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в омелі були зроблені у 1956 році внаслідок аглютинації 
еритроцитів людини водними екстрактами омели [10]�� З 
тієї пори була здійснена значна дослідницька діяльність, з 
одного боку спрямована на дослідження хімічної структу-
ри лектинів омели, з іншого – для з’ясування їх біологіч-
ної активності��

Наразі добре вивчено три основні ізоформи лектинів 
омели – MLI, MLII, MLIII, які завжди виявляються в 
екстрактах, мають різний ступінь токсичності (най-
більш токсичний MLIII, найменш – MLII) і мінливе їх 
співвідношення протягом року�� Вважають, що лектини 
MLII і MLIII є ізоформами MLI (віскумін) і утворюють-
ся в результаті посттрансляційних модифікацій [6]��

МLІ, MLII і MLIII відрізняються за специфічністю 
вуглеводно-зв’язуючого фрагмента: MLI специфічний по 
відношенню до галактози, MLIII – до N-ацетилгалактоза-
міну, а MLII має однакову аффінність до обох цукрів [40]�� 
Частка МLІ у складі екстракту омели білої, як правило, 
найбільш висока�� Окрім того, цей лектин має найбільшу 
біологічну активність, яка приписується його здатності 
зв’язувати і активувати лімфоцити, а тому вважається 
найбільш цінним компонентом екстракту і становить най-
більший терапевтичний інтерес [49]��

Лектини складаються з одного А- і одного В-лан-
цюга, які з’єднані між собою дисульфідними містка-
ми�� MLI являє собою димер (рис�� 2)�� Ферментативно 
активний ланцюг А інгібує синтез білка і стимулює 
лімфоцити до вивільнення цитокінів�� Інгібування син-
тезу білка засноване на активності РНК N-глікозидази 

ланцюга А, що обумовлено розщепленням N-глікозид-
ного зв’язку в 28-рРНК на рибосомальному рівні [15, 
33]�� B ланцюг відповідає за зв’язування цукру і акти-
вацію макрофагів Т-лімфоцитів і лімфокінів ІЛ-1 та 
ІЛ-2, тим самим пригнічуючи ріст злоякісних пухлин 
[4, 24, 43, 44]�� Окрім цього, МLІ сприяє вивільненню в 
плазму крові β-ендорфіну, фізіологічна роль якого не-
достатньо з’ясована [11]�� Однак вважається,що ендор-
фіни беруть участь в регуляції екстрапірамідальної, 
лімбічної та нейроендокринних функцій і, крім того, 
виявляють ейфоригенні властивості�� Основна мішень 
ендорфінів – так звана опіоїдна система організму, 
зокрема опіоїдні рецептори [2]�� Таким чином, МLІ-те-
рапія може покращувати стан хворих, які мають злоя-
кісні новоутворення [11, 52]��

Омела здавна відома в Европі, Азії та Африці як кор-
мова та лікарська рослина�� Перш за все, омелу цінували 
за лікарські властивості, а її препарати застосовували 
при лікуванні майже усіх хвороб, а також проти всякої 
отрути�� 

За часів Гіппократа омелу використовували як кро-
воспинний і в’яжучий засіб [20]�� У I столітті Пліній 
відзначив, що омелу можна використовувати для ліку-
вання епілепсії, сам же він омелою лікував ракові пух-
лини�� Хільдегард фон Біген використовував омелу для 
лікування селезінки та печінки�� Теофраст Парацельс за 
часів Середньовіччя успішно використовував омелу бі-
лу при лікуванні багатьох захворювань�� Омелою білою 
Парацельс лікував усі нервові захворювання, всі види 
внутрішніх кровотеч, параліч спинного мозку, головні 
болі, хвороби очей, всі види пухлин�� Саме Парацельс 
як лікар, маг і алхімік вперше науково обґрунтував її 
застосування�� З 1920-х років екстракти V�� album вико-
ристовують для лікування раку [47]�� 

У даний час екстракти омели білої досить широко 
застосовуються в Китаї та країнах Західної Європи – 
Швейцарії, Німеччини, Франції, Австрії [14, 22, 23, 32, 
34, 43, 44]�� Переважна більшість проведених клінічних 
досліджень по з’ясуванню ефективності екстрактів 
омели білої проводяться на тлі поточного лікування 
пацієнтів, тобто як засіб додаткової лікарської тера-
пії�� Це ускладнює отримання однозначних висновків 
про протипухлинну ефективність саме екстрактів оме-
ли білої [52]�� Проте, в якості показників ефективності 
екстрактів омели білої відзначаються збільшення три-
валості та якості життя онкологічних хворих, поліп-
шення переносимості стандартного конвенціального 
лікування�� Так, при раку підшлункової залози ін’єкції 
екстракту омели (препарат Iscador) застосовували в 
клініці Arlesheim (Швеція) впродовж 10 років для 320 
пацієнтів (разова доза 0,3-30 мг 2-3 рази на тиждень)�� 
Тривалість життя ракових хворих збільшувалася в се-
редньому на 6,6 місяців, для пацієнтів 4 стадії раку 
– 5,6 місяців [44, 46]��

антигіпертензивна активність. Ефективність тра-
диційного використання екстрактів омели при гіпер-
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Рис. 2. Структурна модель MLI




