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тонії була підтверджена сучасними дослідженнями�� 
Дослідження на тваринах показали, що введення ета-
нолового екстракту значно знижує артеріальний тиск�� 
Дія екстракту віскуму відбувалася переважно за допо-
могою мускаринових рецепторів [37]�� Водний екстракт 
призводив до більшого зниження артеріального тиску 
у гіпертоніків, ніж у нормотензивних тварин�� Застосо-
вуваний метод дослідження дозволяє припустити, що 
активність екстракту відбувається переважно завдяки 
сприятливій реакції нервової системи та її впливу на 
периферичні судини [36]�� Фенольні сполуки – феніл-
пропаноїди та флавоноїди – виділені з V�� album ssp�� 
Abietis дозозалежно викликали розслаблення судин, що 
також може сприяти зниженню артеріального тиску�� Ці 
сполуки, ймовірно, діють шляхом інгібування (cAMP) 
фосфодіестерази [13]��

антидіабетичні властивості. Традиційне вико-
ристання омели як антидіабетичного препарату було 
підтверджено в дослідженнях in vitro та in vivo. Водні 
екстракти викликали дозозалежний ефект вивільнення 
інсуліну в клональних В-клітинах�� Також було проде-
монстровано, що активні компоненти є термостійкими 
[18]�� Значне зниження рівня концентрації глюкози в си-
роватці крові, що супроводжується підвищенням рівня 
інсуліну, спостерігалось у алоксан-гіперглікемічних 
кроликів та щурів після введення водного екстракту 
омели�� Екстракт посилює антиоксидантну активність 
сироватки крові, що дуже важливо для профілакти-
ки діабетичних ускладнень [41]�� Аналогічний ефект 
спостерігався при експериментально змодульовано-
му (стрептозоіндукованому) діабеті у щурів�� Через 3 
тижні лікування метанольним екстрактом спостеріга-
лось значне зниження гіперглікемії та вдвічі вища ак-
тивність α-амілази, ніж у звичайних щурів�� Крім того, 
дослідження продемонструвало потенційний захисний 
ефект проти діабетичного порушення функції нирок та 
нормалізації печінкових ферментів та ліпідного про-
філю [8]��

Інші біологічні ефекти омели. Нещодавні досліджен-
ня показали, що MLI істотно впливає на експресію двох 
білків (моезин та езрін) клітинної поверхні, які закріплю-
ють мембрану в апоптотичних нейтрофілах�� Ці дані мо-
жуть призвести до кращого розуміння механізма дії MLI 
та механізма аутоімунних захворювань [42]��

Показано, що водний екстракт V�� album проявляє 
дозозалежний протизапальний ефект, інгібуючи IL 
1b індукований біосинтез простагландину Е2 (PGE2) 
та пост-транскрипційний регуляторний вплив на екс-
пресію COX-2, не впливаючи на експресію циклоокси-

генази-1 (COX-1) [21]�� Було показано також, що лише 
після 1 тижня введення водного екстракту V�� album, у 
щурів з гострим ураженням печінки нормалізувався рі-
вень амінотрансфераз у плазмі та покращилася морфо-
логія печінки�� Причому, гепатопротекторний ефект був 
сильнішим при застосуванні у поєднанні з силімарином 
[7]�� Ранні клінічні дослідження на пацієнтах з хроніч-
ним гепатитом С показали, що лікування препаратами 
V�� album знизило рівень гепатоцелюлярних ферментів 
аланін-амінотрансферази (ALT) і аспартатамінотранс-
ферази (AST) та покращило якість життя [48]��

У тестах на тваринах було підтверджено, що водний 
екстракт листя V�� album викликає багатонаправлений 
вплив на центральну нервову систему�� Спостерігався 
седативний ефект, а також протиепілептична та анти-
психотична активність�� До цих процесів були залучені 
ГАМК-ергічна та дофамінергічні системи [19]�� 

Показано також, що екстракт омели виявляє помір-
ну антибактеріальну активність щодо Bacillus subtilis, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Enterobacter cloacae та Proteus vulgaris, а та-
кож протигрибкову активність стосовно Candida albicans 
[27]�� Диетиловий ефір та екстракти петролейного етеру V�� 
album ssp�� Platyspermum, ssp�� Laxum та ssp�� Abietis вияв-
ляли активність in vitro щодо мікобактерій туберкульозу 
H37Ra штамів [12]�� Водний екстракт листя V�� album вияв-
ляв потужну антивірусну (проти вірусу парагрипу людини 
2 типу) дію, впливаючи на реплікацію HPIV-2 [26]��

Висновки
Отже, на сьогодні питання стосовно біологічно 

активних речовин у складі Viscum album L. не ви-
рішене остаточно. на заваді цьому стоять труднощі 
дослідження хімічного складу цієї рослини-напів-
паразиту, що залежать від часу збирання врожаю, 
виду дерева-господаря та технології виготовлення 
препарату. Попри це, експериментальні дослід-
ження продемонстрували ефективність екстрактів 
омели білої у збільшенні тривалості та якості жит-
тя онкохворих, завдяки поліпшенню толерантності 
конвенціонального лікування. Препарати омели 
добре зарекомендували себе у випадках серцево-су-
динних та бактеріальних захворювань. на підставі 
цього можна припустити, що подальші досліджен-
ня речовин, які входять до складу Viscum album L. 
у майбутньому дозволять синтезувати препарати 
вибіркової дії на клітини-мішені, доставляти в клі-
тину різні пептиди, створити вакцини нового по-
коління.
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