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Вивчення мінерального складу сировини є однією із важливих ланок 
у зв’язку із зміною екології та забруднення ґрунту та для подальшого 
вивчення і стандартизації ЛРС журавлини��

Метою роботи було вивчення якісного складу та кількісного вмісту 
макро- та мікроелементів у надземних органах журавлини та екстрактах 
на їх основі��

Елементний склад вивчали за допомогою атомно-емісійного 
спектрографічного методу з фотографічною реєстрацією�� У дослід-
жуваній сировині журавлини великоплодої (листя, стебла та плоди, 
екстракт стебел та екстракт листя) визначили 6 макро- та 9 мікро-
елементів, встановлено їх кількісний вміст�� Результати вивчення 
мінерального складу сировини журавлини будуть використані для 
планування фармакологічних досліджень та розробки МКЯ на сиро-
вину та лікарські засоби��

О. н. Кошевой, н. а. Комиссаренко, а. М. Ковалева, 
Т. В. ильина, и. К. Власова

МинераЛьнЫЙ СОСТаВ надЗеМнЫХ ОрГанОВ 
КЛЮКВЫ КрУПнОПЛОднОЙ

Ключевые слова: клюква крупноплодная, лист, стебель, плоды, ми-
неральные элементы��

Определение минерального состава сырья является одним из важных 
звеньев изучения в связи с изменением экологии и загрязнением почвы, 
также для дальнейшего изучения, стандартизации ЛРС клюквы��

целью работы было определение качественного состава и коли-
чественного содержания микро- и микроэлементов в надземных органах 
клюквы и экстрактах на её основе��

Элементный состав изучали с помощью атомно-эмиссионно-
го спектрографического метода с фотографической регистрацией�� 
В исследуемом сырье клюквы крупноплодной (листьях, стеблях и 
плодах, экстракте стеблей и экстракте листьев) определено 6 макро- 
и 9 микроэлементов и установлено их количественное содержание�� 
Результаты изучения минерального состава сырья клюквы будут ис-
пользованы для планирования фармакологических исследований и 
разработки МКЯ на сырье и лекарственные средства��
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The study of the mineral composition of raw materials is one of the 
important links in connection with the change of ecology and soil contamination 
and for the further study and standardization of cranberry raw materials��

The aim of the research was to study the qualitative composition and 
quantitative content of macro and microelements in the aerial organs of 
cranberry and extracts based on them��

The elemental composition was studied by atomic emission 
spectrographic method�� In the investigated raw material of cranberry 
(leaves, stems and fruits, stem extract and leaves extract) 6 macro- and 
9 microelements were identified and their quantitative content was 
determined�� Rezults of studies of the mineral composition of cranberry raw 
materials will be used to plan pharmacological research and development 
of methods of standardization for the raw materials and medicines��
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