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є чебрець лимоннозапашний (Thymus х Citriodorus, 
var�� «Silver Queen»), гібрид чебрецю блошиного (Thymus 
pulegoides L��) та чебрецю звичайного (Thymus vulgaris L��)��
Це напівкущ висотою 10-35 см�� стебла чотирьохгран-
ні, коротко опушені тільки по ребрах�� суцвіття голо-
вчасті, колосоподібні, утворені несправжніми кільця-
ми квіток у пазухах�� Квітки дрібні, зібрані в складні 
дихазіальні суцвіття�� Вінчик двогубий, блідо рожевий�� 
Листки великі, до 10-12 мм довжиною та 5 мм шири-
ною, овальні�� Чашечка під час цвітіння 3-3,5 мм дов-
жиною, при плодах до 4,5 мм�� Плід – ценобій має виг-
ляд чотирьох горішків��

Значні біологічні ресурси сорту, успішне вирощу-
вання у культурі, надають можливості для успішної 
заготівлі в умовах південної та центральної України�� 
У складі трави видів, які були використані для отри-
мання досліджуваного сорту (Thymus х Citriodorus var�� 
«Silver Queen»), фітохімічними дослідженнями вста-
новлено присутність ефірної олії, флавоноїдних аглі-
конів та глікозидів (апігеніну, лютеоліну, еріоцитріну, 
діосміну), розмаринової та похідних хлорогенової кис-
лоти, жирних кислот�� Але хімічний склад біологічно 
активних жирних кислот рослинної сировини Thymus х 
Citriodorus var�� «Silver Queen» до нашого часу не виз-
начений [12]��

Метою даної роботи було: дослідження якісного 
складу та кількісного вмісту жирних кислот у жирній олії 
з трави чебрецю лимоннозапашного��

Матеріали та методи дослідження
Траву чебрецю лимоннозапашного заготовлено у 

2017-2018 рр�� під час цвітіння (серпень-вересень) у 
Запорізький, Полтавській Дніпропетровський, Херсонсь-
кий, Одеській, Миколаївській областях відповідно до 
вимог ДФУ [1]�� сушіння проведено у сушильній шафі 
«Termolab сНОЛ 24/350» (Україна) за температурою 
35	°с протягом 12 год�� Повітряно-суху траву подріб-
нювали і екстрагували н-гексаном (1:2) в апараті сок-
слета протягом 4	год�� Метилування ліпідної фракції 
проводили розчином метилату натрію у метанолі 0,5	% 
протягом 24	год�� [5, 7]��

Визначення якісного складу та кількісного вмісту ме-
тилових естерів жирних кислот у складі жирної олії про-
водили на приладі ГРХ «НР-6890 series» з полум’яно-іоні-
заційним детектором�� Застосовували капілярну колонку 
з параметрами: температура термостату 196 °с, інжекто-
ра 250 °с, детектора 275 °с�� Газ-носій – азот, швидкість 
потоку – 40 мл/хв, об’єм проби 1 мкл�� Для розрахунку 
кількісного вмісту компонентів використовували метод 
внутрішньої нормалізації з застосуванням стандартних 
зразків речовин [5, 7]�� Отримані результати були оброб-
лені методом математичної статистики за ліцензійною 
програмою “Statistica 6��0 for Windows” (Stat�� Soft�� Inc��, 
№AXXR712D833214FANS)��

Ліпофільний екстракт з трави досліджуваного виду 
був отриманий екстракцією кукурудзяною олією (1:5) на 
ультразвуковій установці «УЗДН-А1200Т» при робочій 
частоті 50 Гц (t = +40 °с) протягом 2 год��

Рис. Результати ГРХ аналізу компонентного складу метилових естерів жирних кислот у складі жирної олії
з трави чебрецю лимоннозапашного: 1 – міристинова, 2 – пальмітинова, 3 – пальмітоолеїнова, 

4 – стеаринова, 5 – олеїнова, 6 – лінолева, 7 – арахінова, 8 – ліноленова, 9 – ейкозодієнова


