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цетин, кемпферол, лютеолін-7-апіоглюкозид, ізорамне-
тин-3,-7-диглюкозид, вербіозид та нарингенін), феноли�� 
Складовими частинами ефірної олії є апіол, міристицин, 
апіолова кислота, алілтетраметоксибензол, пінен, фіто-
естрогени [5, 13, 15]�� 

У плодах виявлені фурокумарин бергаптен і жирна 
олія (17-22%), яка складається з гліцеридів петроселіно-
вої кислоти, міристинової, пальмітинової, ліноленової 
жирних кислот; а також наявні α-фенандрен, α-терпінен, 
γ-терпінен, р-цимен, лимонен, цимінальдегід, карвон, 
транс-анетол, тімол, фітоестиген, карвакрол, міристицин, 
каротол [5, 13, 27, 32]��

У листі петрушки багато аскорбінової кисло-
ти (58 - 290 мг%), β-каротину (1,7 мг%), токоферолу 
(1,8 мг%), вітаміни А, Е, В1, В2, В6, В15, біотин, цукри 
і білки, солі Са, К, Fe [5, 13]�� Корені петрушки аку-
мулюють Se і Co [13]�� 

У сучасній народній медицині петрушку, особливо на-
сіння, використовують при сечокам’яній хворобі як сечо-
гінний, жовчогінний, вітрогінний засіб, для покращання 
апетиту, процесів травлення, при простатиті, дисменоре-
ях�� За сечогінними властивостями корінь петрушки серед 
рослин ранжується наступним чином: ялівець>петрушка
>любисток [28]�� Свіжий сік місцево використовують при 
забоях, пухлинах, як болетамувальне, при висипаннях, 
дерматитах�� Корені петрушки застосовують у вигляді від-
варів, настоїв при зниженні зору, як діуретичний, літолі-
тичний, протизапальний, спазмолітичний, потогінний, 
молокогінний, протиглистний засіб [2, 3, 5, 13, 24]�� 

Відваром коренів петрушки миють обличчя проти за-
смаги, кашку з коріння прикладають місцево при фурун-
кульозі�� Мазь із плодів петрушки використовують при 
педикульозі [13]��

У джерелах з народної медицини зазначають, що пет-
рушка часто застосовується в трав’яних зборах із рутою 
садовою, листям берези, конвалії, плодів ялівцю, фен-
хелем�� Внутрішньо засоби з петрушки застосовуються у 
вигляді відварів та настоїв; зовнішньо – у вигляді мазі чи 
свіжого соку�� 

Сучасною медичною наукою підтверджені і уточнені 
дані народної медицини, зокрема встановлені гепато-, 
гастро-, нейропротективні, спазмолітичні, гіпотензив-
ні, болетамувальні, послаблювальні, антибактеріальні, 
протигрибкові властивості [13, 17, 19, 20, 21]��

Встановлені антитромботичні, антиоксидантні, ци-
топротективні, антидіабетичні властивості [11, 23]��

Виявлено, що корені петрушки та її насіння мають 
кращі сечогінні властивості, запобігають утворенню ок-
салатних каменів та корисні при інфекціях сечовивідних 
шляхів [4, 25]��

Ефірна олія петрушки володіє вираженим антибак-
теріальними і протигрибковими властивостями [21]�� В ос-
танні роки здійснена серія важливих експериментальних 
досліджень властивостей петрушки��

Є інформація, що засоби із петрушки позитивно впли-
вають на біологічний вік чоловіка [8]��

Зокрема, у експерименті доведено, що застосування 
трави петрушки виявляє позитивну дію при стероїд-індук-
тивному остеопорозі [19]��

Експериментально також встановлено, що екстракти 
петрушки проявляють гіпоглікемічні і антидіабетичні 
властивості [10], зменшують пошкодження печінки при 
цукровому діабеті [23]��

Насіння петрушки виявляє спазмолітичні властивості 
[22]��

Засоби з петрушки зменшують швидкість агрегації 
тромбоцитів, що є важливим у профілактиці і лікуванні 
різних проявів атеросклерозу [18], зокрема доведено, 
що флавоноїди петрушки апігенін і космосіїн інгібують 
процес агрегації тромбоцитів і покращують явища ге-
мостазу [14]�� 

Екстракт насіння петрушки пригнічує фермент ацетил-
холінестеразу, що відкриває можливості застосування при 
неврологічних захворюваннях, що супроводжуються мен-
тальними порушеннями [12]�� 

Експериментально доведена також наявність ней-
ропротекторних властивостей петрушки [30]�� Свіжий сік 
петрушки нормалізує діяльність щитоподібної залози та 
наднирників [13]��

В екстрактах петрушки виявлені речовини з проти-
пухлинною і антиметастатичною активністю [29]�� Естро-
генні властивості коренів петрушки зумовлюють тера-
певтичні ефекти при дрібноклітинному раку молочної 
залози [16, 26]��

Виявлені також протипухлинні якості екстрактів пет-
рушки при гепатокарциномі [17]��

Про радіопротективні властивості соку петрушки пові-
домляє А�� В�� Поздеєв [6], імуномодуляторні властивості 
олії петрушки зазначають Yousofi A�� і співавтори [33]��

Отже, новітні експериментальні дослідження різних 
складників петрушки вказують на наявність у цієї росли-
ни невідомих раніше медицині важливих властивостей, 
зокрема антидіабетичних, антиагрегантних, нейропротек-
торних, радіопротекторних, протипухлинних, антиостео-
поротичних, що важливо для корекції, профілактики по-
пуляційної захворюваності людства на нинішньому етапі 
існування�� Маються на увазі атеросклеротичні ураження 
серцево-судинної, кісткової і нервової систем, ендокрин-
них захворювань, онкопатологію тощо�� 

Зазначені експериментальні дослідження є вагомим 
підґрунтям для проведення відповідних клінічних до-
сліджень та створення за сучасних фармацевтичних 
технологій нових лікарських засобів чи біологічно ак-
тивних добавок�� 

Серед побічних ефектів від застосування засобів із 
петрушки зазначаються алергічні реакції з боку шкіри і 
слизових оболонок, в окремих пацієнтів можуть бути фо-
тотоксичні реакції, у вагітних можуть проявлятися абор-
тивні процеси�� 

Протипоказаннями до застосування є вагітність, гло-
мерулонефрит, набряки серцевого та ниркового поход-
ження��




