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Мета роботи. Дослідження анатомічної будови та встановлення основних
діагностичних ознак шліфованих та нешліфованих плодів моркви дикої та
моркви посівної.
Матеріали і методи. Досліджували 10 серій нешліфованих плодів моркви
дикої та моркви посівної, а також 5 серій шліфованих плодів моркви посівної.
Мікропрепарати готували відповідно до загальних правил.
Результати й обговорення. Як основні анатомічні діагностичні ознаки
нешліфованих плодів моркви дикої та моркви посівної обрано наявність
чотирьох виступаючих ребер на опуклому та двох на внутрішньому боці
мерикарпію, простих одноклітинних волосків із бородавчастою поверхнею.
На мікропрепаратах шліфованих плодів моркви посівної виявлено фрагменти
цих структур, що може бути пов’язано з особливостями їх заготівлі. Спільними
діагностичними ознаками для усіх зразків було наявність чотирьох округлотрикутних канальців в головних ребрах і двох овальних на увігнутій стороні
мерикарпію, наявність в ендоспермі клітин з алейроновими зернами,
друзами та поодинокими кристалами кальцію оксалату.
Висновки. Результати дослідження анатомічної будови плодів моркви
дикої та моркви посівної використані при розробці проекту розділу
«Ідентифікація В» національної частини монографії «Моркви дикої плодиN».
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Вступ. За даними літератури рід Морква
(Daucus L.) належить до родини Селерові (Apiaceae
L.) і нараховує 20–25 видів [1–8]. Результати генетичних аналізів американських дослідників свідчать, що
обидві рослини мають близьку генетичну структуру і
підтверджують, що морква посівна (Daucus carota
subsp. sativus (Hoffm.) Arcang.) є підвидом моркви дикої (Daucus carota L.) [3, 6, 7]. Однак попри генетичну
спорідненість, плоди цих рослин мають деякі морфолого-анатомічні відмінності, а саме відсутність шипів
та опушення у плодів моркви посівної. Раніше пові-

домлялось, що спеціалісти Інституту ботаніки НАН
України ім. М. Г. Холодного пояснили таку різницю
шліфуванням – обов’язковою обробкою при заготівлі
цього виду сировини [9].
В індійській народній медицині екстракти з плодів
моркви дикої використовували для регуляції менструального циклу [2]. Іранські вчені встановили, що метанольні екстракти плодів моркви посівної проявляли гіпоглікемічну, антидіабетичну, сечогінну, антиноцицептивну, антибактеріальну та антиоксидантну активності [4,
7]. Індійські вчені стверджують, що екстракти плодів
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моркви дикої у дослідах на щурах сприяли зниженню
рівня холестерину в крові, проявляли спазмолітичний,
протизапальний, знеболювальний, кардіо- та гепатопротекторний ефекти [8]. В ході експериментів на щурах
пакистанські вчені встановили, що метанольні екстракти плодів моркви дикої у дозі 10 мг/кг сприяють нормалізації артеріального тиску у піддослідних тварин [10].
На сьогодні монографія на плоди моркви дикої входить до Фармакопеї Народної Республіки Китай [5]. Крім
того, до Британської трав’яної фармакопеї входить трава моркви дикої [11]. В Україні плоди моркви дикої та
моркви посівної є неофіцинальною сировиною, а єдиним нормативним документом, що регламентує якість
плодів моркви дикої, є тимчасова ФС 42-2817-91 [9].
Проте методи аналізу, запропоновані у цьому документі, застарілі. Тому на сьогодні виникає потреба розробки
монографії до ДФУ на запропоновані види сировини.
Для цього, відповідно, необхідно провести комплексне
фармакогностичне дослідження плодів моркви дикої та
моркви посівної на сучасному науковому рівні, включно
вивчення анатомічної будови.
Мета роботи – дослідження анатомічної будови,
встановлення основних діагностичних ознак шліфованих та нешліфованих плодів моркви дикої та моркви посівної для розробки розділу «Ідентифікація В» проекту
Національної монографії ДФУ «Моркви дикої плодиN».
Матеріали і методи. Для дослідження мікроскопічної будови використовували 10 серій шліфованих
та нешліфованих плодів моркви посівної, а також 5
серій нешліфованих плодів моркви дикої, які були заготовлені самостійно на території Харківської, Сумської, Полтавської, Хмельницької, Одеської та Житомирської областей, а також сировину промислового
виробництва ПАТ «Галичфарм» (м. Львів).
Мікропрепарати для дослідження готували із фіксованих у суміші етанол-гліцерин-вода (1:1:1) шліфованих
та нешліфованих плодів моркви посівної та нешліфованих плодів моркви дикої. Мікропрепарати готували за
загальними правилами. Анатомічні ознаки сировини ви-

вчали за допомогою мікроскопів «Ломо Мікмед-1» та
«Granum» при збільшенні у 40–100 разів. Результати
дослідження фотографували за допомогою камери
«Digital camera for microscope DCM 300».
Результати й обговорення. За анатомічною будовою усі досліджувані серії плодів моркви дикої та
моркви посівної відрізнялись незначно.
На поперечному перерізі плоди моркви дикої та
моркви посівної мали трапецієподібну форму зі злегка увігнутим всередину абаксіальним боком. На зов
нішньому опуклому боці нешліфованих плодів моркви дикої та моркви посівної проглядались чотири головні ребра з багатоклітинними шипами. В той же
час, таких утворень не виявлено у зразках шліфованих плодів моркви посівної. Поперечні перерізи нешліфованих (рис. 1А) та шліфованих (рис. 1Б) плодів
моркви зображено на рисунку 1.
Анатомічну будову шипів на великих ребрах нешліфованих плодів моркви дикої та моркви посівної
зображено на рисунку 2.
На увігнутому боці мерикарпію нешліфованих плодів моркви дикої та моркви посівної знаходились два
малі ребра, які вкриті простими одноклітинними товстостінними волосками з дещо бородавчастою поверхнею (рис. 3). На мікропрепаратах шліфованих
плодів моркви посівної, у свою чергу, було виявлено
лише фрагменти таких волосків.
Перикарп складався з майже ізодіаметричних клітин паренхіми з прямими тонкими стінками та дрібних
тангентально витягнутих клітин склеренхіми. Як видно
на рисунку 3, на головних ребрах розташовувались
великі схізогенні внутрішні канальці, а між ребрами –
провідні пучки закритого колатерального типу.
Канальці, які знаходились в ребрах на опуклому боці
мерикарпію, мали овально-трикутну форму (рис. 3).
Два великі зближені улоговинні канальці з темнобурими вистилаючими клітинами, що розташовуються в ребрах абаксіального боку, мали овальну форму
(рис. 4).

А
Б
Рис. 1. Поперечний переріз нешліфованих (А) та шліфованих плодів моркви (збільшення ×10).
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А
Б
Рис. 2. Поперечний переріз нешліфованих (А) та шліфованих (Б) плодів моркви (збільшення ×40): 1 – шипи на
великих ребрах; 2 – залишки шипа.

Рис. 3. Поперечний переріз плодів моркви (збільшення ×40): 1 – одноклітинні волоски на малому ребрі
мерикарпіїв; 2 – провідний пучок закритого колатерального типу; 3 – схізогенні внутрішні канальці овальнотрикутної форми.

А

Б

Рис. 4. Поперечний переріз плодів моркви (збільшення ×100 (А) та збільшення ×40 (Б)): 1 – зближені внутрішні
канальці на увігнутому боці плода; 2 – провідні пучки.
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Структура мезокарпу представлена великими паренхіматозними клітинами з тонкими стінками. Клітини ендосперму заповнені алейроновими зернами
та краплями жирної олії (рис. 5). Крім того, зустрічаються друзи і поодинокі кристали кальцію оксалату.
Ендокарп складався з дрібних тангентально витягнутих клітин з прямими, злегка звивистими стінками.
Інтегумент зародка одношаровий, був утворений
дрібними сильно витягненими, майже сплющеними
клітинами, що щільно прилягали одна до одної. Зародок мав еліпсоїдну форму, утворений дрібними
тонкостінними клітинами.
У подальшому було проаналізовано вимоги існуючої нормативної документації, яка регламентує якість

плодів моркви дикої, встановлено відповідність досліджуваних серій цим вимогам. Відповідність шліфованих та нешліфованих плодів моркви дикої та
моркви посівної вимогам тимчасової ФС 42-2817- 91
представлено в таблиці 1.
За результатами порівняльного аналізу можна зробити висновок, що нешліфовані плоди моркви дикої та
моркви посівної мали ідентичну анатомічну будову і повністю відповідали вимогам тимчасової ФС 42-2817-91.
Шліфовані плоди моркви посівної частково відповідали цим вимогам, оскільки на мікропрепаратах цього
виду сировини виявлено лише фрагменти шипів та
волосків. Цей факт можна пояснити особливістю заготівлі даної сировини, а саме процесом шліфування.

Рис. 5. Поперечний переріз плодів моркви (збільшення ×100): 1 – ендосперм з алейроновими зернами та
краплями жирної олії.
Таблиця 1
Відповідність анатомічних ознак плодів моркви дикої та моркви посівної вимогам тимчасової ФС 42-2817-91
Вимоги ФС 42-2817-91 щодо
анатомічних ознак моркви дикої

Нешліфовані плоди
моркви дикої

Нешліфовані плоди
моркви посівної

Шліфовані плоди моркви
посівної

Тонкостінна паренхіма зовнішньої
частини і склеренхіма із тангентально
витягнутих дрібних клітин внутрішньої
частини мерикарпіїв

Відповідає

Відповідає

Відповідає

Багатоклітинні шипи на ребрах
мерикарпіїв

Відповідає

Відповідає

Обламані (не відповідає)

Прості, одноклітинні, товстостінні
волоски з дещо бородавчастою
поверхнею

Відповідає

Відповідає

Обламані (не відповідає)

Чотири великі округло-трикутні
канальці в головних реберцях і два
великі овальні, зближені улоговинні
канальці на черевній стороні з темнобурими вистилаючими клітинами

Відповідає

Відповідає

Відповідає

Ендосперм із тонкостінних клітин,
заповнених жирною олією та
дрібними алейроновими зернами

Відповідає

Відповідає

Відповідає

Зустрічаються друзи і поодинокі
кристали кальцію оксалату

Відповідає

Відповідає

Відповідає
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Висновки. Досліджено анатомічну будову 15 серій шліфованих та нешліфованих плодів моркви дикої та моркви посівної. Встановлено, що за мікроскопічними ознаками плоди моркви дикої та моркви посівної відрізняються незначно.
Встановлено основні анатомічні діагностичні ознаки шліфованих та нешліфованих плодів моркви дикої
та моркви посівної. До таких ознак віднесено наявність чотирьох виступаючих ребер на адаксиальному
та двох на внутрішньому боці мерикарпію, а також
простих одноклітинних волосків із бородавчатою поверхнею у нешліфованих плодів та фрагменти цих
структур у шліфованих плодів. Крім того, спільними
діагностичними ознаками усіх досліджуваних серій
було наявність чотирьох округло-трикутних канальців у головних ребрах і двох овальних на увігнутому
боці мерикарпію, наявність в ендоспермі клітин з

алейроновими зернами, друзами та поодинокими
кристалами кальцію оксалату.
Встановлено відповідність анатомічних ознак нешліфованих плодів моркви дикої та моркви посівної,
а також шліфованих плодів моркви посівної вимогам
існуючих документів, що регламентують їх якість.
Встановлено, що нешліфовані плоди моркви дикої та
моркви посівної повністю відповідають вимогам тимчасової ФС 42-2817-91, шліфовані плоди моркви посівної – частково відповідають.
Результати дослідження анатомічної будови плодів моркви дикої та моркви посівної використані при
розробці проекту розділу «Ідентифікація В» Національної монографії «Моркви дикої плодиN».
Конфлікт інтересів: відсутній.
Conflicts of interest: authors have no conflict of
interest to declare.

ИССЛЕДОВАНИЕ АНАТОМИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ПЛОДОВ МОРКОВИ ДИКОЙ И МОРКОВИ ПОСЕВНОЙ
А. А. Кисличенко1, О .О. Соколова2, А. Г. Котов2, В. В. Процкая1, И. А. Журавель1, Э. Э. Котова2
Национальный фармацевтический университет1, Харьков
Государственное предприятие «Украинский научный фармакопейный центр качества
лекарственных средств»2
vvprotskaya@gmail.com
Цель работы. Исследование анатомического строения и определение основных диагностических признаков
шлифованных и нешлифованных плодов моркови дикой и моркови посевной.
Материалы и методы. Исследовали 10 серий нешлифованных плодов моркови дикой и моркови посевной, а
также 5 серий шлифованных плодов моркови посевной. Микропрепараты готовили согласно общих правил.
Результаты и обсуждение. В качестве основных анатомических диагностических признаков плодов моркови дикой
и моркови посевной были выбраны наличие четырех выступающих ребер на выпуклой и двух на внутренней стороне
мерикарпия, простых одноклеточных волосков с бородавчатой поверхностью. На микропрепаратах шлифованных
плодов моркови посевной обнаружены фрагменты этих структур, что может быть связано с особенностями их
обработки. Общими диагностическими признаками для всех образцов были наличие четырех округло-треугольных
канальцев в главных ребрах и двух овальных на вогнутой стороне мерикарпия, наличие в эндосперме клеток с
алейроновыми зернами, друзами и одиночными кристаллами кальция оксалата.
Выводы. Результаты исследования анатомического строения плодов моркови дикой и моркови посевной
использованы при разработке проекта раздела «Идентификация В» национальной части монографии «Моркови
дикой плодыN».
Ключевые слова: морковь дикая; морковь посевная; плоды; анатомическое строение; ГФУ.

THE STUDY OF ANATOMIC FEATURES OF DAUCUS CAROTA AND DAUCUS CAROTA SUBSP. SATIVUS
O. A. Kyslychenko1, O. O. Sokolova2, A. G. Kotov2, V. V. Protska1, I. O. Zhuravel1, E. E. Kotova2
National University of Pharmacy1, Kharkiv
State Enterprise "Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center for Quality of Medicines"2
vvprotskaya@gmail.com
The aim of the work. Research of the anatomical structure and establishment of the main diagnostic features of polished
and non-polished Daucus carota L. fruits and Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Arcang. fruits.
Materials and Methods. 10 series of polished Daucus carota L. fruits and Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Arcang. fruits and 5
series of unpolished of Daucus carota L. fruits were studied. Microslides were prepared in accordance with the general rules.
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Results and Discussion. The four protruding edges on the convex and two on the inner side of mericarp, simple unicellular
hairs with a warty surface were chosen as the main anatomical diagnostic features of the unpolished fruit of Daucus carota
L. and Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Arcang. fruits. On microslides of Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.)
Arcang. polished fruits. The fragments of these structures were discovered, which may be due to the features of their
harvesting. The presence of four round-triangular tubules in the major edges and two ovals on the concave side of the
mericarp, the presence of cells with aleuroneous grains, druses and single crystals of calcium oxalate in the endosperm
were the common diagnostic features for all specimens.
Conclusions. The results of the study of the anatomical structure of Daucus carota L. fruits and Daucus carota subsp.
sativus (Hoffm.) Arcang. fruits were used in the design of the "Identification B" section of the national part of the "Daucus
carota fruits" monograph.
Key words: Daucus carota; Daucus carota subsp.; sativus; fruits; anatomical structure; SPhU.
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