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Чорнобривці прямостоячі (Tagetes erecta L., Tagetes, Asterceae) широко 

розповсюджені по всьому світу у якості декоративних рослин та як джерела для отримання 

ефірної олії та лютеїну [6]. Вони відомі своїм багатим хімічним складом та широким 

використанням у традиційній медицині [7]. На наш час встановлено, що вони містять такі 

біологічно активні речовини, як каротиноїди, флавоноїди, ефірна олія, похідні бензофурану 

та тіофену, фенольні сполуки, органічні кислоти, вітаміни, амінокислоти, полісахариди, 

алкалоїди, стероїди та ін. [8]. Завдяки їх високому вмісту вони знайшли широке застосування 

у народній медицині при захворюваннях очей, шкіри, шлунково-кишкового тракту, 

захворювань бактеріальної, вірусної, грибкової етіології. У експериментах встановлено 

антиоксидантну, гепатозахисну, протигрибкову, антибактеріальну, противірусну, вітамінну, 

ларвіцидну, нематоцидну та ранозагоювальну активність виділених з них сполук та 

екстрактів [8, 9]. 

З огляду на вищезгадане, доцільним є визначити перспективи олійного екстракту 

чорнобривців прямостоячих як лікарського засобу. 

Метою нашої роботи є визначення перспективності олійного екстракту з суцвіть 

чорнобривців прямостоячих сорту «Гаваї» (Tagetes erecta L. plena var. “Hawaji”) як 

лікарського засобу. 

Матеріали і методи. Досліджуваний олійний екстракт отримано у лабораторних умовах 

за допомогою методу реперколяції. Сировина зібрана на території України у період 

вегетації (червень-жовтень) 2012-2013 р.р відповідно до вимог ДФУ [1]. Токсичність, 

алергенність та біологічну активність визначали на білих нелінійних щурах згідно 

стандартних методик [2, 3, 4, 5]. Референс-препарат – олія обліпихи  

Результати. Олійні екстракти з суцвіть видів роду чорнобривці відносяться до класу 

практично нетоксичних сполук (ЛД50 per os > 20000 мг/кг), є низькоалергенними. В 

експериментах на щурах встановлено виражену протизапальну, ранозагоювальну, 

антиоксидантну, гастропротекторну дію.  
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Висновки. Олійний екстракт з суцвіть чорнобривців прямостоячих (Tagetes erecta L.) є 

перспективним для застосування в медицині та отримання нових лікарських форм на 

його основі. 
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