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ний склад листя хвилівника звичайного�� У резуль-
таті проведеного експерименту встановлено перевагу 
в досліджуваній сировині калію та кальцію, а також 
досить високий вміст суми поліфенольних сполук�� У 
підсумку доведено, що метанольний екстракт з листя 
хвилівника звичайного завдяки високому вмісту міне-
ральних елементів та фенольних сполук виявляв вира-
жену антиоксидантну активність [4]��

Крім того, численними науковими дослідженнями 
доведено багатовекторну фармакологічну активність 
хвилівника звичайного, що свідчить про доцільність 
подальшого вивчення цієї рослини [9]��

Щодо мінеральних елементів, то вони чинять різ-
нопланову дію на організм людини, зокрема беруть 
участь в основних біохімічних процесах [7, 8]��

Оскільки вміст важких металів для лікарської рос-
линної сировини регламентується ДФУ [2], необхід-
ним є їх дослідження в рослинній сировині��

Таким чином, незважаючи на деякі побічні ефекти, 
які можуть виникати при вживанні лікарських засобів 
на основі сировини хвилівника звичайного, усе ж таки 
залишається актуальним проведення поглибленого 
фармакогностичного дослідження цієї рослини з ог-
ляду на перспективність розробки нових ефективних 
лікарських засобів для зовнішнього застосування��

Матеріали та методи дослідження
Траву та корені хвилівника звичайного було заго-

товлено у фазі бутонізаціїї та цвітіння в Харківській та 
Хмельницькій областях у травні-червні 2019 року�� 

Визначення мінерального складу сировини хвилів-
ника звичайного проводили за допомогою атомно-
емісійного спектрографічного методу з фотографічною 
реєстрацією з використанням відомої методики [1]��

Результати дослідження та їх обговорення
Результати проведеного аналізу наведено на рис�� 1-2��
Як видно на рис�� 1, в усіх видах досліджуваної си-

ровини хвилівника звичайного серед макроелементів 
домінували калій та кальцій�� Для трави, заготовленої 
під час бутонізації та цвітіння, у порівнянні з кореня-
ми відзначався незначний вміст натрію��

Щодо коренів, заготовлених під час бутонізації 
та цвітіння, то у порівняння з травою був невеликий 
вміст магнію��

Виходячи з наведених на рис�� 2 даних, можна зро-
бити висновок, що максимальне накопичення суми 
мінеральних сполук для трави хвилівника звичайного 
відбувалося у фазу бутонізації, для коренів – у фазу 
цвітіння��

Загалом, у порівнянні з усіма видами досліджуваної 
сировини превалювання вмісту мінеральних елементів 
було відзначено у коренях хвилівника звичайного, заго-
товлених у фазу цвітіння – 5241,21 мг/100 г�� Водночас 
найнижчий вміст сполук був встановлений у коренях, 
заготовлених під час бутонізації – 3729,78 мг/100 г�� 
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Рис. 2. Загальний вміст мінеральних елементів у досліджуваних видах сировини хвилівника звичайного.
Примітка: В усіх зразках сировини вміст Co<0,03; Cd<0,01; As<0,01; Hg<0,01. У траві, зібраної під час бутонізації та цвітіння,

вміст Ni<0,03.


