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Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

тому числі в Україні, з декоративною метою�� Ця рос-
лина в народній медицині Південної Америки та Азії 
застосовується як сечогінний, протизапальний, анти-
мікробний засіб [7, 8, 10]��

Метою роботи було дослідження мінерального складу 
трави, коренів та плодів мірабілісу ялапа��

Матеріали і методи дослідження
об’єктом дослідження була сировина мірабілісу яла-

па: трава, заготовлена під час масового цвітіння, корені 
– після відмирання надземної частини та плоди – у фазі 
зрілості, у Харківській області у 2018 р��

Дослідження проводили методом атомно-абсорб-
ційної спектроскопії�� Попереднім етапом аналізу було 
одержання золи при нагріванні в муфельній печі при 
температурі не більш 500 °С з обробленої розведеною 
сірчаною кислотою сировини�� З кратерів графітових 
електродів проводили випаровування проб у розряді 
дуги перемінного струму (сила струму 16 А, експо-
зиція 60 с)�� Спектри одержували та реєстрували їх 
на фотопластинках на спектрографі ДФС-8 в області 
230-330 нм, інтенсивність ліній у спектрах вимірювали 
на мікрофотометрі МФ-1�� Після проявлення та висушу-
вання фотопластинок, фотометрували лінії у спектрах 
проб та градуювальних зразків, розраховуючи різниці 
почорніння лінії і фону�� Після цього будували граду-
ювальний графік, за яким знаходили вміст елемента 
у золі, а потім розраховували його вміст у сировині�� 
Враховували нижні межі вмісту домішок, які станови-
ли: для Cu – 1·10-4 %; Co, Cr, Mo, Mn, V – 2·10-4 %; Ag, 
Ga, Ge, Ni, Pb, Sn, Ti – 5·10-4 %; Sr, Zn – 1·10-2 % [1]��

Результати дослідження та їх обговорення
У результаті проведеного експерименту в сировині 

мірабілісу була встановлена наявність 19 елементів�� 
Досліджувані види сировини мірабілісу мали схожий 
мінеральний склад, який відрізнявся кількісним вміс-
том елементів (таблиця, рис��)��

Калій та кальцій були домінуючими за вмістом еле-
ментами�� Вміст калію у траві та коренях мірабілісу 
був майже однаковим і дорівнював 5500,00 мг/100 г та 
5000,00 мг/100 г, те ж саме можна сказати і про вміст 
кальцію – 2250,00 мг/100 г та 2400,00 мг/100 г відповід-
но�� У плодах вміст цих елементів був значно меншим 
– 1350,00 мг/100 г та 335,00 мг/100 г відповідно�� Знач-
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Рис. Кількісний вміст домінуючих елементів у траві, коренях та плодах мірабілісу ялапа

Таблиця
Результати вивчення мінерального складу мірабілісу ялапа

Елемент
Вміст елементу, мг/100 г

сировина мірабілісу ялапа
трава корені плоди

Калій 5500,00 5000,00 1350,00
Кальцій 2250,00 2400,00 335,00
Натрій 75,00 600,00 30,00
Магній 625,00 500,00 190,00
Силіцій 225,00 700,00 38,00
Фосфор 25,00 30,00 125,00
Ферум 7,50 40,00 2,50
Алюміній 18,70 160,00 3,40
Манган 2,50 2,50 0,70
Цинк 1,00 1,00 0,15
Купрум 1,00 0,70 0,80
Молібден 0,20 0,10 0,06
Стронцій 7,50 6,00 0,40
Плюмбум <0,03 <0,03 <0,03
Нікель <0,03 <0,03 <0,03
Кобальт <0,03 <0,03 <0,03
Кадмій <0,01 <0,01 <0,01
Арсен <0,01 <0,01 <0,01
Меркурій <0,01 <0,01 <0,01




