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Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

Порівнюючи між собою траву хвилівника звичайно-
го, заготовлену у різні фази вегетації, можна зробити 
висновок про досить незначну різницю вмісту мінераль-
них елементів: у фазі бутонізації – 4638,00 мг/100 г; у 
фазі цвітіння – 4151,74 мг/100 г��

Висновки
У результаті проведеного вивчення мінерально-

го складу трави та коренів хвилівника звичайного, 
зібраних у фазі бутонізації та цвітіння встановлено, що 
максимальний вміст мінеральних елементів спостері-
гався у коренях, заготовлених під час цвітіння, і траві, 
зібраній під час бутонізації. 

Таким чином, одержані у ході дослідження дані мо-
жуть бути використані при розробці нових лікарських 
засобів на основі сировини хвилівника звичайного.
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З метою детального фармакогностичного дослідження трави та 
коренів хвилівника звичайного вивчено їх мінеральний склад�� Вста-
новлено, що домінуючими за вмістом елементами в усій досліджу-
ваній сировині були калій та кальцій�� Загальний вміст мінеральних 
елементів був найбільшим у коренях, заготовлених під час цвітіння 
– 5241,21 мг/100 г�� Результати експерименту можуть бути враховані 
при одержані нових лікарських засобів на основі сировини хвилів-
ника звичайного��
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С целью детального фармакогностического исследования травы 
и корней кирказона ломоносовидного изучен их минеральный со-
став�� Установлено, что доминирующими по содержанию элементами 
во всех образцах исследуемого сырья были калий и кальций�� Общее 
содержание минеральных элементов было наибольшим в корнях, за-
готовленных во время цветения – 5241,21 мг/100 г�� Результаты экс-
перимента могут быть учтены при получении новых лекарственных 
средств на основе сырья кирказона ломоносовидного�� 
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THE STUDY OF THE MINERAL COMPOSITION OF 
BIRTHWORT DUTCHMAN’S PIPE (ARISTOLOCHIA 
CLEMATITIS L.) RAW MATERIALS
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In order to detailed pharmacognostic study of the herb and roots of 
Birthwort Dutchman’s Pipe, their mineral composition was studied�� It was 
established that potassium and calcium were the dominant elements in all 
samples of the studied raw materials�� The total content of mineral elements 
was greatest in the roots harvested during flowering – 5241��21 mg/100 g�� 
The results of the experiment can be taken into account when obtaining 
new drugs based on the raw materials of Birthwort Dutchman’s Pipe��




