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Вступ
Актуальною проблемою сучасної фармації є пошук 

перспективних лікарських рослин з вираженою протимік-
робною, протизапальною та антиоксидантною активніс-
тю�� Відомим джерелом лікарської рослинної сировини 
цієї спрямованості дії є родина губоцвіті (Lamiaceae L.)�� 
Містить близько 3500 видів, об’єднаних у 200 родів, які 
широко розповсюджені в різних країнах світу [8, 14, 16]�� 

Рід чебрець (Thymus L.) який входить до цієї ро-
дини, налічує до 400 видів, що зростають у країнах 
Середземномор’я, Європи, України, Малої та Середньої 
Азії�� Батьківщиною рослин вважають територію сучасної 
Іспанії й Південної Франції, де вони є досить звичайними 
представниками біоценозів сухих відкритих пагорбів��

Постійно зустрічаються в Португалії, Італії, Алжирі, 
Марокко, країнах Середземномор’я�� Успішно культиву-
ються у Північній Америці, Західній Європі, Південній 
Африці, Азії, океанії, Молдові, Україні, Краснодарсько-
му краї�� У флорі України на наш час ідентифіковано до 
50 найбільш розповсюджених дикорослих видів роду 
[1, 5, 7, 8, 9]��

Траву видів роду Thymus L�� застосовують у формі 
компресів та ароматичних ванн як болезаспокійливе, 
при лікуванні ран, виразок, опіків, радикуліту, неври-
тах, болях у суглобах�� Комплексні екстракційні фі-

топрепарати призначають при гострих або хронічних 
інфекційних захворюваннях бронхів і легенів�� Настій з 
трави (1:10) широко відомий засіб для лікування дов-
готривалого спастичного і сухого кашлю, пневмонії, 
бронхітів, метеоризму, гастритів, виразковій хворобі, 
порушень травлення та супроводжуючих спастичних 
болях, алкоголізму, головного болю, як діуретичний 
та протигельмінтний засіб�� Застосовують також при 
туберкульозі легенів, актиномікозі, емфіземі легенів, 
головному болі, лихоманці, дисменореї, отиті [6, 10, 
14, 15]�� 

Рід Thymus L�� дуже поліморфний та складається з 
ряду дрібних видів і форм, які можуть бути ботанічно 
віднесені до певних територій, регіонів або умов зрос-
тання з достатньо вираженими морфолого-анатомічними 
та мікроскопічними відмінностями [1, 5, 7-10]��

Перспективними для фітохімічного дослідження, 
інтродукції та отримання ефективних лікарських за-
собів є, так звані, ендемічні види роду Thymus L��, які 
невимогливі до зростання у засушливих неспритних 
кліматичних умовах, накопичують під час вегетації 
біологічно активні речовини з вираженою фармаколо-
гічною активністю��

У країнах Європи найбільш відомі види роду: Thymus 
vulgaris L. (чебрець звичайний), два підвиду Th. zygis L. 

O. A. Kyslychenko, A. G. Kotov, E. E. Kotova, V. V. Protska, 
I. O. Zhuravel
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According to the concept of the development and implementation of 
monographs on medicinal plant raw material to the SPhU, wild carrot fruits 
are listed as medicinal plant raw material, which is not included in the 
European Pharmacopoeia and Pharmacopoeia of the USSR, XI edition, but 
is described in the provisional document FS-42-2817-91�� Pharmaceutical 



market of Ukraine receives drugs, which include wild carrot extracts�� 
However, currently there are no modern regulatory documents in Ukraine 
that would regulate the quality of this medicinal plant raw material��

The method of quantitative determination of flavonoids by the method 
of absorption spectrophotometry in Daucus carota and Daucus carota 
subsp�� sativus basedon the unified methods of SPhU was developed�� It was 
found that flavonoids in the fruits of Daucus carota and of Daucus carota 
subsp�� sativus were present almost in the same amount��

The content of flavonoids is recommended to be regulated in the 
section "Quantitative content" in the draft monograph for the Daucus 
carota fruits��Given the affinity of species and sustainability of chemical 
composition of Daucus carota and Daucus carota subsp�� sativus fruits, it 
was prompted to specify Daucus carota subsp�� sativus fruits in the draft 
National monograph on Daucus carota fruits as an alternative plant raw 
material��




