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Результати дослідження та їх обговорення
Ваговим методом з використанням апарату сокслета 

встановлено, що накопичення жирної олії у траві дослід-
жуваного виду становило до 1,23+0,11 %�� Під час дослід-
жень у н-гексановому екстракті з трави чебрецю лимонно 
запашного ідентифіковано 9 жирних кислот�� Отримані ре-
зультати наведені на рис�� і в таблиці��

Аналіз отриманих результатів свідчить про значний 
рівень накопичення жирної олії у траві чебрецю лимон-
нозапашного (до 1,23+0,11 %)�� Більшою мірою в її складі 
були присутні біологічно активні ненасичені жирні кис-
лоти, до 62,68±5,70 %: олеїнова (28,16±2,23 %), лінолева 
(25,57±2,56 %), ліноленова (6,82±0,62 %), ейкозодієнова 
(1,78±0,16 %), арахінова (0,36±0,03 %)��

Насичені жирні кислоти у складі досліджуваної 
жирної олії складали до 37,32±3,11 %: міристинова 
(0,49±0,04 %), пальмітинова (28,97±2,63 %), пальмітоолеї-
нова (4,89±0,41 %), стеаринова (2,97±0,27 %)��

В експериментах на нелінійних щурах ліпофільний 
екстракт з трави чебрецю лимоннозапашного був від-
несений до майже нетоксичних (ЛД50 > 20000 мг/кг)�� 
На щурах лінії «Вістар» він виявляє виражену про-
тизапальну, протиерозійну та антиоксидантну дію на 

моделі фенолового вульвовагініту, яка співвідносна з 
активністю референтного препарату «Олія обліпихи»��

Висновки
у результаті проведених досліджень трави 

Thymus х Citriodorus var. «Silver Queen», заготов-
леної з різних місць україни, встановлено нако-
пичення жирної олії, специфічний склад та кіль-
кісний вміст жирних кислот у ії складі. Методом 
ГРХ ідентифіковано та встановлено накопичення 9 
жирних сполук. Переважали поліненасичені жирні 
кислоти (62,68±5,70	%): олеїнова, лінолева, ліноле-
нова, ейкозодієнова, арахінова. з насичених жир-
них кислот (37,32±3,11	%) ідентифіковані та кіль-
кісно визначені: пальмітинова, пальмітолеїнова, 
стеаринова, міристинова. Ліпофільний екстракт 
з трави рослини в експериментах на нелінійних 
щурах віднесений до майже нетоксичних речовин 
(Лд50	> 20000	мг/кг). Він виявляє виражену проти-
запальну, протиерозійну та антиоксидантну дію на 
моделі фенолового вульвовагініту на щурах лінії 
«Вістар», яка співвідносна з активністю референт-
ного препарату «Олія обліпихи».

1. Державна Фармакопея України. 1-е вид. Доповнення 3. / Держ. 
п-во «Науково-експертний фармакопейний центр». – Х.: 2009. 279 с.

2. Крицька Л. І. Типікація видів судинних рослин, описаних із Ук-
раїни: Родина Lamiaceae (рід Thymus) // Укр. ботан. журн. – 2014. 
– Т. 71, № 3. – С. 301-307.

3. Машковский М. Д. Лекарственные средства. 16-е изд., перераб. и 
доп. М.: ООО Изд-во Новая волна, 2012. – 1216 с.

4. Определитель высших растений Украины / Д. Н. Доброчаева, 
М. И. Котов, Ю. Н. Прокудин [и др.]; под ред. Ю. Н. Прокудина. К.: 
Наук. думка, 1987. – 548 с. 

5. Практикум по фармакогнозії: Учеб. пособие для студ. вузов / 

Л и т е р а т у р а

В. Н. Ковалев, Н. П. Попова, В. С. Кисличенко [и др.]; Под общ. ред. 
В. Н. Ковалева. – Х.: НФаУ; Золотые страницы, 2003. – 512 с.

6. Современные комплексне фитопрепараты и растительные 
пищевые диетические добавки: справочное пособие для студен-
тов, провизоров-интернов высших медицинских и фармацевтичес-
ких учебных заведений III-IV уровней аккредитации / А. В. Мазулин, 
А. А. Остапенко, Г. В. Мазулин [и др.] // Запорожье: ФЛП Сысте-
рова Н. А., 2019. – 460 с.

7. Тринеева О. В., Сливкин А. И. Изучение жирнокислотного 
состава растительных масел и масляны хэкстрактов фармацев-
тического назначения методами ГЖХ и ИКС // Сорбцион. и хромато-

Таблиця
Компонентний склад та кількісний вміст жирних кислот у складі жирної олії з траві Thymus х Citriodorus var. «Silver Queen», 
заготовленої у м. Володимирівка запорізької області (червень-серпень 2018 р.), ( x̄ + Δx̄ )%, µ=6

Час утримання, хв. Метилові естери жирних кислот Індекс кислоти Кількісний вміст компонентів (%)
насичені жирні кислоти

5,818 Міристинова (тетрадеканова) с14:0 0,49± 0,04
8,353 Пальмітинова (гексадеканова) с16:0 28,97± 2,63
8,770 Пальмітоолеїнова с16:1 4,89± 0,41
15,288 стеаринова (октадеканова) с 18:0 2,97± 0,27

Вміст суми насичених жирних кислот серед ідентифікованих 37,32 ± 3,11
ненасичені жирні кислоти

16,200 Олеїнова с18:1 28,16± 2,23
18,457 Лінолева (октадекатрієнова), с 18:2 25,57± 2,56
21,202 Арахінова с 20:0 0,36± 0,03
22,227 Ліноленова с18:3 6,82± 0,62
25,605 Ейкозодієнова с20:2 1,78 ± 0,16

Вміст суми ненасичених жирних кислот серед ідентифікованих 62, 68± 5,70


