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Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

носить омела рясно і щорічно, але починаючи лише з 
7-9-річного віку [5]��

Вивчення біохімічного складу омели триває і на даний 
момент�� Питання про активні речовини омели повністю не 
з’ясоване, до тогож ця рослина напівпаразит, і склад біо-
логічно активних речовин (БАР) у сировині омели може 
змінюватись залежно від часу збирання врожаю, виду де-
рева-господаря та процесу виготовлення препарату [25]�� 

Встановлено, що пагони омели містять олеанолову і 
урсолову кислоти, холіни, алкалоїд віскотоксин, глікозид 
віскальбін, тритерпенові сапоніни, аміни, інозит, каротин, 
аскорбінову кислоту�� Листя містять вуглеводи, поліспир-
ти, органічні кислоти, тритерпеноїди, каучук, стерини, аз-
отвмісні сполуки, поліпептиди, лектини, вітаміни A, C, E, 
феноли та їх похідні, дубильні речовини, фенолкарбонові 
кислоти та їх похідні, флавоноїди, халкони, вищі жирні 
кислоти, віск, каротиноїди�� В ягодах виявлені жирні мас-
ла, каучук, смолисті речовини, каротин, аскорбінова кис-
лота [1]��

Особливу увагу дослідників привертають віскоток-
сини та лектини�� Вперше віскотоксин був описаний 
в 1948 році Вінтерфельдом і Біджлем, які визначили 
його як «білок, що складається виключно з аміно-
кислот» [50]�� Віскотоксини належать до родини α- та 
β-тіонінів групи високоосновних поліпептидів, бага-
тих на цистеїн, і мають три або чотири дисульфідні 

містки [16]�� Наразі відомі віскотоксини типу А1, А2, 
А3, В і 1-PS, кожен з яких складається з поліпептид-
ного ланцюга, що містить 46-50 амінокислот з молеку-
лярною масою близько 5000 D [39]��

Характерною особливістю цих речовин є наявність в 
їх складі великої кількості лізину, аргініну та гістидину�� 
Ці позитивно заряджені амінокислоти надають віскоток-
синам їх сильноосновний характер і дозволяють створю-
вати комплекси з нуклеїновими кислотами, таким чином 
зв’язуючи негативно заряджену подвійну спіраль ДНК 
зовні�� Такі властивості даних речовин подібні до гістонів, 
які відіграють важливу роль у регуляції генетичних про-
цесів�� Завдяки дисульфідним місткам окремих амінокис-
лот віскотоксини надзвичайно термостабільні і мають ви-
соку стійкість до протеаз, таких як трипсин і хімотрипсин 
[22]�� При введенні внутрішньом’язово експериментальним 
тваринам у незначних дозах віскотоксини викликають гі-
потензію, брадикардію і негативний інотропний ефект на 
міокард [9]�� Ріст пухлинних клітин людини інгібується 
концентраціями віскотоксину 1 мкг/мл на 50%�� Клітини 
Hela інгібуються на 50% вже за концентрації 0,2 мкг/мл 
віскотоксину [17, 38]��

Довгий час вважалося, що тільки віскотоксини відпові-
дають за токсичну дію омели�� Однак, інші протеїни, такі 
як пізніше виявлені лектини, також сприяють токсичності 
цієї рослини�� Перші повідомлення про виявлення лектинів 
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Рис. 1. Біогеографічна історія Viscum
Графічно узагальнена історія колонізації Австралії, континентальної Азії та Європи з Африки. Стрілка вказує на 

незалежну подію колонізації, а зірка передбачає ймовірне походження ViscumL., з Африки.




