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Τα είδη Salvia έχουν χρησιµοποιηθεί για τις ευεργετικές ιδιότητές τους για χιλιετίες. Η λέξη Salvia προέρχεται 

από το λατινικό salvare που σηµαίνει σώζω. Αρχαίοι συγγραφείς αναφέρονται σε είδη Salvia και κυρίως στις S. οfficinalis, 

S. fruticosa (syn. S. triloba) και S. pomifera µε το όνοµα ελελίφασκον. Σύµφωνα µε µία παροιµία ο άνθρωπος που έχει στον 

κήπο του Salvia δεν χρειάζεται γιατρό. 

Μέχρι την ανακάλυψη των αντιβιοτικών η Salvia χρησιµοποιείτο συχνά ως συστατικό σε πτισάνες σε ασθενείς µε 

φυµατίωση για την αποφυγή εφίδρωσης. Το αιθέριο έλαιό της S. οfficinalis χρησιµοποιείται σε αρτύµατα, σε παστά κρέατα 

και λικέρ. Η S. officinalis εκτός από τη χρήση της ως αρτυµατικό και αντιοξειδωτικό αναφέρεται ότι έχει ένα εύρος 

βιολογικών δράσεων, όπως αντιβακτηριακή, µυκητοστατική, ιοστατική, στυπτική και αντιιδρωτική. Επιπλέον 

χρησιµοποιείται σε συνδυασµένα φυτικά σκευάσµατα για την οξεία και τη χρόνια βρογχίτιδα. Μελέτες σε πειραµατόζωα 

εκχυλισµάτων S. officinalis έδειξαν υποτασική δράση και κατευναστική του ΚΝΣ δράση. Εξαιτίας της αντιµικροβιακής 

δράσης και της στυπτικής λόγω των περιεχοµένων ταννινών δράσης η S. officinalis χρησιµοποιείται ως δραστικό συστατικό 

διαφόρων οδοντικών παρασκευασµάτων. Μειώνει την ανάπτυξη της οδοντικής πλάκας, παρεµποδίζει τη φλεγµονή των 

ούλων και έχει ευεργετικά αποτελέσµατα στη προφύλαξη από τερηδόνα. 

Επίσηµα φαρµακευτικά είδη Salvia είναι οι S. οfficinalis και S. fruticosa (syn. S. triloba) απαντώµενες από πολύ 

νωρίς σε επίσηµες φαρµακοποιίες και επίσηµες µονογραφίες. 

 
Αντιµικροβιακή δράση 

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία στην αντιµικροβιακή δράση του γένους Salvia αποκαλύπτει µία ευρεία ποικιλότητα 

όσον αφορά στην ευαισθησία των µικροοργανισµών, στην αποτελεσµατικότητα των ελεγµένων ουσιών, ανάλογα το είδος 

στο οποίο αναφερόµαστε. Γενικά τα Gram(-) βακτήρια είναι λιγότερο ευαίσθητα έως καθόλου στο αιθέριο έλαιο ειδών 

Salvia συγκρινόµενο µε την ευαισθησία των Gram(+) βακτηρίων. Σύµφωνα µε άλλους ερευνητές δεν υπάρχει σχέση µεταξύ 

της ευαισθησίας των βακτηρίων στα έλαια και της αντίδρασής τους κατά Gram. 

Το αιθέριο έλαιο της Salvia έχει παρουσιάσει παρεµποδιστική δράση σε υποχρεωτικά αναερόβια βακτήρια όπως 

τα Fusobacterium nucleatum, Peptostreptococcus anaerobius, Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, 

Treponema vincentii και καπνόφιλα µικροαερόφιλα όπως τα Actinobacillus actinomycetemcomitans, Capnocytophaga spp., 

Eikenella corrodens σε συγκεντρώσεις µεταξύ 0,06% και 0,2%.  

To έλαιο της S. aegyptyaca, το οποίο περιέχει κυρίως θυιόνη (41,5%) και λιµονένιο (14,7%) έδειξε 

αντιβακτηριακή δράση στα Gram (+) βακτήρια Sarcina spp. (MIC=2,0 mg/ml), Staphylococcus aureus (MIC=1,0 mg/ml), 

Bacillus subtilis (MIC=0,75 mg/ml) και στο ζυµοµύκητα Saccharomyces cerevisiae (MIC=2,0 mg/ml). Κατά τους Kustrak 

και Pepeljnjak η αντιµικροβιακή δράση ενάντια στο Bacillus subtilis εξαρτάται από τη σύσταση του ελαίου, για παράδειγµα 

το ποσοστό της 1,8-κινεόλης, του p-κυµενίου, της α- και β-θυιόνης και της καµφοράς. 
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Το έλαιο της S. officinalis βρέθηκε µέτρια αποτελεσµατικό εναντίων των Bacillus subtilis, Brevibacterium linens, 

Micrococcus luteus και Seratia marcescens. Ξηρό µεθανολικό εκχύλισµα της S. officinalis, διαλυµµένο σε DMSO 

παρεµπόδισε την ανάπτυξη του Staphylococcus aureus στη συγκέντρωση των 100 µg/ml. 

Οι Sivropoulou et al. µελέτησαν την αντιµικροβιακή δράση του αιθέριου ελαίου της S. fruticosa και των κύριων 

συστατικών του, α- και β-θυιόνη, 1,8-κινεόλη και καµφορά. Από την εργασία αυτή προκύπτει ότι και το έλαιο αλλά και οι 

µεταβολίτες α- και β-θυιόνη, 1,8-κινεόλη είχαν αντιβακτηριακή δράση έναντι οκτώ βακτηριακών σειρών (Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Rhizobium leguminosarum και Bacillus 

subtilis), ενώ η καµφορά βρέθηκε σχεδόν ανενεργή σε όλα τα βακτήρια που εξετάσθηκαν. Το έλαιο παρουσίασε 

βακτηριοκτόνο δράση σε 1/4000 διάλυση; διαλύσεις έως 1/10000 προκάλεσαν αξιόλογη µείωση στους βακτηριακούς 

ρυθµούς αύξησης. 

Το φυτικό εκχύλισµα της S. aucheri subsp. aucheri ελέγχθηκε ως προς τη δράση του έναντι των βακτηρίων 

Bacilus brevis, Bacilus subtilis, Bacilus cereus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Listeria 

monocytogenes, Micrococcus luteus, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium stegmatus και Proteus vulgaris, όπου 

παρουσίασε καλή δράση στο Staphylococcus aureus και µέτρια στα Bacilus subtilis και Proteus vulgaris. Υπάρχει επίσης 

αναφορά αντιβακτηριακής δράσης εκχυλίσµατος του φυτού S. viridis.  

Φαρµακευτικό µίγµα που είναι γνωστό ως τανσινόνη, καθώς επίσης και συστατικά του µίγµατος όπως η 

κρυπτοτανσινόνη, η διυδροτανσινόνη I, η διυδροτανσινόνη II-A και η τανσινόνη II-B έχει βρεθεί ότι έχουν 

βακτηριοστατική δράση ιδιαίτερα στο Staphylococcus aureus. Η διυδροτανσινόνη I παρεµπόδισε τη µυκηλιακή ανάπτυξη 

έξι δερµατοφύτων (Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes, T. tonsulans var. sulfureum, Mycrosporum gypseum, 

Sabourandites canis, Epidermophyton floccosum) σε συγκεντρώσεις 1,56 έως 6,25 µg/ml, δράση συγκρίσιµη µε αυτή της 

γκρισεοφουλβίνης. Η τανσινόνη επέδειξε παρεµποδιστική δράση εναντίον του Mycobacterium tuberculosis Η 37 Rv. 

∆ισκία και αλοιφή τανσινόνης έδωσαν ικανοποιητικά κλινικά αποτελέσµατα σε 455 περιπτώσεις µολύνσεων κυρίως από 

Staphylococcus aureus. Οι ουσίες 12-διµεθυλο-µουλτικαουλίνη, 12-διµεθυλο-µουλτιορθοκινόνη και 12-µεθυλο-

διυδροξυακετυλοχορµινόνη από τη S. multicaulis είχαν σηµαντική αντιφυµατική δράση έναντι του Mycobacterium 

tuberculosis. Η ουσία σιρσιµαριτίνη, ένα φλαβονοειδές αποµονωµένο από τα φύλλα της S. palaestina, φάνηκε να 

παρουσιάζει υψηλή δράση έναντι των Staphylococcus aureus (MIC=31,25 µg/ml, MBC=125 µg/ml), St. epidermidis 

(MIC=62,5 µg/ml, MBC=125 µg/ml), E. coli (MIC=45 µg/ml, MBC=90 µg/ml), Pseudomonas aeruginosa (MIC=31,25 

µg/ml, MBC=125 µg/ml), Proteus vulgaris (MIC=31,25 µg/ml, MBC=125 µg/ml) και Klebsiella pneumoniae (MIC=45 

µg/ml, MBC=90 µg/ml). 

Σηµαντική αντιβακτηριακή δράση φάνηκε να έχει το κλάσµα των διτερπενικών οξέων εκχυλίσµατος S. apiana 

έναντι του βακτηρίου Klebsiella pneumoniae στη συγκέντρωση των 400 µg/ml και του Bacillus subtilis στη συγκέντρωση 

των 300 µg/ml και του Staphylococcus aureus στη συγκέντρωση των 200 µg/ml. Στο εν λόγω κλάσµα βρέθηκαν και 

αντιµυκητιακές ουσίες (καρνοσικό οξύ, 16-υδροξυκαρνοσικό οξύ) έναντι του µύκητα Candida albicans στη συγκέντρωση 

των 200 µg/ml. 

Το φυτικό εκχύλισµα της S. aucheri subsp. aucheri ελέγχθηκε ως προς τη δράση του έναντι των µυκήτων 

Alternaria alternata, Penicillium italicum, Fusarium equiseti, Candida albicans και βρέθηκε µη δραστικό. Υπάρχει επίσης 

αναφορά αντιµυκητιακής δράσης εκχυλίσµατος του φυτού S. viridis.  

Το αιθέριο έλαιο της S. officinalis επέδειξε πολύ καλή δράση έναντι του φυτοπαθογόνου µύκητα Botrytis cinerea, 

ενώ βρέθηκε πρακτικά ανενεργό στους Phytophthora cinnamomi, Pyrenochaeta lycopersici, Vertcillium dahliae και στα 
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ανθρωποπαθογόνα Candida albicans και Trichophyton mentagrophytes. Το αιθέριο έλαιο της S. gilliessi φαίνεται να έχει 

χαµηλή δράση στους Alternaria solani, Sclerotium cepivorum και Colletotrichum coccodes. Τέλος, το έλαιο S. fruticosa 

βρέθηκε ελάχιστα δραστικό έως µη δραστικό στους µύκητες Fusarium oxysporum, Macrophomina phaseolina, Botrytis 

cinerea και Exserohilum turcicum, Penicillium digitatum, Fusarium moniliforme, Rhizoctonia solani, Sclerotinia 

sclerotiorum και Phytophthora capsici. 

Στα πλαίσια µιας γενικότερης έρευνας του εργαστηρίου µας πάνω σε αιθέρια έλαια του γένους Salvia µελετήθηκε 

η βιολογική δράση των ελαίων των S. fruticosa, S. pomifera subsp. calycina και S. sclarea σε φυτοπαθογόνους µύκητες. 

Το αιθέριο έλαιο της S. sclarea προκάλεσε µία δοσοεξαρτώµενη ανάσχεση του µυκηλίου των τριών µυκήτων. Η 

ανάπτυξη του µυκηλίου του Sclerotinia sclerotiorum παρεµποδίστηκε πλήρως από το αιθέριο έλαιο της S. sclarea στη 

συγκέντρωση των 1000 µl/L, ενώ η ανάπτυξη των S. cepivorum και F. oxysporum f. sp. dianthi παρεµποδίστηκαν κατά 

94,44% και 72,04%, αντίστοιχα στη συγκέντρωση των 2000 µl/L. Επιπλέον, το έλαιο ήταν µυκητοτοξικό στον µύκητα S. 

sclerotiorum στη συγκέντρωση των 2000 µl/L. Οι τιµές EC50 του ελαίου της S. sclarea για κάθε µύκητα ήταν οι εξής: 

Sclerotinia sclerotiorum (EC50=492,55 µl/L), Sclerotium cepivorum (EC50=544,17 µl/L) και Fusarium oxysporum f. sp. 

dianthi (EC50=584,36 µl/L).  

Παράλληλα ελέγχθηκαν και οι ουσίες λιναλοόλη και οξικός εστέρας της λιναλοόλης, κύρια συστατικά του ελαίου, 

ως προς τη δράση τους στους µύκητες S. sclerotiorum, S. cepivorum και F. oxysporum f. sp. dianthi σε συγκεντρώσεις έως 

1500 µl/L. Η λιναλοόλη και ο οξικός εστέρας της λιναλοόλης προκάλεσαν διαφόρου βαθµού ανάσχεσης ανάλογα µε το 

είδος του µύκητα. Οι τιµές EC50 της λιναλοόλης για τα S. sclerotiorum, S. cepivorum and F. oxysporum f. sp. dianthi ήταν 

146,15, 563,94 and 661,76 µl/L, αντίστοιχα. Ο οξικός εστέρας της λιναλοόλης παρεµπόδισε την ανάπτυξη του S. 

sclerotiorum (EC50=549,62 µl/L), ενώ στους άλλους µύκητες που δοκιµάσθηκαν οι τιµές EC50 υπερέβησαν τη συγκέντρωση 

των 1500 µl/L. 

Η λιναλοόλη, η οποία αποτελούσε το 18,46% του ολικού ελαίου, επέδειξε παρεµφερή δράση µε αυτή του ολικού 

ελαίου, στους S. cepivorum και F. oxysporum f. sp. dianthi, ενώ στον S. sclerotiorum η λιναλοόλη ήταν πιο δραστική. Εν 

αντιθέσει, ο οξικός εστέρας της λιναλοόλης (31,05%) ήταν ελάχιστα αποτελεσµατικός στους µύκητες S. cepivorum και F. 

oxysporum f. sp. dianthi, ενώ στον S. sclerotiorum παρουσίασε δράση παρεµφερή µε αυτή του ελαίου. 

Το αιθέριο έλαιο της S. pomifera subsp. calycina ελέγχθηκε ως προς τη δράση του στους µύκητες Fusarium 

oxysporum f. sp. dianthi, F. solani f. sp. cucurbitae, F. proliferatum, Verticillium dahliae, Sclerotinia sclerotiorum και 

Rhizoctonia solani. Το έλαιο παρουσίασε πλήρη ανάσχεση στης συγκέντρωση των 1000 µl/L σε δύο από τους έξι 

εξεταζόµενους µύκητες, S. sclerotiorum και R. solani. Στη συγκέντρωση των 2000 µl/L προκλήθηκε 65-78% και 52% 

παρεµπόδιση στα είδη του Fusarium και στο V. dahliae, αντίστοιχα. 

Οι τιµές EC50 του ελαίου της S. pomifera subsp. calycina για κάθε µύκητα ήταν οι εξής: Rhizoctonia solani 

(EC50=257,34 µl/L), Sclerotinia sclerotiorum (EC50=410,07 µl/L), Fusarium solani f. sp. cucurbitae (EC50=412,38 µl/L), F. 

proliferatum (EC50=636,02 µl/L) και F. oxysporum (EC50=1002,78 µl/L). Μετά από κλασµατοποίηση του ελαίου, 

δοκιµάσθηκαν τα δύο κλάσµατα στους δύο πιο ευαίσθητους µύκητες Rhizoctonia solani και Sclerotinia sclerotiorum. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, το κλάσµα των υδρογονανθράκων δεν παρεµπόδισε τους µύκητες ενώ αυτό των 

οξυγονωµένων υδρογονανθράκων παρουσίασε δράση παρόµοια µε αυτή του ολικού ελαίου. 

Οι τιµές ΕC50 του δραστικού κλάσµατος ήταν 203,95 µl/L για το µύκητα R. solani και 286,41 µl/L για το S. 

sclerotiorum. Επιπλέον το κλάσµα αυτό είχε µυκητοτοξική δράση και στους δύο µύκητες (R. solani, S. sclerotiorum) στις 

συγκεντρώσεις των 2000 και 1000 µl/L, αντίστοιχα. 
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Οι τιµές EC50 του µίγµατος των ισοµερών α- και β-θυιόνη ήταν 557,31 µl/L για το R. solani και 438,44 µl/L για το 

S. sclerotiorum.  

Η δράση του αιθερίου ελαίου της S. pomifera subsp. calycina και του κλάσµατος των οξυγονωµένων 

υδρογονανθράκων δεν οφείλεται καθαρά στην παρουσία της α- και β-θυιόνης καθώς η παρεµπόδιση της ανάπτυξης του 

µυκηλίου που προκαλεί η συγκέντρωση των 500 µl/L του µίγµατος των ισοµερών είναι µέτρια (46,67% για το µύκητα S. 

sclerotiorum. και 58,52% για το R. solani). Για το λόγο αυτό πραγµατοποιήθηκε περαιτέρω µελέτη χρησιµοποιώντας τη 

συγκέντρωση των 1000 µl/L της α- και β-θυιόνης, η οποία έδειξε ότι αύξηση της συγκέντρωσης των ισοµερών δεν οδήγησε 

σε αύξηση της ανάσχεσης της ανάπτυξης των µυκήτων.  

Το αιθέριο έλαιο δύο πληθυσµών της S. fruticosa και των κύριων συστατικών του (1,8-κινεόλης και καµφορά) 

µελετήθηκε ως προς τη δράση του έναντι πέντε φυτοπαθογόνων µυκήτων (Fusarium oxysporum f. sp. dianthi, F.solani f. 

sp. cucurbitae, F. proliferatum, Rhizoctonia solani και Sclerotinia sclerotiorum). Το έλαιο των δύο πληθυσµών παρουσίασε 

δράση σε τρεις από τους µύκητες που εξετάσθηκαν. Το έλαιο του πληθυσµού από την Πάρνηθα παρεµπόδισε την ανάπτυξη 

του R. solani (EC50=398,73 µl/L) και του F. solani f. sp. cucurbitae (EC50=444,79 µl/L) και το έλαιο από τη Σίφνο την 

ανάπτυξη του R. solani (EC50=706,27 µl/L) και του S. sclerotiorum (EC50=773,20 µl/L) 

Ο µύκητας R. solani, ο οποίος ήταν ο πιο ευαίσθητος, παρεµποδίστηκε πλήρως και από τα δύο έλαια στη 

συγκέντρωση των 2000 µl/L. Σύµφωνα µε τις τιµές EC50 το έλαιο από την Πάρνηθα βρέθηκε πιο δραστικό από αυτό της 

Σίφνου. 

Για να εκτιµηθεί η δράση των κύριων συστατικών των ελαίων χρησιµοποιήθηκε καθαρή 1,8-κινεόλη (16,9 και 

34,7% στους πληθυσµούς Πάρνηθας και Σίφνου, αντίστοιχα) και καµφορά (15,6 και 15,9%, αντίστοιχα) σε συγκεντρώσεις 

έως 500 µl/L. Η καµφορά βρέθηκε αποτελεσµατική, µειώνοντας κατά 51,65 και 64,86%, την ανάπτυξη των S. sclerotiorum 

και R. solani, αντίστοιχα, στη συγκέντρωση των 500 µl/L. Τα τρία είδη του Fusarium ήταν λιγότερο ευαίσθητα στις 

καθαρές ουσίες. Η 1,8-κινεόλη δεν προκάλεσε σηµαντική ανάσχεση της ανάπτυξης των µυκήτων. 

 
Αντιϊική δράση 

Οι Sivropoulou et al. έχουν αναφέρει ότι το αιθέριο έλαιο της S. fruticosa και τα κύρια συστατικά του, α- και β-

θυιόνη, 1,8-κινεόλη και καµφορά είχαν υψηλή αντιϊική δράση έναντι του Herpes Simplex Virus 1 (ubiquitous human virus).  

Από εκχύλισµα S. officinalis έχουν αποµονωθεί διτερπένια, τα οποία παρουσιάζουν αντιϊική δράση. Το 

σαφικινολίδιο (safficinolide) ήταν δραστικό κατά του VSV (vesicular stomatitis virus) και η σαγεόνη (sageone) έδειξε 

αντιϊική δράση κατά του HSV (herpes simplex virus type 1). 

Σύµφωνα µε Βούλγαρους ερευνητές υδατικό και αλκοολικό εκχύλισµα S. officinalis ήταν δραστικά κατά της 

γρίπης, έρπητα ιού και ιών δαµαλίτιδας.  

 
Καρδιαγγειακή και νεφρική δράση  

 Στην Κίνα φυσικά φάρµακα προερχόµενα από τις ρίζες της S. miltiorrhiza χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία 

ασθενειών όπως η καρδιοεγκεφαλική ισχαιµία, η θρόµβωση, και σε αγωγές νευρασθενικής αϋπνίας και στην πρόληψη 

µυοκαρδιακού εµφράγµατος λόγω του ότι είναι ικανά να µειώσουν τη συσσώρευση αιµοπεταλίων, να κινητοποιήσουν την 

κυκλοφορία του αίµατος και να µειώσουν τη στάση του αίµατος.  

H ουσία ντανσενσου, β (3,4-διυδροξυφενυλ-)λακτικό οξύ που αποµονώθηκε από υδατοδιαλυτό κλάσµα της S. 

miltiorrhiza, έχει αναφερθεί ότι διαστέλλει την στεφανιαία αρτηρία και ανταγωνίζεται τις αγγειοσυσταλτικές αντιδράσεις 

που έχουν προκληθεί από τη µορφίνη και την προπρανολόλη. 
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 Οι ρίζες της S. miltiorrhiza έχει αποδειχθεί ότι παρεµποδίζουν τη βιοσύνθεση κυτταρικής χοληστερόλης και ότι 

έχουν αγγειοδιασταλτικές, υποτασικές και αντιθροµβωτικές ιδιότητες. Είναι ευεργετικές σε ασθενείς µε χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια. Όµως η χρήση του αφεψήµατος της S. miltiorrhiza σε περιπτώσεις υπέρτασης είναι αµφισβητούµενη γιατί 

προκαλεί ταυτόχρονα αγγειοδιαστολή και αγγειοσυστολή, εξαρτώµενη από τη δόση και το αγγείο-στόχο. Η S. miltiorrhiza 

διαστέλλει τα στεφανιαία αγγεία και σε χαµηλές (3 mg/ml) και σε υψηλές (10 mg/ml) συγκεντρώσεις, ενώ συστέλλει τις 

νεφρικές, µηριαίες και µεσεντερικές αρτηρίες µόνο σε υψηλότερες συγκεντρώσεις (10 mg/ml). 

 Μεταξύ των ουσιών που ελαττώνουν τη στάση του αίµατος, τα διτερπένια αµπιετανίου µιλτιρόνη, Ro09-0680 και 

σαλβινόνη παρουσίασαν in vivo δοσοεξαρτώµενη παρεµπόδιση στη συσσώρευση αιµοπεταλίων σε κονίκλους, προκληθείσα 

από κολλαγόνο. Το ακετυλοσαλβιανολικό οξύ Α είχε σηµαντική in vitro και in vivo παρεµπόδιση της συσσώρευσης 

αιµοπεταλίων σε επίµυες και κονίκλους, που προκλήθηκε από το ADP, το κολλαγόνο και το αραχιδονικό οξύ. Το 

ροσµαρινικό οξύ έχει βρεθεί να έχει αντιθροµβωτική δράση. 

 Το λιθοσπερµικό οξύ Β, το οποίο αποµονώθηκε από υδατοδιαλυτό κλάσµα της S. miltiorrhiza προωθεί την 

ινωδόλυση και αυξάνει τη στεφανιαία ροή του αίµατος. 

 Το αφέψηµα της S. miltiorrhiza έχει αναφερθεί ως ένας χρήσιµος παράγοντας κατά της στηθάγχης καθώς 

διαστέλλει τα στεφανιαία αγγεία. 

 Από µελέτη της επίδρασης του εκχυλίσµατος S. miltiorrhiza στη νεφρική λειτουργία σε φυσιολογικούς επίµυες 

βρέθηκε ότι µετά από µία ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση (10 mg/100 g βάρος σώµατος), αυξήθηκε ο όγκος των ούρων και η 

ουρία στα ούρα, καθώς και η απέκκριση της κρεατινίνης, του νατρίου, του καλίου και του ανόργανου φωσφορικού άλατος. 

Υδατικό εκχύλισµα της S. miltiorrhiza όταν χορηγήθηκε επί µακρόν σε ουραιµικούς αρουραίους µε ελαφρά ή µέτρια 

ουραιµία, έχει αναφερθεί ότι µείωσε τα επίπεδα του αζώτου της ουρίας, της κρεατινίνης, της µεθυλγουανιδίνης και του 

γουανιδοηλεκτρικού οξέος, καθώς και ότι αύξησε τη συγκέντρωση του γουανιδοηλεκτρικού οξέος στον ορρό αίµατος 

καθώς επίσης και τη ροή αίµατος στο νεφρικό ιστό, ενώ µείωσε την αντοχή των νεφρικών αγγείων και την πίεση του 

αίµατος. 

 Το λιθοσπερµικό µαγνήσιο Β (magnesium lithospermate Β), ένα τετραµερές του καφεϊκού οξέος, βρέθηκε ότι 

προκαλεί σηµαντική µείωση του επιπέδου του αζώτου της ουρίας, της κρεατινίνης, του ανόργανου φωσφορικού άλατος, 

της µεθυλγουανιδίνης και του γουανιδοηλεκτρικού οξέος στο αίµα ουραιµικών µέσω διατροφής µε αδενίνη επίµυων και 

επέδειξε αξιόλογη βελτίωση στα συµπτώµατα ουραιµίας σε αυτούς τους επίµυες. Μετά από ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση 

λιθοσπερµικού µαγνησίου Β (10 mg/kg) σε επίµυες µε νεφρική ανεπάρκεια προκληθείσα από αδενίνη, τα επίπεδα του 

ποσοστού σπειραµατικής νεφρικής διήθησης, της νεφρικής ροής πλάσµατος και της νεφρικής ροής αίµατος αυξήθηκαν, 

ενώ µειώθηκε η αντοχή των νεφρικών αγγείων.   

Τα νεφρά διαδραµατίζουν έναν σηµαντικό ρόλο στην παθογένεση της υπέρτασης ως συνέπεια µιας αρχικής 

ατέλειας στη νεφρική αιµοδυναµική που επηρεάζει τη κατακράτηση των ηλεκτρολυτών. ∆ιαπιστώθηκε ότι το λιθοσπερµικό 

µαγνήσιο Β δεν έχει επιπτώσεις στο σύστηµα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης, αλλά προκαλεί τη διαστολή των 

αγγείων αίµατος, την αύξηση της νεφρικής ροής αίµατος και τη βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας µε την ενίσχυση της 

παραγωγής και της έκκρισης προσταγλανδίνης Ε2 (PGE2) στα νεφρά µέσω ενεργοποίησης του συστήµατος καλλικρεΐνης. 

 Το κλάσµα πολυσακχαριτών που αποµονώθηκε από ρίζες της S. miltiorrhiza το οποίο περιέχει ένα µεγάλο 

ποσοστό ουρονικών οξέων, βρέθηκε ότι µειώνει τα συµπτώµατα πειραµατικής νέφρωσης, που προκλήθηκε από 

αµινονουκλεοσίδιο σε επίµυες. 
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  Εξανολικό εκχύλισµα ριζών S. miltiorrhiza έχει δειχθεί ότι έχει ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Το µετά 

νατρίου άλας της θειικής τανσινόνης II-Α επιδεικνύει αξιοσηµείωτη καρδιαγγειακή δράση. Μετά από θεραπεία µε το µετά 

νατρίου άλας της θειικής τανσινόνης II-Α ασθενών µε καρδιαγγειακές παθήσεις και εγκεφαλική θροµβοεµβολή, τα 

συµπτώµατα όπως στηθαγχικός πόνος και αίσθηµα σύσφιξης στο θώρακα µειώθηκαν και οι ισχαιµικές διαφοροποιήσεις 

στο ηλεκτροκαρδιογράφηµα έδειξαν µια πιο οµαλή πορεία. 

Έχουν µελετηθεί κλινικά τα αιµοδυναµικά αποτελέσµατα της S. miltiorrhiza, έχουν συγκριθεί µε εκείνα της 

νιτρογλυκερίνης, και έχει καθοριστεί ότι και τα δύο φάρµακα είχαν παρόµοια δράση αγγειοδιαστολής. Και τα δύο φάρµακα 

µείωσαν την αίσθηση πίεσης της αριστερής κοιλίας και αύξησαν την καρδιακή παροχή, αν και τα αποτελέσµατα της S. 

miltiorrhiza ήταν εµφανώς ανώτερα και µε µεγαλύτερη διάρκεια εκείνων της νιτρογλυκερίνης. 

Το υδατικό εκχύλισµα της S. miltiorrhiza βρέθηκε ότι µειώνει σηµαντικά το ρυθµό θνησιµότητας και ότι έχει ένα 

προστατευτικό ρόλο στην µυοκαρδιακή ισχαιµία και την αρρυθµία που έχει προκληθεί από χηµικούς παράγοντες 

(ισοπροτερενόλη ή χλωριούχο βάριο) και στην καρδιακή ισχαιµία που έχει προκληθεί από απολίνωση της στεφανιαίας 

αρτηρίας. Οι τανσινόνες έχει αναφερθεί ότι προστατεύουν το µυοκάρδιο από διαταραχές της καρδιακής λειτουργίας και το 

µεταβολισµό, προκληθείσες από ανεπάρκεια οξυγόνου. 

 Όπως προαναφέρεται η καρδιαγγειακή δράση αποδίδεται σχεδόν αποκλειστικά στη S. miltiorrhiza. Όµως από 

µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε πειραµατόζωα φαίνεται ότι και η S. officinalis έχει τη δυνατότητα µείωσης της 

πίεσης του αίµατος. Το υδατο-αλκοολικό εκχύλισµα S. officinalis όταν εφαρµόστηκε σε γαλές ενδοφλέβια ή στο 

δωδεκαδάκτυλο προκάλεσε µία µέτρια αλλά παρατεταµένη µείωση του αίµατος.  

 
Αντιοξειδωτική δράση, αντιφλεγµονώδη δράση και προληπτική δράση στην ογκογένεση 

Μέσα στη τελευταία δεκαετία, η σηµασία των ελεύθερων ριζών στην αιτιολογία των ασθενειών έχει αναγνωριστεί 

όλο και περισσότερο και έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων στη βιοχηµική αξιολόγηση των γεγονότων που 

συνδέονται µε την ανάπτυξη µεταλλαξιογένεσης, ογκογένεσης ή/και καρκίνου. Οι βιοµεµβράνες είναι πλούσιες σε 

πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα στη υπεροξειδωτική αλλοίωση που προκαλείται από τις 

ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες παράγονται από µεταβολικά µονοπάτια µέσα στο σώµα ή µπορούν επίσης να 

προκληθούν από το µετασχηµατισµό συγκεκριµένων ξενοβιοτικών µορίων και από οικολογικούς ρύπους. ∆ιαιτητικά 

συµπληρώµατα φυσικών αντιοξειδωτικών ενεργούν ως προστατευτικοί παράγοντες ενάντια στις ελεύθερες ρίζες και 

µπορούν, σε επαρκή ποσότητα, να ενεργήσουν ως αποδοτικοί δεσµευτές των ελεύθερων ριζών προτού εµφανιστεί βλάβη σε 

οποιοδήποτε ιστό. 

Τα φύλλα της S. officinalis είναι ευρέως γνωστά για την βασιζόµενη στις περιεχόµενες φαινολικές ουσίες 

αντιοξειδωτική δράση τους. Εµπορικά εκχυλίσµατα S. officinalis χρησιµοποιούνται κύρια στη βιοµηχανία τροφίµων, αλλά 

µπορεί να εφαρµοστούν και στην ανθρώπινη υγεία. Τα κύρια φαινολικά διτερπένια τα οποία παρουσιάζουν υψηλή 

αντιοξειδωτική δράση είναι τα: καρνοσικό οξύ, η καρνοσόλη, η ροσµανόλη, το ισοµερές της επιροσµανόλη, η 7-

µεθυλοεπιροσµανόλη και το ροσµαρινικό οξύ, του οποίου η δράση συγκρίνεται µε αυτή του ασκορβικού οξέος. Κατά τον 

έλεγχο µιας ποικιλίας φαινολικών ουσιών αποµονωµένων από φυτά ως προς τις αντιοξειδωτικές ιδιότητές τους, µε τη 

χρήση ανθρώπινων ενθοθηλιακών κυττάρων αορτής (HAEC) για την οξείδωση της λιποπρωτείνης LDL, βρέθηκε ότι τα 

πλέον ισχυρά αντιοξειδωτικά στο HAEC σύστηµα ήταν το καρνοσικό οξύ, η καρνοσόλη και το ροσµαρινικό οξύ. 

Κάποια φυσικά ισχυρά αντιοξειδωτικά όπως η καρνοσόλη αποδείχθηκε ότι έχουν αντιφλεγµονώδη και 

ανασταλτικά αποτελέσµατα όσον αφορά την έναρξη δηµιουργίας όγκων σε πειράµατα µε µύες. Επίσης κάποια συστατικά 

της S. οfficinalis, το ουρσολικό οξύ και/ή το ολεανολικό οξύ τα οποία δεν έχουν αντιοξειδωτική δράση, µπορεί να 
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αποδειχθούν ότι είναι πολλά υποσχόµενες ουσίες στη πρόληψη φλεγµονών και καρκίνου. Το ουρσολικό οξύ, ένα 

τριτερπένιο παραγόµενο από το σκουαλένιο και ευρισκόµενο έως 4% (σε ξηρό βάρος) στα φύλλα S. officinalis έχει 

αντιφλεγµονώδη δράση και αναστέλλει την ογκογένεση σε δέρµα µυών. Πρόσφατα πειράµατα αντιφλεγµονώδους δράσης 

εκχυλισµάτων S. officinalis επιβεβαίωσαν ότι το ουρσολικό οξύ είναι το κύριο δραστικό συστατικό, υπεύθυνο για την 

αντιγλεγµονώδη δράση της S. officinalis.  

Το ουρσολικό οξύ παρουσίασε σηµαντική κυτταροτοξική δράση σε καρκινικά λεµφατικά κύτταρα λευχαιµίας Ρ-

388 (ED50=3,15 µg/ml) και στη σειρά L-1210 (ED50=4,0 µg/ml) όπως επίσης σε ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα πνευµόνων 

A-549 (ED50=4,0 µg/ml). Η ικανότητα παρεµπόδισης ογκογένεσης του ουρσολικού οξέος είναι συγκρίσιµη µε εκείνη του 

ρετινοϊκού οξέως (RA), ενός γνωστού αναστολέα ανάπτυξης όγκων. 

Έχει αναφερθεί ότι παράγωγα ναφθοκινόνης που έχουν αποµονωθεί από την S. aethiopis έχουν ένα παρόµοιο 

φαρµακολογικό προφίλ ως µη στεροειδικά αντιφλεγµονώδη (NSAI) µόρια όσον αφορά τη µείωση οιδήµατος που 

προκλήθηκε από καρραγενίνη και των συστολών που προκαλούνται από φαινυλ-p-κινόνη. Η αιθιοπινόνη, ένα ο-

ναφθοκινονο-διτερπένιο που προέρχεται από τις ρίζες της S. aethiopis έδειξε ισχυρή αντιφλεγµονώδη δράση και µη 

ευαισθησία σε τραυµατικά ερεθίσµατα σε πειράµατα µε τρωκτικά και αυξηµένη διάρκεια αιµορραγίας σε µύες. Η 

αιθιοπινόνη φάνηκε να είναι εξίσου αποτελεσµατική όπως κάποια NSAI φάρµακα.  

Οι ελεύθερες ρίζες διαδραµατίζουν έναν σηµαντικό ρόλο στην παρεµπόδιση επιβλαβών µεταβολών στο κυτταρικό 

DNA και τα γονοτοξικά αποτελέσµατα που προκαλούνται από την ακτινοβολία ιονισµού στους ιστούς θηλαστικών. Πολλά 

φάρµακα και χηµικές ουσίες είναι γνωστά ότι αυξάνουν το ποσοστό επιβίωσης στα ζώα. Μελέτες σε πειραµατόζωα 

εκχυλισµάτων S. miltiorrhiza έδειξαν ότι τα εκχυλίσµατα αυτά έχουν µια δυνατότητα να αποτρέψουν τις δια Χ-

ακτινοβολίας προκληθείσες πνευµονικές βλάβες και ότι υψηλή δόση γ-ακτινοβολίας προκάλεσε κρίσεις συνάθροισης 

αιµοπεταλίων. 

Μεταβολίτες από τη S. canariensis έχει αναφερθεί ότι έχουν κυτταροτοξική δράση έναντι της καρκινικής σειράς 

HeLa 229.  

Από µελέτη που πραγµατοποιήθηκε για τη δράση τανσινονών κατά πέντε καρκινικών σειρών Α-549 (πνεύµονα), 

SK-OV-3 (ωοθήκη), SK-MEL-2 (µελάνωµα), XF-498 (κεντρικό νευρικό σύστηµα), HCT-15 (παχύ έντερο) βρέθηκε ότι 18 

αποµονωµένες τανσινόνες είχαν σηµαντική κυτταροτοξική δράση στις δοκιµασθείσες σειρές, γεγονός το οποίο πιθανά να 

οφείλεται στον κοινό τους σκελετό ναφθοκινόνης. Η µεθυλενετανσικινόνη και η τανσινδιόλη παρουσίασαν την ισχυρότερη 

δράση µε τιµές IC50 από 0,4 µg/ml στην Α-549 έως 2,2 µg/ml στην SK-MEL-2 και 0,3 µg/ml στην SK-MEL-2 έως 0,9 

µg/ml στην SK-OV-3, αντίστοιχα.  

Κατά τους Sivropoulou et al. το αιθέριο έλαιο της S. fruticosa και των κύριων συστατικών του, α- και β-θυιόνη, 

1,8-κινεόλη και καµφορά παρουσίασαν κυτταροτοξική δράση έναντι της κυτταρικής σειράς Vero (African Monkey 

kidney).  

Από µελέτη που πραγµατοποιήθηκε για την αξιολόγηση της δράσης ολικών µεθανολικών εκχυλισµάτων πέντε 

ελληνικών ειδών Salvia (S. fruticosa (τέσσερα διαφορετικά ενδιαιτήµατα), S. pomifera subsp. calycina, S. ringens, S. 

sclarea και S. verbenaca) βρέθηκε ότι στη δοκιµή κυτταροτοξικότητας επί των ναυπλίων της γαρίδας Artemia salina, όλα 

τα δείγµατα εκτός από αυτά της S. fruticosa (συλλογή Σίφνος) and S. verbenaca (συλλογή Ζάκυνθος) ήταν πολύ δραστικά 

παρουσιάζοντας τιµές ED50 µικρότερες από 300 µg/ml. Στην περίπτωση των εκχυλισµάτων της S. fruticosa που 

δοκιµάσθηκαν στις καρκινικές σειρές HCA (human colon adenocarcinoma), HepG2, MCF-7 και HPC (human pancreatic 

carcinoma) τα δείγµατα που προερχόταν από την Κάλυµνο και την Κρήτη βρέθηκε να είναι δραστικά έναντι της HCA µε 
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LC50 = 60,4 και 40,1 µg/ml, αντίστοιχα. Αξιοσηµείωτο είναι ότι µόνο ένα δείγµα της S. fruticosa, από την Κάλυµνο, ήταν 

δραστικό στην HepG2 µε LC50 = 68,1 µg/ml. Στη καρκινική σειρά MCF-7 τα εκχυλίσµατα της S. fruticosa από τρεις 

διαφορετικής τοποθεσίες (Κάλυµνος, Ρόδος και Κρήτη) παρουσίασαν παρόµοια δράση (LC50 =43,1, 41,1 και 42,3 µg/ml, 

αντίστοιχα).  

 

Αντιµεταλλαξιογόνος δράση 

 Μελέτες της αντιµεταλλαξιογόνου δράσης S. officinalis έχουν ξεκινήσει από τις τελευταίες δεκαετίες του ‘80, όταν 

υδατικά εκχυλίσµατα S. officinalis ελέγχθηκαν για τη δυνατότητα να µειώνουν τη µεταλλαξιογένεση της Salmonella 

typhimurium TA 98 της Trp-P-2, ένα καρκινογόνο το οποίο βρίσκεται σε κάποια τρόφιµα. Τα υδατικά εκχυλίσµατα 

µείωσαν τη µεταλλαξιογένεση της Trp-P-2 κατά 90%.  

 
∆ράση εναντίον του πεπτικού έλκους 

Το σαλβιανολικό οξύ Α βρέθηκε να είναι ισχυρός παρεµποδιστής των γαστρικών Η+, Κ+-ΑΤPase, αποτελεσµατικό 

στην αναστολή έκκρισης γαστρικού οξέος καθώς και ότι αναστέλλει γαστρικές αλλοιώσεις που οφείλονται σε στρες. Οι 

οµάδες υδροξυλίων του σαλβιανολικού οξέος Α βρέθηκαν να είναι δοµικά σηµαντικές σε ανταγωνιστική αλληλεπίδραση 

µε ATP, µειώνοντας τη φωσφορυλίωση του γαστρικού ενζύµου υπεύθυνου για την έκκριση του οξέος. Το σαλβιανολικό 

οξύ Α βρέθηκε να είναι 10 φορές ισχυρότερο ως παρεµποδιστής Η+, Κ+-ΑΤPase, άλλα λιγότερο αποτελεσµατικό στην 

ανάσχεση της έκκρισης οξέος από το ευρέως γνωστό αντιελκωτικό παράγοντα, την οµεπραζόλη. 

 
Αντισπασµωδική δράση 

 Αντισπασµωδική δράση in vitro έχει αναφερθεί για εκχυλίσµατα των S. officinalis και S. fruticosa τα οποία 

αναστέλλουν τις συστολές των λείων µυών που έχουν προκληθεί από ακετυλοχολίνη, ισταµίνη, σεροτονίνη και χλωρίδιο 

του βαρίου κατά 60-80%. Σε αντίθεση εκχύλισµα της S. verbenaca αύξησε τη σπασµογενή δράση που προκλήθηκε από 

σπασµογενείς ουσίες σε αποµονωµένα τµήµατα λείων µυών του ειλεού ινδοχοιριδίου. Παρόλο που κάποια συστατικά του 

αιθερίου ελαίου της S. officinalis όπως το πινένιο ή η βορνεόλη (σε µεγαλύτερες δόσεις) έδειξαν σπασµογενή δράση per se, 

έχει αναφερθεί η δοσοεξαρτώµενη αντισπασµωδική δράση του αιθερίου ελαίου in vitro (σε ειλεό ινδοχοιριδίου) και in vivo. 

Οι ουσίες καµφορά και βορνεόλη από το έλαιο της S. lavandulifolia δοκιµάσθηκαν ως προς τη σπασµολυτική δράση σε 

αποµονωµένο ιστό δωδεκαδακτύλου επίµυος και έδειξαν σηµαντική παρεµποδιστική δράση έναντι ενός τουλάχιστον από 

τους χηµικούς παράγοντες που προκαλούν σπασµούς (χλωρίδιο του βαρίου και ακετυλοχολίνη). 

 Η ενδοφλέβια ένεση γαλακτώµατος αιθερίου ελαίου S. officinalis είχε ως αποτέλεσµα τη µερική ή ολική λύση του 

συνεσταλµένου Oddis σφυγκτήρα του ινδοχοιριδίου, που είχε προκληθεί µε ενδοφλέβια χορήγηση υδροχλωρικής µορφίνης. 

 
Υπογλυκαιµική δράση 

Βάσει εθνοφαρµακολογικών δεδοµένων και φαρµακολογικών µελετών οι S. officinalis, S. lavandulifolia, S. 

fruticosa και S. aegyptyaca έχουν ισχυρές υπογλυκαιµικές ιδιότητες. Το αιθέριο έλαιο της S. officinalis βρέθηκε να είναι 

υπογλυκαιµικά ενεργό σε φυσιολογικούς ή σε δια αλλοξανίου διαβητικούς επίµυες. Εργαστηριακά πειράµατα όπου οι 

επίµυες υπέστησαν αγωγή µε υδατικά εκχυλίσµατα S. lavandulifolia έδειξαν ότι η υπογλυκαιµική δράση µπορεί να είναι 

αποτέλεσµα διάφορων συγχρόνων µηχανισµών. Μεταξύ αυτών συµπεριλαµβάνεται η δυναµοποίηση της έκκρισης 

ινσουλίνης προκληθείσα από γλυκόση, αύξηση της περιφερειακής απορρόφησης γλυκόσης και µειωµένη εντερική 
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απορρόφηση γλυκόσης. Σε περίπτωση χρόνιας χορήγησης, η υπερπλασία των παγκρεατικών νησίδων προτάθηκε ως 

φυσιολογικό υπόστρωµα για την υπογλυκαιµική δράση υδατικού εκχυλίσµατος S. lavandulifolia. 

 Υδατικά εκχυλίσµατα φύλλων της S. fruticosa, τα οποία χρησιµοποιούνται στις περιοχές της Ανατολικής 

Μεσογείου ως υπογλυκαιµικός παράγοντας, δοκιµάσθηκαν σε φυσικώς διαβητικούς κονίκλους και σε κονίκλους 

διαβητικούς δια χορηγήσεως αλλοξανίου. Το εκχύλισµα της S. fruticosa δεν τροποποίησε τα επίπεδα ινσουλίνης στο 

πλάσµα. Σε κονίκλους οι οποίοι λάµβαναν ενδοφλέβια γλυκόση το εκχύλισµα δεν είχε δράση. Από τα αποτελέσµατα της 

µελέτης φαίνεται ότι η χορήγηση S. fruticosa προκαλεί υπογλυκαιµία κυρίως µειώνοντας την εντερική απορρόφηση της 

γλυκόσης. 

 
Ηπατοπροφυλακτική δράση 

 Έχουν αναφερθεί διάφοροι παράγοντες που βλάπτουν το ήπαρ. Ιδιαίτερα οι ελεύθερες ρίζες που προέρχονται από 

το οξυγόνο και άλλα χηµικά φαίνεται ότι είναι ισχυροί ζηµιογόνοι παράγοντες. Μπορεί εποµένως να υποτεθεί ότι φάρµακα 

µε αντιοξειδωτικές ιδιότητες µπορεί να είναι αποτελεσµατικά στην προστασία του ήπατος από οξειδωτικές βλάβες που 

έχουν προκληθεί λόγω στρες. 

 Το υδατικό εκχύλισµα ριζών της S. miltiorrhiza έχει αναφερθεί ότι έχει δεσµευτική δράση ελευθέρων ριζών και 

ότι δρα προστατευτικά έναντι βλαβών του ήπατος που προκαλούνται από χηµικά όπως ο τετραχλωράνθρακας. 

Πραγµατοποιήθηκε µελέτη των επιδράσεων επτά φαινολικών ενώσεων, που αποµονώθηκαν από υδατικό εκχύλισµα της S. 

miltiorrhiza, σε υπεροξειδωτική βλάβη ηπατικών µικροσωµάτων, ηπατικών κυττάρων και ερυθρών αιµοσφαιρίων επίµυων. 

Μεταξύ των ενώσεων που δοκιµάσθηκαν, το σαλβιανολικό οξύ Α βρέθηκε να είναι το δραστικότερο. Η ικανότητα του 

σαλβιανικού οξέος Α να προστατεύει τις βιοµεµβράνες µπορεί να αποδοθεί στη παρουσία των πολλών οµάδων υδροξυλίου 

που φέρει το µόριο. Το σαλβιανολικό οξύ Β, το οποίο αποµονώθηκε από τις ρίζες της S. miltiorrhiza βρέθηκε να δεσµεύει 

το DPPH. Το σαλβιανολικό οξύ Β παρεµπόδισε την ενδοθηλιακή βλάβη µέσω της αντιοξειδωτικής του δράσης, αύξησε την 

περιεκτικότητα της βιταµίνης Ε σε LDL, παρεµπόδισε την οξειδωτική µετατροπή της LDL σε υπερχοληστεριναιµικά 

πειραµατόζωα και µείωσε τη χοληστερόλη στο πλάσµα. 

 Το ολεανολικό και το ουρσολικό οξύ έχουν αντιυπερλιπιδαιµικές ιδιότητες. Τα οξέα αυτά βρέθηκαν δραστικά 

στην προστασία ηπατικών βλαβών που έχουν προκληθεί από χηµικούς παράγοντες σε πειραµατόζωα, µε το ουρσολικό οξύ 

να υπερέχει του ολεανολικού. 

 Επίσης µελέτες σε πειραµατόζωα έχουν αποδείξει την ηπατοπροστατευτική δράση των υπέργειων τµηµάτων της S. 

plebeia, ένα είδος που χρησιµοποιείται στη λαϊκή θεραπευτική παραδοσιακά για θεραπεία της ηπατίτιδας στη Ταϊβάν. 

 
∆ράση στο Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα (ΚΝΣ) 

 Σε πειραµατικές µελέτες σε γαλές, το εκχύλισµα της S. miltiorrhiza ανέστειλε τον σπλαγχνικό πόνο στον 

εµπρόσθιο πυρήνα του θαλάµου. Θεωρήθηκε ότι η αναλγητική αυτή δράση ασκήθηκε µέσω του ΚΝΣ. Η παρεµποδιστική 

δράση των εκχυλισµάτων µπορεί να αποδοθεί στην αλληλεπίδραση των δραστικών ουσιών µε τις θέσεις της 

βενζοδιαζεπίνης (BDZ) των GABA υποδοχέων. Οµάδες επιστηµόνων έχουν αναφέρει τη παρουσία δεσµευτών του 

υποδοχέα βενζοδιαζεπίνης σε εκχυλίσµατα φυτών, τα οποία χρησιµοποιούνται στη λαϊκή θεραπευτική ως αντισπασµωδικά 

και ηρεµιστικά. ∆ραστικά συστατικά βρέθηκε να είναι παράγωγα φλαβονοειδών µε χαµηλή µικροµοριακή συγγένεια για 

τον εγκεφαλικό BDZ υποδοχέα και σε κάποιες περιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως µερικώς ανταγωνιστές, καταδεικνύοντας 

εκλεκτική αγχολυτική δράση, αλλά όχι ηρεµιστική δράση. Αντίθετα η σιρσιόλη, ένα φλαβονοειδές από τη S. guaranica έχει 

υπνωτικές ιδιότητες χωρίς να παρουσιάζει µυοχαλαρωτική ή αντισπασµωδική δράση. H σιρσιόλη βρέθηκε να είναι ένας 
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αποτελεσµατικός, µικρής συγγένειας ανταγωνιστής για τον υποδοχέα τύπου I βενζοδιαζεπίνης στον εγκεφαλικό φλοιό 

επίµυων. Η αλληλεπίδραση αυτή προκαλεί καταπραϋντική και υπνωτική δράση, αλλά δεν έχει αγχολυτική δράση και δεν 

επιφέρει µυοχαλάρωση. 

 Σε κάποιες in vitro µελέτες διτερπένια όπως το καρνοσικό οξύ και η καρνοσόλη, τα οποία δεσµεύονται στο δίαυλο 

χλωρίου του συµπλέγµατος GABA/βενζοδιαζεπίνης υποδοχέα σε ιστούς του εγκεφάλου, θεωρήθηκαν ως δραστικοί 

παράγοντες παρεµπόδισης στο ΚΝΣ. 

 Το σαλβιανολικό οξύ Α σε δόσεις 3 και 10 mg/kg βελτιώνει την µειωµένη λειτουργία της µνήµης που έχει 

προκληθεί από εγκεφαλική ισχαιµία σε ποντίκια. Στην οµάδα αυτών που είχαν δεχτεί επέµβαση µε σαλβιανολικό οξύ Α 

παρατηρήθηκε χαµηλότερος αριθµός λαθών και το διάστηµα ερεθισµού-αντίδρασης ήταν µεγαλύτερο από αυτό της οµάδας 

του µάρτυρα. Το σαλβιανολικό οξύ Α όταν χορηγήθηκε ενδοφλέβια στην ίδια δοσολογία βρέθηκε ότι µειώνει την 

περιεκτικότητα µαλονδιαλδεύδης στον φλοιό του εγκεφάλου, στον ιππόκαµπο και στο ραβδωτό σώµα σε αρουραίους µε 

εγκεφαλική ισχαιµία in vivo. Σε δόσεις 10-100 nM εµφάνισε παρεµπόδιση της υπεροξείδωσης των λιπιδίων του εγκεφάλου 

και δέσµευσης ελευθέρων ριζών υδροξυλίου. Λόγω των αποτελεσµάτων αυτών θεωρείται ότι η προστατευτική επίδραση σε 

εγκεφαλικές βλάβες και η βελτίωση της εκµάθησης και της µνήµης µπορεί να σχετίζεται µε την αντιοξειδωτική δράση του 

σαλβιανολικού οξέως Α. Το ροσµαρινικό, το λιθοσπερµικό οξύ και τα µεθυλ-εστερικά παράγωγά του, είναι οξέα που έχουν 

αποµονωθεί από µεθανολικό εκχύλισµα της S. miltiorrhiza. Οι προαναφερθείσες ουσίες βρέθηκε ότι έχουν ισχυρή 

παρεµποδιστική δράση στην αδενυλική κυκλάση στον εγκέφαλο επίµυος και σε ερυθρά αιµοσφαίρια επίµυων.  

Μεταξύ των τανσινόνων που αποµονώθηκαν από τη S. miltiorrhiza η µιλτιρόνη παρουσίασε τη µεγαλύτερη 

δυνατότητα δράσης σε βιοδοκιµές δέσµευσης του κεντρικού υποδοχέα βενζοδιαζεπίνης BDZ (IC50=0,3 µΜ). Όταν δόθηκε 

δια στόµατος (10-60 mg/kg) σε ποντίκια, παρουσίασε ηρεµιστική δράση. Σε αντίθεση µε τη διαζεπάµη, η µιλτιρόνη δεν 

είχε µυοχαλαρωτική επίδραση. Χρόνια θεραπεία µυών µε την ουσία µιλτιρόνη (10 mg/kg) δύο φορές την ηµέρα για 

περίοδο 17 ηµερών δεν προκάλεσε κατευναστική δράση και δεν προκάλεσε εξάρτηση στο φάρµακο, καθώς και αντιδράσεις 

στέρησης. Από µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν προκύπτει ότι η µιλτιρόνη και ένα συνθετικό ανάλογό της µπορούν να 

θεωρηθούν πιθανά µη κατευναστικά και αγχολυτικά φάρµακα που δεν προκαλούν εθισµό. 

 
Εντοµοκτόνος και απωθητική δράση 

 Τα αιθέρια έλαια και τα περιεχόµενα µονοτερπένια είναι τα κύρια δραστικά συστατικά της εντοµο/ακαρεοκτόνου 

και/ή απωθητικής δράσης ειδών του γένους Salvia. Από µελέτες διαπιστώνεται η καπνογόνος δράση (S. fruticosa), η τοπική 

τοξικότητα (S. cardiophylla, S. fruticosa), η αντιτροφική ή απωθητική δράση (S. officinalis, S. sclarea, S. fruticosa) των 

αιθερίων ελαίων σε συγκεντρώσεις αρκετά υψηλές. 

 
Τοξικότητα 

 H S. officinalis και τα εµπορικά παρασκευάσµατά της, είτε µέσω κατάποσης είτε δια εισπνοής, βρέθηκε ότι 

προκαλούν σπασµούς που προέρχονται από το ΚΝΣ, αποτέλεσµα που είναι γνωστό περισσότερο από ένα αιώνα. Από 

µελέτη νευροτοξικότητας που πραγµατοποιήθηκε σε επίµυες βρέθηκε ότι η οριακή υποσπασµωδική δόση ήταν 0,3 g/kg. Οι 

σπασµοί ξεκινούσαν στη δόση των 0,5 g/kg και γίνονταν θανατηφόροι στη δόση των 1,25 g/kg. Καθηµερινά 

επαναλαµβανόµενες ενέσεις υποκλινικών δόσεων αιθερίου ελαίου, είχαν αθροιστικά τοξικό αποτέλεσµα, που κατέληγε σε 

σπαστικές κρίσεις. Επιπλέον, σύµφωνα µε µελέτη που πραγµατοποιήθηκε σε µοντέλα επιληψίας σε επίµυες, το αιθέριο 

έλαιο της S. officinalis φαίνεται ότι µειώνει το όριο που προκαλεί επιληψία.  
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 Η τοξικότητα του αιθερίου ελαίου προκαλείται από την περιεκτικότητα σε κετονικά τερπένια (θυϊόνη και 

καµφορά) µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η κατάποσή του. Οι ουσίες θυιόνη και καµφορά είναι γνωστό ότι είναι πολύ 

τοξικές όταν χρησιµοποιούνται σε παρατεταµένη θεραπεία. Ιδιαίτερα η καµφορά, ακόµη κι όταν λαµβάνεται δια στόµατος 

σε µικρές ποσότητες ή όταν η λήψη της συνδέεται µε άλλους παράγοντες µπορεί να έχει σοβαρά ή θανατηφόρα 

επακόλουθα σε µικρά παιδιά. Λόγω της δεδοµένης τοξικότητας του αιθερίου ελαίου της S. officinalis η δρόγη ή το 

εκχύλισµα πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή. Η αλληλεπίδραση του µε άλλα φάρµακα µπορεί επίσης να είναι 

επικίνδυνη. H S. officinalis µπορεί να παρεµβάλλεται σε υπάρχουσες υπογλυκαιµικές και αντισπασµωδικές θεραπείες και 

µπορεί να κάνει πιο αποτελεσµατική την ηρεµιστική δράση άλλων φαρµάκων. Έχει αναφερθεί η αλληλεπίδραση του 

εκχυλίσµατος της S. miltiorrhiza µε τη βαρφαρίνη, ένα αντιθροµβωτικό φάρµακο που χρησιµοποιείται στην πρόληψη 

θροµβοεµβολικών παθήσεων. 

 Λόγω της µεγάλης αναλογίας των ουσιών α- και β-θυιόνη στο αιθέριο έλαιο, οι οποίες είναι γνωστό ότι έχουν 

εκτρωτικές ιδιότητες, η S. officinalis αντενδεικνύεται στην εγκυµοσύνη. Επιπλέον οι αιµορροΐδες και οι οξείες φλεγµονές 

αποτελούν αντένδειξη για τη χρήση S. officinalis ή παρασκευασµάτων της. Οξείες τιµές LD50 για το αιθέριο έλαιο S. 

officinalis έχουν βρεθεί να είναι 2,6 g/kg (δια στόµατος/επίµυ) και 5 g/kg (διαδερµικά/κόνικλο). Λόγω της µέτριας 

ερεθιστικής δράσης του ελαίου στο δέρµα δεν συνιστάται στην αρωµατοθεραπεία. 

 Η S. lavandulifolia έχει αναφερθεί ότι έχει εκτρωτική δράση λόγω της σχετικά υψηλής περιεκτικότητάς της σε 

οξικό εστέρα του σαβινυλίου σε κάποιους χηµειότυπους της. Επίσης έχει παρατηρηθεί εκτρωτική δράση της S. fruticosa. 

Ένεση υδατικών (800 mg/kg) ή αιθανολικών (400 mg/ml) εκχυλισµάτων S. fruticosa για µεγάλη περίοδο (30 συνεχόµενες 

µέρες) µείωσε τον αριθµό των εµφυτευµάτων ή των βιώσιµων εµβρύων και αύξησε το ποσοστό απορρόφησης των εµβρύων 

σε εγκύους επίµυες. Εποµένως οι δρόγες και τα σκευάσµατά τους πρέπει να χρησιµοποιούνται µε προσοχή κατά τη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης. 
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