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(Th. zygis L. var. gracilis Bois. – ч. іспанський білий тон-
кий; Th. zygis L. var. floribundus Bois. – ч. іспанський 
білий квітучий [16]��

До Державної Фармакопеї України 1 вид�� (дод�� 3) 
включені трава Thymus serpyllum L. (ч. повзучий) та 
суміш трави Th. vulgaris L. (ч. повзучий) з Th. zygis L. 
(ч. іспанський білий) без виділення відмінних діагнос-
тичних ознак рослинної сировини видів�� Фармакопей-
ною за ДФ ХI (т�� 2) є трава Thymus vulgaris L. та Th. 
serpyllum L. [3, 4]�� 

Фітохімічними дослідженнями у траві видів ро-
ду Thymus L�� встановлено накопичення: ефірної олії, 
флавоноїдів (похідні апігеніну, лютеоліну), гідрокси-
коричних кислот, дубильних речовин, полісахаридів, 
вітамінів, жирних олій, амінокислот, тритерпенових 
сапонінів, неорганічних елементів, гіркоти, камеді 
[11, 12, 13, 16]��

Але розмаїття та кількісний вміст діючих речовин між 
видами суттєво відрізняється�� Встановлено, що вираже-
на протимікробна, протизапальна та антиоксидантна дія 
настою (1:10), настойки та екстрактів з трави рослини, в 
значній ступені обумовлена присутністю поліфенольних 
сполук, насамперед флавоноїдів та гідроксикоричних кис-
лот [9, 10, 14, 15]��

З трави видів роду Thymus L�� у сучасній медичній 
практиці широко використовують комплексні фітопрепа-
рати з вираженою протизапальною, ранозагоювальною, 
протимікробною дією: «Алталекс», «Антисептін», «Ар-
темізін-S», Бальзам «Корінь», «Бромгексін 8», «Бронхі-
кум» (краплі, пастилки від кашлю, еліксир), «Бронхіпрет», 
«Вітаон» (Бальзам Караваєва), «Вітаон люкс» (Бальзам 
Карараваєва), «Гельмівір», «Гербіон» (сироп первоцвіту), 
«Джерело», «Мелрозум», «Доктор Мом» (мазь), «Мен-
токлар» (гель, краплі для інгаляцій), «Пертусін», «Сома-
тон» (Бальзам Караваєва для ніг), «Соматон» (Бальзам Ка-
раваєва), «Тетесепт» (протипростудна ванна), «Тіреофіт 
МАП», «Евкабал» (сироп від кашлю), «Ехінасаль» (сироп) 
та ін�� [6, 10, 11, 15]��

Відомості щодо хімічного складу переважної біль-
шості видів роду Thymus L�� обмежені або дуже супере-
чливі�� При цьому фармакогностичне дослідження видів 
філогенетично споріднених до Thymus serpyllum L��, які 
мають достатню сировинну базу, введення їх у культуру, 
дозволяє вирішити проблему заготівлі лікарської рос-
линної сировини та збереження ії біологічного ресурсу 
[5, 7, 9, 12]��

Перспективним для фармакогностичного дослід-
ження є дикорослий вид чебрець блошиний (Thymus 
pulegioides L��) сін�� округлий (Thymus ovatus Mill��) ши-
роко розповсюджений у центральній частині Європи, на 
Кавказі�� Але основні біологічні ресурси рослини знахо-
дяться в південній та центральній частинах України�� Це 
напівкущ висотою 10-35 см�� Стебло чотирьохгранне, ко-
ротко опушене по ребрах�� Квітки дрібні, зібрані у складні 
дихазіальні суцвіття�� Віночок двогубий, блідорожевий�� 
Листки великі, до 10-12 мм довжиною та 5 мм шириною, 

овальні�� Суцвіття зазвичай головчасті�� Чашечка під час 
цвітіння 3-3,5 мм довжиною, при плодах до 4,5 мм�� Ві-
ночок має лілове забарвлення�� Характерною ознакою 
даного виду є округле листя та стебло, опушене тільки 
по ребрах�� Цвіте у червні-жовтні�� При цьому можливо 
проводити заготівлю рослинної сировини протягом 5 
місяців [1, 5, 7, 8, 9, 12]��

На наш час компонентний склад та кількісний вміст 
біологічно активних поліфенольних сполук у Thymus 
pulegioides L�� майже не досліджений�� Використання у 
практиці сучасного фітохімічного аналізу методу ВЕРХ 
дозволяє успішно вирішити це завдання��

Метою даної роботи було: визначення методом ВЕРХ 
якісного складу та кількісного вмісту біологічно актив-
них поліфенольних сполук у траві чебрецю блошиного 
(Thymus pulegioides L��)��

Матеріали і методи дослідження
За об’єкти дослідження використовували траву Thymus 

pulegioides L��, заготовлену в Україні (2017-2018 гг��), від-
повідно вимогам ДФУ 1 вид�� (дод�� 3) та ДФ ХI (т�� 2) [3, 4]�� 
Вона складалася з квітучих верхових пагонів з суцвіттями 
довжиною до 15 см, окремих листків та часток гілочок (не 
більше 2 %)�� 

Рослинну сировину заготовляли у південних та схід-
них регіонах України, на території яких розповсюджений 
Thymus pulegioides L�� як звичайний дикорослий вид (За-
порізька, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська, 
одеська, Полтавська області)�� 

Збирання рослинної сировини проводили згідно за-
гальноприйнятих методик�� Процес сушіння здійснювали 
протягом 12 год�� у сушильний шафі «Termolab СНоЛ 
24/350» при температурі 35 °С , товщині шару 1 см��

Сучасними фізико-хімічними методами ідентифі-
кації та кількісного визначення поліфенольних сполук 
у рослинній сировині та екстрактах з неї є: оптичні 
(спектрофотометрія, фотоелектроколориметрія, флю-
орометрія, ІЧ- та ПМР-спектроскопія), електрохіміч-
ні (потенціометрія), хроматографічні (ТШХ, ГХ-МС, 
ВЕРХ) [2, 4, 12, 14]��

При цьому слід зазначити, що найбільш перспектив-
ним та ефективним є метод ВЕРХ на мікрокапілярних ко-
лонках, які одночасно дозволяють розділити досліджувані 
компоненти, провести їх ідентифікацію та визначення 
кількісного вмісту�� До важливих переваг також можливо 
віднести: використання відносно невеликих наважок зраз-
ків, швидкість визначень, добру відтворюваність резуль-
татів та невелику відносну похибку вимірювань [2]��

Кількісне визначення вмісту поліфенольних сполук 
проводили методом ВЕРХ на хроматографі "Agilent 
1260 Infinity HPLC System Open LABCDS Software" 
(Японія)��

Методика: близько 1,0 г (точна наважка) рослинної 
сировини попередньо подрібнювали до діаметру часток 
(d=0,3 мм), вносили в колбу місткістю 100 мл, заливали 
30-мя етанолу (метанолу), нагрівали на водяному огрів-




