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Методом атомно-емісійної спектрографії встановлено елемен-
тний склад листя лохини високорослої�� У результаті проведених 
досліджень встановлено якісний склад та кількісний вміст 13 мікро- 
та макроелементів�� Крім того, у листі лохини високорослої в межах 
можливостей використаного методу не було виявлено арсен, ртуть, 
кобальт, кадмій та свинець�� Це актуально у зв’язку із впливом тех-
ногенних факторів на забруднення навколишнього середовища і при 
розробці проектів МКЯ на листя лохини високорослої��
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Для разработки нормативной документации на листья голубики 
высокорослой, которая в последнее время очень широко культиви-
руется на территории Украины целесообразно определить их диа-
гностические макро- и микроскопические признаки и определить 
элементный состав сырья для выявления факторов экологического 
загрязнения сырья��

целью работы было определить элементный состав, морфологи-
ческие и анатомические признаки листьев голубики для их дальнейшей 
стандартизации��

Определены морфолого-анатомические признаки листьев голу-
бики высокорослой и установлены характерные диагностические 
признаки, что будет использовано для разработки проекта МКЯ 
«Листья голубики»��

Методом атомно-эмиссионной спектрографии установлено эле-
ментный состав листьев голубики высокорослой�� В результате про-
веденных исследований установлены качественный состав и коли-

чественное содержание 13 микро- и макроэлементов�� Кроме того, в 
листьях голубики высокорослой в пределах возможностей исполь-
зованного метода не были обнаружены мышьяк, ртуть, кобальт, кад-
мий и свинец�� Это актуально в связи с влиянием техногенных фак-
торов на загрязнение окружающей среды и при разработке проектов 
МКК на лист голубики высокорослой��
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For the development of regulatory documentation for the blueberry 
leaves, which is widely cultivated in Ukraine, it is advisable to determine 
their diagnostic macro- and microscopic features, and to determine 
the elemental composition of the raw materials to identify factors of 
environmental contamination of the raw materials��

The aim of the research was to determine the elemental composition, 
morphological and anatomical features of blueberry leaves for their further 
standardization��

Morphological and anatomical features of blueberry leaves were 
identified and characteristic diagnostic features were used to develop the 
ICA project “Blueberry Leaves”��

The elemental composition of the blueberry leaves was determined 
by the method of atomic emission spectrography�� As a result of the 
conducted researches the qualitative composition and quantitative 
content of 13 micro- and macro-elements were determined�� In addition, 
arsenic, mercury, cobalt, cadmium and plumbum were not detected in the 
blueberry leaves within the limits of the method used�� This is relevant in 
view of the impact of man-made factors on environmental pollution and 
in the development of the documentation on the blueberry leaves��

актуальність. Лікування ран і ранової інфекції ви-
магає не тільки глибоких знань теорії патогенезу рано-
вого процесу, мікробіології гнійної рани і комплексу 
показників оцінки ефективності місцевого лікування, 
але і достатньої підготовки в області топографічної ана-
томії, клінічної діагностики і відновної хірургії [8, 11]��

Доведено, що, незалежно від генезу й локалізації 
ран, їх загоєння протікає за однаковим біологічним 
механізмом протягом трьох фаз ранового процесу, що 
послідовно переходять одна в одну�� Ефективність міс-
цевої лікарської терапії при застосуванні різних меди-
каментозних засобів залежить від диференційованого 

використання препаратів залежно від фази ранового 
процесу�� Створення нових ранозагоювальних препа-
ратів комплексної дії з взаємопотенціюючою і взаємо-
доповнюючою дією є одним із шляхів вирішення цієї 
проблеми�� Важливість створення таких препаратів зу-
мовлена збільшенням кількості інфікованих післяопе-
раційних ускладнень, резистентністю мікроорганізмів 
до антибіотиків, зміною імунобіологічної реактивності 
макроорганізму [4, 10]��

Практична медицина має цілу низку лікарських за-
собів для зовнішнього застосування при лікуванні різ-
номанітних ран�� Але вони не повною мірою відпові-
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