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Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

нових протизапальних засобів з мінімальною побічною 
дією є актуальним завданням сучасної фармацевтичної 
науки�� Перспективним напрямком для вирішення цієї за-
дачі є розробка нових протизапальних засобів рослинного 
походження�� серед рослин з протизапальною активністю 
особливу увагу привертає шавлія лікарська��

Представники роду Salvia використовуються в тради-
ційній медицині для полегшення болю, захисту організму 
від оксидативного стресу, вільно-радикального враження, 
ангіогенезису, при запальних процесах, бактеріальних та 
вірусних інфекціях тощо�� Результати фармакологічних та 
клінічних досліджень, проведених у багатьох країнах Азії 
та Близького сходу (особливо в Китаї та Індії) вказують на 
перспективність використання представників роду Salvia	
для створення нових лікарських засобів для полегшення 
чи лікування серйозних, життєво-небезпечних захворю-
вань та станів таких як: депресія, деменція, ожиріння, 
діабет, вовчак, серцеві та онкологічні захворювання [12]�� 
Важливу роль у фармакологічній активності представни-
ків роду Salvia відіграють біологічно активні речовини 
фенольної та терпенової природи [2, 3]��

Хімічний профіль роду Salvia характеризується вміс-
том терпеноїдів: α- та β-пінену, похідних камфану (кам-
фен, камфора та борнеол), п-цимену, 1,8-цинеолу, лі-
монену; фенольних сполук: кофейної та розмаринової 
кислот; флавоноїдів: цинарозиду, космосіїну, гіспідуліну 
та цирсимаритину [4, 5]�� Особливу увагу слід звернути на 
амінокислотний склад сировини та екстрактів, оскільки 
амінокислоти беруть участь у процесах біосинтезу, здатні 
утворювати комплекси з БАР, впливати на їх розчинність, 
біодоступність, та сумарний фармакологічний ефект лі-
карського засобу [10, 11]��

Метою роботи було: вивчити фенольний та аміно-
кислотний склад екстрактів з листя шавлії лікарської, 
дослідити їх протизапальну активність для встановлення 
можливості створення нового ефективного лікарського 
засобу��

Матеріали та методи дослідження
Об’єктами дослідження були три екстракти, одержані 

з листя шавлії лікарської: екстракт 1 – сухий екстракт 
з листя шавлії лікарської, одержаний 50 % спиртом ети-
ловим у співвідношенні 1:10; екстракт 2 – сухий екс-
тракт, одержаний після очищення розчину екстракту 1 на 
катіоніті КУ-2; екстракт 3 – сухий екстракт, одержаний 
після модифікації розчину екстракту 1 амінокислотою L-
лізином у трикратній еквімолярній кількості по відношен-
ню до суми фенольних сполук у екстракті��

Визначення якісного складу та кількісного вмісту 
фенольних сполук проводили методом високоефек-
тивної рідинної хроматографії за допомогою хрома-
тографа Shimadzu LC20 Prominence в модульній сис-
темі, оснащеній чотириканальним насосом LC20AD, 
термостатом колонок сТО20А, автоматичним про-
бовідбірником SIL20A, діодно-матричним детектором 
SPDM20A і ChemStation LC20 в таких умовах: колонка 

Phenomenex Luna C18(2) розміром 250 мм х 4,6 мм, роз-
мір часток 5 мкм; температура колонки – 35 °с; довжи-
на хвилі детектування – 330 нм (для гідроксикорчних 
кислот, глікозидівфлавоноїдів), 370 нм (для агліконів-
флавоноїдів), 280 нм (для дубильних речовин), 340 нм 
(кумаринів); швидкість потоку рухомої фази – 1 мл/хв; 
об’єм проби, що вводився – 5 мкл; рухома фаза: елю-
ент А: 0,1 % розчин трифтороцтової кислоти у воді; 
елюент Б: 0,1 % розчин трифтороцтової кислоти в аце-
тонітрилі�� Ідентифікацію компонентів проводили за 
часом утримування та за відповідністю УФ-спектрів 
речовинам-стандартам [3, 5]��

Якісний і кількісний аналіз амінокислот в екстрактах 
проводили за допомогою високоефективного рідинно-
го хроматографа фірми Agilent Technologies (модель 
1100)�� Для хроматографування використовували колон-
ку АА 200 ×2,1 мм і захисну передколонку; як рухому 
фазу – розчин A (20 мМ натрію ацетату та 0,018 % трие-
тиламін, доведений до pH 7,2 1-2 % оцтовою кислотою, 
з додаванням 0,3 % тетрагідрофурану, та розчин B 
(40	% CH3CN, 40 % MeOH та 20 % 100 мM натрію аце-
тату, доведений до pH 7,2 1-2 % оцтовою кислотою); 
об’ємна швидкість потоку – 0,45 мл/хв; температура 
колонки – 40 °C; детектування проводили за допомо-
гою УФ-детектора після передколонкової дереватиза-
ції спочатку о-фталевим альдегідом (OPA-реактив), а 
потім 9-флуоренілхлорформатом (FMOC-реактив) для 
проявлення проліну [5]�� Ідентифікацію амінокислот 
проводили за часом утримання стандартів відповідних 
амінокислот (ТУ 6-09-3147-83)��

Протизапальну активність досліджуваних екстрактів 
вивчали на дослідних щурах на моделі гострого запаль-
ного набряку, викликаного субплантарним введенням 
в задню лапку щура 0,1 мл 1 % розчину карагеніну�� До-
слідження виконано на безпородних білих щурах масою 
200-250 г по 6 тварин у дослідних і по 5 контрольній та 
порівняльній групах�� Вимірювання об’єму лапки здійсню-
вали за допомогою онкомера до початку досліду та щого-
динно протягом 4 год�� Заявлені сполуки вводили у дозах 
50, 70 мг / кг внутрішньошлунково за 60 хв�� до введення 
карагеніну�� ступінь пригнічення набряку (протизапальну 
активність) порівнювали з початковим об’ємом лапки, з 
контрольною групою та групою препарату порівняння 
диклофенаком [6, 7]��

Результати дослідження та їх обговорення
Методом ВЕРХ було ідентифіковано та визначе-

но кількісний вміст 14 речовин фенольної природи в 
досліджуваних екстрактах (табл��	1)�� З них 6 речовин 
флавоноїдної природи, 3 гідроксикоричні кислоти та 
5 похідних кавової кислоти�� Домінуючими сполука-
ми в усіх екстрактах були рутин, апігенін, лютеолін-
7-О-глюкозид та розмаринова кислота�� В екстракті 1 
загальний вміст флавоноїдів становить 3,61 %, гідрок-
сикоричних кислот – 0,84	%, похідних кавової кислоти 
– 0,52	%�� В екстракті 2 встановлено загальний вміст 


