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Фармакогнозія та хімія
природних сполук

Pharmacognosy and chemistry 
of natural compounds

Рутвиця смердюча (Thalictrum foetidum L.) родини 
жовтецевих (Ranunculaceae) поширена на скелях 

і трав’янистих схилах в Розточчі-Опіллі та в західній 
частині Лісостепу (поодинокі місцезнаходження) в Укра-
їні та на скелях, щебенистих і степових схилах всього 
Центрального Сибіру Російської Федерації. Загалом 
нараховується 15 видів роду Рутвиця, що ростуть на 
Далекому Сході РФ [1,3,4]. Рутвиця смердюча занесена 

до Червоної книги України (рослинний світ) і належить 
до зникаючих видів. Для збереження популяцій впро-
ваджені охоронні заходи, зокрема рутвиця смердюча 
охороняється у природному заповіднику «Медобори» 
(Тернопільська область), національному природному 
парку «Вижницький» (Чернівецька область), національ-
ному парку «Подільські Товтри» (Хмельницька область). 
Заборонене знищення місць зростання (терасування та 
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Фізіологічна роль мінеральних речовин є надзвичайно важливою. Треба постійно 
підтримувати в організмі необхідний рівень незамінних макро- та мікроелементів, 
що містяться у складі харчових продуктів, мінеральних або мінерально-вітамінних 
комплексів, лікарських рослинах і засобах на їхній основі. З метою розширення 
відомостей щодо хімічного складу сировини досліджували якісний склад і кількісний 
вміст макро- та мікроелементів у траві та коренях рутвиці смердючої. Для визначення 
застосовували метод атомно-емісійної спектрографії. У траві та коренях рутвиці 
смердючої визначений вміст 15 макро- та мікроелементів. Досліджувана сировина 
характеризується доволі високим вмістом нейрогенних макро- та мікроелементів 
(зокрема марганцю, магнію, калію, молібдену), що робить її перспективною для  
фітохімічних, фармакологічних досліджень і використання у створенні нейрогенних 
лікарських засобів.

Изучение минерального состава травы и корней Thalictrum foetidum L.
Е. В. Савельева, А. С. Шумова, И. Н. Владимирова
Физиологическая роль минеральных веществ является чрезвычайно важной. Необходимо постоянно поддерживать в организме 

необходимый уровень незаменимых макро- и микроэлементов, которые содержатся в составе пищевых продуктов, минеральных 
или минерально-витаминных комплексов, лекарственных растениях и средствах на их основе. С целью расширения сведений о 
химическом составе сырья исследовали качественный состав и количественное содержание макро- и микроэлементов в траве 
и корнях василистника вонючего. Для определения применяли метод атомно-эмиссионной спектрографии. В траве и корнях 
василистника вонючего определено содержание 15 макро- и микроэлементов. Исследуемое сырье характеризовалось доста-
точно высоким содержанием нейрогенных макро- и микроэлементов (в частности марганца, магния, калия, молибдена), что 
делает его перспективным для дальнейших фитохимических и фармакологических исследований и использования в создании 
нейрогенных лекарственных средств.
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The study of mineral content in Thalictrum foetidum L. herb and roots
E. V. Savelieva, A. S. Shumova, I. M. Vladymyrova
Aim. The physiological role of mineral substances is extremely important for human’s organism. It is necessary to maintain constantly 

the required level of irreplaceable macro- and microelements in organism, which are part of food products, mineral or mineral-vitamin 
complexes, medical plants and drugs on their basis. 

Methods and results. With the purpose to expand information about chemical composition of raw material, the qualitative composition 
and quantitative content of macro- and microelements in Thalictrum foetidum L. herb and roots has been determined. The atomic emission 
spectroscopy method has been used for research. The content of 15 macro- and microelements has been determined in Thalictrum 
foetidum L. herb and roots. 

Conclusions. Analyzing the general content of elements in raw material of Thalictrum foetidum L., suffi ciently high content of 
neurogenic macro- and microelements (in particular, manganese, magnesium, potassium, and molybdenum) has been noted. This fact 
makes herbal material promising for subsequent phytochemical and pharmacological research, and it can be used for new neurogenic 
drugs creation.
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де a – вміст елемента в золі (%), m – маса золи (г), 
M – маса сировини (г).
Результати та їх обговорення
У траві та коренях рутвиці смердючої визначений 

вміст 15 макро- та мікроелементів (табл. 1). Вміст важ-
ких металів у досліджуваній сировині, що визначений 
атомно-емісійним спектрографічним методом, перебу-
вав у межах вимог гранично допустимих концентрацій 
для харчових продуктів і рослинної сировини [8]. 

облисіння схилів). Крім того, рослина культивується у 
Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка та 
Донецькому ботанічному саду НАН України [5]. 
З лікарською метою використовують траву рутви-

ці смердючої, котру збирають у червні – липні, під 
час цвітіння. У траві рутвиці виявили більше ніж 
6% алкалоїдів (берберин, тальфінін тощо), понад 1% 
флавоноїдів, дубильні речовини (5,4%), органічні кис-
лоти, сліди ефірної олії, сапоніни, серцеві глікозиди, 
близько 98 мг% аскорбінової кислоти. У листі та коре-
нях рослини також знайдені алкалоїди, але в меншій 
кількості [4,11]. 
У народній медицині рутвиця смердюча застосовуєть-

ся як заспокійливий засіб, для зниження артеріального 
тиску на ранніх стадіях гіпертонічної хвороби (викликає 
розширення судин), протиблювотний засіб, при на-
бряках і при деяких гінекологічних захворюваннях [1].
Мета роботи
Вивчення якісного складу й кількісного вмісту макро- 

та мікроелементів у траві та коренях рутвиці смердючої 
для розширення відомостей щодо хімічного складу 
сировини.
Матеріали і методи дослідження
Для досліджень використовували траву рутвиці смер-

дючої (постачальник ТОВ «Альфарудпром», м. Харків). 
Визначення кількісного вмісту макро- та мікроелементів 
здійснили методом атомно-емісійної спектрографії, що 
ґрунтується на випаровуванні золи рослин у дугово-
му розряді, фотографічній реєстрації розкладеного у 
спектр випромінювання й вимірюванні інтенсивності 
спектральних ліній окремих елементів.
Проби випарювали з кратерів графітових електродів у 

розряді дуги змінного струму силою 16 А при експозиції 
60 с. Як джерело збудження спектрів використали ІВС-28. 
Спектри реєстрували на фотоплівці за допомогою спек-
трографа ДФС-8 із дифракційною решіткою 600 штр/мм 
і трилінзовою системою освітлення щілини.
Для розчинення міді та ванадію використали кисло-

ту нітратну, а при аналізі інших елементів – реактиви 
кваліфікації  «хімічно чистий» та двічі очищену воду. 
Фотометрували лінії спектрів при довжині хвилі від 240 
до 347 нм у пробах у порівнянні з державними зразками 
суміші мінеральних елементів, що відповідають складу 
різнотрав’я, за допомогою мікрофотометра МФ-4. Від-
носне стандартне відхилення (для п’яти паралельних ви-
мірів) не перевищувало 20% при визначенні чисельних 
величин концентрацій елементів.
Для кожного елемента за результатами фотометру-

вання розраховували різниці почорніння лінії та фону 
(S=Sл+ф – Sф) для спектрів проб (Sін) і градуювальних 
зразків (ГЗ) (Sгз). Градуювальні графіки в інтервалі 
вимірюваних концентрацій елементів будували за до-
помогою стандартних проб розчинів солей металів 
(ІСОРМ-23-27) у координатах: середнє значення різниці 
почорніння лінії та фону (Sгз) – логарифм вмісту еле-
мента у ГЗ (lgС), де С показано у відсотках до основи. 
За цим графіком знаходили вміст елемента в золі (а, %). 
Вміст елемента в рослинному матеріалі (х, %) знаходили 
за формулою:

M
max ⋅

=

Таблиця 1
Вміст мінеральних речовин 

у сировині рутвиці смердючої (n=5)

№ 
з/п Елемент

Вміст елемента, мкг/100 г
трава 

рутвиці смердючої
корені 

рутвиці смердючої
1 K 825,00 3760,00
2 Ca 550,00 845,00
3 Si 440,00 1130,00
4 Fe 220,00 280,00
5 Mg 190,00 190,00
6 Al 140,00 190,00
7 P 93,00 120,00
8 Na 33,00 95,00
9 Mn 19,00 28,00

10 Zn 3,80 23,00
11 Sr 1,10 2,80
12 Cu 0,55 2,30
13 Ni 0,11 0,37
14 Mo 0,056 0,14
15 Pb <0,03 0,23

Аналізуючи дані таблиці 1, встановили, що вміст еле-
ментів у коренях перевищував (для деяких елементів у де-
кілька разів) вміст аналогічних елементів у траві рутвиці 
смердючої. Так, вміст калію у траві становив 825 мкг/100 
г, у коренях – 3760 мкг/100 г, що більше ніж у 4,5 раза; 
кремнію у траві 440 мкг/100 г, у коренях – 1130 мкг/100 
г (більше ніж у 2,5 раза); натрію у траві – 33 мкг/100 г, 
у коренях 95 мкг/100 г (більше ніж у 2,8 раза). Слід від-
значити й відмінності вмісту серед мікроелементів: вміст 
цинку в коренях рутвиці становив 23 мкг/100 г, що в 6 
разів вище його вмісту у траві (3,8 мкг/100 г); вміст міді у 
коренях – 2,3 мкг/100 г у порівнянні з вмістом у траві 0,55 
мкг/100 г (різниця становила у 4 рази); вміст молібдену у 
коренях перевищував його вміст у траві у 2,5 раза – 0,056 
мкг/100 г у порівнянні з 0,14 мкг/100 г.
Аналізуючи загальний вміст елементів у сировині рут-

виці смердючої, можна відзначити доволі високий вміст 
нейрогенних макро- та мікроелементів, котрі відіграють 
важливу роль для нормального функціонування нерво-
вої системи в організмі. До таких елементів належать 
марганець, магній, при дефіциті яких спостерігаються 
підвищена нервова збудливість, головний біль, безсоння, 
постійне почуття втоми, неконтрольоване роздратуван-
ня. Дефіцит молібдену в організмі викликає порушення 
обміну сірковмісних амінокислот і порушення функцій 

О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, І. М. Владимирова

Примітка: Co<0,03 мкг/100 г; Cd<0,01 мкг/100 г; As<0,01 
мкг/100 г; Hg<0,01 мкг/100 г.
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нервової системи; при дефіциті калію спостерігається 
м’язова дистрофія, параліч м’язів, порушення передачі 
нервового імпульсу та серцевого ритму, а також набряки 
й склеротичні ураження судин [2,6,9,10].
Висновки
1. Отже, атомно-емісійним спектрографічним методом 

із фотографічною реєстрацією у траві та коренях рутвиці 
смердючої визначений вміст 15 макро- та мікроелемен-
тів. Вміст важких металів у сировині, що досліджували, 
перебував у межах вимог гранично допустимих концен-
трацій для харчових продуктів і рослинної сировини. 

2. Аналізуючи експериментальні дані, встановили, 
що вміст елементів у коренях перевищував (для деяких 

елементів у декілька разів) вміст аналогічних елементів 
у траві рутвиці смердючої.

3. Досліджувана сировина рутвиці смердючої характе-
ризувалась доволі високим вмістом нейрогенних макро- 
та мікроелементів, котрі відіграють важливу роль для 
нормального функціонування нервової системи (зокрема 
марганець, магній, калій, молібден).
Перспективи подальших досліджень. Одержані 

експериментальні результати з вивчення макро- та мікро-
елементного складу трави та коренів рутвиці смердючої 
свідчать, що ця рослинна сировина є перспективною 
для  фітохімічних, фармакологічних досліджень і вико-
ристання її у створенні нейрогенних лікарських засобів.
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