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Вступ
Актуальною проблемою сучасної фармакогнозії 

є поглиблене фітохімічне дослідження перспектив-
них видів рослин з достатньою сировинною базою 
для створення нових лікарських засобів з вираженою 
протизапальною, протиерозійною та протимікробною 
дією [8, 9, 10]��

Вільні жирні кислотиабо у складі жирів та жирних 
олій накопичуються у насінні, суцвіттях, листі та траві 
багатьох видів�� Ці речовини є незамінні для нормально-
го біогенезу сполук у рослинах та біологічно цінними 
для терапії різноманітних захворювань людини�� У рос-
линній сировині їх ідентифікують у клітинах паренхіми 
у вигляді забарвлених крапель після додавання реакти-
ву судану III або алканину та після виділення у чистому 
вигляді за реакцією Беллієра�� Найбільший кількісний 
вміст жирних кислот спостерігається у насінні та траві 
видів родин: капустяні, макові, льонові, маслинові, глу-
хокропивні, айстрові [5, 7]��

Поліненасичені жирні кислоти відіграють важливу 
роль в організмі людини�� Вони містяться лише в рос-
линних жирних оліях, але не синтезуються в організ-
мі людини�� Найбільш важливі це лінолева, ліноленова 
та арахідонова кислоти, які є незамінними�� Вони ре-
гулюють обмін біологічно активних речовин на рівні 
клітинних мембран, забезпечують нормальний ріст 
та розвиток організму, обумовлюють міцність стінок 
кровоносних судин, підвищують стійкість організму 
до шкідливого впливу ультрафіолетового та радіацій-
ного опромінення, виявляють виражену протизапаль-
ну, антиоксидантну та імуномоделюючу дію�� З жир-
них кислот під дією ферментів в організмі людини 
утворюється оцтова кислота, яка має високореакційну 
активність у багатьох важливих біохімічних реакціях�� 
При цьому спостерігається покращання кровообігу, 
зменшення ваги тіла,підвищення репродуктивної фун-
кції [3, 6, 7]��

Визначення якісного складу та кількісного вмісту жир-
них кислот у рослинній сировині дає можливість прогно-
зувати біологічну дію рослинних лікарських засобів на їх 
основі та встановлювати специфічні показники якості, які 

мають важливе теоретичне та практичне значення при до-
слідженні видів [5, 7]��

Перспективним для сучасної фітотерапії є одержання 
ліпофільних екстрактів з високим вмістом жирних кислот 
з рослинної сировини видів роду чебрець (Thymus L.), які 
мають переважно поліненасичену структуру та виявляють 
виражену протизапальну, антимікробну та антиоксидант-
ну активність [6, 9, 11, 14]��

Рід Thymus L�� з ботанічної точки зору надзвичайно 
різноманітний і складається з ряду споріднених видів, 
форм, гібридів та сортів, які можуть бути успішно від-
несені до певних територій, регіонів або умов зростання�� 
Вони мають певні морфолого-анатомічні та мікроскопіч-
ні відмінності один від одного�� У дикорослому стані фло-
ра України у наш час нараховує тільки до 50 найбільш 
розповсюджених дикорослих видів роду [2, 4, 13]��

З трави рослин у сучасній медичній практиці ши-
роко використовують екстракційні фітопрепарати та 
дієтичні добавки рослинного походження для зовніш-
нього та внутрішнього застосування з вираженою про-
тизапальною, ранозагоювальною та протимікробною 
дією: «Бронхіпрет», «Вітаон» (Бальзам Караваєва), 
«Джерело», «Пектолван фіто ісландский мох» (екс-
тракт складний відхаркувальний), «Пертусін» (сироп 
рідкий), «Предзарен», «санорин аква Nature спрей-
назал», «соматон» (Бальзам Караваєва), «соматон-
люкс» (Бальзам Караваєва), «стоптуссин фіто», «Фе-
минал», та ін�� [3, 6]��

У різних країнах світу постійно здійснюється моні-
торинг перспективних видів роду Thymus L�� з метою 
отримання якісної рослинної сировини та фітопре-
паратів на її основі [8-13]�� Нині в Україні та світі ві-
домі декілька сортів чебрецю, отриманих гібридіза-
цією видів Thymus pulegioides L�� (чебрець блошиний 
син�� Thymus ovatus Mill�� (чебрець округлий), Thymus 
vulgaris L�� (чебрець звичайний), Thymus serpyllum L�� 
(чебрець повзучий)�� До них слід віднести: «сильвер 
Кувин», «Донна Варлей», «Голден Дуарф», «Бертрам 
Андерсон», «Голд седж», «Голден Кінг», «спайси 
Орандж»�� Перспективним для вирощування в умо-
вах країн центральної Європи та середземномор’я 
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