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Матеріали та методи дослідження. 
Здійснено інформаційний пошук у друкованих і елек-

тронних виданнях, пошукових наукових базах, Держав-
ному реєстрі лікарських засобів України із застосуванням 
методів аналізу, порівняння і узагальнення інформаційних 
даних��

результати дослідження та їх обговорення
Петрушка посівна (п. городня, Petroselinum crispum, 

s. sativum) із родини селерові (зонтичні) походить із 
країн Середземномор’я [5, 13, 15]�� Вона є окультуре-
ною формою дикої петрушки (Petroselinum areoselium 
Moench), якою користувалися в древності��

За своїх важливих харчових і цілющих властивостей 
нині петрушка городня є однією із найбільш поширених 
у світі пряних рослин і високо цінується як у побутовому 
харчуванні, так і в харчовій і фармацевтичній промисло-
востях [2, 13, 15]�� Відомості про її цілющі властивості ся-
гають античних часів; нею користувалися ще Гіппократ, 
Авіценна, древні лікарі країн Індії, Китаю, Азії, а згодом 
Північної Африки та Європи [3, 13]�� Вони використовува-
ли засоби з дикої петрушки з болетамувальною, сечогін-
ною, вітрогінною, потогінною метою, як засіб покращан-
ня травлення, посилення потенції, при ураженнях шкіри 
[2, 3, 4, 5, 13]��

Що нині відомо про цю рослину? 
Це дворічна трав’яниста рослина, яка за перший рік 

утворює розетку листків і потовщений веретеноподібний 
корінь; на другий – прямостояче круглясте розгалужене 
стебло заввишки 30-100 см, цвіте в червні-липні, плід 
– двосім’янка��

Для лікарських потреб використовують плоди, коре-
неплоди, рідше листя, яке заготовляють у перший рік ве-
гетації рослини; з нього отримують свіжий сік�� Плоди зби-
рають у період воскової стиглості (зрізані зонтики сушать 
і обмолочують)�� Коренеплоди копають у кінці першого 
року вегетації чи навесні наступного року, миють, розрі-
зають на частини, сушать у затінку і зберігають у темних 
щільно закритих банках [5, 13]�� 

Хімічний склад. Усі частини петрушки містять 
ефірну олію (у плодах до 7%), флавоноїди (апіїн, квер-

актуальність. Нинішня епоха існування людства 
характеризується прогресуючим погіршенням стану 
довкілля, високими темпами життя та супровідними їм 
хронічними стресами, зниженням біологічної цінності 
їжі за сучасних технологій її отримання: від сировинних 
джерел – до харчової промисловості�� Як наслідок, має 
місце ослаблення біосоціального потенціалу націй, зрос-
тання захворюваності, особливо таких форм, як серцево-
судинні, ендокринні, пухлинні захворювання, порушен-
ня мінерального обміну тощо��

Ще однією особливістю стану здоров’я населення 
планети є зростання рівня поліморбідності та коморбід-
ності, що значно ускладнює як діагностичні, так і ліку-
вально-профілактичні процеси [9]�� Мимоволі постають 
обставини вимушеної поліпрагмазії, загрози побічних 
явищ та ускладнень від сучасних синтетичних лікарських 
засобів, здорожчання медичної опіки взагалі�� Виникає 
проблема пошуку засобів сприятливої поліорганної дії, 
багатогранного впливу на метаболічні порушення�� Як і в 
минулі часи, людство в складних ситуаціях зі здоров’ям 
повертається до цілющих дарів природи�� Вагомим свід-
ченням важливості і перспективності такого підходу в 
нинішніх умовах є настанова ВООЗ «Стратегія Всесвіт-
ньої організації охорони здоров’я галузі народної меди-
цини на 2014-2023 рр��» [7], згідно якої застосування су-
часних стратегій лікування складних хворих у поєднанні 
з засобами народної медицини визнано найбільш ефек-
тивним і економічним��

У цьому контексті світова медико-біологічна наука 
переглядає ряд важливих рослинних сировинних дже-
рел крізь призму сучасних можливостей досліджень 
в аспекті нових реалій популяційного стану здоров’я, 
зумовленого сукупністю вищезазначених негативних 
впливів�� 

Одним із таких рослинних джерел розглядається пет-
рушка посівна�� 

Метою роботи є висвітлення наукової інформації 
про цілющі властивості петрушки та засобів із неї і 
перспектив використання в майбутньому крізь призму 
нинішніх екологічних обставин��




