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Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

нику «ВБ-4 micromed» (t = 100 °C) протягом 30 хв�� при 
ретельному перемішуванні�� операцію проводили ще двічі 
новими порціями екстрагенту�� Витяги об’єднували, охо-
лоджували протягом 30 хв��, центрифугували на пристрої 
«СМ-3��01�� micromed», фільтрували у колбу місткістю 
100 мл і доводили до позначки�� Проби фільтрували крізь 
тефлоновий мембрановий фільтр (d = 0,45 мкм) у віалу для 
кількісного аналізу�� одночасно в колонку приладу в тих же 
умовах вводили розчини РСЗ флавоноїдів та гідроксико-
ричних кислот�� Хроматографічна колонка «ZORBAX-SB 
C-18» (d = 2,1 мм, l = 150 мм) була заповнена октадецил-
силільним сорбентом (d = 3,5 мкм)�� Як рухому фазу вико-
ристовували: кислоту трифтороцтову 0,2 %, метанол безв�� 
та суміш кислоти трифтороцтової 0,2 %, метанол безв�� та 
суміш кислоти трифтороцтової 0,2 % зі спиртом метило-
вим 70 %�� При проведенні аналізу швидкість відповідної 
подачі рухомої фази була 0,25 мл/хв��; тиск елюенту робо-
чий від 240 до 300 кПа; температура термостату колонки 
32 °С; об’єм використаної проби 5 мкл�� Використовували 
наступні параметри: масштаб вимірювань 1,0; час скану-
вання 0,5 сек��; λ=190-600 нм��

Ідентифікацію компонентів суміші визначали за 
параметрами: час утримування стандартного зразку 

і спектральним характеристикам досліджуваних ре-
човин�� Застосовували методи стандартних добавок та 
внутрішньої нормалізації�� Кількісний вміст компонен-
тів розраховували за калібрувальним графіком��

Ліпофільні екстракти з досліджуваної рослинної си-
ровини були отримані в асептичних умовах у лабораторії 
НМЛЦ ЗДМУ за методикою:

10,0 г (точну наважку) рослинної сировини подрібню-
вали (d = 0,3 мм), екстрагували тричі по 50 мл кукурудзя-
ною олією (ДСТУ 8808-2003) на ультразвуковій установці 
«УЗДН-А1200Т» з робочою частотою 50 Гц (t = + 40 °С) 
протягом по 30 хв�� Ліпофільний витяг відстоювали протя-
гом 24 год�� при температурі 5-8 °С та фільтрували�� Термін 
процесу становив 30 год�� Досліджували гостру токсич-
ність, протизапальну, спазмолітичну та антиоксидантну 
активність��

Результати експериментів були оброблені мето-
дом математичної статистики за ліцензійною про-
грамою "Statistica 6��0 for Windows" (Stat�� Soft�� Inc��, 
№AXXR712D833214FANS)��

Достовірність отриманих відмінностей величин 
за ДФУ (вид�� 1), оцінювали за t-критерієм Ст’юдента 
(p > 95 %)��
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Рис. ВЕРХ флавоноїдів та гідроксикоричних кислот, яка містить трава Thymus pulegioides L.:
1. п-катехова кислота; 2. кафтарова кислота; 3. п-кумарова кислота; 4. ферулова кислота; 5. танінова кислота; 

6. галова кислота; 7. бузкова кислота; 8. кавова кислота; 9. хлорогенова кислота; 10. ізохлорогенова кислота; 
11. неохлорогенова кислота; 12. криптохлорогенова кислота; 13. транс-корична кислота; 14. діосмін; 
15. лютеолін-6-С-глюкозид; 16. розмаринова кислота; 17. сапонарин; 18. лютеолін-7, 3’ - диглюкозид; 

19. кверцетин-3-О-рутинозид; 20. рутин; 21. еріодікіол; 22. лютеолін-7-О-β-D-глюкопіранозид; 23. цірсілінеол; 
24. апігенін-7,4’-ди-О-глюкозид; 25. лютеолін-7- О-глюкозид; 26. 3,4-О-дикавоїл хінна кислота; 

27. 3,5-О-дикавоїл хінна кислота; 28. 4,5-О-дикавоїл хінна кислота; 29. дигідро-кверцетин; 
30. апігенін-7-О-β-D-глюкопіранозид; 31. лютеолін; 32. апігенін; 33. кверцетин;34. хрізеріол; 35. нарінгенін.




