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Анотація. Експериментально на фармакологічній моделі «термічного опіку» у білих 

щурів досліджено протиопікову активність мазі з ефірною олією трави Thymus tauricus 
Klok et Shost. після лікування опікових ран. За досліджуваними показниками - швідкістю 
відторженя струпу і строками епітелізації, мазь з ефірною олією трави Thymus tauricus 
Klok et Shost. виявилась ефективнішою, ніж препарат порівняння мазь «Евкалімін». 
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Експериментальні дослідження були виконані на білих щурах лінії Вістар, 

вагою 260 – 280 г., віком 3,5 міс., отриманих з розплідника інституту 

фармакології і токсикології АМН України. Тварини утримувалися на 

стандартному раціоні харчування, при природній зміні дня і ночі. Всі 

експериментальні процедури проводилися відповідно до “Положення про 

використання тварин у біомедичних дослідженнях” [1]. 

Відібрані після карантину і попередньо індивідуально помічені тварини 

розподіляли на групи за методом випадкового вибору по 5 – 10 тварин обох 

статей. Критерієм прийнятності рандомізації вважали відсутність зовнішніх 

ознак хвороб та гомогенність груп за масою тіла ( ± 20%). 

Опікове ураження шкіри – це відкрите ушкодження чи деструкція, її 

придатків, слизових оболонок хімічними, електричними факторами, 

термохімічними, променевою енергією або їх комбінацією. 

Місцеве лікування опіків направлене на створення найбільш сприятливих 

умов для їх регенерації в оптимальні терміни і передбачає створення захисту 

рани від механічного травмування та інфікування і стимуляції репаративних 

процесів. 



На фармацевтичному ринку представлені безрецептурні фітопрепарати, які 

застосовуються при опіках, гострих і підгострих запаленнях шкіри: «Лінімент 

алое», «Алором», «Вундехіл».  

Розширення номенклатури фітопрепаратів для лікування опіків та 

запальних процесів шкіри і ран, особливо фітозасобів вітчизняного 

виробництва та комплексної дії є актуальним завданням для фармації. 

Фітопрепарати виявляють широкий спектр дії, високу терапевтичну 

активність, і при цьому є менш токсичними та економічно вигіднішими в 

порівнянні з синтетичними аналогами. Фармакологічну активність лікарської 

рослинної сировини та фітозасобів проявляють біологічно активні речовини. 

Мета роботи – використовуючи фармакологічний метод дослідження 

визначити наявність протиопікової активності мазі з ефірною олією трави 

Thymus tauricus Klok et Shost. 

Попередні експериментальні дослідження показали, що одноразове 

нанесення різних доз мазі з ЕО Thymus tauricus Klok. еt Shost. не визивало 

загибелі тварин, змін у серцево-судинній та дихальній системах, ЦНС та 

руховій активності [2, 3]. 

Матеріали і методи досліджень. Протиопікову активність лікарського 

засобу визначали в умовах моделі термічного опіку. Ефективність мазі з 

ефірною олією (ЕО) Thymus tauricus Klok. еt Shost. порівнювали з референс-

препаратом, маззю “Евкалімін” (група порівняння). В кожній групі було по 10 

тварин.  

В експерименті на лабораторних тваринах (білі щури) моделювали 

однакові за глибиною і площею опіки. Безпосередньо перед  опіком шерсть 

ретельно вистригали на ділянці розміром 3 х 3 см, після чого прикладали на 5 

секунд мідну пластинку розміром 10 х 10 мм, підігріту нікелевою спіраллю, що 

призводило до розвитку опіку ступеню 3 "а" і "б"[2]. 

Результати дослідження. Результати фармакологічного дослідження на 

моделі «термічного опіку» показали значну протиопікову активність мазі з 



ефірною олією Thymus tauricus Klok. еt Shost., що перевищує навіть препарат 

порівняння –  «Евкалімін». 

З результатів лікування опіків, що представлені в таблиці 1, можна зробити 

висновки, що між контрольною групою, групою мазі з ЕО Thymus tauricus Klok. 

еt Shost. і препаратом порівняння “Евкаліміном” виявляється чітка позитивна 

тенденція щодо темпів регенерації. 

Таблиця 1 
Регенеративна активність мазі з ЕО Thymus tauricus Klok. еt Shost. 

при лікуванні опікової рани (М ± m) 
 

Експеримен-
тальна група 

Ліквідація 
перифокаль-
ної реакції 

Відтор-
ження 
струпа 

Поява 
грануля-

ції 

Початок 
крайової 
епітеліза- 

ції 

Повна 
епітеліза- 

ція 

Контроль  
(n = 10) 4,5 ± 1,0 12,5 ± 1,0 17,2 ± 1,4 17,0 ± 1,9 46,4 ± 3,6 

№1 (n = 10) 1,4 ± 0,4* 5,2 ± 1,3* 6,9 ± 1,1* 8,3 ± 0,9* 22,0 ± 1,5* 

№2 (n = 10) 2,2 ± 0,4* 7,9 ± 0,6* 13,1 ± 2,0* 13,2 ± 1,1* 31,5 ± 1,9* 
 

Примітка.* – відмінності достовірні в порівнянні з контрольною групою (р 

≤ 0,05); № 1 – група щурів, яким термічний опік лікували щоденним 

нанесенням мазі з ЕО Thymus tauricus Klok. еt Shost.; № 2 – група щурів, яким 

термічний опік лікували щоденним нанесенням мазі “Евкалімін”; n – кількість 

тварин у групі 

Результати та їх обговорення. При дослідженні швидкості відторження 

опікового струпу, активність засобів за даним показником була наступною: 

мазь з ЕО Thymus tauricus Klok. еt Shost. > Евкалімін > Контрольна група. 

Аналогічна тенденція виявлялась і за іншими показниками терапевтичної дії. 

По кожному з показників, наведених у табл. 2 отримано статистично достовірні 

відмінності порівняно з контрольною групою. Так, ліквідація перифокальної 

реакції в групах № 1 та № 2 протікала, відповідно, на 68,9 % та 51,1 % швидше, 

ніж у контролі; відторження струпа у вищезазначених групах прискорилось на 

58,4 % та 35,8 % відповідно; поява грануляції прискорилась на 59,9 % та 23,8 % 

відповідно. Початок крайової епітелізації при застосуванні мазі з ЕО  трави 



Thymus tauricus Klok. еt Shost. прискорився на 51,2 %, а при лікуванні маззю 

“Евкалімін” – на 22,4 %. Повна епітелізація шкіряного дефекту у групах № 1 та 

№ 2 прискорилась на 52,6 % та 32,1 % порівняно з контролем. 

Необхідно зауважити, що за всіма досліджуваними показниками мазь з ЕО 

трави Thymus tauricus Klok. еt Shost. була достовірно ефективнішою, ніж 

препарат порівняння “Евкалімін”, особливо за швидкістю відторження струпу і 

за строками повної епітелізації. 

Крім того, якщо при застосуванні мазі “Евкалімін” у кожної другої 

тварини спостерігалося утворення келоїдного рубця, то у тварин, де 

застосовувалась мазь з ЕО Thymus tauricus Klok. еt Shost., утворення келоїдів не 

спостерігалося, і опіки загоювались первинним натягом [2]. 

У таблиці 1 наведені результати спостережень повного загоєння опікових 

ран за різними термінами.  

До 25 доби повна епітелізація опікових ран спостерігалась у 70 % щурів, 

пролікованих маззю з ЕО Thymus tauricus Klok. еt Shost., у 50 % щурів, де 

використовували мазь “Евкалімін”, і у 10 % нелікованих щурів. До 30 доби 

спостережень ці значення складали відповідно: 90 %, 80 % і 30 %. 

 
Таблиця  2 

Епітелізація опікових ран тварин при використанні протиопікових засобів: 
мазі з ЕО Thymus tauricus Klok. еt Shost. та  

референт-препарату “Евкалімін” 

Експериментальні групи 
Терміни спостереження, доба 
25 доб. 30 доб. 

Контрольна (n = 10) 10% 30% 
Мазь з ЕО Thymus tauricus Klok. еt 
Shost. (n = 10) 70%* 90%* 

Мазь “Евкалімін” (n = 10) 50%* 80%* 
 

Примітка.* – відмінності достовірні в порівнянні з контрольною групою(р 

≤ 0,05); n – кількість тварин у групі 

Висновки: 



1. В ході проведеного фармакологічного дослідження виявлено, що 

мазь з ефірною олією Thymus tauricus Klok. еt Shost. має найбільш варажену 

протиопікову активність, що перевищує навіть еталонний препарат – 

«Евкалімін», а також найкращий лікувальній ефект.  

2. Тобто закономірність, що відмічалась раніше, зберігалася і за таким 

критерієм лікувальної ефективності випробуваних засобів як показник повної 

епітелізації опікових ран: мазь з ЕО Thymus tauricus Klok. еt Shost. > Евкалімін 

> Контрольна група.  

Мазь на гідрофільній основі з ефірною олією з трави Th. tauricus Klok. et 

Shost. проявляє виражену протиопікову дію. 
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Summary.On the pharmacological “thermal burn” model in white rats burn-

treating activity of the ointment with thyme oil was investigated after treatment of 

burns. By the investigated factors rate of a scabe rejection and period of the full 

epithelization the ointment with essential oil herbs Thymus tauricus Klok et Shost. 

was more effective than comparative medicine, ointment “Evkalimin”. 

Keywords: burn-treating activity, thermal burn, comparative medicine, 

ointment essential oil herbs Thymus tauricus Klok et Shost. 

 


