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Фармакогнозія
та хімія
природних
сполук

Спостереження, зроблені у різних регіонах світу, 
показують, що існує певний зв’язок між вмістом 

у рослинах, лікарській рослинній сировині та харчах 
макро- та мікроелементів і частотою виникнення дея-
ких захворювань. На людину впливає цілий комплекс 
чинників, і вміст неорганічних елементів є лише одним 
із аспектів зазначених зв’язків, але безперечна цінність 
біологічно активних речовин рослин полягає в тому, 
що вони містяться в рослинній сировині у природних 
збалансованих комплексах та не є чужими для організму 
людини [4,6]. 
Робота практично усіх регуляторних систем організму 

так чи інакше залежить від балансу неорганічних еле-
ментів. Мінеральні речовини наявні в організмі людини 
в невеликих концентраціях, але беруть участь у бага-
тьох процесах: регулюють рідинний баланс організму, 
чутливість нервових і м’язових клітин, підтримують 
кислотно-лужну рівновагу, сприяють активізації біохі-
мічних процесів, підвищують захисні функції організму 
тощо. Макро- і мікроелементи є складовою частиною 
клітин і тканин [5,10]. 
Дефіцит чи надлишок хімічних елементів впливає на 

всі ланки харчових ланцюгів, призводить до нестачі або 
надлишку їх в організмі, до зміни характеру декодування, 
ослаблення або посилення синтезу біологічно активних 
речовин, що містять мікроелементи, до перебудови про-
цесів проміжного обміну речовин, до нової адаптивної 
злагодженості або дисфункцій, що викликають захво-
рювання людини. Іони марганцю стимулюють процеси 
остеоутворення, і його недостатність призводить до 
деформуючого коксоартрозу. Цинк є одним із важли-
вих елементів для організму людини. Нестача цинку 
порушує процес утворення кісток, а введення цинку 

прискорює процес регенерації. Цинк входить до ряду 
ферментів, що відіграють велику роль в окислювально-
відновлювальних реакціях і необхідні для синтезу білків, 
вітамінів В, С і Р [8].
Хімічні елементи, що знаходяться в рослинах, найчас-

тіше виявляються в комплексі з біологічно активними 
речовинами органічної природи (ферментами, вітаміна-
ми, гормонами) та впливають на їх біосинтез. Виявлені 
природні концентратори мікроелементів у рослин можна 
з успіхом використовувати у медицині для коригуючої 
терапії [2,13]. 
Пошук нових рослин, що можуть бути додатковою 

лікарською сировиною до офіцинальних видів, з великим 
вмістом біологічно активних речовин пояснює інтерес до 
вивчення подорожника середнього (Plantago media L.). 
Подорожник середній має коротке кореневище, 

обсаджене тонким шнуроподібним корінням. Листя 
черешкове, зібране у прикореневу розетку. Квітконоси 
прямостоячі, безлисті. Квітки дрібні, непоказні, зібрані 
в густу кінцеву голівку. Плід – коробочка з дрібним на-
сінням [9,11].
Багатий хімічний склад рослин роду подорожник 

робить їх цінним лікувально-профілактичним засобом. 
Рослини роду містять вітаміни К, С, полісахариди, фла-
воноїди, іридоїди, гідроксикоричні кислоти [1,3,7,12]. 
Також у значній кількості вони містять мікро- та макро-
елементи, що відіграють важливу роль у життєдіяльності 
людини, беручи участь у багатьох обмінних процесах: 
ключових перетвореннях вуглеводного обміну, містяться 
в речовинах, що відповідають за постачання організму 
кисню, підтримці електролітного балансу клітин [10]. 
У зв’язку з тим, що подорожники використовують у 

медицині багатьох країн як кровоспинний засіб, становить 
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інтерес вивчення сполучення елементів кровотворного 
комплексу, зокрема заліза, цинку, марганцю тощо [6,14]. 
Мета роботи
Вивчення вмісту життєво необхідних мікро- та 

макроелементів у листі та кореневищах з коренями 
подорожника середнього флори півдня України для 
вивчення можливості подальшого їх використання у 
якості фітозасобів.
Матеріали і методи дослідження
Об’єктом дослідження обрано листя та кореневище з 

коренями подорожника середнього, зібраного на терито-
рії Запорізької області у 2010–2012 рр. Зразки для визна-
чення елементного складу збирали згідно до методики 
заготівлі лікарських рослин. Неодмінною умовою для 
збору листя була відсутність осадів протягом 3–5 днів 
перед збором. 
Визначення якісного складу та кількісного вмісту 

макро- та мікроелементів проводили на приладі ДСФ-8 
методом атомно-абсорбційної спектроскопії при ви-
парюванні проб з кратерів електродів у розряді дуги 
змінного струму силою 16 А, напругою 220 В та екс-
позиції 60 с з використанням атомізатора ІВС-28. Вимір 
інтенсивності ліній у спектрах проб фіксували за допо-
могою мікрофотометра МФ-4. 
Підготовлену наважку проби повітряно-сухої рослин-

ної сировини вміщували до кварцового тиглю, змочува-
ли розчином кислоти сірчаної, висушували в сушильній 
шафі за температури 105°С. Тиглі поміщали до холодної 
муфельної печі. Температуру печі доводили за годину 
до 500°С, охолоджували. Реагенти, що використовували 
в приготуванні розчину випробовування, додавали до 
розчину порівняння в тих же кількостях, що і у випро-
буваний. Випробуваний і кожен розчин порівняння 
поміщали у прилад та реєстрували дані.
Для кількісного аналізу користувались штучно виго-

товленими стандартними зразками, специфічними для 
виду речовин, призначеними для визначення макро- та 
мікровключень у матеріалах рослинного походження 
після їх озолення. 
Для виготовлення основи використовували такі неор-

ганічні сполуки: SiО2, MgО, CaCО3, KH2PО4, K2SО4, 
KCl, Na2SО4. Для кожного з них за результатами фото-
метрування будували калібрувальну криву залежності 
середніх значень емісії розчинів порівняння від концен-
трації та визначали кількість елементів у випробуваному 
розчині за побудованим калібрувальним графіком.
Результати та їх обговорення
Результати визначення макро- та мікроелементного 

складу у листі та кореневищах з коренями подорожника 
середнього наведено у таблиці 1.
Дані атомно-адсорбційної спектрометрії свідчили про 

наявність у листі та кореневищах з коренями Plantago 
media L. 15 неорганічних елементів. 
У листі подорожника середнього у найбільших кіль-

костях акумулювались (у мг/г): калій – 25,00±2,00; 

Таблиця 1
Вміст макро- та мікроелементів у рослинній 

сировині подорожника середнього, заготовленої у 
с. Кушугум Запорізької області 

(червень-серпень 2010–2012 рр.) (⎯x + Δ⎯x), μ = 6 

Неорганічний 
елемент

Подорожник середній 
вміст, мг/г

листя кореневища з 
коренями

Магній (Mg) 10,00 ± 0,95 13,00 ± 1,05

Кальцій (Ca) 15,00 ± 1,12 19,50 ± 1,63

Калій (К) 25,00 ± 2,00 13,00 ± 1,16

Натрій (Na) 8,35 ± 0,72 1,30 ± 0,90
Алюміній (Al) 0,83 ± 0,05 2,15 ± 0,12

Манган (Mn) 0,50 ± 0,03 1,10 ± 0,07

Ферум (Fe) 0,33 ± 0,02 2,15 ± 0,14

Фосфор (Р) 1,40 ± 0,11 1,25 ± 1,00

Силіцій (Si) 11,70 ± 1,09 17,35 ± 0,79

Купрум (Cu) 0,0002 ± 0,0001 0,0065 ± 0,0005

Стронцій (Sr) 0,167 ± 0,012 0,217 ± 0,019

Цинк (Zn) 0,020 ± 0,002 1,100 ± 0,051

Молібден (Мо) < 0,0002 ± 0,0001 < 0,0002 ± 0,0001

Нікол (Ni) < 0,0003 ± 0,0001 0,0065 ± 0,0005

Плюмбум (Pb) 0,0016 ± 0,0001 0,0100 ± 0,0005

кальцій – 15,00±1,12; силіцій – 11,70±1,09, магній – 
10,00±0,95, натрій – 8,35±0,72; фосфор – 1,40±0,11. 
Накопичення макро- та мікроелементів у коренях по-

дорожника середнього відрізняється від накопичення 
їх у листі та становить (у мг/г): кальцій – 19,50±1,63; 
силіцій – 17,35±1,49, калій – 13,00±1,16; магній – 
13,00±1,05, ферум – 2,15±0,14, алюміній – 2,15±0,17, 
натрій – 1,30±0,90; фосфор – 1,25±0,10. 
Вміст неорганічних елементів, що мають токсиколо-

гічне значення, не перевищував гранично припустимих 
концентрацій, встановлених загальносанітарними 
стандартами. 
У найменшій кількості наявні такі елементи (мг/г): 

нікол – до 0,0065±0,0005; молібден – до 0,0002±0,0001; 
плюмбум – до 0,0100±0,0005. Подорожник середній 
містить значні кількості мікро- і макроелементів, що до-
зволяє використовувати їх для профілактики і лікування 
різних захворювань.
Висновки
1. Вперше досліджено склад макро- і мікроелементів 

листя та кореневищ з коренями подорожника середнього 
(Plantago media L.).

2. Встановлено наявність 15 елементів, серед яких 
у сировині переважав вміст калію, кальцію, силіцію, 
магнію, феруму, фосфору. 

3. Отримані результати свідчать про доцільність по-
дальшого вивчення подорожника середнього як перспек-
тивної лікарської рослини кровоспинної дії.

Дослідження складу макро- та мікроелементів рослинної сировини Plantago media L. флори України
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