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Вступ
Представники родини березові (Betulaceae) роду Betula L. до-

сить росповсюджені на території України. Відомо 51 вид, серед 
яких найпоширенішим є береза бородавчаста (Betula verrucosa 
Ehrh.) [9]. Препарати берези використовують при захворюван-
нях шкіри – екземах, алергічних висипах, а також при виснаж-
ливому потінні, туберкульозі легень, подагрі тощо [4,12,13]. 
Бруньки в офіційній медицині використовують як протиза-
пальний, діуретичний, жовчогінний, ранозагоювальний, спаз-
молітичний, жарознижуючий засоби [13]. У народній медицині 
відвар кори та листя берези застосовують при опіках, хроніч-
них гнійних ранах, трофічних виразках, пролежнях, саднах, 
фурункульозах, дерматомікозах, сверблячці, гнійних ранах, 
захворюваннях печінки, легень та сечового міхура, жіночих та 
венеричних захворюваннях, малярії, харчових інтоксикаціях, 
водянці, подагрі, абсцесі, парадонтиті [14-19]. Відомо, що ма-
кро – та мікроелементи накопичуються в лікарських рослинах, 
їх вміст та склад залежить від ряду факторів: грунту, на якому 
ростуть рослини, віддаленості від міст, доріг тощо, здатності 
окремих видів акумулювати ті чи інші елементи [1,7,10,11].

Мета - провести порівняльний аналіз якісного складу та кіль-
кісного вмісту елементів в корі берези бородавчастої з різних 
місць заготівлі.

Матеріали та методи дослідження
Кору заготовляли у період сокоруху з 6 місць вирощування на 

ділянках: 1 – ботанічного саду Одеського національного універси-
тету ім. Іллі Мечнікова, 2 – ботанічного саду Національного фарма-
цевтичного університету (м. Харків), 3 – у с. Снігурівка (Миколаїв-
ська обл.), 4 – у с. Липці (Харківська обл.), 5 – у м. Дунаївці (Хмель-
ницька обл.), 6 – у м. Свердловськ (Луганська обл.). 

Якісний склад та кількісний вміст мінеральних сполук в серіях 
кори берези бородавчастої визначали методом атомно-емісійного 
спектрального аналізу, що базується на повному випаровуванні 
речовини в розряді дуги перемінного току (джерело збудження – 
IBC-28) та реєстрації випромінювання спектрографом ДФС-8 [3,5]. 
Вимірювання інтенсивності лінії у спектрах досліджуваних проб 
та градуювальних зразків проводили за допомогою мікрофотоме-
тра МФ-1. Відносне стандартне відхилення (для п’яти паралель-
них вимірів) не перевищувало 30% при визначенні числових по-
казників вмісту елементів [3,5,6]. 

Отримані результати та їх обшоворення
Результати вивчення елементного складу зразків кори берези 

бородавчастої наведено у таблиці. 
Таблиця

Елементний склад кори берези бородавчастої з різних місць
 заготівлі (мг/100г, в розрахунку на абсолютно суху сировину)

Елемент
Номер зразка

1 2 3 4 5 6
Na 2900,00 3200,00 3010,00 3150,00 2300,00 3100,00
K 2110,00 1360,00 1600,00 1355,50 2060,00 1460,00
Ca 650,00 260,00 340,00 262,30 210,00 160,00
Si 500,00 320,00 380,00 318,00 120,00 260,00

Mg 198,00 175,00 191,00 170,00 190,00 150,00
P 80,00 20,00 37,00 19,70 90,00 45,00
Al 24,00 26,00 30,00 26,10 22,00 21,50
Mn 8,50 7,00 8,20 6,80 7,10 7,70
Fe 10,00 15,00 20,00 14,90 11,00 17,00
Ni 0,03 0,04 0,05 0,04 0,02 0,03
Cu 0,45 0,70 0,90 0,70 0,60 0,55
Zn 0,13 0,15 0,20 0,14 0,10 0,19
Mo 0,02 0,03 0,09 0,03 0,01 0,05

Примітки: Pb<0,03, Co<0,03, Cd<0,01, As<0,01, Hg<0,01, Sr<0,01.

Згідно вимог ДФУ I вміст важких металів знаходився в межах до-
пустимих конценрацій [2,9]. Макроелементи у зразках, що досліджува-
лися, накопичувалися у наступній послідовності: Na>K>Ca>Si>Mg>P. 
У зразку № 2 натрію містилося більше ніж у інших зразках (3200,00 
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мг/100 г). Вміст натрію у зразках № 3, № 4 та № 6 був співставний і 
коливався в межах (3010,00 – 3150,00 мг/100 г). У зразках № 1 і № 5 вміст 
натрію найнижчий – 2900,00 та 2300,00 мг/100 г відповідно. Калій на-
копичувався у максимальній кількості у зразках № 1 і № 5 (2110,00 та 
2060,00 мг/100 г відповідно). У зразках № 3 і № 6 цього елементу було 
меньше в 1,3 рази (1600,00 та 1460,00 мг/100 г відповідно). Майже одна-
ковий вміст цього елементу спостерігався у зразках № 2 та № 3 (див. 
табл.). Вміст кальцію та силіцію у декілька разів нижчий, ніж вміст ка-
лію та натрію. У зразку № 1 ці елементи накопичувалися у більшой 
кількості (див табл.). У зразку № 3 вміст кальцію у 1,9 разів менший, ніж 
у зразку № 1, а силіцію у 1,3 рази. Кальцію накопичувалося найменше 
у зразку № 6 (106,00 мг/100 г), а силіцію у зразку № 5 (120,00 мг/100 г). 
У зразках № 2 та № 4 вміст кальцію та силіцію відповідно був майже 
однаковий (див. табл.). Максимальну кількість магнію містив зразок 
№1 (198,00 мг/100 г), а у зразках № 3 і № 5 цей елемент накопичувався 
майже однаковій кількості (191,00 та 190,00 мг/100 г відповідно). У зраз-
ках № 2 та № 4 вміст магнію відрізнявся незначно і склав 175,00 і 170,00 
мг/100 г відповідно. Вміст фосфору значно коливався у всіх зразках від 
90,00 мг/100 г (у зразку № 5) до 19,00 мг/100 г (у зразку № 4). 

Мікроелементи накопичувалися у наступній послідовності: 
Al<Fe<Mn<Cu<Zn<Mo<Ni. При аналізі мікроелементного складу вста-
новлено, що у зразках № 2, № 3 і № 4 в більшой кількості накопичува-
лися Al, Fe, Cu, Zn (див. табл.). Вміст алюмінію був однаковий у зразках 
№ 2 та № 4 (по 26,00 мг/100 г), у зразках № 1 і № 5 вміст цього елементу 
відрізнявся незначно (24,00 та 22,00 мг/100 г відповідно). Вміст мангану 
у зразках № 1  та № 3 був майже однаковий (8,50 і 8,20 мг/100 г відповід-
но). Зразки кори № 2 та № 4 також містили майже однакову кількість 
заліза (15,00 і 14,90 мг/100 г відповідно). Мідь у однакових кількостях на-
копичувалася у зразках № 2 та № 4 (по 0,70 мг/100 г). У цих же зразках 
вміст цинку майже співпадав (0,15 і 0,14 мг/100 г відповідно), а молібден 
накопичувався в однакових кількостях (по 0,30 мг/100 г).

Висновки
1. Вперше проведено порівняльний аналіз елементного складу 6 

серій кори берези бородавчастої з різних місць заготівлі.
2. Встановлено, що з макроелементів в усіх зразках в більшой кількос-

ті накопичувалися Na, K, Ca та Si, з мікроелементів – Al, Fe, Mn, Cu, Zn.
3. Одержані результати будуть використані в подальшому при 

стандартизації лікарської рослинної сировини та розробці МКЯ.
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Резюме
Мала О.С., Гонтова Т.М. Порівняльний аналіз елементного складу кори берези 

бородавчастої з різних місць заготівлі.
Проведено порівняльний аналіз складу і вмісту макро – та мікроелементів 

у корі берези бородавчастої в залежності від місця заготівлі. Визначено, що з 
макроелементів в корі берези в більшой кількості накопичуються Na, K, Ca, Si, 
з мікроелементів – Al, Fe, Mn, Cu.

Ключові слова: макро та мікроелементи, кора, береза бородавчаста.

Резюме
Малая О.С., Гонтовая Т.Н. Сравнительный анализ элементного состава коры 

березы бородавчатой с разных мест сбора. 
Проведен сравнительный анализ состава и содержания макро– и 

микроэлементов в коре березы бородавчатой в зависимости от места сбора. 
Установлено, что из макроэлементов в коре березы бородавчатой в больших 
количествах накапливаются Na, K, Ca, Si,а из микроэлементов – Al, Fe, Mn, Cu.

Ключевые слова: макро– и микроэлементы, кора, береза бородавчатая. 

Summary
Malaja О.S., Gontovaja T.N. Comparative analysis of the element’s compound of the 

birch bark from different соllection grounds.
The comparative analysis of the composition and content of macro-and micro-

elements studied in the bark birch, depending on the collection grounds. There are 
many macroelements, such as Na, K, Ca, Si accumulated in birch bark, аnd from 
microelements – Al, Fe, Mn, Cu.

Key words: macro-and microelements, bark, common birch.
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