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Nagietek lekarski (Calendula officinalis L.) to jednoroczna roślina należąca do rodziny
astrowatych (Asteraceae). Można ją spotykać w wielu przydomowych ogrodach. Kwiaty
nagietka są znane i wykorzystywane od stuleci. Stosuje się je w kosmetyce, dermatologii,
jako surowiec leczniczy, a także dodatek do żywności.
Nagietek posiada bogaty oraz zróżnicowany skład. Ważną grupę związków obecnych
w roślinie stanowią saponiny, będące pochodnymi kwasu oleanowego. W nagietku występują
również triterpenowe alkohole oraz ich estry, a także znaczna ilość flawonoidów. Za
żółtopomarańczową barwę jego kwiatów odpowiedzialne są przede wszystkim karotenoidy.
W roślinie występują również: polisacharydy, fitosterole, kumaryny, chinony, olejek
eteryczny, itd.
Nagietek oraz otrzymywane z niego preparaty wykazują szereg pozytywnych
właściwości. Można tu wymienić m.in. działanie przeciwzapalne, rozkurczowe,
antyoksydacyjne, promieniochronne, przeciwnowotworowe, przeciwdrobnoustrojowe oraz
przeciwwirusowe. Jedną z ważniejszych właściwości tej rośliny jest stymulacja gojenia ran,
co od wieków wykorzystywane było w medycynie ludowej. Pojawiają się również informacje
na temat jego działania anty-HIV.
Z kwiatów nagietka otrzymuje się przede wszystkim ekstrakty. Coraz większą
popularność zyskują wyciągi pozyskiwane w warunkach nadkrytycznych, będące produktami
o wysokiej jakości, zawierającymi wyłącznie składniki biologicznie czynne obecne
w surowcu. Ekstrakt nadkrytyczny z nagietka to lepka, gęsta ciecz o intensywnym, ziołowym
zapachu. Zidentyfikowano w nim 113 związków lotnych, wśród których główne grupy
stanowiły tlenowe pochodne monoterpenów i węglowodory seskwiterpenowe. Dominującym
składnikiem okazała się kamfora. Jej zawartość wyniosła 20,9%. Pozostałe związki lotne
obecne w wyciągu to: σ-kadinen (7,9%), γ-kadinen (6,5%), cis-α-tujon (7,7%), α-murolen
(4,0%), 1,8-cyneol (3,7%) oraz (E)-β-kariofilen (3,6%). Ekstrakt nadkrytyczny z nagietka
wprowadzony do wyrobów kosmetycznych, takich jak: krem lekki (emulsja o/w), krem tłusty
(w/o), balsam (o/w) oraz płynny preparat myjący, nadawał im ładny kolor, zapach oraz
zapewniał określone działanie kosmetyczne.
Praca została wykonana w ramach grantu nr PBS1/A5/18/2012 „Opracowanie nowej generacji,
ekologicznych, naturalnych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii gospodarczej
z udziałem ekstraktów roślinnych otrzymywanych w warunkach nadkrytycznego CO2, 2012 – 2015.
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