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більшій кількості накопичувався калій, вміст яко-
го у обмолоченій траві був у 1,75, 1,6 та 3,01 разів 
вищий, ніж у стеблах, коренях та насінні від-
повідно�� Далі вміст елементів зменшувався в ряду 
Ca>Si>Mg>P>Al>Na>Fe>Zn в обмолоченій траві та 
коренях, Ca>Mg>P>Si>Na>Fe>Al>Zn у стеблах та 
P>Mg>Ca>Na>Si>Mn>Fe>Zn у насінні��

За кількісним вмістом мінеральних елементів у всіх 
випадках, окрім Mn, який накопичувався найбільше в 
насінні, домінувала обмолочена трава�� Щодо інших 
видів сировини, то вміст K, Na, Si, Al, Fe, Zn, Pb, Ni, 
Sr переважав у коренях, Ca, Mg та Mo – у стеблах, а P, 
Mn та Cu – у насінні�� Варто відзначити високий вміст 
Si у коренях (у 10,35 та 12,65 разів вищий, ніж у стеб-
лах та насінні відповідно), Mn у насінні (у 6,69 та 6,29 
разів вищий, ніж у стеблах та коренях відповідно) та 
Mo у стеблах (у 2,73 та 2,3 разів вищий, ніж у коренях 
та насінні відповідно)�� Вміст Ni був найнижчий в усіх 
зразках�� Вміст важких металів знаходився в межах гра-
нично допустимих концентрацій, що регламентуються 
вимогами ДФУ [2]��

Важливу роль у становленні та прогресуванні різ-
них захворювань відводять порушенням електролітно-
го балансу, зокрема за участю таких електролітів, як 
калій�� Дефіцит калію – один з найчастіших у клініч-
ній практиці видів електролітних порушень�� Калій 
– основний внутрішньоклітинний катіон�� Іони калію 
беруть участь у формуванні клітинних потенціалів дії 

(фази деполяризації і реполяризації), передачі нерво-
вих імпульсів, скороченні кардіоміоцитів, скелетних і 
гладких м’язових волокон, регулюють і підтримують 
функції сечовидільної системи, кислотно-лужний ба-
ланс, впливають на осмос, є кофакторами в синтезі 
білка, діють як імуномодулятор [8, 9, 10, 11]��

Зважаючи на високий вміст калію у досліджуваній 
сировині матіоли дворогої сорту «Вечірній аромат», 
результати можна враховувати для розробки нових лі-
карських рослинних засобів для профілактики та ліку-
вання гіпокаліємії��

Висновки
Методом атомно-адсорбційної спектроскопії з 

фотографічною реєстрацією встановлено якісний 
склад і кількісний вміст мінеральних елементів 
у обмолоченій траві, стеблах, коренях та насінні 
матіоли дворогої сорту «Вечірній аромат».

Одержані експериментальні дані свідчать про 
достатньо різноманітний та багатий мінеральний 
склад сировини, що досліджувалася. домінуючими 
за вмістом у обмолоченій траві та коренях були K, 
Ca, Si, Mg та P, у стеблах – K, Ca, Mg, P та Si, у на-
сінні – K, P, Mg, Ca та Na, а вміст Ni був найнижчий 
в усіх зразках.

Одержані результати будуть використані для 
стандартизації сировини матіоли дворогої та розроб-
ки лікарських рослинних засобів на її основі.
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У обмолоченій траві, стеблах, коренях та насінні матіоли дворо-
гої сорту «Вечірній аромат» методом атомно-емісійної спектроскопії 
з фотографічною реєстрацією було проведено визначення якісного 
складу та кількісного вмісту мінеральних елементів�� Домінуючими 
за вмістом у обмолоченій траві та коренях були K, Ca, Si, Mg та P, у 
стеблах – K, Ca, Mg, P та Si,  у насінні – K, P, Mg, Ca та Na, а вміст Ni 
був найнижчий у всіх зразках сировини, взятих для аналізу�� Порів-
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