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Анотація. Експериментально на фармакологічних моделях «карагенінового 

набряку» та «кишенькової гранульоми» у білих щурів досліджено 

протизапальну активність ліофільних екстрактів трави Thymus vulgaris L. та 

Th. tauricus Klok et Shost. після їх попереднього профілактичного пеорального 

введення. Також виявлено здатність досліджуваних ліофільних екстрактів 

перешкоджати окислювальному пошкодженню білків та ліпідів за наявністю у 

плазмі крові щурів продуктів їх пероксидації. 

Ключові слова: протизапальна активність, антиоксидантна активність, 

Thymus vulgaris L., Thymus tauricus Klok et Shost. 

Abstract. Experimentally in pharmacological models "carrageenin edema" and 

"pocket granuloma" in white rats investigated the anti-inflammatory activity of 



extracts of herbs lyophilic Thymus vulgaris L. and Th. tauricus Klok et Shost after 

their preliminary peoralnogo prophylactic administration. Also show an ability to 

study lyophilic extracts prevent oxidative damage to proteins and lipids in the 

presence of rat plasma products of their peroxidation.  
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Вступ. 

У патогенезі ряду захворювань значну роль відіграють вільні радикали, які 

мають високу реактогенну здатність. Утворення вільних радикалів є 

фізіологічною реакцією, але при надмірній активації і високих концентраціях 

вільних радикалів відбувається пошкодження мембран клітин і субклітинних 

структур, що призводить до патологічних змін метаболізму. Тому пошук 

рослинних об'єктів з антиоксидантною активністю, які практично не мають 

токсичної дії на організм є актуальним  [1, 2]. 

Огляд літератури. 

Відомо, що антиоксиданти різної хімічної структури мають протизапальні 

властивості, як при внутрішньому, так і при зовнішньому застосуванні [3]. Крім 

того, препарати рослинного походження містять речовини, створені у живій 

системі, і тому можуть органічно брати участь в обмінних процесах людського 

організму, що дозволяє застосовувати їх при хронічних захворюваннях 

протягом тривалого часу. У зв'язку з цим перспективним напрямком пошуку 

ліків є дослідження нових фітопрепаратів з антиоксидантною активністю при 

лікуванні запальних захворювань широкого круга. 

Мета роботи – використовуючи фармакологічні та біохімічні методи 

дослідження  визначити наявність протизапальної та антиоксидантної 

активності у ліофільних екстрактів з трави Thymus vulgaris L. та  Thymus 

tauricus Klok et Shost. 

Вхідні дані та методи.  

Враховуючи, що запалення – це складна, багатоетапна реакція організму 

на ураження тканини різними патогенними агентами, в дослідженні 



протизапальної дії потенційного лікарського засобу, використовували декілька 

експериментальних моделей, які характеризують різні механізми запалення. 

Протизапальна активність ліофільніх екстрактів (ЛЕ) з трави Th. vulgaris L., Th. 

tauricus Klok еt Shost. визначалась на моделі карагенінового запалення. 

Aнтипpоліферативні властивості досліджуваних ЛЕ з трави Thymus vulgaris L., 

Th. tauricus Klok. еt Shost. вивчали за методикою “кишенькової гранульоми” 

згідно з методичними рекомендаціями [4]. У кожній серії експериментальних 

дослідів, тварини були розділені на чотири групи по п’ять тварин: 1) 

контрольна, яким вводився флогоген (карагенін); 2) дослідна група, якій на 

фоні введення флогогену призначали ЛЕ з трави Th. tauricus Klok. еt Shost. у 

дозі 100 мг/кг; 3) дослідна група, якій на фоні введення флогогену призначали 

ЛЕ з трави Thymus vulgaris L. у дозі 100 мг/кг; 4) дослідна група, що 

отримувала референт-препарат – диклофенак-натрій (8 мг/кг) при визначенні 

протизапальної активності та кверцетин (100 мг/кг) при визначенні 

антиоксидантної активності. 

Досліджувані ЛЕ з трави Thymus vulgaris L., Th. tauricus Klok. еt Shost. 

вводили перорально за допомогою металевого зонду за три доби до введення 

флогогену та відразу після введення. Об’єм лапки вимірювали через кратні 

терміни часу. 

Для оцінки інтенсивності вільнорадикального окиснення м’язової тканин 

спектрофотометрично визначали вміст початкових та кінцевих продуктів цього 

процесу – малонового диальдегіду (МДА) [5], маркерів окисної модифікації 

білка (ОМБ) – альдегідфенілгідразонів (АФГ) та карбоксіфенілгідразонів (КФГ) 

[6]. Стан антиоксидантної системи оцінювали за активністю 

глутатіонпероксидази (ГПР) [7]. 

Результати. Обговорення та аналіз.  

Результати фармакологічних досліджень на моделі «каргенінового 

набряку» показали значну антиексудативну активність ЛЕ з трави Th. vulgaris 

L. та Th. tauricus Klok. еt Shost., що перевищує навіть еталонний препарат – 

диклофенак натрію. Максимальний набряк лапи у контрольній групі припадає 



на 12 годину спостережень, а достовірні відмінності між дослідними та 

контрольною групами відмічаються вже починаючи з 6 години після введення 

флогогену. Так згідно розрахунків у групах № 2, № 3 та № 4 антиексудативна 

активність через 6 години після введення флогогену становить, відповідно 28,4 

%, 29,5 % та 30,7 %. При цьому слід зазначити, що диклофенак натрію (8 мг/кг) 

показав найкращий результат. Через 12 годин після введення флогогену у 

досліджуваних групах інтенсивність ексудації зменшилась, відповідно, на 29%, 

30% та 26% у порівнянні з контролем. Через 24 години з моменту початку 

експерименту показник об’єму хворої лапи у групах № 2 та № 3 майже 

наблизився до початкового значення, в той час як застосування диклофенаку 

показало дещо гірші результати (антиексудативна активність у вищезазначених 

групах склала, відповідно, 17,6%, 18,9% та 9,4%). 

Визначення антипроліферативних властивостей на моделі «кишенькової 

гранульоми» досліджуваних засобів показало, що застосування ЛЕ з трави Th. 

vulgaris L. виявило найвиразніший ефект порівняно з іншими групами. Якщо 

прийняти зниження ваги гранульоми у контрольній групі за 100%, то 

застосування вищезазначеного ЛЕ збільшив цей показник на 39%. Проте у 

групах, що отримували ЛЕ з трави Th. tauricus Klok. еt Shost. та диклофенак-

натрій (8 мг/кг) здатність пригнічувати процес утворення грануляційно-

фіброзної тканини також має статистично значимі відмінності у порівнянні з 

групою контролю, відповідно на 32% та 29%. 

Для встановлення можливих механізмів протизапальної активності 

досліджуваних ЛЕ була проведена оцінка їх впливу на процеси окиснювального 

пошкодження білків та ліпідів, а також активність антиоксидантного захисту на 

прикладі глутатіонпероксидази. 

Запальні процеси у тканинах завжди супроводжуються підвищеним 

утворенням кисневих радикалів, що у свою чергу, сприяє вазоспазму, 

погіршенню тканинного обміну та поглибленню деструктивних процесів. В 

ході досліджень виявлено, що ЛЕ з трави Thymus vulgaris L., Th. tauricus Klok. 

еt Shost. проявили значну антиоксидантну активність, пригнічуючи розвиток 



«оксидативного стресу» м’язової тканини, про що свідчило зниження маркерів 

оксидативної деструкції функціональних макромолекул (продуктів ОМБ та 

МДА). Для визначення інтенсивності утворення аліфатичних 

альдегіддинітрофенілгідразонів основних амінокислотних залишків (АФГ) у 

м’язовій тканині в умовах норми результати досліджень порівнювались з 

відповідним значенням інтактних щурів. Так, введення карагеніну в 

контрольній групі викликало зростання рівня АФГ у м’язовій тканині на 135%, 

і становило 12,8 у.о./ г білка, порівняно з аналогічним значенням інтактну (5,45 

у.о./ г білка). У дослідних групах (№ 2, № 3 та № 4) рівень АФГ збільшився, 

відповідно на 39,4%,  26,6% та 33,9% та становить 7,6 у.о./ г білка, 6,9 у.о./ г 

білка та 7,3 у.о./ г білка. 

 Рівень карбонільних динітрофенілгідразонів основних амінокислотних 

залишків (КФГ) в контрольній групі також достовірно збільшився порівняно з 

аналогічним показником інтактних щурів  (7,8 у.о./ г білка) на 169,2%,  

складаючи 21 у.о./ г білка. В групах, де щури отримували лікування у вигляді 

ЛЕ з трави Thymus vulgaris L., Th. tauricus Klok. еt Shost. та кверцетину, рівень 

КФГ збільшився порівняно з нормою, відповідно на 55,12%, 101,3% та 82,1% 

складаючи 12,1 у.о./ г білка, 15,7 у.о./ г білка та 14,2 у.о./ г білка. 

 Окрім окиснених продуктів білкового розпаду в процесах деструкції 

тканин під час запалення утворюється також велика кількість продуктів 

пероксидації ліпідів. Одним із основних маркерів пошкодження ліпідів 

кисневими радикалами є малоновий діальдегід (МДА). Визначення кількості 

МДА у м’язовій тканині щурів контрольної крупи показало, що значення 

показника  збільшилось на 59,7% порівняно з нормою (інтактними щурами), 

складаючи 1,07 мкмоль / г тканини. У щурів, що отримували ЛЕ з трави Thymus 

vulgaris L., Th. tauricus Klok. еt Shost. та кверцетин значення показника зросло, 

відповідно на 16,4%,  11,9% та  23,9%,  складаючи 0,78 мкмоль / г тканини, 0,75 

мкмоль / г тканини та 0,83 мкмоль / г тканини. 

 Важливим показником адаптаційних можливостей організму вважається 

також активність антиоксидантної системи захисту. При достатній активності 



цієї системи інтенсивне утворення кисневих радикалів супроводжується менш 

вираженим тканинним ушкодженням та пригніченням запального процесу. 

Саме тому для уточнення можливого механізму протизапальної активності 

досліджуваних речовин у нашому дослідженні визначалась активність одного із 

ключових ферментів тіол-дисульфідного антиоксидантного комплексу – 

глутатіонпероксидази (ГПР). Глутатіонпероксидаза - селенозалежний фермент, 

що каталізує перетворення перекису водню і органічних гідроперекисів до 

гідросполук, які в подальшому можуть метаболізуватися клітинними 

системами. Вона запобігає продовженню процесу перекисного окиснення 

ліпідів, знешкоджуючи гідропероксиди жирних кислот, які вже утворилися і 

одночасно попереджує їх утворення. Внесок ГПР у знешкодження перекису 

водню порівняно з каталазою більш значний, так як вона має більшу 

спорідненість до Н2О2 і розкладає її навіть при невеликих концентраціях. 

У ході аналізу експериментальних даних виявлено, що попереднє 

пероральне введення ЛЕ з трави Thymus vulgaris L., Th. tauricus Klok. еt Shost. 

достовірно підвищує активність ГПР в умовах експериментальної патології. 

Так у контрольній групі активність ГПР зменшилась на 42% порівняно з 

інтактом. Профілактичне введення ЛЕ з трави Thymus vulgaris L. та Th. tauricus 

Klok. еt Shost. сприяло менш вираженому зниженню вищезгаданої ланки 

антиоксидантного захисту (відповідно на 12,4% та 25,9%). Застосування 

кверцетину не мало достовірного позитивного впливу на активність ГПР 

(показник зменшився на 36,2% порівняно з нормою). Таким чином 

експериментально визначено, що профілактичне введення ЛЕ із вище 

згадуваних трав перевищує за своєю антиоксидантною дією кверцетин, що 

свідчить про перспективність створення на їх основі лікарських засобів з 

комплексною протизапальною дією. 

Заключення та висновки. 

1. В ході проведених фармакологічних досліджень виявлено, що ЛЕ з 

трави Th. tauricus Klok. еt Shost. має найбільш варажену антиексудативну 



активність, що перевищує навіть еталонний препарат – диклофенак натрію, а 

ЛЕ з трави Th. vulgaris L. показав найкращу антипроліферативну активність.  

2. Досліджувані ЛЕ виявили значну антиоксидантну активність за 

показниками продуктів окислювальної деструкції білків (АФГ, КФГ) та ліпідів 

(МДА); достовірно більш виражену антиоксидантну дію за показником 

активності ГПР в порівнянні з референс-препаратом кверцетином. 
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