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Резюме: Визначена анатомічна будова листка айви. Діагностичними ознаками 
листка айви є опушення абаксіальної сторони листка простими одноклітинними 
нитковидними товстостінними волосками, які переплітаються між собою, 
наявність навколо жилки клітин-ідіобластів, в яких виявляються проціанідини 
та тритерпеноїди, клітин-ідіобластів, наповнених гідроксикоричними 
кислотами, локалізація слизів у паренхімі флоеми в клітинах-ідіобластах 
паренхіми, а також всередині простих одноклітинних волосків.  

 
Ключові слова: айва, листкова пластинка, продихи, опушення, клітини-
ідіобласти, проціанідини, тритерпеноїди, гідроксикоричні кислоти.  

 
Айва відома як цінна харчова і лікарська рослина. На сьогодні – це 

перспективна плодова культура, яка успішно культивуються по всій території 
України завдяки селекційним роботам відділу акліматизації плодових рослин 
Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка. Сорти айви, виведені 
професором С.В. Клименко, занесені до Державного Реєстру сортів рослин 
України [2–4].  

В медичній практиці використовують слизистий відвар із насіння айви – 
при кровохарканні, маткових кровотечах, проносах, для примочок при 
захворюваннях очей, для полоскань при ангіні. Народні цілителі багатьох країн 
широко використовують плоди айви при шлунково-кишкових захворюваннях, 
для покращання діяльності травного каналу, як сечогінний засіб при набряках 
серцево-судинного походження, для лікування і профілактики атеросклерозу, 
при туберкульозі, бронхіальній астмі. Листя айви також успішно використовує 
народна медицина багатьох країн, зокрема для лікування бронхіальної астми. 
Дослідження останніх років, проведені в Японії на лабораторних тваринах, 
показали противірусну [8] та противиразкову активність плодів айви [9]; 
португальські вчені виявили протипухлинний ефект плодів, листя і насіння 
айви [6]; високу протимікробну активність екстрактів плодів айви показали 
дослідження вчених Туніського університету [7]. Дослідження антиоксидантної 
активності показали значний потенціал листя айви [11]. 
 Метою даної роботи було дослідження анатомічної будови листя айви. 

Об’єктами вивчення було листя айви сорту «Кащенка №18», виведеного у 
відділі акліматизації рослин Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка, 
зібране у червні 2011 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 eTREKDCM 220. 

Морфологічна (макроскопічна) характеристика. Листки айви прості, 
черешкові, шкірясті, без прилистків. Форма листкової пластинки округла, 
широкоеліптична, основа злегка нерівномірна, верхівка загострена, край листка 
цільний, загорнутий донизу. Зверху листкова пластинка темно-зеленого 
кольору, слабоопушена, знизу – світло-зелена, сильно повстистоопушена 
довгими сірими волосками. Довжина листка 4–5см, ширина – 3–4 см. 
Жилкування сітчасте, пірчасто-петльове, яскраво виражена на абаксіальній 
стороні листкової пластинки центральна жилка світло-жовтого кольору. Запах 
приємний. Смак гіркуватий.  

Особливості анатомічної будови листя айви. Листкова пластинка 
дорзовентрального типу, гіпостоматична. Верхній епідерміс вкритий 
бородавчастою кутикулою. Клітини верхнього епідермісу слабозвивистостінні, 
ізодіаметричної форми, їх клітинні стінки рівномірно потовщені (рис. 1). 
Клітини нижнього епідермісу сильнозвивистостінні, ізодіаметричної форми. 
Багато продихів округлої форми, замикаючі клітини продихів бобовидної 
форми. Продиховий апарат аномоцитного типу (рис. 2). Продихи і опушення на 
адаксіальній стороні листка відсутні. Абаксіальна сторона листка сильно 
опушена простими одноклітинними нитковидними товстостінними волосками, 
які переплітаються між собою (рис. 3). Головна жилка однопучкова, містить 
біколатеральний провідний пучок. Під абаксіальною епідермою знаходиться 
пластинчаста коленхіма (рис. 4). Вздовж жилки в паренхімних клітинах 
розміщені призматичні кристали, що формують кристалоносну обкладку жилки 
(рис.5). 

Навколо жилки розміщуються клітини-ідіобласти, в яких за допомогою 
ванілінового реактиву виявляються проціанідини (червоне забарвлення) та 
тритерпеноїди (синє забарвлення) (рис. 6).  

Після проведення якісних гістохімічних реакцій на слизи з розчином 
метиленового синього та розчином натрію гідроксиду можемо спостерігати 
локалізацію слизів за блакитним забарвленням у паренхімі флоеми в клітинах-
ідіобластах паренхіми, а також всередині простих одноклітинних волосків, які 
густо вкривають абаксіальну сторону листка (рис. 7). 

Навколо жилки 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 і розчином натрію гідроксиду розведеним утворюють червоно-
фіолетове забарвлення (рис. 8).  
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Рис. 1. Клітини верхнього епідермісу   Рис. 2. Клітини нижнього епідермісу 
листка айви      листка айви  

  
Рис. 3. Волоски нижнього епідермісу          Рис. 4. Пластинчаста коленхіма і          
листка айви       шар кутикули листка айви 
 

   

Рис. 5. Кристалоносна обкладка   Рис. 6. Локалізація проціанідинів і 
жилки листка айви     тритерпеноїдів у листку айви 
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А. Б.  
Рис. 7. Гістохімічна реакція на слиз із розчином метиленового синього  
в клітинах-ідіобластах (А) та волосках (Б) листка айви 

А. Б.  
Рис. 8. Гістохімічна реакція на гідроксикоричні кислоти в клітинах-ідіобластах 
листка айви: А – збільшення х40; Б – збільшення х400 

Таким чином, визначена анатомічна будова листка айви. Діагностичними 
ознаками листка айви є опушення абаксіальної сторони листка простими 
одноклітинними нитковидними товстостінними волосками, що переплітаються 
між собою, наявність навколо жилки клітин-ідіобластів, в яких виявляються 
проціанідини та тритерпеноїди, клітин-ідіобластів, наповнених 
гідроксикоричними кислотами, локалізація слизів у паренхімі флоеми в 
клітинах-ідіобластах паренхіми, а також всередині простих одноклітинних волосків. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЛИСТА АЙВЫ 
CYDONIA OBLONGA L.  
Ковальська Н.П., Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Клименко С.В. 
Определено анатомическое строение листа айвы. Диагностическими 
признаками листа айвы является опушение абаксиальной стороны листа 
простыми одноклеточными нитевидными толстостенными волосками, которые 
переплетаются между собой, наличие вокруг жилки клеток-идиобластов, в 
которых проявляются процианидины и тритерпеноиды, клеток-идиобластов, 
наполненных гидроксикоричными кислотами, локализация слизей в паренхиме 
флоэмы в клетках-идиобластах паренхимы, а также внутри простых 
одноклеточных волосков.  
 

INVESTIGATION THE ANATOMICAL STRUCTURE OF LEAF CYDONIA 
OBLONGA L. 
Kovalska N.P., Dzhan T.V., Konovalova E.Yu., Klimenko S.V. 
Determined quince leaf anatomy. Diagnostic features of quince leaf is pubescence of 
the leaf underside by simple unicellular thick threadlike hairs, which are intertwined, 
the presence of cell-idioblast, which are procyanids and triterpenoids, cells-idioblast 
full of hydroxycinnamic acids, localization mucous in phloem of parenchyma, in 
cells-idioblast of parenchyma and in simple unicellular hairs around veins.  
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