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ЧОРНУШКА ПОСІВНА (NIGELLA SATIVA) ‒ НОВІТНІ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ, 
НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Актуальність. Стан популяційного здоров᾿я населення Планети за останні десятиріччя характеризується прогресую-
чим зростанням явищ полі- і коморбідності. Комплексне лікування таких пацієнтів зумовлює значні труднощі патогенетич-
ного, економічного характеру і вимагає додаткового застосування природних лікувально-профілактичних засобів багато-
гранної метаболічної, поліорганної дії, одним з яких може вважатися чорнушка посівна.

Мета дослідження ‒ аналіз новітніх наукових досягнень цілющих властивостей чорнушки посівної та висвітлення пер-
спектив використання у пацієнтів із явищами найбільш поширеної полі- і коморбідної патології.

Матеріал і методи. Проведений пошук в сучасних електронних і друкованих джерелах інформації, пошукових наукових 
базах із використанням методів аналізу та узагальнення отриманих даних.

Результати дослідження. Згідно з даними досліджень лікувально-профілактичних властивостей препаратів чорнушки 
посівної встановлено, що їм притаманні багатогранні метаболічні властивості, особливо важливі: протипухлинні, імуномо-
дуляторні, протимікробні, антидіабетичні, гіпотензивні, а також пульмо-, кардіо-, нефро-, гастро-, гепато-, нейропротек-
тивні властивості. Донині виявлено ефективність насіння чорнушки посівної при широкому спектрі захворювань: від ЦНС, 
органо-, онкопатології до різних захворювань шкіри. В цьому спектрі автори акцентують увагу на новітні досягнення вчених 
світу в застосуванні засобів із чорнушки посівної в комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет, злоякісні пухлини, іму-
нодефіцитні стани, метаболічний синдром, ожиріння, антибіотикорезистентні інфекції. Автори вбачають, що необхідно 
ширше застосування засобів із цієї лікарської рослини з лікувально-профілактичною метою у пацієнтів із полі- і коморбідні-
стю та осіб підвищеним рівнем ризиків.

Висновок. Чорнушка посівна – цінний оздоровчий засіб із багатогранними метаболічними властивостями та полі ор-
ганною дією. Її доцільно ширше використовувати в дієтичній реабілітації хворих із полі- та коморбідним захворюваннями.

Ключові слова: чорнушка посівна, лікувально-профілактичні властивості, полі-і коморбідність, застосування.
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BLACK CARAWAY (NIGELLA SATIVA) ‒ THE LATEST SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS, 
NEW PERSPECTIVES OF USE (LITERATURE REVIEW)

Actuality. The current state of Earth population health is characterized by progressive growth of poly- and comorbidity in recent 
decades. Сomprehensive treatment of such economic and preventive patients causes significant pathogenetic difficulties and requires 
additional use of natural therapeutic and preventive means, multifaced action. Оne of which can be considered Nigella sativa.

Material and methods. A search was carried through modern electronic sources, printed sources and scientific databases by using 
methods of analysis and generalization of the obtained data.

Research results. According to studies of the therapeutic and prophylactic properties of black caraway drugs, it was ascertained, 
that they have diversified metabolic properties, especially important: antitumor, immunomodulatory, antimicrobial, antidiabetic, 
antihypertensive, as well as pulmo-, cardio-, nephro-, gastro-, hepato-, neuroprotective properties. To date, the effectiveness of black 
caraway seeds has been revealed in a wide range of diseases: from CNS, organo-, oncopathology to various dermal diseases. In this 
spectrum, the authors emphasize the latest achievements of world scientists in the use of Nigella sativa in the complex treatment of 
patients with diabetes, malignant tumors, immunodeficiency, metabolic syndrome, obesity, antibiotic-resistant infections. The authors 
emphasize the need for wider use of drugs from this medicinal plant for therapeutic and prophylactic purposes on patients with poly- 
and comorbidity and people with high risk rate.

Conclusion. Black caraway is a valuable sanative remedy with diversified metabolic properties and poly-organ action. It is 
expedient to be used more widely in dietary rehabilitation of patients with poly- and comorbid diseases.

Key words: black caraway, therapeutic and prophylactic properties, poly- and comorbidity, application.

Вступ. Актуальність. В  другій  половині  XX 
століття й донині помітна чітка тенденція до зміни 
спектра  захворювань:  хвороби  переважно  інфек-
ційної  природи  зустрічаються  все  рідше,  зростає 
частота захворювань метаболічного ґенезу та онко-
патологія різних локалізацій. Все частішими є про-
яви  атеросклеротичних  уражень  серцево-судинної, 
центральної нервової систем, особливо інфаркти та 

інсульти,  ожиріння,  цукровий  діабет  другого  типу 
та  інші  явища  метаболічного  синдрому,  ураження 
опорно-рухового  апарату  та  імунодефіцитні  стани 
(Kempbell  2019;  Fadieienko,  2013). У міру  старіння 
населення збільшується частота поєднаних, взаємо-
залежних  (коморбідних)  захворювань,  існування  їх 
на тлі інших хвороб (поліморбідність). Медична опі-
ка таких пацієнтів стає все складнішою, дорожчою. 
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Нині проблема полі-і коморбідності визнана однією 
із провідних у світовій медицині (Fadieienko, 2013). 
Серед  найбільш  поширених  і  соціально  значущих 
захворювань  є  артеріальна  гіпертензія,  різні  фор-
ми  ІХС,  цукровий  діабет,  ожиріння,  онкопатологія, 
більшість з яких співіснують як коморбідні процеси. 
Визнано, що в реабілітації хворих із явищами полі- 
і  коморбідності  важливу  роль  повинно  відігравати 
відповідне обґрунтоване харчування, в якому належ-
не місце відводиться різним спеціям (Voloshyn, 2014; 
Fadieienko, 2013). Серед останніх все більшу увагу 
науковців медико-біологічного спрямування зверта-
ють на чорнушку посівну (Nigella sativa).

Мета дослідження  ‒  аналіз  новітніх  наукових 
досягнень  цілющих  властивостей  чорнушки  посів-
ної та висвітлення перспектив використання у паці-
єнтів із явищами найбільш поширеної полі- і комор-
бідної патології.

Матеріали та методи дослідження. Проведений 
пошук у сучасних електронних і друкованих джере-
лах  інформації,  пошукових наукових базах  із  вико-
ристанням методів аналізу та узагальнення отрима-
них даних.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня.  Встановлено, що Nigella  sativa,  відома ще  під 
назвами  “чорний  кмин“,  “килинджі“,  “російський 
коріандр“,  “римський  коріандр“  (Voloshyn,  2014, 
Achmad, 2013; Bäumler, 2007; Belgaumi, 2020) ‒ це 
однорічна рослина родини жовтцеві, походженням 
з  країн  південно-східної  Азії,  північної  Африки 
та  Середземномор’я  (Bäumler,  2007;  Mohammed, 
2016).  Про  її  цілющі  властивості  було  відомо  ще 
єгипетській,  індійській  і  арабській  цивілізаціям 
(Bäumler,  2007; Temphurne,  2014). Нею користува-
лися знамениті лікарі тих часів Гіппократ, Діоско-
рид, Гален, Гай Пліній, але лише в XVI столітті  її 
завезли  в  Європу  і  почали  культивувати  та  вико-
ристовувати  з  оздоровчою  та  лікувальною  метою. 
Зокрема, є відомості, що французькі і німецькі ліка-
рі середньовіччя застосовували засоби з чорнушки 
при  лихоманках,  захворюваннях  черевної  порож-
нини, пухлинах, хворобах шкіри, очей, ротової по-
рожнини (Bäumler, 2007). 

Нині чорнушку посівну культивують  і в Україні 
та використовують як пряносмакову рослину, навіть 
виведені нові місцево адаптовані  сорти. Однак, на-
селення і медична спільнота нашої держави донині 
ще  недостатньо  обізнані  про  цілющі  властивості 
цієї рослини і, зрозуміло, мало використовують її в 
оздоровленні.  З  лікувально-профілактичною метою 
використовують насіння рослини, яке при дозріван-
ні набуває чорного кольору,  звідки  і  виникла назва 

“чорнушка“, а певна подібність за формою насіння 
кмину дала іншу назву ‒ “чорний кмин“. 

А що нового відомо про лікувально-профілактичні 
властивості  цієї  рослини?  Наскільки  вони  відповіда-
ють можливостям корекції здоров’я пацієнтів із явища-
ми полі- і коморбідності, їх специфіці (ендокринопато-
логія, онкологічні хвороби, імунодефіцитні стани)?

Для глибшого розуміння фармакологічних власти-
востей чорнушки розглянемо відомості про хімічний 
склад  насіння. У  насінні  чорнушки  виявлено  ефір-
ну  олію  (0,46‒1,4%), жирні  олії  (до  49%),  у  складі 
яких є олеїнова (до 48,7%), лінолева (до 37,5%) кис-
лоти та в меншій кількості міристинова, ліноленова, 
пальмітинова, петрозелінова кислоти. Важливими є 
ферменти ‒ нігедаза і ліпаза, а також кумарини, ні-
гелін, тимохінан; стероїди‒ кемістерин, фітостерин, 
стігмостерин, альфа-сапоніни; монотерпени ‒ тімо-
хінон, альфа-пінен, карвакрол; дубильні речовини  і 
гіркоти; солі K, Mg, P, Ca, Ln (Achmad,2013; Ashraf, 
2018; Bäumler, 2007). Але за останні роки найбільша 
увага науковців звернута на вивчення властивостей 
алкалоїду чорнушки ‒ тімоквінону (Amin, 2016). 

За  останні  три  десятиліття  результатами  інтен-
сивних  наукових  досліджень  вченими  встановлені 
численні  фармакологічні  властивості  чинників  на-
сіння  чорнушки  (Abireza,  2016;  Aisa,  2019;  Amin, 
2016;  Bamosa,  2015;  Belgaumi,  2020;  Hassan,  2012; 
Jmran, 2011; Koshak, 2017), зведені в рисунку.

Про  вагомість  отриманих  даних  свідчать  низка 
оглядових  публікацій,  в  яких  окрім  зазначених  на 
рисунку  фармакологічних  властивостей  зроблено 
акценти  на  таких  важливих  для  теперішнього  часу 
особливостях  як  антимікробна  дія  на  мультианти-
біотикорезистентні  бактерії,  протипухлинні,  гіпо-
глікемічні,  імуномодулюючі  властивості  та  поліор-
ганна  дія  (Abireza,  2016; Ashraf,  2018; Bakal,  2017; 
Majdalawieh, 2016; Shafiq, 2014). Зокрема, доведена 
протипухлинна дія чорнушки при ракових уражен-
нях  легень,  стравоходу,  шлунка  і  товстої  кишки 
(Elsavel, 2010; Hassan, 2012; Majdalawieh, 2016), а та-
кож зазначено хіміопротективні властивості, зумов-
лені складовим тімоквінолом. Відмічено також пози-
тивний вплив тімоквінолу при депресивних станах, 
погіршанні пам’яті, схильності до судомних реакцій, 
чоловічого безпліддя (Amin, 2016). 

Здавна відомими є властивості насіння чорнушки 
нормалізувати  менструальний  цикл,  позитивна  мо-
локогінна дія при гіпогалактіях, невиразковій диспе-
псії  у  дітей  і  дорослих  (Merve,  2017;  Salem,  2010), 
сверблячих дерматозах. Дискутується та продовжує 
вивчатися  дія  засобів  із  чорнушки  при  ожирінні 
(Mahdavi, 2015; Ramalingman, 2017; Razavi, 2014). 
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За відомостями із середніх віків та новітніми дани-
ми засоби із насіння чорнушки корисні при лікуванні 
численних  захворювань  (Barakat,  2013;  Boskabady, 
2010;  Heshmati,  2015;  Hesmati,  2015;  Koshak,  2018; 
Krishnapura, 2018; Rogozhin, 2011), зокрема:

– бронхіальна астма, хронічні бронхіти, ХОЗЛ;
– артеріальна гіпертензія, м’які варіанти ІХС;
– неалкогольна жирова хвороба печінки, хроніч-

ні  гепатити,  в  т.ч.  вірусні,  холецистити, панкреати-
ти,  невиразкова  диспепсія,  синдром  подразненого 
кишечнику, дисбіоз кишечнику,  глистно-протозойні 
інвазії;

–  хронічні  пієлонефрити,  сечокислий діатез,  се-
чо-кам’яна хвороба;

– метаболічний  синдром,  цукровий  діабет,  ожи-
ріння;

–  атеросклеротичні  ураження  судин  головного 
мозку з проявами депресії, енцефалопатії;

– вторинні імунодефіцитні стани;
– запальні захворювання внутрішніх органів, зу-

мовлені антибіотикорезистентними бактеріями;
– злоякісні пухлини різної локалізації;
– альго-дисменореї, гіпогалактії;
–  дерматологічні:  екзема,  дерматити,  піодермії, 

грибкові ураження ‒ місцеве застосування;
– поліорганна патологія.
Зрозуміло, що засоби із насіння чорнушки вико-

ристовуються при зазначених хворобах як додаткові 
чинники до лікувальних комплексів, які покращують 
загальні результати лікування.

Звертаємо  увагу,  що  основні  публікації  про  цю 
рослину надані вченими із країн із жарким кліматом, 

де інфекції, глистно-протозойні інвазії, інші хвороби 
внутрішніх органів та шкіри є дуже поширені, і жит-
тя спонукало до пошуку різних способів порятунку, 
зокрема,  лікарських  рослин,  однією  з  таких  ними 
обрано чорнушку посівну. Ці обставини мотивують 
європейських вчених до роздумів та довіри до публі-
кацій колег із зазначених країн та регіонів. 

Але  ми маємо  намір  звернути  увагу  терапевтич-
ного  загалу  України  на  особливості  стану  погірше-
ного  здоров’я  сучасних  пацієнтів  із  проявами  полі-  
і  коморбідності,  зокрема  зростаючої  поширеності 
атеросклеротичних уражень серцево-судинної систе-
ми, ЦНС, цукрового діабету, ожиріння та  інших ме-
таболічних порушень, імунодефіцитних станів. Комп-
лексне лікування таких хворих є складним, потребує 
різнопланового вдосконалення, є дорогим та потребує 
застосування об’єднувальних засобів поліорганної та 
різнопланової метаболічної дії. Такими традиційно є 
лікарські рослини, зокрема, чорнушка посівна.

Принагідно відмітимо, що використання цієї росли-
ни з лікувально-профілактичною метою є безпечним, 
повідомлень  про  побічні  ефекти  немає.  Середньою 
разовою дозою для дорослих вважається 1,0 г насіння, 
яке  вживається разом  із  їжею  (як  спеція),  а  добова ‒  
3-4 г. Можна вживати у вигляді чаю: 1,0 г насіння на 
200 мл окропу ‒ приймати по 2/3 склянки тричі на день 
за 30 хв. перед їдою (Bäumler, 2007; Mona, 2016). 

Пропонуються  й  інші  варіанти  (Achmad,  2013; 
Bäumler, 2007):

– при пухлинах: 1 ст. л. олії з насіння чорнушки 
змішати з 1 ч. л. рідкого меду, приймати за 30 хв. пе-
ред сніданком;

Рис. Фармакологічні та органопротективні властивості 
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– при кашлі: 0,5 ч. л. олії насіння чорнушки змі-
шати в чашці йогурту, вживати двічі на день;

– загальне оздоровлення: 1 ст. л. меду і 1 ч. л. насін-
ня чорнушки змішати, вживати щоденно 1 раз на добу;

– при гіпертензії, інших кардіоваскулярних захво-
рюваннях, імунодефіцитах: 1 ч. л. насіння чорнушки 
або олії змішати з гарячою водою, вживати щоденно 
вранці, 2-3 місяці;

– для покращання пам’яті: 0,5 ч. л. насіння чор-
нушки  змішати  з  1  ч.  л.  меду  тричі  на  день  перед 
їдою, 2‒3 місяці.

Олія  насіння  чорнушки  дуже  популярна  як  за-
гальнооздоровчий  засіб  серед  народів  Індокитаю, 
арабського світу та країн Середземномор’я, а остан-
німи роками ‒ й країн Європи, в тому числі, України.

Таким чином, вищенаведена інформація про но-
вітні  досягнення  цілющих  властивостей  чорнушки 
посівної  свідчить  про  її  багатогранну  метаболічну, 
поліорганну,  полісистемну  дію  при  різній  патоло-
гії, що апріорі‒ вказує на доцільність  її  використа-
ня як допоміжний лікувально‒профілактичний засіб  
у  дієтичній  реабілітації  пацієнтів  з  явищами  полі-  
і  коморбідності  в широкому морбідному  діапазоні: 
від  уражень  ЦНС  до  ендокрино-,  онкопатології  та 
імунодефіцитних  станів,  антабіотикорезистентних 
інфекцій.

У нашій роботі ми керувалися намаганнями при-
вернути увагу широкого загалу медичних працівни-
ків,  особливо  сімейних  лікарів,  медиків  фітотера-
певтичного  спрямування  до  цієї  чудової  лікарської 
рослини,  якою  оздоровлювалися  люди  з  часів  єги-
петської  цивілізації  й  донині,  а  ренесанс  сучасних 
наукових досліджень чорнушки свідчать про її осо-
бливу доцільність в оздоровленні людей нинішньої 
епохи зі складною полі органною патологією.

Важливо, що чорнушка посівна культивується і 
в Україні, навіть виведені особливі, цінні  її сорти, 
але не тільки населення, а й ми, медичні працівни-
ки недостатньо про неї знаємо та, відповідно, рід-
ко  використовуємо.  Розширення  її  культивування, 
реалізація  через  торгову мережу  як  цінна  спеція  і 
застосування  в  харчуванні  людей,  особливо  стар-
ших вікових груп та категорій високого ризику за-
хворювання  безсумнівно  принесе  значну  користь 
населенню України в теперішніх непростих еколо-
гічних умовах існування.

Висновки. Внаслідок складного спектра не-
сприятливого впливу екологічних, економічних 
факторів, стилю життя та неправильного хар-
чування встановлено тенденцію до прогресую-
чого погіршання здоров’я населення планети у 
вигляді полі‒і коморбідності, зростання частоти 
ендокринної, онкопатології, вторинних імуноде-
фіцитних станів. За висновками експертів ВООЗ 
сучасна медицина і фармація не в змозі належно 
допомогти таким пацієнтам навіть при найвищих 
затратах ВВП будь-якої країни. Вбачається, що 
одним із ефективних виходів із цієї ситуації може 
бути широка і тривала просвітницька діяльність 
науковців і лікарів‒практиків з формування здо-
рового способу життя, фундаментальною основою 
якого є оздоровче харчування з вмілим викорис-
танням спецій згідно з новими знаннями. Чорнуш-
ка посівна може вважатися одним із таких засобів, 
який володіє багатогранною метаболічною та по-
ліорганною діями, особливо щодо пацієнтів із полі-  
і коморбідністю, зокрема таких недуг як цукровий 
діабет другого типу, злоякісні пухлини та імуноде-
фіцитні стани, метаболічний синдром, ожиріння, 
антибіотикорезистентні інфекції. 
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