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COMPARATIVE BIOMETRIC INDICATORS
OF MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL STRUCTURE
OF DIFFERENT POPULATIONS OF MEDICINAL PLANT
AEGOPODIUM ALPESTRE L. IN THE CONDITIONS
OF TRANS-ILI ALATAU
Abstract. In the article it is given biometric indicators of anatomo-morphological features of two populations
of a perspective medicinal plant of Aegopodium alpestre L. First populations of Aegopodium alpestre L. were found
in the Big Almaty gorge (GPS of coordinate of the initial point of the gorge: 43.136976, 76.903267. Height above
sea level 1500–2500 m), the second population – in the territory of the lake of the Issyk gorge of Trans-Ili Alatau
(GPS of coordinates 43.256018, 77.485129. Height above sea level – 1714,5 m).
As a result of a morphological research of a medical plant Aegopodium alpestre L. it is revealed that roots in
the form of fibrous are formed on horizontal rhizomes, stalks naked, branchy in an upper, height of plants of first
populations of 38±4,9 cm, the 2nd – 25,06±9,9 cm; leaves naked on both sides, an ovoid form, sedentary leaves twothree times cleft, petiolar leaves with naked vaginas, edges gear, pointed; umbrellas with 15–20 rays.
Root is diarchy оn a transversal anatomic cut. Grains of amylum collect in primary bark, and also between rays
of a xylem.
Stalk pentahedral, cells of collenchyma developed well at edges under epidermis, conductive bundles are located on peripheries of a stalk, quantity of conductive bundles of the first of populations – 7 and the second – 5, they
are surrounded by sclerenchyma outside.
The large conductive bundle was found in the central vein on a transversal cut of a leaf. Xylems are directed to
the top epidermis, and a phloem to lower epidermis, the mesophyll of a leaf of first populations has only spongy
cells and second population has palisade and spongy mesophylls.
Anatomic cuts were prepared with MZP-01 microtome Tekhnom (Yekaterinburg). Biometric measurements
and photography of an anatomic structure of a plant of Aegopodium alpestre L., were carried out on MCX100 video
microscope Trinocular MICROS (Austria).
Keywords: Aegopodium alpestre L., Aegopodium podagraria L., xylem, phloem, epidermis, sclerenchyma,
collenchyma, mesophyll.
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ІЛЕ АЛАТАУЫ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ Aegopodium alpestre L.
ДƏРІЛІК ӨСІМДІГІНІҢ ƏРТҮРЛІ ПОПУЛЯЦИЯСЫНДАҒЫ
МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЖƏНЕ АНАТОМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ
САЛЫСТЫРМАЛЫ БИОМЕТРИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ
Аннотация. Мақалада Aegopodium alpestre L. перспективті дəрілік өсімдігінің екі популяциясының
анатомиялық жəне морфологиялық құрылыс ерекшеліктері берілген. Зерттеуге алынған өсімдіктің 1-ші
популяциясы Үлкен Алматы шатқалынан (шатқалдың басталар нүктесінің GPS координаттары: 43.136976,
76.903267. Биіктігі 1500 – 2500 м), 2-ші – Іле Алатауының теріскей баурайындағы теңіз деңгейінен 1759 м.
жоғарыда орналасқан Есік көлі аумағынан (GPS координаттары: 43.256018, 77.485129) жиналды.
Aegopodium alpestre L. дəрілік өсімдігінің морфологиялық ерекшеліктеріне жүргізілген талдау нəтижелерінде тамыры көлденең тамырсабақта түзілген шашақ тəрізді; сабағы жалаң, жоғары жағы бұтақты келетіні, биіктігі сəйкесінше 20-60 см. жəне 20-40 см; Жапырағының екі беті де жалаң, жұмыртқа пішінді,
сабақтағы жапырақтары екі-үш тілімденген, сағақты жапырақтары жалаңаш қынапты, жиектері тісті, үшкір;
Шатыргүл шоғыры 15-20 сəулелі болатыны анықталды.
Тамырының анатомиялық көлденең кесіндісінде ксилема сəулесі диархты болатыны байқалды.
Сабағы бес қырлы, эпидермис қабаты мен қырларының астында колленхима ұлпасы жақсы жетілген,
өткізгіш шоқтары шетінде орналасқан, олардың саны 1-ші популяцияда – 7 жəне 2-де 5, өткізгіш шоқ сыртын склеренхималық ұлпа қоршап тұрады.
Жапырағының көлденең кесіндісінде орталық жүйкеде бір өткізгіш шоқ орналасқан, 1-ші популяция
жапырағының мезофилін тек борпылдақ жасушалар түзеді, ал 2-ші популяцияда палисадты жəне борпылдақ
жасушалары анық көрінеді.
Анатомиялық кесінділер МЗП-01 «Техном» (Екатеринбург) микротомы арқылы даярланды. Aegopodium
alpestre L., өсімдігінің морфометриялық өлшеулері МСХ100 Trinocular MICROS (Австрия) видео микроскоп
арқылы түсіріліп өлшенді.
Түйін сөздер: Aegopodium alpestre L., Aegopodium podagraria L., ксилема, флоэма, склеренхима,
колленхима, эпидермис, мезофилл.

Кіріспе. Қазақстанның өсімдіктер əлемі өте бай генофондымен жəне пайдалы өсімдіктердің
бірегей қорымен сипатталады, əсіресе дəрілік қасиетттері бар жабайы өсетін, олардың бір бөлігі
ауқымды ғылыми жəне бəсекеге қабілетті өнім ретінде əлемдік нарықта сұранысқа ие болатын,
химиялық құрамы мен биологиялық белсенді заттарын зерттеуде перспективті өсімдіктер. Дəрілік
өсімдіктер жылдам əсер ететін, кумулятивті қасиеті мен қажет емес кері əсері жоқ, кең спектрлі
фармокологиялық жəне терапевтік əсері бар фитопрепараттарды алуда құнды шикізат көзі болып
табылады. Бүкіл əлемде белсенді дамып келе жатқан табиғи қосылыстар химиясы саласында дəрілік өсімдіктер түрлерінің саны үнемі артып отырады. Тек, соңғы жылдарда жəне тек Қазақстанда
бəрпі (у қорғасын), тегеурінгүл, маралоты, сасықшөп, адыраспан жəне басқа да бірқатар қазақстандық өсімдіктерден жаңа əсері жоғары медициналық препараттар алынды. Дəрілік өсімдіктерден
алынатын медициналық препарттар өндіріс орындары фармакологиялық өндірістерді өсімдік
шикізаттарымен қамтамасыз етумен тікелей байланысты болғандықтан дəрілік флораның биоалуантүрлілігін жəне оның ресурстық потенциалын заманауи бағалау егеменді Қазақстан жағдайында өте өзекті [1].
Емдік қасиеті бар дəрілік өсімдіктердің бір туысы – бежір (Aegopodium L.). Aegopodium
туысының 7 түрі бар [2, 3]. Қазақстанда Aegopodium L. туысының екі түрі өседі: Aegopodium
podagraria L. жəне Aegopodium alpestre L. [1].
Бежір қабынуға қарсы жəне ауруды басатын əсері болуына байланысты халық медицинасында
ревматизм, артрит, артроз ауруларын емдеуге қолданылады. Сонымен қатар, подагра ауруына
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қарсы ертеден қолданылып келеді. Соңғы кездерде бежір туысы түрлерінің простагландиндерді
синтездеуді қамтамасыз ететін циклооксигеназа (ЦОГ) ферментін басатын қабілетінің бар екені
тəжірибе жүзінде негізделген. Бежір препараттары пуриндік алмасуға жағымды əсер етеді жəне
диатезді емдеуде қолданады. Бежір тұнбасы диурез бен зəр қышқылының тұздарының экскрециясын арттырады [4-6]. Бежір тұнбасы экспериментальды қант диабеті кезіндегі егеуқұйрықтардың гликемиясын төмендететіні анықталған [7].
Орта ғасырда кəдімгі бежір өсімдігін монахтар подагра ауруын емдеуде қолданғаны белгілі
[8]. Кəдімгі бежірдің подагра мен қабынуды басатын қасиетін анықтау мақсатында бірқатар авторлар өсімдіктің жерүсті жəне жерасты мүшелерінен фалкаринол бөліп алған жəне оның концентрациясы гүлінде жоғары болатынын анықтаған [9].
Фитохимиялық анализі нəтижесінде Aegopodium podagraria L. өсімдігінің жерүсті мүшелерінде флавоноидтар, кумариндер, полифенолды тотыққыш қосылыстар, аскорбин қышқылы, суда
еритін полисахаридтер, пектинді заттар, макро- жəне микроэлементтер, эфир майлары, амин қышқылдары кездесетіні анықталған.
Aegopodium podagraria L. өсімдігінің құрамындағы биологиялық белсенді заттардың сандық
құрамы эндогенді жəне маусымдық өзгерістерге тəуелді. Дəрілік шикізат ретінде өсімдікті гүлдеу
фазасында жинаған дұрыс. Гүлдеу фазасында негізгі ББЗ сандық мөлшері: кумарин – 1,9 %, флаваноид – 2,8 %, дубильді заттар – 5 %, полисахаридтер – 7 % құраған [10].
Украина ғалымы О.О. Койроның этиленгликольды нефропатия моделіне жүргізген тəжірбиелерінде кəдімгі бежір препараттарының əсерінен, əсіресе өсімдік жапырағы мен тамырсабағының сығындысы егеуқұйрықтардың өлімін төмендететіні байқалған. Бежір сығындылары
протеинурияны төмендетіп, нефрондардағы зəрдің сүзілуін белгілі деңгейде ұстап тұрады [11].
Кəдімгі бежір тұнбасы (1 жəне 5 мл/кг) мен сығындысы (1 г/кг) егеуқұйрықтарда калий оксонаты арқылы қоздырылған гиперурикемияны едəуір төмендетеді [12].
Aegopodium podagraria L. өсімдігінің жерасты бөлігінен он үш полиацетиленді қосылыстар
бөлініп алынған [13]. Полиацетилендер жеке немесе көмірсулармен, терпендермен, фенолдармен
жəне т.б. қосылыстар түрінде өсімдіктердің əртүрлі бөлігінде кездеседі. Бұл қосылыстар улы немесе ащы антифидентті, аллеопатикалық қосылыстар, фитоексиндер немесе кең мағынада антибиотиктік компонент ретінде көбіне өсімдіктерде синтезделеді. Гүлді өсімдіктердің 7 тұқымдасында полиацетилендер синтезделетіні байқалған. Aegopodium podagraria L. өсімдігінің жапырағы
мен сабағынан анықталған [14].
Қазақстанда кездесетін бежір өсімдігінің екі түрі де дəрілік өсімдік ретінде қолданғанымен өте
аз зерттелген. Жоғарыда көрсетілгендей Aegopodium podagraria L. өсімдігінің фармокогенетикалық қасиеттері туралы зерттеулер кездескенімен, Aegopodium alpestre L. өсімдігінің емдік
қасиеті мен морфологиялық, анатомиялық ерекшеліктері туралы зерттеулер жоқтың қасы.
Осыған байланысты, зерттеу жұмысымыздың мақсаты Қазақстанның Іле алатауы бөктерінде
өсетін альпі бежірі – Aegopodium alpestre L. дəрілік өсімдігінің əртүрлі популяциясының морфологиялық, анатомиялық ерекшеліктерін зерттеу.
Зерттеу объектілері мен əдістері. Зерттеуге Aegopodium alpestre L. өсімдігінің екі популяциясының үлгілері алынды. Бірінші популяция Үлкен Алматы шатқалы аймағынан (шатқалдың
басталар нүктесінің GPS координаттары: 43.136976, 76.903267. Биіктігі 1500 – 2500 м), екінші популяция Іле Алатауының теріскей баурайындағы Есік шатқалы көлі аймағынан (GPS координаттары: 43.256018, 77.485129. Биіктігі 1759 м) табылды. Өсімдік үлгілері Қазақстан флорасы арқылы
анықталды [15]. Ботаника жəне фитоинтродукция институтының мамандарымен расталды.
Анатомиялық құрылысын зерттеу үшін фиксацияға алынған өсімдік үлгілері СтрасбургерФлемминг əдісі бойынша 1:1:1 дистилденген су, глицерин, спирт қатынасында сақталынды.
Фиксацияланған өсімдіктердің жер асты жəне жер үсті мүшелерінің анатомиялық кесінділері 10–
15 мкм МЗП-01 «Техном» электрондық микротом арқылы жасалынып, жалпы қабылданған əдістеме М.Н. Прозина (1960), А.Я. Пермяков (1988), Р.П. Барыкина (2004) құрылымдық талдаулар
əдістері бойынша 1000-нан аса уақытша жəне тұрақты препараттар даярланды [16-18], анатомиялық зерттеулер жүргізіліп, микрофотографиялар жасалынды. Фотосуреттер жəне морфометрикалық көрсеткіштер МСХ100 Trinocular MICROS (Австрия) видео микроскоп арқылы түсіріліп
өлшенді.
161

Известия Национально
Н
ой академии наук
н
Республлики Казахст
тан

Биом
метриялық көрсеткіште
к
ердің статисстикалық өң
ңдеуі Г.Ф. Лакин
Л
(1990) əдістемесіі бойынша
MS Excel бағдарламаасы көмегім
мен жүргізілд
ді [19].
Зерттеу нəтижеелері. Альп
пі бежірі (A
Aegopodium alpestre L.)) – шатырггүлділер тұққымдасына
жататын көп жылдыққ шөптесін өсімдік. Үллкен Алматы
ы шатқалы аймағынан
а
ж
жиналған Aegopodium
alpestre L.
L өсімдігініің қосалқы тамырлары көлденең тамырсабақт
т
та түзілген шашақ тəріізді болып
келеді. Еккі популяци
ияның да саабағы жалаң
ң, жоғары жағы
ж
бұтақтты келеді, A
Aegopodium alpestre L.
өсімдігініің 1-ші попууляциясыны
ың биіктігі 38±4,9
3
см, 2 –ші популляция – 25,006±9,9 см., жапырағыж
ның екі беті
б
де жалаң, жұмырттқа пішінді,, күрделі жаапырақтары
ы қауырсынд
ды, сағақты
ы жалаңаш
қынапты,, жапырақш
шаларының жиектері тісті,
т
үшкір. Шатыршаа гүл шоғы
ырлары 15-2
20 сəулелі
(1-сурет)..

1-сурет – Aegopodium alpestre
a
L.

Тамы
ырының анаатомиялық құрылысы көлденең қимасында екі бөлімн
нен тұрады
ы. Сыртын
ризодерм
ма қаптайды
ы, оның асты
ында бір қаабат экзодер
рма жасушаалары алғаш
шқы қабықтты қоршай
орналасқаан, бір қатарр жасушаларрдан құралғған эндодерм
мамен аяқтаалады.
Екінш
ші бөлімінд
де перициклл орталық ци
илиндрді қо
оршайды. Aegopodium aalpestre L. өсімдігінің
ө
тамырыны
ың көлденеең кесіндісіінде тамырд
дың алғашққы құрылыссында ксиллема сəулессі диархты
болатыны
ы анықталды
ы. Ксилема мен флоэм
ма арасында бірнеше қаатардан тұрратын камби
иальды қабаты аны
ық көрінеді. Эпидермисс қабатының
ң астындағы
ы екі қатар көлденең
к
оррналасқан қор
қ жинаушы ұлпаллар жасушаалары орналласқа. Алғашқы қабыққта да жəне ксилема сəəулесінің ар
расындағы
жасушалаарда да краххмал дəндеррі кездеседі (2-сурет).
(

А

Б

2–сурет – Aeggopodium alpestre L. тамырын
ның анатомияллық құрылысы
ы:
А – йодп
пен реакцияға дейін; Б-йодпеен реакция нəттижесінде краххмал дəндерініің көрінсі

162

ISSN 22244-5308

Серия биоллогическая и медицинскаяя. № 1. 2017

Іле Алатауы
А
бөөктерінен жиналған
ж
Aeegopodium alpestre
a
L. өсімдігінің
ө
екі популяяциясының
сабағыны
ың анатомияялық ерекшееліктерін зеррттеу нəтиж
жесі төмендеегідей болды
ы.
Aegoppodium alpeestre L. өсім
мдігі сабағы
ының пішіні бес қырлы шөптесін өөсімдік. Біріінші популяция өсіімдігінің саб
бағының қаалыңдығы 2576,84±0,12
2
2 мкм, 2-ші – 1805,02±
±5,14 мкм. Эпидермис
Э
қалыңдығғы 1-ші поп
пуляцияда 47,85±0,59
4
мкм, 2-шідее – 30,71±00,77 мкм, он
ның астынд
да жасуша
қабығы қалыңдаған паренхимал
п
лық жасушаллар қабаты бар, көлемд
дері сəйкесін
нше 101,49±
±4,91 жəне
55,93±4,007 мкм. Саб
бақтың шетттеріндегі қы
ырларда ты
ығыз орналаасқан коллен
нхима ұлпаасы жақсы
жетілген: саны 1-ші популяцияд
да саны 7 – 9, қалыңды
ығы – 212,887±3,57 мкм
м болса, 2-ш
ші популяцияда – 5-7, қалыңд
дығы 146,577±0,29 мкм
м. Сабақтың
ң ортасындаағы өзек бірркелкі пареенхималық
жасушалаардан тұрад
ды. Өткізгіш
ш шоқтары сабақ
с
қабыр
рғасын бойллай орналасқан (эустел), өткізгіш
шоқ саны
ы 1-ші популляцияда – 7, диаметрі 208,35±0,36
2
мкмк, 2-шід
де – 5, диам
метрі 155,63
3±0,35 мкм
(1-кесте).
1-кесте – Aegopodium
m alpestre L. өссімдігі сабағын
ның анатомиял
лық құрылысы
ының биометри
иялық көрсетккіштері*
Жи
иналған
о
орны

Сабақттың
қалыңдығы, мкм

Коолленхима
қалы
ыңдығы, мкм

Паренхима,
мкм

Эпидермис,
мкм

Өткізгіш шо
оқ диаметрі
(ең ірісі), мкм

Үлкен Алм
маты шатқалы
ы

2576,84±
±0,12

212,87±3,57

101,49±4,91

47,85±0,59

208,35
5±0,36

Есік көлі

1805,02±
±5,14

1446,57±0,29

55,93±4,07

30,71±0,77

155,63
3±0,35

*Үлккейтілуі 40 есее.

Өткіззгіш шоқ сы
ыртын склеренхима жаасушаларын
нан тұратын
н қынап қорршаған. Өтккізгіш шоқ
төрт элем
менттен: кси
илеманың трахея
т
түтікктерінен, фл
лоэманың сүзгілі
с
түтікктері мен он
ның серіктерінен, паренхималлық жəне склеренхим
с
алық жасуш
шалардан тұрады.
т
Тұққымды өсім
мдіктердің
сипатынаа тəн өткіззгіш шоқтарры коллатееральды, кссилема адаксиальды, флоэма абаксиальды
орналасқаан (3-сурет)).

А (40х)

Б (1000х)

3–суррет – Aegopodiium alpestre L. өсімдігінің сабағының анатоомиялық құры
ылысы:
№ популяция;
А – №1 попууляция; Б – №2
1 – эпидерм
мис, 2 – ксилем
ма, 3 – флоэмаа, 4 – лубтық қаалпақша, 5 – паренхима,
п
6 – склеренхималлық қынап, 7 – колленхима

Aegoppodium alppestre L.өсім
мдігінің 1-ш
ші популяц
циясының жапырағыны
ж
ың жоғарғы
ы эпидермисінің қалыңдығы
қ
99,35±1,06 мкм. ірі ұзы
ынша келгеен жасушалардан, ал төөменгі эпид
дермисінің
қалыңдығғы 62,25±0,882 мкм. бірккелкі ұсақ төөрт бұрыштты жасушалаардан тұрад
ды.
Баған
налы мезофилі қалыптааспаған, текк борпылдаққ мезофилдеен тұрады, ж
жасушалары
ының көлемі 98,12±
±3,67 мкм. Ол
О өсімдіктіің көлеңкеллі ортада өсетінінің бірр дəлелі боллып табылад
ды. Негізгі
орталық жүйкеде
ж
бірр өткізгіш шоғы
ш
бар, ди
иаметрі 230,73±0,37 мкм
м. Орталық жүйкенің қалыңдығы
қ
1495,54±22,00. Ксилеема жапыраақ тақтасын
ның жоғарғы
ы, ал флоээма төменгіі бетінде ор
рналасқан.
Жапырақтың көлденең кесіндісінде ксилем
ма дөңгелекк пішінді, флоэма
ф
сүзггілі түтіктер
рден жəне
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А

Б

4–суреет – Aegopodium
m alpestre L. өссімдігінің жап
пырағының анаатомиялық құррылысы:
А – 1-шіі популяция; Б – 2-ші популяяция. 1 – үстің
ңгі эпидермис, 2 – төменгі эп
пидермис,
3 – ксилема, 4 – флоэма, 5 – бағаналы
б
мезоф
филл, 6 – борп
пылдақ мезофи
илл

оның серріктерінен тұрады.
т
Жаапырақ тақттасының төменгі бетін
ндегі коллен
нхима ұлпаасы жақсы
қалыптасқан (4-суретт).
Aegoppodium alpeestre L. өсім
мдігінің 2-ш
ші популяци
иясының жаапырағының
ң биометри
иялық көрсеткіштеррі 1-ші поп
пуляцияға қарағанда
қ
төөмен (2-кессте): жоғары
ы эпидерми
ис – 91,21±
±3,83 мкм,
төменгі эп
пидермис – 55,52±0,32 мкм, өткізггіш жүйке ди
иаметрі – 1775,15±0,37 м
мкм, орталы
ық жүйке –
1197,75±22,36 мкм, меззофилл ұлпаасының бағааналы жасуш
шалары жақссы қалыптасққан – 115,71±1,09 мкм,
борлыдаққ жасушаларры – 83,48±22,25 мкм.
2-кесте – Aegopodium alpestre L. өсім
мдігі жапырағы
ының анатоми
иялық құрылыссының биометтриялық көрсетткіштері*
ы
Меезофилл ұлпасы

дермис қалыңд
дығы,
Эпид
мкм

Жинаалған орны

Өткізгіш
ш
шоқ аудан
ны,
мкм

бағанаалы
жасуш
ша

борпы
ылдақ
жасу
уша

жоғаарғы

төм
менгі

Ортаалық жүйке
қал
лыңдығы,
мкм

Үлкен Алм
маты шатқалы
ы

230,73±0,37

–

98,12±
±3,67

99,35±1,06

62,255±0,82

149
95,54±2,00

Есік көлі

175,15±0,37

115,71±
±1,09

83,48±
±2,25

91,21±3,83

55,522±0,32

119
97,75±2,36

*Үлккейтілуі 100 ессе.

Қоры
ытынды. Aeegopodium alpestre
a
L. дəрілік
д
өсімд
дігінің екі популяциясы
п
ының морфо
ологиялық
ерекшелікктеріне жүрргізілген таалдау нəти
ижелерінде келесі диаггностикалы
ық белгілеріін көруге:
тамыры көлденең
к
таамырсабақтаа түзілген шашақ
ш
тəрізд
ді; сабағы жалаң,
ж
жоғарры жағы бұ
ұтақталған,
сабақтағы
ы жапырақттары екі-үш
ш тілімденгеен, сағақты жапырақтаары жалаңаш
ш қынапты,, жиектері
тісті, үшккір; гүл шооғыры шаты
ыр 15–20 сəəулелі. Aego
opodium alpeestre L. өсім
мдігінің биіктігі 1-ші
популяци
ияда екіншігге қарағандаа орта есеппен 13 см. жо
оғары болды
ы.
Тамы
ырының анаатомиялық көлденең кесіндісінде
к
е ксилема сəулесі
с
диаархты болаттыны байқалды. Аллғашқы қабы
ық пен ксиллема сəулелеері арасынд
да крахмал дəндері
д
жинаақталған.
Aegoppodium alpeestre L. дəррілік өсімдіігінің 1-ші популяцияссы өте көллеңкелі жер
рде өсетіні
байқалды
ы, себебі саб
бағында жаққсы жетілген 7 өткізгіш
ш шоғы аны
ықталды жəн
не жапырағы
ы тек борпылдақ мезофиллден
м
н тұрады. Алл екінші поп
пуляция саб
бағында өткіізгіш шоқ сааны – 5, жап
пырағында
палисадты
ы жəне борп
пылдақ жасуушалары ан
нық көрінедіі.
Алын
нған нəтижелер толыққ зерттелмегген Aegopod
dium alpestrre L. өсімдіігінің биоло
огиясы туралы мəлліметтерді толықтыра
т
отырып, дəрілік
д
шиккізат ретінд
де өсімдіктіің фармакоггнозиялық
белгілерін
н анықтауғаа мүмкіндік береді.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ
И АНАТОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ РАЗНОЙ ПОПУЛЯЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ
AEGOPODIUM ALPESTRE L. В УСЛОВИЯХ ЗАИЛИЙСКОГО АЛАТАУ
Аннотация. В статье даны биометрические показатели анатомо-морфологических особенностей двух
популяций перспективного лекарственного растения Aegopodium alpestre L. Первая популяция Aegopodium
alpestre L. была собрана в Большом Алматинском ущелье (GPS координаты начальной точки ущелья:
43.136976, 76.903267. Высота над уровнем моря 1500 – 2500 м), вторая популяция – на территории озера
Иссыкского ущелья Заилийского Алатау (GPS координаты 43.256018, 77.485129. Высота над уровнем моря –
1714,5 м).
В результате морфологического исследования лекарственного растения Aegopodium alpestre L. выявлено, что корни в виде мочек образуются на горизонтальных корневищах, стебли голые, ветвистые в верхней
части, высота растений 1-ой популяций 38±4,9 см, 2-ой – 25,06±9,9 см; листья голые с обеих сторон,
яйцевидной формы, сидячие листья дважд-трижды дольчатые, черешковые листья с голыми влагалищами,
края зубчатые, заостренные; зонтики 15-20 лучевые.
На поперечном анатомическом срезе корень диархный. В первичной коре, а также между лучами ксилемы накапливаются зерна крахмала.
Стебель пятигранный, на краях под эпидермисом местами хорошо развиты клетки колленхимы, проводящие пучки расположены на периферии стебля, количество проводящих пучков в Aegopodium alpestre L.
1-ой популяций 7, во 2-ой – 5, снаружи окружены склеренхимой.
На поперечном срезе листа в центральной жилке был обнаружен крупный проводящий пучок. Ксилемы
направлены к верхнему эпидермису, а флоэма к нижнему, мезофилл листа 1-ой популяций состоит только
губчатых клеток, второй – четко видны палисадные и губчатые мезофиллы.
Анатомические срезы были приготовлены микротомом МЗП-01 «Техном» (Екатеринбург). Биометрические измерения и фотографирование анатомического строения растения Aegopodium alpestre L., проводились на видеомикроскопе МСХ100 Trinocular MICROS (Австрия).
Ключевые слова: Aegopodium alpestre L., Aegopodium podagraria L., ксилема, флоэма, склеренхима,
колленхима, эпидермис, мезофилл.
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