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водів клітинами, попередження захворювань серцево-
судинної системи [10]��

Кальцій відіграє важливу роль не тільки у здоров’ї 
кісткової тканини, а і у скороченні м’язів, гліколізі, глю-
конеогенезі, транспорті іонів, діленні клітин, магній бере 
участь у синтезі білків, секреції гормонів, забезпечує про-
відність нервової тканини, нервово-м’язову збудливість, 
скорочення м’язів [6, 7, 9]��

Цинк входить до складу багатьох ферментів та є 
каталізатором клітинних процесів, необхідний для 
синтезу білків, хлористоводневої кислоти шлунка, кіс-
ткової та хрящової тканин, впливає на репродуктивну 
систему, роботу тимусу [5, 8]��

Манган є активатором ферментів, стимулює синтез 
холестерину, регулює кровотворення та роботу репродук-
тивних органів [5]��

Однією з обов’язкових умови, які висуваються ДФУ 
до лікарської рослинної сировини та лікарських рослин-
них засобів, є вміст важких металів, тому було доцільно 
вивчити елементний склад сировини волошки синьої, 
яку використовують як сечогінний та протизапальний 
засіб [2]��

Метою роботи було вивчення елементного складу 
трави та квіток волошки синьої��

Матеріали та методи дослідження
Об’єктом дослідження були трава та квітки волошки 

синьої, заготовлені під час цвітіння у Харківській області 
у 2018 р��

Дослідження елементного складу проводили методом 
атомно-емісійної спектрометрії�� 

Для одержання золи сировину, оброблену сірчаною 
кислотою розведеною, нагрівали у муфельній печі при 
температурі не більше 500 °С�� Випаровування проб 
проводили з кратерів графітових електродів у розряді 
дуги перемінного струму (сила струму 16 А, експози-
ція 60 с)�� 

Спектри реєстрували на фотопластинках на спек-
трографі ДФС-8 в області 230-330 нм, інтенсивність 
ліній у спектрах вимірювали на мікрофотометрі 
МФ-1�� 

Вступ
Хімічні елементи, які рослини поглинають з ґрунту, 

відіграють важливу роль в їх функціонуванні, зокрема 
у біохімічних та фізіологічних процесах, відповідають 
за синтез різних біологічно активних речовин у рос-
линах��

Калій є кофактором щонайменше 60 ферментів та 
основним нейтралізуючим іоном негативно зарядже-
них аніонів, регулює процеси поглинання, транспорту 
та утримання вологи у рослинах, підвищує їх стійкість 
до хвороб та збільшує накопичення моносахаридів і 
дисахаридів, крохмалю [3]��

Кальцій виконує сигнальну роль, регулює актив-
ність клітинних білків, зокрема ферментів, зменшує 
негативний вплив надлишкової концентрації токсич-
них іонів [3]��

Магній є складовою хлорофілу, активує процеси 
фотосинтезу, дихання, синтезу білків�� Установлено, 
що магній посилює синтез у рослинах ефірних олій, 
вітамінів С та А [3]��

Фосфор входить до складу фосфоліпідів, фосфоп-
ротеїнів, нуклеїнових кислот, різних коферментів, 
прискорює такі важливі процеси у рослинах як, фото-
синтез та дихання�� Відомо, що фосфор сприяє накопи-
ченню цукрів у плодах та овочах��

Манган сприяє процесам росту та розвитку росли-
ни, бере участь у процесах дихання та фотосинтезу, 
обміні нітрогену тощо [4]��

Ферум входить до складу ферментів окисно-віднов-
них реакцій, також бере участь у диханні рослини�� 

Силіцій підвищує стійкість до грибкових захворю-
вань��

Алюміній допомагає рослинам пристосовуватися 
до несприятливих умов навколишнього середовища, 
але його надмірна кількість перешкоджає розвитку 
кореневої системи, призводить до фосфорного голоду-
вання [3]�� 

Не менш необхідні мінеральні речовини і для ор-
ганізму людини��

Відомо, що калій необхідний для підтримки осмо-
тичного тиску клітин, синтезу білків, засвоєння вугле-
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