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актуальність. Журавлина великоплода від-
носиться до вічнозелених рослин родини вересові 
(Ericaceae)�� Усі види дико зростають у помірній зоні 
Північної півкулі�� Поширені у лісовому поясі, лісотун-
дрі та тундрі Європи, Азії, Північної Америки�� В Ук-
раїні зростає 2 види: журавлина звичайна, або боло-
тяна (Oxycoccus palustris) та журавлина дрібноплода 
(Oxycoccus microcarpus), які поширені на мохових бо-
лотах, у мокрих соснових та сосново-березових лісах, 
здебільшого на Поліссі�� Окрім того, в Україні актив-
но впроваджена у культуру журавлина великопло-
да (Oxycoccus macrocarpus), яку здавна вирощують у 
промислових масштабах в Північній Америці�� Дослід-
ні насадження різних сортів журавлини великоплодої 
створено на вироблених торфовищах біля с�� Вербівка 
Рівненської області та с�� Секунь Волинської області�� 
Розмножується журавлина насінням і живцями�� При 
виборі місця для посадки журавлини необхідно врахо-
вувати її біологічні особливості�� Оскільки ця росли-
на світлолюбна, для рясного цвітіння і плодоношення 
потрібно достатня освітленість�� Для нормального рос-
ту потрібно дотримувати необхідної міри зволоження�� 
Водночас журавлина не витримує тривалого затоплен-
ня в період вегетації�� У природних умовах журавлина 
росте на відносно бідних поживними речовинами ґрун-
тах, тому і в культурі їй потрібно менше добрив, ніж 
іншим видам рослин�� Журавлина потребує найбільше 
фосфорних добрив і менше – азотних і калійних�� Для 
нормального розвитку рослин журавлини потрібні 
кислі (pH 4-5) ґрунти, що містять достатню кількість 
органічних речовин�� [14, 15, 11]��

Журавлина є однією з головних комерційних куль-
тур в Америці�� Ягоди журавлини широко використо-
вуються в кондитерській промисловості [2]�� Більшість 
журавлини переробляється на такі продукти як сік, 
морс, сироп, соус, варення і сухі підсолоджені ягоди, 
а решта продається у свіжому вигляді�� Сік журавлини 
має бактерицидну дію проти стафілококів, стрепто-
коків, кишкової палички і протея, тому застосовується 
при лікуванні гнійних поранень та опіків�� Плоди жу-
равлини стимулюють виділення шлункового соку, то-

му їх часто використовують для лікування гастритів з 
пониженою кислотністю і при запаленні підшлункової 
залози�� Листя журавлини, яке містить арбутин, флаво-
ноїди, урсулову та олеанолову кислоти, заварюють для 
полоскання горла при застудах�� 

На українському фармацевтичному ринку представ-
лені такі лікарські засоби: «Уромакс», «Нефрокеа», 
«Уроксин», «Уронорм», «Урінал» та ін��, які викорис-
товуються при захворюваннях сечовивідних шляхів�� 
Але всі перелічені препарати та функціональні добав-
ки виготовлені лише на основі БАР плодів журавли-
ни, хоча листя журавлини також містять цінні БАР і є 
перспективною сировиною для подальшого вивчення�� 
[2, 3, 10, 11]��

В організмі людини обмінні процеси на клітинному 
і субклітинному рівнях забезпечуються функціонуван-
ням близько 2000 ферментів, кожен з яких каталізує 
відповідну хімічну реакцію�� У свою чергу, каталітич-
на активність ферментів забезпечується коферментами 
небілкового походження – органічними сполуками або 
неорганічними елементами (іонами металів – макро- і 
мікроелементами) [4]�� Окрім того, потрібно пам’ятати, 
що крім багатьох позитивних факторів є і негативні 
– накопичення важких металів та інших токсичних 
елементів у рослинній сировині [5, 17]�� Зважаючи на 
питання комплексності фармакологічної дії, еколо-
гічного забруднення середовища та розробки методик 
стандартизації сировини, доцільно було б дослідити 
елементний склад надземних органів журавлини вели-
коплодої��

Метою роботи було вивчення якісного складу та кіль-
кісного вмісту макро- та мікроелементів у надземних ор-
ганах журавлини та екстрактах на їх основі��

Матеріали та методи досліджень
Об’єктами дослідження були листя, стебла і плоди 

журавлини великоплодої, зібрані у вересні 2019 року 
в Київській області, Обухівський район, 50°07’00��0”N 
30°37’00��0”E, а також екстракти з листя та стебел��

Стебла та листя були висушені за всіма правилами 
відповідно до хімічного складу журавлини [6, 18]�� Плоди 
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