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Підвищення якості та ефективності лікування запальних та бактеріальних захворювань має 

важливе медичне та соціальне значення. Одним з широко вживаних методів лікування 

зазначених патологій є використання лікарських рослин та біологічно-активних речовин на 

їх основі. Особливої уваги заслуговують представники роду Thymus L. (чебрець) родини 

Lamiaceae L. (ясноткові), які містять високі концентрації біологічно активних речовин 

фенольної, терпенової та флавоноїдної природи, що виявляють широкий спектр 

фармакологічної дії (протизапальну, протимікробну, антиоксидантну та ін.) і досить низьку 

токсичність [1, 6, 8, 9]. Рід налічує понад 400 видів, з яких у флорі України зустрічається до 

50. Чебрець звичайний (Thymus vulgaris L.) широко розповсюджений на територіях України, 

Європи, Малої та Середньої Азії, країнах СНД [3, 4, 5, 7]. Ефірні олії і екстракти з трави 

видів роду Thymus L. входять до складу багатьох комплексних фітопрепаратів антисептичної 

та протизапальної дії: “Алталекс”, “Антисептин”, “Бронхікум”, “Бронхіпрет”, “Віталп”, 

“Гербіон”, “Мелрозум”, “Ментоклар”, “Пекторал”, “Пертусин”, “Анітос”, “Піносол”, 

“Ефкамон” та ін. Однак більшість з них потрапляють до України з-за кордону і не вирішують 

проблеми забезпечення лікарськими засобами даного напрямку дії. Водночас, рослина є 

маловивченою і має великі можливості для впровадження в медичну практику в формі нових 

фітозасобів з протизапальною, протимікробною дією. Метою роботи було розробка мазі з 

ефірною олією чебрецю звичайного флори України та дослідження її фармакологічної дії в 

експериментах на лабораторних тваринах. Рослинну сировину (траву) заготовлено у різних 

регіонах України в період 2009–2013 рр. (червень-жовтень), відповідно до вимог ДФУ. 

Накопичення ефірної олії визначали методом гідродистиляції. За результатами наших 

дослідженнь встановлено, що накопичення ЕО складало до 2,80 ± 0,03 %. Методом ГРХ–МС 

[2] ідентифіковано до 34 речовин. Компонентний склад ЕО визначали за порівнянням мас-

спектрів речовин, при хроматографічному розділенні в процесі аналізу, з відомими мас-

спектрами бібліотеки NIST02 (до 174 000 речовин). Основними з них були: п-цимол (27,64 ± 

2,11 %), тимол (16,48 ± 1,55 %), камфора (6,27 ± 0,61 %), ліналоол (6,25 ± 0,60 %), карвакрол 

(6,00 ± 0,67 %), борнеол (5,78 ± 0,54 %), γ-терпінен (4,34 ± 0,40 %), 1,8-цинеол (3,15 ± 0,30 %) 

[6]. Для дослідження приготували 5 % мазь з ефірною олією чебрецю звичайного на 
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гідрофільний ПЕО-основі (400:1500) (2:8), яка в попередніх експериментах у найбільшому 

ступеню вивільнювала компоненти з протимікробними та антисептичними властивостями. 

Регенеративну активність речовин визначали на моделі термічного опіку в умовах рани. 

Ефективність мазі порівнювали з референт-препаратом маззю “Евкалімін”. Встановлено 

протиопікову, протизапальну та антиоксидантну активність, а також виражену високу 

протигрибкову дію на штами: Candida albicans (АТСС-885653), Candida utilis (клініч.), 

Candida albicans (клініч.), мікст-дріжджі № 1; бактеріостатичну дію на штами бактерій 

Staphylococcus aureus (АТСС-25923), Staphylococcus рyogenes (клініч.), Еscherichia coli 

(клініч.) та Klebsiella pneumonium (клініч.).  
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