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оточений декількома дрібними ділянками склеренхіми�� 
субепідермально у черешку листка персеї американсь-
кої не спостерігалося механічного кільця, що, скоріш за 
все, пов’язано з віком рослини��

Край листкової пластинки армований одним шаром 
коленхіми��

Відмінними рисами анатомічної будови є форма 
черешка та центральної жилки на поперечному зрізі, 
форма провідного пучка та розміщення його на попе-
речному зрізі, види кристалічних включень��

Особливості анатомічної будови листя рослин родини 
лаврові узагальнено на рис�� 2��

Висновки
1. на підставі дослідження морфологічної будови 

листя лавра благородного та листя персеї американсь-
кої встановлено загальні та відмінні ознаки цих видів 
сировини. Обрано критерії морфологічного опису та 
створено морфологічний опис листя персеї амери-
канської з визначенням діагностичних ознак (розмір, 
консистенція, запах листя, форма та колір жилок).

2. Вивчення анатомічної будови листя лавра 
благородного та листя персеї американської доз-
волив встановити загальні риси будови (форма 
клітин епідерми з обох боків листкової пластинки, 
пористість оболонок епідермальних клітин, тип 
продихового апарату, типи та топографія трихом, 
однопучковість черешка та центральної жилки), 
виділити діагностичні риси (форма черешка на по-
перечному зрізі, локалізація та форма провідного 
пучка черешка та центральної жилки, ступінь роз-
витку механічного кільця обабіч провідної системи, 
наявність дрібних поодиноких кристалів оксалату 
кальцію у паренхімі листя персеї американської та 
друз оксалату кальцію у паренхімі листя лавру бла-
городного).

3. Одержані результати можуть створити під-
ґрунтя для розробки розділів «Ідентифікація а» 
та «Ідентифікація В» нормативної документації на 
листя персеї американської як перспективного ви-
ду лікарської рослинної сировини.

І. Ю. Посохова, О. П. Хворост, Ю. а. Федченкова 

ПОРІВнЯЛЬниЙ анаЛІз МОРФОЛОГО-анаТОМІЧниХ 
ОСОБЛиВОСТеЙ БудОВи ЛиСТЯ ПОШиРениХ 
ПРедСТаВниКІВ РОдини LAURACEAE

Ключові слова: Lauraceae, Laurus nobilis L., Persea аmericana Mill., 
листя, морфологія, анатомія, будова��

Проведений порівняльний аналіз морфолого-анатомічної будо-
ви листя лавра благородного та персеї американської дозволив виді-
лити загальні та відмінні риси будови цих видів сировини�� На цій 
підставі обрано критерії, які можуть бути представлені у розділах 
«Ідентифікація А» та «Ідентифікація В» проекту монографії «Персеї 
листя»��
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