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Розробка та впровадження нових протизапальних засобів з міні-
мальною побічною дією є актуальним завданням сучасної фармацев-
тичної науки�� Перспективним напрямком для вирішення цієї задачі є 
розробка нових протизапальних засобів рослинного походження�� серед 
рослин з протизапальною активністю особливу увагу привертає шавлія 
лікарська�� 

Метою роботи було вивчення фенольного та амінокислотного 
складу екстрактів з листя шавлії лікарської, дослідження їх протиза-
пальної активності для встановлення можливості створення нового 
ефективного лікарського засобу��

Визначення якісного складу та кількісного вмісту фенольних сполук 
та амінокислот проводили методом високоефективної рідинної хрома-
тографії�� Протизапальну активність вивчали на дослідних щурах на мо-
делі гострого запального карагенінового набряку��

Методом ВЕРХ було ідентифіковано та визначено кількісний вміст 
14 речовин фенольної природи�� В екстракті 1 було ідентифіковано 15 
амінокислот�� Введення амінокислоти L-лізин до екстракту 1 призводить 
до значного підвищення протизапальної активності (екстракт 3) до 93 % 
та 89 % в дозах 50 та 70 мг/кг відповідно��

У результаті проведених досліджень встановлено якісний склад 
та кількісний вміст фенольних сполук та амінокислот та встанов-
лено, що максимальна протизапальна активність характерна для 
екстракту, модифікованого амінокислотою лізином, та становить 
93 % у дозі 50 мг/кг, що вказує на перспективність використання 
цієї субстанції для створення нових лікарських засобів з протиза-
пальною дією��

М. М. Мыга, Ю. В. Верховодова, О. н. Кошевой, и. В. Киреев, 
Т. В. ильина

ФиТОХиМиЧеСКиЙ ПРОФиЛЬ и 
ПРОТиВОВОСПаЛиТеЛЬнаЯ аКТиВнОСТЬ СуХиХ 
ЭКСТРаКТОВ из ЛиСТЬеВ ШаЛФеЯ ЛеКаРСТВеннОГО

Ключевые слова: шалфей лекарственный, экстракты, фенольные 
соединения, аминокислоты, противовоспалительная активность��

Разработка и внедрение новых противовоспалительных средств 
с минимальным побочным действием является актуальной задачей 
современной фармацевтической науки�� Перспективным направле-
нием для решения этой задачи является разработка новых проти-
вовоспалительных средств растительного происхождения�� среди 
растений с противовоспалительной активностью особое внимание 
привлекает шалфей��

целью работы было изучение фенольного и аминокислотного 
состава экстрактов из листьев шалфея лекарственного, исследование 
их противовоспалительной активности для установления возможности 
создания нового эффективного лекарственного средства��
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Определение качественного состава и количественного содержа-
ния фенольных соединений и аминокислот проводили методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии�� Противовоспалительную 
активность изучали на крысах на модели острого воспалительного 
карагенинового отека��

Методом ВЭЖХ было идентифицировано и определено количест-
венное содержание 14 веществ фенольной природы�� В экстракте 1 было 
идентифицировано 15 аминокислот�� Введение аминокислоты L-лизин 
к экстракту 1 приводит к значительному повышению противовоспали-
тельной активности (экстракт 3) до 93 % и 89 % в дозах 50 и 70 мг/кг 
соответственно��

В результате проведенных исследований установлено качествен-
ный состав и количественное содержание фенольных соединений и 
аминокислот и установлено, что максимальная противовоспали-
тельная активность характерна для экстракта, модифицированно-
го аминокислотой лизином, и составляет 93 % в дозе 50 мг/кг, что 
указывает на перспективность использования этой субстанции для 
создания новых лекарственных средств с противовоспалительным 
действием��
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The development and the implementation of new anti-inflammatory 
medicines with minimal side effects is arelevant issues of modern 
pharmaceutical science�� A promising direction for it is the development of 
new herbal anti-inflammatory drugs�� Among plants with anti-inflammatory 
activity special attention is drawn to Salvia officinalis��

The aim of the article was to study the phenolic and aminoacids 
composition of the extracts of Salvia officinalis leaves, to research their 
anti-inflammatory activity for establishing the possibility of creating a new 
effective medicine��

The qualitative composition and quantitative content of phenolic 
compounds and aminoacids were determined by HPLC�� Anti-inflammatory 
activity was studied with a model of acute inflammatory carrageenan edema 
in experimental rats��

The HPLC method identified and quantified the content of 14 
substances of phenolic nature�� 15 amino acids were identified in extract 
#1�� Adding the amino acid L-lysine to extract # 1 resulted in a significant 
increase in anti-inflammatory activity (extract #3) up to 93% and 89% at 
doses of 50 and 70 mg/kg, respectively��

As a result of the research, the qualitative composition and quantitative 
content of phenolic compounds and aminoacids were determined and the 
maximum anti-inflammatory activity was due to of the extract, which was 
modified by the aminoacid lysine, and it was 93% at a dose of 50 mg/kg, 
which indicates the prospect of using this substance for creation of a new 
anti-inflammatory medicine��




