність коленхіми, співвідношення товщини первинної і вторинної кори,
ширину серцевинних променів.
Діагностичними ознаками кори являються механічні елементи – луб’яні
волокна (склереїди), і кам’янисті клітини (склереїди), їх кількість, розміщення і
будова. Розміщуються механічні елементи поодиноко або групами, розсіяно або
поясами. Стінки луб’яних волокон або кам’янистих клітин сильно потовщені і
лігніфіковані. Діагностичне значення мають включення оксалату кальцію,
молочники, клітини з ефірною олією. Кристали оксалату кальцію мають різну
форму (друзи і поодинокі кристали). Поодинокі кристали частот зустрічаються в
окремих клітинах паренхіми або в клітинах паренхіми, оточуючих луб’яні
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волокна,

утворюючи

кристалоносну

обкладку.

Крохмальні

зерна,

що

зустрічаються у корі, дрібні і діагностичного значення не мають.
Корені, кореневища, цибулини, бульби, бульбоцибулини. Сировина може
бути коренями – radices, кореневищами – rhizomata , кореневищами і коренями –
rhizomata et radicibus, кореневищами з коренями – rhizomata cum radicibus,
цибулинами – bulbi, бульбами – tubera і бульбоцибулинами – bulbotubera.
Мікроскопія. Для визначення тотожності підземних органів готують
поперечні зрізи, рідше поздовжні.
Корені. При первинній будові кореня на поперечному зрізі помітна:
покривна тканина – епідерміс (епідерма, ризодерма), клітини якого часто
утворюють кореневі волоски. Під епідермісом розміщена первинна кора. У
однодольних рослин внутрішній шар кори (ендодерма) має характерну будову і
складається з одного ряду клітин з потовщеними внутрішніми і радіальними
оболонками. У центрі кореня розміщений центральний осьовий циліндр з
радіальним провідним пучком. При вторинній будові кореня на поперечному зрізі
помітна: покривна тканина – перидерма, кора і деревина. Перидерма складається
з корка, філогена і філодерми. Кора складається із клітин паренхіми, провідних
елементів лубу. Нерідко присутні механічні елементи: луб’яні волокна,
кам’янисті клітини. У деяких видів сировини у корі розміщені секреторні
вмістища, канальці, молочники. Лінія камбію більш або менш чітка. Деревина, як
правило, має променеву будову.
Кореневища. На поперечному зрізі у кореневищ однодольних рослин
покривна тканина представлена епідермісом. Часто епідерміс зруйнований. При
цьому зовнішні шари паренхіми кори обкорковілі. У деяких кореневищ під
епідермісом розміщена гіподерма. Кореневища дводольних рослин вкриті
перидермою. Провідні пучки у однодольних і у дводольних колатеральні,
біколатеральні, концентричні. У однодольних рослин вони закриті, у дводольних
відкриті. При безпучковій структурі для кореневища характерні ті ж елементи,
що і для коренів зі вторинною будовою, тільки у центрі кореневища – серцевина
іноді порушена.
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У бульбах і бульбоцибулинах переважаючою тканиною є паренхіма з
запасною поживною речовиною, в якій помітні провідні пучки.
Найважливішими діагностичними ознаками для підземних органів є
розміщення

і

характер

провідних

і

механічних

елементів,

наявність

різноманітних вмістищ, канальців, молочників, кристалів оксалату кальцію,
запасної поживної речовини (крохмаль, слиз, інулін, жирна олія) та ін.
При мікроскопічному дослідженні подрібненої та порізаної сировини
відмічають характер потовщення судин і трахеїд, наявність і форму механічних
елементів (волокна, кам’янисті клітини), кристалів оксалату кальцію, молочників,
секреторних вмістищ, канальців та ін.
Хімічні

реакції.

Складовою

частиною

мікроскопічного

аналізу

є

проведення гістохімічних реакцій. З одного боку, вони дозволяють встановити
наявність в ЛРС речовин (жирне і ефірне масло, смоли, вміст молочних судин,
слиз, інулін, алкалоїди, дубильні речовини і ін.), що діють, і нерідко їх
локалізацію в тканинах рослини. З іншого боку, за допомогою гістохімічних
реакцій визначають різні частини клітки, характер оболонки, її одеревіння, вміст
клітинного соку, включення. Необхідні гістохімічні реакції проводять на
поперечному зрізі розм'якшеної сировини або з порошком сухих органів рослини.
Гістохімічні реакції.
1. Реакція на слиз
– з розчином метиленового синього. Зріз поміщають на декілька хвилин в
розчин метиленового синього в спирті (1:5000), потім переносять в гліцерин; слиз
забарвлюється в блакитний колір.
– з сульфатом міді і лугом. Зріз поміщають на 5-10 хвилин в насичений
розчин сульфату міді, промивають водою і преносят в 50 % розчин гидроксида
калія; слиз забарвлюється в блакитний колір (рослини родини мальвові), або в
зелений (рослини родини лілейніх).
2. Реакція на ефірну олію. Зріз поміщають на декілька хвилин в розчин
судана 3, а потім перекладають у воді або гліцерині. Ефірне масло забарвлюється
в зелений колір. Для відмінності ефірних масел від жирів застосовують розчин
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метиленового синього у воді (0,1 г метиленового синього в 500 мл води). Об'єкти
поміщають на декілька хвилин в реактив, а потім переглядають у воді або
гліцерині. Ефірне масло забарвлюється в синій колір.
3. Реакція на антраценпохідні. Зріз поміщають на наочне скло в краплю 5%
розчину натрію гидроксида або амонія гидроксида, додають краплю гліцерину,
накривають покривним склом і спостерігають під мікроскопом червоне або
фіолетово-червоне фарбування тканин, в яких локалізуються антраценпохідні.
4. Реакція на дубильні речовини. Зріз поміщають в краплю хлориду заліза
або 1% водний розчин залізоамонійних квасців, накривають покривним склом і
спостерігають фарбування препарату під мікроскопом. Тканини, де містяться
дубильні речовини, забарвлюються в чорно-синій або чорно-зелений колір.
5. Реакція на жири. Зріз поміщають на декілька годинників в розчин Судану
3, потім промивають 50% спиртом і переносять в гліцерин. Судан 3 забарвлює
жири в оранжево-червоний колір.
6. Реакція на крохмаль. На зріз наносять краплю розчину Люголя,
накривають покривним склом і спостерігають під мікроскопом. Крохмальні зерна
набувають синіше або фіолетове фарбування.
7. Реакція на клітковину. Зріз поміщають на наочне скло в 1% розчин
флороглюцина в спирті, відсисають реактив фільтрувальним папером, на зріз
наносять краплю концентрованої соляної кислоти і через 1-2 хв додають краплю
гліцерину; накривають покривним склом і вивчають під мікроскопом при малому
збільшенні. Оболонки клітки, що одеревіли, набувають вишневого фарбування.
Вивчення анатомічних діагностичних ознак кори:
1.Вивчити загальний характер анатомічної будови кори на постійному
препараті поперечного зрізу.
2.Замалювати схему будови кори:
- пробковий шар;
- колленхіма;
- первинна кора (відзначити розташування механічних елементів);
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- вторинна кора (відзначити ширину і форму серцевинних променів і
розташування
механічних елементів).
3.Приготувати мікропрепарат порошку кори. Вивчити при малому і
великому збільшенні механічні елементи і кристалічні включення оксалату
кальцію. При великому збільшенні замалювати і позначити:
- луб’яні волокна з кристалоносною обкладкою;
- кам'янисті клітини.
Вивчення анатомічних діагностичних ознак коріння і кореневищ.
1.Встановити на постійних препаратах поперечних зрізів тип будови кореня
і кореневища.
2.Замалювати схему анатомічної будови кожного об'єкту.
3.Виявити типи судинно-волокнистих пучків.
4.Вивчити при великому збільшенні елементи ксилеми і флоеми.
5.Вивчити характер будови:
- покривної тканини;
- первинної і вторинної кори;
- серцевинних променів;
- кристалів оксалату кальцію;
- клітин із слизом і ефірною олією.
6.Вивчити при малому і великому збільшенні типи судин на подовжньому
зрізі кореня.
7.Замалювати і позначити їх.
Вивчення анатомічних діагностичних ознак листя
- Будова (дорсивентральна, ізолатеральна)
- Мезофіл (характер палісадної та губчастої тканини)
-

Включення:

кристалоносна

кристалічні

(поодинокі

кристали,

сферокристали,

обкладка, друзи, рафіди, кристалічний пісок, цистоліти);

секреторні структури: вмістилища, молочні судини, канали
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- Епідерма верхньої та нижньої поверхонь листка (форма і контур клітин:
ізодіаметричні, прямостінні); тип продихового апарата (діацитний, парацитний,
анізоцитний, аномоцитний, тетрацитний)
- Тип трихом (волоски, залозки)
- Кутикула (тонка, товста, рівна, складчаста, бородавчаста)
Хід роботи
Завдання 1. Провести аналіз збору (ЛРС).
Контрольні питання
1. Макроскопічний аналіз.
2. Мікроскопічний аналіз.
3. Гістохімія.
Література: [1, с. 208–214; 3, с. 130–140; 10, с. 125–136; 11, с. 212–226; 13,
с. 206–214; 16, с. 280–300; 19, Т. 2,с. 213–232; 18, с. 432–467; 18, с. 486–494].
2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
А 5 (відмінно) 90−100
Студент має глибокі, міцні і системні знання з усього теоретичного
курсу, може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях
спеціальну термінологію, володіє латинськими назвами, володіє понятійним
апаратом; уміє застосувати здобуті теоретичні знання під час розв’язання
практичних завдань, що стосується нових технологій дослідження структури
клітини; самостійно може підготувати змістовний реферат і захистити основні
його положення.
В 4,5 (добре) 85−89
Студент має глибокі, міцні та системні знання з усього теоретичного
курсу, може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях
спеціальну термінологію, володіє понятійним апаратом, латинськими назвами,
але у своїх відповідях може допустити неточності, зустрічаються незначні
66

помилки під час виконання завдань; самостійно може підготувати змістовний
реферат і захистити основні його положення.
С 4 (добре) 75−84
Студент знає програмний матеріал у повному обсязі, має практичні
вміння, але не вміє самостійно логічно мислити, зокрема, підготувати реферат
і захищати його положення. Відповідь його повна, змістовна, але з певними
неточностями.
D 3,5 (задовільно) 65−74
Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє
знання і розуміння основних положень, за допомогою викладача може
аналізувати матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість
суттєвих. За допомогою викладача може підготувати реферативну роботу.
E 3 (задовільно) 60−64
Студент має початковий рівень знань, володіє необхідними уміннями та
навичками для вирішення стандартних завдань; виявляє розуміння основних
положень навчального матеріалу на репродуктивному (відтворюючому) рівні;
здатний з помилками дати визначення понять та термінів, що вивчаються;
може самостійно оволодівати частиною навчального матеріалу, але висновки
робить нелогічні, непослідовні.
FХ 2 (незадовільно) 35−59
Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності;
слабко орієнтується в поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання
навчального матеріалу викликає значні труднощі; робить спробу розповісти
суть заданого, але відповідає лише за допомогою викладача на рівні «так» чи
«ні»; однак може самостійно знайти в підручнику відповідь.
X 1 (незадовільно) 1−34
Студент зовсім не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками
та науковими термінами з дисципліни, що вивчається, зовсім не здатний до
самостійного вивчення дисципліни.
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Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється у вигляді заліку, що
проводяться після закінчення семестру (закінчення курсу). Отримана кількість
балів переводиться в національну шкалу відповідно до таблиці, наведеної нижче,
та виставляється в екзаменаційну відомість.
Відповідність рейтингових балів і національної шкали оцінювання:
Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

відмінно

82–89

добре

74–81
64–73

задовільно

60–63
35–59

0–34

незадовільно з можливістю повторного
складання
незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
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