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Анотація. У роботі розглядається накопичення мінеральних речовин у ліофільному 
екстракту з листя подорожнику середнього. Мінеральні речовини відіграють величезну 
фізіологічну роль в організмі людини, тому дуже важливо визначення додаткових джерел 
макро- та мікроелементів для нормального розвитку та функціонування організму. 
Методом атомно-абсорбційної спектроскопії визначено якісний склад та кількісний вміст 
макро- та мікроелементів у ліофільному екстракті з листя Plantago media L. Встановлено 
наявність 19 макро- і мікроелементів, серед яких переважав вміст кальцію, кремнію, магнію 
та калію. Великий вміст даних елементів у ліофільному екстракті свідчить про 
можливість застосовуватися для профілактики порушень кальцієвого та калієвого обміну, 
а також у складі комплексних фітопрепаратів, що застосовуються для регуляції 
вуглеводного та жирового обміну речовин. 
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Вступ. У світовій фармацевтичній промисловості кожен третій препарат 

виготовляється з лікарської рослинної сировини. На сьогоднішній день 

використовується близько 600 видів рослинної сировини, більшість з яких є 

цінними джерелами макро- та мікроелементів [1]. Однією із таких рослин є 

подорожник середній (Plantago media L.), який має широкий спектр 

фармакологічних ефектів обумовлений наявністю як біологічно активних 

речовин, так і речовин первинного синтезу (макро- та мікроелементів).  

Мінеральні речовини відіграють величезну фізіологічну роль в організмі 

людини і тварин [2]. Вони беруть участь у формуванні тканин організму, в 

процесах утворення тканинного білка, входять до складу клітин, сприяють 

гармонійному функціонуванню ферментних систем, формують оптимальні 

сольові склади і кислотно-лужну рівновагу рідин організму, включаючи плазму 



крові, мають вплив на захисні реакції організму. Нормальна функція нервової, 

серцево-судинної, травної та інших систем неможлива без присутності ряду 

мінеральних речовин [3]. Дефіцит чи надлишок хімічних елементів впливає на 

всі ланки харчових ланцюгів, призводить до зміни характеру декодування, 

ослаблення або посилення синтезу біологічно активних речовин, що містять 

мікроелементи, до перебудови процесів проміжного обміну речовин, т.п. [4]. 

Тому визначення їх у рослинній сировині та фітопрепаратах має великий 

науковий і практичний інтерес з огляду на їхню високу біологічну активність. 

Метою нашої роботи стало вивчення вмісту мікро- та макроелементів у 

ліофільному екстракті з листя Plantago media L.  

Основна частина. Об’єктом дослідження обрано ліофільні екстракти з 

листя подорожника середнього (Plantago media L.). Отримання ліофільних 

екстрактів здійснювали в асептичних умовах за допомогою сублімаційного 

сушіння спиртових витягів з рослинної сировини (1:5) Plantago media L. 

враховуючи такі параметри екстрагування як ступінь подрібнення, властивості 

екстрагента, час екстрагування, співвідношення між сировиною і розчинником, 

кратність циклів. Отриманий ліофільний екстракт − пухка аморфна маса світло-

зеленого кольору, з характерним смаком і запахом.  

Визначення якісного складу та кількісного вмісту макро- та 

мікроелементів проводили на приладі ДСФ-8 методом атомно-абсорбційної 

спектроскопії при випарюванні проб з кратерів електродів у розряді дуги 

змінного струму силою 16 А, напругою 220 В та експозиції 60 с з 

використанням атомізатора ІВС-28. Вимір інтенсивності ліній у спектрах проб 

фіксували за допомогою мікрофотометра МФ-4. Підготовлену наважку проби 

повітряно-сухої рослинної сировини вміщували до кварцового тиглю, 

змочували розчином кислоти сірчаної, висушували в сушильній шафі за 

температури 105°С. Тиглі поміщали до холодної муфельної печі. Температуру 

печі доводили за годину до 500°С, охолоджували. Реагенти, що 

використовували в приготуванні розчину випробовування, додавали до розчину 



порівняння в тих же кількостях, що і у випробуваний. Випробуваний і кожен 

розчин порівняння поміщали у прилад та реєстрували дані.  

Для кількісного аналізу користувались штучно виготовленими 

стандартними зразками, специфічними для виду речовин, призначеними для 

визначення макро- та мікровключень у матеріалах рослинного походження 

після їх озолення. Для виготовлення основи використовували такі сполуки: 

SiО2, MgО, CaCО3, KH2PО4, K2SО4, KCl, Na2SО4. Для кожного з них за 

результатами фотометрування будували калібрувальну криву залежності 

середніх значень емісії розчинів порівняння від концентрації та визначали 

кількість елементів у випробуваному розчині за побудованим калібрувальним 

графіком. Отримані результати досліджень наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Якісний склад та кількісний вміст макро- та мікроелементів у 

ліофільних екстрактах з листя Plantago media L. 

Хімічний елемент Кількісний вміст, мг/г, (x ± Δx), n=6 

ЛЕ з листя Plantago media L. 

Fe 1,27 ± 0,12 

Si 9,00 ± 0,89 

P 0,90 ± 0,08 

Al 0,66 ± 0,05 

Mn 0,41 ± 0,03 

Mg 8,08 ± 0,77 

Pb <0,001 

Ni <0,001 

Mo <0,001 

Ca 11,11 ± 1,02 

Cu <0,001 

Zn 0,01 ± 0,001 

Na 1,40± 0,13 



K 6,66± 0,59 

Sr 0,02 ± 0,001 

Co <0,001 

Cd <0,001 

As <0,001 

Hg <0,001 

 

Під час дослідження визначено 19 мінеральних елементів. У найбільших 

концентраціях були присутні (в мг/г) макро- та мікроелементи: Ca 

(11,11 ± 1,02); Si (9,00 ± 0,89); Mg (8,08 ± 0,77); K (6,66 ± 0,59). У мінімальних 

концентраціях було встановлено присутність: Pb, Ni, Mo, Co, Cu, Cd, As, Hg.  

Таким чином, встановлено, що ліофільні екстракти з листя подорожника 

середнього (Plantago media L.) можуть застосовуватися для профілактики 

порушень кальцієвого та калієвого обміну. Також ліофільні екстракти можуть 

бути рекомендовані для регуляції вуглеводного та жирового обміну речовин. 

Присутність Mn та Fe дозволяє передбачити позитивну дію ліофільного 

екстракту на роботу серцево-судинної системи та обміну холестерину. 

Висновки. Методом атомно-абсорбційної спектроскопії визначено якісний 

склад та кількісний вміст макро- та мікроелементів у ліофільному екстракті з 

листя подорожника середнього (Plantago media L.). Встановлено наявність 19 

макро- і мікроелементів, серед яких переважав вміст Ca (11,11 ± 1,02 мг/г), Si 

(9,00 ± 0,89 мг/г), Mg (8,08 ± 0,77 мг/г), K (6,66 ± 0,59 мг/г). Визначення даних 

елементів у ліофільному екстракті рослин має великий науковий і практичний 

інтерес з огляду на їхню високу біологічну активність. 
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Abstract. Plantago media L. has a wide range of pharmacological effects due to the presence 

of biologically active substances and substances of primary synthesis (macro and microelements). 
Mineral substances play a huge physiological role in the human body. They participate in the 
formation of body tissues, in the processes of formation of tissue protein, are part of the cells, 
support the harmonious functioning of enzyme systems, form optimal salt compositions and acid-



base balance of the body's fluid, influence the protective reactions of the organism. Therefore, the 
definition of macro- and microelements in plant raw materials and phytopreparations has a great 
scientific and practical interest. 

The aim of our work was to study the content of micro and macro elements in the lyophilic 
extract from Plantago media L. leaves. 

The object of the study was the lyophilic extracts of Plantago media L. Extraction of lyophilic 
extracts was carried out under aseptic conditions by means of sublimation drying of alcoholic 
extractors from plant material (1:5). The qualitative composition and quantitative content of macro- 
and microelements were performed on the instrument DSF-8 by atomic absorption spectroscopy.  
19 mineral elements were identified during the study. At the highest concentrations were present  
(in mg / g) macro- and microelements: Ca (11,11 ± 1,02); Si (9.00 ± 0.89); Mg (8.08 ± 0.77); K 
(6.66 ± 0.59). 

So it has been established that lyophilic extracts of Plantago medium L. leaves can be used to 
prevent calcium and potassium metabolism disorders. Also lyophilic extracts are recommended for 
the regulation of carbohydrate and fat metabolism. 
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