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Виды растений семейства Salicaceae – ценные источники ле-
карственного растительного сырья, которое издавна применяется 
в народной медицине�� Растения рода Salix L�� отличаются разно-
образием химического состава и содержат комплекс биологически 
активных соединений: полифенольных соединений, фенологли-
козидов, салицилатов, флавоноидов, гидроксикоричных кислот, 
эфирных масел, витаминов, каротиноидов, полисахаридов, микро-
элементов�� Проведено углубленное изучение анатомического стро-
ения побегов Salix elaeagnos Scop�� флоры Украины с применением 
методов световой и электронной микроскопии, ультраструктуру 
поверхности эпидермальной ткани листьев дополнительно изуча-
ли, используя методы сканирующей микроскопии, и установлены 
основные диагностические микроскопические признаки лекарс-
твенного сырья�� Результаты исследования значительно расширяют 
сведения об анатомическом строении побегов Salix elaeagnos Scop�� 
флоры Украины и будут использованы при стандартизации сырья 
видов семейства Salicaceae.

N. V. Borodina, V. M. Kovalуov, O. M. Koshovyi, O. V. Hamulia

A STUDY OF THE ANATOMIC STRUCTURE OF SHOOTS OF 
THE SALIX ELAEAGNOS SCOP. OF UKRAINIAN FLORA

Keywords: Salix elaeagnos Scop��, shoots, microscopic features, SEM��

Plant species of the Salicaceae family are valuable sources of 
medicinal plant material that has been used in traditional medicine�� 
Plants of the genus Salix L�� are distinguished by a variety of chemical 
composition and contain a complex of biologically active compounds: 
primarily polyphenolic compounds, phenol glycosides, salicylates, 
flavonoids, hydroxycoric acids, essential oils, vitamins, carotenoids, 
polysaccharides�� An in-depth study of the anatomical structure of the 
shoots of Salix cinerea L�� has been carried out and the main diagnostic 
macro- and microscopic features of perspective medicinal raw materials 
have been established�� The study of the anatomical structure of goat 
willow shoots was performed using the methods of light and electron 
microscopy�� The ultrastructure of the epidermal leaf tissue surface was 
further studied using scanning microscopy techniques�� The obtained 
results significantly expand information on the anatomical structure of 
shoots of Salix elaeagnos Scop�� flora of Ukraine and could be used in the 
standardization of raw materials of species of the family Willow��

актуальність
Інфекційні захворювання сечовидільної систе-

ми є одними з найбільш поширених�� Щорічно у світі 
реєструється більше 150 млн�� випадків таких захворю-
вань, частота даної патології становить до 40 % госпі-
тальних інфекцій [9]��

Як альтернативний метод комплексного лікування та 
профілактики інфекційних захворювань сечовидільної 
системи в усьому світі широко застосовується фітотера-
пія�� Препарати з лікарської рослинної сировини (ЛРс) ма-
ють антимікробну, протизапальну, сечогінну, літолітичну 
та спазмолітичну дію, і однією з найбільш широко вико-
ристовуваних видів ЛРс є листя мучниці звичайної [2]��

В Українi зареєстровано декілька лікарських препа-
ратів, функціональних і дієтичних добавок, до складу яких 
входять біологічно активнi речовини (БАР) листя мучниці 
звичайної, зокрема складний настiй Панкова, Фіторен то-
що�� сировина входить до складу деяких зборiв, але віт-
чизняного галенового або новогаленового монопрепарату 
з листя мучниці на ринку України немає [6, 10]��

Головними діючими БАР цієї ЛРс є простi феноли, фе-
нолкарбонові та гiдроксикоричнi кислоти, флавоноїди та 
дубiльнi речовини [10]��У листі Arctostaphylos uva-ursi L�� 
виявлено флавоноїди: катехін, епікатехін, епігалокатехін, 
епікатехіна галат, кверцетин, ізокверцетин, кверцетин-3-
О-(6-О-галуол-галактозид), кверцетин-3-О-арабінофура-
нозид, кверцетин-3-О-арабінопіранозид, кверцетин-3-О-
бета-D-(6-О-галуолгалактозид), кверцетин-диглюкозид, 
кверцетин-моноглюкозид, кемпферол, кверцитрин; біоф-
лавони: мірицетин, глікозид мірицетина, міріцетин-3-О-
бета-D-галактозид, міріцетин-3-О-галактозид, міріцетрин 
(3-О-рамнозид міріцетину), а також гіперозид, уваретин, 
ізоуваретин [10, 15]�� Виявлено сапоніни: α-амірин, α-
аміринацетат, урсолова, олеанова, бетулінова кислота, 
уваол та лупеол [10]�� Дубильні речовини представлені: 
таніном, таніновою кислотою, елаготаніном корілагіном, 
катехол-танінами, галотанінами: 2,3,6-галуол-D-глюко-
зою, гекса-О-галуол-бета-D-глюкозою, пента-О-галуол-
бета-D-глюкозою, арбутиновим естером галової кислоти, 
1,2,3,6-тетрагалуолглюкозою, тригалуол-глюкозою [11, 
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