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Реферат. Актуальность исследования фармакологических свойств шалфея лекарственного (Salvia 
officinalis) (обзор литературы). Залыгина Е.В. Внимание привлекает шалфей лекарственный, широко 
культивируемый на территории Украины. Известно, что он издавна использовался в традиционной медицине, 
поскольку содержит большое количество борнеола, камфоры, кариофиллена, цинеола, элемена, гумулена, ледена, 
пенена и туйона. Целью данного обзора является сбор и анализ информации об актуальности использования 
лекарственных свойств сырья шалфея лекарственного, поскольку он проявляет онкопротекторное, анти-
мутагенное, антиоксидантное, гепатопротекторное, противовоспалительное, противомикробное, противо-
грибковое действие, нормализует метаболические процессы, успешно зарекомендовал себя в составе косме-
цевтики. С учетом текущей COVID-19 пандемической ситуации в мире, а также противовоспалительных, 
антимикробных, противовирусных свойств шалфея лекарственного, его положительного воздействия на 
нормализацию уровня перекисного окисления липидов, антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутазы и 
каталазы), а также значительного воздействия на снижение фиброза легких, лекарственные формы на основе 
Salvia officinalis могут использоваться для профилактики, комплексного лечения и реабилитации после 
перенесенной COVID-19 инфекции. Анализ фармацевтического рынка показал, что в Украине применяются 
лекарственные средства на основе Salvia officinalis в терапии заболеваний верхних дыхательных путей, а также 
при климактерическом синдроме и психоэмоциональной нагрузке, в комплексной терапии хронических заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Собранная и систематизированная информация 
свидетельствует о том, что лекарственное растительное сырье шалфея лекарственного может применяться 
более разнопланово. Поэтому мы считаем целесообразным дальнейшее исследование фармакологических 
свойств Salvia officinalis и разработку технологии изготовления новых лекарственных форм для внутреннего 
применения на его основе. 
 
Abstract. Relevance of research of the pharmacological properties of salvia (Salvia officinalis) (literature review). 
Zalyhina Ye.V. Salvia officinalis (sage) attracts attention as it is widely cultivated on the territory of Ukraine. It is known 
that it has long been used in traditional medicine, as it contains large amounts of borneol, camphor, caryophyllene, 
cineole, ale, humulene, chilling, pinene and thujone. The purpose of this review is to collect and analyze information on 
the relevance of using the medicinal properties of raw Salvia officinalis (sage), since it reveals oncoprotective, 
antimutagenic, antioxidant, hepatoprotective, anti-inflammatory, antimicrobial, antifungal action, normalizes metabolic 
processes, and has successfully proven itself in the composition of cosmeceuticals. Taking into account the current 
COVID-19 pandemic situation in the world, as well as the anti-inflammatory, antimicrobial, antiviral properties of Salvia 
officinalis (sage), its positive effect on the normalization of the level of lipid peroxidation, antioxidant enzymes 
(superoxide dismutase and catalase), as well as a significant effect on reducing pulmonary fibrosis, dosage forms based 
on Salvia officinalis, can be used for prevention, comprehensive treatment and rehabilitation after a COVID-19 infection. 
The analysis of the pharmaceutical market showed that in Ukraine, medicines based on Salvia officinalis are used in the 
treatment of diseases of the upper respiratory tract, as well as in climacteric syndrome and psychoemotional stress, in 
the complex therapy of chronic diseases of the gastrointestinal tract and genitourinary system. The collected and 
systematized information indicates that medicinal plant Salvia officinalis (sage) can be used in a more diverse way. 
Therefore, we consider it expedient to further study the pharmacological properties of Salvia officinalis and develop a 
technology for the manufacture of new dosage forms for internal use based on it. 
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В останні роки все більшої популярності 
набувають фітопрепарати, оскільки вони прак-
тично нетоксичні, безпечні, доступні, ефективні 
та в деяких випадках завдяки їх комплексній дії 
не мають конкурентів чи аналогів, оскільки 
містять природні речовини широкого спектру 
фармакологічної активності, які діють 
полівалентно [9]. 

Мета – збір, аналіз й обговорення опубліко-
ваної актуальної інформації щодо актуальності 
використання лікарських властивостей шавлії 
лікарської. 

Увагу привертає шавлія лікарська, лікарська 
рослинна сировина (ЛРС) якої містить велику 
кількість борнеолу, камфори, каріофілену, ци-
неолу, елемену, гумулену, ледену, пінену і туйону 
[4, 6, 8, 16, 23, 24, 25, 31]. 

Етанолові екстракти з наземної частини шавлії 
лікарської багаті на флавоноїди (розмаринову 
кислоту й лютеолін-7-глюкозид), а метанолові – 
на фенольні кислоти (кавову та 3-кофеїлхінову). 
Водні витяги містять велику кількість флаво-
ноїдів (хлорогенова та елагова кислоти, епікат-
цин, епігалокатехін галату, кверцетин, розма-
ринова кислота, рутин і лютеолін-7-глюкозид), а 
також достатню кількість летких компонентів 
(борнеол, цинеол, камфора і туйон) та вуглеводів 
(арабіноза, галактоза, глюкоза, маноза, ксилоза й 
рамноза) [3, 25, 31, 47]. 

Доведено, що всі ці речовини, незалежно один 
від одного, чинять проапоптотичну й інгібуючу 
дію на ріст клітинних ліній раку грудей (MCF-7), 
аденокарциноми шийки матки (HeLa), колорек-
тального раку (HCT-116, HCT15, CO115, HT29), 
інсуліноми (RINm5F), карциноми гортані (Hep-2), 
карциноми легень (A549), меланоми (A375, M14, 
A2058, B16) і плоскоклітинного раку порожнини 
рота [25, 27, 37].  

Крім антипроліферативної дії, терпени й 
терпеноїди екстракту Salvia officinalis володіють 
антиміграційною, антиангіогенною активністю за 
рахунок збільшення α-фактора некрозу пухлини 
(TNF-alpha) і вивільнення оксиду азоту з 
макрофагів [25]. Каріофілен й α-гумулен, у складі 
екстрактів, інгібують ріст пухлинних клітин 
MCF-7 і HCT-116, а маноол, дитерпени – прояв-
ляють цитотоксичність щодо аденокарциноми 
шийки матки й гліобластоми людини, у той же час 
урсолова кислота, пентациклічний тритерпеноїд 
пригнічують ангіогенез, неопластичні протеази й 
інвазію клітин меланоми. Флавоноїди, особливо 
розмаринова кислота, пригнічують ріст різних 
ракових клітин людини, що зумовлено пригні-
ченням шляху мітоген-активованої протеїнкінази, 
регульованої позаклітинними сигналами кінази, 

блокуванням активних форм кисню і фактора 
ядерної транскрипції каппа B, а також зниженням 
експресії прозапального гена циклооксигенази-2 
(ЦОГ-2), що пригнічує кілька фаз ангіогенезу 
(проліферацію, міграцію, адгезію тощо) в 
ендотеліальних клітинах [25]. 

Ефірна олія S. officinalis виявляє антимутаген-
ну активність (знижує викликані УФ-випромі-
нюванням та метилметансульфонатом мутації). 
Метаноловий екстракт, до складу якого входять 
монотерпенові з'єднання (туйон, камфора, лімо-
нен, 1,8-цинеол) та водна витяжка шавлії лікарсь-
кої, до складу якої входять арнозол, розмаринова, 
карнозинова, кавова кислоти, розманол, розма-
діал, генкванін і цирсимаритин, виявляють захисні 
властивості проти генотоксичності, зумовленої 
циклофосфамідом, у щурів та знижують викликане 
перекисом водню і диметокси-1,4-нафтохіноном 
окисне пошкодження ДНК у клітинах лінії 
гепатоцелюлярної карциноми людини (HepG2) за 
рахунок підвищення активності глутатіонпе-
роксидази [5, 25]. Водний екстракт чинить анти-
оксидантну дію у щурів з діабетом, викликаним 
стрептозотоцином, розмаринова кислота під-
вищує активність панкреатичної каталази, глута-
тіонпероксидази, глутатіон-S-трансферази й 
супероксиддисмутази, а рутин ліквідує викликане 
гексахлорбутадієном підвищення перекисного 
окиснення ліпідів і виснаження вмісту тіолів у 
нирках [19, 25, 26]. Хлороформний екстракт 
S. officinalis, що містить флавоноїди й терпени 
(маноол, карнозол й урсолова кислота), володіє 
протизапальною активністю за рахунок пригні-
чення транскрипції ядерного фактора «каппа-бі» 
(NF-κB) й інгібування каскаду арахідонової 
кислоти [19, 25]. Антиоксидантні та протиза-
пальні властивості сприяють використанню за-
значених екстрактів з метою прискорення 
загоєння ран [1, 7, 15, 18, 19, 21, 25, 29], лікування 
раку шкіри й мікозів [25], фіброзу легень [14].  

Екстракти S. officinalis мають виражену проти-
мікробну активність по відношенню до грампо-
зитивних бактерій: Bacillus cereus, Bacillus 
megaterium, Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis, 
Listeria monocytogenes і Staphylococcus epider-
midis, Staphylococcus aureus [5,20,25,45], а ефірна 
олія здатна інгібувати ріст грамнегативних мікро-
організмів: Aeromonashydrophila, Aeromonasso-
bria, E. coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumo-
nia, Pseudomonas morgani, Salmonella anatum, 
Salmonella enteritidis, Salmonella typhi, Shigel-
lasonei [25, 45]. Разом з тим час етаноловий 
екстракт активний по відношенню до E. coli, 
Pseudomonas aeruginosa, S. Enteritidis [25, 45] та 
виявляє протигрибкову дію проти Botrytis cinerea, 
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Candida glabrata, Candida albicans, Candida krusei і 
Candida parapsilosis [5, 11, 18, 20, 25, 40, 45]. 
Терпени й терпеноїдні з'єднання шавлії лікарскої 
(камфора, туйон і 1,8-цинеол) мають антибакте-
ріальну дію проти Aeromonas hydrophila, 
Aeromonas sobria, B. megatherium, B. subtilis, 
B. cereus і Klebsiella oxytoca [5, 25, 45]. Олеано-
лова й урсолова кислота чинять інгібуючу дію на 
ріст бактерій із множинною лікарською стій-
кістю, таких як стійкі до ванкоміцину ентерококи, 
стійкі до пеніциліну Streptococcus pneumonia і 
метицилін-резистентний S. aureus (MRSA). Про-
тивірусна активність S. officinalis, найімовірніше, 
опосередковується сафцинолідом і дитерпеної-
дами [5, 25, 45]. 

Цікавим виявляється той факт, що водно-
спиртові екстракти покращують пізнавальні 
здібності, знижують тривожність здорових щурів 
[17, 25, 26, 37], запобігають порушенню здатності 
до навчання, викликаному діабетом, а також 
послаблюють порушення пам'яті, викликані вжи-
ванням морфіну. Важливим є той факт, що 
екстракти S. officinalis покращують когнітивні 
функції в пацієнтів з хворобою Альцгеймера 
легкого та середнього ступеня тяжкості, можливо 
за рахунок взаємодії з холінергічною системою 
(активацією мускаринових і нікотинових рецеп-
торів та пригнічення активності ацетилхолі-
нестерази) [25, 26, 37, 48]. 

Окрім цього, екстракти надземних частин 
S. officinalis багаті на флавоноїди та за рахунок 
цього здатні позитивно впливати на метаболічні 
процеси [32]. Вони знижують рівень глюкози в 
крові в нормальних умовах і при діабеті за 
рахунок пригнічення глюконеогенезу гепатоцитів 
і зниження інсулінорезистентності за рахунок 
стимуляції рецептора γ, який активується пролі-
фератором пероксисом (PPARγ). Водно-спиртові 
екстракти шавлії лікарської знижують рівень 
тригліцеридів, загального холестерину й ліпопро-
теїдів низької щільності  (ЛПНЩ) у щурів з 
ожирінням та знижують рівень тригліцеридів, 
холестерину, сечовини, сечової кислоти, креа-
тиніну, аспартатамінотрансфера́зи (АСТ) й ала-
нінамінотрансферази (АЛТ) у щурів з інду-
кованим стрептозотоцином діабетом [25, 33, 34, 
39]. Настій шавлії лікарської в дозах нижче 
50 мг/мл виявляє гепатопротекторну дію [13], а 
водний відвар, до складу якого входять фла-
вони-глікозидні форми апігеніну, скутелареїну 
й лютеоліну, пригнічує активність ксанти-
ноксидази [42]. 

Екстракти шавлії лікарської досить успішно 
застосовуються для профілактики та лікування 
сечостатевої системи [2]. Лікарські форми на 

основі екстрактів S. officinalis пригнічують перед-
менструальний синдром [10], успішно викорис-
товується для лікування припливів і надмірного 
потовиділення під час менопаузи за рахунук 
зниження зв'язування ліганда з рецепторами γ-
амінома́сляної кислоти (ГАМК) А і В [46], 
сприяють зачаттю [12, 41], виявляють естрогенні 
властивості (знижують збільшення ваги та 
окиснювальний стрес [53], що виникає в резуль-
таті дефіциту естрогену) [22, 28, 35, 51], мають 
потенціал для поліпшення параметрів сперми і 
фертильності в стресованих щурів [12, 41]. 

На сьогодні широко використовується косме-
цевтика на основі лікарської рослинної сировини 
шавлії лікарської (ЛРС) проти целюліту, алопеції, 
ультрафіолетового пошкодження і старіння [19]. 
Доведено, що метаноловий екстракт на 50% ско-
рочує активність ферментів Col-I, Ela-I і Hya-I, по-
в’язаних зі старінням, і таким чином запобігіє появі 
зморшок, індукованних УФ-випроміненням [30]. 

Проаналізувавши фармацевтичний ринок 
України [49], ми бачимо, що фармацевтичні пре-
парати на основі Salvia officinalis застосовуються 
обмежено, а саме в терапії захворювань верхніх 
дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем 
(бронхіт, пневмонія), захворювань слизової обо-
лонки порожнини рота та глотки (стоматит, 
гінгівіт, фарингіт), при інфікованих ранах, порі-
зах, опіках шкіри, а також  при клімактеричному 
синдромі, у предменопаузальному й менопау-
зальному періодах, для регулювання нейропси-
хічного статусу при психоемоційному наванта-
женні, у комплексній терапії хронічних захворю-
вань шлунково-кишкового тракту, для профі-
лактики та лікування хронічного простатиту, 
доброякісної гіперплазії передміхурової залози, а 
також неспецифічних запальних захворювань 
сечовивідних шляхів.  

Оскільки ЛРС шавлії лікарської вміщує 
достатню кількість біологічно активних речовин, 
а саме ефірної олії (у листі 0,25-0,28%, у суцвіттях 
близько 0,5%), кумаринів, флавоноїдів (1,2%), 
сапонінів (4%), склареолу та органічних кислот, 
то подальше більш різнопланове застосовуння си-
ровини Salvia officinalis у нових лікарських пре-
паратах є актуальним та перспективним напрямком 
розвитку вітчизнянного виробництва, відповідно, 
розширення фармацевтичного ринку України.    

Тому ми вважаємо за доцільне проведення 
наукових досліджень щодо подальшого досліджен-
ня фармакологічних властивостей лікарських форм 
для внутрішнього застосування на основі шавлії 
лікарської, для профілактики та лікування патоло-
гічних станів, що супроводжуються когнітивними 
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та дегенеративними процесами в мозку, мета-
болічним синдромом, хронічним запаленням 
внутрішніх органів.  

З урахуванням поточної COVID-19 панде-
мічної ситуації у світі, а також протизапальних, 
антимікробних, противірусних властивостей 
шавлії лікарської, її позитивного впливу на 
нормалізацію рівня перекисного окиснення 
ліпідів, антиоксидантних ферментів (супероксид-
дисмутази й каталази), а також значного впливу 
на зниження фіброзу легенів, лікарські форми на 
основі Salvia officinalis можуть використо-
вуватись для профілактики, комплексного ліку-
вання та реабілітації після перенесеної COVID-19 
інфекцїї [36, 38, 43, 44, 50, 52]. 

ПІДСУМОК  

У результаті аналізу літературних джерел та 
систематизації опублікованої інформації було 
виявлено, що ЛРС шавлії лікарської виявляє 
онкопротекторну, антимутагенну, антиокси-
дантну, гепатопротекторну, протизапальну, про-
тимікробну, протигрибкову дію, має здатність 
позитивного впливу на когнітивні функції та 

метаболічні процеси, успішно зарекомендувала 
себе в складі космецевтики, а також має потенціал 
застосування для профілактики, комплексного 
лікування та реабілітації після перенесеної 
COVID-19 інфекцїї. Аналіз фармацевтичного 
ринку показав, що в Україні виготовляються та 
успішно застосовуються лікарські засоби на 
основі Salvia officinalis у терапії захворювань 
верхніх дихальних шляхів, а також при клі-
мактеричному синдромі та психоемоційному 
навантаженні, у комплексній терапії хронічних 
захворювань шлунково-кишкового тракту та 
сечостатевої системи. Зібрана та систематизована 
інформація свідчить про те, що ЛРС шавлії 
лікарської може застосовуватись більш різно-
планово. Тому ми вважаємо за доцільне подальше 
дослідження фармакологічних властивостей 
Salvia officinalis та розробку технології виго-
товлення нових лікарських форм для внутріш-
нього застосування на її основі. 

Фінансування. Дослідження не має зовнішніх 
джерел фінансування. 

Конфлікт інтересів. Автор заявляє про 
відсутність конфлікту інтересів. 
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