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Актуальність. Лікарські рослини мають величезне значення для 
виробництва лікарських засобів�� Перспективними для всебічного 
вивчення є лікарські рослини, які таксономічно близькі до фармако-
пейних рослин та мають широку сировинну базу�� Одним з перспек-
тивних рослин для фармакогностичного дослідження є безсмертник 
приквітковий (Helichrysum bracteatum)�� За результатами попередніх 
фітохімічних досліджень було встановлено, що сировина безсмер-
тника приквіткового має різноманітний склад біологічно активних 
речовин�� Дослідження водного екстракту трави показали виражену 
антиоксидантну активність, яку визначали методом хемілюмінес-
ценції�� Морфо-анатомічне вивчення рослини є важливою складовою 
комплексного фармакогностичного дослідження, мета – визначення 
особливостей будови органів рослини для ідентифікації, розробки 
методів стандартизації та визначення локалізація біологічно актив-
них речовин�� Результати морфо-анатомічної будови лікарської рос-
лини є ключовими для розробки методів контролю якості��

Мета дослідження – вивчення морфологічної і анатомічної бу-
дови суцвіття, квіток, листя, стебла і коріння безсмертника прик-

віткового, встановлення і систематизація діагностичних ознак для 
методів контролю якості сировини безсмертника приквіткового��

Результати дослідження. Як об’єкт дослідження використову-
вали суцвіття, квітки, листя, стебло і коріння безсмертника прик-
віткового�� Для проведення мікроаналізу використовували мікроскоп 
«МС 10», (окуляри ×5, ×10, ×15, об’єктиви ×10, ×40)�� Фотографуван-
ня проводилося фотокамерою SONY DSC - W80, (діафрагма F / 3��2, 
витримка 1/80 с��)�� 

Результати та їх обговорення. Було проведено анатомічне 
дослідження частин рослини безсмертника приквіткового, а саме 
суцвіть, квіток, квітконоса, стебла і коріння�� В результаті роботи 
визначено діагностичні ознаки різних частин рослини, характерні 
для безсмертника приквіткового�� 

Висновки. Встановлені анатомічні ознаки будуть використані 
при розробці проєкту методів контролю якості для рослинної сиро-
вини безсмертника приквіткового�� 
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основний колатеральний пучок і по два малень-
ких бічних пучка, флоема пучка дрібноклітинна, 
ксилема добре розвинута. З боку флоеми і ксилеми 
клітини з більш потовщеними стінками (створен-
ня механічної тканини – склеренхіми), в старіших 
листках – склеренхіма. 

7. діагностичні ознаки кореневища: клітини 
мезодерми тонкостінні, під ендодермою окреми-
ми ділянками розташована вторинна флоема, над 

якою наявна склеренхіма. Між ділянками флоеми 
розташовується корова паренхіма, клітини вторин-
ної флоеми поступово дерев’яніють. кільце камбію 
добре виражено. Судини пористі, спіральні, розта-
шовані поодиноко або невеликими групами. 

8. Встановлені анатомічні ознаки будуть вико-
ристані при розробці проекту методів контролю 
якості для рослинної сировини безсмертника при-
квіткового. 


