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Резюме: Визначена анатомічна будова листка хеномелесу. Діагностичними ознаками листка 
хеномелеса є зубчики-вирости з червоно-бурим вмістом по краю листкової пластинки, 
поодинокі одноклітинні волоски, розміщені лише на абаксіальній стороні листка, 
кристалоносна обкладка жилки. Мікрохімічні реакції підтверджують наявність клітин-
ідіобластів, наповнених слизами та гідроксикоричними кислотами.  
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Вперше на хеномелес як на плодову рослину звернув увагу академік М.Ф. Кащенко і 

почав вирощувати його у заснованому ним акліматизаційному саду у Києві у 1914 році. Він 
включив хеномелес до числа найцікавіших малорозповсюджених рослин із метою 
використання його у різних галузях народного господарства, але селекційної роботи з ним 
проведено не було. З часом цей генофонд став основою для створення великого колекційного 
фонду відділу акліматизації плодових рослин НБС. Вперше комплексне вивчення плодів 
хеномелесу було проведено в Уманському сільськогосподарському політехнікумі у 30-ті 
роки минулого століття. У 1937 р. на дослідній станції Спиртотресту в Немєшаєво під 
Києвом було закладено плантацію хеномелесу площею 2 га, з якої перед Великою 
Вітчизняною війною вперше було одержано урожай. Однак слабкий рівень переробної 
промисловості й відсутність високоякісних помологічних сортів не сприяли поширенню 
нової плодової культури. Згодом, у 50-ті роки, високу оцінку одержали плоди хеномелесу в 
УкрНДІ харчової промисловості у Харкові. З 1958 року для створення сировинної бази 
Харківський раднаргосп почав закладати промислові плантації у різних господарствах. У 80-
х роках минулого століття розпочато роботу з селекції хеномелесу у Донецькому філіалі 
Інституту садівництва. В Україні роботи з доместикації хеномелесу призвели до включення 
його з 2001 року до Реєстру сортів рослин України як повноправної плодової культури. 
Україна є лідером за впровадженням хеномелесу як плодової культури. Українські сорти 
селекції Національного ботанічного саду (НБС) НАНУ, виведені О.Н. Недвигою і С.В. 
Клименко – Цитриновий, Помаранчевий, Караваєвський, Вітамінний, Ян, Святковий, 
Амфора. З 2008 року почалося фармакогностичне вивчення сортів хеномелесу селекції НБС, 
що дало можливість виявити гепатопротекторні властивості екстракту листя хеномелесу 
сорту «Ян», стимулюючий вплив на кровотворення плодів хеномелесу сорту «Амфора», а 
також виділити сорти хеномелесу, плоди яких можуть використовуватися для лікування 
автоімунних захворювань [2].  

Мета дослідження. Метою даної роботи було дослідження анатомічної будови листя 
хеномелесу. 

Об’єктами вивчення було листя хеномелесу японського сорту «Ян», виведеного у 
відділі акліматизації рослин Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка, зібране у 
червні 2012 року.  
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Досліджували свіжу і висушену повітряно-тіньовим способом рослинну сировину, з 
якої приготували фіксований зразок, використовуючи суміш: спирт етиловий 96 % – 
гліцерин – вода (1:1:1) за загальноприйнятими методиками [1, 4]. Мікроскопічний аналіз 
проводили за допомогою мікроскопа марки «Sunny», використовуючи збільшення в 40, 100 і 
400 разів. Фотографування зразків проводили цифровою мікрофотокамерою eTREK DCM 
220.  

Морфологічна (макроскопічна) характеристика. Листки прості, короткочерешкові, 
шкірясті, голі, мають два прилистки. Форма листкової пластинки продовгувато-овальна, 
основа клиновидно звужена у короткий черешок, верхівка загострена, край листка 
нерівномірно зубчастий, на кінцях зубчиків темні точки. Колір зверху темно-зелений, знизу 
світло-зелений. Довжина листка 4–5 см, ширина 1,5–2 см. Жилкування сітчасте, пірчасто-
крайове, яскраво виражена на абаксіальній стороні листкової пластинки центральна жилка 
світло-жовтого кольору. Прилистки асиметричної округлої форми, край нерівномірно-
зубчастий. 

Запах приємний. Смак гіркуватий.  
Особливості анатомічної будови листя айви. Листкова пластинка дорзовентрального 

типу будови, гіпостоматична. Верхній епідерміс вкритий сильно вираженою зморшкуватою 
кутикулою двох типів – поздовжнього і променевого (рис. 1).  

Клітини верхнього епідермісу прямостінні ізодіаметричної багатокутної форми. По 
краю листкової пластинки клітини епідермісу прямокутної форми (рис. 2). 

 

       
Рис. 1. Кутикула верхнього епідермісу       Рис. 2. Клітини верхнього епідермісу 
листка хеномелесу (зб. 1×100).        краю листка хеномелесу (зб. 1×100). 
 

Продихи та опушення на адаксіальній стороні листка відсутні.  
Клітини нижнього епідермісу сильнозвивистостінні ізодіаметричної форми. Над 

жилкою клітини нижнього епідермісу полігональні, мають веретеновидну форму, їх клітинні 
стінки вервицеподібно потовщені (рис. 3).  

Багато продихів різного розміру, овальної форми. Замикаючі клітини продихів 
човникоподібні – внутрішні стінки клітин потовщені, щілина веретеновидна. Продиховий 
апарат аномоцитного типу (рис. 4).  

Опушення на абаксіальній стороні відсутнє.  
По краю листкової пластинки клітини епідерми формують зубчики-вирости з 

червоно-бурим вмістом (рис. 5).  
По жилці листка призматичні кристали оксалату кальцію формують 3–5-рядну 

кристалоносну обкладку (рис. 6). В деяких місцях обкладки зустрічаються друзи.  
На абаксіальній стороні листка зустрічаються поодинокі одноклітинні волоски, 

розміщені перпендикулярно до жилки (рис. 7).  
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Рис. 3. Клітини нижнього епідермісу         Рис. 4. Продиховий апарат листка 
листка хеномелесу (зб. 1×40).          хеномелесу (зб. 1×40). 

 

    
Рис. 5. Зубчики по краю листкової пластинки хеномелесу із червоно-бурим вмістом (А – зб. 

1×100; Б – зб. 1×400). 
 

   
Рис. 6. Кристалоносна обкладка по жилці         Рис. 7. Волоски листка хеномелесу (зб. 1×100). 
листка хеномелесу (зб. 1×40). 
 

Після проведення якісної мікрохімічної реакції на слизи з розчином метиленового 
синього спостерігали локалізацію слизів за темно-синім забарвленням у клітинах-ідіобластах 
паренхіми (рис. 8 (Б,В,Г)). Водночас пектинові речовини, які розташований поміж 
механічними волокнами флоеми і ксилеми розчином метиленового синього забарвлюється в 
блакитнпий колір (рис. 8 (А,В)). 

Б. А. 
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Рис. 8. Мікрохімічна реакція на слиз із розчином метиленового синього у листку хеномелеса 

(А, Б, В – зб. 1×100; Г – зб. 1×400; С – слизи; П – пектин). 
 

У зоні черешка і центральної жилки листка хеномелесу локалізуються клітини-
ідіобласти, наповнені гідроксикоричними кислотами, які при взаємодії з 0.5М розчином 

кислоти хлористоводневої, розчином 10 г натрію нітриту і 10 г натрію молібдату у 100 мл 
води (реактив Арнова) і розчином натрію гідроксиду розведеним утворюють червоно-

фіолетове забарвлення (рис. 9). 

                   
Рис. 9. Мікрохімічна реакція на гідроксикоричні кислоти із реактивом Арнова (А – зб. 1×40; 

Б – зб. 1×400). 
 

Таким чином, визначена анатомічна будова листка хеномелеса. Діагностичними 
ознаками листка хеномелеса є зубчики-вирости з червоно-бурим вмістом по краю листкової 
пластинки, поодинокі одноклітинні волоски, розміщені лише на абаксіальній стороні листка 
перпендикулярно до жилки, кристалоносна обкладка жилки. Мікрохімічні реакції 
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підтверджують наявність клітин-ідіобластів, наповнених слизами та гідроксикоричними 
кислотами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЛИСТА ХЕНОМЕЛЕСА 
CHAENOMELES JAPONICA L.  
Ковальская Н.П., Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Клименко С.В. 
Определено анатомическое строение листа хеномелеса. Диагностическими признаками листа 
хеномелеса являются зубчики-выросты с красно-бурым содержимым по краю листовой 
пластинки, одиночные одноклеточные волоски, которые встречаются лишь на абаксиальний 
стороне листа, кристаллоносная обкладка жилки призматическими кристаллами. 
Микрохимические реакции подтверждают наличие клеток-идиобластов, наполненных 
слизью и гидроксикоричными кислотами. 

 
RESEARCH OF ANATOMICAL STRUCTURE OF JAPAN QUINCE (CHAENOMELES 
JAPONICA L.) LEAF  
Kovalska N.P., Dzhan T.V., Konovalova E.Yu., Klimenko S.V. 
Identified anatomical structure of Japan quince (Chaenomeles japonica L.) leaf. Diagnostic features 
of leaf is cloves of with red-brown contents along the edge the leaf, single unicellular trichomes are 
only at the abaxial side of  leaf, vascular bundles with a crystal sheath of prismatic crystals of 
calcium oxalate. Microchemical reactions confirm the presence of idioblastic cells filled with 
mucus and hydroxycinnamic acids. 
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