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Шавлія лікарська (Salvia officinalis L.): перспективи
використання сировини як джерела рослинних
препаратів антиоксидантної та антимікробної дії
Вступ. У світовій медичній практиці спостерігається тенденція до збільшення використання питомої частки лікарських засобів, які виготовляються на основі лікарської рослинної сировини. У зв’язку з цим визначено
необхідність з’ясувати перспективу подальшого наукового вивчення і застосування рослинної сировини й препаратів на основі шавлії лікарської (Salvia officinalis L.) як лікарської рослини офіцинальної медицини.
Мета дослідження. Провести інформаційний пошук джерел наукової літератури стосовно впливу географічного походження, вибору екстрагенту та способів екстракції сировини на хімічний склад і біологічну активність лікарських засобів рослинного походження (ЛЗРП) на основі шавлії лікарської; проаналізувати асортимент
зареєстрованих препаратів із шавлії лікарської в Україні; визначити перспективні напрямки фітохімічних та фармакологічних досліджень цієї рослини.
Матеріали та методи. Об’єктами дослідження були інформаційний пошук, аналіз та порівняння сучасних даних наукової літератури (за 2009-2019 рр.) щодо хімічного складу, біологічної дії та використання сировини шавлії лікарської в медичній практиці. Використані такі бази даних як Scopus, PubMed, ScienceDirect, ResearchGate
та Google Scholar.
Результати та їх обговорення. У статті проаналізовано дані джерел наукової літератури стосовно результатів фітохімічного та фармакологічного вивчення сировини шавлії лікарської та препаратів на її основі за останні
10 років. Встановлено, що основними біологічно активними речовинами (БАР) шавлії лікарської є фенольні
сполуки (флавоноїди, гідроксикоричні кислоти, таніни) та терпеноїди (ефірна олія, у якій переважають моноі сесквітерпеноїди; наявні також ди- і тритерпенові сполуки). Поєднання цих груп БАР у різних лікарських формах із сировини рослини забезпечує високий антимікробний та антиоксидантний потенціал ЛЗРП на основі шавлії
лікарської. Максимальний антиоксидантний ефект виявлено для витяжок сировини, отриманих із використанням полярних розчинників, завдяки, насамперед, високому вмісту поліфенолів; антимікробна дія виявляється
як за рахунок терпенових, так і фенольних сполук. В умовах сьогодення використання можливостей отримання
культури клітин і тканин шавлії лікарської in vitro, а також сучасних інструментальних методів аналізу відіграє
значну роль у виділенні, ідентифікації та встановленні фармакологічної активності нових сполук із сировини
рослини.
Висновки. Визначено перспективність вивчення впливу нових способів екстракції та сучасних інструментальних методів фітохімічного аналізу на вилучення цінних груп БАР і фармакологічну активність рослинних
препаратів на основі шавлії лікарської. Листки, а також суцвіття і трава цієї рослини можуть розглядатись як
перспективні джерела для розробки нових ЛЗРП антиоксидантної та антимікробної дії.
Ключові слова: Salvia officinalis; фенольні сполуки; терпеноїди; фармакологічна активність; лікарська
форма; метод екстракції

N. I. Hudz1, M. I. Shanaida2, R. Ye. Darmogray1
1
2

11

Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ukraine

Salvia officinalis L.: prospects of using the raw material as a source of herbal
medicines with the antioxidant and antimicrobic activity
There is a worldwide tendecy to increase the use of a specific proportion of medicines based on the medicinal
plant raw materials. In this regard, there is a need to clarify the prospect for further research and use of Garden Sage
(Salvia officinalis L.) herbal preparations as a plant of official medicine.
Aim. To conduct an informative search of scientific data on the influence of the geographical origin, choice of the solvent
and extraction methods on the chemical composition and the biological activity of herbal medicinal products from
Garden Sage; to analyze the range of registered medicines from this plant in Ukraine; to determine the promising
directions of its phytochemical and pharmacological studies.
Materials and methods. The study objects were the search, analysis and comparison of the current data of
scientific literature (2009-2019) concerning the chemical composition, biological activity and use of Garden Sage in
medicine. Such databases as Scopus, PubMed, ScienceDirect, ResearchGate, and Google Scholar were used for
search and analysis.
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Results and discussion. The paper includes the data of scientific literature over the last 10 years regarding the results of phytochemical and pharmacological study of the raw material of Garden Sage and herbal products based on
it. The major groups of biologically active substances found in Garden Sage include phenolic compounds (flavonoids,
hydroxycinnamic acids, tannins) and terpenoids (essential oil, in which mono- and sesquiterpenoids predominate).
Di- and triterpene compounds were also present in Garden Sage. The combination of these groups of biological active
substances in different herbal medinal products from the Garden Sage provides their high antimicrobial and antioxidant potential. The maximum antioxidant effect was found after extraction using polar solvents due to a high content
of polyphenols. The antimicrobial activity was manifested both by terpenoids and phenolic compounds. Currently,
the use of opportunities to obtain cell and tissue culture in vitro, as well as modern instrumental methods of analysis,
plays a significant role in isolation, identification and determination of the pharmacological activity of new compounds
extracted from this plant raw material.
Conclusions. The prospects of future research of the influence of new extraction methods and modern phytochemical methods on the isolation of valuable groups of biological active substances and the pharmacological activity
of herbal medicines from Garden Sage have been determined. Leaves, inflorescences and herb of Garden Sage may
be considered as a promising source for the development of new herbal medicinal products with the antioxidant and
antimicrobial activities.
Key words: Salvia officinalis; phenolic compounds; terpenoids; pharmacological activity; dosage form;
extraction method
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Шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.): перспективы использования сырья
как источника растительных препаратов антиоксидантного и антимикробного
действия

Введение. В мировой медицинской практике наблюдается тенденция к увеличению использования удельного веса лекарственных средств на основе лекарственного растительного сырья. В связи с этим определена
необходимость изучения перспективы дальнейшего научного исследования и применения растительного сырья и препаратов на основе шалфея лекарственного (Salvia officinalis L.) как растения официнальной медицины.
Цель исследования. Провести информационный поиск данных научной литературы касательно влияния
географического происхождения, выбора экстрагента и способов экстракции сырья на химический состав и биологическую активность лекарственных средств растительного происхождения (ЛСРП) на основе шалфея лекарственного; проанализировать ассортимент зарегистрированных в Украине препаратов на его основе; определить
перспективные направления фитохимических и фармакологических исследований этого растения.
Материалы и методы. Объектами исследования были информационный поиск, анализ и сравнение современных данных научной литературы (за 2009-2019 гг.) относительно химического состава, биологического действия
и использования сырья шалфея лекарственного в медицинской практике. Использованы такие базы данных
как Scopus, PubMed, ScienceDirect, ResearchGate и Google Scholar.
Результаты и их обсуждение. В статье проанализированы данные научной литературы относительно
результатов фитохимического и фармакологического изучения сырья шалфея лекарственного и препаратов
на его основе за последние 10 лет. Установлено, что основными биологически активными веществами (БАВ)
шалфея лекарственного являются фенольные соединения (флавоноиды, гидроксикоричные кислоты, таннины)
и терпеноиды (эфирное масло, в котором преобладают моно- и сесквитерпеноиды; присутствуют также ди- и тритерпеновые соединения). Сочетание этих групп БАВ в различных лекарственных формах из сырья растения
обеспечивает высокий антимикробный и антиоксидантный потенциал ЛСРП на его основе. Максимальный антиоксидантный эффект установлен для извлечений сырья шалфея лекарственного, полученного с использованием полярных растворителей, благодаря, прежде всего, высокому содержанию полифенолов; антимикробное
действие проявляется как за счет терпеновых, так и фенольных соединений. В современных условиях использование возможностей получения культуры клеток и тканей in vitro, а также современных инструментальных
методов анализа играет значительную роль в выделении, идентификации и установлении фармакологической
активности новых соединений, извлеченных из сырья растения.
Выводы. Определена перспектива изучения влияния новых способов экстракции и современных инструментальных методов фитохимического анализа на выделение ценных групп БАВ и фармакологическую активность растительных препаратов на основе шалфея лекарственного. Листья, а также соцветия и трава этого
растения могут рассматриваться как перспективные источники для разработки новых ЛСРП с антиоксидантным и антимикробным действием.
Ключевые слова: Salvia officinalis; фенольные соединения; терпеноиды; фармакологическая
активность; лекарственная форма; метод экстракции

Вступ. В останні десятиліття рослинні препарати
та ефірні олії, отримані на основі представників родини Глухокропивові (Lamiaceae Martinov) привертають значну увагу як джерело біологічно активних
речовин (БАР) для лікування інфекційних захворювань, запальних процесів, нейродегенеративних змін,

а також як компоненти косметичних засобів та як натуральні консерванти харчових продуктів [1, 2]. Основними групами БАР, крім ефірних олій, які накопичують представники цієї родини, вважаються фенольні сполуки з антиоксидантними, антимутагенними,
протизапальними, аналгетичними, в’яжучими влас-
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тивостями. Ефірні олії цих рослин перспективні для
профілактики і лікування інфекційних захворювань,
використання в ароматерапії, косметології тощо [3, 4].
Серед офіцинальних лікарських рослин родини
Глухокропивові особливу увагу привертають види роду Шавлія (Salvia L.) [5-8], який є найбільшим у родині і налічує біля 1000 видів, розповсюджених у Середземномор’ї, Південно-Східній Азії, Африці та Південній і Центральній Америці [9]. На території України
поширені 22 види роду Шавлія [10]. Серед представників цього роду найбільш популярними щодо медичного використання є шавлія лікарська (S. officinalis L.), шавлія пустельна (S. deserta Schangin), шавлія
мускатна (S. sclarea L.), шавлія червонокореневищна
(S. miltiorrhiza Bunge), шавлія ефіопська (S. aethiopsis L.) тощо [6, 11].
Шавлія лікарська є найбільш відомим видом у
цьому роді, оскільки здавна використовується в народній та офіцинальній медицині, її внесено до низки фармакопей і авторитетних монографій [11-14].
Цей вид вважають джерелом БАР широкого спектра
дії, перспективних для введення як до складу як монокомпонентних, так і комплексних лікарських засобів, а також косметичних продуктів [7].
Мета дослідження. Провести інформаційний пошук джерел наукової літератури стосовно впливу географічного походження, вибору екстрагенту та способів екстракції сировини на хімічний склад і біологічну активність лікарських засобів рослинного походження (ЛЗРП) на основі шавлії лікарської; проаналізувати асортимент зареєстрованих препаратів із
шавлії лікарської в Україні; визначити перспективні
напрямки фітохімічних і фармакологічних досліджень рослини.
Матеріали та методи. Об’єктами дослідження
були інформаційний пошук, аналіз та порівняння сучасних даних наукової літератури (за 2009-2019 рр.)
щодо фітохімічного складу, біологічної дії та особливостей використання сировини шавлії лікарської
у медичній практиці. Використані такі бази даних як
Scopus, PubMed, ScienceDirect, ResearchGate та Google
Scholar.
Результати та їх обговорення. На основі аналізу даних наукової літератури встановлено, що шавлія лікарська попри її багаторічне використання в
офіційній медицині, в останні роки є об’єктом активного наукового вивчення завдяки накопиченню
значної кількості поліфенолів та терпеноїдів – вторинних метаболітів, які виявляють антиоксидантні,
в’яжучі, протизапальні, нейропротекторні, аналгетичні, антимікробні та ряд інших важливих лікувальних властивостей [7, 8, 13, 14].
За морфологічними ознаками шавлія лікарська –
це напівкущ до 70 см заввишки, який має прямостоячі розгалужені стебла і прості, супротивні, зморщені,
опушені листки; квітки фіолетово-сині, двогубі, зібрані у верхівкових колосоподібних суцвіттях. Батьківщиною рослини вважається Мала Азія, звідки вона
розповсюдилась спочатку по країнах Балканського
півострова й Середземномор’я, а вже згодом на інших
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континентах [7, 10, 15, 16]. В Україні шавлія лікарська
успішно інтродукована й культивується в умовах степової та лісостепової зон, де нерідко дичавіє [17, 18].
В офіцинальній медицині як лікарську рослинну
сировину використовують листки шавлії лікарської,
яку отримують від культивованих рослин [11-14];
у науковій літературі є також вказівки на перспективність вивчення та використання трави та суцвіть рослини [15, 16].
Встановлені основні закономірності накопичення
фенольних сполук, ефірних олій, ди- і тритерпеноїдів, деяких груп БАР первинного синтезу в надземних органах цієї рослини. Так, у листках і квітках
шавлії лікарської в значній кількості накопичуються
розмаринова кислота, похідні флавону, таніни, моно-,
ди- і тритерпеноїди, а також полісахариди, карбонові
кислоти та вітаміни тощо; фармакологічну активність
ЛЗРП на основі шавлії лікарської забезпечують, насамперед, БАР вторинного синтезу – поліфеноли й
терпеноїди [13-16, 19-39].
В останні роки досить інтенсивно вивчались фенольні сполуки шавлії лікарської [19-27]. Разом з тим
завдяки використанню нових способів екстракції сировини та сучасних методів хроматографічного та спектрального аналізу відкривається можливість для ідентифікації та ізолювання нових компонентів із сировини рослини з антиоксидантними, антимутагенними,
антимікробними й іншими цінними властивостями
[39, 40]. Дані різних авторів щодо вмісту поліфенолів у надземних органах шавлії лікарської дещо відрізняються, що, можливо, зумовлено різним географічним походженням та хемотиповими особливостями рослин, а також вибором методу й умов екстракції та природи екстрагенту. Визначено перспективність аналізу та використання післядистиляційної витяжки сировини шавлії лікарської [41].
Листки шавлії лікарської накопичують значну
кількість гідроксикоричних кислот: розмаринову
(728,68 мг/100 г), кофейну (11,88 мг/100 г), п-кумарову
(11,25 мг/100 г) [6]. Серед флавонів ідентифіковані
лютеолін (рис. 1), лютеолін-7-глікозид, апігенін, апігенін-7-глікозид, 7-метоксіапігенін, 7-метоксилютеолін, сальвігенін тощо [6, 8]. Значна кількість цих компонентів має доведені антиоксидантні та антибіотичні властивості [24, 25]. За даними Li В. та співавт. [32]
листя шавлії лікарської характеризувалось високим
вмістом розмаринової кислоти (див. рис. 1) – 5340 мг/100 г
сухої маси сировини. За даними Coisin M. та співавт. [6]
вміст цієї сполуки в сировині становив 728,68 мг/100 г
сухої маси.

Розмаринова кислота

Лютеолін

Рис. 1. Структурні формули деяких поліфенолів
шавлії лікарської
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Карнозолова
кислота
1,8-цинеол

α-туйон

Урсолова
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Рис. 2. Основні компоненти ефірної олії
шавлії лікарської

Флавони є домінуючим підкласом флавоноїдів
у сировині цієї рослини [23, 24]. Використання екстрагентів з різною полярністю показало, що метанол, етанол та їхні суміші з водою мають найвищу
здатність екстрагувати поліфеноли із сировини цієї
рослини [15, 16, 19-24, 27].
Компонентний склад ефірної олії шавлії лікарської значною мірою залежить від вибору сировинних
органів для досліджень (листя, квіток чи трави), місця її зростання, хемотипу, способу отримання ефірної олії тощо [28-34]. Так, при культивуванні в Національному ботанічному саду України імені М. М. Гришка НАН України (м. Київ) серед летких компонентів домінували (рис. 2): біциклічний монотерпеноїд α-туйон
(22,24 %), моноциклічний монотерпеноїд 1,8-цинеол
(22,46 %) та сесквітерпеноїд віридифлорол (10,09 %) [28];
ці ж компоненти, проте у дещо іншому співвідношенні, переважали і в сировині шавлії лікарської, вирощеної у Запорізькій обл., де було визначено 27,66 %
α-туйону, 9,51 % віридифлоролу та 8,07 % 1,8-цинеолу [29]. Кошовим О. М. та співавт. [33] на основі аналізу терпеноїдного складу листя шавлії лікарської,
заготовленого на півдні України (Запорізька обл.
та АР Крим), встановлено домінування α-туйону
(620,8 мг/100 г), камфори (366,8 мг/100 г), 1,8-цинеолу (157,1 мг/100 г) та β-туйону (119,9 мг/100 г).
При культивуванні в Тунісі ефірна олія шавлії лікарської накопичувала максимальний вміст камфори (25,14 %),
α-туйону (18,83 %), 1,8-цинеолу (14,14 %) та віридифлоролу (7,98 %) [30].
Науковці довели антимікробні властивості 1,8-цинеолу [31] і протизапальну, антоксидантну й антимікробну активність віридифлоролу [32]. Разом з тим
досить значний вміст в ефірній олії рослини α-туйону
може спричинити певний токсичний ефект за умови
її довготривалого застосування [14].
Серед інших терпенових сполук у сировині шавлії
лікарської виявлено дитерпеноїди з групи лабдану –
карнозолову кислоту та карнозол (рис. 3), які володіють
вираженими антиоксидантними властивостями [35].
Тритерпеноїди шавлії лікарської представлені, здебільшого, урсоловою та олеаноловою кислотами [36],
які чинять антиоксидантну, протизапальну, гепатопротекторну, протипухлинну й антимікробну дію,
що характерно також для представників Глухокропивових із родів Чабер, Змієголовник, Лофант підродини Котовникові [37].
У «Державному реєстрі лікарських засобів України» [42] представлено ряд ЛЗРП із сировини шав-

Рис. 3. Основні ди- та тритерпеноїди, виявлені у сировині
шавлії лікарської

лії лікарської, які наявні на фармацевтичному ринку
України, зокрема: «Шавлії листя» (сировина), для якої
зазначено, що її БАР ущільнюють епітеліальні тканини, знижують проникність клітинних мембран, зміцнюють стінки ушкоджених кровоносних судин, а також мають в’яжучу, протизапальну й антисептичну дію;
«Шавлії настойка», яку рекомендують використовувати у разі запалення слизових оболонок порожнини рота, глотки, верхніх дихальних шляхів та інфікованих ран тощо; «Екстракт шавлії з вітаміном С
др. Тайсса» (таблетки для розсмоктування), які чинять протизапальну, дезінфікуючу, в’яжучу дію. Листя
шавлії лікарської входить також до складу комплексних фітопрепаратів: «Інгафітол», «Стоматофіт А»
та багатьох інших [42].
У медичній практиці настойка сировини шавлії
лікарської використовується переважно для полоскання ротової порожнини і горла при запальних процесах: стоматиті, гінгівіті, фарингіті, а також при гнійничкових хворобах шкіри, гнійних ранах і виразках,
ревматичних болях і жіночих гормональних розладах [13, 14]. Завдяки наявності гірких сполук вона
стимулює виділення шлункового соку, поліпшує роботу шлунково-кишкового тракту, має слабко виражену антиспастичну здатність, що застосовується для
лікування захворювань органів травної системи. Оскільки
препарати шавлії лікарської зміцнюють епітелій, їх
використовують для промивань і ванночок у разі тривало незагоюваних ран, нагноєних виразок, ангіни,
запальних процесів дихальних шляхів і як в’яжучий засіб при діареї [7, 14].
Перспективним є застосування ефірної олії шавлії лікарської в ароматерапії та косметології. Ефірна
олія шавлії лікарської виявляє загальнозміцнювальну, протизапальну дію, є добрим антисептиком, має
естрогеноподібну активність, позитивно впливає на
стан репродуктивної системи жінок [13, 14]. Разом
з тим є певні застереження щодо її довготривалого
застосування через досить значний вміст α-туйону
та камфори [14].
Експериментальними дослідженнями були доведені антиоксидантні, протизапальні, нейропротекторні,
антимутагенні, аналгетичні, антимікробні, противірусні, гіпоглікемічні властивості БАР та ЛЗРП на основі шавлії лікарської [13, 14, 27, 30, 43-50]. Надалі важливим є з’ясування молекулярних механізмів
фармакологічних ефектів ЛЗРП на оcнові шавлії лікарської [51], вивчення можливості культивування та
отримання БАР певної спрямованості дії з викорис-
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танням тканинних культур рослини в умовах in vitro,
що є на сьогодні перспективним напрямом наукових
досліджень [52] тощо.
Антиоксидантні й протизапальні властивості сировини цієї рослини пояснюються, насамперед, високим вмістом поліфенолів – розмаринової кислоти,
похідних флавону тощо, які завдяки наявності трьох
і більше гідроксильних груп у молекулі здатні інгібувати активні вільні радикали [8, 16, 19, 27, 43].
Shamnas M. та співавт. [16] довели високий рівень
антиоксидантної активності метанольного екстракту квіток шавлії лікарської в умовах in vitro, використавши декілька загальновідомих моделей. Метанольний екстракт надземної частини рослини, отриманий методом мацерації, містив найвищий рівень
поліфенолів (1974,89 мг/100 г сухої маси у перерахунку на галову кислоту) і, відповідно, виявив максимальну антиоксидантну активність (85,12 %) щодо впливу на активний вільний радикал 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразилу порівняно з етанольним, водним, діетилефірним і гексановим екстрактами [27].
Антиоксидантна активність метанольних екстрактів
листків шавлії лікарської за рівнем інгібування 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразилу коливалась у діапазоні від
41,5 % до 60,9 % залежно від місця заготівлі сировини рослини (на території Польщі чи України) [43].
Серйозним викликом останніх років є зростання
кількості стійких до антимікробних лікарських засобів штамів хвороботворних організмів, тому виявлення нових антимікробних компонентів природного походження відкриває перспективу успішної боротьби з антибіотикорезистентними мікроорганізма-
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ми [46]. Пропіленгліколевий екстракт листків шавлії лікарської виявив антимікробну активність стосовно клінічних штамів Staphylococcus spp, Streptococcus mutans та Candida spp., ізольованих із ротової
порожнини пацієнтів [47]. Антибактеріальний ефект
рідини для полоскань ротової порожнини, яка містила витяжку з листя шавлії лікарської, стосовно
Streptococcus mutans було доведено Beheshti-Rouy та
співавт. [48]. Антифунгальний ефект метанольного
екстракту надземної частини шавлії лікарської був
виявлений у результаті проведених клінічних досліджень його інгібуючого впливу на декілька видів роду
Candida [49]. Ефірна олія шавлії лікарської виявила
виражений бактерицидний вплив на Staphylococcus
aureus та Candida albicans і помірний бактеріостатичний ефект щодо Escherichia coli, Salmonella typhias
та Pseudomonas aeruoginosa [50].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведений аналіз даних наукової літератури
показав перспективність подальших фітохімічних та
фармакологічних досліджень і створення нових ЛЗРП
та косметичних засобів на основі сировини шавлії
лікарської для застосування у стоматології, дерматології, лікуванні інфекційних захворювань верхніх
дихальних шляхів тощо. Це забезпечить основу для
отримання та подальшого вивчення як індивідуальних сполук, так і екстрактів, настойок, настоїв та інших лікарських форм із шавлії лікарської, які разом з
ефірною олією можуть бути використані для розроблення препаратів з антимікробною, антиоксидантною та іншими видами фармакологічної активності.
Конфлікт інтересів: відсутній.
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