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Методом ВЭЖХ изучен состав и количественное содержание поли-
фенольных соединений в траве тимьяна блошного (Thymus pulegioides 
L��)�� Идентифицировано до 18 флавоноидов и 17 гидроксикоричных 
кислот�� основными соединениями являлись: лютеолин-7-о-β-D-глюко-
пиранозид (до 0,481+0,050 %), эриоцитрин (до 0,240+0,0201 %), диос-
мин (до 0,036+0,0030 %), апигенин (до 0,036+0,0041 %), хризериол (до 
0,030+0,0042 %), розмариновая кислота (до 2,006+0,1810 %), хлорогено-
вая кислота (до 0,075+0,005 %)�� Впервые идентифицированы: эриоцит-
рин, диосмин, хризериол, цирсилинеол, дигидрокверцетин, п-катеховая, 
кафтаровая, п-кумаровая, феруловая, танниновая, галловая, сиреневая 
кислоты�� Липофильный экстракт получен на ультразвуковой установке 
«УЗДН-А1200Т» при рабочей частоте 50 Гц (t = + 40 ºС) экстракцией 
кукурузным маслом�� острая токсичность в експериментах на крысах 
линии «Вістар» (ЛД50 > 20000 мг/кг)�� Проявляет выраженное противо-
воспалительное, ранозаживляющее и антиоксидантное действие�� Трава 
Thymus pulegioides L�� перспективна для получения высокоэффективных 
лекарственных средств на основе липофильных экстрактов��
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It was revealed up to 18 flavonoids and 17 hydroxycinnamomic 
acids by HPLC method in herbs of Thymus pulegioides L�� The maximal 
contents of flavonoids and hydroxycinnamomic acids in herb were: 
luteoline-7-о-β-D-glycosidе (up to 0,74+0,04%), eriocitrin (up to 
0,240+0,0201%), diosmin (up to 0,036+0,0030%), apigenin (up to 
0,036+0,0041%), hriseriol (up to 0,030+0,0042%), rosmarinic acid (up 
to 2,006+0,1810%), chlorogenic acid (up to 0,075+0,005%)�� There are 
first identified: erіоcytrіn, diosmin, hriseriol, circineol, dihydroquercetin, 
p-cathechic, caftaric, p–cumaric ferulic, tannic, gallic and syringic 
acids�� The lipophilic extract was obtained on an ultrasonic installation 
“UZDN-A1200T” at an operating frequency of 50 Hz (t = + 40 ºС) by 
extraction with corn oil�� Acute toxicity in experiments on the “Vistar” 
line rats (LD50 > 20,000 mg/kg)�� It has a pronounced anti-inflammatory, 
wound cicatrization and antioxidant activities�� The Thymus pulegioides 
L�� herb is promising for the obtaining of phyto preparations with high 
pharmacological activity based on lipophilic extracts�� 
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Вступ
Роль мінеральних сполук для нормального функ-

ціонування організму важко переоцінити�� Макро- та 
мікроелементи відіграють важливу роль у життєдіяль-
ності організму людини, зокрема підтримують гомеос-
таз, підвищують резистентність організму та є складо-
вими важливих ферментів та коферментів�� Наприклад, 
манган, цинк, купрум та ферум є металами-кофактора-
ми активних центрів супероксиддисмутаз, які відомі 
як антиоксидантні ферменти [2, 4, 5]��

Калій регулює кислотно-лужну рівновагу та водно-
сольовий баланс організму, нормалізує роботу нервової 
системи, бере участь в обміні речовин, синтезі білків, 
підтримці ритму скорочення серця та артеріального тис-
ку [4, 11, 12]��

Кальцій потрібен для кровотворення та згортання 
крові, роботи серця, м’язів, ендокринних залоз [4, 5]��

Без магнію неможливі більше 300 метаболічних реак-
цій�� Цей елемент потрібен для синтезу нуклеїнових кис-
лот, білків та глутатіону, транспортування іонів кальцію 

та магнію через клітинні мембрани, провідності нервових 
імпульсів та скорочення м’язів, нормалізації ритму серця 
[5, 6, 9]��

Натрій підтримує осмотичний тиск, бере участь у 
транспорті цукрів та амінокислот, передачі нервових та 
м’язових імпульсів [11]��

Ферум входить до складу гемоглобіну, міоглобіну, 
трансферину, ферментів, зокрема каталази, пероксидази, 
цитохрому, супероксиддисмутаз та гідролаз, регулюючи 
тим самим процеси клітинного дихання, транспорту елек-
тронів, функціонування імунної системи, внутріклітинні 
процеси обміну [4, 5]��

Мінеральні сполуки вносять вклад у комплексний те-
рапевтичний ефект лікарської сировини та лікарських 
рослинних засобів на її основі��

Відомо, що рослини можуть накопичувати важкі 
метали, вміст яких потребує стандартизації, тому бу-
ло актуальним провести вивчення елементного скла-
ду мірабілісу ялапа (Mirabilis jalapa L.) – квіткової 
рослини, яка широко культивується в різних країнах, у 




