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ревищує ПДК�� Магній більшою мірою сконцентрований 
у плодах та листі рослини�� Щодо марганцю та кальцію, 
то ці елементи накопичуються у листі�� Магній стимулює 
утворення білків, регулює зберігання і вивільнення АТФ, 
знижує збудження в нервових клітинах; відомий як про-
тистресовий біоелемент, здатний створювати позитивний 
психологічний настрій [4]��

Натрій та калій більше накопичуються у плодах та 
листі рослини, при чому ці елементи концентруються при 
одержані екстрактів�� Калій бере участь у підтримці елект-
ричної активності мозку, функціонуванні нервової ткани-
ни, скороченні скелетних і серцевого м’язів; регулює ак-
тивність таких найважливіших ферментів, як К+-АТФ-аза, 
ацетилкіназа, піруватфосфокіназа [4]�� Кількість стронцію, 
нікелю та молібдену відповідає санітарним нормам за 
вмістом у всіх об’єктах дослідження [8]��

Таким чином, дослідження розширюють відомості що-
до хімічного складу сировини журавлини великоплодої 
та дають потенціал розвитку нових лікарських засобів та 
дієтичних добавок��

Висновки
У результаті проведених досліджень виявлено 6 

макро- і 9 мікроелементів у листі, стеблах та плодах 
журавлини великоплодої, та екстрактах на їх основі. 
Одержані дані будуть використані при розробці інс-
трукції по заготівлі ЛрС журавлини великоплодої та 
проектів методик контролю якості.
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