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ПЕРЕДМОВА

Люди споконвіку користуються лікарськими рослинами.
Наукова офіцинальна медицина зародилась і продовжує роз-
виватись на базі все глибшого вивчення й повнішого вико-
ристання діючих речовин, які містяться в рослинах.

Поява синтетичних ліків, що переважно моделюють ак-
тивні речовини з рослин і є їхніми хімічними аналогами, не
зменшила ролі природних лікарських рослин. Інтерес до них
зростає серед фармакологів, фізіологів, біохіміків, практичних
лікарів різного профілю, які прагнуть розширити арсе-
нал лікарських засобів. Тепер широко застосовуються
близько 100 видів рослин, офіційно ж лікарськими ви-
знано в СРСР 240 видів. Чимало рослин не включено до дер-
жавного реєстру, оскільки вони ще недостатньо досліджені
фармакологічно або ж їх запаси в природних місцезростан-
нях невеликі. Інтродукція ж в культуру дикорослих рослин
не проста справа. Практично можна вважати, що у флорі
України фармакологічна активність притаманна не менше
1000 видів рослин, тобто кожному 4—5-му виду рослин.
Однак більшість з них потребує додаткового вивчення з біо-
логічного і медичного боку.

Труднощі полягають в тому, що науковці і спеціалісти ме-
дичного профілю не знають достатньою мірою флористичного
багатства перспективних для фітотерапії рослин, а ботані-
ки — ще не дуже орієнтуються у можливому медичному
значенні тих чи інших видів.

Метою довідника і є подолання цих труднощів, полег-
шення взаємної орієнтації медиків, ботаніків у широкій та
практично дуже важливій проблемі дальшого вивчення і все-
бічного використання лікарських рослин, зафіксувати й уза-
гальнити відомий нам досвід практичної і народної медици-
ни, зіставивши там, де це можливо, з науково обгрунтова-
ними методами використання лікарських рослин.

У книзі акцентується увага на охороні рослин, особливо
рідкісних і зникаючих видів, описано ботанічну характерис-
тику, наведено синоніми, поширення рослин, подано корот-
кі відомості про хімічний склад, фармакологічні властивості
й використання, лікарські форми та застосування, підкрес-
люється необхідність свідомого з лікарською порадою ко-
ристування рекомендаціями, вміщеними в статтях довідника.

Енциклопедичний довідник «Лікарські рослини» видаєть-
ся уперше. В ньому вміщено 1297 статей і 754 ілюстрації.

Видання розраховано на практичних лікарів, фармаколо-
гів, біохіміків, ботаніків, ресурсознавців, студентів уні-
верситетів, медичних вузів і училищ та на широке коло читачів,
які цікавляться питаннями фітотерапії.

За будь-які зауваження авторський колектив буде гли-
боко вдячний.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до Голов-
ної редакції Української Радянської Енциклопедії на адре-
су 252650, Київ, 30, Леніна 51.

Академік АН УРСР A. M. Гродзінський



ЯК КОРИСТУВАТИСЯ
ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИМ ДОВІДНИКОМ
«ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ»

В енциклопедичному довіднику «Лікарські рослини» стат-
ті розміщено за алфавітом. Назви статей подано переважно
в однині, наприклад: ЛАВАНДА КОЛОСКОВА, ЖИВОКІСТ
ШОРСТКИЙ тощо.

Переважна більшість статей у довіднику — це видові
назви рослин, наприклад, АНЕМОНА ДІБРОВНА — вид роду
анемона. Назви термінів набрано напівжирним прописним
шрифтом. Якщо назвою статті є термін, який має один або
кілька синонімів, то ці синоніми подаються після назви стат-
ті світлим строчним шрифтом:

АНІС ЗВИЧАЙНИЙ, ганус
ГОРИЦВІТ ВЕСНЯНИЙ, жовтоцвіт весняний, заячий мак,

купавник, польовий кріп, стародубка, чорногірка
У статтях про лікарські рослини після української науко-

вої назви рослини, українських народних назв і російської
наукової назви подано латинську назву, наприклад:

ПИЖМО ЗВИЧАЙНЕ,
дика горобинка, коровай, польова горобинка, рай-цвіт;
пижма обыкновенная
Tanacetum vulgare —
Щоб легше було шукати у книзі статті про потрібні

рослини, запроваджено систему посилань з народних назв
рослин (і з рідше вживаних наукових назв) на сучасні науко-
ві назви. Назву статті, на яку робиться посилання, набрано
курсивом, наприклад:

ЛАТАТТЯ ЖОВТЕ — те саме, що й глечики жовті.
Назви рослин у текстах статей іноді подаються скорочено,

наприклад: АКТИНІДІЯ ПУРПУРОВА — А. п., ВЕЛИКО-
ГОЛОВНИК САФЛОРОВИДНИЙ — В. с

В кінці книги вміщено словник біологічних і фармако-
логічних термінів (їх набрано курсивом: віночок, галенові
препарати, листя, квітки, плід, сорус тощо), які наведено
в статтях цього довідника. Щоб правильно користуватися
рецептами, читачам необхідно уважно ознайомитися насам-
перед з текстами таких статей словника біологічних і фарма-
цевтичних термінів: відвар, компрес, маска, напар, настій,
настойка, припарки.



БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ
ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Лікувальна дія рослин пов'язана майже
виключно зі специфічними хімічними речови-
нами, що містяться в них. Якщо не брати до
уваги мікроелементи та іони калію і деяких
інших мінеральних елементів, більшість ліку-
вальних сполук — це органічні речовини. Те-
пер відомо понад 4 мільйони органічних спо-
лук, багато з них мають лікувальні власти-
вості. Перелічити навіть побіжно всі групи і
класи лікувальних речовин неможливо, тому
зупинимось лише на найсуттєвіших біохіміч-
них особливостях лікарських рослин.

Усі існуючі нині на земній кулі живі істо-
ти мають у своїй основі однакову схему обмі-
ну речовин: і у рослин різного рівня і похо-
дження, і у тварин, бактерій, вірусів та грибів,
якими б вони не були далекими одні від од-
них, фундамент життєвих процесів створюють
білки, білкові молекули, особливим способом
організовані у вигляді подвійних мембран.
Білки у всіх організмів утворюються на мат-
рицях — молекулах дезоксирибонуклеїнової
кислоти (ДНК) і рибонуклеїнової кислоти
(РНК), які зберігають і проносять через тисячі
поколінь спадкові особливості організмів.
Усі інші продукти, що утворюються білками і
які служать для утворення білків, однакові або
дуже подібні в усіх живих істот. Це й законо-
мірно, адже життя на землі — циклічний про-
цес поїдання одних організмів іншими. Зеле-
ні рослини, що синтезують з простих міне-
ральних сполук за участю сонячного світла
органічні речовини, поїдаються всіма іншими
гетеротрофними організмами, які здебільшо-
го прямо, без особливої переробки, викорис-
товують рослинні речовини або ж поїдають
один одного, поступово спрощуючи органічні
сполуки і розкладаючи їх до найпростіших
компонентів — води, вуглекислого газу і со-
лей, які знову використовуються рослинами.
У цьому кругообігу часом виникають склад-
ні екзотичні речовини, але й на них за мільйо-
ни і мільярди років у процесі еволюції виро-
билися споживачі (консументи), які ці речо-
вини споживають і без яких вони вже не мо-
жуть існувати.

Процес еволюції невпинно відбувається з
існуючими на земній кулі організмами внаслі-
док природного або штучного (за участю лю-
дини) добору, притаманної організмам мін-
ливості та спадковості, яка закріплює і пере-
дає нащадкам виявлені добором ознаки. Один
з важливих напрямів еволюції організмів —
біохімічна еволюція, яка полягає в усклад-
ненні й удосконаленні їхнього хімічного
складу. Для рослини з біологічного погляду ви-
гідно, щоб вона видавалася несмачною для тих
тварин чи мікробів, що її споживають, а через
це виникнення в біохімічному складі рослин
якихось неприємних, гірких чи отруйних речо-
вин надає цим рослинам перевагу. Тварини
менше їстимуть такі рослини і вони передава-
тимуть нащадкам оцю свою ознаку — наяв-

ність активної у фізіологічному відношенні
речовини. На деякий час рослина, що змінила
свій хімічний склад, так би мовити позбулася
тварин, що її поїдали, і почала невпинно роз-
множуватися і розселятися. Утворилися великі
запаси біологічної маси цієї рослини. Тим
часом у популяціях колишніх споживачів цієї
рослини йде відбір таких екземплярів і рас,
які можуть переносити шкідливу для інших
речовину. Поступово формується вид тварини
чи мікроба, для яких та неприємна речовина
стала необхідною: цей гетеротроф не може
вже нічого іншого їсти, крім поживи з цією
речовиною. Це привело до надзвичайної різно-
манітності біохімічного складу живих орга-
нізмів, досконалості біохімічного апарату і
до таких, здавалося б, несподіваних наслідків,
що якась речовина в далекій рослині раптом ви-
являється корисною і цілющою для хворої
нирки у Людини. Причина тут та, що людина
споживає в їжу і будує своє тіло з тих речо-
вин, що є в рослинах і в придатних до їжі тва-
ринах.

Зелені рослини здатні у процесі фотосин-
тезу і дальших перетворень створювати будь-
які органічні сполуки, необхідні для їхнього
існування. Всі ж інші організми, в тому числі
й людина, а також незелені частини рослин не
здатні до самостійного утворення необхідних
для життя органічних речовин. Лікувальна дія
рослин, наших зелених супутників, які супро-
водять людину протягом мільйонів років ево-
люції і без яких людина не може обійтися ні
нині, ні в далекому майбутньому, полягає у єд-
ності обміну речовин у живих клітинах. Не-
зважаючи на ряд істотних відмінностей між
рослинами і тваринами, до яких належить і
людина, основні ланки обміну речовин у них
подібні: в них беруть участь ті самі продукти,
однакові або дуже схожі ферменти, відбува-
ються тотожні реакції.

Життя — це обмін речовин і енергії, який
відбувається у кожній клітині окремо, але в
узгодженості з цілим організмом. Речовини,
необхідні для кожної клітини, приносяться
плином крові. Він же забирає з клітини відпра-
цьовані продукти — шлаки. Коли з якихось
причин обмін у клітинах уповільнюється, ви-
никають порушення, які ми називаємо хво-
робою. Найперше лікування — це посилити
приплив крові до хворого органа, посилити
обмін речовин. Природна захисна реакція —
запалення, почервоніння, підвищення тем-
ператури — і є таким посиленням обміну
речовин. А втім здебільшого це відбувається
складніше.

Які ж функції виконують лікарські рос-
лини в нашому житті?

— Задоволення потреб у пояснених речо-
винах. Є такий вираз: кожні ліки мають бути
їжею для організму, а кожна їжа — ліками.
Обмін речовин і енергії може порушуватись
через нестачу в раціоні деяких речовин, які



організм людини сам нездатний синтезувати
і одержує їх з їжею. Багато таких речовин від-
носять до класу вітамінів. Лікування полягає
в тому, що нестача вітаміну компенсується
рослинами, які містять багато потрібної речо-
вини. Часом цілком достатнім є введення в ра-
ціон людини не самого вітаміну, а його попе-
редника, наприклад, замість провітаміну А —
β -каротину. Нормалізація хімічного складу
їжі торкається не лише вітамінів, а й деяких
інших сполук, так званих незамінних аміно-
кислот, рослинних жирів тощо. Коли їх неви-
стачає в раціоні, організм споживає більше
інших продуктів, аж доки не досягне потріб-
ної межі надходження дефіцитної речовини.
Внаслідок цього переїдання настає ожиріння,
бо зайві речовини відкладаються про запас,
і це є одною з причин досить поширеного нині
захворювання — ожиріння.

Для лікування хвороб недостатності не-
обхідно вводити в раціон рослинні чи інші
продукти, що містять дефіцитну речовину.

— Пригнічення хвороботворної мікро-
флори — бактерій, грибів, вірусів та найпрості-
ших, що спричинюють запалення і порушення
діяльності окремих систем та органів і загаль-
не захворювання організму. Це досягається за
допомогою речовин, що мають антибіотичну
(фітонцидну) дію щодо збудників захворю-
вання і в той же час є нешкідливими або мало-
шкідливими для організму людини. При цьо-
му розрізняють бактеріостатичну дію речовин
(коли ріст бактерій зупиняється, але самі вони
живі і при зміні умов знову починають рости),
бактерицидну, тобто вбивчу, руйнівну, ча-
сом — і стимуляторну дію. Звичайно, хворобо-
творні організми дуже різноманітні, і немає
єдиного для всіх рослинного антибіотика, то-
му й застосовується досить широкий спектр
рослин. Те, що шкідливе для одного мікроор-
ганізму, може виявитися живильним середо-
вищем для іншого. Сильні фітонциди у часни-
ку, цибулі, хрону, багатьох пряних рослин,
при вживанні яких у їжу регулюється чисель-
ність і склад кишкової мікрофлори. Ефірні
олії (лаванди, м'яти, чебрецю, материнки) згуб-
ні для мікробів, що носяться у повітрі й по-
трапляють у легені, осідають на шкірі, сли-
зових оболонках.

— Мобілізація захисних сил людського
організму. Наш організм має могутні імунні
системи проти багатьох захворювань, може
навіть проти всіх, але не завжди ці системи
виявляються належним чином мобілізовані на
боротьбу з небезпечним чинником. Цілюща
сила деяких рослин пов'язана саме з тим, що
вони мобілізують захисні природні сили люд-
ського організму. Наприклад, віруси грипу
становлять практично молекулу нуклеїнової
кислоти, дуже стійку проти хімічних впливів,
часом з невеличкою білковою оболонкою. На
них дуже важко впливати, а тому майже не-
має прямих антивірусних препаратів. Зате є
речовини, які пробуджують антивірусний ме-
ханізм у клітинах людини.

— Антиалергенна дія, можна сказати, про-
тилежна попередній. Проникнення в організм
людини інфекції, тобто, насамперед чужого
білка, викликає бурхливу захисну реакцію:
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підвищення температури, запалення, утворен-
ня гістаміну, який спричинює часткове отру-
єння. Все це називають алергією, і вона про-
являється буквально при кожному заразному
захворюванні. Однак часто алергічну реакцію
зумовлюють зовсім не хвороботворні факто-
ри — борошно, пилок з рослин, шерсть і вов-
на та деякі сполуки білкового і небілкового
походження. Для подолання алергії з організ-
му треба видалити фактор, що її викликав,
і пригасити хворобливі явища. Деякі рослини
і їхні суміші виявляють антиалергенну дію.

— Посилення секреторних (видільних)
функцій. Це досягається потогінними, сечо-
гінними, жовчогінними, проносними й такими,
що викликають чхання, полегшують кашель
та відхід мокрот, клізмами та іншими засоба-
ми. Завдяки цьому з організму виводяться шла-
ки, відходи життєдіяльності, які можуть бути
токсичними, а також і ті токсичні речовини,
що утворюються інфекцією. Один з основних
принципів йоги — традиційного індійського
методу утримання здоров'я — полягає у якнай-
швидшому позбавленні відходів. Будь-який
застій, нагромадження кінцевих продуктів
метаболізму гальмують обмін речовин, а це
дуже небажано і веде до захворювання.

— Посилення припливу крові до окремих
органів, завдяки чому в них змінюється об-
мін речовин і настає їхнє одужання. Досягає-
ться це гірчичниками, компресами, натирання-
ми, а внутрішньо, наприклад, стимулюванням
серцевої діяльності, травлення. Коли йдеться
про цілий організм і потрібно підвищити його
життєдіяльність, застосовуються так звані
адаптогени (женьшень, елеутерокок, велико-
головник), які стимулюють цілком діяльність
організму і підвищують його здатність пере-
носити стреси, втому тощо.

— Припинення кровотечі, особливо внут-
рішніх органів, шляхом підвищення згортання
крові (активності протромбіну), утворення
згустків, що закривають поранену судину. Так
діють речовини дубильного характеру, а також
такі, що звужують судини і зменшують при-
плив крові до ушкодженого місця.

— Посилення поділу клітин необхідне
для загоювання ран, виразок, відновлення сли-
зових та інших покривів. Так діють деякі віта-
міни, особливо ті, що містяться в обліпиховій
олії, або ж суміш гуміфікованих речовин —
муміє. Однак, при підозрі на онкологічне за-
хворювання застосування муміє, як стимуля-
тора клітинного поділу, неприпустиме, бо воно
може прискорити розростання пухлини і зро-
бити неможливим врятування хворого існую-
чими в медицині методами.

— Посилення ферментативного апарату
організму людини. Більшість реакцій обміну
речовин здійснюється за участю біологічних
каталізаторів — ферментів, які в тисячі разів
прискорюють хімічні процеси й забезпечують
швидке перетворення великих мас органічних
речовин на необхідні для життя продукти. Де-
які реакції взагалі не можуть здійснюватися
за тих температур і тисків, що існують у жи-
вих клітинах, і лише ферменти роблять це
можливим. Тепер відомо понад 1000 фермен-
тів, а крім того існує багато так званих ізофер-



ментів — сполук, які відрізняються за струк-
турою молекули від уперше знайденого фер-
менту, але виконують ту саму дію. Практично
кожен фермент — це білок. Кожна клітина на-
шого організму має повний набір ферментів,
що їй необхідні. З часом, однак, деякі фермен-
ти вибувають з ладу. Так, у дітей є фермент
лактаза, який дає змогу швидко засвоювати
молочний цукор — лактозу. У дорослих, коли
вони не п'ють молока, цей фермент зникає, і
лактоза не засвоюється, створюючи в шлунку
і кишечнику поживне середовище для розвит-
ку різних бактерій. Таким людям потрібно або
пити сквашене молоко, у якому лактоза вже
розкладена до органічних кислот, або ж вво-
дити цей фермент в організм штучно чи посту-
повим звиканням до молока відновити роботу
ферменту.

Дія деяких рослинних ліків саме й пов'я-
зана з тим, що вони або містять активні фер-
менти, що додаються до нашого ферментного
апарату і посилюють його (наприклад, папаїна-
за з плодів динного дерева — аналог хемотрип-
сину в шлунковому соку людини), або ж сти-
мулюють утворення власних ферментів, які
нормалізують стан здоров'я.

— Вплив на нервову систему. Деякі рос-
линні речовини, зокрема алкалоїди, дуже силь-
но впливають на центральну і вегетативну нер-
вові системи, й цим користуються для лікуван-
ня. Цей вплив може бути збуджуючий, тонізу-
ючий або ж заспокійливий, релаксуючий, сно-
творний. За допомогою речовин цього типу
можна досягати ефекту анестезії (знеболюван-
ня), що й застосовують при хірургічних опера-
ціях та при деяких методах лікування, коли
надто сильна реакція нервів заважає нормалі-
зації процесів. Нейротропні речовини, що на-
лежать до цього класу, здебільшого можна
вживати лише під суворим лікарським контро-
лем. Вони можуть спричинювати отруєння або
наркотичне звикання. Біохімічний механізм
такого впливу на нервову систему ще далеко
не з'ясовано й існує чимало припущень.

Наука знає чимало інших механізмів впли-
ву лікарських рослин. Особливо важливий
вплив на центральну й периферійну нервові си-
стеми, оскільки людина — високоорганізована
істота, і від стану її нервової системи та пси-
хічної діяльності залежить функціонування, а,
отже, й здоров'я всіх інших її систем. Є й засо-
би чисто механічного впливу, наприклад, такі,
що мають пом'якшувальну, обволікальну дію,
і їх застосовують, коли необхідно полегшити
відкашлювання або нормалізувати стан трав-
лення.

Що таке лікування? Це — повернення ор-
ганізму людини до нормального стану, який
вважається здоровим, а будь-які порушення
нормальної діяльності організму до певної
межі вважаються втомою (коли після перепо-
чинку вертається норма) або ж захворювання-
ми. У такому поверненні до здорового стану
відіграють роль численні фактори, і серед них
не останнє місце займає харчування, в якому
важлива роль належить продуктам рослинного
походження, а також перебування на свіжому
повітрі, серед рослин і, нарешті, спеціальні за-
ходи лікування, в тому числі й лікарськими
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рослинами. Лікувальні властивості рослин за-
лежать від наявності в них різноманітних за
хімічною структурою і терапевтичною дією ре-
човин. Найважливішими з них є білки й аміно-
кислоти, нуклеїнові кислоти, алкалоїди, вуг-
леводи, крохмаль, клітковина, слизи, глікози-
ди, сапоніни, жири і жирні олії, ефірні олії,
воски, гіркоти, феноли, флавоноїди, дубильні
речовини, смоли, вітаміни тощо.

Білки і амінокислоти. Життя, за загально
прийнятим визначенням Ф. Енгельса,— це
особлива форма існування білкових тіл, осно-
ву якого становить обмін речовин і енергії. Ко-
жен організм, кожна жива клітина складаєть-
ся з білків — великих, полімерних молекул,
дуже складних і неповторних, характерних
буквально для кожного організму. Білки син-
тезуються в клітинах за так званим генетич-
ним кодом, на спеціальних молекулярних мат-
рицях — складних молекулах ДНК і РНК, а то-
му відрізняються чіткою індивідуальністю.
Кожна клітина має білки різного типу. Одні з
них утворюють зовнішню напівпроникну обо-
лонку, це так звані лектини. Вони строго конт-
ролюють, щоб у клітину не проникла стороння
речовина, вірус чи хвороботворний мікроб.
Від них, як дехто нині вважає, залежить припи-
нення поділу клітин, а коли вони не виконують
своїх функцій, клітини продовжують хаотич-
но, невпорядковано ділитися — і виникає пух-
лина. Інші білки утворюють подвійну мембра-
ну, з якої формуються нові органели клітини,
треті перебувають у запасі і т. д. Однак, не-
зважаючи на величезне розмаїття білків, усі
вони складаються лише з 20 амінокислот, які
називаються конституційними (всіх амінокис-
лот відомо кілька сотень). Наш організм здат-
ний сам синтезувати лише 10 амінокислот, а
решта 10 є незамінними, бо ми мусимо одер-
жувати їх тільки з їжею. Це — треонін, валін,
лейцин, ізолейцин, метіонін, гістидин, трипто-
фан, лізин, аргінін і фенілаланін. І коли в на-
шому раціоні невистачає, скажімо, лізину чи
триптофану, наше харчування стає неповно-
цінним. На білки й амінокислоти багаті зерно-
бобові культури — горох, квасоля, сочевиця
і зернові — пшениця, жито, ячмінь, овес, а та-
кож овочеві культури. Зерно деяких рослин,
наприклад, кукурудзи, не має окремих необ-
хідних амінокислот, а тому харчуватися ви-
ключно кукурудзою та й будь-якою іншою
рослиною не варто, бо організмові потрібна
різноманітна їжа. Білки — це водночас і фер-
менти. Високі температури денатурують біл-
ки, і вони втрачають свою ферментативну ак-
тивність. Тому, коли необхідно збагатити наш
власний комплекс ферментів рослинними, рос-
лини треба споживати в зеленому вигляді і
обов'язково свіжими, бо при стоянні ушкод-
жених зелених рослин у їхніх клітинах відбу-
вається автоліз: ферменти перетравлюють
вміст клітини і самі себе знищують.

Білки ділять на прості (протеїни) і склад-
ні (протеїди).

Прості білки під час глибокого гідролізу
або перетравлення ферментами розпадаються
на амінокислоти, які є таким чином основною
структурною одиницею білків. В рослинах про-
теїни зустрічаються, як протаміни, гістони і



альбуміни — відносно простіші, розчинні у
воді, і як глобуліни та глютеліни — нерозчинні
у воді, але такі, що розчиняються в розчинах
солей або лугів чи кислот.

Складні білки становлять комплекс про-
стого білка з небілковим компонентом. Так,
ліпопротеїди пов'язані з жирами і відповідно
беруть участь у жировому обміні, фосфо-
протеїди бувають задіяні в енергетичних про-
цесах, металопротеїди найчастіше бувають
ферментами дихання. Глікопротеїди, тобто по-
єднання білка з цукром, або лектини розташо-
вуються на зовнішніх поверхнях клітин і за-
безпечують імунітет проти інфекцій, регулю-
ють поділ клітин. Лектинів багато в насінні
бобових та в багатьох лікарських рослинах.
Особливе значення мають нуклеопротеїди, що
беруть участь у синтезі нових білкових моле-
кул, тобто забезпечують найголовніше — пе-
редачу генетичних властивостей і лежать в ос-
нові ростових процесів.

Самі по собі білки й амінокислоти у фіто-
терапії поки що не використовуються, однак
вони мають винятково велике значення в жит-
ті рослин і тварин. Деякі спадкові хвороби є
не що інше, як захворювання білкових моле-
кул, а через це порушується весь складний ме-
ханізм живої істоти. Їх вже відкрито понад
3 тисячі. На щастя, вони зустрічаються не ду-
же часто.

Нуклеїнові кислоти складаються з азоти-
стої основи (цитозину, урацилу, аденіну, гуа-
ніну, тиміну, 5-метилцитозину), цукру (рибо-
зи або дезоксирибози) і фосфорної кислоти.
Самі нуклеїнові кислоти хімічно малоактивні
і як ліки не використовуються. Продукти роз-
щеплення їх бувають дуже активними і вхо-
дять до складу стимулюючих препаратів. На-
звані вище азотисті основи, а також інші, що
не входять до складу нуклеїнових кислот, зу-
стрічаються в деяких лікарських рослинах,
причому часто у великих кількостях. Вони
біохімічно споріднені з алкалоїдами, які ма-
ють дуже високу фізіологічну активність.

Алкалоїди — досить складні рослинні ре-
човини, що містять у гетероциклічних моле-
кулах азот і мають лужні властивості, звідки
і їхня назва: алкалі — луг. Відомо понад 5 тисяч
алкалоїдів, і всі вони трапляються тільки в рос-
линах. Це — нелеткі органічні сполуки, гіркі
на смак, фізіологічно і фармакологічно дуже
активні, часом отруйні або діють як наркоти-
ки. До них відносять ще схожі за будовою
сполуки, що не мають лужних властивостей,
наприклад, кофеїн (кава, чай), теобромін (чай),
ефедрин. Найчастіше алкалоїди бувають у рос-
линах родин макових, лілійних, пасльонових,
жовтецевих, логанієвих і кутрових. Вони утво-
рюються при метаболізмі амінокислот; загаль-
ним для всіх алкалоїдів є наявність азотної
групи в молекулах, які мають, як правило, ге-
тероциклічну або ароматичну структуру.

Рослини завжди дуже економно поводять-
ся з азотом, і щоб його не втрачати, впакову-
ють його в молекули у вигляді алкалоїдів. До
того ж алкалоїди виявляються корисними для
рослин, бо відлякують комах і великих тварин,
які не можуть їсти біомаси з алкалоїдами. Хі-
мічно алкалоїди поводять себе, як луги, утво-
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рюють солі з кислотами. У чистому вигляді во-
ни не розчиняються водою, а тільки органіч-
ними розчинниками, у вигляді ж солей добре
розчиняються у воді. Щоправда, солі алкалої-
дів з таніном не розчиняються у воді, і цим ко-
ристуються, коли треба подолати отруєння.
Для хімічної класифікації істотне значення
має структура центрального гетероциклу в мо-
лекулі. Відповідно до цього розрізняють ізо-
хінолінові, індольні, піридинові, піперидино-
ві, тропанові й пуринові алкалоїди.

Залежно від хімічної природи фармаколо-
гічне значення алкалоїдів дуже неоднакове.
Наприклад, морфін діє анальгетично проти
сильного болю, атропін і папаверин виявляють
спазмолітичну дію, атропін, крім цього, затри-
мує виділення слини і шлункового соку й роз-
ширяє зіниці очей. Хінін діє специфічно про-
ти збудника малярії; кофеїн, теобромін — ана-
лептично (тобто, стимулюють дихальний
центр), і діуретично, посилюючи відділення се-
чі. Багато алкалоїдів особливо діють на нерво-
ву систему. Деякі через це належать до най-
сильніших наркотиків, як морфін і кокаїн. До
алкалоїдоносних рослин належать: чемериця
біла (протовератрини А і В), блекота чорна,
дурман і беладонна (гіосціамін, атропін, ско-
поламін), мак снотворний (група морфіну),
чистотіл (хелідонін), хінне дерево (хінін), тю-
тюн і махорка (нікотин).

В одній рослині алкалоїди здебільшого
представлені не одною сполукою, а цілою гру-
пою споріднених речовин. Так, з опіуму ви-
робляють до 25 сполук, у тому числі морфін,
кодеїн і папаверин.

Вуглеводи — дуже великий клас природ-
них органічних сполук, що складаються тіль-
ки з вуглецю і водню з киснем, які перебува-
ють у тому ж співвідношенні, що й у воді —
Н2О (звідки й їхня назва). Вуглеводи віді-
грають головну енергетичну роль, вони утво-
рюються в процесі фотосинтезу і, пересуваю-
чись по рослині, забезпечують життєві потреби
інших, незелених її частин. Вони становлять не
тільки джерело енергії, яка вивільняється під
час окислення їх, але й вихідний матеріал для
багатьох біосинтезів.

Прості цукри можуть мати в своїй моле-
кулі 4, 5, 6 або 7 атомів вуглецю, через що їх
відповідно називають тетрози, пентози, гексо-
зи і гептози. Ці цукри називають і монозами,
або моноцукрами, бо вони існують у вигляді
окремих молекул. Прикладом можуть бути
глюкоза (виноградний цукор) і фруктоза (пло-
довий цукор). Однак цукри можуть сполуча-
тися між собою у двомолекулярну форму, ді-
озу, або звичайну сахарозу (буряковий цукор),
і лактозу (молочний цукор) чи тримолекуляр-
ну — рафінозу, гентіанозу (з тирличу) або й
полімерну форму — з сотень і тисяч окремих
залишків моно- і дицукрів. Це полісахариди —
крохмаль, целюлоза, інулін, пектини. В резуль-
таті гідролізу вони розпадаються на один-два
прості цукри. Зустрічаються й гетерополіса-
хариди, які складаються з кількох моносаха-
ридів. До молекул складних цукрів часом
входять інші органічні угруповання, напри-
клад, аміни, і такі сполуки називаються аміно-
цукрами.



Вуглеводи є в кожній рослині. Вони ста-
новлять важливий об'єкт дієти, бо в щоденно-
му раціоні людини має бути до 400 г і більше
вуглеводів у вигляді цукру та крохмалю. При
захворюванні на діабет в організмі людини
утворюється мало (у 5—10 раз менше за нор-
му) інсуліну — гормону, який регулює пере-
творення глюкози в печінці і в м'язах. Вна-
слідок цього підвищується вміст глюкози в
крові, при її неповному окисленні утворюєть-
ся ацетон і настає тяжке отруєння організму,
що веде до коматозного стану і смерті. Тому
при захворюванні на діабет слід обмежувати
себе у споживанні глюкози або сахарози (яка в
організмі розпадається на глюкозу і фруктозу)
і задовольняти свої потреби фруктозою, яка
входить до складу інуліну, речовини, анало-
гічної крохмалеві. Фруктоза у 2—2,5 раза со-
лодша за сахарозу і глюкозу, а тому можна
обійтися меншою кількістю її. Важливим дже-
релом вуглеводів є бджолиний мед. Це — сек-
рет нектарників, зібраний і перероблений в
організмі бджоли. До 70 % меду, однак, зби-
рається не з квіткового нектару, а з паді, цук-
ристих відкладень на листі дерев і трав'янис-
тих рослин, уражених попелицями. Мед міс-
тить легкопроникні й добре засвоювані цук-
ри та вітаміни, а тому його рекомендують для
поліпшення діяльності серця та як заспокій-
ливий засіб. Мед використовували як легкий
проносний засіб. Останнім часом поширилось
захоплення «медолікуванням», у якому бага-
то перебільшень і мало обгрунтованих реко-
мендацій і яке не слід застосовувати без кри-
тичної поради лікаря.

Крохмаль — полісахарид, що нагрома-
джується в плодах, зерні, коренях і бульбах
деяких рослин як запасна форма вуглево-
дів. Під час гідролізу крохмалю поступово
утворюється розчинний крохмаль, декстрини,
ди- і моноцукри. Крохмаль дуже часто викори-
стовують у лікарській практиці: як присипку,
наповнювач і субстрат для виготовлення
таблеток і облаток та у пастах. Він входить як
важливий компонент практично до всіх дієт.
Звичайно крохмаль одержують з картоплі
і рису, рідше — з інших зернових. Саго —
крохмалистий продукт з деревини сагової
пальми, а також деяких саговників. У тропіках
вирощують багато крохмалоносних рослин:
батат (ямс), таро, маніок та інші.

Клітковина, або целюлоза,— полівуглєвод,
головний компонент клітинних оболонок. Ба-
вовняна вата, серцевина стебел соняшнику і
бузини — практично на 70—80 % чиста кліт-
ковина. Кожна молекула клітковини склада-
ється не менше як з 30 000 молекул глюкози,
розміщених в одну лінію. В організмі людини
клітковина не засвоюється, проте значення її
в харчуванні велике — вона посилює пери-
стальтику. Клітковина утворює ніби пухку
структуру перетравлюваної маси в шлунку і
кишечнику, полегшуючи доступ ферментів до
всіх часточок їжі. Клітковина є в будь-якій
рослинній масі, особливо в овочах, кукурудзі
молочної стиглості, чорному хлібі.

Слизи — високомолекулярні безазотисті
речовини, які дуже розбухають у воді й утво-
рюють колоїдні розчини, а хімічно належать
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до чистих полісахаридів, сумішей полісахари-
дів з уроновими кислотами, до поліуронідів
та інших сполук. Слизовий колоїдний розчин
захищає слизові оболонки при запаленні, по-
м'якшує больові відчуття й сприяє процесові
загоєння. Спричинене запаленням сильне ви-
ділення власних слизових субстанцій зменшу-
ється, а введені в організм як ліки слизи фер-
ментативно не розкладаються, організмом не
засвоюються і не перетравлюються. Ця влас-
тивість сприятливо діє на кишечник при хро-
нічних запорах, які настають внаслідок запа-
лення слизових покривів. Вони добре діють
і при проносах та посиленій перистальтиці, але
вже через те, що рослинні слизи поглинають
подразнюючі речовини і рідину. Насамперед
їх застосовують при дратливому кашлі, а та-
кож для полоскань горла та компресів при
ураженнях шкіри та при виразках.

До справжніх слизів, що мають в основі
слизову кислоту, відносять слизи насіння льо-
ну, липового цвіту й кореня алтеї, а до
несправжніх — слиз із бульб зозулинця, який
в основі має щавлеву кислоту, а також слизи
з лишайників і водоростей, у яких є або ліхе-
нін або ламінарин. Багато грудних чаїв та збо-
рів від кашлю, а також рослинних соків і екс-
трактів (підбіл, плоди малини) й проносних
чаїв містять слизові речовини. Сироп з алтеї —
неодмінна складова частина відкашлювальних
чаїв і тинктур. Агар з водоростей, трагакант і
насіння льону входять до складу офіциналь-
них препаратів; це — найкращі нешкідливі
проносні засоби. Організм до них не звикає,
їх можна застосовувати тривалий час. Основ-
ні джерела слизових речовин: агар, гуміара-
бік, листя і квітки підбілу, ісландський мох,
насіння льону, квітки і листя мальви.

Глікозиди. Це сполуки цукру з якоюсь ін-
шою молекулою, наприклад, з фенолом, вуг-
леводнем, терпеном і т. д. Маючи таким чином
половину молекули цукру, вони близькі до
вуглеводів, і це дає змогу об'єднати їх в
одну групу. Інша половина молекули (аглікон)
визначає специфічні особливості глікозиду, зо-
крема його лікувальні властивості. Вважають,
що кращим проникненням лікувального аглі-
кону в клітини глікозиди завдячують цукро-
вій частині молекули. Так, аглікон у чистому
вигляді, без цукру, може й не проникнути в
кров і не виявити необхідної лікувальної дії.
Таким чином, цукор ніби несе на собі гірку,
їдку чи чимось неприйнятну частину. Гліко-
зиди, як і багато інших органічних речовин,
можна одержувати штучним шляхом, однак
при цьому утворюються численні ізомери, то-
тожні молекули, з дещо іншим розміщенням
частин, які, проте, не мають фізіологічної чи
фармакологічної активності. Розділити таку
суміш з практично однакових у хімічному
відношенні молекул на активні й неактивні
дуже важко, часом просто неможливо, бо
число ізомерів іноді налічує 128, 256 і більше
варіантів, а тому для виготовлення ліків потріб-
на природна рослинна сировина. Її заготов-
ляють у природі або ж вирощують на полях.

Глікозиди в рослинах виникають для зне-
шкодження всередині рослинного організму
дуже активного аглікону, який міг утворитися



в процесі метаболізму або потрапити ззовні.
Рослини, як відомо, в процесі фотосинтезу
утворюють цукор, тому в цукрах у них ніколи
дефіциту немає. Якісь надто активні, непо-
трібні в даний момент рослині сполуки по-
в'язуються з цукром і стають через це для рос-
лини нешкідливими, набувають здатності пе-
ресуватись по рослині подібно до цукрів. Ево-
люція використала наявність глікозидів і як
захист проти поїдання рослинної маси твари-
нами, бактеріями чи грибами, бо в них гліко-
зиди розщеплюються, цукор засвоюється, а
аглікон діє частіше як отрута. В рослинах,
що містять глікозиди, одночасно є ферменти,
що їх розщеплюють на цукор і аглікон. Тому
такі рослини треба сушити якомога швидше
і при температурах, що не перевищують 60 °С,
після чого зберігати в сухих, добре провітрю-
ваних приміщеннях.

Для рослин з родини капустяних (хресто-
цвітих) характерна наявність у глікозидах сір-
ковмісних речовин. Це — глікозиди синігрин
і синальбін у насінні гірчиці. У розоцвітих по-
ширений амігдалін, який розпадається з виді-
ленням синильної (ціанової) кислоти. Він є в
насінні гіркого мигдалю, абрикоса, вишень,
персика, сливи, лавровишні, в квітках і листі
черемхи, а також зустрічається в представни-
ків зовсім інших родин. У зелених частинах
льону глікозид лінамарин також містить си-
нильну кислоту — дуже сильну отруту. У жов-
тецевих зустрічається анемонін і протоанемо-
нін. Строфантин характерний для рослин ро-
дини кутрових — строфанту (чилібухи),
олеандра, кендирю коноплевидного.

Серцеві глікозиди. Похідні стерану, до-
сить складної органічної сполуки, що сполу-
чається з цукром. Вони сприятливо діють при
серцевій недостатності і є дуже важливими
ліками, які застосовуються лише офіциналь-
но виготовленими препаратами і у чітко ви-
значених лікарем дозах! Рослини, що містять
серцеві глікозиди, не можна використовувати
безпосередньо, бо при цьому неможливо точ-
но дозувати кількість глікозиду. Крім того,
глікозиди в них часто супроводяться токсич-
ними речовинами, отже медицина використо-
вує виключно хімічно чисті глікозиди, виді-
лені з рослинної сировини. Серцеві глікозиди
містяться в свіжих листках червоної і шер-
стистої наперстянок, в морській цибулі, лист-
ках олеандра, свіжих листках конвалії, в
горицвіті весняному, в насінні строфанту.
В деяких рослинах зустрічаються антраглі-
козиди, що мають проносні властивості (їх ми
розглядаємо нижче, при описі фенолів).

До глікозидів належать і сапоніни, гіркі
речовини та деякі дубильні речовини.

Сапоніни — глікозиди різної природи, які
утворюють з водою піну подібно до мила. Во-
ни подразнюють слизові оболонки, бо діють
як поверхнево активні речовини, а тому при
вживанні їх усередину посилюють перисталь-
тику кишечника, а, отже, і перетравлення їжі,
секрецію залоз, відходження мокроти з брон-
хів, полегшують відкашлювання, дають і сечо-
гінний ефект. Потрапляючи в плин крові, сапо-
ніни діють негативно, бо розчиняють червоні
кров'яні тільця. Сапоніни вводять до бага-
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тьох сечогінних, ниркових, жовчогінних і та-
ких, що сприяють обмінові речовин, чаїв і
зборів. Сапоніни містяться в листі берези,
плюща і підбілу, в насінні гіркокаштану й ко-
рені солодки.

Жири і жирні олії. Вони бувають як рос-
линного, так і тваринного походження. Залеж-
но від хімічної природи при кімнатній темпе-
ратурі вони можуть бути рідкими, густими
і твердими. Хімічно вони становлять ефіри
жирних кислот різної природи з гліцерином,
триатомним спиртом. До одної молекули гліце-
рину приєднуються три молекули кислот,
однакових або, частіше, різних. Під впливом
натрієвого або калійного лугу ефірні зв'язки
порушуються, жирні кислоти утворюють
з лугом солі, які становлять звичайне мило,
тверде з натрієм, рідке — з калієм, а гліцерин
залишається у розчині.

Жири й олії становлять важливий продукт
харчування, застосовуються в техніці, косме-
тиці, а також мають фармацевтичне викорис-
тання. Так звані ненасичені жирні кислоти,
що мають в молекулі один, два (як у ліноле-
вої), три (як у ліноленової) або навіть чотири
(як у арахідонової кислоти) подвійні зв'язки
між атомами вуглецю і трапляються лише в
рослинних жирах і так званому риб'ячому жи-
рі, в організмі людини не синтезуються, але
потрібні для багатьох біохімічних процесів,
і тому їх відносять до незамінних продуктів
живлення. Суміш ненасичених жирних кис-
лот називають вітаміном F. Безпосередньо з
лікарською метою застосовується рицинова
олія — як проносний засіб. Мазі, емульсії,
пасти, жирові екстракти з лікарських рослин
або з ефірних олій готують на жирах, які сприя-
ють поглинанню активних речовин організ-
мом, пом'якшують і продовжують їхню дію.
Жири і жирні кислоти малостійкі, особливо
ненасичені; вони окислюються, твердіють, ста-
ють темними, набирають неприємного запаху.
На це потрібно звертати увагу при викорис-
танні їх. Найпоширеніші в наших умовах —
соняшникова і рапсова олія, лляна і кукуруд-
зяна, в Середній Азії — бавовникова, а у сві-
товій практиці ще й оливкова (прованська
олія), арахісова, кокосова і пальмова.

Ефірні олії. Це — леткі, з характерним
сильним запахом і смаком, маслоподібні, не-
розчинні у воді, здебільшого безбарвні або
слабо забарвлені рідини. На відміну від
справжніх жирів вони не залишають жирової
плями на папері, бо випаровуються вже при
кімнатній температурі. Ефірні олії утворюють-
ся виключно в рослинах, але мають надзвичай-
но сильні фізіологічні й фармакологічні вла-
стивості. У чистому вигляді їх одержують пе-
регонкою з водяною парою, поглинаючи жи-
рами, подекуди вичавлюють під пресом або ж
екстрагують рідкою вуглекислотою та інши-
ми розчинниками. У фітотерапії їх вживають
не лише очищеними, наприклад, для інгаляцій
чи у приладі «Фітон», а й у настойках, які
роблять на спирті, враховуючи нерозчинність
терпенів у воді, або в напарах, як скажімо, це
роблять з листям шавлії або евкаліпту для по-
лоскання. Ефірні олії розчиняються спиртом,
ефіром або жирами і в таких формах дуже



широко використовуються у парфюмерії. Ефір-
ні олії знаходять також важливе застосування
у харчовій промисловості — у прянощах і спе-
ціях.

Ефірні олії розрізняють і називають за рос-
линами, з яких їх одержують: м'ятна, лавандо-
ва, трояндова тощо. Кожна з них становить
суміш кількох або кільканадцяти окремих
хімічних сполук — терпенів і їхніх похід-
них. Терпени — вуглеводні, тобто складаються
лише з С і Н і характерні тим, що в молекулах
у них є багато ненасичених вуглецевих
зв'язків, які зумовлюють високу хімічну
активність цих речовин. Розрізняють монотер-
пени, сесквітерпени і дитерпени (терпени з
більшою кількістю конденсованих молекул
утворюють смоли і каучук). Вуглевод може
замінити один з атомів водню на якусь іншу
молекулярну групу і таким чином придбати
нові якості.

Приклади монотерпенів: як вуглеводні
мирцин і оцимін, а вже як їхні похідні альде-
гіди і кетони зустрічаються у складі багатьох
ефірних олій. Це — цитронелол, цитраль, ли-
монен, α-пінен, ментол, миртенол, борнеол,
камфора, вербенон і піперитон. Сексвітерпе-
ни є в сандаловому дереві (β-санталін), в ев-
каліптовій олії — кадинол і евдесмол. Ди-
терпени зустрічаються досить рідко, відомі
α-камфорен, фітол (входить до складу хлоро-
філу), абієтинова кислота.

В рослинах ефірні олії містяться в особ-
ливих клітинах — вмістищах, і виходять звід-
ти після руйнування або ж при підігріванні.

Фізіологічна дія ефірних олій здійсню-
ється різним шляхом. При безпосередньому
контакті їх із шкірою викликається подраз-
нення, посилюється приплив крові до цього
місця (гіперемія), що використовують при ком-
пресах і сполоскуваннях з ефірно-олійними
напарами. При надто високій концентрації
або тривалій дії можна викликати опік шкіри.
Розчинені в жирах (в'єтнамський бальзам
«Золота зірка») ефірні олії при нанесенні на
шкіру локально гальмують запалення (анти-
флогістична дія). Через шкіру вони можуть
проникати у кров і розноситись по тілу. Але
певніше їх вдихання при інгаляціях: полег-
шується відкашлювання.

Потрапляючи до рота і подразнюючи нер-
вові закінчення, ефірні олії діють через нер-
вову систему на шлунок, зумовлюючи поси-
лення секреції шлункового соку, секрету під-
шлункової залози і жовчі, тобто тих соків і
ферментів, що в основному здійснюють про-
цес перетравлювання і засвоювання їжі. Тим
самим вони діють на апетит, нормальне, здо-
рове споживання їжі, що й досягається смако-
вими додатками до страв, консервів тощо
(кріп, петрушка, кмин, коріандр та багато ін-
ших).

Ефірні олії діють і на сечовидільні орга-
ни. Пояснюють це тим, що ліки з чебрецем
або чистий тимол (з олії чебрецю) або інші
діуретичні ліки з ефірними оліями розширю-
ють судини фільтруючої системи нирок (неф-
ронів) і роблять їх легше проникними. Важ-
ливими ліками з такою дією є «ягоди» ялівцю,
корені петрушки, насіння чи листя любистку.
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Отже, в цілому ефірні олії є важливими
ліками для очищення організму від мокрот,
сечі та інших відходів, вони виявляють спаз-
молітичну дію на м'язи кишечника, приско-
рюючи травлення. Вони також поліпшують
виділення молока у матерів-годувальниць.
Деякі ефірні олії, наприклад, м'ятна, мають
чітку жовчогінну дію і застосовуються при
запаленнях жовчного міхура та при жовтя-
ницях.

Разом з тим зловживати ефірними оліями
не можна. Вони можуть спричинити значну
шкоду при менструаціях і вагітності через
припливи крові (аж до аборту).

І, нарешті, ефірні олії виявляють чітку
статичну дію на бактерії, особливо на такі, що
мають просякнуту жироподібними речовина-
ми оболонку і через це дуже стійкі до інших
дезинфекційних засобів (стафілокок). Обку-
рювання ефірними оліями застосовується для
дезинфекції приміщень, одягу та шкіри. Ос-
кільки ефірні олії здебільшого мають приєм-
ний для людини запах, такий захід сприяє й
підвищенню самопочуття.

Найхарактерніші ефіроолійні рослини: ва-
леріана, фенхель, кріп, коріандр, лаванда, лю-
бисток, меліса, мускатник, м'ята, петрушка,
розмарин, шавлія, чебрець, материнка, ялівець,
полин, лимон, апельсин, троянда.

Воски — ефіри вищих жирних кислот з
вищими спиртами, часто в суміші з вільними
жирними кислотами і спиртами, а також з пара-
фінами та іншими речовинами; нерозчинні
у воді, не перетравлюються ферментами. Вони
утворюються на поверхні листя і плодів
багатьох рослин як захист від випаровування,
їх виробляють і деякі комахи, наприклад,
бджоли, але походження їх, як вважають,
рослинне. Бджолиний віск використовують у
фармацевтичній практиці та в народній меди-
цині. Розрізняють білий і жовтий віск. Це
переважно ефір пальмітинової кислоти з мі-
рициловим спиртом, він містить і 10—14 %
церотової й невелику кількість неоцеротової
кислот. Карнаубовий віск — рослинного по-
ходження, з листя бразільської воскової
пальми, він складається з суміші ефіру церо-
тової кислоти, мірицилового спирту і вільних
кислот (карнаубової і церотової), спиртів (це-
рилового і мірицилового) та вуглеводнів (па-
рафінів).

Гіркоти. Під такою загальною назвою
об'єднують різноманітні сполуки, що мають
гіркий смак і чия дія на організм пов'язана з
цим. Переважно це терпени або їхні похідні,
часом — глікозиди. Гіркота з ісландського мо-
ху (лишайника) — центрарієва кислота. Най-
частіше гіркоти є в рослинах родин айстрових
(складноцвітих), тирличевих і губоцвітих. Гір-
коти посилюють секрецію залоз — слинних,
шлунку, підшлункової, печінки і жовчного мі-
хура, їх застосовують у багатьох препаратах
і зборах з лікарських рослин. Під впливом гір-
кот посилюється виділення слини, шлунково-
го соку, секрету панкреатичної (підшлунко-
вої) залози і жовчі, в них зростає активність
відповідних ферментів, внаслідок чого по-
ліпшується весь процес травлення. Гіркоти ді-
ють через смакові подразнення язика, через



рефлекси парасимпатичної нервової системи
на внутрішні органи. Щоб отримати згадану
дію, їх випивають повільними ковтками за
0,5—1 годину до їди; часом досить потримати
гіркоту в роті, щоб викликати рефлекторну
реакцію. Лікувальне значення гіркот полягає
в тому, що вони збуджують весь шлунково-
кишковий тракт і внаслідок цього усуваються
вади, пов'язані з застоєм, поганим перетрав-
ленням їжі — відчуття переповнення й тиску
в ділянці шлунка, печія, відрижка, бродіння
й здуття, в'яле випорожнення та запори. Вони
корисні й при захворюваннях печінки, при
жовтусі, запаленнях жовчного міхура і жовч-
них проток.

Феноли. Група дуже різноманітних речо-
вин, дуже поширених у рослинному світі. За-
гальним для них, що об'єднує в одну групу, є
наявність у молекулі ароматичного (бензоль-
ного) ядра, яке несе одну гідроксильну, або
фенольну, оксигрупу. При ароматичному ядрі
можуть бути й дві, і три оксигрупи, через що
розрізняють моно-, ди- і трифеноли. Ці окси-
групи є головними реактивними групами фе-
нольних сполук.

При наявності в молекулі кількох арома-
тичних ядер з відповідними оксигрупами ви-
никають поліфеноли. Найпростішим фенолом
є власне фенол, або карболова кислота, мо-
гутній дезинфекційний засіб. До дифенолів
відносять пірокатехін, резорцин і гідрохінон;
до трифенолів — пірогалол, оксигідрохінон і
флороглюцин.

Під впливом ферментів феноли здатні
полімеризуватися у великі нерозчинні у воді
молекули дубильних речовин, лігніну, мела-
нінів і гумусу.

Коли до простого мономерного фенолу
приєднується один атом вуглецю з кислотною
групою, утворюється оксибензойна кислота
і її похідні. Коли ж приєднується тривуглеце-
ва комбінація, то утворюється група оксико-
ричних кислот і кумаринів. Сполуки, що скла-
даються з двох ароматичних ядер і тривугле-
цевого радикалу, відносять до флавоноїдів і
ділять їх на підгрупи катехінів, лейкоантоці-
анів, флавонів і флавонолів (жовті барвники
квіток), та антоціанів (сині, червоні й фіо-
летові пігменти квіток і листя). В рослинах
зустрічаються поліфеноли ще складнішої
структури.

Фенольні сполуки утворюються в усіх ор-
ганах рослин з цукрів і беруть участь у про-
цесах дихання в клітинах, переносячи водень
від окислювальних молекул. У рослинах вони
відіграють роль відходів метаболізму, тобто
екскретів, які в процесі еволюції виявились
корисними, бо відлякують тварин від поїдан-
ня рослинної маси, тобто вони забезпечують
імунітет. Вони є й резервними речовинами.
Фенольні сполуки виявляють сильну дію на
ріст рослин, гальмуючи проростання насіння,
видовження стебел і коренів. Вони мають силь-
ні фітонцидні властивості й забезпечують іму-
нітет рослин до грибної, а особливо до бак-
теріальної інфекції. Часто своїх захисних фе-
нолів у здорової рослини немає, вони утво-
рюються в ній як реакція на зараження збуд-
ником захворювання.
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Фенольні сполуки відіграють важливу
роль при загоюванні ран, поділі клітин, а та-
кож у захисті тканин від проникаючої радіа-
ції, від вільних радикалів, мутагенів та силь-
них окислювачів. Вміст фенольних сполук у
рослинах коливається у великих межах. Такі
речовини, як оксибензойні кислоти й кумари-
ни є у багатьох рослинах, а деякі феноли —
тільки в певних видах рослин. їхній вміст та-
кож: залежить від зовнішніх умов. Так, без
ультрафіолетового опромінення кількість хло-
рогенової кислоти різко зменшується. Зрос-
таючи ж у горах, де кількість ультрафіолето-
вої радіації вища, рослини вміщують значно
більше антоціанів і флавонолів. Це слід вра-
ховувати при заготівлі такої лікарської сиро-
вини, де головну роль відіграють фенолвмісні
сполуки.

Флавоноїди — похідні фенольних сполук,
жовті, коричневі пігменти рослин. Вони вияв-
ляють різноманітну фітотерапевтичну дію.
Зустрічаються в багатьох рослинах у вигляді
глікозидів, а також і в чистому вигляді. Най-
відоміші у фітотерапії флавоноїди: рутин,
гесперидин, гіперозид, кверцетин, кемпферол
та апігенін.

Найістотніша фармацевтична дія флаво-
ноїдів полягає в регулюванні стану капілярів,
зокрема вони підвищують їхню проникність
при атеросклерозі й тим самим сприяють зни-
женню й нормалізації кров'яного тиску. Їм
приписують і дії діуретичну (сечогінну),
спазмолітичну й холеретичну дію на організм
людини; вони розширюють капіляри, зни-
жують тиск крові, тонізують серцеві м'язи,
розширюють коронарні судини, зменшують
згортання крові. Флавоноїди містяться як
одна з діючих сполук у багатьох рослинах;
розширюючи капіляри, вони полегшують вплив
ін. активних сполук. До найзначніших джерел
флавоноїдів належать квітки арніки, листя
берези і підбілу, верес, квітки бузини чорної,
квітки ромашки, цвіт липи, корінь петрушки,
плоди кінського каштану, хвощ польовий та
корінь солодки.

Дубильні речовини. Хімічно — це поліме-
ризовані фенольні сполуки. Їхня дія полягає
в тому, що вони ущільнюють і закріплюють
білкові молекули в поверхневих шарах шкіри
або слизових оболонок, які внаслідок цього
стають стійкішими проти зовнішніх впливів
і менш проникними. Цю їхню властивість ви-
користовують і в промисловому дубленні
шкур. Дубильні речовини добре розчиняються
у воді. З білковими молекулами, наприклад,
желатиною, а також з алкалоїдами й солями
важких металів вони утворюють нерозчинні
осади.

Дубильні речовини ділять на два ряди —
пірогалоловий і пірокатехіновий, залежно від
того, яка з названих сполук лежить у їхній
основі. За поширенішою класифікацією ду-
бильні речовини ділять на конденсовані й гід-
ролізовані. Гідролізовані мають у своїх вели-
ких полімерних молекулах ефірні зв'язки, які
легко розщеплюються з приєднанням води
(гідролізуються) під дією ферментів і слабких
кислот і навіть при кип'ятінні. Це в основно-
му похідні галової кислоти, таніну або елаго-



вої кислоти. Конденсовані дубильні речови-
ни не розщеплюються, бо зв'язки між моле-
кулами в них іншого характеру. До них на-
лежать катехіни чаю. Під впливом сильних
кислот або при окисленні вони утворюють
червоні продукти флобафени (наприклад, на-
стій чаю і взагалі багатьох рослин при стоян-
ні темніє).

На смак дубильні речовини в'яжучі, терп-
кі, бо слизова оболонка рота, а також будь-
яка інша слизова оболонка, з якою настає без-
посередній контакт дубильних речовин, стає
тугішою, ущільнюється, і завдяки цьому вони
протистоять запаленням під дією інфекцій і
подразнюючих речовин. Приплив крові змен-
шується, невеликі капіляри можуть взагалі
перекриватися, хворобливе відділення рясно-
го слизу зменшується, надто сильна перисталь-
тика шлунково-кишкового тракту, спричине-
на розладами травлення, уповільнюється.

Дубильні речовини застосовуються зов-
нішньо на шкірі у вигляді ванн і примочок,
для обробки шкіри обличчя або голови, особ-
ливо при надмірній жирності і утворенні лу-
пи, для зупинки невеликих кровотеч на шкі-
рі, проти легких опіків, наприклад проти со-
нячних опіків, для обробки ран і обморожень,
особливо на руках і ногах, проти потіння ніг.
Внутрішньо їх застосовують для полоскання
рота при запаленні ясен і ротової порожнини,
горла при ангіні, проти запалення слизової
оболонки шлунка і кишечника, а також для
промивання шлунка проти проносу. Однак
при захворюваннях шлунково-кишкового трак-
ту необхідно насамперед звернутися до ліка-
ря для з'ясування можливих інфекцій!

Дубильні речовини входять і до деяких
протигеморойних засобів (свічки, мазі). Їх за-
стосовують і як протиотруту при інтоксика-
ції солями важких металів та алкалоїдами,
поки ці отрути ще знаходяться в шлунку.

Як і катехіни та флавоноїди, дубильні ре-
човини відіграють важливу роль у гасінні в
організмі так званих вільних радикалів, тобто
уламків молекул, які утворюються під дією
радіоактивного випромінювання і з деяких
інших причин і, маючи надзвичайно високу
реакційну силу, руйнують важливі структури
живих клітин, наприклад, ДНК. З цим, зокре-
ма, пов'язують процеси старіння організмів.
«Гасячи» вільні радикали, таніни дають нам
змогу зберігати молодість і здоров'я.

Особливо багато дубильних речовин у
рослинах вологих тропічних лісів, але й наша
флора багата на них. Найбільшу кількість ду-
бильних речовин містять гали (кулевидні ут-
ворення на листках дуба, фісташки, що вини-
кають після наколювання комахами, які від-
кладають у гали яйця). Багато дубильних речо-
вин є в сумаху, скумпії, бадані товстолисто-
му, в корі дуба і ялини, верби і вільхи, в де-
ревині й листках каштану їстівного, а з тра-
в'янистих рослин — у гірчаку дубильному,
кермеку, щавлі та ревені.

Важливим джерелом дубильних речовин
у побуті є звичайний чорний чай, у якому
міститься багато так званих катехінів, які ста-
ють активними для організму після окислен-
ня. При довшому стоянні розчину чаю, як і
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інших дубильних речовин, вони полімеризу-
ються (конденсуються) в червонувато-корич-
неві водонерозчинні флобафени і їхня актив-
ність знижується. Багато дубильних речовин
є в листі вересу, брусниць і буяхів, у перце-
вій м'яті, розмарині, шавлії (в останніх трьох
є й ефірні олії!), в листках і молодих плодах
волоського горіха.

Фенольні сполуки зумовлюють дезинфі-
куючі й лікувальні властивості прополісу —
бджолиного клею. Бджоли збирають сирови-
ну для прополісу з клейких бруньок тополі
та інших рослин.

Антраценові сполуки, похідні трицикліч-
них конденсованих фенолів, виявляють послаб-
люючу дію на товстий відділ кишечника. До
цих речовин належать емодини: франгулае-
модин з жостеру проносного, реумемодин —
з ревеню, алоїн — з алое та сеннідин — з сен-
ни індійської. В рослинах вони перебувають
у формі глікозидів, входять до складу про-
носних чаїв, які діють через 6—10 годин. Ін-
коли ці засоби приймають для схуднення,
однак це небезпечно через фізіологічне зви-
кання. М'язи кишечника стають ще в'яліши-
ми, дуже ушкоджується слизова оболонка че-
рез постійне подразнення, і тому цього не
можна робити.

Смоли, гумі, бальзами і молочний сік.
Це — рідкі або густі, тягучі продукти рослин-
ного метаболізму. Вони спочатку утворюють-
ся у спеціальних судинах або вмістищах як
рідини, але, виходячи на поверхню рослини,
висихають, окислюються й загусають. Смо-
ли утворюються нормально або після штуч-
ного поранення рослинні Вони мають аморф-
ний, склоподібний вигляд, розчиняються в ор-
ганічних розчинниках (спирт, ефір), при на-
гріванні плавляться, горять з кіптявою.

Гумі — затверділі виділення слизистих,
переважно вуглеводистих речовин (вишневий
клей). Смологумі — мішані виділення гумі і
смоли разом, наприклад, миро. Бальзамами
називають розчинені в ефірних оліях або ін-
ших розчинниках смоли. Наприклад, перуан-
ський бальзам складається з суміші бензило-
вих ефірів бензойної й коричної кислот і дов-
го зберігається у напіврідкому стані. Молоч-
ний сік з перерізаних судин витікає й заси-
хає у вигляді білуватих скупчень (опій з не-
дозрілих коробочок маку, каучук з надріза-
ної кори гевеї бразільської і багатьох інших
тропічних рослин). Вони мають антибактері-
альні та інші лікувальні властивості й вико-
ристовуються як сировина у фармацевтичній
промисловості.

Вітаміни. Насамперед це речовини висо-
кої фізіологічної активності, які мають різно-
манітну хімічну природу й виконують в орга-
нізмі людини різні біохімічні й фізіологічні
функції. Загальним для них є те, що вони
(хоч би в дуже невеликих кількостях) обо-
в'язкові для нашого існування, а коли їх не-
має в раціоні, настають захворювання і навіть
смерть. Класифікація вітамінів складалась
історично, в міру відкриття їх, а тому і в їх-
ніх назвах, і в хімічних формулах немає ні-
якого логічного принципу. Деякі вітаміни
входять до складу ферментів, інші є важли-



вими проміжними продуктами обміну речо-
вин, з яких виникають необхідні для організ-
му сполуки, треті є постачальниками функ-
ціональних груп. Зелені рослини здатні до
синтезу практично всіх вітамінів, і тому самі
в них нестачі не відчувають, тоді як більшість
бактерій, грибів, тварин і, звичайно, люди по-
требують готових речовин типу вітамінів. В
медицині вітаміни ділять на жиророзчинні
(провітамін A, D, Е, К,) і водорозчинні (група В,
С, Р, Н). Дефіцит вітамінів зумовлюється тим,
що вони є не в кожному харчовому продукті,
легко руйнуються при кип'ятінні, консерву-
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ванні та зміні кислотності середовища. Ме-
дична промисловість випускає препарати
окремих вітамінів і їхніх комбінацій, роз-
раховані на певні вікові категорії пацієн-
тів, однак існує цілком слушне переконання,
що вітаміни, які входять природнім шляхом
до споживаних нами страв, цінніші за хімічні
порошки й таблетки. Здебільшого вітамінну
активність виявляє не одна речовина, а група
споріднених сполук, які в організмі людини
перетворюються на потрібну форму.

В таблиці наведено перелік основних ві-
тамінів.

Вітаміни і їхні функції

Назва, синонім

Провітамін А, аксе-
рофтол. В його групу
входять А1, А2, неовіта-
мін А, ангідровітамін А,
дегідровітамін А, рети-
нен1, ретинен2, кітол.

Вітамін В1, тіамін,
аневрин, анейрин.

Вітамін В2, рибофла-
він, лактофлавін; 6,7-ди-
метил-9-(D-і-рибітил)-
ізоалоксазин.

Вітамін В3, пантоте-
нова кислота, фактор
А—Р; дигідрокси-диме-
тилбутирил-аланін.

Вітамін В5, РР, ніко-
тинова кислота, ніацин;
амід нікотинової кисло-
ти, ніацинамід.

Вітамін В6, піридок-
син, адермін, 2-метил-
3-гідроксі- 4,5-дигідро-
ксиметил-піридин.

Вітамін Вс, вітамін М,
фолієва кислота, пте-
роїлглутамінова кисло-
та, N-/4 (2-аміно-4-гідро-
ксі-6-птеридил метил) —
аміно-бензоїл) — глута-
мінова кислота.

Хімічні властивості

Розчинний у жирах,
чутливий до окислен-
ня, відносно термостій-
кий. Хімічно становить
половину молекули β-
каротину.

Розчинний у воді;
нетермостійкий. Є ко-
ферментом кокарбо-
ксилази.

Розчинний у воді,
досить стійкий в кисло-
му середовищі, швидко
руйнується в лужному;
термостійкий, але чут-
ливий до світла. Є ко-
ферментом різних оки-
слювально-відновлю-
ваних систем, зокрема
флавінових оксидаз.

Розчинний у воді,
термостійкий; з кисло-
тою або лугом руйнує-
ться. Входить до скла-
ду ферменту ацетила-
зи, що бере участь у
процесах дихання.

Розчинний у воді,
термостійкий. Входить
до складу речовин-
переносників енергії в
клітинах.

Розчинний у воді,
термостійкий, світло-
чутливий. Є кофермен-
том декарбоксилаз де-
яких амінокислот, вхо-
дить до складу транс-
аміназ.

Розчинний у воді,
нестійкий, легко руй-
нується при нагріванні,
дії окислювачів, від-
новлювачів, світла.

Поширення, біохімічна роль

Провітамін А, або каротин, міститься в
зелених частинах рослин, у листі люцерни,
конюшини, кропиви, петрушки, салату,
моркви, в томатах, червоному перці, в пло-
дах обліпихи, горобини, абрикоса, шипши-
ни. Захищає епітелій, забезпечує нормаль-
ний стан шкіри, слизових оболонок очей,
сприяє загоюванню ран.

Міститься в зелених частинах рослин,
у зовнішніх частинах зернівок (чорний хліб,
висівки), в горіхах, картоплі, пивних дріжд-
жах, моркві. Регулює вуглеводний обмін.

Є в будь-якій рослинній і тваринній клі-
тині; у великій кількості в дріжджах, про-
рощених зернах злаків, висівках, пліснявих
грибах.

У дріжджах, поверхневих шарах зерні-
вок (висівки).

Міститься в зовнішніх шарах насіння і
в молодих проростках злаків, в арахісі, го-
росі, в картоплі, капусті, томатах, гречці.
Є активатором фосфорного, вуглеводного і
жирового обміну.

В дріжджах, насінні, проростках злаків.
В організмі він утворюється з піридоксалу
і піридоксаміну.

У зелених рослинах, шпинаті, грибах,
дріжджах. Бере участь у біосинтезі тиміну,
що входить до складу РНК, тобто, важли-
вий для росту і білкового обміну, при ліку-
ванні променевої хвороби.
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Продовження

Назва, синонім

Вітамін Н, біотин,
біос-ІІ, коензим R.

Фактор Р, р-аміно-
бензойна кислота.

Інозит, біос-І, мезо-
інозит, гексагідрокси-
гексагідробензол.

Вітамін В12, ціанкоба-
ламін; α-(5,6-диметил-
бензимідазоліл) -кобал-а-
мід-ціанід.

Вітамін С, аскорбі-
нова кислота.

Вітамін D; в його
групу входять D2, D3, або
холекальциферол, і D4.

Вітамін Е, токофе-
рол; у його групу вхо-
дять токофероли.

Вітамін К; в його гру-
пу входять не менше
як п'ять споріднених
сполук.

Вітамін F, до його
групи входять кислоти:
лінолева, ліноленова.

Вітамін Р, цитрин.

Вітамін Т, термітин.

Хімічні властивості

Розчинний у воді,
термостійкий. Є ко-
ферментом гексокіна-
зи, карбоксилази.

Термостабільний,
погано розчиняється у
воді.

Розчинний у воді.

Розчинний у воді,
термостійкий, на світлі
розпадається. Є коен-
зимом метіонін-син-
тази.

Розчинний у воді,
дуже чутливий до
окислення і нагріван-
ня, нестійкий. При збе-
ріганні рослин майже
повністю руйнується.

Розчинний у жирах,
термостійкий. Сприяє
відкладанню кальцію в
кістках.

Розчинний у жирах,
дуже термостійкий,
чутливий до світла і
окислення.

Розчинний у жирах,
світлочутливий.

Розчинний у жирах,
стійкий.

Суміш флавонів:
еріодиктіолу і геспери-
тину; рутин. Важко
розчинні у воді.

Формула точно не
наводиться. Розчиняє-
ться у воді і спиртах.
Стійкий до t°—120 °С.

Поширення, біохімічна роль

Входить до групи вітаміну В, міститься
у висівках, горіхах, моркві, листкових са-
латах. Синтезується кишковою мікрофло-
рою. Бере участь в обміні жирів, вуглеводів,
білків; лікує дерматити. В дефіциті практич-
но не буває.

Постійно міститься в рослинних і тва-
ринних тканинах.

Міститься в насінні, проростках, у дрі-
жджах.

Зустрічається в актиноміцетах, зелених
рослинах. Прискорює синтез ДНК, а тим
самим ріст клітин, бере участь у створенні
червоних кров'яних тілець. Дуже важли-
вий для вагітних.

Міститься в зелених рослинах, картоплі,
цибулі, редисці, лимонах, апельсинах, шип-
шині, нестиглих волоських горіхах, чор-
ній смородині, червоному перці, актинідії —
до 1 % . Бере участь в окислювально-від-
новлювальних реакціях. При недостачі ві-
таміну С кровоточать ясна, хитаються і ви-
падають зуби— (цинга).

В організмі утворюється при ультра-
фіолетовому опроміненні з ергостерину,
який міститься в зелених рослинах, грибах,
особливо в олії. Антирахітичний фактор,
особливо важливий для дітей.

В зелених частинах рослин міститься 10—
40 мг % , в насінні до 80 мг % , в борошні
разового помолу, в олії з зародків жита
і пшениці, в лляній і оливковій олії, шипши-
ні, кунжуті, арахісі, салаті.

Завжди міститься в хлоропластах, тобто
в зеленій масі рослин. Сприяє згортанню
крові при пораненнях.

Складова частина соняшникової, лляної,
оливкової олії; міститься в насінні багатьох
жироолійних рослин. Захищає шкіру, вво-
диться до складу кремів.

В лимоні, червоному перці, шипшині, чаї,
чорниці, чорній смородині. Підвищує стій-
кість і проникність стінок кровоносних су-
дин, антисклеротичний фактор, протидіє
променевій хворобі.

У дріжджах та інших грибах.

Деякі вітаміни, наприклад А, нагрома-
джуються в печінці й тому організм людини
може деякий час обходитися цим запасом.
Однак здебільшого найважливіші вітаміни
(групи В, С) в організмі нагромаджуються
недостатньо й швидко настає нестача їх.
Необхідно слідкувати за тим, щоб вітаміни
були в їжі щодня. Особливо це важливо в
зимово-весняний період, коли в продуктах

внаслідок тривалого зберігання вміст вітамі-
нів дуже знижується. Нестача вітамінів у хар-
чуванні призводить до авітамінозу. В крайніх
проявах це надзвичайно серйозні хвороби, що
закінчуються смертю: відсутність вітаміну С
призводить до цинги, або скорбуту; коли
в харчуванні немає вітаміну В1, розвивається
хвороба бері-бері, РР — пелагра. При негли-
бокому авітамінозі спостерігається втомлю-



ваність, лупиться и тріскається шкіра на руках
і ліктях, відбувається запалення слизових
оболонок, порушується процес травлення.

При надлишку деяких вітамінів, напри-
клад А, спричинюється своєрідне отруєння —
гіпервітаміноз. Не слід забувати, що вітамі-
ни — біологічно активні речовини і зловжи-
вати ними не слід. Дехто рекомендує при
простудних захворюваннях приймати до 1 г
і більше вітаміну С, тобто 10—15 добових
норм. Цей захід дійсно допомагає, однак зло-
вживати цим не варто, оскільки настає неба-
жане звикання і в організмі виникають фер-
менти, які дуже швидко руйнують вітамін,
і коли людина переходить на нормальне хар-
чування, у неї виявляються ознаки авітамінозу.
Вітаміни потрібні для життя не лише людям,
а й мікроорганізмам.

Стало відомо, що серед органічних речо-
вин є так звані антивітаміни. Вони мають
подібну до вітамінів структуру молекул, але
з деякими відмінностями. Ці молекули вхо-
дять у метаболізм, як і вітаміни, але через
ті відмінності не проходять його до кінця,
«запирають» його, а через це в усьому орга-
нізмі спостерігаються такі самі явища, як і при
нестачі вітамінів. Так, стрептоцид — антивіта-
мін для пара-амінобензойної кислоти (віта-
міну Р), який потрібен для багатьох інфекцій-
них мікроорганізмів, а також для росту моло-
дих організмів.

Найкращим регулятором задоволення по-
треби у вітамінах є сам організм, якому не-
обхідно давати свіжу й різноманітну їжу,
а вже він сам відрегулює, скільки і чого йому
потрібно.

Збуджуючі засоби стимулюють діяльність
окремих органів або тканин чи цілого орга-
нізму. До найпоширеніших речовин рослин-
ного походження відносять насамперед ко-
феїн, який міститься в листках чаю й насінні
кави і який збуджує центральну нервову си-
стему, а через це тонізує весь організм; він
же діє й сечогінно. Дуже сильно стимулює
центральну нервову систему стрихнін з насіння
строфанту, зумовлюючи загальне піднесення
всіх життєвих функцій, загострення зору, слу-
ху і больових відчуттів та посилюючи діяль-
ність серця, органів травлення і дихання. Кам-
фора з камфорного лавра, модрини та деяких
інших рослин стимулює діяльність серця і ди-
хання. Аналогічно діють синтетичні корді-
амін і коразол. Алкалоїд ефедрин з ефедри
хвощової зумовлює стимуляцію симпатичної
нервової і судинної систем. Його синтетич-
ний аналог фенамін застосовують проти втоми,
він загострює увагу, слух і зір.

Велику групу збуджуючих, тонізуючих
речовин становлять сполуки з женьшеня, ара-
лії манчжурської, заманихи високої, елеуте-
рокока колючого, а також із левзеї, арніки,
лимонника китайського, родіоли рожевої й
тирличу жовтого. Вони мають різну хімічну
природу, належать здебільшого до стероїдних
і тритерпенових глікозидів, до похідних ліг-
нанів, але всіх їх поєднує спільна дія на орга-
нізм людини. Вони тонізують життєві процеси,
нормалізують кровообіг, дихання і травлення
й знімають скам'янілість і скутість, зумовле-
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ну стресами і спазмами гладеньких м'язів.
Через це ці речовини називають антистресо-
вими або адаптогенами, бо вони підвищують
здатність людини пристосовуватися до стресо-
вих ситуацій. Вони особливо важливі в наш час
підвищених швидкостей, нервово-емоційного
напруження.

Анестезуючі (знеболюючі) засоби. Вони
викликають втрату відчуття болю на тому
місці, де були нанесені. Найпершим засобом
було застосовано кокаїн — алкалоїд з рослини
кока. Оскільки цей препарат небезпечний
(потрапивши у кров, він спричинює звуження
судин головного мозку, зупинку дихання і
смерть), у медицині найчастіше застосовують
синтетичні аналоги кокаїну — новокаїн, ди-
каїн, тропокаїн тощо, а також виділений з
середньоазійської березки шорсткої конво-
каїн.

Жовчогінні засоби. Жовч, що утворюєть-
ся в печінці і нагромаджується в жовчному
міхурі, виділяється в дванадцятипалу кишку
(після прийняття їжі і проходження її з шлун-
ку в кишечник). Жовч містить ферменти, що
розщеплюють жири, і речовини, які сприяють
проходженню жирових речовин у кров і за-
своєнню їх організмом. При слабкій секре-
ції жовчі їжа не перетравлюється належним
чином, а в жовчному міхурі відбувається
кристалізація жовчних кислот з утворенням
піску і камінців, які можуть перекрити жовчні
протоки і спричинити захворювання з дуже
тяжкими наслідками. В жовчному міхурі й
протоках часто бувають і запалення, утворює-
ться надлишок слизу і розводяться сторонні
мікроорганізми. Подібні захворювання печін-
ки надзвичайно посилені в наш час через по-
стійне подразнювання печінки хімічними
чинниками, особливо алкоголем, а через це
знижується працездатність, опірність організ-
му до інфекцій. Посилення секреції жовчі
сприяє видаленню піску і дрібних камінців,
слизу, мікроорганізмів, а отже, оздоровленню
всієї цієї сфери й поліпшенню процесу трав-
лення, ліквідації застійних явищ. Жовчогінні
властивості притаманні деяким ефірним оліям
(м'ятна, ментол), які входять до складу чесь-
кого препарату холагол або до препарату
ровахол, що виготовляється в НДР. Ці ефірні
олії скорочують м'язи жовчного міхура, які
й виштовхують жовч. Жирні олії, наприклад
оливкова (прованська) чи персикова, також
сприяють секреції жовчі, а головним чином
знімають спазм і розріджують саму жовч,
через що вона виливається легше через про-
токи. Шипшина, «приймочки» кукурудзи, па-
рило звичайне, хвощ польовий, ласкавець
золотистий — також типові жовчогінні рос-
лини.

Сечогінні засоби. Чай, кава, какао мають
сильні діуретичні властивості завдяки кофеї-
нові, близьким до нього сполукам. Механізм
дії цих речовин на виділення сечі полягає в то-
му, що під їхнім впливом розширюються суди-
ни в нирках, посилюється приплив крові й по-
легшується виділення сечі. Цікаво, що за своєю
хімічною будовою названі алкалоїди близько
стоять до сечової кислоти, яка утворюється
при обміні азотистих речовин у клітинах тва-



ринного організму й потребує виведення з
сечею.

Чимало й інших речовин сприяють виді-
ленню сечі, хоч фізіологічні та біохімічні
причини такої дії у них дещо інші. Сечогінну
дію виявляють такі рослини: остудник, оман,
кукурудза (стовпчики приймочок — «волос-
ся»), любисток, «плоди» ялівцю, морська ци-
буля, корені первоцвіту, насіння петрушки,
собача кропива звичайна, листя мучниці зви-
чайної, хвощ польовий та багато інших. Діу-
рез посилює і вживання будь-яких рослинних
чаїв і напарів проти інших захворювань.

В'яжучі засоби — речовини рослинного
походження (таніни, дубильні речовини), які
зумовлюють згортання білка, внаслідок чого
білкові мембрани втрачають воду, ущільню-
ються, кровоносні капіляри звужуються на-
стільки, що лейкоцити (білі тільця крові) не
можуть крізь них проходити. Шкіра, слизові
покриви ніби терпнуть, у роті від них в'яже,
відчувається терпкий смак. Однак клітини і
тканини зберігають життєдіяльність, і після
видалення в'яжучих речовин повністю віднов-
люють свою життєдіяльність. У шлунку і киш-
ках в'яжучі речовини осаджують білки їжі і
слизу, так що з них утворюються плівки, які
захищають стінки органів травлення від по-
дразнень. Через це автоматичні хвилеподібні
скорочення гладеньких м'язів, які проганяють
харчові маси через кишечник, уповільнюються
або й припиняються. Тому харчові маси довше
затримуються в кишках, з них більше погли-
нається води, і калові маси стають твердими.
Пронос під дією в'яжучих речозин припиняє-
ться, а тому їх часто застосовують саме з
такою метою.

До того ж більшість в'яжучих речовин
припиняє діяльність мікрофлори, затримуючи
поділ клітин і створюючи несприятливі умови.
В'яжучі речовини припиняють і кровотечу,
сприяючи зсіданню білків крові (наприклад,
при геморої).

В'яжучі речовини застосовують і тоді, ко-
ли необхідно ущільнити шкіру, зменшити ді-
яльність залоз, припинити погані запахи від
тіла.

В'яжучі засоби одержують з кори дуба,
калини, вільхи сірої, а також з її шишок, коре-
невищ родовика, змійовика, калгану, коренів
і листя бадану товстолистого, трави водяного
перцю, грициків, з листя шавлії й мучниці,
з насіння щавлю, з плодів чорниць і черемхи
та з чаю.

Кровоспинні засоби. Для того, щоб зупи-
нити кровотечу, необхідно зменшити приплив
крові до ураженого місця і зумовити утво-
рення згустка крові (тромба), який перекри-
ває ушкоджену судину чи капіляр. Перше
досягається за допомогою дубильних (в'яжу-
чих) засобів, які зумовлюють звуження судин
і капілярів і зменшують тиск крові. Одночасно
вони сприяють і утворенню згустка. В організмі
людини згортанням крові керує вітамін К, або
філохінон, який є в багатьох рослинах у скла-
ді фотосинтезуючих органів. До рослин з та-
кими властивостями належать грицики, кро-
пива дводомна, деревій, меландрій білий та
родовик лікарський. Для зовнішньої обробки
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свіжих подряпин придатні в'яжучі засоби. Для
внутрішніх кровотеч з матки і легень засто-
совують рідкий екстракт з водяного перцю
за методом академіка Кравкова, для зупинки
маткових кровотеч — препарати з ріжків
(Claviceps purpurea — грибного захворювання
жита) і жовтокореня канадського Hydrastis
canadensis.

Відхаркувальні засоби. Це — лікувальні
речовини, що сприяють видаленню мокротин-
ня (бронхіального секрету) з дихальних шля-
хів, їх приймають усередину, вони діють на
слизову оболонку шлунка, а через неї по-
дразнення передається або ж рефлекторно на
легені, або ж через блювотний центр знову
ж таки на легені. В легенях відбувається про-
цес розрідження мокротиння й нагромаджен-
ня його в великих трахеях і бронхах, звідки
воно вже легше видаляється кашлем. При за-
тримці мокротиння в легенях воно може за-
гнитися й призвести до дуже тяжких наслідків.
Відхаркувальною дією характеризуються ко-
рінь іпекакуани (блювотний корінь) з дію-
чою речовиною еметином, сенега, мильний
корінь і синюха, що містять сапоніни, мишат-
ник, корінь алтеї і солодки та багно болотяне.

Глистогінні засоби (гельмінтоциди) — це
речовини, які вбивають або принаймні при-
гнічують круглих і стьожкових червів (гли-
стів), що паразитують у кишечнику людини.
Отрути проти глистів звичайно токсичні й для
людини, тому застосовують їх у таких дозах
і формах, щоб не спричинити тяжких наслід-
ків для пацієнта. Перед застосуванням глисто-
гінних заходів необхідно визначити види па-
разитів і відповідно до цього застосувати ті
чи інші препарати.

Проти круглих червів, особливо аскарид,
застосовують цитварний полин, у якому є
згубний для них сантонін. Сантонін отруйний
і для людини, але його вживають разом з по-
слаблюючим препаратом, щоб прискорити
перистальтику й видалити мертвих і пригніче-
них живих червів разом із залишками санто-
ніну та каловими масами. Речовини чоловічої
папороті (Dryopteris filix-mas) діють проти
стьожкових глистів і хоч вони їх і не вби-
вають, зате паралізують їхні нервову і м'язо-
ву системи, так що глисти втрачають здатність
удержуватися присосками на слизовій обо-
лонці кишечника. В цьому випадку додають
і проносні засоби, щоб прискорити видален-
ня отрути з організму людини разом з пара-
лізованими червами, які згодом можуть ожити.

Глистогінні властивості притаманні й гар-
бузовому насінню; алкалоїд міститься в сіру-
вато-зеленій тоненькій плівці на насінні і він
вигідний тим, що зовсім нешкідливий для лю-
дини.

Серед тропічної та субтропічної флори
також є рослини з сильними антигельмінт-
ними властивостями. Це, зокрема, свіжі квіти
кусо (Hadema abyss inica), в яких є ефіри флоро-
глюцину з масляними кислотами, аналогічні
сполукам чоловічої папороті. Інша відома
рослина Mallotus philyppiensis служить для
виготовлення препарату «камала», який мі-
стить у собі смолоподібний ротлерин (також
похідна речовина флороглюцину).



Інсектицидні рослини. Для боротьби з
шкідливими й паразитичними комахами ба-
жано застосовувати не тільки синтетичні хі-
мічні засоби, які, незважаючи на їхню високу
ефективність, створюють небезпеку забруд-
нення навколишнього середовища, попутного
знищення корисних комах і отруєння людини
залишками, що потрапляють у харчові про-
дукти, у воду і повітря. Природні інсекти-
цидні речовини є в багатьох рослинах, вони
швидко зникають у природних умовах, пере-
творюючись на нешкідливі сполуки під впли-
вом фізико-хімічних умов та мікроорганіз-
мів. Отруйними для комах можуть бути
алкалоїди, глікозиди, сапоніни, ефірні олії та
інші сполуки, які виникли в рослинах для
захисту від поїдання тваринами.

Серед найвідоміших у домашньому вжит-
ку інсектицидних рослин слід назвати дал-
матську ромашку, порошок з якої — піре-
трум — застосовують проти вошей, блощиць
та бліх. Якоюсь мірою піретрумоподібною дією
відзначаються й ін. види ромашок. Промис-
лове значення має анабазис, з якого видобу-
вають алкалоїд анабазин, який становить не
менше 30 % інсектицидного препарату анаба-
зин-сульфату. Схожу дію на комах виявляють
і порошки та екстракти тютюну й махорки,
які містять аналогічний анабазинові алкалоїд
нікотин. Інсектицидну дію виявляють і різні
ломиноси, гармала (могильник), цикламени, че-
мериця, мильнянки, рицина (Ricinus communis),
солянки (Halostachys caspica, Halocnemum
strobilaceum), різні види рододендрона (Rhodo-
dendron), лещиця і томати, які можна застосо-
вувати як інсектициди кишкової дії.

Для контактного впливу на комах можуть
бути перспективними види сокирок (аконіту),
живокосту (Delphinium), трав'янистих софор
(Goebelia alopecuroides, G. pachycarpa), соля-
нок (Halostachys, Halocuemum), бархатного де-
рева (Phellodendron amurense), багна (Ledum
palustre).

Листя волоського горіха містить летку
речовину юглон, яка відганяє комах. Часом
листки розкладають серед одягу проти молі.
Ще кращу дію виявляє лаванда, надаючи одя-
гові приємного запаху.

Зелене листя томату містить соланін, який
токсичний для комах, а тому подрібнене на
кашку листя і витяжки з нього застосовують
для боротьби з шкідниками сільськогосподар-
ських культур.

Таким чином, лікувальні властивості лі-
карських рослин зумовлюються наявністю
різноманітних активних речовин, які ви-
являють фізіологічний вплив на організм лю-
дини або на збудників інфекційних захворю-
вань. Деякі з цих речовин виявляють цілющу
дію лише в дуже малих дозах, а при більших
спричинюють тяжке отруєння. Діючі речовини
розподілені в рослинах не рівномірно, а нагро-
маджуються в певних органах і в певну пору
року, про що згадується у відповідних статтях.

У рослині рідко коли міститься лише одна
активна сполука. Частіше активний комплекс
представлений цілою родиною спорідненш
продуктів метаболізму, здатних перетворюва-
тись на активну форму. Вміст активних ре-
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човин у зібраній сировині також значно коли-
вається залежно від генетичних властивостей
самих рослин, від впливу грунтово-кліматич-
них умов місцезростання, способу сушіння
рослин та від багатьох інших причин, які зде-
більшого неможливо врахувати. Тому вже
здавна наукова медицина намагається виділи-
ти й застосувати активну речовину в чистому
вигляді, щоб можна було точно дозувати її
кількість і позбутися можливих побічних впли-
вів від сторонніх речовин. Дозовані препарати
з рослин дістали назву галенових (на честь
давньоримського лікаря Галена, одного з за-
сновників офіцинальної медицини), а повністю
очищені від домішок — неогаленових пре-
паратів.

Однак цей напрям має разом з тим певні
вади. Активна речовина, потрапляючи в орга-
нізм людини в супроводі своїх хімічно спо-
ріднених сполук, діє здебільшого повільніше,
триваліший час і з меншими побічними ефек-
тами, ніж тоді, коли застосовувати чисту ре-
човину. Ось чому лікарі-фітотерапевти від-
дають перевагу застосуванню лікарських
рослин у цілому вигляді. Більше того, в усіх
народних медицинах рекомендується застосу-
вання не окремих рослин, а зборів, тобто су-
мішей з кількох рослин (у деяких випадках до
70). Уславлений Авіценна також не раз реко-
мендував давати хворому не одну траву, а
суміш трав з однаковою дією на організм,
бо ця дія в такому випадку буде певніша.
Як бачимо, справа тут з біохімічного і фізіо-
логічного боку ще більше заплутується, бо
в дію вступають десятки й сотні речовин.
Взаємодія між ними може бути зовсім різна.
В такому випадку, коли вплив однієї речовини
додається або віднімається від впливу іншої
речовини, говорять про адитивну дію. Речови-
ни, однак, можуть і взаємно припиняти дію
одна одної, і тоді говорять про антагонізм ре-
човин. Нарешті часто бувають і такі комбі-
нації, коли зовсім неактивна в чистому вигля-
ді сполука значно посилює дію активної. Це
явище називається синергізмом. У таких
складних умовах дозування активних речовин
майже випадає з-під контролю лікаря, бо він
не може точно знати, як будуть реагувати
між собою численні чинники суміші та ще
й при різному стані сприймаючого організму,
адже пацієнти відрізняються один від одного,
кожен має свою властиву чутливість, яка до
того ще й змінюється протягом доби й залежно
від розвитку хвороби. За таких умов лікування
значною мірою стає не наукою, а мистецтвом
і великою мірою залежить від інтуїції й та-
ланту лікаря.

Дуже важливе значення має форма виго-
товлення і застосування ліків. Здебільшого
в нашій фітотерапії використовуються вису-
шені трави чи плоди, які заварюються окро-
пом за вказаним у лікарському прописі час.
Після цього слід зцідити чай, оскільки про-
довження екстрагування веде до вилучення
небажаних речовин і до погіршення властиво-
стей виготовленого розчину. Так само суворо
треба дотримуватися й інших рекомендацій.
Не слід використовувати для настойок чи-
стий спирт, який вилужуватиме зовсім інші



речовини, і співвідношення діючих сполук у
такому екстракті буде невідповідним. Необхід-
но дбайливо стежити за якістю сухої лікар-
ської сировини, не допускати її змін, почор-
ніння, пліснявіння, прілості, бо це замість
лікування може призвести до серйозного
отруєння. Кожен вид сировини має допустимі
строки зберігання.

Сучасна техніка швидкого заморожування,
ліофілізації (висушування на холоді) та екс-
трагування з використанням адсорбентів дає
змогу виготовляти ліки з рослин економіч-
ніше і з більшою ефективністю. Над цим пра-
цює нині наука.

Лікарські рослини заготовляють у природі,
але це часом призводить до їхнього зникнен-
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ня, а тому вже з давніх часів їх вирощують
у культурі (аптекарські городи Петра І, які
дали початок сучасним ботанічним садам).
Звичайно, не всі види рослин легко переходять
у культуру, але до цього слід прагнути. Су-
часна біологія має засоби й можливості виро-
щування практично всіх важливих рослин
або ж культивування ізольовано біологічної
маси, як це робиться вже для женьшеня чи
раувольфії зміїної.

Біохімія рослин — багатюще, нескінченно
різноманітне, невичерпне джерело речовин і
засобів, які забезпечують здорове, щасливе
і повноцінне життя людей.

Академік АН УРСР A. M. Гродзінський.
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1
АБРИКОС ЗВИЧАЙНИЙ,
мореля, жерделя, рурега;
абрикос обыкновенный
Armeniaca vulgaris —
листопадне дерево, рідше кущ
родини розових. Ластки чергові,
широкі, яйцевидно-округлі, при
основі майже серцевидні, цілісні,
нерівнопилчасті. Квітки двоста-
теві, майже сидячі, 5-пелюсткові,
білі або рожеві, одиничні, рід-
ше — по дві в листкових пазухах.
Плід — соковито-м'ясиста кістян-
ка, оранжева або жовта, з барха-
тистоопушеною поверхнею. Цві-
те у квітні — травні.
Поширення. В дикому стані трап-
ляється на Кавказі, в Туркменії.
На Україні вирощують як про-
мислову культуру в південних об-
ластях, рідше — в Лісостепу й на
Поліссі.
Сировина. Використовують плоди,
насіння та абрикосову камедь.
Хімічний склад. М'якуш плодів
містить близько 27 % цукрів
(переважно сахароза), понад 2,5 %
органічних кислот (яблучна, ли-
монна, саліцилова, винна), пекти-
ни (1 % ), бета-каротин (1,6 мг % ),
аскорбінову кислоту (10 мг%),
тіамін, рибофлавін, флавоноїди,
калій (305 мг % ), залізо, срібло
тощо. У насінні є жирна олія
(30—50% ), емульсин, глікозид
амигдалін (у дикорослого абри-
коса); в камеді є арабіноза (41 % ),
галактоза (44 % ), глюкуронова
кислота (16 % ), мінеральні та біл-
кові речовини.
Використання. Лікувальна цін-
ність плодів абрикоса зумовлена
високим вмістом у них вітамінів,
мікро- і макроелементів, цукрів
тощо. Так, 100 г абрикосів впли-
вають на процес кровотворення
так само, як 40 мг заліза або 250 г
свіжої печінки. Свіжі абрикоси
корисно вживати під час вагітно-
сті, при анемії, захворюваннях
шкіри, слизової оболонки рото-

вої порожнини, при трофічних
виразках гомілки, при серцево-
судинних захворюваннях, що су-
проводяться набряками. В остан-
ньому випадку корисно практику-
вати один раз на тиждень роз-
вантажувальний день (протягом
дня за 4 рази рівними порціями
з'їдають 300 г намоченої кураги
і випивають 0,5 л абрикосового
соку з м'якушем). Сушені абри-
коси (урюк, курага) рекоменду-
ють при атеросклерозі, коронар-
ній недостатності як джерело
добре засвоюваного калію. Дітям
рекомендується вживати свіжі
абрикоси при гіпо- й авітамінозах.
При сонячних опіках лиця вико-
ристовують маски з свіжого абри-
косового соку.
Хворим на діабет і ожиріння свіжі
й сушені абрикоси слід вживати
в обмеженій кількості.
Недоцільно призначати абрикоси
для лікування і профілактики
гіпо- та авітамінозу провітаміну
А хворим на печінку та хворим
зі зниженою функцією щитовид-
ної залози, оскільки в цих випад-
ках каротин не засвоюється.
Насіння йде на виготовлення абри-
косової олії, яку використовують
так само, як персикову або мигда-
леву олію. Споживається насіння
і в харчуванні. Вживати насіння
в їжу треба обережно, не більше
як по 20 г за один раз, щоб не
отруїтися. Абрикосова камедь
(Gummi Armeniacae) виробляється
у вигляді порошку білого або жов-
туватого кольору й інколи ви-
користовується як обволікаючий
засіб.
У китайській народній медицині
насіння абрикосів у чистому виг-
ляді використовують як заспокій-
ливий засіб при кашлі та гикав-
ці, в суміші з іншими лікарськи-
ми рослинами — при бронхіті,
трахеїті, ларингіті, коклюші та
нефриті.

2

АБУТИЛОН ТЕОФРАСТА,
канатник;
канатник Теофраста
Abutilon theophrastii —
однорічна трав'яниста рослина
родини мальвових. Уся рослина
вкрита м'якими відлеглими волос-
ками. Стебло пряме, 40—150 см
заввишки. Листки чергові, великі,
округло-серцевидні, цілісні, дов-
гочерешкові. Квітки правильні,
двостатеві, жовті, 5-пелюсткові,
одиничні або в китицевидно-воло-
гистих суцвіттях. Плід — склад-
на листянка. Цвіте у червні —
серпні.
Поширення. Росте на засмічених
місцях у Лісостепу та в Степу.
Сировина. Використовують квіт-
ки, листя, коріння і насіння. Рос-
лина неофіцинальна.
Хімічний склад. Корені абути-
лону містять сапоніни і флаво-
ноїди; листки — рутин; у насінні
є жирна олія (16—19%), білки
(20 % ), сліди алкалоїдів.
Використання. В народній меди-
цині А. т. досить широко засто-
совували. Так, настій квіток ви-
користовували як потогінний за-
сіб, відвар коріння — як замінник
алтеї лікарської (від -кашлю, за-
хворювань шкіри, що супрово-
дяться запаленнями, від проносу
і гастралгії). Препарати з листя
використовували при лікуванні
гонореї, карбункулів, як рано-
загоювальні й тонізуючі засоби.
Ще популярнішим, особливо в
китайській та тібетській меди-
цині, було насіння. Його викори-
стовували як протигарячковий,
пом'якшувальний, обволікаючий,
в'яжучий, послаблюючий і сечо-
гінний засіб. Ним лікували дизен-
терію, хронічний апендицит, за-
хворювання очей, зокрема ката-
ракту.
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3
АВОКАДО,
персея американська, алігато-
рова груша;
авокадо
Persea ameiicana —
вічнозелена плодова тропічна рос-
лина родини лаврових. Дерево до
20 м заввишки. Листки цілокраї,
видовженояйцевидні або еліпсоїд-
ні, 10—20 см завдовжки і 3—
10 см завширшки. Квітки дрібні,
двостатеві, зеленаво-жовті, зібра-
ні в невелику волоть або напів-
зонтик. Плід — м'ясиста кістянка;
формою і розміром схожий на
грушу.
Поширення. Батьківщина — Цент-
ральна Америка, південна частина
Мексіки. В СРСР — у культурі
(Чорноморське узбережжя Кав-
казу).
Сировина. Як дієтичний і ліку-
вальний продукт вживають плоди.
В народній медицині, крім цього,
використовують листя і шкірку
плодів.
Хімічний склад. До складу пло-
дів входять жири (до 30 % ), білки
(1,5—4%), вітаміни (А, В1, В6, РР,
К, пантотенова кислота), невели-
ка кількість цукрів, солі калію,
натрію, фосфору, заліза, кальцію
тощо. Листки містять абакатин,
який за якостями і дією пере-
вищує алкалоїд теобромін.
Використання. Плоди використо-
вують свіжими, в салатах, кре-
мах, пюре, супах, для приготу-
вання бутербродів і виготовлення
морозива; їх консервують і замо-
рожують. Корисно вживати плоди
при анемії, атеросклерозі, цукро-
вому діабеті, гіпертонії, при за-
хворюваннях шлунково-кишково-
го тракту, особливо при гастри-
тах зі зниженою кислотністю
шлункового соку. М'якуш плодів
використовують і для виготовлен-
ня косметичних кремів. Відвар
листя і шкірку плодів викори-
стовують як глистогінний засіб
і при лікуванні ентеритів. У Фран-
ції на основі олії авокадо створено
препарат, яким лікують екземи,
склеродермію, артрози, ураження
міжзубної тканини (піорея)

4
АВРАН ЛІКАРСЬКИЙ,
бождерево, лихоманкова тра-
ва, жовчинець лікарський, гра-
ціола, благодатка;
авран лекарственный
Gratiola officinalis —
багаторічна трав'яниста рослина
родини ранникових. Стебло пря-
ме, біля основи червоно-фіолето-
ве, на верхівці чотиригранне, 15—
20 см заввишки. Листки сидячі,
супротивні, ланцетні, крапчасто-
залозисті; нижні — тупі, майже
цілокраї, решта — пилчасті, гост-
рі. Квітки пазушні, одиничні, дво-
статеві, неправильні, білі. Плід —
коробочка. Цвіте у червні — ве-
ресні.

Поширення. Росте на вологих мі-
сцях, на луках, по берегах річок
по всій території України.
Заготівля і зберігання. Заготов-
ляють надземну частину рослини
(Herba gratiolae) незадовго до
цвітіння або коріння — восени.
Сушать на горищі або під наме-
том. Зберігають у сухих примі-
щеннях. Строк придатності —
З роки. Аптеками рослина не від-
пускається.
Хімічний склад. Трава А. л. мі-
стить близько 0,3 % глікозидів
(граціолінін, граціотоксин, граціо-
зид, граціолін), сапоніни, гіркоти,
смолисті речовини, кислоти (бету-
лінову, граціолінову, дубильну,
яблучну і жирні).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати А. л. ді-
ють на серце подібно до дії на-
перстянки великоквіткової. Вони
мають сечогінні, проносні, глисто-
гінні та дермотонічні властиво-
сті. В народній медицині рослину
використовують при серцевій не-
достатності, що супроводиться
асцитом, при жовтяниці, хворо-
бах печінки, запорах, глистяній
інвазії (аскаридами), хронічних
захворюваннях шкіри (свербець,
короста, трофічна виразка, екзе-
ма, різні рани, висипання, лишай),
для лікування забитих місць, з
метою посилення пологової діяль-
ності та при відсутності менструа-

цій. Як серцевий засіб А. л. до-
цільно вживати разом зі слизисти-
ми відварами, щоб уникнути под-
разнень шлунка і кишок. В офіци-
нальній медицині А. л. входить
до мікстури за прописом
М. Н. Здренко.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 чай-
на ложка на 1 склянку води) п'ють
по 1 столовій ложці через 2—3 го-
дини як серцевий засіб і при жовтяни-
ці; відвар трави (половина чайної лож-
ки на 1 склянку води) вживають по
1 чайній ложці через 15—20 хв як
глистогінний засіб; відвар коріння (2—
7 г на 360 мл води) п'ють по столовій
ложці на прийом як проносний засіб;
настій трави і коріння (по 2 г на 200 мл
води) приймають по столовій ложці
З—4 рази на день як сечогінний засіб.
ЗОВНІШНЬО — компреси з настою тра-
ви (2 чайні ложки на 1 склянку окро-
пу); мазь із соку рослини, змішаного
з жировою основою у співвідношенні
1:1; свіжу потовчену траву приклада-
ють до забитих місць. Авран — отруйна
рослина! Вживати тільки за порадою
і під наглядом лікаря.
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5

АГАВА АМЕРИКАНСЬКА
агава американская
Agave americana —
багаторічна трав'яниста рослина
родини агавових. Стебло укороче-
не, біля основи має розетку видов-
жених м'ясистих листків з шипу-
ватим краєм. Квітки двостатеві,
зеленаво-жовті, на високому квіт-
коносі, в багатоквітковій волоті.
Плід — коробочка. Цвіте на 15—
30 році життя, після чого вся
надземна частина відмирає, а з
кореневища утворюються нові па-
гони.

Поширення. Батьківщина — Пів-
денна Америка. В СРСР вирощу-
ють як кімнатну та оранжерейну
декоративну рослину, а на Крим-
ському та Кавказькому узбереж-
жях Чорного моря — у відкрито-
му грунті.
Сировина. Використовують листя,
сік і порошок з висушеного лис-
тя. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Листки містять
стероїдні сапоніни. Серцевина
нижньої частини квітконоса бага-
та на цукри.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. За фармакологічною
дією А. а. схожа на алое дерево-
видне, її використовують як зне-
заражуючий, протизапальний, бо-
летамувальний, жарознижуваль-
ний та відхаркувальний засіб.
Цілі листки, попередньо очищені
від шкірки, прикладають до ран
і наривів, використовують при іші-
асі, ревматизмі та інших захворю-
ваннях суглобів. Свіжий сік, на-
стій або порошок рекомендують
при захворюваннях легень, шлун-
ково-кишкового тракту (гастрити,
коліти), при захворюваннях печін-
ки, при жовтяниці.
Лікарські форми і застосування. Сві-
жий сік п'ють по 20 крапель на сто-
лову ложку води тричі на день до їди.
Настій подрібненого свіжого листя
(50 г на 1 склянку води кімнатної тем-
ператури, настоюють 6 годин, процід-
жують) приймають по 1 столовій ложці
тричі на день до їди. Порошок з листя
вживають по 0,2—0,5 г тричі на день
до іди. При шлункових хворобах (особ-
ливо при диспепсії) суміш 1—5 чайних
ложечок соку агави і 1 столової ложки
відвару полину гіркого розводять у 0,5 л
кип'яченої води і п'ють по 1 столовій
ложці тричі на день.

6

АГАЛИК-ТРАВА ГІРСЬКА
букашник горный
Jasione montana —
дворічна трав'яниста м'якошорст-
коопушена рослина родини дзво-
никових. Стебло прямостояче,
просте або розгалужене, 15—
100 см заввишки. Листки чергові,
цілісні; нижні — видовженокли-
новидні, виїмчасті, верхні — лі-
нійно-довгасті, тупі. Квітки дво-
статеві, правильні, голубі, зібрані
густими верхівковими головками.
Плід — коробочка. Цвіте у черв-
ні — серпні.

Поширення. Росте в соснових лі-
сах, на піщаних місцях у лісових
та лісостепових районах.
Сировина. Використовують траву,
зібрану під час цвітіння рослини.
Рослина неофіцинальна.
ХІМІЧНИЙ склад. Трава містить
флавоноїди, інулін.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментально
з'ясовано, що рослина виявляє
гемостатичну дію. В народній ме-
дицині настій трави вживають при
головних болях, запамороченні,
безсонні, болях у шлунку, при жі-
ночих захворюваннях та як сечо-
гінний засіб. У відварі трави ку-
пають дистрофічних дітей.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (1 столова лож-
ка сировини на 200 мл окропу, настою-
ють 30 хв) по 1 столовій ложці 3—
4 рази на день.
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АГРУС ЗВИЧАЙНИЙ
крыжовник обыкновенный
Grossularia reclinata —
багаторічна рослина родини аґ-
русових. Кущ заввишки 60—
150 см з колючими пагонами. Ли-
стки 3—5-лопатеві. зубчасті. Квіт-
ки сидячі, з зеленуватими, чер-
вонуватими або пурпуровими
пелюстками, одиничні або в 2—
3-квіткових китицях. Плоди (не-
справжня ягода) округлі або ви-
довжені, забарвлені в білий, жов-
тий, рожевий, червоний або чор-
ний колір. Цвіте у травні — черв-
ні.
Поширення. Вирощують у садах
в усіх районах України.
Заготівля і зберігання. З зелених
і напівстиглих ягід виготовляють
компоти та варення, із стиглих —
соки, вина, мармелад, начинку
для цукерок тощо. Ягоди можна
сушити або маринувати.

Хімічний склад. Плоди агрусу
містять 6—10 % цукрів (фрукто-
за, глюкоза, сахароза), до 2,3%
органічних кислот (переважно
лимонна і яблучна), близько
1 % пектинових речовин, близько
2 % клітковини, аскорбінову кис-
лоту (25—30 мг%), каротин (0,2
мг%), вітамін Е (0,56 мг%),
фолієву кислоту, фенольні спо-
луки (катехіни, лейкоантоціани,
антоціани, флавоноли, фенольні
кислоти), сполуки калію, заліза,
йоду, міді, марганцю, фтору та
цинку.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
агрус використовують як віта-
мінний, сечогінний, жовчогінний
та послаблюючий засіб, як засіб,
що нормалізує артеріальний тиск,
протидіє новоутворенням.
Корисно вживати агрус при ате-
росклерозі, крововиливах, пов'я-
заних із зниженням міцності
кровоносних капілярів, при гіпер-
тонії, анемії, послабленні діяль-
ності шлунково-кишкового трак-
ту, при хронічних запорах, захво-
рюваннях нирок і сечового міхура.
При порушенні обміну речовин
і ожирінні рекомендується вжи-
вати протягом 3—4 тижнів багато
ягід агрусу з одночасним обме-
женням калорійності їжі.
ПРОТИПОКАЗАНО вживати аг-
рус при виразковій хворобі шлун-
ка і дванадцятипалої кишки в ста-
дії загострення, при ентеритах
і колітах, що супроводяться про-
носом.

8

АДОКСА МУСКУСНА,
пижмачка;
адокса мускусная
Adoxa moschatellina —
багаторічна трав'яниста рослина
родини адоксових, 5—15 см зав-
вишки; має мускусний запах.
Прикореневі листки (1—3) двічі-
трійчастоскладні, довгочерешко-
ві; стеблових листків два, вони
трійчасті, розміщені супротивно
біля середини квітконосного стеб-
ла. Квітки дрібні, правильні,
двостатеві, жовтаво-зелені, в го-
ловчастих суцвіттях на верхівці
стебла. Плід — кістянка. Цвіте
у квітні — травні.
Поширення. Росте в листяних
лісах, по чагарниках майже по
всій території України, крім Пів-
денного Степу.

Сировина. Використовують ко-
ріння, яке заготовляють восени.
Рослина неофіццнальна.
ХІМІЧНИЙ склад. Трава містить
дубильні речовини, кавову і р-ку-
марову кислоти, 6-лакток; у ко-
ренях є ефірна олія.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Ефірна олія А. м.
виявляє спазмолітичну дію. На-
стій коріння має антимікробні
та ранозагоювальні властивості
і застосовується зовнішньо у ви-
гляді компресів і обмивань при
лікуванні гнійних рак.
Лікарські форми і застосування.
ЗОВНІШНЬО — настій (20 г подріб-
неного коріння на 200 мл окропу,
настоюють кілька годин у термосі,
проціджують) для компресів і обми-
вань.
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АЇР ТРОСТИНОВИЙ,
лепеха звичайна, татарське зіл-
ля, ірниця, шуварник, сашина,
гавір;
аир болотный
Acorus calamus —
багаторічна трав'яниста рослина
родини ароїдних. Кореневище
товсте, циліндричне, звивисте,
жовтаво-зелене, вкрите зверху по
спіралі темними широкими лист-
ковими рубцями, розташоване
горизонтально, майже на поверх-
ні. Стебло прямостояче, нероз-
галужене, сплюснуте, з одного
боку жолобкувате, з другого —
гостроребристе, 80—125 см зав-
вишки. Листки мечовидні. Квітки
дрібні, зеленаво-жовті, двоста-
теві, зібрані в початок. Плід —
шкіряста червона ягода. Цвіте
у травні — липні.
Поширення. Росте майже по всій
території України по берегах
річок і водойм, на болотах і бо-
лотистих луках, по днищах балок.
Заготівля і зберігання. Вико-
ристовують сушені і свіжі коре-
невища (Rhizoma Calami). Для
сушіння кореневища викопують
восени і рано навесні, миють,
пров'ялюють на відкритому по-
вітрі, розрізають на куски 15 —
20 см і сушать у сушарках при
температурі 25—30°. Сухої сиро-
вини виходить 22—23 % . Сиро-
вина гігроскопічна, тому її слід
зберігати в сухому місці в за-
критій тарі. Строк придатно-
сті — 3 роки. Сировина відпускає-
ться аптеками.
Хімічний склад. Кореневище А. т.
містить ефірну олію (до 5% ),
гіркий глікозид акорин, аскорбі-
нову кислоту (150 мг% ), дубиль-
ні речовини, крохмаль, смоли
тощо. До складу ефірної олії
входять α-пінен, α-камфен, α-кам
фора, спирти борнеол, евгенол
метилевгенол, циклічні сескві-
терпени та їхні похідні тощо.
Фармакологічні властивості й ви-
користання. Аїр проявляє тоні-
зуючі, протизапальні, знеболю-
ючі, відхаркувальні, жовчогінні,
антибактеріальні та дезинфіку-
ючі властивості. Наявні біологіч-
но активні речовини збуджують
закінчення смакових рецепторів
посилюють рефлекторне виділен
ня шлункового соку, збільшують
кількість соляної кислоти в ньому
(малі дози А. т. діють про-
тилежно), активізують жовчови-
дільну функцію печінки, підви-
щують тонус жовчного міхура
і збільшують діурез.
ВНУТРІШНЬО препарати А. т
призначають при неспецифічних
порушеннях функції травного
тракту (розлад травлення і сек-
реції шлунка, ахілія, запалення
кишок, кишкові коліки, метео-
ризм), як загальнозміцнюючий
засіб (при фізичному пєреван-

таженні, після тяжких хвороб
і операцій, у похилому віці).
В гінекології А. т. використо-
вують при гіпоменструальному
синдромі, вторинній аменореї на
грунті недостатньої функції яєч-
ників, при ослабленні лібідо
і патологічному перебігу клі-
максу. Народна медицина, крім
цього, рекомендує вживати А. т,
при істерії, неврастенії, судоро-
гах (судомі), асциті, бронхіті,
бронхопневмонії, плевриті, від-
сутності апетиту, млявому трав-
ленні, запаленні та виразці шлун-
ка, блюванні, діареї, хворобах
жовчних шляхів, нирковокам'яній
хворобі, нерегулярних менструа-
ціях, як засіб, що посилює ста-
теву активність. Сік кореневища
вживали для посилення зору,
поліпшення пам'яті і слуху та
щоб позбутися звички до куріння,
ЗОВНІШНЬО А. т. використову-
ють при полисінні, для полоскан-
ня при неприємному запаху з
рота, стоматиті, для промивання
гнійних ран і виразок, для сприн-
цювань при кольпітах. Ванни
з кореневищ А. т. призначають
при рахіті й золотусі у дітей,
гострій та хронічній формах
артриту, спричинених порушен-
ням обміну речовин, при хворо-
бах жіночих статевих органів.
Кореневища А. т. входять до скла-
ду мікстури М. Н. Здренко,
шлункових чаїв, таблеток вікалі-
ну та вікаїру, які вживають при
виразковій хворобі шлунка і
дванадцятипалої кишки та гіпе-
рацидному гастриті. Ефірну олію
А. т. використовують у сто-
матології при лікуванні пародон-
тозу, при виготовленні зубних
паст і препарату оліметину, який
призначають при нирковокам'я-
ній та жовчнокам'яній хворобах.
У литовській народній медицині
кореневищами А. т. в поєднанні
з ялівцем звичайним, копитняком
європейським, звіробоєм звичай-
ним, чебрецем звичайним і кми-
ном звичайним лікують ракові
захворювання шлунково-кишко-
вого тракту.

Мисливці й туристи вживають
молоді соковиті м'які частини
А. т. як смачну і корисну їжу,
що зміцнює ясна й запобігає
псуванню зубів.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій сухих корене-
вищ (10 г сировини на 200 мл окропу)
по чверті склянки 3—4 рази на день
за ЗО хвилин до їди; настойку сухих
кореневищ (готують у співвідношенні
1 : 5 на 40 % -ному спирті або горілці) по
половині чайної ложки 3 рази на
день до їди; сік (свіже кореневище
подрібнюють, видавлюють під пресом,
проціджують через марлю, розводять
20 % -ним спиртом або горілкою у
співвідношенні 1:1) по 1 чайній
ложці 2—3 рази на день до їди
протягом 2 — 3 місяців; суміш трави
золототисячника малого, тирличу жов-
того, сухих к о р е н е в и щ А. т., листя

бобівника трилистого, трави полину
звичайного, шкірки мандарина, 40 % -
ного спирту у співвідношенні 3:4:
З : 2 : 2 : 2 : 84 готують як настойку і
приймають по 1—4 краплі на цукрі
при печії, гострому гастриті з силь-
ним больовим синдромом.
ЗОВНІШНЬО — настій сухих корене-
вищ для спринцювань (ЗО г сировини
на 1 л окропу) застосовують 2 рази
на день — зранку і ввечері; настій
сухих кореневищ (1 чайна ложка
на 300 мл окропу, настоюють 2 години,
проціджують) застосовують теплим для
полоскання ротової порожнини; настій
сухих кореневищ ( 3 столові ложки
на 0,5 л оцту) щовечора втирають
у волосисту частину голови при швид-
кому випаданні волосся і полисінні.
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АЙВА ДОВГАСТА,
квітове дерево, пигва звичай-
на, бедрянка цареградська;
айва продолговатая
Cydonia oblonga —
невелике дерево родини розових
підродини яблуневих. Молоді па-
гони шерстисто-повстисті. Листки
короткочерешкові, яйцевидні або
овальні, темно-зелені, зісподу сі-
руватоповстисті. Квітки великі,
двостатеві, 5-пелюсткові, білі або
блідо-рожеві, одиничні, на кін-
цях бокових гілочок. Плід —
яблуко кулястої або грушовидної
форми, лимонно-жовте, кисло-
солодке, терпке. Цвіте у травні —
червні.

Поширення. Походить з Кавказу
і Середньої Азії. На Україні
є майже по всій території рес-
публіки, але більше її в півден-
них та південно-західних рай-
онах, вирощують як плодову
рослину.
Сировина. Плоди (Fructus cydo-
niae) вживають у свіжому і пере-
робленому вигляді. Насіння (Se-
men cydoniae oblongae) вико-
ристовують для одержання слизу
(Mucilago cydoniae). Аптеки си-
ровину не відпускають. Листя
айви використовують у косметиці.
Хімічний склад. Плоди А. д.
містять 10—12 мг % аскорбіно-
вої кислоти, 0,1 —1,8 % дубиль-
них речовин, близько 0,3 % пек-
тинових речовин, 5 % органічних
кислот (яблучна, лимонна, винна),
5,3—12,1 % цукрів (переважно
фруктоза), сполуки заліза і міді,
ефірну олію тощо. Насіння А. д.
вкрите білястою плівкою, яка на
20 % складається із слизистих
речовин.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Плоди А. д. вияв-
ляють в'яжучу, кровоспинну, се-
чогінну та антисептичну дію.
Наявність у плодах значної кіль-
кості заліза і пектинових речовин
зумовлює використання їх при
недокрів'ї, захворюваннях шлун-
ково-кишкового тракту, що су-
проводяться проносами і крово-
течами. Використовують айву і як
сечогінний засіб при захворюван-
нях серцево-судинної системи.
Інстиляція (закапування) свіжого
соку в сечовивідний канал за-
тримує менструацію. Протерті
варені плоди використовують при
хворобах печінки і як про-
тиблювотний засіб. Відвар із
свіжих або сухих плодів вжива-
ють при відсутності апетиту,
кровохарканні та маткових кро-
вотечах. Одержаний з насіння
слиз — ефективний протизапаль-
ний і пом'якшувальний засіб
при запаленнях дихальних і трав-
них органів та шкіри. Відвар
листя використовують для фарбу-
вання волосся при передчасному
посивінні.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — слиз із насіння (5 г
цілого, не подрібненого, насіння на
100 мл окропу, настоюють і періо-
дично збовтують 10—15 хв, процід-
жують без віджимання насіння) по
1 столовій ложці 3—4 рази на день;
відвар сушених плодів (10 г плодів
на 100 мл окропу) по 1 столовій
ложці перед їдою.
ЗОВНІШНЬО — слиз із насіння (5 г
насіння на 100 мл окропу) застосо-
вують для полоскання при ангіні
та як косметичний засіб (при опіках
і трісканні шкіри), в поєднанні з ін-
шими лікарськими рослинами — при
догляді за сухою шкірою обличчя.

11
А Й Л А Н Т НАЙВИЩИЙ,
китайський ясен, токсикоденд-
рон високий;
айлант высочайший
Ailanthus altissima —
листопадне дерево родини си-
марубових, до 20 м заввишки.
Крона розлога, молоді гілки опу-
шені, темно-жовті. Листки чер-
гові, непарноперисті, 60—80 см
завдовжки, з 13—25 видовжено-
яйцевидними листочками. Квітки
5-пелюсткові, дрібні, одно- або
двостатеві, зеленувато-білуваті,
зібрані в довгу верхівкову волоть
до 30 см завдовжки. Плід —
яскраво-червоно-коричнева кри-
латка. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Походить з Китаю.
На Україні, переважно в півден-
них районах, розводять у садах
і парках як декоративну рослину.
Сировина. Використовують кору,
листя, квітки і плоди. Рослина
неофіцинальна.

Хімічний склад. Кора А. н. міс-
тить дубильні речовини (до 12 % ),
сапоніни, алкалоїди, стерини, лак-
тон симарубін, кумариновий ге-
терозид, гіркі речовини, до складу
яких входить айлантин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати А. н. вияв-
ляють виражену антимікробну
і протизапальну дію. Настойку
сухих стиглих плодів А. н. раніше
використовували при виготов-
ленні препарату ангінолю (ехі-
нор), який призначали при лі-
куванні ангін. У народній меди-
цині кору і листя використо-
вують як засіб проти стьожко-
вих глистів і дизентерії, а пло-
ди — при геморої та як засіб,
що регулює менструації. Листя,
крім того, вважається ефектив-
ним засобом при лейшманіозі.
В гомеопатії квітки, молоду кору
і свіжі пагони використовують
при скарлатині й дифтерії, а
плоди — при нирковокам'яній і
жовчнокам'яній хворобах та як
протираковий засіб.
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АЙСТРА АЛЬПІЙСЬКА
астра альпийская
Aster alpinus —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Стебло коротковолосисте,
5—20 см заввишки. Листки ці-
лісні, чергові: прикореневі при
основі — звужені в черешок; стеб-
лові — зменшені, сидячі. Кошик
один, дуже рідко їх буває два,
3,5—5 см в діаметрі. Крайові
квітки язичкові, фіолетові, сере-
динні— трубчасті, жовті. Плід—
сім'янка з чубком із волосків.
Цвіте у липні — серпні.
Поширення. Рідкісна рослина з ро-
зірваним ареалом (занесена до
Червоної книги Української РСР).
Трапляється тільки у високогір'ї
Карпат у кількох пунктах на сухих
вапнякових скелях.
Сировина. Використовують су-
цвіття і траву. Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад. Усі частини рос-
лини містять сапоніни. Крім цього,
в кореневищах знайдено кума-
рини, а в траві — флавоноїди.
Використання. В тібетській меди-
цині відвар трави рекоменду-
ється при золотусі, екземі, ту-
беркульозних лімфаденітах, каш-
лі й ломоті в кістках, а відвар
суцвіть використовують як від-
харкувальний засіб, а також при
шлунково-кишкових захворюван-
нях і деяких хворобах шкіри.

13
АЙСТРА СТЕПОВА,
іванок;
астра европейская
Aster amellus —
багаторічна трав'яниста розсіяно-
опушена рослина родини айстро-
вих (складноцвітих). Стебло пря-
мостояче, розгалужене лише в су-
цвітті, 25—60 см заввишки. Лист-
ки чергові, сидячі, цілісні, еліп-
тичні або лопатевидні. Квітки
зібрані в кошики: крайові —
маточкові, язичкові, світло- або
темно-голубі; серединні — дво-
статеві, трубчасті, жовті. Листоч-
ки обгортки — по краю з чер-
воною плівчастою облямівкою.
Кошики схожі на щиток або на
волоть. Плід — сім'янка з чубком.
Цвіте у липні — серпні.
Поширення. Росте на степових
схилах, кам'янистих і вапнякових
місцях, узліссях, по чагарниках
у лісових та лісостепових райо-
нах південно-західної частини
республіки.
Сировина. Використовують су-
цвіття (кошики), збирають їх на
початку цвітіння рослини. Росли-
на неофіцинальна.
Хімічний склад. Суцвіття містять
сапоніни та алкалоїди. Деякі
автори сумніваються, що в росли-
ні є алкалоїди.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослині притаманні
відхаркувальні властивості. В на-
родній медицині цю рослину
використовують для лікування
туберкульозу легень, захворю-
вань шлунково-кишкового тракту
і шкіри.

14
АКОНІТ ВОЛОТИСТИЙ
аконит метельчатый
Aconitum paniculatum —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Корені по-
товщені. Стебло вгорі залозисто-
опушене, 50—170 см заввишки.
Листки чергові, глибоко 5—7-
роздільні. Квітки зигоморфні
(див. Зигоморфна квітка), голубі
або темно-голубі, зібрані в просту
або розгалужену китицю. Плід
збірний, з листянок. Цвіте у лип-
ні — серпні.
Поширення. Трапляється в Кар-
патах і на Прикарпатті в лісах і на
узліссях.
Використовується в народній ме-
дицині нарівні з аконітом джун-
гарським. Смертельно отруйна
рослина!
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АКОНІТ ГАЙОВИЙ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Те саме,
що й аконіт дібровний.

16

АКОНІТ ДЖУНГАРСЬКИЙ,
аконіт каракольський;
аконит джунгарский
Aconitum soongaiicum, сино-
нім — A. karakolicum —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Кореневище
складається з великих конусовид-
них коренебульб, що зрослися
в чотковидний ланцюжок. Стебло
пряме, голе або у верхній части-
ні опушене, 70— 130 см зав-
вишки. Листки черешкові, голі,
пальчастороздільні, округло-сер-
цевидні. Квітки зигоморфні, си-
ньо-фіолетові, зібрані в китицю.
Плід — збірний, з 3 листянок.
Цвіте у липні — серпні.
Поширення. Росте в альпійському
поясі на схилах і по берегах річок
у горах Тянь-Шаню; поблизу озера
Іссик-Куль,
Заготівля і зберігання. Використо-
вують коренебульби (Tuber Асо-
niti),зібрані восени. З 4 кг сирих
коренебульб одержують 1 кг
сухих. У народній медицині, крім
цього, використовують траву
(Herba Aconiti), заготовлену до
цвітіння рослини. Сушать сирови-
ну в затінку: на горищах або під
наметами. Зберігають у добре
провітрюваних приміщеннях.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Коренебульби
А. д. містять алкалоїди (1,2 —

3,4 % ), органічні кислоти, кума-
рини (0,3%), крохмаль. До скла-
ду алкалоїдів входять аконітин
(0,6 % ), аконіфін, ацетилзонгорин,
ацетилзонгорамін, ацетилнапелін,
зонгорин, зонгорамін, ізоболдин,
караколін, караколідин, неолін,
норзонгорин, напелін, феніл-β-
нафтиламін. У надземних ор-
ганах виявлено алкалоїди, фла-
воноїди, аскорбінову кислоту то-
що.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. А. д. виявляє вираже-
ну болетамувальну дію. Виявлено
й антимікробні та протипухлин-
ні властивості рослини. Зовніш-
ньо у вигляді мазі або внут-
рішньо у вигляді настойки А. д.
використовують як болетамуваль-
ний засіб при ревматизмі, нев-
ралгіях, мігрені, зубному болю
та при інших захворюваннях.
У народній медицині А. д. ви-
користовують і при туберкульозі
легень, при простудних захворю-
ваннях та ішіасі. Відоме також
використання його при злоякіс-
них новоутвореннях (внутрішньо
і зовнішньо).
Лікарські форми і застосування. За-
стосовують А. д. у вигляді настойки
під наглядом лікаря і під його осо-
бисту відповідальність. За даними
болгарських учених, терапевтична доза
аконітину, як найтоксичнішого алка-
лоїду,—0,02 — 0,03 мг 2 — 3 рази на добу.
При заготівлі, зберіганні й вико-
ристанні А. д. (як і інших аконітів)
слід пам'ятати, що це смертельно
отруйна рослина! При перших озна-
ках отруєння (відчуття оніміння язика,
лиця і всього тіла, печіння в грудях
і животі, нудота, блювання) необхідно
негайно викликати швидку допомогу,
а потерпілому надати першу допомогу

17
АКОНІТ ДІБРОВНИЙ,
аконіт гайовий;
аконит противоядный
Aconitum nemorosum, сино-
нім — A. anthora —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Корені ве-
ретеноподібно потовщені. Стебло
прямостояче, просте, коротко-
опушене, 40—100 см заввишки.
Листки багаторазово пальчасто-
розсічені, частки ланцетні або ши-
роколанцетні. Квітки зигоморф-
ні (див. Зигоморфна квітка), жов-
ті, в щільних китицях. Плід —
збірний, з опушених листянок.
Цвіте у червні — липні.
Поширення. Трапляється на Лі-
вобережжі в Лісостепу і на
півночі Степу в лісах, по чагар-
никах, на узліссях.
Використовується в народній ме-
дицині нарівні з аконітом джун-
гарським. Вважається й проти-
малярійним та антигельмінтним
засобом. Препарати А. д. вияв-
ляють ппертензивну та проти-
аритмічну дію, а також мають
антитоксичні властивості при от-
руєннях аконітом джунтарським.
Смертельно отруйна рослина!

18
АКОНІТ КАРАКОЛЬСЬКИЙ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Те саме,
що й аконіт джунгарський.



АКОНІТ МАЛЕНЬКИЙ
аконит низкий
Aconitum nanum —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Корені рі-
повидно потовщені. Стебло пря-
мостояче, у верхній частині воло-
систе, 30—40 см заввишки. Листки
яйцевидно-округлі, глибоко 5—7-
роздільні, частки сегментів вузь-
коланцетні або лінійні, часточки
їхні вузьколінійні. Квітки зиго-
морфні, фіолетові або голубі,
в простому або трохи розгалу-
женому суцвітті — короткій вер-
хівковій небагатоквітковій китиці.
Плід — збірний, з голих листянок.
Цвіте у липні — серпні.
Поширення. Трапляється в Кар-
патах на гірських луках і ка-
м'янистих схилах.
Використовується в народній ме-
дицині нарівні з аконітом джун-
тарським. Смертельно отруйна
рослинаї

21
АКОНІТ СТРОКАТИЙ,
аконіт стрункий;
аконит пёстрый
Aconitum variegatum, сино-
нім — A. gracile —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Корені ріпо-
видно потовщені. Стебло толе,
з майже горизонтально відхи-
леними гілочками, 60—150 см
заввишки. Листки пальчасто 5—
7-розсічені. Квітки голубі або
синюваті, в розлогій китиці.
Плід — збірний, з голих або слабо-
опушених листянок. Цвіте у лип-
ні — серпні.
Поширення. Трапляється в Карпа-
тах і в західних районах Лісо-
степу в лісах і по чагарниках.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Аконіт джунгарський,
але використовується ця рослина
лише в народній медицині. Смер-
тельно отруйна рослина!20

АКОНІТ МІЦНИЙ
аконит крепкий
Aconitum lirmum —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Корені ріпо-
видно потовщені. Стебло прямо-
стояче, здебільшого просте, голе,
75—125 см заввишки. Листки че-
решкові, пальчастороздільні, ок-
руглі, з ширококлиновидно-ром-
бічними сегментами. Квітки зиго-
морфні (див. Зигоморфна квітка),
18—25 мм завдовжки, темно-
фіолетові, в розгалуженоволоти-
стих суцвіттях. Плід — збірний,
з листянок. Цвіте у липні —
серпні.
Поширення. Трапляється в Кар-
патах на гірських луках і кам'я-
нистих схилах.
Використовується в народній ме-
дицині нарівні з аконітом джун-
горським. Смертельно отруйна
рослинаї

22

АКОНІТ СТРУНКИЙ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Те саме,
що й аконіт строкатий.

23

АКТЕЯ КОЛОСИСТА,
боже тіло, злі ягоди;
воронец колосовидный
Actaea spicata —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих, з багато-
головим кореневищем, з непри-
ємним запахом. Стебло пряме,
розгалужене, гладеньке або сла-
боопушене, біля основи — з бу-
рими лусками, 30—80 см заввиш-
ки. Листки чергові, черешко-
ві, двічі трійчастоперисті. Квітки
дрібні, правильні, 4—6-пелюст-
кові, білі, у китицевидному су-
цвітті. Плід — довгаста чорна яго-
да. Цвіте у травні — червні.
Поширення. Росте на вододілах
та схилах річкових долин, у ті-
нистих широколистяних лісах у
лісових районах Лісостепу і в Кар-
патах.
Сировина. Народна медицина ви-
користовує корені, надземну час-
тину і плоди. Рослина неофіци-
нальна.
Хімічний склад. А. к. потребує
дальшого вивчення. Рослина міс-
тить алкалоїди. В коренях і пло-
дах знайдено сапоніни, трансако-
нітову кислоту; в плодах і на-
сінні — речовини з подразнюваль-
ною і наркотичною дією; в на-
сінні є жирна олія; в листках —
аскорбінова кислота.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати А. к. вияв-
ляють гіпотензивну, седативну
і протималярійну дію. У вітчизня-
ній і зарубіжній народній меди-
цині корені А. к. використовують
для лікування ревматизму, базе-
дової хвороби, астми і малярії,
при укусах отруйних змій, а також
як седативний, проносний та
блювотний засіб; надземну части-
ну — при мігрені, носових крово-
течах, при деяких психічних
і при венеричних захворюваннях
та епілепсії; ягоди — при пору-
шенні обміну речовин, при го-
ловних болях, артриті й анемії.
В народній медицині Сибіру траву
і ягоди А. к. використовують
для лікування задавненого раку
шлунка.
В гомеопатії використовують ко-
рені і зрідка траву: при астмі,
ревматизмі, захворюваннях шкі-
ри, запаленні м'язів та як заспо-
кійливий засіб.
А. к. — отруйна рослина (особ-
ливо плоди)! Сік рослини спри-
чинює на шкірі пухирці і навіть
виразки. При отруєнні потерпі-
лому необхідно подати першу
допомогу і викликати лікаря.
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АКТИНІДІЯ ГОСТРА
актинидия острая
Actinidia arguta —
багаторічна рослина родини ак-
тинідієвих. Виткий кущ-ліана до
15 м завдовжки. Молоді зкор-
ковілі пагони мають багато со-
чевичок. Листки чергові, цілісні,
на коротких голих черешках,
шкірясті, видовжено-овальні або
еліптичні, з верхівкою, звуженою
в короткий гострячок. Квітки
правильні, 5-пелюсткові, білі, за-
пашні, дво-, інколи — однодомні
або полігамні, в пазушних не-
багатоквіткових щитковидних су-
цвіттях. Плід — ягода зеленого
кольору, різної форми (здебіль-
шого кулясто-еліптична), з соко-
витим ароматним м'якушем, 25—
30 мм завдовжки. Цвіте у липні.
Поширення. В СРСР дико росте
на Далекому Сході. На Україні
здебільшого в ботанічних садах
та на присадибних ділянках роз-
водять як плодоягідну рослину.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують плоди. Зберігають їх замо-
роженими або висушеними.
Хімічний склад. Плоди А. г.
містять 400—900 мг % (за іншими
джерелами — 80 —100 мг % ) ас-
корбінової кислоти, цукри, ор-
ганічні кислоти, мікроелементи,
мінеральні солі тощо. В листі
і стеблах виявлено значну кіль-
кість флавоноїдів і сапонінів.
Використання. Ягоди А. г. вико-
ристовують майже так само, як
і ягоди актиніди коломікти. У віт-
чизняній і зарубіжній народній
медицині ягоди А. г. вживають
як болетамувальний, відхарку-
вальний, послаблюючий і глисто-
гінний засіб, при порушенні об-
міну речовин, захворюванні ле-
гень і бронхів, при гастралгії,
гіпо- і авітамінозі вітаміну С,
недокрів'ї, при різних захворю-
ваннях, що супроводяться кро-
вотечами, а також як загально-
зміцнюючий засіб після інфек-
ційних захворювань і операцій,
при фізичній і розумовій пе-
ревтомі. Свіжий сік плодів А. г.,
розведений водою, добре вга-
мовує спрагу. Вживають ягоди
свіжими і переробленими.

25

АКТИНІДІЯ КОЛОМІКТА
актинидия коломикта
Actinidia kolomikta —
дводомна рослина родини акти-
нідієвих. Виткий кущ-ліана до
10 м завдовжки, підіймається
по деревах або стелиться по зем-
лі. Пагони червоно-коричневі.
Листки чергові, цілісні, овальні,
з серцевидною основою, іноді
витягнуті у вістря, двічі тонко го-
стропилчасті. Квітки правильні,
5-пелюсткові, білі або рожеві,
ароматні: чоловічі — у 2—5-квіт-
кових щитковидних суцвіттях,
зрідка одиничні; жіночі — оди-
ничні. Плід — ягода, зеленого ко-
льору, еліптичної форми, з соко-
витим ароматним м'якушем, до
2 см завдовжки і 1 см у діаметрі.
Цвіте у липні.
Поширення. В СРСР дико росте
на Далекому Сході. На Україні
розводять як декоративну і пло-
доягідну рослину.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують плоди. Оскільки достиглі
плоди швидко псуються, їх для
тимчасового зберігання і транс-
портування збирають недозріли-

ми. Ягоди добре зберігаються
заморожені і висушені.
Хімічний склад. У плодах А. к. ба-
гато аскорбінової кислоти (813—
1400 мг%), є цукри (4,2—9,8%),
органічні кислоти, дубильні, пек-
тинові і барвні речовини тощо.
В листках знайдено флавоної-
ди, лактони, сліди сапонінів;
у коренях — алкалоїди (0,03 % ).
Флавоноїди (катехіни) є й у де-
ревині і пагонах.
Використання. Ягоди А. к. вико-
ристовують як протицинготний,
глистогінний, кровоспинний (зо-
крема, при маткових кровотечах)
і болетамувальний засіб, при лі-
куванні туберкульозу легень,
бронхіальної астми, коклюшу та
карієсу зубів. Корисно вживати
ягоди А. к. при ослабленні
і виснаженні організму внаслідок
перенесення інфекційних захво-
рювань і операцій, при фізич-
ній і розумовій перевтомі, гострих
і хронічних хворобах шлунка
і кишечника. Вживають ягоди
А. к. свіжі і перероблені на
варення, повидло, мармелад, пас-
тилу тощо.
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АКТИНІДІЯ ПОЛІГАМНА
актинидия полигамная
Actinidia polygama —
багаторічна рослина родини ак-
тинідієвих. Виткий кущ-ліана не-
великих або середніх розмірів.
Листки чергові, цілісні, зубчасті,
при основі — від притуплених до
загострених. Квітки правильні, 5-
пелюсткові, одиничні, рідше по
2—3, в пазухах середніх лист-
ків молодих пагонів, близько
2,5 см у діаметрі. Плід — ягода
з конічним гострим носиком.
Цвіте у липні.
Поширення. В СРСР дико росте
на Далекому Сході.
Сировина. Використовують плоди,
надземну частину та корені. Пло-
ди малоїстівні, бо гіркуваті, пе-
кучі на смак і спричинюють
легкий опік слизової оболонки
ротової порожнини.
Хімічвий склад. У свіжих плодах
є 1000—1500 мг % (за іншими
джерелами — 100 мг % ) аскорбі-
нової кислоти, 8,3 мг % каротину,
130 мг % вітаміну Р. алкалоїди
(у недозрілих плодах). Листки
містять кумарини, монотерпени
актинідин і метабілактон. У на-
сінні є жирна олія (6,9% ), до
складу якої входять пальмітино-
ва, стеаринова, арахідонова, мас-
ляна, лінолева і ліноленова кис-
лоти.
Використання. В науковій медици-
ні Японії використовують екст-
ракт плодів і коренів під назвою
полігамол. Цей екстракт виявляє
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загальнозміцнюючу і сечогінну
дію і застосовується у вигляді
ін'єкцій 0,3 % -ного розчину для
посилення серцевої діяльності.
Використовують А. п. і в народ-
ній медицині: в Японії настій
плодів або сухих пагонів вико-
ристовують при запамороченні,
люмбаго, ревматизмі, паралічі
та гонореї; свіжі плоди їдять
для вгамування спраги, а листя
вживають у їжу разом із соєвим
соусом; у Китаї порошок плодів
разом з продуктами перегонки
коріння використовують як боле-
тамувальний засіб при кольках,
болях у животі і в попереку;
в Китаї та Японії ванни з пло-
дів і гал використовують як
засіб проти запорів і для зі-
грівання тіла при ознобі та
простуді.

АЛІГАТОРОВА ГРУША —
вічнозелена тропічна рослина ро-
дини лаврових. Те саме, що й
авокадо.
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АКТИНІДІЯ ПУРПУРОВА
актинидия пурпурная
Actinidia ритршеа —
багаторічна рослина родини ак-
ТИНІДІЕВИХ. Виткий кущ-ліана 8—
10 м завдовжки. Листки чергові,
цілісні, зверху темно-зелені, зни-
зу — ясно-зелені, голі або опу-
шені вздовж центральної жилки.
Квітки дводомні, правильні, 5-пе-
люсткові, білі, одиничні. Плід —
ягода пурпурового кольору, з но-
сиком, від яйцевидної до ви-
довженої форми з соковитим
м'якушем, 2—2,5 см завдовжки.
Цвіте у липні.
Поширення. Походить з Китаю.
В СРСР вирощують у ботанічних
садах як декоративну і плодо-
ягідну рослину.
Заготівля і зберіганая — як у стат-
тях Актинідія гостра і Акти-
нідія коломікта.
ХІМІЧНИЙ склад. Плоди містять
аскорбінову кислоту (85,8—112,0
мг % ), цукри (4,4—7,6 % ), каротин
(0,06—0,10 мг% J, катехіни (20,0—
26,2 мг%), антоціани (37,2—125,0
мг % ) тощо.
Використання. Плоди А. п. вико-
ристовують так, як і плоди акти-
нідії гострої та актинідії коло-
мікти. Сік із ягід А. п. — доб-
рий замінник апельсинового соку.
Сік або свіжі плоди А. п,
цілюще впливають на роботу
кишечника, особливо у дітей.
Для приготування з плодів А. п.
желе, в якому довго зберігається
аскорбінова кислота, свіжі ягоди
перетирають з цукровим піском
у пропорції 2:3 за вагою. Збе-
рігають при температурі не вищій
за 15°. Для задоволення добової
потреби в вітаміні С досить
10—15 г такого желе.

АЛОЕ ДЕРЕВОВИДНЕ,
столітник;
алоэ древовидное
Aloe arborescens —
багаторічна вічнозелена рослина
родини лілійних. Стебло дере-
в'янисте, кільчасте. Листки чер-
гові, мечовидно-видовжені, м'яси-
сті, з восковим нальотом і шипу-
ватим краєм. Квітки оранжеві,
зібрані в китицю. Плід — коро-
бочка.
Поширення. Батьківщина А. д. —
Південна Африка. В СРСР виро-
щують у відкритому грунті (Гру-
зія, Середня Азія) і як кімнатну
та оранжерейну декоративну рос-
лину.
Сировина. Використовують розви-
нені листки і сік з них.
Хімічний склад. Сік А. д. міс-
тить антраглікозиди (алоїн, ната-
лоїн, рабарберон, гомонаталоїн),
антрахінони емодин і хризофа-
нол, смолисті речовини, фер-
менти і вітаміни; є сліди ефірних
олій.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати А. д. вияв-
ляють проносну, протизапальну,
ранозагоювальну, бактерицидну
і жовчогінну дію, вони поліп-
шують апетит, підвищують імуно-
резистентність організму. Свіжий
сік А. д. використовують як
послаблюючий та жовчогінний за-
сіб, при ентероколіті, гастроен-
териті та хронічному гастриті
зі зниженою кислотністю, зака-
пують у ніс при гострому риніті
(по 5—8 крапель), для підвищення
стійкості організму до інфекцій-
них захворювань, для лікування
опіків, гнійних ран, лишаїв і тро-
фічних виразок. Компреси з соком
А. д. призначають при тубер-
кульозі шкіри, вовчанці, промене-
вому дерматиті голови, епітеліо-
мі. Тампони, змочені соком алое,
вводять у піхву при ерозії шийки
матки. Подрібненими листками
з соком лікують пародонтоз.
Цілі листки, попередньо очищені
від шкірки, прикладають до мозо-
лів. Лінімент алое використову-
ють для профілактики і лікування
уражень шкіри при променевій
терапії. Сироп алое з залізом
(стимулятор кровотворення) по-
казаний при гіпохромній анемії,
після виснажливих хвороб або
інтоксикації. Рідкий екстракт А. д.
для ін'єкцій використовують при
лікуванні хвороб очей (блефарит,
кон'юнктивіт, кератит, ірит тощо),
хронічного гастриту, виразки
шлунка і дванадцятипалої кишки,
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бронхіальної астми, гінекологіч-
них захворювань.
Лікарські форми І застосування.
ВНУТРІШНЬО — сік алое (Succus
Aloës) по чайній ложці 2—3 рази на
день за 30 хв до їди; рідкий екстракт
алое (Extractum Aloes fluidum) пo
чайній ложці 3 рази на день; сироп
алое з залізом (Sirupus Aloës cum
Ferro) по половині — 1 чайній ложці
в чверті склянки води 3 рази на
день протягом 15—30 днів. У народ-
ній медицині суміш соку свіжого
листя алое, свинячого смальцю (або
гусячого жиру), коров'ячого масла,
меду і порошку какао у співвідно-
шенні 3:20:20:20:20 використовують
при туберкульозі легень і виразці
шлунка (столову ложку суміші роз-
водять у склянці гарячого молока
і випивають за 2 рази за день).
ПІДШКІРНО — екстракт алое рідкий
для ін'єкцій (Extractum Aloës fluidum
pro injectionibus) щодня пo 1 мл
15—50 днів (дітям до 5 років —
0,2—0,3 мл, старшим — 0,5 мл).
ЗОВНІШНЬО — сік або лінімент А. д.
(Linimentum Aloës) наносять тонким
шаром на уражену поверхню 2—3 рази
на добу і накривають марлевою сер-
веткою.

Послаблюючі препарати з А. д. ПРО-
ТИПОКАЗАНО вживати в останні
місяці вагітності, при гемороїдальних
і маткових кровотечах, при запаленнях
печінки, нирок та сечового міхура.
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АЛТЕЯ ВІРМЕНСЬКА
алтей армянский
Althaea armeniaca —
багаторічна трав'яниста м'яко-
повстиста рослина родини мальво-
вих. Стебло прямостояче, 60—
150 см заввишки. Листки пальчас-
топ'ятироздільні, гострозубчасті,
з видовженояйцевидними частка-
ми. Квітки двостатеві, правиль-
ні, 5-пелюсткові, рожево-фіоле-
тові, у волотевидно-китицевид-
ному суцвітті. Квітконіжки за
довжиною такі, як листки, у па-
зухах яких вони сидять, або тро-
хи довші за них. Плід — збір-
ний, з багатьох плодиків-сім'я-
нок, розміщених кільцем. Цвіте
у травні — вересні.
Поширення. Трапляється на При-
азов'ї та в Криму на зволожених
місцях, пісках, черепашниках.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Алтея лікарська.
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АЛТЕЯ КОНОПЛЕВИДНА
алтей коноплёвый
Althaea саппаЫпа —
багаторічна трав'яниста опушена
шорстка рослина родини мальво-
вих. Стебло прямостояче, галу-
зисте, 60—150 см заввишки. Лист-
ки чергові, довгочерешкові,
пальчасто-5-розсічені, з вузько-
ланцетними частками; верхні
листки розсічені на 3 вузькі дов-
гасті загострені, по краю нерівно-
великопилчасті частки. Квітки
правильні, двостатеві, одиничні
або по 2 в пазухах листків, на
довгих ніжках; пелюстки рожеві,
біля основи — темно-червоні, в
2—3 рази довші за чашечку.
Плід — з численних, розміщених
кільцем плодиків-сім'янок.
Цвіте у червні — вересні.
Поширення. Алтея коноплевидна
трапляється на луках, по чагарни-
ках, на кам'янистих схилах та
вапнякових відслоненнях у пе-
редгірних і гірських районах та на
Південному березі Криму, в Степу
і в південних районах Лісостепу.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні власти-
вості і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Алтея лікарська.
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АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА
проскурняк, гордовля, папур-
ник, слизник;
алтей лекарственный
Althaea oliicinalis —
багаторічна повстистоопушена, з
міцним розгалуженим корене-
вищем і м'ясистими довгими ко-
ренями рослина родини маль-
вових, заввишки до 1,5 м. Стебел
багато, вони прямостоячі, прості
або у верхній частині галузисті.
Листки чергові, черешкові, яйце-
видні або видовженояйцевидні,
трохи лопатеві, по краю заруб-
часто-зубчасті. Квітки двостате-
ві, правильні, в китицевидно-во-
лотевидних суцвіттях. Віночок
блідо-рожевий. Плід — багатосі-
м'янка. Цвіте у серпні — ве-
ресні.

Поширення. Росте по всій тери-
торії України на вологих луках
по берегах річок, стариць, озер
і ставків, по чагарниках, на забо-
лочених та солонцюватих місцях.
Заготівля і зберігання. Заготов-
ляють корені (Radix Althaeae) дво-
річного і старшого віку рослин
восени після відмирання надзем-
ної частини. Корені швидко ми-
ють холодною водою, підсушу-
ють, знімають кору і, розрізавши
вздовж на 2—4 частини, швидко
сушать під наметом або в сушар-
ках при температурі 30—35°.
Зберігають у сухих (сировина
дуже гігроскопічна), добре про-
вітрюваних приміщеннях. Строк
придатності — 3 роки. В деяких
зарубіжних країнах заготовляють
і листя (перед цвітінням), і квітки
(під час цвітіння).
Хімічний склад. Корені А. л.
містять слиз (бл. 35% ), крохмаль
(37%), цукор (8%), аспарагін
(2%), бетаїн (4%), жирну олію
(1,7%), пектини (16%). Листя
і квітки містять незначну кіль-
кість слизу і ефірної олії, в плодах
є жирна олія (12 % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати А. л. вияв-
ляють протизапальну, пом'якшу-
вальну, відхаркувальну та захис-
ну обволікаючу дію на слизову
оболонку шлунка, сприяють три-
валішому впливові призначуваних
разом з ними інших лікарських
речовин, уповільнюючи всмокту-
вання їх. У науковій і народ-
ній медицині А. л. приймають
всередину у вигляді відвару
або холодного настою коріння
при захворюваннях органів дихан-
ня (хронічні бронхіти, трахеїти,
ларингіти, бронхопневмонії, брон-
хіальна астма, коклюш) та шлун-
ково-кишкового тракту (катараль-
ні стани стравохода, гастрити,
ентероколіти, виразкова хвороба
шлунка і дванадцятипалої кишки,
особливо супроводжувана про-
носами). Настій і екстракт, крім

того, використовують внутрішньо
при лікуванні екземи і псоріазу.
В народній медицині відвар ко-
ріння А. л. внутрішньо вжива-
ють при запаленні сечового міху-
ра, болісному мимовільному се-
човиділенні, диспепсії у дітей,
запальних процесах у нирках;
зовнішньо — для полоскання ро-
тової порожнини, горла, проми-
вання очей при запаленні повік,
для клізм при діареї, а також
як протизапальний і пом'якшу-
вальний засіб у вигляді припарок.
Відвар коріння А. л. у молоці
використовують при туберкульозі
легень. Авіценна пропонував
відвар з коріння, листя і насіння
А. л. як пом'якшувальний засіб
при плевритах, каменях у сечо-
вому міхурі і навіть при пухли-
нах. Коріння А. л. використовують
для приготування пілюльної маси
та як слизистий продукт у дієтич-
ному харчуванні. В зарубіжній
практиці при лікуванні захворю-
вань горла, легень і травного
тракту нарівні з коренями вико-
ристовують і листя та квітки
А. л. Корінь А. л. входить до
складу грудних чаїв.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар коренів (6 г
або 2 столові ложки коренів на 200 мл
окропу) п'ють гарячим по половині
чи третині склянки 3—4 рази на день
після їди; настій коренів холодний
(6,5 г коренів на 100 мл води кімнат-
ної температури, настоюють 1 годину)
по 1 столовій ложці через кожні
2 години; настій коренів гарячий
(1 столова ложка коренів на 200 мл
води кімнатної температури, настою-
ють 4 години, кип'ятять 6—7 хвилин,
охолоджують) п'ють теплим по 2 сто-
лові ложки 3—4 рази на день. З готових
препаратів застосовують: сухий екс-
тракт алтейного кореня (Extractum Al-
thaeae siccum); рідкий екстракт ал-
тейного кореня (Extractum Althaeae
fluidum); мукалтин (Mucaltinum) по
1—2 таблетки 2—3 рази на день;
сироп алтейний (Syrupus Althaeae)
використовують для поліпшення сма-
кових якостей мікстур та як обволі-
каючий засіб (дітям дають по 1 чай-
ній ложці через кожні 2 години
при простудних захворюваннях).
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АМБРОЗІЯ ПОЛИНОЛИСТА
амброзия полыннолистная
Ambrosia artemisiilolia —
однорічна трав'яниста рослина
родини складноцвітих (айстро-
вих) з густим щетинистим опу-
шенням. Стебло прямостояче, роз-
галужене, трохи борозенчасте,
до 250 см заввишки. Листки (4—
15 см завдовжки) зверху зелені,
голі, зісподу — сіро-зелені, опу-
шені; верхні — чергові, сидячі,
перистороздільні; нижні супро-
тивні, черешкові, двічіперисто-
роздільні. Кошики одностатеві:
тичинкові, з жовтими квітками,
зібрані по 8—15 у колосовидне
суцвіття; маточкові, з квітками
без оцвітини,— по 1—3 у пазу-
хах верхніх листків або біля ос-
нови тичинкових суцвіть. Плід —
сім'янка. Цвіте у серпні —
жовтні.
Поширення. Випадково завезена
з Америки. Поширилася на півдні
України і на Закарпатті, на око-
лицях Києва, Харкова й Черні-
гова. Злісний карантинний бу-
р'ян. Росте в посівах різних
культур, а також по шляхах
і берегах річок, на залізничних
насипах, засмічених місцях тощо.
Сировина. Використовують над-
земну частину і пилок.
ХІМІЧНИЙ склад. У надземній
частині є ефірна олія, до складу
якої входять цинерол і камфора.
Насіння містить понад 18 % при-
датної для вживання олії.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Пилок А. п. виявляє
надзвичайно високу алергенну
дію. Попадання пилку на слизову
оболонку носа або на кон'юнкти-
ву очей спричинює сінну про-
пасницю. Для захворювання до-
сить 40—50, а інколи навіть
3—5 зерен пилку. Препаратами
з пилку А. п. (екстракти, таб-
летки) проводять лікування ам-
брозійного та соняшникового по-
лінозів. У народній медицині
надземну частину А. п. вико-
ристовують при гіпертонії та як
протилихоманковий засіб.
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AMI ВЕЛИКА
амми большая
Ammi majus —
дворічна (в культурі — одноріч-
на) трав'яниста рослина родини
селерових (зонтичних), 100—120
см заввишки. Стебло прямостояче,
порожнисте, галузисте. Листки
складноперисторозсічені. Суцвіт-
тя — складний зонтик. Квітки
дрібні, білі, 5-пелюсткові, дво-
статеві. Плід — двосім'янка.
Поширення. В дикому стані по-
ширена здебільшого в Середзем-
номор'ї. В СРСР — у культурі
(Краснодарський край, нечасто —
на півдні України). На Півден-
ному узбережжі Криму трапляє-
ться як здичавіла. Цвіте у лип-
ні — серпні, плоди достигають
у серпні — вересні.
Заготівля і зберігання. Заготов-
ляють плоди (Fructus Ammi majo-
ris), які достигають у серпні —
вересні. Плоди підсушують під
наметом або на відкритому по-
вітрі, розстилаючи їх на брезен-
тах тонким шаром (3—5 см)
і періодично перегортаючи. Збе-
рігають у сухих, добре провіт-
рюваних приміщеннях. Строк при-
датності — до 4 років.
Хімічний склад. Плоди А. в.
містять фурокумарини з групи
псоралену (ізопімпінелін, бергап-
тен, ксантотоксин, імператорин,
ізоімператорин, мармезин, марме-
зинін) та з групи ангеліцину
(ізобергаптен). У траві А. в.
є ті самі сполуки, що й у плодах,
але в менших кількостях.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Лікувальні власти-
вості А. в. відомі давно. Уже
в 13 столітті арабські лікарі
застосовували екстракти з цієї
рослини для лікування лейкодер-
мії. Але побічні явища, які при
цьому виникали, наприклад, за-
палення нирок, печінки тощо,
обмежували використання рос-
лини. В СРСР з насіння А. в.
виробляють препарат аміфурин
з порівняно невисокою гострою
токсичністю, відсутністю місцево-
подразнювальних властивостей і
суттєвого впливу на артеріальний
тиск, діяльність серця, частоту
і ритм дихання. До складу аміфу-
рину входять фурокумарини бер-
гаптен, ксантотоксин та ізопім-
пінелін. Препарат виявляє фо-
тосенсибілізуючу дію та невисоку
спазмолітичну активність, і в по-
єднанні з дозованим ультрафіо-
летовим опромінюванням (УФО)
використовується для лікування
вітиліго, псоріазу, гніздового і
тотального полисіння. При ліку-
ванні полисіння аміфурин за
своєю активністю перевершує за-
рубіжний препарат меладинін.
Висока терапевтична ефектив-
ність спостерігається при лікуван-
ні полисіння шляхом комбінуван-
ня аміфурину з прополісом.

Лікарські форми і застосування. Амі-
фурин (Ammifurinum) — комплект, що
складається з таблеток по 0,02 г та
з 0,3 % -ного розчину. При вітиліго
й полисінні приймають всередину по
1 таблетці 3—4 рази на день до їди
за 4—3—2 і 1 годину до ультра-
фіолетового опромінювання (УФО).
Одночасно з прийманням таблеток
уражені ділянки шкіри за 1 годину
до УФО змащують 0,3 % -ним розчином
аміфурину. Опромінювання починають
з 1—2 хв і поступово доводять
до 15—20 хв. Загальна доза на курс
лікування, який триває 3—3,5 місяця
і складається з 4—5 циклів з пе-
рервами в 2—3 тижні — 250—300 табле-
ток. Дітям курс лікування зменшується
вдвоє або втроє залежно від віку.
При псоріазі приймають всередину
по одній — півтори таблетки за 2 годи-
ни до УФО і одночасно за 1 годину
до УФО змащують уражені ділянки
0,3 % -ним розчином. На курс ліку-
вання, що триває 1 рік, необхідно
300—400 таблеток і 50—80 опромінень.
Протягом одного циклу проводять
10—20 втирань та опромінень.
ПРОТИПОКАЗАНО застосовувати амі-
фурин при туберкульозі шкіри, захво-
рюваннях крові, печінки, нирок і
серцево-судинної та центральної нер-
вової систем, а також дітям до 5 років.
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AMI ЗУБНА,
кела;
амми зубная
Ammi visnaga —
дворічна (в культурі — одноріч-
на) трав'яниста рослина родини
селерових (зонтичних), до 100 см
заввишки. Стебло прямостояче,
галузисте, трохи борозенчасте.
Листки чергові, піхвові, складно-
перисторозсічені. Квітки двоста-
теві, дрібні, білі, 5-пелюсткові,
з неприємним запахом, зібрані
в складний зонтик. Плід — дво-
сім'янка. Цвіте у червні — липні.
ПЛОДИ достигають у серпні —
вересні.
Поширення. В СРСР у дикому
стані трапляється на Закавказзі.
Поодинокі місцезнаходження ві-
домі й на Передкавказзі. На
Україні, у південних районах,—
у культурі.
Заготівля і зберігання. Заготов-
ляють плоди (Fructus Ammi Vis-
nagae) разом з половою у верес-
ні — жовтні. Сушать у сухому,
добре провітрюваному приміщен-
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ні, розстилаючи їх тонким шаром,
часто перегортаючи. Зберігають
у мішках, у сухих, добре про-
вітрюваних приміщеннях. Строк
придатності — до 3 років.
Хімічний склад. Кількісний і
якісний склад діючих речовин
А. з. залежить значною мірою
від умов вирощування. Вся рос-
лина містить похідні фурано-
хромону (келін, віснагін, келі-
нін, аміол, келінол, віснаміол,
віснадин та інші| і флавоноїди.
Крім цього, в плодах міститься
понад 20 % жирної олії, є ефірна
олія. Основна діюча речовина
А. з. — келін.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Плоди А. з. здавна
використовують у народній ме-
дицині Єгипту і країн Близь-
кого Сходу як ефективний за-
сіб при лікуванні нирковокам'я-
ної хвороби. Фармакологічна ак-
тивність А. з. зумовлена сумою
біологічно активних спазмолі-
тичних речовин. Окремі складо-
ві, наприклад, віснамін, виявля-

ють і фотосенсибілізуючу та се-
дативну дію. В СРСР з плодів
А. з. виготовляють препарати
келін та авісан. Келін призна-
чають при атеросклеротичному
кардіосклерозі, хронічній коро-
нарній недостатності, спазмах ки-
шечника і шлунка, а також при
стенокардії та бронхіальній астмі
у міжприступові періоди. Келін
входить до складу препаратів
вікаліну, келатрину та келіве-
рину. Авісан рекомендується при
спазмах сечовивідних шляхів,
для кращого відходження сечо-
вих каменів, при ниркових ко-
ліках, а також як засіб, що
полегшує катетеризацію сечово-
дів.
Лікарські форми і застосування. Ке-
лін (Khetlinum) випускають у таблет-
ках по 0,02 г. Застосовують ВНУ-
ТРІШНЬО по 1—2 таблетки 3 рази
на день після їди. Курс лікування —
15—30 днів.
Келін ПРОТИПОКАЗАНИЙ при ви-
раженій недостатності кровообігу.
Авісан (Avisanum) випускають у таб-
летках по 0,05 г. Приймають всере-
дину по 1—2 таблетки 3—4 рази
в день після їди. Курс лікування —
1—3 тижні.
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АМОРФА КУЩОВА
аморфа кустарниковая
Amorpha fruticosa —
листопадний кущ з родини бо-
бових, до 3 м заввишки. Кора
бура або темно-сіра. Листки не-
парноперисті, з 8—12 пар оваль-
них або майже ланцетних, зі-
споду сірувато-зелених листоч-
ків. Квітки дрібні, неправильні,
зібрані у верхівкові густі кити-
ці. Віночок темно-фіолетовий.
Плід — біб. Цвіте у червні, липні.
Поширення. Походить з Північ-
ної Америки. В УРСР розводять
у всіх районах, особливо на
півдні, в садах і парках як
декоративну рослину; трапляєть-
ся й у здичавілому стані.
Заготівля і зберігання. Заготов-
ляють плоди (Fructus Amorphae
fruticosae) у серпні — жовтні.
Сушать на відкритому повітрі
або під наметами з доброю венти-
ляцією, розстилаючи тонким ша-
ром. Зберігають у паперових
мішках у сухих, добре про-
вітрюваних приміщеннях. Строк
придатності — до 5 років.
Хімічний склад. Насіння А. к.
містить ротеноїдний глікозид
аморфін. Його знайдено і в лист-
ках та молодих пагонах.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Аморфін має кар-
діотонічну властивість, діє заспо-
кійливо, виявляє позитивну інот-
ропну та тонотропну і негатив-
ну хронотропну дію на сер-
це. Створений на основі амор-
фіну препарат фрутицин вико-
ристовували як седативний засіб
при вегетативних неврозах, не-
врозах серцево-судинної систе-
ми та при пароксизмальній та-
хікардії.
Лікарські форми і застосування. Фру-
тицин (Fruticinum) випускали у таб-
летках по 0,05 г. Застосовували все-
редину по 1 таблетці 2—3 рази на
день після їди. Якщо побічних явищ
немає, дозу можна збільшити до 2
таблеток. Курс лікування — 20—30 днів
з перервами на 3 дні через кожні
10 днів. Фрутицин вилучено з но-
менклатури лікарських засобів у зв'яз-
ку з наявністю ефективніших пре-
паратів і відсутністю достатньої кіль-
кості сировини.
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АНАБАЗИС БЕЗЛИСТИЙ —
сукулентний напівкущ родини
лободових. Те саме, що й
їжачник безлистий.
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АНАКАМПТИС
ПІРАМІДАЛЬНИЙ,
зозулинець гостроверхий;
анакамптис пирамидальный
Anacamptis pyramidalis —
багаторічна трав'яниста росли-
на родини зозулинцевих (орхід-
них). Кореневі бульби цілісні,
кулясті. Листки чергові, вузько-
ланцетні, до верхівки стебла по-
ступово зменшуються в розмірі.
Квітконосне стебло (до 40 см
заввишки) закінчується густим
пірамідальним суцвіттям з дуже
зигоморфними двостатевими пур-
пурово-червоними квітками з тон-
кою звислою шпоркою 13—14 мм
завдовжки. Плід — коробочка.
Цвіте у червні — липні.
Поширення. Рідкісна рослина (за-
несена до Червоної книги Укра-
їнської РСР). Трапляється в Кри-
му, Західному Лісостепу, на Роз-
точчі-Опіллі та Прикарпатті.
Заготівля і зоерігання. Вико-
ристовують бульбокорені, які зби-
рають одразу після цвітіння рос-
лини. Заготовляють лише моло-
ді дочірні бульби, старі відки-
дають. Зібрані бульби добре ми-
ють, на 4—5 хв занурюють в
окріп, а після цього сушать на
відкритому повітрі, під наметом
або в сушарці при температурі
50—55 °. Одержана таким чином
сировина називається «бульби
салеп» (Tubera salep). З 10 кг
сирих бульб одержують 1 кг
сухих. Зберігають у сухих, добре
провітрюваних приміщеннях.

Строк придатності — 6 років. Ап-
теки салеп не відпускають.
Хімічний склад. Бульбокорені
містять слиз (50 % ), крохмаль
(27 % ), декстрин, пентозани, са-
харозу тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Салеп — добрий об-
волікаючий і протизапальний за-
сіб. Його призначають при за-
паленні органів травлення (колі-
ти, гастрити, виразка шлунка),
при проносах, дизентерії, отруєн-
ні різними токсичними речови-
нами, при хронічних і гострих
бронхітах.
Лікарські форми і застосування. Слиз
(Mucilago Salep): 2 г порошку са-
лепу ошпарюють 200 мл окропу,
збовтують 10—15 хвилин і приймають
по 1 чайній або десертній ложці
2—3 рази на день. Приготовлений
слиз зберігають у холодильнику.
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АНГЕЛЬСЬКЕ ЗІЛЛЯ —
багаторічна трав'яниста залозис-
то-пухнаста рослина родини ай-
стрових (складноцвітих). Те са-
ме, що й арніка гірська.
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АНГЛІЙСЬКИЙ ШПИНАТ —
багаторічна трав'яниста корене-
вищна рослина родини гречкових.
Те саме, що й щавель шпинат-
ний.

41
АНДРОМЕДА
БАГАТОЛИСТА,
безплідниця;
андромеда многолистная
Andromeda роlіfоlіа —
вічнозелений кущик родини ве-
ресових, 15—30 см заввишки.
Стебло сланке, мало розгалу-
жене, з висхідними гілочками.
Листки довгасто-ланцетні або лі-
нійно-ланцетні, з загорнутими
вниз суцільними краями, зверху
блискучі, зелені, знизу — синюва-
то-білуваті від воскової по-
волоки. Квітки звисаючі, в щитко-
видних китицях, з глечиковид-
ним, рожевим, усередині опу-
шеним віночком. Плід — коро-
бочка. Цвіте у травні — червні.
Поширення. Росте на Поліссі,
Росточчі-Опіллі, Прикарпатті і
зрідка в Карпатах у соснових,
рідше дубово-соснових лісах на
торфових та оліготрофних сфаг-
нових (у горах) болотах, на во-
логих місцях.

Сировина. Використовують тра-
ву, зібрану під час цвітіння рос-
лини. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава А. б.
містить дубильні речовини, глі-
козид андромедотоксин, барв-
ники тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати А. б. ви-
являють наркотичну, в'яжучу і
місцевоподразнювальну дію.
ВНУТРІШНЬО настій трави А. б.
використовують від кашлю, при
туберкульозі легень, ревматизмі,
проносі, запорі, безсонні, при
жіночих хворобах; ЗОВНІШ-
НЬО — як ранозагоювальний
засіб.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО настій трави (1 столова
ложка на склянку окропу) по 1—2
столові ложки тричі на день.
Рослина отруйна!
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АНЕМОНА ДІБРОВНА
ветреница дубравная
Anemone nemorosa —
багаторічна кореневищна трав'я-
ниста рослина родини жовте-
цевих. Стебло прямостояче, роз-
сіянопритиснутоопушене, 10—
25 см заввишки. Прикореневих
листків немає або, рідше, є лише
один. Стеблові листки коротко-
черешкові, зібрані по 3 в кільце.
Квітки середніх розмірів (20—
ЗО мм у діаметрі), білі, блідо-ро-
жеві, інколи лілові, здебільшого
з 6 пелюсток. Плід— сім'янка.
Цвіте у квітні — травні.
Поширення. Росте в широколис-
тяних лісах, на узліссях, галя-
винах на Західному Поліссі та
в Лісостепу.
Сировина. Збирають траву (стеб-
ла, листя, квітки) під час цвітін-
ня рослини. Рослина неофіци-
нальна.
Хімічний склад. Надземна час-
тина рослини містить сапоніни,
протоанемонін і хелідонову кис-
лоту.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній меди-
цині препарати А. д. ВНУТРІШ-
НЬО у вигляді настою викорис-
товують для лікування злоякіс-
них новоутворень, серцевих за-
хворювань, запалення легень, га-
рячки, при болях у шлунку, як
абортивний засіб; ЗОВНІШНЬО —
при ревматизмі, подагрі, як ан-
тимікробний засіб при лікуван-
ні дерматозів.
Рослина отруйна! Використову-
вати треба дуже обережно.
У гомеопатії А. д. вживають як
седативний, потогінний та діуре-
тичний засіб.
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АНЕМОНА ЖОВТЕЦЕВА,
жаб'яче зілля;
ветреница лютиковая
Anemone ranunculoides —
багаторічна кореневищна трав'я-
ниста рослина родини жовтеце-
вих. Стебло прямостояче, голе,
10—30 см заввишки. Прикорене-
вих листків немає або є один
на довгому черешку. Стеблові
листки майже сидячі, зібрані по
З в кільце, пальчастотричіроз-
січені на видовженоланцетні
частки. Квітки на довгих квітко-
ніжках, жовті. Ялід — сім'янка.
Цвіте у березні — травні.
Поширення. Росте в широколис-
тяних та мішаних лісах, у лісо-
вих, лісостепових та північних
степових районах України.
Сировина. Використовують лис-
тя і меншою мірою корені. Рос-
лина неофіцинальна.
Хімічний склад. Уся рослина
містить камфору і глікозид ра-
нункулін.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати А. ж.
мають наркотичні, болетамуваль-
ні, антиспазматичні, кровоспин-
ні, сечогінні та антибактеріаль-
ні властивості. Раніше з А. ж.
одержували анемонін, який ви-
користовували при астмі, коклю-
ші, рахіті та при маткових кро-
вотечах. У народній медицині
настій з листя А. ж. використо-
вують для лікування паралічів,
подагри, водянки, пізніх мен-
струацій, застарілого сифілісу,
шлункових кольок і жовтяниці,
при серцебитті та як засіб, що
посилює діяльність нирок і ле-
гень.
ЗОВНІШНЬО настій з листя А. ж.
застосовують при ревматизмі, зо-
лотусі, головному й зубному
болях. Соком з коріння лікують
бородавки.
Рослина отруйна! Використання
потребує обережності.
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АНЕМОНА ЛІСОВА
ветреница лесная
Anemone sylvestris —
багаторічна кореневищна трав'я-
ниста рослина родини жовтеце-
вих. Стебло прямостояче, у верх-
ній частині майже білоповстис-
те, 15—30 см заввишки. Листки
довгочерешкові, прикореневі, 5-
роздільні, густоопушені. Квітки
великі (30—70 мм у діаметрі),
одиничні, здебільшого з 5 пе-
люсток, білі. Плід — сім'янка.
Цвіте у травні — червні.
Поширення. Росте в широколис-
тяних і мішаних лісах, на лісо-
вих луках, узліссях, по чагарни-
ках, на схилах у лісостепових
і північних степових районах
України.
Сировина. Використовують над-
земну частину. Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад. У надземній
частині рослини виявлено сапо-
ніни, протоанемонін, аскорбіно-
ву кислоту, флавоноїди, органіч-
ні кислоти, сліди алкалоїдів. Са-
поніни і протоанемонін є й у ко-
ренях.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати А. л. ви-
являють антисептичні, протиза-
пальні, болетамувальні, потогін-
ні та сечогінні властивості. В на-
родній медицині відвар трави
вживали при погіршанні зору
і слуху, при головному й зубно-
му болях, коклюші, хворобах
горла, простудних захворюван-
нях, пропасниці, при захворю-
ваннях шлунково-кишкового
тракту, затримці менструацій, го-
нореї, білях, імпотенції, паралі-
чі тощо.
ЗОВНІШНЬО траву А. л. вико-
ристовували при сверблячці, за-
хворюваннях шкіри й сифілісі та
при ревматизмі. Квітки прикла-
дали до наривів для прискорен-
ня їхнього визрівання.
Рослина отруйна! Використання
потребує обережності.
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АНІС ЗВИЧАЙНИЙ,
ганус;
анис обыкновенный
Anisum vulgare —
однорічна трав'яниста опушена
рослина родини селерових (зон-
тичних|. Стебло борозенчасте,
вгорі розгалужене, 25—60 см
заввишки. Ластки троякі: ниж-
ні — довгочерешкові, цілісні,
округло-нирковидні, глибокопил-
часті; серединні — прості, перис-
ті, верхні—тричіперисторозсіче-
ні. Квітки 5-пелюсткові, дрібні,
білі, в складних зонтиках. Плід —
двосім'янка. Цвіте у червні, липні.
Поширення. Походить з Малої
Азії. На Україні, переважно в лі-
состеповій зоні, вирощують як
ефіроолійну рослину.
Заготівля і зберігання. Викорис-
товують плоди (Fructus Anisi).
Коли дозріє половина плодів,
рослини скошують, досушують
у снопах або валках, обмоло-
чують і очищають від домішок.
Зберігають у сухому прохолод-
ному приміщенні. Строк при-
датності— до 3 років. Плоди
відпускаються аптеками.
Хімічний склад. Плоди А. з.
містять жирну олію, білкові ре-
човини, фурокумарини і близь-
ко 6 % ефірної олії, до складу
якої входить анетол (80—90 % ),
метилхавікол (10%), анісовий
альдегід, анісовий кетон і ані-
сова кислота.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати А. з. ма-
ють відхаркувальні, протизапаль-
ні, антиспастичні, сечогінні та
бактерицидні властивості. Вони
проявляють терапевтичний ефект
при запальних захворюваннях ор-
ганів дихання (ларингіти, трахе-
їти, бронхіти, бронхопневмонії),
при бронхіальній астмі, брон-
хоектатичній хворобі, коклюші
у дітей, гангрені легень, хво-
робах травного тракту (ентерит,
ентероколіт, метеоризм). В аку-
шерстві й гінекології препара-
ти А. з. призначають при бо-
лісних менструаціях, для сти-
мулювання пологової діяльності
та секреції молока у матерів-
годувальниць. Плоди А. з. вхо-
дять до складу грудного елікси-
ру (Elexir pectorale), грудного
чаю і шлункового чаю.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— настій плодів (1—2
чайні ложки иа 200 мл окропу)
по чверті склянки 3—4 рази на день
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за ЗО хв до їди; настойку плодів
(20 г на 100 мл 40 % -ного спирту або
горілки) по 20—30 крапель 2—3 рази
на день; анісову олію (Oleum Anisi)
по 1 —5 крапель на грудочку цукру
2— 3 рази на день як відхаркуваль-
ний засіб при катарах верхніх дихаль-
них шляхів та бронхоектазах; краплі
нашатирно-анісові (Liquor ammonii
anisatus) по 5—10 крапель на грудоч-
ку цукру (дітям по 1 краплі на кожен
рік життя) 3—4 рази на день як від-
харкувальний засіб; настойку опійно-
бензойну (Tinctura Opii benzoi-
са) по 20—40 крапель (для дітей по
1 краплі на кожен рік життя) на, прийом
при кашлі та як відхаркувальний засіб.
ЗОВНІШНЬО — мазь (взяті порівну
порошок насіння А. з. порошок коріння
чемериці біло'і змішують зі свиня-
чим смальцем у співвідношенні 1:2)
як засіб проти гнид і вошей (вико-
ристовувати мазь треба з великою
обережністю, бо біла чемериця —
дуже отруйна рослина).

АПЕЛЬСИН
апельсин
Citrus sinensis —
вічнозелене дерево роду цитрус
родини рутових. Листки шкіряс-
ті, цілісні, зчленовані з череш-
ками. Квітки правильні, білі,
одиничні або в малоквіткових
щитках. Плід — померанець, ку-
лястий або овальний, від ясно-
жовтого до майже червоного за-
барвлення, соковитий.
Поширення. Походить з Півден-
но-Східної Азії. В СРСР виро-
щують на чорноморському узбе-
режжі Кавказу як плодову рос-
лину.
Сировина. Як лікувальний і про-
філактичний засіб використову-
ють свіжі плоди і сік із них.
Хімічний склад. Плоди містять
цукри (6—8 % ), лимонну кисло-
ту (1—2%), каротин, аскорбі-
нову кислоту (65 мг % ), тіамін,
рибофлавін, біофлавоноїди, пек-
тинові речовини та сполуки каль-
цію, фосфору і калію.
Використання. Апельсин — полі-
вітамінний засіб. Вживають при
гіпо- та авітамінозах, подагрі,
гіпертонії, атеросклерозі, при за-
хворюваннях печінки. Апельси-
новий сік збуджує апетит, добре
тамує спрагу при підвищеній
температурі тіла, поліпшує трав-
лення. Особливо корисно вжива-
ти його при гіпосекреторних
гастритах, слабому жовчовиді-
ленні, схильності до спастичних
запорів.
ПРОТИПОКАЗАНО вживати сік
при виразковій хворобі шлун-
ка і при гастриті з підвищеною
кислотністю шлункового соку.
Шкірку плодів у народній ме-
дицині використовували як жа-
ротамувальний і кровоспинний
засіб, при маткових кровотечах
і надмірних менструаціях.
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АПТЕЧНА СКОРОСПІЛКА —
ранньовесняна багаторічна, рід-
ше однорічна трав'яниста росли-
на родини первоцвітах. Те саме,
що й первоцвіт весняний.
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АРАЛІЯ ВИСОКА,
аралія маньчжурська;
аралия высокая
Aralia elata, синонім — А.
mandshuiica —
листопадний, дуже колючий кущ
або невеличке дерево родини
аралієвих. Стовбур прямий, 1,5 —
5 м заввишки. Листки великі
(40—80 см), двічіперистоскладні,
довгочерешкові, зібрані в кільце
на верхівці стовбура. Квітки
дрібні, двостатеві, правильні, зе-
ленаві, зібрані у довгі (до 45 см)
густі вологі. Плід — соковита, си-
ньо-чорна кістянка. В умовах
Києва цвіте у липні.
Поширення. В дикому стані
росте на Далекому Сході. На
Україні проходить випробуван-
ня як інтродуцент у ботанічних
садах і дендропарках.
Заготівля і зберігання. Викорис-
товують корені завтовшки 2—
4 см, відібрані восени або рано
навесні з рослин 5—15-річного
віку. Викопані корені старанно
очищають від землі, розрізають
на куски 10—12 см завдовжки
(товсті розщеплюють) і сушать
під наметом, у провітрюваних
приміщеннях або в сушарках при
температурі не вищій за 60 °.
Зберігають у сухих приміщеннях.
Строк придатності — 2 роки.

Хімічний склад. Корені А. в.
містять тритерпенові сапоніни
(аралозиди А, В, і С), ефірну
олію, смолисті речовини, ка-
медь, білки, крохмаль, вуглево-
ди та алкалоїд аралін.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Дослідженнями вста-
новлено стимулюючий вплив пре-
паратів А. в. на центральну
нервову систему, їхні кардіото-
нічну, антистресорну, антиокси-
дантну, гонадотропну та гіпоклі-
кемічну властивості. Препарати
А. в. поліпшують загальний стан
хворих, стимулюють обмін ре-
човин, покращують апетит, під-
вищують розумову й фізичну
працездатність. Їх використову-
ють після контузій мозку, при
різноманітних астенічних та де-
пресивних станах організму, при
гіпотонічній хворобі, нейроцир-
куляторній дистонії за гіпото-
нічним і кардіальним типами,
при початкових стадіях атеро-
склерозу, імпотенції, при де-
яких функціональних порушеннях
нервової системи (особливо та-
ких, що виникли в результаті
тривалої розумової та фізичної
перевтоми), як реабілітаційний
засіб після тяжких хронічних
та інфекційних захворювань.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—настойку кореня (у
співвідношенні 1:5, на 70 % -ному спир-
ті) по 30—40 крапель 2—3 рази на
день; сапарал (Saparalum) по 1 таб-
летці (0,05 г) 2—3 рази на день (зран-
ку і вдень) після їди.
ПРОТИПОКАЗАНО вживати препара-
ти А. в. при епілепсії, гіперкінезах,
підвищеній нервовій збудливості, без-
сонні, гіпертонії, перед сном. Не-
безпечним є й передозовування їх.
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АРАЛІЯ МАНЬЧЖУРСЬКА —
листопадний колючий кущ або
невелике дерево родини араліє-
вих. Те саме, що й аралія висока.
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АРАЛІЯ СЕРЦЕВИДНА,
аралія Шмідта;
аралия сердцевидная
Aralia cordata, синонім — A.
schmidtii —
багаторічна трав'яниста рослина
родини аралієвих. Стебло про-
сте, голе, 1,5—2 м заввишки. Ко-
реневище товсте, м'ясисте, аро-
матне. Листки двічітрійчастопе-
ристоскладні, довгочерешкові.
Квітки дрібні, зеленувато- або
жовтувато-білі, двостатеві й ти-
чинкові, зібрані у верхівкове
волотевидне суцвіття, що скла-
дається з багатьох зонтиків. Ін-
коли в пазухах верхніх листків
утворюються додаткові, частіше
одиничні зонтики. Плоди ягодо-
подібні, м'ясисті, чорні, 3—4 мм
у діаметрі. Цвіте у л и п н і — в е -
ресні.
Поширення. В дикому стані рос-
те на Далекому Сході (південні
Курильські острови, Сахалін). На
Україні є в ботанічних садах
і на дослідних станціях, у окре-
мих аматорів як інтродукована
рослина.
Заготівля і зберігання — як у
статті Аралія висока.
Хімічний склад. Корені А. с.
містять тритерпенові сапоніни —
аралозиди А, В і С, близькі за
хімічним складом до панаксо-
зидів женьшеня. Серед них пе-
реважає аралозид А. Крім цього,
в коренях є кумарини, ефірна
олія (2 % ) тощо.
Використання. Настойку коренів
А. с. використовують нарівні
з настойкою коренів аралії ви-
сокої за тими самими показан-
нями, ці настойки майже не різ-
няться за активністю. Разом з тим
токсичність настойки А. с. значно
нижча порівняно з настойкою
аралії високої.
ПРОТИПОКАЗАННЯ такі самі,
як і для настойки аралії висо-
кої.
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АРАЛІЯ ШМІДТА —
багаторічна трав'яниста росли-
на родини аралієвих. Те саме,
що й аралія серцевидна.
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АРНІКА ГІРСЬКА,
ангельське зілля, баранка, ску-
сівник гірський, трава бараня,
чарник;
арника горная
Arnica montana —
багаторічна трав'яниста залози-
сто-пухнаста рослина родини ай-
стрових (складноцвітих). Стебло
прямостояче, 15—80 см заввиш-
ки, при основі — з розеткою з
4 овальних або довгасто-оваль-
них листків. Стеблові листки
сидячі, супротивні, довгасті або
ланцетні. Квітки оранжеві, в оди-
ничних кошиках на верхівці стеб-
ла і гілок: крайові — язичкові,
маточкові; серединні — трубчас-
ті, двостатеві. Плід — сім'янка.
Цвіте у червні — серпні.
Поширення. Трапляється в Кар-
патах, зрідка — в Житомирській
області на луках, узліссях, по
чагарниках, у гірських лісах.
Рослина потребує ОХОРОНИ!
Заготівля і зберігання. Викори-
стовують квіткові кошики (Flores
Arnicae). Збирають на початку
цвітіння рослини (коли язичкові
квітки спрямовані вгору), зріза-
ючи так, щоб залишок квітко-
носа не перевищував 1 см. Су-
шать у сушарні при температурі
55—60 ° або під наметом чи на
горищі з наступним досушуван-
ням у печі, щоб знищити яйця
комах. Сухої сировини вихо-
дить 20—22 % . Строк придат-
ності — 2 роки. Сировина відпус-
кається аптеками.
Хімічний склад. У кошиках А. г.
виявлено арніцин (близько 4 % ),
ефірну олію (0,016%), кароти-
ноїди, флавоноїди, арніфолін, ци-
нарин, дубильні речовини, іну-
лін, холін, слиз, органічні кисло-
ти (молочну, фумарову, яблучну),
аскорбінову кислоту (21 мг%),
смолисті речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати А. г. ма-
ють кровоспинні, жовчогінні, про-
тисклеротичні, подразнювальні та
бактеріостатичні властивості. Во-
ни здатні усувати запори, зу-
мовлені атонією товстої кишки,
посилювати скорочення матки,
розширяти мозкові судини, то-
нізуюче й стимулююче впливати
на центральну нервову систему.
У великих дозах препарати А. г
діють заспокійливо. Внутрішньо
препарати А. г. використовують
як ефективні засоби при мат-

кових кровотечах (після поло-
гів, викиднів, абортів), при сте-
нокардії, міокардитах, гіперто-
нічній хворобі, кардеосклерозі,
після мозкових крововиливів для
швидшого відновлення функціо-
нального стану центральної нер-
вової системи, при нічному мимо-
вільному сечовиділенні. В поєд-
нанні з іншими лікарськими
рослинами А. г. рекомендують
хворим на гепатит, холецистит
та холангіт. Зовнішньо (у ви-
гляді примочок, компресів то-
що) настойку і настій квіток
А. г. призначають для лікуван-
ня забитих місць, гематом, гно-
ячкових захворювань шкіри, тро-
фічних виразок, опіків і відмо-
рожень, при болю у м'язах, при
переломах кісток, вивихах су-
глобів, герпесі, фурункульозі то-
що.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій квіткових ко-
шиків (10 г на 200 мл окропу) по 1 сто-

ловій ложці 3 рази на день після їди,
на молоці; настойку (у співвідношен-
ні 1:10, на 70 %-ному спирті) — по
30—40 крапель 2—3 рази на день до
їди, на воді або на молоці: настій
суміші квіток А. г., нагідок лікар-
ських, бобівника трилистого і вербени
лікарської у співвідношенні 1:2:1,5:1
(2 столові ложки на 300 мл окропу
настоюють у термосі 10—12 годин)
по чверті склянки тричі на день
перед їдою при гепатиті, холецисти-
ті та холангіті.
ЗОВНІШНЬО — настій або розведену
в 5—10 частинах води настойку у ви-
гляді компресів, примочок тощо.
Передозування препаратів А. г. спри-
чинює отруєння!
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АРОНІЯ ЧОРНОПЛОДА —
листопадний густий кущ родини
розових. Те саме, що й горобина
чорноплода.
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АРТИШОК ПОСІВНИЙ
артишок посевной
Cynara scolymus —
багаторічна трав'яниста росли-
на родини айстрових (складно-
цвітих). Стебло прямостояче, гіл-
лясте, сіро-зелене, 0,5—1,5 (2) м
заввишки. Листки великі, пери-
сторозсічені, іноді прості, знизу
опушені. Квітки сині або синьо-
фіолетові, зібрані у великі, до
25 см у діаметрі, кошики. Плід —
сім'янка. Цвіте у червні — липні.
Поширення. ПОХОДИТЬ ІЗ Серед-
земномор'я. На Україні виро-
щують як овочеву рослину у від-
критому (в південних районах)
і закритому (у північних райо-
нах) грунті.
Сировина. Споживають (відва-
реними або консервованими) зі-
брані до цвітіння кошики.
Хімічний склад. Кошики А. п.
містять білок (3 % ), вуглеводи
(10—15 % ), аскорбінову кислоту,
вітаміни В1 і В2, каротин, іну-
лін та фенольну сполуку цина-
рин. У листках виявлено групу
біологічно активних фенолокис-
лот (кавова, хлорогенова, нео-
хлорогенова, кофеїлхінна).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Наявність цинари-
ну зумовлює протисклеротичну,
жовчогінну та сечогінну актив-
ність А. п. Подібні властивості
мають і фенолокислоти. Вони
активізують утворення жовчі,
підвищують діурез, збільшують
кількість сечовини, що виво-
диться з організму, регулюють
функцію щитовидної залози. Ви-
користовують А. п. у вигляді са-
латів або відварюють. Його ре-
комендують вживати при захво-
рюваннях печінки, при діабеті
й атеросклерозі, людям похило-
го віку, а також при отруєнні
опіумом. Відвар кошиків А. п.
використовують при запорах і
захворюваннях печінки.
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АРУМ ПЛЯМИСТИЙ
аронник пятнистый
Arum maculatum —
багаторічна трав'яниста однодом-
на рослина родини ароїдних.
Корені бульбовидні, потовщені.
Листки прикореневі, довгочереш-
кові, серцевидні, цілокраї, тем-
ноплямисті. Квітконосне стебло
(30—40 см заввишки) закінчу-
ється початком з дрібними од-
ностатевими квітками: жіночі
квітки розміщені при його осно-
ві, чоловічі — над ними. Поча-
ток обгорнутий при основі ве-
ликим коричневим або жовтим
покривалом. Плід — червона яго-
да. Цвіте у травні.
Поширення. Росте по букових
лісах у західних районах Украї-
ни.
Заготівля і зберігання. Викорис-
товують свіжі або висушені буль-
бовидно потовщені корені (Ra-
dix Ari maculati). Заготовляють
восени або навесні до розвит-
ку листя. Очищені корені звільня-
ють від кори, розрізають і су-
шать на відкритому повітрі або
в сушарці при температурі 40 °.
З 8 кг сирих коренів одержу-
ють 1 кг сухих. Зберігають у су-
хих провітрюваних приміщеннях.
Свіжі бульби (корені) зберіга-
ють у підвальному приміщенні

в ящиках з вологим піском. Рос-
лина неофіцинальна.
Хімічний склад. До складу бульб
входять крохмаль (70%), сапо-
ніни, аронін (0,10%) тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медици-
ні А. п. використовують як бо-
летамувальний, протизапальний
та відхаркувальний засіб. Настій
бульб приймають всередину при
ревматизмі, невралгіях, катараль-
них станах верхніх дихальних
шляхів, хронічних бронхітах,
бронхіальній астмі, гастритах з
підвищеною кислотністю шлунко-
вого соку, захворюваннях печін-
ки, при наявності каменів і піску
в нирках і сечовому міхурі та
при геморої. В першій половині
вагітності настій А. п. вживають
як протиблювотний засіб. Зов-
нішньо використовують настойку
бульб при ревматизмі, подагрі
та геморої.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій бульб (1 чай-
ну ложку подрібнених свіжих або
сухих бульб на 1 склянку холодної
води, настоюють 8 годин, проціджу-
ють і випивають за день за 3—4 рази);
відвар бульб (у співвідношенні 2,5:
: 100,0) по 10—15 крапель тричі на
день.
ЗОВНІШНЬО — настойку подрібнених
бульб (10 г на 100 г горілки).
У свіжому вигляді всі частини росли-
ни дуже отруйні! Висушена або зва-
рена рослина не отруйна.
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АСТРАГАЛ ДАТСЬКИЙ
астрагал датский
Astragalus danicus —
багаторічна трав'яниста рослина
родини бобових. Стебло лежаче
або висхідне, розгалужене, 10—
40 см заввишки. Листки чергові,
непарноперисті, з 15—25 довгас-
то-овальними листочками. Квіт-
ки зигоморфні (див. Зигоморфна
квітка), майже сидячі, пурпуро-
во-фіолетові, в головчастих ки-
тицях. Плід — біб. Цвіте у черв-
ні — липні.
Поширення. Трапляється пере-
важно в східній частині Лісосте-
пу на полях, степових схилах,
сухих луках, лісових галявинах
і узліссях.
Сировина. Використовують тра-
ву, зібрану під час цвітіння
рослини. Рослина неофіциналь-
на.
Хімічний склад. Листки А, д.
містять кумарини (0,13 % ), аскор-
бінову кислоту (220 мг% ), фла-
воноїди і сапоніни.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати А. д. ма-
ють тонізуючі властивості й ви-
користовуються в народній ме-
дицині при гіпертонії, головно-
му болі, жіночих хворобах, від
надсади, як засіб, що знімає
втому.
Лікарські форми і застосування. Нас-
тій трави (2 столові ложки на 300 мл
охолодженої перекип'яченої води, на-
стоюють 4 години) по 50 мл 3—4 рази
на день.
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АСТРАГАЛ
СОЛОДКОЛИСТИЙ
астрагал сладколистный
Astragalus glycyphyllos —
багаторічна трав'яниста гола або
негустобілуватоопушена рослина
родини бобових. Стебло висхідне,
розгалужене, 45—90 см заввиш-
ки. Листки чергові, непарнопе-
ристі, з 4—7 пар довгастоеліп-
тичних, зісподу волосистих лис-
точків. Квітки зеленаво-жовті,
в коротких густих китицях.
Плід — біб. Цвіте у червні —
серпні.
Поширення. Трапляється по всій
території України у мішаних
лісах, на узліссях, полях, по ча-
гарниках.
Заготівля і зберігання. Викорис-
товують траву (Herba Astragali
glycyphyllij, зібрану під час утво-
рення плодів. Зрізають на ви-
соті 5—7 см від поверхні грун-
ту. Сушать траву під наметом
або в добре провітрюваних при-
міщеннях, час від часу перевер-
таючи. Сухої сировини виходить
25 %. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. А. с. містить
гліциризин, аспарагін, гіркі й ду-
бильні речовини, сліди алкало-
їдів, сапоніни, флавоноїди тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. За фармакологічни-
ми властивостями А. с. майже
не відрізняється від астрагалу
шерстистоквіткового. В зарубіж-
ній науковій медицині А. с. ви-
користовується як сечогінний за-
сіб. У народній вітчизняній і за-
рубіжній медицині А. с. ре-
комендується при катарах верх-
ніх дихальних шляхів, при шлун-
ково-кишкових розладах, кри-
вавому проносі, захворюваннях
нирок та сечових шляхів, при
каменях нирок, нашкірних ви-
сипах, сифілісі, ішіасі, білях,
болісних і нерегулярних мен-
струаціях, при опущенні матки,
для прискорення пологів і ви-
ділення посліду, підвищення се-
креції молока у матерів-году-
вальниць.
Лікарські форми і застосування. Від-
вар трави (20 г на 200 мл окропу) по
2—3 столові ложки 3 рази на донь.
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АСТРАГАЛ ШЕРСТИСТОКВІТ-
КОВИЙ,
божі ручки, котики, котячий
горох, перелет, перелет поль-
ський, солодке зілля;
астрагал шерстистоцветковый
Astragalus dasyanthus —
багаторічна трав'яниста рослина
родини бобових. Має довге во-
лохате опушення. Стебла прямі
або висхідні, 10—30 см заввиш-
ки. Листки чергові, непарнопе-
ристі, з 13—18 парами видовже-
нояйцевидних або овальних ляс-
точків. Квітки зигоморфні, блі-
до-жовті, в густих головчастих
китицях на верхівках довгих
квітконосів. Плід — біб. Цвіте у
червні — серпні.

Поширення. Зникаюча рослина
(занесена до Червоної книги
Української РСР). Трапляється
на степових схилах у Лісостепу
і дуже рідко — на півночі Степу.
Заготівля і зберігання. Викори-
стовують траву (Herba Astraga-
li dasyanthii), зібрану під
час масового цвітіння. Зрізають
на висоті 5—7 см від поверхні
грунту. Сушать траву під наме-
том або в добре провітрюваних
приміщеннях, час від часу пере-
мішуючи. Сухої сировини вихо-
дить 20 % . Аптеками не відпус-
кається.
Хімічний склад. Трава А. ш.
містить гліциризин, флавоноїди
(кверцетин, кемпферол), поліса-
хариди (арабін, басорин), крох-
маль, барвники, органічні кисло-
ти, тритерпенові сапоніни, слиз
та сполуки заліза, кальцію, алю-
мінію, фосфору, магнію, натрію,
барію, кремнію, стронцію, мо-
лібдену, ванадію і марганцю.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати А. ш.
виявляють седативну, гіпотен-
зивну та кардіотонічну дію. Вони
підвищують діурез, поліпшують
функціональну діяльність печін-
ки, позитивно впливають на про-
цес зсідання крові.
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В науковій медицині настій А. ш.
призначають при гіпертонії 1-го
і 2-го ступенів, хронічній коро-
нарній недостатності (стенокар-
дії), при недостатності серцево-
судинної системи, для лікуван-
ня хронічних і гострих гломеру-
лонефритів. Особливо ефектив-
ним є застосування препаратів
А. ш. в початковій стадії цих
хвороб, при схильності до на-
бряків і переважанні збудливих
процесів у нервовій системі.
Ширше використовують А. ш.
в народній медицині. Його вжи-
вають ще як блювотний, крово-
спинний, сечогінний та потогін-
ний засіб, для зняття набряків
різного походження, при золо-
тусі, ревматичних болях у су-
глобах, кривавому проносі, ви-
падінні матки.
Зерна А. ш. й інших видів
астрагалу використовують для
приготування кави.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (10 г
на 200 мл окропу) по 2—3 столові
ложки 2—3 рази на день протягом
3—4 тижнів. РЕКТАЛЬНО — 50—75 мл
настою на клізму, 1—2 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — ванни і примочки з
настою, порошок для присипання ран.

АСТРАНЦІЯ ВЕЛИКА
астранция крупная
Astrantia major —
багаторічна трав'яниста росли-
на родини селерових (зонтич-
них). Стебло прямостояче, вгорі
розгалужене, 40—80 см заввиш-
ки. Листки пальчастороздільні,
глибокоп'ятирозсічені з видовже-
но-обернено-яйцевидними, зде-
більшого двічі-тричі надрізани-
ми великопилчастими частками,
які закінчуються щетинкою. Квіт-
ки дрібні, білувато-рожеві, в
простих зонтиках, оточених ве-
ликими блідо-рожевими листоч-
ками обгорточки. Плід— двосі-
м'янка. Цвіте у червні—липні.
Поширення. Росте в лісах Кар-
пат, Західного Полісся та Захід-
ного Лісостепу.
Сировина. Використовують тра-
ву і коріння. Рослина неофіци-
нальна.
ХІМІЧНИЙ склад. Діючі речовини
вивчено слабо. За деякими да-
ними, які потребують перевір-
ки, в рослині є алкалоїди.
Властивості. Всі частини рослини,
особливо коріння, мають про-
носні властивості.

БАБИНІ ЗУБИ —
однорічна трав'яниста жорстко-
волосиста рослина родини паро-
листових. Те саме, що й якірці
сланкі.
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БАВОВНА —
багаторічна (в умовах культу-
ри — однорічна) жорстковолосис-
та рослина (кущ) родини маль-
вових. Те саме, що й бавовник
шорсткий.
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БАВОВНИК ШОРСТКИЙ,
бавовна, бамба;
хлопчатник мохнатый
Gossypium hirsutum —
багаторічна (в умовах культу-
ри — однорічна) жорстковолосис-
та рослина (кущ) родини маль-
вових. Стебло пряме, гілчасте,
біля основи здерев'яніле, 1—1,5 м
заввишки. Листки чергові, дов-
гочерешкові, 3—5-лопатеві, з три-
кутно-яйцевидними загостреними
лопатями. Квітки одиничні, 5-пе-
люсткові, кремові, з червонува-
то-пурпуровим відтінком. Плід —
багатонасінна коробочка. Насіни-
ни — з довгими одноклітинними
волосками. Цвіте у липні — ве-
ресні.
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Поширення. Вирощуєтеся в рес-
публіках Середньої Азії і За-
кавказзя як цінна прядивна куль-
тура. На Україні культивують
у крайніх південних районах та
в Криму.
Сировина. Використовують на-
сіння і кору коріння (Cortex
Gossypii radicis), заготовлену
після того, як зібрано бавовну
(волокно). З волокна одержують
гігроскопічну вату (Gossypium
hygroscopicum). Кора коріння
аптеками не відпускається.
Хімічний склад. Усі частини рос-
лини містять великий набір біо-
логічно активних речовин: у ко-
рінні є госипол, дубильні речо-
вини, аскорбінова кислота, ві-
тамін К, триметиламін, ефірна
олія; насіння містить госипол,
госипін, пігмент госипурпурин,
жирну олію, високоякісний бі-
лок; у квітках є флавоноїди (5 % ),
лимонна (5—7 % ) і яблучна (3—
4 % ) кислоти. Каротиноїди і ка-
техіни є в усіх частинах рослини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Виділені із квіток
Б. ш. флавоноїди виявляють ка-
пілярозміцнювальну дію, знижу-
ють артеріальний тиск і тонус
коронарних судин. Препарати з
кори коріння (рідкий екстракт
або відвар) виявляють виражену
кровоспинну дію й застосовують-
ся при внутрішніх і маткових
кровотечах. З коріння одер-
жують препарат госипол (Gos-
sypolum), який використовують
при герпетичному кератиті, псо-
ріазі, звичайному, пухирчастому
та оперізуючому лишаях. Виявле-
но й протипухлинну дію госиполу.
У зв'язку з цим рекомендується
пероральне застосування його
хворими на рак шлунка в після-
операційний період. Бавовнико-
ву олію (Oleum Gossypolii) вико-
ристовують у медицині нарівні
з соняшниковою і кунжутовою.
Крім того, вона є цінним дієтич-
ним продуктом і рекомендується
до вживання-хворим на атеро-
склероз. Листя Б. ш. служить
сировиною для одержання ли-
монної кислоти.
Лікарські форми 1 застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар кори (2 чайні
ложки сухої подрібненої кори на 1
склянку окропу) по третині склянки
3—4 рази на день; рідкий екстракт
кори по 30—40 крапель 2—3 рази на
день.
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БАГАТОНІЖКА ЗВИЧАЙНА,
солодиця лісова;
многоножка обыкновенная
Polypodium vulgare —
багаторічна зимуюча папороть
родини багатоніжкових, заввиш-
ки 20—30 см. Має повзуче, со-
лодке на смак кореневище 0,5—
1 см у діаметрі, з двома рядами
прямих, шкірястих, перистороз-
дільних, видовженоланцетних
листків з лінійно-ланцетними, ці-
локраїми або іноді трохи зубча-
стими частками і з черешками,
коротшими за пластинку. Со-
руси на листках відкриті, округ-
лі, розміщені на сегментах двома
рядами по боках середньої жил-
ки. Спори утворюються в липні.
Поширення. Трапляється спора-
дично майже по всій території
України на скелях та біля осно-
ви дерев у лісах.
Заготівля і зберігання. Викорис-
товують кореневища (Rhizoma
Polypodii vulgaris), заго-
товлені восени або рано навесні.
Кореневища очищають від надзем-
ної частини і корінців, миють, роз-
різають на куски 10—12 см зав-
довжки і сушать під наметом,
в опалюваних приміщеннях або
в сушарці при температурі до
40 °С. Сухої сировини виходить
25 %. Зберігають у сухих про-
вітрюваних приміщеннях. Росли-
на неофіцинальна.
Хімічний склад. Кореневища Б. з.
містять дубильні речовини (2,5—
3,7 % ), глікозиди поліподин і са-
мамбаїн, сапоніни, ситостерин,
кавову, яблучну, лимонну, мас-

ляну, гексойну, лаврову, янтар-
ну та аскорбінову кислоти, ме-
тилсаліцилат, крохмаль, каучук,
сліди ефірної олії.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати Б. з. ма-
ють відхаркувальні, пом'якшу-
вальні, болетамувальні, потогін-
ні, жовчогінні, сечогінні, крово-
спинні та глистогінні властивос-
ті. В народній медицині препа-
рати з кореневищ Б. з. застосо-
вують при бронхіальних ката-
рах, астмі, відсутності апетиту,
диспепсії, гастриті, метеоризмі,
при хворобах печінки, селезінки
та сечового міхура, нефриті,
маткових кровотечах та як абор-
тивний засіб. Як болезаспокійли-
вий засіб Б. з. використовують
при подагрі й ломоті в суглобах.
Зовнішньо Б. з. використовують
при вивихах, поліпах у носовій
порожнині, прикладають до за-
битих місць.
Лікарські форми 1 застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій кореневищ (1
столова ложка подрібнених корене-
вищ на 500 мл окропу) по третині —
половині склянки 4 рази на день;
порошок кореневища по 1 чайній
ложці 3—4 рази на день; настій по-
рошку: 3 чайні ложки порошку коре-
невища заливають склянкою холод-
ної води на 8 годин, проціджують;
сировину повторно заливають склян-
кою окропу на 15 хв, проціджують;
одержані настої змішують і випива-
ють за день у кілька прийомів.
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БАГНО ЗВИЧАЙНЕ
багульник болотный
Ledum palustre —
вічнозелений розгалужений ку-
щик родини вересових, 50—120 см
заввишки. Молоді гілки рудува-
топовстистоопушені. Листки шкі-
рясті, чергові, короткочерешко-
ві, прості, цілісні, лінійні, з за-
горнутими краями; зверху тем-
но-зелені, голі, зісподу — пов-
стисті. Квітки двостатеві, пра-
вильні, білі або жовтаво-білі,
у верхівкових зонтиковидних
щитках, на довгих тонких іржаво-
білоповстяних клейких квітко-
ніжках. Плід — довгаста поникла
коробочка. Цвіте у травні —
липні.
Поширення. Росте розсіяно на
Поліссі, зрідка — на Прикарпат-
ті і в Карпатах у сирих і заболо-
чених соснових, рідше — дубово-
соснових лісах, на торфових
болотах.
Заготівля і зберігання. Викорис-
товують траву (Herba Ledi pa-
lustris). Збирають однорічні па-
гони під час дозрівання плодів.
Сушать під наметом або в су-
шарках при температурі до 40 °С.
Зберігають у сухому прохолод-
ному приміщенні. Строк при-
датності —2—3 роки. Сировина
відпускається аптеками.
Хімічний склад. Трава Б. з.
містить глікозид арбутин, фла-
воноїди, дубильні речовини, ефір-
ну олію (до 7,5%). До складу
олії входять сесквітерпеноїди ле-
дол і палюстрол, цимол, гераніл-
ацетат та інші.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати трави Б. з.
мають спазмолітичні, відхарку-
вальні, потогінні, сечогінні, де-
зинфікуючі, подразні, заспокій-
ливі та наркотичні властивості,
розширюють судини і знижують
кров'яний тиск. Внутрішньо у
вигляді настою Б. з. признача-
ють як відхаркувальний і проти-
кашлевий засіб при гострих і
хронічних бронхітах, трахеїтах,
ларингітах, коклюші, при спастич-
них ентероколітах. Дає ефект
використання Б. з. при брон-
хіальній астмі. В гінекологічній
практиці Б. з. використовують
як засіб, що підвищує тонус мат-
ки. В зарубіжній і вітчизняній
народній медицині, крім того,
настій Б. з. вживають при тубер-
кульозі легень, ревматизмі, по-
дагрі, діабеті, дизентерії, скро-
фульозі, екземі і висипах на тілі.
Зовнішньо настій трави Б. з. ви-
користовують при укусах ко-
мах, набряках, відмороженнях,
для лікування забитих місць,
колотих і рваних ран, для по-
силення циркуляції крові в паль-
цях при занімінні (ендартеріїті)
тощо. Екстракт або відвар в олії
закапують у ніс при грипі та ри-
ніті. Хворим на бронхіальну аст-
му рекомендується невелику
кількість трави Б. з. тримати в
спальному приміщенні. Викорис-
товують траву Б. з. і як інсекти-
цидний засіб.
Фармацевтична промисловість з
трави Б. з. виготовляє препарат
ледол, а з олії — гваязулен.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— настій трави (2 сто-
лові ложки на 200 мл окропу) п'ють
теплим по чверті склянки 2—3 рази
на день; суміш трави Б. з., підбілу
звичайного і коріння алтеї лікарської
у співвідношенні 1:2:2 готують як
настій (2 чайні ложки суміші на 200 мл
окропу) і вживають як відхаркуваль-
ний засіб по півсклянки 3—4 рази на
день; настій (25 г .трави Б. з. і 15 г тра-
ви кропиви жалкої на 1 л окропу) по
півсклянки 5—6 раз на день при брон-
хіальній астмі та як профілактичний
засіб при коклюші і грипі.
ЗОВНІШНЬО — напар (1 частина сві-
жих квіток і трави Б. з. на 9 частин
оливкової або соняшникової олії, на-
стоюють 12 годин у духовці) зака-
пують у ніс при грипі та риніті і вти-
рають у болючі місця при ревматич-
ному артриті; мазь (подрібнена трава
Б. з., коріння чемериці білої і роз-
топлене несолоне свиняче сало у спів-
відношенні 1:1:3, настоюють 12 го-
дин у теплій духовці) втирають у
шкіру при ревматизмі, ломоті, ко-
рості і вошивості.

Б. з.— дуже отруйна рослина! Необ-
хідно дотримуватися обережності при
заготівлі і не допускати передозу-
вань при застосуванні.
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БАДАН ТОВСТОЛИСТИЙ
бадан толстолистный
Bergenia crassifolia —
багаторічна трав'яниста рослина
родини ломикаменевих. Має тов-
сте повзуче циліндричне корене-
вище до 1 м завдовжки. Стебло
{квітконосна стрілка) безлисте,
до 50 см заввишки. Листки шкі-
рясті, блискучі, довгочерешкові,
цілісні, округлі, зимуючі, до
35 см завдовжки, в прикореневій
розетці. Квітки правильні, двоста-
теві, дзвіночковидні, лілово-чер-
воні, в щільному верхівковому во-
лотисто-щитковидному суцвітті.
Плід — коробочка. Цвіте у трав-
ні — червні.
Поширення. Походить з Алтаю.
На Україні вирощується переваж-
но в ботанічних садах.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують кореневища (Rhizoma Ber-
geniae), зібрані в липні — серпні.
Їх миють, ріжуть на куски до
20 см, попередньо пров'ялюють
і досушують на відкритому повіт-
рі протягом 3 тижнів. Зберігають
у добре провітрюваних приміщен-
нях. Строк придатності — 4 роки.
Аптеками не відпускається.
Хімічний склад. Корені й корене-
вища містять дубильні речовини
(15—28 % ), цукри, вільні полі-
феноли, глікозид бергенін, крох-
маль. У листі виявлено дубильні
речовини, глікозид арбутин (10—
20 % ), вільний гідрохінон (2—
4 % ) .
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати Б. т. вияв-
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ляють кровоспинну, протизапаль-
ну, бактерицидну і в'яжучу дію.
Вони зумовлюють поверхневе
ущільнення тканин, пригнічення
секреції залоз, зменшення болю,
прискорюють частоту серцевих
скорочень, знижують артеріаль-
ний тиск, зміцнюють стінки капі-
лярів, справляють місцеву суди-
нозвужувальну дію, проявляють
активність по відношенню до
дизентерійної і черевнотифозної
паличок. Препарати Б. т. призна-
чають при неінфекційних колітах
і ентероколітах, а в комбінації
з сульфаніламідами й антибіо-
тиками — при дизентерії. В гі-
некології Б. т. застосовують при
надмірних менструаціях і крово-
течах після абортів, геморагічних
метропатіях, фіброміомі матки;
зовнішньо — для лікування ерозії
шийки матки. В стоматологічній
практиці Б. т. використовують
у вигляді полоскань при сто-
матитах і гінгівітах. У народній
медицині настій кореневищ і ко-
ріння п'ють і при хворобах горла
та ротової порожнини, при шлун-
ково-кишкових захворюваннях,
лихоманці й головному болі.
Зовнішньо порошок кореневищ
Б. т. використовують як проти-
запальний засіб і для приси-
пання ран. Добре вимочені ко-
реневища Б. т. придатні в їжу,
а з сухого листя готують чагирсь-
кий, або монгольський, чай, що
має тонізуючі властивості й по-
ліпшує обмін речовин в орга-
нізмі.

Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — рідкий екстракт (3 сто-
лові ложки подрібненої сировини зава-
рюють склянкою окропу, кип'ятять
на малому вогні до випарювання
половини початкового об'єму, проці-
джують) по 30 крапель 2—3 рази на
день; відвар кореневищ (10 г сировини
на 200 мл окропу) по 1—2 столові
ложки 3 рази на день перед їдою.
ЗОВНІШНЬО — розчин для спринцю-
вань, який готують розведенням 1 сто-
лової ложки рідкого екстракту в
1 л теплої води (зразу після сприн-
цювання роблять на 10—15 хв піх-
вову ванночку з рідкого екстракту),
курс лікування — 2 тижні; розчин для
полоскань ротової порожнини (10 мл
рідкого екстракту на 90 мл дистильо-
ваної води).
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БАКЛАЖАН
баклажан
Solarium melongena —
одно- або багаторічна трав'яниста
рослина родини пасльонових.
Стебло стояче, розгалужене. Лис-
тки прості, чергові, зелені або
синьо-фіолетові. Квітки великі,
фіолетові, іноді білі, розташовані
в пазухах листків поодиноко,
рідше — в китицях (по 2—5).
Плід — фіолетова циліндрична,
округла, грушовидна або яйце-
видна ягода, яка досягає ваги
0,5—1 кг.
Поширення. Походить з Індії
та Індокитаю. На Україні широко
вирощується як овочева культура.
Заготівля і зберігання. Баклажани
збирають біологічно недозрілими,
коли насіння ще в молочній
стиглості (через 20—40 днів після
зав'язі). Їх сушать, солять, мари-
нують, заморожують, консерву-
ють, вживають у жареному й
відвареному, вигляді. Свіжими їх
можна зберігати лише кілька днів
у холодильнику.
Хімічний склад. Плоди містять
10—12 % сухих речовин, 2,5—4 %
цукру, 0,5 % пектинових речовин,
0,6—1,4 % білка, вітаміни С, В1,
В2 і РР, провітамін А (каротин),
мінеральні солі калію, кальцію,
фосфору і заліза, гірку речовину
мелонген (соланін).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. При споживанні бак-
лажанів знижується рівень холе-
стерину в крові, в стінках судин,
у печінці і нирках, збільшується
виділення з сечею уратів. Сполуки
калію поліпшують роботу серця,
сприяють видаленню з організму
надлишків води. Ці властивості

баклажанів зумовлюють їхню цін-
ність у лікувальному й дієтичному
харчуванні. Вони особливо ко-
рисні людям похилого віку, їх
рекомендовано для профілактики
й лікування атеросклерозу та по-
дагри, хворим на серцево-судинні
захворювання, особливо при на-
бряках, пов'язаних з ослабленням
роботи серця, при захворюванні
печінки.
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БАМБА —
багаторічна (в умовах культури —
однорічна) жорстковолосиста
рослина (кущ) родини мальво-
вих. Те саме, що й бавовник
шорсткий.
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БАРАНКА —
багаторічна трав'яниста залозис-
то-пухнаста рослина родини ай-
стрових (складноцвітих). Те саме,
що й арніка гірська.

6 9

БАРАНЧИКИ —
багаторічна, рідше — однорічна
трав'яниста рослина родини пер-
воцвітих. Те саме, що й перво-
цвіт весняний.
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БАРБАРИС ЗВИЧАЙНИЙ,
квасниця, кислянка, кисле де-
рево, кислич звичайний;
барбарис обыкновенный
Berberis vulgaris —
гіллястий листопадний колючий
кущ родини барбарисових, зав-
вишки 1,2—2,5 м. Молоді пагони
жовтуваті або жовтувато-червоні.
Листки чергові, цілісні, обернено-
яйцевидні, по краю гостропил-
часто-зубчасті. Квітки правильні,
двостатеві, 6-пелюсткові, жовті,
в пониклих пазушних китицях.
Плід — яскраво-червона довга-
стоеліптична кисла ягода. Цвіте
у травні — червні.
Поширення. Росте розсіяно по
всій території УРСР на узліссях,
по чагарниках, на кам'янистих
та гірських схилах, у підліску
хвойних та мішаних лісів. Широко
вирощується як декоративна рос-
лина.

Заготівля і зберігання. Використо-
вують корені (не товщі за 6 см),
кору, листя і плоди. Корені заго-
товляють навесні (до початку
розпускання бруньок) або восени
(після достигання плодів), обтру-
шують від землі, відрізують по-
чорнілі й гнилі частини, розру-
бують на куски по 10—20 см
завдовжки, розщеплюють і сушать
у добре провітрюваних приміщен-
нях, під наметом або в сушар-
ках при температурі 45—50 °С.
Кору заготовляють рано навесні,
листя — одразу після цвітіння
рослини. Сушать на горищах під
залізним дахом або під наме-
том з доброю вентиляцією, роз-
стеляючи шаром у 3—5 см і
періодично перегортаючи. Гото-
ву сировину зберігають у добре
провітрюваних приміщеннях.
Строк придатності — 3 роки. Лис-
тя Б. з. (Folium Berberidis) від-
пускаються аптеками.
Хімічний склад. Усі органи Б. з.
містять дубильні речовини, ефір-
ну олію, алкалоїди (берберин —
головний алкалоїд, оксиберберин,
пальматин, тетрагідропальматин,
барбамін, оксианкантин, ятрори-
цин, колумбамін, магнофлорин,
ізотетрандин) та ін. Вміст бербе-
рину в корінні досягає 1,5 %.
У плодах — 3,5—6 % органічних
кислот (яблучна, лимонна, винна
та інші), є цукри (до 7,7 % ),
пектин (0,4—0,6 % ), аскорбінова
кислота (20—55 мг% ), дубильні
речовини, барвники, флавоноїди
(катехіни, лейкоантоціани, анто-
ціани, флавоноли), фенолокисло-
ти. Плоди і листя містять і
лютеїн та вітамін К1.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати Б. з. ви-
являють седативну, протизапаль-
ну, жовчогінну та сечогінну дію.
Як жовчогінний засіб барбарис
використовують при дискінезії
жовчних шляхів (при гіперкі-

нетичній формі), гепатиті, гепа-
тохолециститі, жовчнокам'яній
хворобі, не ускладненій жовтя-
ницею. Ефективним є викорис-
тання барбарису при запальних
процесах у сечових органах (гло-
меролота пієлонефрит, гемора-
гічний цистит). В акушерсько-
гінекологічній практиці настой-
ку з листя і коріння барбарису
застосовують при атонічних кро-
вотечах у післяпологовий період,
при ендометриті, кровотечах у
клімактеричний період. У на-
родній медицині, крім того, від-
вар кори і коріння використову-
ють при малярії, плевриті, ту-
беркульозі, нирковокам'яній хво-
робі, набряках, подагрі, ревма-
тизмі, люмбаго; настойку листя —
при хворобах печінки і при
малярійному збільшенні селезін-
ки; відвар квіток — при захво-
рюваннях серця і при малярії.
Сік з плодів барбарису використо-
вують як жовчогінний, як такий,
що поліпшує кровообіг, та як
легкий, послаблюючий засіб. Він
добре тамує спрагу, збуджує
апетит, знижує температуру тіла.
Корисно вживати сік і при
запаленні легень, при гарячці
та кашлі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку листя (у
співвідношенні 1:5, на 40 % -ному спир-
ті) по 30—40 крапель 2—3 рази на день
2—3 тижні; настій листя (1 столова
ложка на склянку окропу) по 1 сто-
ловій ложці 3—4 рази на день; сві-
жий сік плодів по 1—2 столовій
ложці на день; берберину бісульфат
(Berberini bisulfas) по 1—2 таблетки
З рази на день 2—4 тижні.
ПРОТИПОКАЗАНО вживати препара-
ти барбарису при вагітності і в після-
пологовий період при затримці в матці
оболонок і частин дитячого місця.
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БАРВІНОК МАЛИЙ,
могильник, хрещатий барвінок;
барвинок малый
Vinca minor —
вічнозелений півкущик родини
барвінкових. Стебла сланкі, по
вузлах укорінюються, 30—60 см
завдовжки. Квітучі гілочки прямо-
стоячі. Листки шкірясті, еліптич-
ні, цілокраї. Квітки правильні,
двостатеві, великі, фіолетово-си-
ні, одиничні, розташовані в пазу-
хах листків. Плід збірний з двох
листянок. Цвіте у травні.
Поширення. Росте на Україні
в південних лісових і лісостепо-
вих та в північних степових
районах, у передгір'ях Криму
і Карпат у букових, грабових, ду-
бових і соснових лісах, серед
кущів.
Заготівля і зберігання. Вико-
ристовують траву (Herba Vincae
minoris). Заготовляють у травні —
червні. Сушать під наметами,
на горищах або в сушарках при
температурі 40—50 °С. Сухої си-
ровини виходить 40 % . Збері-
гають у сухих, добре провітрю-
ваних приміщеннях. Строк при-
датності — 2 роки. Аптеками не
відпускається.
Хімічний склад. Трава Б. м.
містить алкалоїди (0,3—0,4 % ),
гіркі речовини, аскорбінову кис-
лоту (900 мг % ), урсолову кисло-
ту, каротин (близько 8 мг % ),
флавоноїди тощо. До складу алка-
лоїдів входять вінкамін, вінкамі-
дин, віноксин, вінцин, вінцезин,
вінкамінорпін та ін. З квіток
виділено флавоноїдний глікозид
робінін. У коренях знайдено ку-
марин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
Б. м. виявляють гіпотензивну,
в'яжучу, протимікробну, протиза-
пальну та кровоспинну дію. Вони
знижують артеріальний тиск, роз-
ширюють венозні судини серця
і судини головного мозку, роз-
слаблюють мускулатуру тонкого
кишечника, стимулюють скоро-
чення матки. З трави Б. м.
виготовляють препарати вінкапан
(Vincapanum) і девінкан (Devin-
can), які призначають при гіпер-
тонії, спазмах судин головного
мозку, неврогенній тахікардії та
при інших вегетативних неврозах.
Девінкан призначають і при мігре-
ні. Кумарини Б. м. виявляють
протипухлинну активність. У на-
родній медицині траву Б. м.
використовують при гіпертонії,
мігрені, зубному болі, скорбуті,
кровотечі ясен, при неприємному
запаху з рота, при хворобах
горла, туберкульозі й емфіземі
легень, дизентерії, діареї, білях,
маткових і кишкових кровотечах,
статевій слабості, неплідності, при
екземі та інших шкірних хворо-
бах. Напар квіток вживається,
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щоб надати шкірі м'якості, елас-
тичності й матовості. Широко
використовується рослина і в го-
меопатії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави з квітка-
ми (20 г сировини варять на малому
полум'ї у 250 мл горілки) — по 8 кра-
пель уранці й увечері 4 дні вжива-
ють при статевій слабкості (після
дводенної перерви лікування повто-
рюють) ; настій листя (столова ложка
сировини на склянку окропу) по тре-
тині склянки тричі на день при
гіпертонії; відвар (30 г трави з квіт-
ками на 350 мл окропу) по пів-
склянки тричі на день при внутріш-
ніх кровотечах; відвар (суміш 4 г тра-
ви Б. м. і 2 г кореня живокосту
лікарського на 0,5 л води) по 1 склян-
ці вранці і ввечері при внутрішніх
кровотечах.
ЗОВНІШНЬО — відвар (1 столова лож-
ка трави на склянку окропу) для
обмивання ран, виразок та при дер-
матиті, що супроводиться свербежем,
Рослина отруйна!

7 2

БАРВІНОК ПРЯМИЙ,
барвинок прямой
Vinca erecta —
багаторічна трав'яниста корене-
вищна рослина родини барвінко-
вих. Стебла прямостоячі, числен-
ні, 15—50 см заввишки, утворю-
ють куртини. Листки супротивні,
сидячі, еліптичні, інколи яйце-
видні або округлі, шкірясті, голі
або слабо опушені. Квітки білі
або блідо-голубі, поодинокі, в па-
зухах листків. Плід — з 2 листя-
нок. Цвіте у квітні — травні.
Поширення. Ендем Середньої Азії.
Росте на північно-східних, півден-
них і південно-східних схилах
гір.
Заготівля і зберігання. Вико-
ристовують корені і кореневища,
які заготовляють протягом усього
періоду вегетації. Після викопу-
вання їх очищають, ріжуть на ку-
сочки по 2—3 см завдовжки,
розкладають шаром 5—7 см і су-
шать, перевертаючи протягом дня
З—4 рази. Зберігають у сухому,
добре провітрюваному приміщен-
ні. Аптеками не відпускаються.
Хімічний склад. Коріння Б. п.

містить до 3 % алкалоїдів, у тому
числі вінкамін, резерпін, скіміа-
нін та інші.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Одержані з Б. п.
препарати ервамін і вінсулін сти-
мулюють мускулатуру матки й ви-
користовуються для зупинки піс-
ляпологових кровотеч. Вінсулін
ефективний і як гіпотензивний
засіб. Як матковий засіб запропо-
новано виннокам'яну сіль вінка-
міну під назвою вінкаметрин.
Дозволено до застосування препа-
рат барвінкан гідрохлорид, який
являє собою хлористоводневу сіль
вінкаміну, виділеного з Б. п.
Цей препарат у терапевтичних
дозах подібно до стрихніну або
секуреніну збуджує центральну
нервову систему і, насамперед,
підвищує рефлекторну збудли-
вість спинного мозку. Барвінкан
гідрохлорид призначається при
астенії, млявих паралічах, неври-
ті, неврастенії, периферичних па-
резах, при ослабленні серцевої
діяльності та при імпотенції. Пре-
парат приймають і як тонізуючий
засіб при загальній слабості після
перенесених виснажливих хво-
роб.
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БАРВІНОК РОЖЕВИЙ,
катарантус рожевий;
барвинок розовый
Catharanthus roseus —
багаторічний вічнозелений напів-
кущ родини барвінкових. Стебло
циліндричне, голе, прямостояче
або сланке, 30—60 см заввишки.
Листки короткочерешкові, ви-
довжені, блискучі, супротивні,
з добре виявленим жилкуванням.
Квітки правильні, двостатеві, 5-пе-
люсткові, рожеві або білі, зібрані
по 2—4 на верхівках пагонів.
Плід — з 2 листянок. В умовах
Аджарської АРСР цвіте з трав-
ня — червня до осені.
Поширення. Походить з Індоне-
зії. В СРСР — в оранжерейній
культурі як декоративна рослина.
На Чорноморському узбережжі
Кавказу вирощується у відкрито-
му грунті як однорічна культура
Сировина. В медичній промисло-
вості використовують надземну
частину рослини. Заготовляють
у фазі масового цвітіння, коли
в листі відмічено максимальний
вміст алкалоїдів. Аптеками не
відпускається.
Хімічний склад. З трави Б. р.
виділено понад 60 алкалоїдів,
які належать до групи індоль-
них. Серед них: вінбластин, він-
кристин, лейрозин, лейрозидин,
лейрозивін, ровідин та інші.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Алкалоїди Б. р. вияв-
ляють протипухлинну, антибакте-
ріальну й гіпотензивну актив-
ність. В онкологічній практиці
застосовують два протипухлинні
препарати: вінбластин і вінкрис-
тин. У зарубіжній народній меди-
цині Б. р. використовують при
гіпертонії, діабеті, кровотечах,
для лікування і очищення ран,
а у вигляді полоскань — при
цинзі й зубному болі. Свіжий сік
рослини використовували при
укусах ос.
Лікарські форми і застосування. Він-
бластин (Vinblastinum, Vincaleucoblas-
tine) застосовують внутрішньовенно
при генералізованих формах лімфо-
гранулематозу, лімфо- і ретикулосар-
комі та при хоріонепітеліомі матки;
ПРОТИПОКАЗАНИЙ при лейкопенії.
Вінкристин (Vincristinum, Oncovin) за-
стосовують внутрішньовенно в ком-
плексній терапії гострого лейкозу,
при лімфосаркомі, саркомі Юїнга.
Розевін (Rosevinum) — вітчизняний ана-
лог вінбластину.
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БАРВІНОК ТРАВ'ЯНИСТИЙ
барвинок травянистый
Vinca herbacea —
багаторічна трав'яниста рослина
родини барвінкових. Пагони слан-
кі або висхідні, не вкорінюються,
до 100 см завдовжки. Листки
округло-яйцевидні або яйцевидні,
по краях дрібновійчасті, зверху
опушені, на зиму опадають.
Квітки пазушні, двостатеві, віно-
чок фіолетово-голубий, до 18 мм
у діаметрі. Плід — з 2 листянок.
Цвіте у травні — червні.
Поширення. Росте в лісах, пере-
важно байрачних, по узліссях,
лісових галявинах, по чагарниках,
на полях у Лісостепу й Степу,
в передгір'ях і на Південному бе-
резі Криму.
Сировина. Використовують траву,
зібрану під час і після цві-
тіння рослини. Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад. Трава Б. т.
містить алкалоїди гербацеїн, гер-
балін, вінканін, вінкамін, резерпі-
нін, скіміанін, акуаміцин та фла-
воноїди.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати виявляють
гіпотензивну й гіпоглікемічну
дію. Особливо цінним є те, що
в цьому барвінку, крім алкалоїдів,
які мають гіпотензивну власти-
вість, є й рутин. Природне поєд-
нання цих речовин робить росли-
ну особливо перспективною, бо
лікування гіпертонії проводиться
часто гіпотензивними препарата-
ми разом з рутином. У народ-
ній медицині настій трави Б. т.
використовують при лікуванні
гнійних ран і сверблячих дер-
матитів, а відвар — при діабеті.
Настойку коріння на горілці
використовують при виразці
шлунка.
Лікарські форми і застосування.
ЗОВНІШНЬО — настій трави (столова
ложка сухої трави на склянку окропу,
настоюють 30 хв) для обмивання
і примочок. Рослина отруйна!
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БДЖОЛИНА ТРАВА —
ефіроолійна і медоносна рослина
родини губоцвітих. Те саме, що й
меліса лікарська.
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БЕДРИНЕЦЬ ВЕЛИКИЙ,
снітка;
бедренец большой
Pimpinella major —
багаторічна трав'яниста гола ко-
реневищна рослина родини селе-
рових (зонтичних). Стебло пряме,
гостроребристе, порожнисте, при
основі під час цвітіння рослини —
з бічними розетками листків,
40—100 см заввишки. Листки пе-
ристорозсічені, з яйцевидними,
великопилчастими частками.

Квітки дрібні, білі, 5-пелюсткові,
в складних зонтиках, що мають
8—10 променів. Плід — двосім'ян-
ка. Цвіте у липні — вересні.
Поширення. Трапляється в лісо-
вих і лісостепових правобережних
районах, у Карпатах на лісових
галявинах, по чагарниках і на
луках.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують корені з кореневищами,
які заготовляють восени або рано
навесні. Викопані корені миють
холодною водою і сушать на від-
критому повітрі або в протопле-
ному приміщенні. Сухої сировини
виходить 20 % . Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад. У кореневищах
і корінні є ефірна олія, пімпі-
нелін, дубильні речовини, смоли,
крохмаль, цукор тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній меди-
цині препарати Б. в. використо-
вують як гемостатичний, седатив-
ний, болетамувальний та відхар-
кувальний засіб. Вони заспокій-
ливо діють на нервову систему,
нормалізують роботу серця.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій коріння (1 сто-
лова ложка подрібненого коріння на
400 мл окропу) по півсклянки 3—4 рази
на день; настойку коріння (у спів-
відношенні 1:10, на 70 %-ному спирті,
настоюють 7 днів) по 15—20 крапель
З—4 рази на день.
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БЕДРИНЕЦЬ ЛОМИКАМЕНЕ-
ВИЙ,
дрібчасте зіллячко, козлики;
бедренец камнеломковый
Pimpinella saxifraga —
багаторічна трав'яниста гола або
короткопухнаста кореневищна
рослина родини селерових (зон-
тичних). Кореневище багатоголо-
ве, гіллясте. Стебло пряме, тон-
коребристе, розгалужене, штри-
ховане, з виповненою серединою,
25—60 см заввишки. Прикоре-
неві й нижні стеблові листки
довгочерешкові перисторозсічені
або перисті; серединні стеблові —
перистороздільні, з округло-яй-
цевидними, тупими, зубчастими,
надрізаними або роздільними сег-
ментами; верхні — у вигляді пі-
хов, без пластинок. Квітки дрібні,
білі або рожевуваті, 5-пелюст-
кові, в складних зонтиках. Плід —
двосім'янка. Цвіте у червні —
серпні.
Поширення. Росте розсіяно по
всій території України у міша-
них лісах, на узліссях, сухих
луках, схилах, у чагарниках.
Заготівля і зберігання. Вико-
ристовують коріння (Radix Pim-
pinellae saxifragae), яке заготов-
ляють восени або рано навесні.
Корені миють водою і сушать
на відкритому повітрі або в теп-
лому приміщенні. Сухої сировини
виходить 20 % . Рослина неофі-
цинальна.

ХІМІЧНИЙ склад. Коріння Б. л.
містить ефірну олію (0,3—0,5 % ),
умбеліферон, пімпінелін, ізопім-
пінелін, бергаптен, ізобергаптен,
сапоніни, дубильні й смолисті
речовини, цукри, органічні кисло-
ти тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина входить до
фармакопей багатьох країн світу.
В СРСР використовується лише
в народній медицині. Галенові
препарати Б. л. виявляють спаз-
молітичну, протизапальну та се-
чогінну дію. Вони сприяють нор-
малізації функціонування трав-
ного тракту, збуджують видільну
функцію шлункових залоз, мають
відхаркувальні та протикашльові
властивості. В травниках 16 ст.
Б. л. згадується як засіб, який
застосовували для профілактики
і лікування чуми, холери і раку,
при захворюваннях матки. Настій
або настойку кореневища з ко-
рінням використовують як від-
харкувальний засіб при катарі
верхніх дихальних шляхів, при
ларингітах, трахеїтах, бронхіті,
запаленні легень, бронхіальній
астмі та коклюші. Ефективним є
використання Б. л. при сольових
діатезах, нирковокам'яній хворо-
бі, захворюваннях печінки, хро-
нічному гастриті зі зниженою кис-
лотністю, атонії кишечника, мете-
оризмі, набряках та подагрі.
Зовнішньо у вигляді полоскань
препарати Б. л. застосовують при

ангіні, ларингіті, скарлатині. Сві-
жий сік рослини з успіхом
використовується для знебарвлю-
вання пігментних плям. Поро-
шок кореневищ додають до зуб-
них паст і порошків. Напровесні
з молодих прикореневих листків
Б. л. готують свіжі салати, які
включають до лікувально-профі-
лактичного харчового раціону.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку коріння і
кореневищ (у співвідношенні 1:10,
на 70 % -ному спирті, настоюють у
закритому посуді 7 днів) по 15—20 кра-
пель 3—4 рази на день; відвар коріння
і кореневищ (1 столова ложка на

2 склянки окропу) по півсклянки
3—4 рази на день {можна з медом).
З Б. л. готують вітамінний весняний
салат: пошатковане листя Б. л. (40г),
редиску (10 г) та цибулю (40 г) за-
правити сметаною або майонезом (40 г),
зверху покласти кусочки одного ва-
реного яйця.

7 8

БЕДРЯНКА ЦАРЕГРАДСЬКА —
невелике дерево підродини яблу-
невих родини розових. Те саме, що
й айва довгаста.

79
БЕЗПЛІДНИЦЯ —
вічнозелений кущик родини вере-
сових. Те саме, що й андромеда
багатолиста.
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БЕЗСМЕРТКИ ОДНОРІЧНІ
сухоцвет однолетний
Xeranthemum annuum —
однорічна трав'яниста притисну-
тосіроповстиста рослина родини
айстрових (складноцвітих). Стеб-
ло прямостояче, розгалужене, 20—
70 см заввишки. Листки чергові,
вузьколанцетні, цілісні. Квітка
в одиничних кошиках на верхів-
ках стебел та гілок. Крайові
квітки маточкові, безплідні; сере-
динні — трубчасті, двостатеві,
плідні. Плід — сім'янка з зубчи-
ком з 5 плівок. Цвіте у червні —
вересні.
Поширення. Росте на полях, біля
доріг, на схилах і відслоненнях
у Степу і в Криму, зрідка —
на півдні Лісостепу.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують траву, яку збирають під
час цвітіння рослини. Сушать під
наметом або на горищі з доб-
рою вентиляцією. Строк придат-
ності — 3 роки. Аптеками сирови-
на не відпускається.
Хімічний склад. Б. о. слабо ви-
вчено. Відомо, що рослина міс-
тить флавони.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Б. о. використовують
у народній медицині. Вони мають
жовчогінні, кровоспинні та седа-
тивні властивості, сприяють під-
вищенню секреції шлунка. Б. з.
використовували при серцевих,
шлункових і нервових захворю-
ваннях, при холециститі, зубно-
му болі, маткових кровотечах,
болісних менструаціях. Б. о. вико-
ристовують як окремо, так і в
поєднанні з іншими лікарськими
рослинами. Рослина входить до
складу мікстури за прописом
М. Н. Здренко.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—з суміші трави зві-
робою звичайного, деревію звичайно-

подорожника великого з корінням
по 20 г кожного і трави хвоща
польового 10—15 г готують як настій
(З столові ложки суміші на 1 л
окропу, настоюють 30хв) і п'ють по
півсклянки тричі на день при ви-
разковій хворобі шлунка; настій кві-
ток Б. о. (10—20 г квіток на 2
склянки окропу) по третині склянки
тричі на день при маткових і інших
кровотечах; настій (15 г трави Б. о.
і 10 г хвоща польового на 1 л окропу,
настоюють 30хв) по 50 г тричі на день
при болісних менструаціях.
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БЕЛАДОННА ЗВИЧАЙНА,
красавка, сонник, отруйниця;
красавка обыкновенная
Atropa belladonna —
багаторічна трав'яниста рослина
родини пасльонових. Має товсте,
багатоголове кореневище. Стебло
пряме, заввишки 60—200 см, тов-
сте, соковите, вгорі вилоподібно
розгалужене, залозисто-пухнате.
Листки короткочерешкові, яйце-
видні або яйцевидно-еліптичні,
загострені, цілокраї, в нижній час-
тині стебла чергові, на квітко-
носних пагонах — зближені по-
парно, один з них більший. Квіт-
ки ОДИНИЧНІ, великі, пониклі, ко-
ричнево-фіолетові або червоно-
бурі, розміщені в пазухах лист-
ків. Плід — куляста чорна яго-
да. Цвіте у червні — серпні.
Поширення. Трапляється в лісах
Карпат, на Прикарпатті, Розточ-
чі-Опіллі, в Криму. Вирощується.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних цілей заготовляють листя
(Folium Belladonnae) і корені (Ra-
dix Belladonnae). Збирають листя
під час цвітіння рослини. Після
попереднього пров'ялювання його
сушать на горищі, під наметом
або в сушарках при температурі
30—40 °С. Сухої сировини вихо-
дить 14—16 %. Корені копають
восени або навесні. їх миють
у холодній воді, розрізають на
куски завдовжки до 23 см (тов-
сті розщеплюють) і сушать під
наметом або в протоплених при-
міщеннях. Строк придатності су-
хої сировини Б. з.— 2 роки.
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Хімічний склад. Усі частини рос-
лини містять тропанові алкалоїди:
атропін, гіосціамін, скополамін
та інші. Максимальний вміст
алкалоїдів виявлено в листках
у фазі бутонізації і цвітіння
рослини, в коренях — у кінці
вегетаційного періоду. Окрім ал-
калоїдів, у листках знайдено
глікозид метилескулін; і в лист-
ках і в коренях виявлено ско-
полетин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Фармакологічні вла-
стивості Б. з. зумовлені головним
чином алкалоїдом атропіном. Рос-
лина виявляє протиспазматичну
та болетамувальну дію, знижує
секрецію слинних, шлункових і
потових залоз, розширює зіниці
очей, паралізує акомодацію, при
спазмах бронхів зумовлює роз-
ширення їх, ослаблює перисталь-
тику кишок, прискорює ритм сер-
ця. Атропін призначається як
спазмолітик при бронхіальній аст-
мі, виразковій хворобі шлунка і
дванадцятипалої кишки, пілоро-
спазмі, хронічному гіперацидно-
му гастриті, спазмах кишечника,
при печінкових і ниркових колі-
ках. Його застосовують при бра-
дикардії вагусного походження,
атріовентрикулярній блокаді, при
стенокардії, інфаркті міокарда.
Препарати Б. з. рекомендуються
при функціональних розладах ве-
гетативної нервової системи,
алергічних захворюваннях, без-
сонні, підвищеній збудливості,
неврогенному порушенні менст-
руації, туберкульозі легень для
зменшення виснажливого потіння,
при геморої, для лікування хво-
роби Паркінсона і паркінсонізму
різного походження. Атропін ви-
користовують і в очній практиці
для лікування й діагностичних ці-
лей (ірити, іридоцикліти, керати-
ти, увеїти). Як протиотруту його
використовують при отруєнні
морфіном, карбохоліном, муска-
рином, пілокарпіном, прозерином,
фізостигліном та іншими речови-
нами, а також при отруєнні
грибами. В народній медицині
відвар коріння застосовували при
подагрі, ревматизмі, невралгії, як
зовнішній болетамувальний за-
сіб.
Лікарські форми і застосування.
Свіжий сік рослини по 5—10 крапель
2—3 рази на день; порошок із листя
по 0,01—0,02 г 2—3 рази на день.
З готових аптечних препаратів засто-
совують: сухий екстракт беладонни
(Extractum Belladonnae siccum) по 0,01 —
0,02 г як спазмолітичний засіб; настой-
ку беладонни (Tinctura Belladonnae)
по 5—10 крапель 2—3 рази на день;
бекарбон (Becarbonum) по 1 таблетці
2—3 рази на день при спазмах ки-
шечника і підвищеній кислотності
шлункового соку; бесалол (Besalo-
Ішп) по 1 таблетці 2—3 рази на
день при захворюваннях шлунково-
кишкового тракту як спазмолітичний
і антисептичний засіб; таблетки

шлункові (Tabulettae Stomachicae) no
одній 2—3 рази на день при захво-
рюваннях шлунка, що супроводяться
болями; Зеленіна краплі (Guttae Zele-
nini) по 20—25 крапель 2—3 рази на
день при неврозах серця, що супро-
водяться брадикардією; белоїд (Веііо-
id) по 1 драже 3—6 раз на добу
кілька днів при функціональних роз-
ладах вегетативної нервової системи
з погіршанням кровообігу, при алер-
гічних захворюваннях, безсонні, підви-
щеній збудливості, неврогенному пору-
шенні менструацій і потенції, в комп-
лексній терапії при ендокринних захво-
рюваннях (гіпертиреозі), виснажливому
потінні у хворих на туберкульоз,
при хворобах серця; акліман (Acliman)
по 1 драже 2—3 рази на день при
вегетативних дистоніях, клімактерич-
них розладах; атропіну сульфат (Atro-
pini sutfas) приймають всередину у ви-
гляді порошків, пілюль і розчинів —
найбільша разова доза 0,001 г, добо-
ва — 0,003 г; скополаміну гідробромід
(Scopolamini hydrobromidum) пo
0,00025—0,0005 г 2—3 рази на день до
їди або підшкірно 0,5—1 мл 0,05 % -ного
розчину 1—2 рази на день як седатив-
ний, активний периферичний і цен-
тральний м-холінлітичний засіб у пси-
хіатрії, при паркінсонізмі, приготу-
ванні до наркозу, морській хворобі,
в офтальмології і для розширення зі-
ниць; беластезин (Bellasthesinum) по
1 таблетці 2—3 рази на день при
гастритах, спазмах кишечника; солутан
(Solutan) по 10—30 крапель 3 рази
на день після їди при бронхіальній
астмі і бронхітах; бепасал (Bepasalum)
по 1 таблетці 2—3 рази на день при
захворюваннях шлунково-кишкового
тракту; беласпон (Bellasponum) по 1 таб-
летці 2—3 рази на день при підви-
щеній подразливості, безсонні, клімак-
теричних неврозах, вегетоневрозах і
дистоніях; белатамінал (Bellataminalum)
по 1 таблетці 2—3 рази на день при
підвищеній подразливості, безсонні,
клімактеричних неврозах, нейродермі-
тах і вегетативних дистоніях; белалгін
(Bellalginum) по 1 таблетці як спаз-
молітичний, анацидний і анальгезую-
чий засіб при захворюваннях шлунко-
во-кишкового тракту, що супроводяться
підвищенням кислотності і спазмами
гладенької мускулатури; белазон (Веl-
lason) по 3—4 драже на день з посту-
повим збільшенням дози до 16 драже
на добу при паркінсонізмі як засіб,
що знімає м'язове напруження, змен-
шує тремтіння; корбелу (Corbella) по
1 таблетці перед сном при паркін-
сонізмі; анузол (Anusolum) по 1 свічці
в пряму кишку на ніч при геморої
і тріщинах заднього проходу; бетіол
(Bethiolum) по 1 свічці в пряму кишку
на ніч при геморої і тріщинах заднього
проходу; суміш протиастматичну (Spe-
cies antiastmaticae) у вигляді цигарок
при бронхіальній астмі.
ПРОТИПОКАЗАНО вживати препарати
з Б. з. вагітним, матерям-годувальни-
цям, при глаукомі та при різних орга-
нічних змінах з боку серцево-судинної
системи.

Б. з. — смертельно отруйна рослина.
Заготівля, переробка, зберігання і засто-
сування потребують виконання засте-
режних заходів. При перших ознаках
отруєння (почервоніння обличчя, запа-
морочення, розширення зіниць, зни-
ження потовідділення, прискорення
пульсу) треба негайно викликати ліка-
ря, а потерпілому надати першу до-
помогу.
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БЕРЁЗА БІЛА —
однодомне дерево або великий
кущ родини березових. Те саме,
що й береза пухнасто.
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БЕРЕЗА БОРОДАВЧАСТА,
береза повисла;
береза бородавчатая
Betula pendula, синонім — В.
verrucosa —
однодомне дерево родини березо-
вих, 10—20 м заввишки. Кора
гладенька, біла, у старих дерев
при основі стовбура — чорно-сіра,
глибоко тріщинувата. Крона
ажурна, з пониклими гілками. Мо-
лоді пагони голі, з полиском,
червоно-бурі, густо вкриті смо-
листими бородавочками. Листки
чергові, довгочерешкові, трикут-
но-ромбічні, двопилчасті, з клино-
видною основою, голі. Квітки —
в одностатевих сережках: тичин-
кові — на кінцях гілок, довгі,
зібрані по 2—3; маточкові — на
вкорочених бічних гілочках, 2—
З см завдовжки, зелені, спрямо-
вані вгору. Плід — горішок. Цві-
те у квітні — травні.
Поширення. Росте в лісових і лі-
состепових районах, у Степу —
по долинах річок, утворюючи
чисті й змішані з іншими поро-
дами насадження. Розводять у са-
дах і парках.
Заготівля і зберігання. Вико-
ристовують бруньки (Gemmae Be-
tulae), молоде листя (Folium Be-
tulae) і сік весняного «плачу».
Інколи використовують кору.
Бруньки заготовляють рано навес-
ні, в період їхнього набрякання,
листя — у квітні — травні, коли
воно ще запашне й клейке. Брунь-
ки, що розкрилися, і старе листя
втрачають свої лікувальні власти-
вості. Сушать бруньки і листя
на відкритому повітрі під наметом
або в сушарках при температу-
рі 25—30 °С. Готову сировину збе-
рігають у сухому приміщенні
з доброю вентиляцією. Строк при-
датності — 2 роки. Бруньки від-
пускаються аптеками. Сік беруть
рано навесні, до розпускання
листя.
Хімічний склад. Кора, бруньки
і листки містять ефірну олію,
сапоніни, дубильні речовини, смо-
ли, аскорбінову й нікотинову
кислоти тощо. До складу ефірної
олії входять бетулен, бетулол,
бетуленова кислота, нафталін,
барвники та інші сполуки. Окрім
цього, в бруньках і листках є
флавоноїди, каротин і гіперозид.
В березовому соку є цукри (2 % ),
дубильні й ароматичні речовини,
яблучна кислота, сполуки заліза,
кальцію і магнію.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати Б. б. про-
являють сечогінні, жовчогінні,
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протиспазматичні, протизапальні,
ранозагоювальні, антивірусні, ан-
тифунгальні, глистогінні й проти-
паразитарні властивості. Вони ре-
гулюють обмін речовин, функцію
травного тракту й жіночих стате-
вих органів. Березовий сік вияв-
ляє й загальнозміцнюючу дію.
Галенові препарати бруньок і
листя вживають при гіпо- й аві-
тамінозі, при набряках (особливо
серцевого походження), атеріо-
склерозі, виразці шлунка, при хро-
нічних хворобах нирок і запа-
леннях сечового міхура, нирко-
вокам'яній хворобі, як протиспа-
стичний (при спазмах кишок та
інших гладеньком'язових органів),
жовчогінний (у комплексній тера-
пії захворювань печінки) та як
відхаркувальний (при ларингітах,
бронхітах і трахеїтах) засіб.

Настій листя використовують і
при легких формах холециститу
і холецистоангіохоліту, при аль-
бумінурії, сечокислому діатезі, як
загальнозміцнюючий засіб і як
засіб, що виявляє дермотонічну
дію при вуграх, інфекційних гриб-
кових тріщинах куточків рота,
мокнучій екземі.
Березовий сік виявляє сечогінну
й відхаркувальну дію, сприяє
виведенню з організму шкідливих
речовин, допомагає при серце-
вих набряках. Його використову-
ють у комплексній терапії при
нирковокам'яній хворобі, як за-
гальнозміцнюючий та кровоочис-
ний засіб при втратах крові,
порушенні обміну речовин, при
хворобах шкіри, дихальних шля-
хів і при хворобах, що супрово-
дяться високою температурою
тіла.
Ефективним є використання пре-
паратів Б. б. в акушерсько-гі-
некологічній практиці: настій
листя вживають при гіпоменстру-
альному синдромі, при набряках
вагітних, нефропатії, клімакте-
ричних неврозах; відвар бру-
ньок — при нефропатії; настойку
листя і березовий сік — як за-
гальнозміцнюючий засіб при ане-
мії в післяпологовий період і при
клімактеричних неврозах.
При зовнішньому застосуванні
препарати Б. б. широко викори-
стовують у дерматології й кос-
метиці, при невралгічних болях,
міозитах, артритах, ревматизмі,
хронічних гнійних ранах, трофіч-
них виразках, пролежнях, саднах
тощо.
У народній медицині препарати
з листя і бруньок використовують
при бронхіті, гіперацидному га-
стриті та виразковій хворобі
шлунка і дванадцятипалої кишки,
при жовчнокам'яній і нирково-
кам'яній хворобах, набряках
і подагрі. Відвар або настойка
бруньок, крім того, вважаються
ефективними засобами при хро-
нічній діареї та глистяній інва-
зії (аскаридами і гостриками).
Препарати з бруньок і листя,
а також свіжий березовий сік
вживають у народі в усіх випад-
ках, коли необхідне загальне оздо-
ровлення й поліпшення обміну
речовин в організмі. Використання
березових віників у парильнях
лазень вважається корисним при
болях у суглобах, подагрі й ра-
дикулітах, а також при простуд-
них і шкірних захворюваннях.

Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій листя (2 чайні
ложки на 200 мл окропу, настоюють
30 хв, охолоджують, фільтрують і дода-
ють на кінчику ножа питної соди) по
50 мл 3—4 рази на день перед їдою;
настойку бруньок (у співвідношенні
1 : 5, на 90 % -ному спирті) по 1 чай-
ній або столовій ложці на прийом
як жовчогінний і сечогінний засіб;
відвар бруньок (10 г на 200 мл окро-

пу) по 1 столовій ложці 3—4 рази на
день; настій бруньок (10 г або половина
столової ложки, на 200 мл окропу)
п'ють теплим по половині — третині
склянки 2—3 рази на день за 10—
15 хв до їди як сечогінний і жовчо-
гінний засіб та при мікозах; свіжий
березовий сік (Succus Betulae) по
1 склянці 2—3 рази на день.
ЗОВНІШНЬО: березовий дьоготь (Pix
liquida Betulae) у вигляді 10—30% -них
мазей або лініментів при паразитарних
і грибкових захворюваннях шкіри,
екземі, лишаях, виразці гомілки; мазь
Вишневського для лікування ран, вира-
зок і пролежнів; мазь Вількінсона
для лікування корости і грибкових
захворювань шкіри; карболен (Carbole-
num) по 1—2 таблетки 3—4 рази на день
при метеоризмі, колітах, підвищеній
кислотності шлункового соку або 20—
30г на прийом у вигляді водної сус-
пензії при отруєнні важкими металами,
алкалоїдами, при харчових інтоксика-
ціях (ковбасні отрути, гриби); настойку
бруньок (у співвідношенні 1:5, на
90 % -ному спирті) для розтирань і
компресів; свіжий березовий сік для
вмивань, щоб вивести вугрі й пігментні
плями та для компресів при екземі.
НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ вживати настої
й відвари бруньок Б. б. при функціо-
нальній недостатності нирок і жінкам
у період вагітності.
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БЕРЕЗА ДНІПРОВСЬКА
берёза днепровская
Betala borysthenica —
однодомне дерево родини березо-
вих, заввишки 10—20 м. Молоді
гілочки вкриті смолистими боро-
давочками, ледве опушені. Листки
чергові, довгочерешкові, яйце-
видно-ромбічні, майже голі, іноді
ледве опушені по жилках або з
бородавочками в кутах між ними.
Квітки одностатеві, зібрані в по-
вислі тичинкові й маточкові се-
режки; маточкові — на коротко-
опушених ніжках, 5—10 мм зав-
довжки, при плодах — 17—30 мм
завдовжки. Плід — горішок. Цвіте
у квітні — травні.
Поширення. Трапляється в Степу
(в пониззях рік Дніпра і Бугу)
на пісках.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Береза бородавчаста.
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БЕРЁЗА НИЗЬКА
берёза низкая
Betula humilis —
однодомний кущ родини бере-
зових, заввишки 1—2,5 м. Молоді
гілочки вкриті смолистими боро-
давочками й рідкими короткими
волосками. Листки чергові, корот-
кочерешкові, серцевидні або
овальні, по краю зубчасті. Квітки
одностатеві, зібрані в прямостоячі
тичинкові й маточкові сережки;
маточкові — при плодах довгас-
то-яйцевидні або овальні, 12—
15 мм завдовжки, 5—7 мм зав-
ширшки, на коротких ніжках,
з двома листками при основі.
Плід — горішок. Цвіте у травні.
Поширення. Трапляється розсіяно
на Поліссі й дуже рідко — в
Правобережному Лісостепу на
сфагнових болотах.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські форми
і застосування — усе так, як у
статті Береза бородавчаста.
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БЕРЕЗА ПОВИСЛА —
однодомне дерево родини березо-
вих. Те саме, що й береза бо-
родавчаста.
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БЕРЕЗА ПУХНАСТА,
береза біла;
берёза пушистая
Betula pubescens, синонім —
В. alba —
однодомне дерево або великий
кущ родини березових, до 20 м
заввишки. Гілки крони спрямова-
ні вгору. Молоді гілочки — без
смолистих бородавочок, густо-
дрібноопушені, червоно-бурі.
Листки чергові, довгочерешкові,
яйцевидні або ромбічні, з клино-
видною основою або при основі
заокруглені, по краях гостро-
зубчасті, молоді — густоопушені,
зрослі опушені тільки зісподу.
Квітки одностатеві, зібрані в по-
вислі тичинкові та маточкові се-
режки. Плід — горішок. Цвіте у
квітні — травні.
Поширення. Трапляється в лісо-
вих районах, зрідка — в лісосте-
пових і дуже рідко — в Степу на
болотах, у сирих лісах, на узліс-
сях, по долинах річок.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Береза бородавчаста.
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БЕРЕЗКА ПОЛЬОВА,
берізка, оплітка, повійка;
вьюнок полевой
Convolvulus arvensis —
багаторічна трав'яниста витка
рослина родини березкових. Стеб-
ло довге, тонке, ребристе, голе,
30—100 см завдовжки. Листки
чергові, довгочерешкові, яйцевид-
но-еліптичні або видовжені, біля
основи стріловидні, цілокраї.
Квітки правильні, одиничні або по
2—3 в пазухах листків. Віночок
лійковидно-дзвониковидний, ро-
жевий або білий. Плід — коро-
бочка. Цвіте у травні — серпні.
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Поширення. Росте по всій тери-
торії України як бур'ян на полях,
на городах, біля доріг, на засмі-
чених місцях.
Заготівля і зберігання. У вітчиз-
няній народній медицині викорис-
товують свіжу траву, заготовлену
під час цвітіння рослини (вва-
жається, що в сухому вигляді
вона втрачає свої властивості).
В зарубіжній народній медицині,
зокрема болгарській, траву су-
шать. Сухої сировини виходить
20 % . Зберігають у сухому
приміщенні, яке добре провітрює-
ться. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Уся рослина
містить глікозид конвольвулін,
надземна частина — аскорбінову
кислоту, каротин, токоферол,
флавоноїди, сапоніни, смолисті
глікозиди (0,3— 5 % }, протеолі-
тичні ферменти й гіркі речовини.
В насінні є алкалоїди.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати Б. , п. ма-
ють послаблюючі, кровоспинні,
анестезуючі і протизапальні влас-
тивості. Фармакологічними до-
слідженнями доведено також, що
галенові препарати Б. п. виявля-
ють гіпотензивну активність. Тра-
ву або сік Б. п. використовують
у вітчизняній і зарубіжній на-
родній медицині при катарах верх-
ніх дихальних шляхів, ларингітах,
бронхітах, бронхіальній астмі, ту-
беркульозі легень, гастритах, хво-
робах печінки, білях, висипах,
сифілісі та гарячкових захворю-
ваннях. Насіння використовується
як потогінний засіб, листя — як
сечогінний, кореневище — як по-
слаблюючий і при безсонні, квіт-
ки — при запамороченні й запа-
ленні верхніх дихальних шляхів.
Свіжу траву, її сік або порошок
сухої трави використовують як
болетамувальний, ранозагоюваль-
ний і кровоспинний засіб. Порош-
ком трави посипали рани й забиті
місця. Свіже подрібнене листя ви-
користовували при укусах змій.
Відвар листя або кореневищ засто-
совували при корості, лишаях,
гнійничкових захворюваннях шкі-
ри. Б. п. вживається в гомеопа-
тії й ветеринарії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку свіжої трави
або квіток Б. п. (у співвідношенні 1 : 5,
на 70 % -ному спирті) по половині —
одній чайній ложці на день як по-
слаблюючий і сечогінний засіб; настій
свіжої трави (1 столова ложка на склян-
ку окропу) по півсклянки на день за
кілька прийомів; настій сухої трави
(1 столова ложка на 400 мл окропу,
настоюють і годину) по чверті склянки
тричі на день.
ЗОВНІШНЬО — столову ложку настой-
ки свіжої трави (2 частини трави на
4 частини 70 % -ного спирту, настоюють
15 днів): розводять у половині склян-
ки перекип'яченої води і використо-
вують для компресів і обмивання
ран.
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БЕРЕЗОВИЙ ГРИБ,
чага, рак берези;
берёзовый гриб
Inonotus oblyquas —
багаторічний паразитичний гриб
родини гіменохетових. Розвива-
ється на стовбурах берези у ви-
гляді чорних жовноподібних, з
дуже поритою й потрісканою по-
верхнею наростів, які досягають
5—40 см у діаметрі й маси 3—
5 кг. Внутрішня тканина нароста
дуже тверда, темно-коричнева, з
білими прожилками. Форма пло-
дового тіла гриба округла або
овальна. За сприятливих умов ріст
Б. г. може тривати 10—15 років.
Поширення. Розвивається на жи-
вих дорослих стовбурах берези,
рідше — вільхи, горобини, в'яза,
клена. Трапляється поодиноко по
всій території помірної зони Пів-
нічної півкулі.
Заготівля і зберігання. Заготовля-
ють гриб протягом усього року,
збиваючи нарости сокирою. За ак-
тивністю деяку перевагу мають
гриби, зібрані восени або навесні.
Від збитих наростів відокремлю-
ють деревину і трухлявий луб.
Гриб подрібнюють на куски 5—
6 см завбільшки і сушать у при-
міщенні, яке добре провітрюєть-
ся, на горищі, під наметом або в
сушарці при температурі 50—
60 °С. Висушену сировину збе-
рігають у сухих приміщеннях.
Строк придатності — 2 роки. Си-
ровина (Fungus Betulinus) відпу-
скається аптеками.
Хімічний склад. У плодовому тілі
Б. г. містяться водорозчинні піг-
менти, що утворюють хромоген-
ний поліфенолкарбоновий комп-
лекс, агарацинова кислота, смоли,
до 12 % золи, багатої на марга-
нець.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати Б. г. вико-
ристовують як активні біогенні
стимулятори, що підвищують за-
хисні сили організму, стимулюють
центральну нервову та нейро-гу-
моральну системи організму, по-
ліпшують обмін речовин, віднов-
люють активність загальмованих
ферментних систем, регулюють
діяльність серцево-судинної і ди-
хальної системи, діють як загаль-
нозміцнюючий засіб. Їх викори-
стовують як симптоматичний за-
сіб, що поліпшує стан хворих
з задавненим злоякісним проце-
сом, при гастритах, виразковій
хворобі, при променевій лейко-
пенії та для запобігання розвит-
кові променевої лейкопенії при
променевій терапії.

Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій березового гри-
ба (Infusum Inonotus obliquus): гриб
обмивають водою, замочують у кип'яче-
ній воді так, щоб усе тіло гриба було
занурене у воду, настоюють 4—5 годин.
Розмочений гриб подрібнюють і зали-
вають підігрітою до 50 °С водою
у співвідношенні 1 : 5 (за об'ємом),
використовуючи для цього і ту воду,
яка лишилася від першого замочування.
Після 48-годинного настоювання ріди-
ну проціджують, осад віджимають і
одержаний настій розводять водою до
початкового об'єму. Настій зберігається
3—4 дні. П'ють по 3 склянки на добу
невеличкими порціями за 30 хв до їди
(доза для дорослих). При пухлинах
органів малого таза додатково призна-
чають теплі лікувальні мікроклізми
(50—100 мл) на ніч. Для хворих, яким
протипоказано введення в організм ве-
ликої кількості рідини, готують настій
подвійної міцності (2 об'ємні частини
гриба на 5 частин води).
Бефунгін (Befunginum) — напівгустий
екстракт Б. г.: 2 чайні ложки препарату
розводять у 150 мл теплої кип'яченої
води і приймають по 1 столовій ложці
З рази на день за ЗО хв до їди.
Б. г. у таблетках призначають по 1 таб-
летці 4 рази на день за 30 хв до їди.
Лікування препаратами Б. г. проводять
курсами по 3—5 місяців з перервою
між ними 7—10 днів. Хворим при
цьому призначають переважно молоч-
но-рослинну дієту, м'ясо та жири об-
межують, а гострі і пряні приправи,
копченості, ковбаси і консерви вилу-
чають з раціону зовсім. Вводити внут-
рішньовенно глюкозу і пеніцилін-3
(антагоніст гриба) забороняється!
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БЕРІЗКА —
багаторічна трав'яниста витка
рослина родини березкових. Те
саме, що й березка польова.
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БЕШИЗНИК —
багаторічна трав'яниста корене-
вищна рослина родини лілійних.
Те саме, що й вороняче око зви-
чайне.
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БИЛИНЕЦЬ ДОВГОРОГИЙ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Те саме, що й билинець комари-
ний.
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БИЛИНЕЦЬ ЗАПАШНИЙ
кокушник душистый
Gymnadenia odoratissima —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Кореневі бульби пальчастороз-
дільні. Листки чергові, вузько-
ланцетні, до верхівки стебла по-
ступово зменшуються в розмірі,
переходять у приквітки. Квітко-
носне стебло закінчується густим
колосовидним суцвіттям з дуже
зигоморфними двостатевими лі-
лово-пурпуровими квітками з ци-
ліндричною тупою шпоркою і з за-
пахом ванілі. Плід — коробочка.
Цвіте у червні — липні.
Поширення. Зникаюча рослина
(занесена до Червоної книги Ук-
раїнської РСР). Трапляється дуже
рідко в Лісостепу, на Поліссі,
Опіллі, в Карпатах.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад та лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Анакамптис пірамідальний; фар-
макологічні властивості і викори-
стання — як у статті Билинець
комариний.
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БИЛИНЕЦЬ КОМАРИНИЙ,
билинець довгорогий;
кокушник длиннорогий
Gymnadenia conopsea —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Кореневі бульби пальчастороз-
дільні. Листки чергові, ланцетні
або лінійно-ланцетні, до верхівки
стебла поступово зменшуються
в розмірі, переходять у приквіт-
ки. Квітконосне стебло (25—60 см
заввишки) закінчується щільним
колосовидним суцвіттям з дуже
зигоморфними двостатевими лі-
лово-пурпуровими квітками з нит-
ковидною шпоркою. Плід — коро-
бочка. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Рідкісна рослина (за-
несена до Червоної книги Укра-
їнської РСР). Трапляється в гір-
ському Криму, на Закарпатті, в
Карпатах і на Прикарпатті, зрідка
на Росточчі-Опіллі, на Поліссі та
в Лісостепу.

Про заготівлю і зберігання та про
хімічний склад дивіться у статті
Анакамптис пірамідальний.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарат з Б. к.—
салеп — добрий обволікаючий,
протизапальний і загальнозміцню-
ючий засіб. Він перешкоджає
всмоктуванню шкідливих речовин
з шлунково-кишкового тракту. Як
обволікаючий і протизапальний
засіб салеп призначають при гост-
рих і хронічних захворюваннях
дихальних шляхів, при запаленні
шлунково-кишкового тракту. Ефе-
ктивним є використання сале-
пу при бронхітах, гастроентери-
тах, колітах і виразковій хворобі.
Слиз салепу п'ють при отруєнні,
щоб затримати всмоктування от-
рути. Застосовують у вигляді сли-
зу перорально і в клізмах. Дійо-
вим засобом вважається салеп при
загальному виснаженні організму,
зумовленому тривалими кровоте-
чами, фізичною і розумовою пе-
ревтомою, туберкульозом та ін.
Настій старих бульб вважається
абортивним засобом, а траву з мо-
лодими бульбами рекомендують
при неплідності. Листки прикла-
дають до наривів. Насіння Б. к.
використовувалось при епілепсії.
Про лікарські форми і застосу-
вання див. у статті Анакамптис
пірамідальний.



61

95

БІЛА АКАЦІЯ —
медоносна, декоративна, фітоме-
ліоративна, кормова і барвна ро-
слина родини бобових. Те саме,
що й робінія звичайна.
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БІЛИЙ ГРИБ,
боровик;
белый гриб
Boletus edulis —
гриб родини болетових. Шапинка
спочатку півкуляста, згодом опук-
лорозпростерта, 3—15 (25) см у
діаметрі, тонкозморшкувата; під
дубами — кольору горіха, під сос-
нами — пурпурово-коричнювата.
Нижня частина шапинки пориста,
спочатку білувата, потім жовтаво-
зеленава. Ніжка товста, зовні
білувато-сітчаста; у молодого гри-
ба — бочкоподібна, згодом — ци-
ліндрична. М'якуш щільний, бі-
лий, з приємним запахом і смаком,
при розламуванні його колір не
змінюється.

Поширення. Росте у листяних і
хвойних лісах по всій території
УРСР.
Заготівля і зберігання. Збирають
Б. г. з червня до пізньої осені.
Використовують свіжими, про за-
пас сушать, солять, маринують.
Відразу після збирання гриби очи-
щають від піску та листя, відок-
ремлюють ніжки, великі шапинки
розрізають на частини і, не миючи,
сушать нанизаними на нитці в за-
тінку на протягу, на горищі або
в сушарці при температурі 60—
70°. Ніжки, які набули під час су-
шіння темного кольору, відкида-
ють, бо споживання їх призво-
дить до шлунково-кишкових за-
хворювань. З тих самих причин
недопустиме висушування й зіп-
сованих грибів.
Хімічний склад. У сирих грибах
є білки та інші речовини, що міс-
тять азот (5,39 % ), жири (0,40 % ),
цукри та інші вуглеводи (2,72 % ),
фібрин (1,01 % ), алкалоїд герци-
нін, зола (0,95 % ), ароматичні ре-
човини тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. З плодового тіла Б. г.
виділено речовини, які мають то-
нізуючі й протипухлинні власти-
вості. В народній медицині ек-
страктом із плодових тіл Б. г. зма-
щують обморожені частини тіла
для прискорення їхнього загою-
вання. Корисно вживати Б. г. при
стенокардії, для підвищення жит-
тєздатності організму.
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БІЛОГОЛОВНИК —
багаторічна трав'яниста розсіяно-
опушена рослина родини айстро-
вих (складноцвітих). Те саме, що
й деревій звичайний.
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БІЛОЗІР БОЛОТНИЙ,
маточник білий, мудник, цар-
ські очі;
белозор болотный
Parnassia palustris —
багаторічна трав'яниста корене-
вищна рослина родини білозеро-
вих. Стебло прямостояче, просте,
ребристе, 8—40 см заввишки.
Стебловий листок один, глибоко-
серцевидний, стеблообгортний.
Прикореневих листків багато, во-
ни довгочерешкові, овальні, з сер-
цевидною основою. Квітки оди-
ничні, правильні, двостатеві, 5-пе-
люсткові, білі з темними жилками.
Плід — коробочка. Цвіте у лип-
ні — серпні.
Поширення. Росте на вологих лу-
ках, по болотах, берегах річок
і озер на Поліссі, рідше — в Лісо-
степу.
Хімічний склад. Трава містить са-
поніни, гіркоти, дубильні речови-
ни (3,6—7,2 % ), флавоноїди.
Сировина. Використовують траву,
зібрану під час цвітіння рослини.
Рослина неофіцинальна.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Б. б. поліпшує серце-
во-судинну діяльність, заспокій-
ливо діє на нервову систему,
виявляє в'яжучу, сечогінну, кро-
воспинну й ранозагоювальну дію.
Настій трави і коріння вживають
при серцево-судинних захворю-
ваннях, які пов'язані з неврозами,
а також при захворюваннях пе-
чінки, шлунково-кишкового трак-
ту, при кровотечах, кровохарканні
та епілепсії. Відвар квіток вико-
ристовують і при гонореї, а відвар
насіння — при кашлі та хворобах
очей.
Лікарські форми і застосування. Настій
трави (1 чайна ложка на півтори склян-
ки окропу, настоюють до охолодження,
проціджують) по 1 столовій ложці три-
чі на день. Рослина отруйна!
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БІЛОЛОЗ —
дводомна рослина родини вербо-
вих. Те саме, що й верба трити-
чинкова.
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100
БІОТА СХІДНА
биота восточная
Biota orientalis —
однодомна рослина родини кипа-
рисових. Дерево 5—10 м заввишки
або кущ. Крона яйцевидна, скла-
дається з багатьох плоских паго-
нів («пластин»), розташованих у
вертикальній площині. Листки
лусковидні, ясно-зелені, яйцевид-
но-ромбічні, до 1 мм завдовжки.
Шишки 10—15 мм завдовжки, з
6—8 супротивними, на вершку
гачковидними лусками, спрямо-
вані вгору; незрілі — голубувато-
зелені, дозрілі — сухі, здебільшо-
го червонувато-коричневі. Цвіте
у березні — квітні.
Поширення. Походить з Китаю.
На Україні вирощують у ботаніч-
них садах і парках як декора-
тивну рослину.
Сировина. Використовують ядро
насіння і листя. Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад. Листя містить
ефірну олію (0,12 %), пініпікрин,
пілен, пінін, туїн, дубильні речо-
вини, смолу. У ядрі насіння є жир-
на олія.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати з листя
Б. с. мають в'яжучі і кровоспинні
властивості. Їх використовують
у народній медицині при бронхі-
альній астмі, кровохарканні, при
кишкових і маткових кровотечах.
Ефірна олія рослини (особливо
складова її частина хінокітіол)
проявляє антифунгальні власти-
вості. Ядро насіння вживають як
зміцнюючий і тонізуючий засіб
та як відхаркувальний засіб при
бронхіті.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — порошок листя або
ядер насіння відповідно по 3—6 і 6 г
на 1 прийом.
ЗОВНІШНЬО — 10 % -ну настойку листя
в колодії для змащувань шкіри при
червоному вовчаку (як фотозахисний
засіб).

101
БІСДЕРЕВО —
трав'яниста отруйна рослина
родини пасльонових. Те саме,
що й дурман звичайний.

102

БЛАГОДАТКА —
багаторічна трав'яниста росли-
на родини ранникових. Те саме,
що й авран лікарський.

103
БЛЕКОТА БЛІДА —
однорічна трав'яниста опушена
рослина родини пасльонових. Те
саме, що й блекота чеська.

104
БЛЕКОТА ЧЕСЬКА,
блекота бліда;
белена чешская
Hyoscyamus bohemicus, сино-
нім — H. pallidus —
однорічна трав'яниста опушена
рослина родини пасльонових.
Стебло прямостояче, просте, 20—
60 см заввишки. Листки чергові,
прості: нижні — черешкові, ви-
довженояйцевидні або яйцевидні,
виїмчасто-перистолопатеві; стеб-
лові — сидячі, напівстеблообгорт-
ні, видовженоланцетні або видов-
женояйцевидні, виїмчасто-зуб-
часті. Квітки двостатеві, мають
зрослопелюстковий, широколій-
ковидний, брудно-жовтий, без
пурпурових жилок віночок, зібра-
ні в облистнені завійки. Плід —
глечиковидна коробочка. Цвіте у
травні — вересні.
Поширення. Трапляється зрідка
в Лісостепу (на півдні) і в Степу
як бур'ян у посівах.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Блекота чорна.

105
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БЛЕКОТА ЧОРНА,
зубовик, люльник, німиця, со-
бачий мак;
белена чёрная
Hyoscyamus niger —
дворічна трав'яниста опушена
рослина родини пасльонових.
Стебло прямостояче, розгалуже-
не, 20—60 см заввишки. Листки
чергові, прості: нижні — довго-
черешкові, видовженояйцевидні,
виїмчасто-перистонадрізані; верх-
ні — сидячі, напівстеблообгортні,
яйцевидні, виїмчасто-зубчасті.
Квітки двостатеві, мають зросло-
пелюстковий, широколійковид-
ний, брудно-жовтий, із сіткою
пурпурових жилок віночок, зібра-
ні в облистнені завійки. Плід —
глечиковидна коробочка. Цвіте у
травні — вересні.

Поширення. Росте по всій терито-
рії України як бур'ян на засміче-
них місцях, пустирищах, вигонах,
поблизу жител. Вирощується.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
листя (Folium Hyoscyami). З рос-
лин першого року життя листки
збирають у серпні — вересні, з
рослин другого року життя — під
час цвітіння. Сушать листя на го-
рищі або під наметом. У сушарці
краще сушити попередньо про-
в'ялене листя. Сухої сировини ви-
ходить 16—18 % . Строк придат-
ності — 2 роки.
Хімічний склад. Листя Б. ч. міс-
тить 0,10 % алкалоїдів (гіосціа-
мін, атропін, скополамін), гліко-
зиди (гіосципікрин, гіосцерин, гіо-
сцирезин), дубильні речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, фізіологічну дію Б. ч.
зумовлюють тропанові алкалоїди.
Вони гальмують секрецію сліз,
слини, слизу, шлункового соку,
зменшують спазми гладенької
мускулатури кишечника, жовчо-
і сечовивідних шляхів, бронхів,
виявляють седативну дію (особ-
ливо скополамін}. Внутрішньо
Б. ч. використовують як проти-
спазматичний, болетамувальний
і заспокійливий засіб при за-
хворюваннях шлунково-кишково-
го тракту, зовнішньо — як анесте-
зуючий засіб при невралгіях,
міозитах, артралгіях. У гінеколо-
гічній практиці препарати Б. ч.
призначають при дисменореї, ва-
гінізмі, для зменшення болісних
спазмів гладеньких мускулів ший-
ки матки, прямої кишки, сечови-
пускального каналу і піхви. В на-
родній медицині Б. ч. викори-
стовують при дизентерії, віттовій
хворобі (трясучці), судомистому
блюванні, подразнюючому спа-
стичному кашлі, хронічному
бронхіті, бронхіальній астмі, спаз-
мах шлунка і кишечника, істерії,
безсонні, утрудненому сечовиді-
ленні, болісних місячних та при
клімактеричних скаргах. Листя

Б. ч. входить до складу астмато-
лу — порошку для куріння від
астми.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—настій листя (1 чайна
ложка листя на 0,5 л окропу, настоюють
1 годину, проціджують) по 1 столо-
вій ложці 3 рази на день; екстракт
блекоти сухий (Extractum Hyoscyami
sicceum) по 0,02—0,05 г на прийом;
настойку листя (15 г на 100 мл спирту
або горілки) по 2 краплі на столову
ложку води 3 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — олію блекоти (Oleum
hyoscyami) для натирань при подагрі,
ревматичному, м'язовому і невралгіч-
ному болю, а також у вигляді піхвових
тампонів при вагінізмі.
ПРОТИПОКАЗАНО вживати препарати
Б. ч. при вагітності. Б. ч.— смертельно
отруйна рослина. Заготівля, переробка,
зберігання і застосування потребують
виконання застережних заходів. При
перших ознаках отруєння (почервонін-
ня обличчя, запаморочення, розширен-
ня зіниць, зниження потовиділення,
прискорення пульсу) треба негайно ви-
кликати лікаря, а потерпілому надати
першу допомогу.

106

БЛОШНИЦЯ ПРОСТЕРТА
блошница обыкновенная
Pulicaria vulgaris, синонім —
P. prostrata —
однорічна трав'яниста сірувато-
шерстистоповстиста рослина ро-
дини айстрових (складноцвітих).
Стебло прямостояче або висхідне,
дуже розгалужене, 15—30 (45) см
заввишки. Листки цілісні: ниж-
ні — довгасті, звужені в короткий
черешок; середні і верхні — сидя-
чі, видовженояйцевидні, при ос-
нові округлі. Квітки жовті, в ба-
гатоквіткових, одиничних коши-
ках: крайові — короткоязичкові,
маточкові, плідні; серединні —
трубчасті, двостатеві або тичин-
кові. Плід — сім'янка, з чубком.
Цвіте у червні — вересні.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України на вологих луках,
на берегах річок, по днищу балок,
на вигонах та інших вологих міс-
цях, переважно піщаних.
Сировина. Використовують траву,
зібрану під час цвітіння рослини.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад рослини слабо ви-
вчено. Трава містить лактони,
сліди сапонінів; у коренях є по-
ліацетиленові сполуки (тридека-
ен-пентаїн, тридека-дієн-тетраїн,
діа-цетокси-тридека-дієн-триїн).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Трава з коренем про-
являє сечогінні властивості. В на-
родній медицині настій трави
ВНУТРІШНЬО використовували
при запорі, дизентерії, альбуміну-
рії. ЗОВНІШНЬО настій трави
у вигляді клізм і ванночок засто-
совували при геморої, у вигляді
припарок — при зубному болю.
Настій трави використовували й
для купання слабких дітей. Росли-
на має інсектицидні властивості
і використовується для окурюван-
ня приміщень для боротьби з
клопами, блохами, мухами і кома-
рами (ці властивості рослини
потребують перевірки).
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107
БОБИ
бобы
Vicia tuba —
однорічна трав'яниста рослина
родини бобових. Стебло прямо-
стояче, малорозгалужене, голе,
чотиригранне, 20—160 см заввиш-
ки. Листки парноперисті, з 4—6 ве-
ликих (4—8 см завдовжки), еліп-
тичних або видовжених, трохи
м'ясистих листочків. Квітки зиго-
морфні (див. Зигоморфна квітка),
двостатеві, по 2—4 в коротеньких
китицях; віночок білий з чорними
оксамитними плямами на криль-
цях. Плід — біб. Цвіте у червні —
липні.
Поширення. Походить з Серед-
ньої Азії. На Україні вирощують
як кормову і зернову бобову рос-
лину.
Сировина. Використовують зелене
і стигле насіння у вигляді різних
страв, але найкраще — у вигляді
пюре. Рослина неофіцинальна.

Хімічний склад. Насіння Б. міс-
тить білок (до 35 % ), незамінні
амінокислоти (аргінін, гістидин,
метіонін, лізин та інші), вуглево-
ди, органічні кислоти, ліпіди
тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
Б. використовують як в'яжучий
і протизапальний засіб. Пюре Б.
корисно вживати при проносі, ди-
зентерії та при інших кишкових
захворюваннях, як засіб від ну-
доти і кашлю. Як зовнішній засіб
зварені в молоці або воді й роз-
терті Б. прикладають до наривів
і шкіри, ураженої запальними
процесами. Як косметичний засіб
(для обмивання обличчя) викори-
стовують настій або відвар кві-
ток Б.
ПРОТИПОКАЗАНО вживати Б.
при подагрі, гострих нефритах, за-
гостренні запальних процесів
шлунка і кишечника, при хроніч-
ній недостатності кровообігу.

108
БОБІВНИК ТРИЛИСТИЙ,
жаб'ячі огірочки, трилисник,
водяний трифоль, трифолін;
вахта трёхлистная
Menyanthes trifoliata —
багаторічна трав'яниста болотна
рослина родини бобівникових.
Має довге повзуче кореневище
1,5 см в діаметрі. Листки чергові,
довгочерешкові, розташовані бі-
ля основи довгого, безлистого
квітконосного стебла заввишки
15—30 см. Квітки правильні, зрос-
лопелюсткові, блідо-рожеві або
білі, у китицях на верхівці стебла.
Плід — коробочка. Цвіте у трав-
ні — червні.

Поширення. Росте розсіяно по всій
території України на болотах, за-
болочених луках, у вільшняках.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують листя (Folium Menyanthidis,
Folium Trifolii fibrini), заготовле-
не під час і після цвітіння росли-
ни. Листя зрізають біля самої
пластинки. Залишки черешків не
повинні перевищувати 3 см. Після
попереднього пров'ялювання на
відкритому повітрі їх досушують
на горищі, під наметом або в су-
шарці при температурі 50—60°.
Сухої сировини виходить 16—
18 % . Строк придатності — 2 роки.
Сировина відпускається аптека-
ми.
Хімічний склад. Листя Б. т. міс-
тить гіркі глікозиди, логанін, све-
розид і фоліаментин, флавоноїдні
сполуки, дубильні речовини (3 % ),
сліди алкалоїдів, йод.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В науковій медицині
Б. т. використовують як засіб, що
збуджує апетит, поліпшує трав-
лення, посилює перистальтику
шлунка і кишечника, стимулює
виділення жовчі, виявляє проти-
запальну і послаблюючу дію. Б. т.
входить до складу складної гіркої
настойки, апетитного чаю, жов-
чогінного чаю та заспокійливого
чаю. У народній медицині, крім
того, Б. т. використовують для
усунення згаги і метеоризму, при
гарячці, ревматизмі, як протиглис-
ний засіб та як допоміжний засіб
при туберкульозі й після перене-
сених виснажливих захворювань.
Зовнішньо відвар листя Б. т. вико-
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ристовують як антисептичний за-
сіб для промивання виразок і ран,
що повільно загоюються, та у ви-
гляді ванн при різних захворюван-
нях шкіри. В акушерській практи-
ці настій листя Б. т. призначають
при ранніх токсикозах вагітності
як протиблювотний засіб та при
слинотечі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— настій листя (10 г на
200 мл окропу) по половині — третині
склянки 3 рази на день за 30 хв до їди;
порошок листя по 1,0—2,0 г на прийом
3—4 рази на день перед їдою; суміш
листя Б. т. і м'яти перцевої, кореня
валеріани лікарської та дягелю лікар-
ського у співвідношенні 2 : 3 : 2,5 : 2,5
готують як настій (1 столову ложку
суміші на 200 мл окропу, настоюють
ЗО хв) і п'ють по півсклянки двічі на
день при нервовому збудженні; суміш
листя Б. т., суцвіть нагідок лікарських,
трави чистотілу звичайного та суцвіть
ромашки лікарської у співвідношенні
З : 2 : 1,5 : 1 готують як настій (2 столові
ложки суміші на 200 мл окропу, ки-
п'ятять 3—5 хв, настоюють 1 годину)
і п'ють по півсклянки вранці і ввечері
через 1 годину після іди при хроніч-
ному гепатиті та гепатохолециститі.
ЗОВНІШНЬО застосовують розведений
у півтора раза настій з листя Б. т.
(10 мл розведеного настою на 200 мл
води) для клізм при хронічних запорах.

109
БОБЧУК —
декоративний раноквітуючий кущ
родини розових. Те саме, що й
мигдаль степовий.

110
БОДЯК —
трав'яниста отруйна рослина ро-
дини пасльонових. Те саме, що й
дурман звичайний.

111
БОЖА КРІВЦЯ —
багаторічна лікарська рослина ро-
дини звіробійних. Те саме, що й
звіробій звичайний.

112
БОЖДEРЕВО —
багаторічна трав'яниста рослина
родини ранникових. Те саме, що й
авран лікарський.

113
БОЖЕ ТІЛО —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Те саме, що й
актея колосиста.

114
БОЖІ РУЧКИ —
трав'яниста, рідше півкущова і ку-
щова рослина родини бобових. Те
саме, що й астрагал шерстисто-
квітковий.

115
БОЛИГОЛОВ ПЛЯМИСТИЙ,
свистуля;
болиголов пятнистый
Conium maculatum —
дворічна трав'яниста, майже гола
рослина родини селерових (зон-
тичних). Стебло прямостояче, ду-
же розгалужене, борозенчасте,
порожнисте, часто сизе, знизу з
червоно-бурими плямами, 50—
200 см заввишки. Листки з порож-
нистим черешком, широкотрикут-
ні, 2—3-перисті, з перистонадрі-
заними або роздільними довга-
стими частками. Квітки дрібні,
білі, в зонтиках; зонтики утво-
рюють волотисто-щитковидне су-
цвіття. Плід— двосім'янка. Цвіте
у травні — вересні.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України на лісових галяви-
нах, луках, засмічених місцях.
Сировина. Використовують траву
(Herba Conii maculati), зібрану на

початку цвітіння рослини, і не-
стигле насіння разом із зонти-
ками. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. У насінні й траві
Б. п. є алкалоїди коніїн, метил-
коніїн, γ-коніцеїн, конгідрин і
псевдоконгідрин. У листках, крім
того, виявлено алкалоїди (0,1 % ),
ефірну олію (0,08 % ), кавову кис-
лоту, а в квітках — кверцетин
і кемпферол.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
Б. п. вживають як болетамуваль-
ний, протисудомний і кровоспин-
ний засіб, для лікування раку
молочної залози й фіброміоми
матки, для регуляції менструаль-
ного циклу, при недокрів'ї, судо-
мистому кашлі, сильних болях
у шлунку і кишечнику, при за-
порах, затримці сечі, полюціях.
Зовнішньо використовують при
ревматизмі й подагрі. В гомеопа-
тії Б. п. використовують при діен-
цефальних явищах та як засіб, що
сприяє розсмоктуванню добро-
якісних пухлин.
Лікарські форми і застосування.
Настойку (беруть за об'ємом 2 частини
суміші листя і насіння на 4 частини
90 %-ного спирту, настоюють 15 днів,
проціджують) по 2 краплі на 1 столову
ложку води не більше як 5 раз на день.
Рослина смертельно отруйна! При пер-
ших ознаках отруєння (сильна сла-
бість, нудота, блювання, пронос, па-
діння температури тіла) необхідно
негайно викликати лікаря, а потерпі-
лому надати першу допомогу.
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116
БОРКОНЬ —
дворічна трав'яниста рослина ро-
дини бобових. Те саме, що й бур-
кун лікарський.

117
БОРОВИК —
гриб родини болетових. Те саме,
що й білий гриб.

118
БОРОВИЦЯ —
медоносна кущова рослина роди-
ни вересових. Те саме, що й чор-
ниця звичайна.

119
БОРОШЕНЬ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини розових. Те саме, що й
гадючник в'язолистий.

120
БОРЩЕВІ ЛОПУЦЬКИ —
дворічна трав'яниста жорстко-
волосиста рослина родини селе-
рових (зонтичних). Те саме, що й
борщівник сибірський.

121
БОРЩІВНИК
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
борщевик европейский
Heracleum sphondylium —
дво- або багаторічна трав'яниста
жорстковолосиста рослина ро-
дини селерових (зонтичних). Має
товстий, м'ясистий, багатоголо-
вий, зовні жовтий, усередині —
білий корінь. Стебла прямостоячі,
порожнисті, ребристі, слабо роз-
галужені, 50—120 см заввишки.
Листки тричірозсічені, з округло-
яйцевидними, рідше яйцевидно-
ланцетними, лопатевими або пе-
ристороздільними й нерівнозуб-
частими сегментами; нижні —
довгочерешкові, верхні — майже
сидячі, зі здутими піхвами. Квіти
білі або червонуваті, в складних
зонтиках. Крайові пелюстки в зон-
тиках збільшені. Плід — двосі-
м'янка. Цвіте у червні — серпні.
Поширення. Росте в Карпатах на
луках, по чагарниках.
Заготівля, зберігання, хімічний
склад, фармакологічні власти-
вості і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Борщівник сибірський.

122
БОРЩІВНИК СИБІРСЬКИЙ,
борщеві лопуцьки, щербач си-
бірський;
борщевик сибирский
Heracleum sibiricum —
дворічна трав'яниста жорстково-
лосиста рослина родини селеро-
вих (зонтичних). Має товстий ве-
ретеновидний, розгалужений, зов-
ні жовтий, усередині — білий ко-
рінь. Стебло прямостояче, порож-
нисте, ребристе, угорі голе, роз-
галужене, 50—150 см заввишки.
Листки перисторозсічені, тричі-
розсічені або роздільні, з 3—7 ве-
ликими широкояйцевидними сег-
ментами; нижні — довгочерешко-
ві, верхні — майже сидячі, зі зду-
тими піхвами. Квітки зеленаво-
жовті, в складних зонтиках. Кра-
йові пелюстки в зонтиках однакові
з іншими. Плід — двосім'янка.
Цвіте у червні — серпні.
Поширення. Росте розсіяно по всій
території України у мішаних і
листяних лісах, на луках, берегах
річок та біля доріг як бур'ян.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують Kopiнь(Radix Heraclei) і лис-
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тя (Folia Heraclei). Листя заготов-
ляють під час цвітіння. Сушать
під наметом або в приміщенні,
яке добре провітрюється. Сухої
сировини виходить 18 % . Корені
копають восени або навесні. Їх
миють, розрізають на куски 10—
15 см завдовжки, сушать на від-
критому повітрі або в протоп-
леному приміщенні. Сухої сиро-
вини виходить 20 % . Готову про-
дукцію зберігають у сухих при-
міщеннях. Рослина неофіциналь-
на.
Хімічний склад. Усі частини рос-
лини (в різних кількостях) міс-
тять ефірну олію, фурокумарини,
кумарини, глютамін, аргінін, га-
латон і аробан. У 100 г свіжого
листя міститься 12,6 мг заліза,
0,58 мг нікелю, 1,2 мг міді, 2,6 мг
марганцю, 1,9 мг титану, 2,8 мг
бору.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Настій або відвар ко-
ренів Б. с використовують як
спазмолітичний засіб і як засіб,
що збуджує апетит. Ці препарати
рекомендують при порушенні
травлення, проносах, дизентерії,
катарі шлунка і кишечника та при
епілепсії. Зовнішньо відвар коре-
нів використовують при корості,
захворюваннях шкіри, пухлинах.
Розпарене листя прикладають у
вигляді знеболюючих припарок
при ревматичних болях. При спас-
тичних болях та істерії викори-
стовують насіння. Н-октиловий
спирт, який одержують з насіння
Б. с., використовують у парфю-
мерній промисловості, він вхо-
дить до складу препарату октилі-
ну, що застосовується при ліку-
ванні трихомонадного кольпіту.
Молоде недорозвинене листя і
стебла вживають у їжу: готують
вітамінні салати, начинку для пи-
ріжків, зелений борщ, юшку тощо.
Для вживання взимку листя со-
лять, квасять, сушать.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар (чайна ложка
коріння на склянку окропу) по столо-
вій ложці тричі на день; настій 5 чай-
них ложок коріння на 2 склянках хо-
лодної води (настоюють 8 годин) ви-
пивають за день.
З профілактичною метою рекоменду-
ються вітамінні салати: відварене за
3—5 хв листя Б. с. подрібнюють, пере-
мішують з подрібненою цибулею, кла-
дуть на кусочки вареної картоплі, зап-
равляють олією і спеціями (на 100 г
листя Б. с. беруть 50 г цибулі, 100 г
картоплі, 10—15 г олії, сіль, спеції);
молоді стебла та черешки листків Б. с
очищають від шкірки, подрібнюють, до-
дають подрібненої цибулі і тертого
хрону, солять, перемішують, заправ-
ляють сметаною і спеціями (на 200 г
стебел і черешків Б. с беруть 50 г
цибулі, 20 г сметани, сіль, оцет).

123

БРАТКИ ТРИКОЛІРНІ —
декоративна трав'яниста рослина
родини фіалкових. Те саме, що й
фіалка триколірна.

124

БРІОФІЛЮМ
ДАЙГРЕМОНТА —
багаторічна трав'яниста суку-
лентна рослина родини товсто-
листих. Те саме, що й каланхое
Дайгремонта.

125
БРУСНИЦЯ
брусника
Vaccinium vitis-idaea —
вічнозелений кущик родини брус-
ничних. Має довге повзуче коре-
невище. Стебло прямостояче, га-
лузисте, 8—25 см заввишки. Лист-
ки чергові, оберненояйцевидні або
еліптичні, блискучі, шкірясті, з
загнутими краями, зісподу — з
темними залозками. Квітки пра-
вильні, з біло-рожевим або роже-
вим дзвоникуватим віночком, у
верхівкових китицях. Плід — ок-
ругла яскраво-червона ягода. Цві-
те у травні — червні. Плоди до-
стигають у липні — серпні.
Поширення. Росте на Поліссі, в
Карпатах, зрідка — на півночі Лі-
состепу у хвойних і мішаних
лісах.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують листя і плоди. Листя за-
готовляють одразу як зійде сніг

і до початку цвітіння рослини або
восени після плодоношення. Су-
шать під наметом або на горищі,
часто перемішуючи. Сухої сиро-
вини виходить 10 %. Строк при-
датності — 3 роки. Сировина (Fo-
lium Vitis idaeae) відпускається
аптеками.
Хімічний склад. Листки Б. містять
фенольні глікозиди арбутин (до
9 % ), метиларбутин і мелампсо-
рин, гідрохінон, дубильні речови-
ни (до 10 % ), фенолокислоти, фла-
воноїди, урсолову, хінну, винну,
елагову і галову кислоти та інші
сполуки. Ягоди містять цукри
(3,8—8,7 % ), каротин (до 0,12
мг% ), аскорбінову кислоту (8—
20 мг%), рибофлавін (0,13 мг%),
флавоноїди (400 мг% ), органічні
кислоти (1,7—2,1 % ), фенолокис-
лоти, пектини (0,2—0,3 % ), ду-
бильні речовини, барвники, арбу-
тин, сполуки марганцю тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати Б. здатні
підвищувати діурез, знижувати
кількість цукру в крові. Вони
мають антисептичні, в'яжучі, жов-
чогінні й солерозчинні власти-
вості. Настій або відвар листя Б.
використовують при хворобах
печінки, пієлонефриті, циститі,
нирковокам'яній хворобі, гострих
та хронічних запальних процесах
у сечовивідній системі, нічному
нетриманні сечі, гастроентеритах,
гнильних проносах, метеоризмі,
хронічних запорах, подагрі, осте-
охондрозі, легких формах цукро-
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вого діабету, а також при ревма-
тоїдних та інфекційних неспеци-
фічних артритах. Ягоди викори-
стовують при туберкульозі ле-
гень, катарі шлунка з недостат-
ньою кислотністю, нирковока-
м'яній хворобі й ревматизмі, як
вітамінний, протискорбутний та
протигнильний засіб. Вживають
ягоди свіжими, квашеними і ва-
реними. Відвар ягід добре гамує
спрагу при гарячці. Сік п'ють при
підвищенні кров'яного тиску. В
акушерсько-гінекологічній прак-
тиці настій або відвар листя Б.
використовують при набряках і
нефропатії вагітних, а ягоди —
при неврозах у клімактеричний
період, анемії вагітних та при сеп-
тичних захворюваннях у післяпо-
логовий період.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— відвар листя (2 столо-
ві ложки на склянку окропу) по по-
ловині — третині склянки 2—3 рази на
день; суміш ягід і листя Б. та трави
звіробою звичайного у співвідношенні
1 : 1 : 1 готують як настій (1 столову
ложку суміші на склянку окропу,
кип'ятити 10 хв, настоювати 1 годину,
процідити) і п'ють по півсклянки 5 раз
на день, починаючи з 4-ї години, при
нічному нетриманні сечі.
ЗОВНІШНЬО — сік у вигляді примочок
і зрошень при лікуванні лишаїв і ко-
рости.

126
БУДЯК ЖОВТОЦВІТИЙ —
трав'яниста рослина родини
складноцвітих. Те саме, що й жов-
тозілля звичайне.

128
БУЗИНА ТРАВ'ЯНИСТА,
бузина смердюча;
бузина травянистая
Sambucus ebulus —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жимолостевих. Стебло
пряме, борозенчасте, розгалуже-
не, 60—150 см заввишки. Листки
з ланцетними прилистками, су-
противні, непарноперисті, з 5—
9 видовженоланцетними пилча-
стими листочками. Квітки двоста-
теві, правильні, дрібні, зовні ро-
жеві, всередині — білі, зібрані в
щитковидну волоть з трьома го-
ловними гілочками. Плід — чорна
кістянка. Цвіте у червні — липні.
Плоди достигають у серпні — ве-
ресні.
Поширення. Росте розсіяно по всій
території України на лісових ви-
рубках, берегах водойм, засміче-
них місцях.
Заготівля і зберігання. Викори-
стовують коріння (Radix Sambuci
ebuli), заготовлене восени або на-
весні. Викопані корені очищають
від землі, миють, розрізають на
куски по 10—12 см завдовжки,
розщеплюють, пров'ялюють кіль-
ка днів на сонці і досушують у
протопленому приміщенні. Сухої
сировини виходить 20 % . Збері-
гають у сухих провітрюваних при-
міщеннях. Рослина нєофіциналь-
на.
Хімічний склад. У коренях Б. т.
знайдено сапоніни, дубильні й гір-
кі речовини. Плоди містять цукри
(глюкозу і фруктозу}, органічні
кислоти (яблучну, винну і оцтову),

1 2 7

БУЗИНА СМЕРДЮЧА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жимолостевих. Те саме,
що й бузина трав'яниста.

дубильні речовини, барвники, ас-
корбінову кислоту (25 мг% ), не-
відомий глікозид.
фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати Б. т. ви-
являють діуретичну, протидіабе-
тичну і антимікотичну дію. Як
сечогінний засіб Б. т. використо-
вують при запаленні нирок (гло-
мерулонефриті, пієлонефриті,
нефролітіазі), асциті, спричине-
ному захворюванням нирок, при
випоті в черевну порожнину
і серцеву сумку (ексудативному
перикардиті). Ефективним є вжи-
вання Б. т. (окремо або в поєд-
нанні з іншими лікарськими рос-
линами) при різних хворобах се-
чового міхура та при діабеті.
Зовнішньо препарати Б. т. вико-
ристовуються в дерматології.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар (2 чайні ложки
на склянку окропу) по 1 столовій
ложці тричі на день; настойку (20 г
коріння на 100 мл горілки) по 30 кра-
пель тричі на день; з суміші квіток
гадючника в'язолистого і волошки
синьої, коріння Б. т., трави споришу
звичайного і хвоща польового, стовп-
чиків кукурудзи звичайної, листя муч-
ниці звичайної та бруньок берези
бородавчастої у співвідношенні 1 0 : 1 :
1 , 5 : 1 : 1 : 1,5 : 1,5 : 1,5 готують настій
(4 столові ложки настоюють 12 годин
на 1 л води, кип'ятять 5 хв) і теплим
п'ють його по півсклянки 4 рази на
день через 30 хв після їди при набря-
ках, поліартриті та подагрі.
ЗОВНІШНЬО — настій коріння вико-
ристовують для місцевих ванночок при
грибкових захворюваннях нігтів і при
дерматитах від укусів павуків.
Рослина отруйна! Передозування не-
безпечне.
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БУЗИНА ЧЕРВОНА,
калинка;
бузина красная
Sambacus racemosa —
листопадний кущ родини жимо-
лостевих, заввишки 2—4 м. Гілки
з буруватою серцевиною. Листки
супротивні, непарноперисті, з 5—
7 яйцевидно-ланцетними, пилчас-
тими листочками. Квітки двоста-
теві, правильні, дрібні, зеленува-
то-жовті, всі на ніжках, зібрані
в яйцевидну, щільну, спрямовану
вгору волоть. Плід — червона кіс-
тянка. Цвіте у травні — червні,
плоди достигають у серпні — ве-
ресні.
Поширення. Росте в лісах, чагар-
никах, на скелях у Карпатах, на
Прикарпатті, рідше на Західному
Поліссі та в Лісостепу. На півдні
республіки вирощують як декора-
тивну рослину.
Сировина. Використовують квіт-
ки. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Квітки Б. ч. міс-
тять флавоновий глікозид рутин,
дубильні речовини, цукри (глюко-
зу і фруктозу), сліди ефірної олії.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
квітки Б. ч. використовують як

потогінний, проносний та проти-
запальний засіб. Листя і кора ви-
являють проносну і блювотну дію.
Водний теплий настій і спиртову
настойку квіток використовують
як потогінний засіб при простуд-
них захворюваннях, бронхіальній
астмі та ін. хворобах дихальних
шляхів, при головному болі, рев-
матизмі. Кисіль із плодів вико-
ристовують як проносний засіб.
Зовнішньо відвар квіток викори-
стовують при ангінах і запальних
процесах ротової порожнини (у
вигляді полоскань).
Рослина проявляє інсектицидну
та фітонцидну активність, у зв'яз-
ку з чим настій листя використо-
вують у боротьбі проти шкідни-
ків.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій сухих квіток
(0,5 чайної ложки сировини на склянку
окропу, настоюють 10—15 хв) по пів-
склянки двічі на день; п'ють повільно,
ковтками.
ЗОВНІШНЬО — відвар сухих квіток
(1 столова ложка сировини на склянку
окропу, кип'ятять 5 хв) для полоскань
ротової порожнини при запальних
процесах; використовують теплим.
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БУЗИНА ЧОРНА
бузина чёрная
Sambucus nigra —
гіллястий, 3—6 м заввишки кущ
родини жимолостевих. Пагони
сіро-зелені, з жовтуватими соче-
вичками і білою серцевиною.
Листки супротивні, непарнопери-
сті, з 5—7 видовжено-яйцевид-
ними загостреними гостропилча-
стими листочками. Квітки дрібні,
правильні, двостатеві, кремово-
білі, у щитковидних суцвіттях
з 5 головними гілочками. Плід —
чорно-фіолетова куляста кістян-
ка. Цвіте у травні — червні. Плоди
достигають у серпні — вересні.

Поширення. Трапляється майже
по всій території України у лісах
по чагарниках, на лісових пору-
бах, частіше здичавіло. Подекуди
розводять як декоративну рос-
лину.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують кору, квітки, листя, плоди
і коріння. Квітки збирають під час
цвітіння, зрізуючи все суцвіття.
Сушать під наметом з доброю
вентиляцією (при повільному су-
шінні віночки квіток буріють) або
в сушарці при температурі 40°.
Після висихання квітки відділя-
ють від щитків. Сухої сировини
виходить 18—20 % . Строк придат-
ності — 3 роки. Квітки (Flores
Sambuci) відпускаються аптеками.
Кору знімають навесні, плоди —
у період повної стиглості. Сушать
у печах або сушарках при темпе-
ратурі 60—65°. Сухих плодів ви-
ходить 15 % ; строк придатності —
6 місяців. Листя заготовляють під
час цвітіння рослини. Спочатку
його пров'ялюють на сонці, а по-
тім досушують у затінку. Сухої
сировини виходить 20 % . Коріння
копають після дозрівання плодів.
Його миють, розрізують на куски
і сушать на сонці або в протоп-
лених приміщеннях. Сухої сиро-
вини виходить 25 % .

Хімічний склад. Усі частини рос-
лини містять великий набір біоло-
гічно активних речовин: корін-
ня — сапоніни, дубильні й гіркі
речовини; кора —- ефірну олію,
холін, фітостерин, цукри, орга-
нічні кислоти, пектинові й ду-
бильні речовини; квітки — ефірну
олію (0,025—0,03 % ), глікозиди
самбунігрин і рутин, слиз, ду-
бильні речовини, холін, цукри,
органічні кислоти (кавову, ва-
лер'янову, яблучну, оцтову), фіто-
стерин; листя — самбунігрин, ал-
калоїд коніїн і сонгвінарин, ефір-
ну олію, смоли, вітамін С (280
мг%), каротин (14—50 мг%); у
плодах є цукри, органічні кис-
лоти (винна, оцтова, валеріанова,
лимонна), каротин, аскорбінова
кислота (10—15 мг% ), самбуцин,
рутин, хризантемін, дубильні ре-
човини, барвники, тирозин, сліди
ефірних олій.
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Фармакологічні властивості і ви-
користання. Фармакологічна дія
різних частин рослини не одна-
кова і залежить від кількісного
та якісного складу біологічно
активних речовин. Сечогінні вла-
стивості мають усі частини рос-
лини; потогінні й протизапаль-
ні — кора, листя, квітки, пло-
ди. Плоди, а у великих дозах і
кора та коріння, мають послаблю-
ючі властивості. Квіткам, крім то-
го, властива болетамувальна дія.
Препарати Б. ч. широко викори-
стовуються і в науковій, і в народ-
ній медицині. Настій квіток ре-
комендується науковою медици-
ною як потогінний засіб при за-
паленні дихальних шляхів, грипі,
бронхіті, ларингіті, захворюван-
нях нирок і сечового міхура, при
невралгії. Завдяки сечогінним вла-
стивостям препарати Б. ч. ефек-
тивні при лікуванні хронічної
ниркової недостатності. В гінеко-
логічній практиці настій квіток
використовують внутрішньо і для
спринцювань та ванночок при
запальних захворюваннях піхви.
Квітки бузини входять до складу
потогінних, пом'якшувальних і
послаблюючих зборів, а також до
зборів для спринцювань і клізмо-
чок. Нарівні з квітками у народ-
ній медицині використовують ко-
ріння, кору, листя і ягоди рослини.
Так, настій квіток і листя або від-
вар кори вживають при захворю-
ваннях дихальних шляхів, запорі,
геморої, як жовчогінний засіб,
при подагрі, артриті, анемії, ожи-
рінні, хронічних хворобах шкіри
(зокрема, при псоріазі). Відвари
коріння і кори використовують
і при діабеті, хворобах нирок і
набряках. Свіжі ягоди вживають
при ревматизмі і невралгіях. Із
сушених ягід готують киселі, які
вживають як послаблюючий засіб.
Настій сушених ягід сприяє випо-
рожненню кишечника, поліпшує
жовчовиділення, посилює діурез.
Препарати Б. ч. використовують
і у вигляді полоскань та примочок
при ангіні, запаленні ротової по-
рожнини й горла, при хворобах
вух і очей, подагрі, утворенні ге-
мороїдальних вузлів. Ванни з від-
вару коріння й квіток вважаються
ефективним засобом при ревма-
тоїдному й подагричному по-
ліартриті.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій квіток або лис-
тя (1 столова ложка на 200 мл окропу)
п'ють теплим по половині — третині
склянки 2—3 рази на день; відвар кори
або коріння (10 г сухої подрібненої си-
ровини на 200 мл окропу) по столовій
ложці 3 рази на день або один раз на
ніч як послаблюючий засіб; настій су-
шених плодів (столова ложка сировини
на 200 мл окропу) по чверті склянки
3—4 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — настій квіток (30 г кві-
ток заливають 500 мл окропу, настою-
ють 20 хв) для спринцювань, ванночок
і мікроклізмочок.
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БУЗОК ЗВИЧАЙНИЙ
сирень обыкновенная
Syringa vulgaris —
листопадний кущ родини масли-
нових, заввишки 2—5 м. Листки
цілокраї, супротивні, яйцевидні,
при основі серцевидні. Квітки дво-
статеві, з ліловим, рідше білим
трубчастим віночком, зібрані у во-
лоть. Плід — коробочка. Цвіте у
травні.
Поширення. Походить з Балкансь-
кого півострова. На Україні широ-
ко вирощують як декоративну
рослину.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують квітки і листя. Квітки заго-
товляють на початку цвітіння,
звільняючи їх від суцвіть, і сушать
спочатку на сонці, а потім досу-
шують під наметом. Сухої сиро-
вини виходить 12 %. Листя зби-
рають під час цвітіння рослини.
Сушать під наметом або в провіт-
рюваному приміщенні. Сухого
листя виходить 16 % . Готову сиро-
вину зберігають у сухому примі-
щенні. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Квітки містять
ефірну олію, фарнезол, сиринго-
пікрин, фенол, глікозид сирингін.
У листках є сирингін, гіркі речо-
вини, аскорбінова кислота (до
200 мг% ).

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати Б. з. вико-
ристовують як потогінний та апе-
титний засіб. Їх вживають при
бронхітах, бронхіальній астмі, ко-
клюші, набряках ниркового по-
ходження. Настойку квіток вико-
ристовують при ревматизмі, нев-
ралгії, ревматоїдному поліартри-
ті, артралгії, виразці шлунка,
задишці. Чай із квіток п'ють при
епілепсії. Свіже подрібнене лис-
тя прикладають до виразок і ран
для швидшого загоювання.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій листя (10 г на
200 мл окропу, настоюють 8 годин) по
1 столовій ложці тричі на день; суміш
квіток Б. з., трави деревію звичайного
і квіткових кошиків пижма звичайного
у співвідношенні 2 : 2 : 1 готують як
настій (1 столова ложка суміші на 1—
1,5 склянки окропу, настоюють 8 годин)
і п'ють по чверті склянки тричі на
день при простудних захворюваннях;
настойку квіток (чверть склянки квіток
на склянку горілки) по 50 крапель тричі
на день при ревматизмі.
ЗОВНІШНЬО — мазь (1 частина порош-
ку листя або бруньок на 4 частини ва-
зеліну чи вершкового масла) втирають
при невралгії й артралгії.
Рослина отруйна!
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132
БУК ЛІСОВИЙ
бук лесной
Fagus sylvatica —
однодомне дерево родини буко-
вих, заввишки 20—40 м. Має висо-
копідняту яйцевидну крону і ко-
лоновидний стовбур, вкритий гла-
денькою сірою корою. Листки ко-
роткочерешкові, чергові, яйце-
видні або еліптичні, цілокраї, по
краю війчасті; зверху — темно-
зелені, блискучі, зісподу — світлі-
ші. Квітки одностатеві: ТИЧИНКО-
ВІ — в багатоквіткових головчас-
тих суцвіттях, маточкові — зібра-
ні по 2—4. Плід — горіх. Цвіте
у квітні — травні. Плоди достига-
ють у вересні — жовтні.
Поширення. Росте на Закарпатті,
Прикарпатті, Розточчі-Опіллі, в
Західному Лісостепу, де утворює
чисті або мішані лісові масиви.
Сировина. Використовують дере-
вину і горіхи, які збирають у пе-
ріод повної стиглості.
Хімічний склад. Очищене ядро
горіхів містить жирну олію (40—
67 % ), азотисті речовини (23—
30 % ), крохмаль, цукри, клітко-
вину (3,7 % ) , дубильні речовини,
токоферол (150 мг%), органічні

кислоти (яблучну і лимонну), до
4 % золи, алкалоїд фагін, який
при нагріванні руйнується. В дере-
вині виявлено етиленгваякол, цик-
лопентанон, лігроцеринову кисло-
ту, феноли (гваякол, крезол та
інші).
Використання. Горіхи широко ви-
користовують у харчуванні. Їх
споживають сирими або підсма-
женими, переробляють на борош-
но, яке йде на виготовлення
різних кондитерських виробів, со-
лодощів та сурогату кави, а в су-
міші з пшеничним борошном —
на млинці, печиво, тістечка, олад-
ки тощо. Холодним пресуванням
з горіхів одержують високоякісну
букову олію, що легко засвоює-
ться організмом і успішно за-
мінює прованську, горіхову, ма-
кову або мигдалеву олії при кон-
сервуванні, приготуванні різних
страв, у кондитерському вироб-
ництві й хлібопеченні.
З деревини сухою перегонкою
добувають буковий дьоготь, який
іде на виготовлення лікарського
препарату креозоту з сильно ви-
раженими антисептичними та ан-
типаразитарними властивостями.
Його використовували ВНУТРІШ-
НЬО при туберкульозі легень, а в
ветеринарії — проти стьожкових
глистів; ЗОВНІШНЬО — як крово-
спинний і дезинфікуючий засіб
у стоматології та ветеринарії.

133
БУКВИЦЯ ЛІКАРСЬКА
буквица лекарственная
Betonica officinalis —
багаторічна жорстковолосиста ро-
слина родини губоцвітих. Стеб-
ло прямостояче, просте або мало-
розгалужене, 20—80 см заввишки.
Листки супротивні, прості, видов-
женояйцевидні, зарубчасті, тупі,
біля основи серцевидні; прикоре-
неві — в розетці, довгочерешкові,
стеблові — сидячі. Квітки зиго-
морфні (див. Зигоморфна квітка),
пурпурові, зібрані в зближені
кільця, що утворюють щільне ко-
лосовидне суцвіття. Плід — з 4
горішків. Цвіте у червні — ве-
ресні.
Поширення. Росте майже по всій
території України у мішаних
лісах, на галявинах, узліссях, лу-
ках, у чагарниках.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують траву (Herba Betonicae
officinalis), зібрану під час цвітін-
ня рослини. Зрізають верхівки
рослини завдовжки 30 см. Беруть
і прикореневі листки. Сушать під
наметом або в приміщенні з доб-
рою вентиляцією. Сухої сировини
виходить 25 % . Зберігають у су-
хих, провітрюваних приміщеннях.
Рослина неофіцинальна.
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Хімічний склад. Трава Б. л. міс-
тить дубильні речовини (близько
15 % ), стахідрин (1 % ), бетоніцин,
турицин, холін, сапоніни, смоли-
сті речовини, органічні кислоти,
каротиноїди, сліди ефірної олії
тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина виявляє про-
тизапальну, жовчогінну, сечогін-
ну, послаблюючу, седативну та
знеболюючу дію, регулює артері-
альний тиск, посилює кровообіг,
поліпшує травлення і обмін ре-
човин. Використання Б. л. є ефек-
тивним при хронічному гломеру-
лонефриті й пієлонефриті з яви-
щами гіпертензії. У народній ме-
дицині Б. л. використовують при
трахеїті, туберкульозі легень, що
супроводиться інтенсивним виді-
ленням харкотиння, при стійкому
кашлі з гнійним харкотинням,
астмі, коклюші, шлунково-кишко-
вих захворюваннях, зокрема при
гіперацидному гастриті, діареї,
жовтяниці, гепатиті, запальних
процесах у сечовивідних органах,
при гіпертонічній хворобі, нерво-
вих захворюваннях, епілепсії, об-
літеруючому ендартеріїті нижніх
кінцівок, при подагрі та поліарт-
риті.
Зовнішньо Б. л. використовують
при золотусі, варикозному роз-
ширенні вен з виразками, раку
шкіри, пітливості ніг, для загоєн-
ня ран.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2—3 сто-
лові ложки трави на склянку окропу)
по столовій ложці 3—4 рази на день;
порошок трави по 1—3 г 3—4 рази на
день; настій трави (2 столові ложки
на склянку окропу, додають 2 столові
ложки портвейну, кип'ятять 5 хв, а по-
тім ще напарюють 20 хв) по 2 столові
ложки зранку і ввечері при кровотечі
легень.
ЗОВНІШНЬО — ванни (500 г трави об-
шпарюють 5 л окропу) при пітливості
ніг; припарки з відвару коріння Б. л.
при раку шкіри; відвар трави для при-
мочок і обмивань при золотусі, вари-
козних розширеннях вен з виразками,
для загоювання ран.

134
БУРКУН БІЛИЙ
донник белый
Melilotus albus —
дворічна, рідше однорічна трав'я-
ниста рослина родини бобових.
Стебло прямостояче, розгалуже-
не, 50—200 см заввишки. Ластки
трійчасті. Листочки гостропил-
часті; у нижніх листків — ромбо-
нидно-яйцевидні, у верхніх — ви-
довженоланцетні. Бокових жилок
на листочках 14—16 пар. При-
листки шиловидні, цілісні, рід-
ше — надрізані. Квітки двостатеві,
зигоморфні, дрібні, білі, у багато-
квіткових пазушних китицях.
Плід — біб. Цвіте у травні —
липні.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України на схилах, узліссях,
луках, по забур'янених місцях.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Буркун лікарський.

135
БУРКУН ВИСОКИЙ
донник рослый
Melilotus altissimus —
дворічна трав'яниста рослина ро-
дини бобових. Стебло прямостоя-
че, розгалужене, 50—150 см зав-
вишки. Листки трійчасті. Листоч-
ки вирізано-зубчасті; у нижніх
листків — оберненояйцевидні, у
верхніх — довгасті. Бокових жи-
лок на листочках 14—16 пар. При-
листки шиловидні, цілісні (у ниж-
ніх листків — зубчасті). Квітки
двостатеві, зигоморфні, дрібні,
золотисто-жовті, у багатоквітко-
вих пазушних китицях. Плід —
біб. Цвіте у червні — серпні.
Поширення. Трапляється зрідка
біля Вінниці, Кам'янця-Поділь-
ського, Харкова — на луках, во-
логих місцях, при берегах.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Буркун лікарський.

136
БУРКУН ЖОВТИЙ —
дворічна трав'яниста рослина ро-
дини бобових. Те саме, що й бур-
кун лікарський.
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137
БУРКУН ЗУБЧАСТИЙ
донник зубчатый
Nlelilotus dentatus —
дворічна трав'яниста рослина ро-
дини бобових. Стебло прямо-
стояче, розгалужене, 30—90 см
заввишки. Листки трійчасті. Лис-
точки дрібнозубчасті; у нижніх
листків — видовженоеліптичні, у
верхніх — довгасто-лінійні. Боко-
вих жилок на листочках 18—40
пар. Прилистки серединних стеб-
лових листків надрізанозубчасті.
Квітки двостатеві, зигоморфні,
дрібні, ясно-жовті, у багатоквіт-
кових пазушних китицях. Плід —
біб. Цвіте у липні — серпні.
Поширення. Трапляється в лісо-
степових і степових районах Ук-
раїни на солончаках, солонцюва-
тих грунтах.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як у
статті Буркун лікарський.

138
БУРКУН ЛІКАРСЬКИЙ,
варгун, борконь, буркун жов-
тий, липка;
донник лекарственный
Melilotus officinalis —
дворічна трав'яниста рослина ро-
дини бобових. Стебло прямостоя-
че, розгалужене, голе або вгорі
розсіяноволосисте, 30—100 см зав-

вишки. Листки трійчасті. Листоч-
ки дрібнозубчасті; у нижніх лист-
к і в — оберненояйцевидні, у верх-
ніх — видовженоланцетні. При-
листки шиловидні, цілісні. Квітки
двостатеві, зигоморфні (див. Зи-
гоморфна квітка), дрібні, жовті,
у багатоквіткових пазушних ки-
тицях. Плід — біб. Цвіте у черв-
ні — серпні.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України на лісових галяви-
нах, узліссях, на схилах балок, бі-
ля доріг та канав, як бур'ян
у садах.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують траву, зібрану під час цві-
тіння рослини. Зрізають верхівки
довжиною 30 см і бокові пагони.
Сушать на сонці або під наметом.
Суху траву обмолочують і просі-
вають через дротяне сито, щоб
відділити товсті стебла. Сухої си-
ровини виходить 25—28 % . Строк
придатності —2 роки. Аптеки си-
ровину не відпускають.
Хімічний склад. Трава Б. л.
містить кумарин (0,4—0,9 % ), ме-
лілотин, кумарову і мелілотову
кислоти, глікозид мелілотозид,
похідні пурину, жироподібні ре-
човини (4,3 % ) , білок (17,6 % ) ,
ефірну олію (0,01 % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати Б. л. ма-
ють відхаркувальні, пом'якшу-
вальні, седативні, болетамувальні,
вітрогінні та антикоагулюючі
властивості. Вони посилюють кро-
вообіг, сприяють зменшенню на-
бряків і усуненню запальних про-
цесів. Б. л. використовують для
виготовлення зеленого витяжного
пластиру, при стенокардії й тром-
бозі коронарних судин, як проти-
судомний засіб, входить до складу
сумішей лікарських рослин, що

застосовуються при бронхіті, ту-
беркульозі легень, болях у шлун-
ку, набряках та ревматизмі. В на-
родній медицині, крім того, Б. л.
використовують при кашлі, мігре-
ні, безсонні, гіпертонії, клімакте-
ричних розладах, хворобах яєчни-
ків, як засіб, що стимулює виді-
лення молока у матерів-годуваль-
ниць.
У болгарській народній медицині
Б. л. п'ють при герпесі, фурунку-
лах та тріщинах заднього про-
ходу.
У вітчизняній і зарубіжній народ-
ній медицині препарати Б. л. ши-
роко використовують і як зовніш-
ній засіб: припарки або компре-
си — для розм'якшення та роз-
смоктування затверділостей, аб-
сцесів, недозрілих фурункулів,
набряків, при герпесі й тріщинах
заднього проходу; мазь — для роз-
тирань після простуди і при порі-
зах.
З профілактичною метою вико-
ристовують Б. л. і як харчову
рослину: молоде свіже листяч-
ко — для приготування супів, ок-
рошок, салатів; суміш сухого лис-
тя й суцвіть — як заправку в супи,
салати і компоти.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2 столові
ложки трави на 200 мл окропу) по
половині-третині склянки 2—3 рази
на день; настій трави (1 столова ложка
на 300 мл окропу, настоюють 2 години)
п'ють теплим по півсклянки тричі на
день при фурункулах, герпесі, трі-
щинах заднього проходу; суміш квіток
Б. л. і підбілу звичайного, трави
золототисячника малого у співвідно-
шенні 1:1:1 готують як напар (1 столова
ложка суміші на 1 склянку окропу,
настоюють 10 хв) і п'ють по третині
склянки 6 раз на день протягом 3—4
тижнів при захворюваннях яєчників,
з умовою повного утримання від стате-
вих зносин на період лікування.
ЗОВНІШНЬО — настій квіток на олії
(1:10) для прискорення «визрівання»
(наривання) фурункулів; компреси або
примочки з обпареного окропом листяч-
ка й квіток або з настою (2 столові
ложки трави на 500 мл окропу, настою-
ють 20 хв) при фурункулах і тріщинах
заднього проходу та як розсмоктуваль-
ний засіб при запаленні грудних залоз,
опухах суглобів, спричинених ревма-
тизмом, при наривах, що не дозрівають;
2 столові ложки суміші трави Б. л.,
листя мальви лісової й алтеї лікарської,
квіток ромашки лікарської та насіння
льону звичайного (у співвідношен-
ні 1:1:1:1:1) проварюють у 50 мл води
і застосовують для примочок і припа-
рок при герпесі.

Вітамінні салати: відварену картоплю
нарізують кусочками, посипають под-
рібненою цибулею і буркуном, заправ-
ляють олією або сметаною (на 200 г
картоплі беруть 25 г молодого листяч-
ка Б. л., 25 г зеленої цибулі, 20 г олії
або сметани); тонко порізані свіжі
огірки посипають подрібненою цибу-
лею і буркуном, прикрашають кусочка-
ми яйця і заправляють сметаною або
майонезом (на 50 г огірків беруть
25 г молодого листячка Б. л., 25 г
зеленої цибулі, чверть яйця, 20 г смета-
ни або майонезу).
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139
БУРЯК ЗВИЧАЙНИЙ
свекла обыкновенная
Beta vulgaris —
дворічна овочева коренеплідна
рослина родини лободових. У 1-й
рік життя утворює розетку вели-
ких черешкових листків і потов-
щений м'ясистий корінь різної
форми (плоский, округлий, оваль-
но-видовжений, циліндричний,
конічний) і забарвлення. На 2-й
рік висаджені у грунт коренепло-
ди розвивають прямі, гіллясті,
облистнені квітконосні стебла.
Квітки двостатеві, по кілька вкупі.
Плоди зростаються, утворюючи
супліддя (клубочки).
Поширеная. Культивують у всіх
районах України як овочеву рос-
лину.
Сировина. Використовують коре-
неплоди і листя.
Хімічний склад. Лікувальне зна-
чення столових буряків зумовле-
не наявністю в них багатьох
фізіологічно активних речовин у
кількостях, що мають лікувально-
профілактичне значення. У столо-
вих буряках є цукри (сахароза,
глюкоза, фруктоза), органічні кис-
лоти (щавлева, яблучна, лимонна),
пектини (1,2 % ), білок (1,7 % ), бе-
таїн, каротин (0,01 мг%), аскорбі-
нова кислота (5—15 мг% ), вітамін
В1 (0,02 мг% ), вітамін В2 (0,04
мг% ), барвники та сполуки калію

(288 мг % ), магнію (40—45 мг % ),
заліза (1400 мкг/100 г), міді (140
мкг/100 г), ванадію, бору, йоду,
марганцю, кобальту, літію, моліб-
дену, рубідію, фтору і цинку.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Сік Б. з. виявляє
спазмолітичну, діуретичну і про-
тисклеротичну дію. Він стиму-
лює гемопоез, шлункову секрецію
і перистальтику кишечника, за-
тримує розвиток мікроорганізмів
у кишечнику, сприяє виведенню
холестерину, підвищує міцність
кровоносних капілярів, розслаб-
лює спазми судин, виявляє проти-
пухлинні властивості, регулює
обмін речовин в організмі, пози-
тивно впливає на функції статевих
залоз, поліпшує зір. Відомі й про-
тизапальні та ранозагоювальні
властивості соку Б. з. Вживання
Б. з. є ефективним при спастич-
них колітах, атеросклерозі, тирео-
токсикозі, аритміях, гіпертонічній
хворобі, захворюваннях печінки,
атонії кишечника, хронічних за-
порах. Сирий і квашений буряк —
ефективний засіб при лікуванні
цинги. Фармацевтична промисло-
вість випускає препарат ацидин
(Acidin — pepsinum), що сприяє
перетравлюванню їжі в шлунку.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — сік Б. з. в рівних
співвідношеннях з соком редьки і мор-
кви п'ють по 1 столовій ложці тричі на
день при залізодефіцитних анеміях;
сік Б. з. з медом (у співвідношенні
1:1) або журавлиновим соком (2:1)
п'ють при гіпертонії, спазмах су-
дин, а також як послаблюючий та
заспокійливий засіб; при гіпертонії
сік Б. з. п'ють по 1 склянці 3 рази
на день 4 дні підряд; сік Б. з. по пів-
склянки натщесерце п'ють як послаб-
люючий засіб; салат з варених буряків
вживають натщесерце для одержання
послаблюючого ефекту; свіжий буряко-
вий сік п'ють по півсклянки 3—4 рази
на день при ракових захворюваннях.
ЗОВНІШНЬО—свіжонатертий буряк
прикладають до ран, а сік закапують
у ніс при нежиті.

ПРОТИПОКАЗАНО вживати буряк у
великих кількостях при нирковокам'я-
ній хворобі (насамперед при окса-
лурії) та інших порушеннях обміну
речовин.
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БУЯХИ,
гонобобель, лохина;
голубика
Vaccinium uliginosum —
листопадний дуже розгалужений
кущик родини брусницевих. Стеб-
ло прямостояче, округле. Листки
цілокраї, ланцетні або обернено-
яйцевидні, зісподу сизо-зелені, з
дуже виступаючими жилками.
Квітки правильні, з яйцевидно-
глечиковидним білим або роже-
вим віночком, по 1—2 у пазухах
листків. Плід — синя, з сизуватою
поволокою ягода. Цвітуть у трав-
ні-червні. Плоди достигають у
липні.
Поширення. Ростуть розсіяно на
півночі Правобережного Поліс-
ся, подекуди у південній частині
Полісся, в Карпатах у заболо-
чених соснових і мішаних лісах,
на торфових болотах.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують листя, зібране під час цві-
тіння рослини і ягоди. Ягоди вико-
ристовують свіжими або сушени-
ми. Сушать ягоди у печах або
сушарках при температурі 40—
55°. Зберігають у сухих про-
холодних приміщеннях. Строк
придатності —2 роки. Рослина не-
офіцинальна.
Хімічний склад. Ягоди Б. містять
вуглеводи (5,3—6,8 % ) , вітаміни
С (до 28 мг% ), РР, каротин, лимон-
ну, яблучну, щавлеву і бензойну
кислоти, пектини (0,5— 0,6 % ), ду-
бильні речовини, барвники, спо-
луки заліза і марганцю тощо. В
листках знайдено дубильні речо-
вини, флавоноїди (гіперозид, грай-
анотоксин, кверцетин-3-галакто-
зид), безазотисті екстрактивні ре-
човини (29,6—56,2 % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Ягодам властива про-
тизапальна, жарознижувальна й
загальнозміцнююча дія. Їх вико-
ристовують як протицинготний,
послаблюючий і глистогінний за-
сіб, при порушеннях обміну ре-
човин, гарячці, в комплексному
лікуванні деяких вид/в анемій.
З ягід приготовляють соки, компо-
ти, варення, вина, джеми, желе та
муси. Відвар листя Б. використо-
вують при діабеті, хворобах серця
і недокрів'ї та як проносний за-
сіб.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар листя (10 г на
200 мл окропу) по півсклянки тричі
на день; відвар сушених ягід (20 г на
200 мл окропу) по півсклянки тричі
на день як в'яжучий засіб при про-
носах, ентеритах і гастритах.



75

141
ВАЛЕРІАНА БЛИСКУЧА —
багаторічна трав'яниста росли-
на родини валеріанових. Те
саме, що й валеріана волзька.
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ВАЛЕРІАНА БУЗИНОЛИСТА
валериана бузинолистная
Valeriana sambucitolia, сино-
нім — V. excelsa —
багаторінна трав'яниста рослина
родини валеріанових. Кореневи-
ще— з надземними пагонами, які
вкорінюються на кінці. Стебло
прямостояче, ребристе, голе, 60—
150 см заввишки. Листки непарно-
перисторозсічені; стеблові — з
4—5 парами широколанцетних або
ланцетних бокових листочків,
прикореневі — з 1—3 парами ве-
ликих широкоовальних листочків,
які по краях великозубчасті, голі
або зісподу по жилках — з роз-
киданими короткими щетинками.
Квітки двостатеві, неправильні,
дрібні, рожеві, в щитковидному
суцвітті. Плід — сім'янка. Цвіте у
червні — липні.

Поширення. Трапляється в Карпа-
тах по берегах річок, на вологих
місцях, затінених скелях.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські форми
і застосування — усе так, як у
статті Валеріана лікарська.
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ВАЛЕРІАНА ВИСОКА —
багаторічна трав'яниста росли-
на родини валеріанових. Те
саме, що й валеріана лікар-
ська.
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ВАЛЕРІАНА ВОЛЗЬКА,
валеріана блискуча;
валериана волжская
Valeriana wolgensis, синоніми:
V. nitida, V. tanaitica —
багаторічна трав'яниста рослина
родини валеріанових. Кореневище
без пагонів; корені бурі, тоненькі,
близько 1 мм в діаметрі. Стебла
прямостоячі, одиничні, голі, 40—
100 (130) см заввишки, інколи з
червоно-бурим антоціановим від-
тінком. Листки супротивні, непар-
ноперисторозсічені; прикорене-
ві — з 3—5 (зрідка — з 6—7) па-
рами листочків, нижні й середин-
ні — з 6—7 (зрідка — з 4—8) пара-
ми листочків. Листочки зісподу
по жилках — з короткими притис-
нутими щетинками або без них,
видовженоланцетні, по краю зуб-
часті. Квітки двостатеві, непра-
вильні, дрібні, білі або блідо-
рожеві, зібрані в міцне, плоске,
з одною або, рідше, з 2—3 парами
пазушних бокових півзонтиків
щитковидне суцвіття. Плід —
сім'янка. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Росте в Карпатах,
на Розточчі-Опіллі, Поліссі, в
Лісостепу й Степу на заплавних
луках, на узліссях заплавних лі-
сів, по чагарниках.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні власти-
вості і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Валеріана лікарська.
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ВАЛЕРІАНА ВУЗЬКОЛИСТА—
багаторічна трав'яниста росли-
на родини валеріанових. Те
саме, що й валеріана пагор-
бова.
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ВАЛЕРІАНА ГРОССГЕЙМА
валериана Гроссгейма
Valeriana grossheimii —
багаторічна трав'яниста рослина
родини валеріанових. Кореневи-
ще — без пагонів; корені чорно-
бурі, близько 2 мм у діаметрі.
Стебло пряме, борозенчасте, 100—
150 см заввишки. Листки супро-
тивні, непарноперисті; прикоре-
неві й нижні стеблові — з 7—10
парами листочків. Листочки зіспо-
ду більш-менш довговідлеглово-
лосисті або короткощетинисто-
шерстисті. Квітки двостатеві, не-
правильні, дрібні, лілуваті, в дуже
розгалуженому, з дуговидними гі-
лочками (до 15 см завдовжки)
щитковидному суцвітті. Плід —
сім'янка. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Трапляється в Криму
по чагарниках і на узліссях.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські форми
і застосування — усе так, як у
статті Валеріана лікарська.
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ВАЛЕРІАНА ЛІКАРСЬКА,
валеріана висока;
валериана лекарственная
Valeriana ollicinalis, синонім —
V. exaltata —
багаторічна трав'яниста рослина
родини валеріанових. Має вер-
тикальне коротке кореневище, від
якого відходить багато додатко-
вих коренів. Стебло 40—100
(200) см заввишки, прямостояче,
циліндричне, борозенчасте, по-
рожнисте, голе або опушене,
в верхній частині розгалужене.
Листки супротивні, непарнопе-
ристорозсічені, з ланцетовидними
сегментами; нижні — черешкові, з
4—5 парами сегментів, стеблові —
сидячі, з 6—8 (11) парами сегмен-

тів. Край сегментів пильчастий,
рідше — цілісний. Квітки двоста-
теві, неправильні, дрібні, білі або
ясно-рожеві, зібрані у щитковид-
ні півзонтики на верхівці стебла
і в пазухах верхніх листків.
Плід — сім' янка. Цвіте у черв-
ні — липні.
Поширення. Росте майже по всій
території України на заболочених
низинах, суходільних луках, по
берегах річок і боліт, у заливних
лісах, на трав'яних і торфових
заплавних болотах, серед чагар-
ників, на степових схилах, лучних
і різнотравних степах. Рослина
культивується.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують кореневище з коренями
(Rhizoma cum radicibus Valeria-
пае). Збирають восени після до-
зрівання плодів або рано навесні.
Викопані кореневища звільняють
від надземної частини, товсті роз-
щеплюють на 2—4 частини і швид-
ко миють холодною водою. Спо-
чатку сировину розкладають на

відкритому повітрі шаром 15 см
для попереднього пров'ялювання
протягом одного — двох днів. По-
тім її сушать під наметами, роз-
кладаючи тонким шаром (до 5—
7 см), або в сушарці при темпера-
турі 35°. Сухої сировини виходить
25 % . Строк придатності — 3 роки.
Сировина відпускається аптеками.
Хімічний склад. Кореневище і
корені містять ефірну олію (0,5—
2 % ), вільні ізовалеріанову кисло-
ту і борнеол, ефіри борнеолу з
кислотами (масляною, мураши-
ною, оцтовою та іншими), терпе-
ноїди (камфен, лимонен, мирте-
нол, пінен, терпинеол тощо), алка-
лоїди валерин і хатинін (у свіжій
сировині), алкалоїд актинідин (у
вигляді гідроксифенілетилової со-
лі), глікозид валерид, дубильні
речовини та цукри. Головною
складовою частиною ефірної олії
є складний ефір спирту борнеолу
й ізовалеріанової кислоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати В. л. змен-
шують збудливість і підвищують
функціональну діяльність цент-
ральної нервової системи, регу-
люють серцеву діяльність, знижу-
ють артеріальний тиск, проявля-
ють спазмолітичну й слабу жов-
чогінну дію, підсилюють секре-
цію залоз травного тракту. Най-
частіше препарати В. л. викорис-
товують як засоби, що заспокій-
ливо діють на нервову систему
й покращують діяльність серцево-
судинної системи, а саме: при
станах надмірного нервового
збудження, істерії та епілепсії,
при відчуттях тривоги, розумовій
перевтомі, мігренеподібних голов-
них болях, безсонні (зумовленому
нервовим напруженням або на-
в'язливими думками), вегетонев-
розах і неврозах серцево-судинної
системи, для профілактики й лі-
кування стенокардії та гіпертонії
в початковій стадії. Ефективним
є використання, В. л. і при підви-
щеній функції щитовидної залози,
для зняття спазмів і посилення
секреції залозистого апарата
шлунково-кишкового тракту, а та-
кож як засобу, що посилює жов-
човиділення. В акушерсько-гіне-
кологічній практиці препарати В.
призначають як заспокійливий
засіб при клімактеричних невро-
зах, при токсикозах вагітних і по-
рушенні у них серцевої діяльно-
сті. У народній медицині В. л. ви-
користовують при нервовому збу-
дженні, іпохондрії, істерії, епілеп-
сії, мігрені, фізичному або нерво-
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вому перевантаженні, при болях
у ділянці серця, як вітрогінний,
протиглисний засіб і як засіб, що
сприяє травленню. Рослина вхо-
дить до складу заспокійливого
чаю, шлункового чаю і вітро-
гінного чаю.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій кореневища з
корінням (20 г або 2,5 столові ложки,
на 200 мл окропу) по 2—3 столові
ложки 3—4 рази на день через 30 хв
після їди; холодний настій подрібне-
них кореневищ з корінням (2 чайні
ложки на 1 склянку холодної води,
настоюють 12 годин) по третині склян-
ки 3 рази на день; порошок кореневищ
з корінням по 1—3 г на прийом;
настойку (у співвідношенні 1:5, на
70 %-ному спирті) по 20—30 крапель
3—4 рази на день; екстракт валеріани
густий (Extгасtum Valerianae spissum)
по 1—2 таблетки на прийом; корвалол
(Corvalolum) по 15—30 крапель 2—3 ра-
зи на день при неврозах з підви-
щеною збудливістю, нерізко виражених
спазмах коронарних судин, тахікардії,
безсонні, при гіпертонічній хворобі
в початковій стадії, спазмах кишеч-
ника (при тахікардії й спазмах судин
разову дозу можна збільшувати до 40—
45 крапель); валокормід (Valocormidum)
по 10—20 крапель 2—3 рази на день
при серцево-судинних неврозах, що су-
проводяться брадикардією; краплі кам-
форно-валеріанові (Guttae Valerianae
cum Camphora) по 15—20 крапель
З рази на день при серцево-судинних
неврозах; відвар 1—3 чайних ложок
суміші взятих порівну коріння В. л.
і листя меліси лікарської на 1 склянці
окропу (добова доза) п'ють при кро-
пив'янці; суміш кореневищ з корінням
В. л. шишок хмелю звичайного, листя
бобівника трилистого і м'яти перцево'
у співвідношенні 1:1:2:2 готують як
настій (1 столова ложка суміші на
2 склянки окропу, настоюють 30 хв,
проціджують) і приймають по півсклян-
ки 2 рази на день як жовчогінний
засіб.

ЗОВНІШНЬО — ванни з відвару коріння
В. л. (жменя сировини на 1 л води)
при епілепсії у дітей (протягом 15 хв,
через день, перед сном); ванни для
дорослих з відвару суміші взятих
порівну квіток нагідок лікарських і
ромашки лікарської, к о р і н н я В. л., трави
чебрецю звичайного і шавлії лікарсь-
кої (пригорща суміші на 2 л води,
варять 30 хв і додають до повної
ванни) приймають двічі на тиждень
при функціональних захворюваннях
нервової системи, при явищах пере-
втоми, надмірній дратівливості, ради-
куліті, тромбофлебіті, гіпертонічній
хворобі та гіпотензії. Найбільший те-
рапевтичний ефект при використанні
галенових препаратів В. л. досягається
при систематичному й тривалому за-
стосуванні їх. Разом з тим слід пам'я-
тати, що тривале вживання їх і
передозування можуть спричинити від-
чуття пригніченості загального стану,
головний біль, сонливість, нудоту, при-
гнічення процесу травлення, порушен-
ня діяльності серця. Але ці побічні
явища зникають при зменшенні дози
або тимчасовому припиненні лікування.
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ВАЛЕРІАНА
ПАГОНОНОСНА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини валеріанових. Те саме,
що й валеріана пагорбова.

149
ВАЛЕРІАНА ПАГОРБОВА,
валеріана пагононосна,
валеріана вузьколиста;
валериана холмовая
Valeriana collina, синоніми:
V. angustiiolia, V. stoloniieia —
багаторічна трав'яниста рослина
родини валеріанових. Кореневи-
ще — з довгими підземними паго-
нами. Стебло прямостояче, оди-
ничне, ребристе, голе, біля осно-
ви трохи шорстке. Листки су-
противні, непарноперисторозсі-
чені; стеблові — з 6—11 парами
листочків. Квітки двостатеві, не-
правильні, дрібні, білі або блідо-
рожеві, у щитковидних суцвіттях.
Плід — сім'янка. Цвіте у травні —
червні.
Поширення. Трапляється розсіяне
майже по всій території Украї-
ни у лісах, на узліссях, на луках.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські форми
і застосування — усе так, як у
статті Валеріана лікарська.

150
ВАЛЕРІАНА РОСІЙСЬКА
валериана русская
Valeriana rossica —
багаторічна трав'яниста рослина
родини валеріанових. Має пряме,
вертикальне, рідше косе корене-
вище без пагонів. Стебло пряме,
борозенчасте, голе, при основі
шерстисте, 70—160 см заввишки.
Листки непарноперисті, супро-
тивні, зісподу голі або з дуже
короткими рідкими щетиновидни-
ми шипиками; стеблові — з 6—10
парами вузьколанцетних, часті-
ше — цілокраїх листочків. Квітки
двостатеві, неправильні, дрібні,
білі або блідо-рожеві, в щитковид-
ному пухкому або досить міц-
ному суцвітті. Плід — сім'янка.
Цвіте у червні — липні.
Поширення. Росте в Лівобереж-
ному Лісостепу на полях, по ча-
гарниках, на суходільних луках.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські форми
і застосування — усе так, як у
статті Валеріана лікарська.
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151
ВАРГУН —
дворічна трав'яниста рослина ро-
дини бобових. Те саме, що й
буркун лікарський.

152
ВАСИЛЬКИ СПРАВЖНІ
базилик обыкновенный
Осітит basilicum —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини губоцвітих. Трава і квітки
мають СИЛЬНИЙ приємний аромат.
Стебло пряме, галузисте, чоти-
ригранне, 15—50 см заввишки.
Листки супротивні, черешкові,
яйцевидно-ромбічні, майже голі;
верхівкові — лілуваті, волосисті.
Квітки неправильні, з білим або
рожевим віночком, зібрані в кити-
цевидне суцвіття. Плід — з 4 го-
рішків. Цвіте рослина в черв-
ні — липні.
Поширення. Походять васильки з
Південної Азії. На Україні культи-
вуються як ефіроолійна рос-
лина.
Заготівля і зберігання. Вико-
ристовують траву (Herba Ocimi

basilici), зібрану під час цвітін-
ня рослини. Зрізують усю надзем-
ну масу на висоті 8—10 см від
поверхні землі. На рослині від-
ростають нові пагони, які також
можна заготовляти. Сушать під
наметом або в приміщенні з хо-
рошою вентиляцією. Сухої сиро-
вини виходить 16% . Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава рослини
містить ефірну олію, глікозиди,
сапоніни, рутин, каротин тощо.
До складу ефірної олії входять ме-
тилхавікол, цинеол, оцимен, 1-лі-
налоол, евгенол і камфора.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати В. с. мають
болетамувальні, протисудомні,
спазмолітичні та бактерицидні
властивості. Рослину використо-
вують як тонізуючий засіб при ас-
тенії, ослабленні функції дихання,
порушенні кровообігу, пригніче-
ному стані центральної нервової
системи. Вітчизняна і зарубіж-
на народна медицина рекомендує
В. с. при епілепсії, головному
болю, блюванні, простудних за-
хворюваннях верхніх дихальних
шляхів, при шлункових і киш-
кових коліках, запаленні нирок,
сечового міхура й сечовивідних
каналів, як засіб, що посилює
апетит, поліпшує травлення,
сприяє секреції молока у мате-
рів-годувальниць. Як зовнішній
засіб В. с використовують у дер-
матології й косметиці. Свіже або
сухе листя рослини вживають як
приправу.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2
столові ложки заливають поло-
виною літра окропу, настоюють
до охолодження) по півсклянки
2—3 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — настій трави (го-
тують, як у попередньому про-
писі) для полоскань і компресів
при афтозі, гінгівітах, стоматитах,
екземі й алергічних дермати-
тах; свіжий сік рослини для зака-
пувань при гнійному запаленні
середнього вуха.

153
ВЕДМЕЖЕ ВУХО —
дво- або однорічна трав'яниста
повстистоопушена рослина роди-
ни ранникових. Те саме, що й
дивина ведмежа.

154
ВЕДМЕЖИНА —
кущова рослина родини розо-
вих. Те саме, що й ожина не-
сійська.

155
ВЕЛИКОГОЛОВНИК
САФЛОРОВИДНИЙ,
левзея, мараловий корінь, ма-
ралова трава, оленячий корінь,
оленяча трава, рапонтикум;
левзея сафлоровидная
Rhaponticum carthamoides, си-
нонім — Leuzea carthamoides —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Стебло 40—100 см заввишки,
просте, прямостояче, тонкореб-
ристе, павутинисте. Листки чер-
гові, еліптичні, глибокоперисто-
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розсічені, загострені; нижні — че-
решкові, зубчасті; серединні та
верхівкові — сидячі, дрібнозуб-
часті або цілокраї. Квітки дрібні,
фіолетово-лілові або рожеві,
трубчасті, п'ятичленні, двостате-
ві, зібрані в одиничні верхівкові
кошики. Плід — сім'янка. Цвіте
у липні — серпні.
Поширення. Ендемічна рослина
гір південного Сибіру і Східно-
го Казахстану. На Україні — в
культурі.
Заготівля і зберігання. Викорис-
товують кореневища з коренями
(Rhizoma et radix Rhapontici),
заготовлені восени або навесні.
Викопані кореневища з коренями
обтрушують від землі, швидко
промивають холодною водою і су-
шать на сонці або в протоплених
приміщеннях. Товсті кореневища
розрізають уздовж. Готову сиро-
вину зберігають у мішках у сухих
приміщеннях. Строк придатнос-
ті—З роки. Аптеками сировина
не відпускається.

Хімічний склад. У кореневищах
і коренях є алкалоїди, інулін,
ефірна олія, смоли, дубильні
речовини (близько 5 % ), ретинол,
аскорбінова кислота (близько
0,1 % ), солі фосфору.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
В. с тонізують і стимулюють
центральну нервову систему при
фізичній перевтомі, загальній сла-
бості, поганому апетиті, зниженій
працездатності й пригніченому
стані, поліпшують роботу серця,
позитивно впливають на артері-
альний тиск, виявляють помітну
пробуджуючу дію в разі прий-
няття снотворних препаратів. Пре-
парати В. с підвищують загальну
працездатність. Найбільший те-
рапевтичний ефект спостерігаєть-
ся у хворих зі скаргами на підви-
щену втомлюваність, поганий на-
стрій, знижений апетит, дратів-
ливість, головний біль, поганий
сон, послаблення статевої актив-
ності, а також у хворих з вегето-
судинними порушеннями. В гіне-
кологічній практиці препарати
В. с. призначають при фізичній
стомлюваності, зниженій праце-
здатності та астенодепресивному
стані в клімактеричний період.
Лікарські форми і застосування.
Екстракт В. с рідкий (Extractum Leuzeae
fluidum) по 20—30 крапель 2—3 рази на
день перед їдою; настій кореневищ і ко-
ріння (3 столові ложки подрібненої си-
ровини на 1 л води, настоюють 3 годи-
ни, проціджують) по 1 столовій ложці
3 рази на день перед їдою.

156
ВЕРБА БІЛА,
лоза;
ива белая
Salix alba —
дводомна рослина родини вербо-
вих. Дерево заввишки 20—30 м.
Молоді гілки на кінцях сріблясто-
пухнасті, старі — голі, бурі. Лист-
ки цілісні, чергові, ланцетні або
широколанцетні, загострені, пил-
часті, 5—12 см завдовжки і 1—3 см
завширшки; молоді — притис-
нутоопушені, з обох боків біло-
сріблясті, дорослі — біло-срібля-
сті з обох боків або зверху, зіспо-
ду опушені вздовж центральної
жилки, зверху — голі. Квітки од-
ностатеві, в тичинкових і маточ-
кових сережках; тичинкові — ци-
ліндричні, 7 см завдовжки і 1 см
в діаметрі, жовті, маточкові —
тонкі, зелені. Приквіткові луски
бліді. Плід — коробочка. Цвіте у
квітні — травні, після появи листя.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України (крім високогір'я
Карпат) по заплавах річок, на
вологих луках, у вологих лісах.
Широко культивують як декора-
тивну й фітомеліоративну рос-
лину.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують кору, зібрану в період
сокоруху з 3—4-річних гілок. Су-
шать на відкритому повітрі або в
приміщенні, яке добре провітрює-
ться. Сухої сировини виходить
33 % . Рослина неофіцинальна
Хімічний склад. Кора В. б. містить
дубильні речовини (близько 12%),
флавоноїди, флавонові глікози-
ди (2,5—3 % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Відвар кори В. б.
має анальгетичні, заспокійливі,
протизапальні, жарознижуючі,
потогінні, протималярійні, анти-
септичні, кровоспинні, ранозагою-
вальні, в'яжучі й протиглисні
властивості. Його вживають при
головному болю, невралгії, різних
формах неврозу, ревматизмі, по-
дагрі, простудних хворобах, маля-
рії, нестравленні їжі у шлунку,
запальних явищах у шлунку та
кишках, жовтяниці, хворобах се-
лезінки і печінки (коли вони пе-
ревантажені великими дозами
токсинів), проносах, запаленнях
сечових шляхів, при гінекологіч-
них та інфекційних хворобах,
шлункових, кишкових, маткових
та інших кровотечах. Зовнішньо
відвар кори використовують для
полоскань (при стоматиті, гінгі-
віті, пародонтозі, ангіні, запаль-
них процесах ротової порожнини
і горла), для ножних ванн (при
гіпергідрозі, флебіті, варикозному
розширенні вен, слабкості м'язів
ніг після тяжких хвороб) та для
обмивання ран і виразок.

Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—відвар кори (15 г на
200 мл окропу) по 1 столовій ложці
тричі на день; настій кори (1 чайна
ложка на 200 мл окропу, настоюють
до охолодження, проціджують) по 1
столовій ложці 4—5 разів на день;
порошок кори по 0,5—1 г наніч.
ЗОВНІШНЬО— настій для ванн (1 чай-
на ложка порошку кори на 400 мл
холодної води, настоюють 8 годин,
проціджують) при гіпергідрозі; міцний
відвар кори для полоскань, промивання
ран та ножних ванн.
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157
ВЕРБА ГОСТРОЛИСТА,
шелюга;
ива остролистная
Salix acutifolia —
дводомна рослина родини вербо-
вих. Дерево або кущ до 5 м
заввишки. Кора червона або жов-
та. Листки цілісні, чергові, лан-
цетні, видовжено-загострені, за-
лозисто-пилчасті, голі, зверху зе-
лені, знизу — сизуваті, 6—15 см
завдовжки. Квітки одностатеві,
в сидячих, яйцевидних, товстих
сріблястоволосистих сережках до
3,5 см завдовжки. Плід — коро-
бочка. Цвіте у березні — квітні,
задовго до появи листя.
Поширення. Росте майже по всій
Україні (крім Карпат і Криму)
по берегах річок і водойм, на при-
річкових піщаних терасах. Куль-
тивують як фітомеліоративну й
декоративну рослину.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні власти-
вості і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Верба біла.

158
ВЕРБА КОЗЯЧА
ива козья
Salix caprea —
дводомна рослина родини вербо-
вих. Високий кущ або дерево
5—10 м заввишки. Гілки товсті,
розлогі, сіроопушені або бурі, з
великими голими бруньками. Де-
ревина під корою червоніюча,
без валиків. Листки чергові, ці-
лісні, широкояйцевидні, майже
круглясті, рідше ланцетні, не-
рівномірнозарубчасті, зверху голі,
темно-зелені, знизу — сіро-
повстисті, з дуже виступаючими
6—9 бічними парами жилок.
Квітки одностатеві, в товстих
сережках; чоловічі сережки сидя-
чі, яйцевидні, завдовжки до 6 см,
жіночі — циліндричні, 10 см зав-
довжки, на ніжках. Плід — коро-
бочка. Цвіте у квітні, до появи
листя.
Поширення. Росте в лісах, на уз-
ліссях, серед чагарників майже
по всій території України, але
частіше в північних районах.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні власти-
вості і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Верба біла.

159
ВЕРБА ЛАМКА
ива ломкая
Salix fragilis —
дводомна рослина родини вербо-
вих. Дерево 15—20 м заввишки.
Кора блискуча, стара легко зні-
мається пластинами. Гілки при
основі ламкі, часто ламаються од
вітру. Листки цілісні, чергові,
вузькояйцевидно-ланцетні, 6—
15 см завдовжки, видовжено-
загострені, з косою верхівкою,
нерівномірнозалозисто-зубчасті,
голі або змолоду трохи опушені
і трохи клейкі. Квітки односта-
теві, в сережках; приквіткові
луски жовтуваті, майже голі.
Плід — коробочка. Цвіте у квіт-
ні — травні.
Поширення. Росте на берегах
річок, у плавнях по всій терито-
рії України, часто її розводять
поблизу житла, біля гребель.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські форми
і застосування — усе так, як у
статті Верба біла.
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160
ВЕРБА ПОПЕЛЯСТА
ива пепельная
Salix cinerea —
дводомна рослина родини вербо-
вих. Сірий, густоопушений кущ
З—6 м заввишки. Деревина під
корою — з частими валиками до
15—30 мм завдовжки. Листки
чергові, дуже опушені, зверху сі-
рувато-зелені, зісподу — сірува-
топовстисті, 4—12 см завдовжки,
видовженоланцетні або видовже-
нояйцевидні, короткозагострені,
пилчасті або майже цілокраї, з
дуже виступаючими 10—16 пара-
ми бічних жилок. Квітки одно-
статеві, в великих, без сріблясто-
го опушення сережках. Плід —
коробочка. Цвіте у березні —
квітні, до появи листя.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України (крім високогір'я
Карпат) на болотах, вологих лу-
ках, у вологих лісах. Вирощують
як фітомеліоративну рослину.
Заготівля і зберіганая, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські форми
і застосування — усе так, як у
статті Верба біла.
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ВЕРБА ПУРПУРОВА
ива пурпурная
Salix риrрurеа, синонім—S. сае-
sifolia —
дводомна рослина родини вербо-
вих. Тонкогіллястий кущ до 4 м
заввишки. Кора зовні жовта з
синьою поволокою, зсередини —
лимонно-жовта. Листки 3—10 см
завдовжки, супротивні, ланцетні,
вгорі трохи ширші, голі, сизі,
цілокраї або гостропильчасті
вгорі. Квітки одностатеві, в ци-
ліндричних, тоненьких, сіруватих
сережках; пиляки і приймочки
червоні. Плід — коробочка. Цвіте
у березні — квітні, до появи лис-
точків або майже одночасно з
ними.
Поширення. Росте біля водойм,
канав, на приморських і прирічко-
вих пісках, у плавнях по всій
території України.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські форми
і застосування — усе так, як у
статті Верба біла.

ВЕРБА ПРУТОВИДНА
ива прутьевидная
Salix viminalis, синонім —
S. rossica —
дводомна рослина родини вербо-
вих. Кущ або дерево 3—5 м зав-
вишки. Гілки прямостоячі, пруто-
видні. Молоді пагони сіруватоопу-
шені, іноді голі. Листки чергові,
6—20 см завдовжки, зверху темно-
зелені, зісподу — білошовковисті,
загострені, цілокраї, з загорнути-
ми краями або виїмчасто-зубчасті,
з дуже випнутою знизу жовтою
головною жилкою. Квітки одно-
статеві, в товстих, пухнастих,
майже сидячих сережках; при-
квіткові луски двоколірні. Плід —
коробочка. Цвіте у березні — квіт-
ні, після розпускання листя.
Поширення. Росте по берегах
річок та озер на Поліссі, зрідка
на Прикарпатті, дуже рідко —
в Лісостепу і Степу. Вирощують
як фітомеліоративну рослину.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські форми
і застосування — усе так, як у
статті Верба біла.
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ВЕРБА П'ЯТИТИЧИНКОВА,
верболіз;
ива пятитычинковая
Salix pentandra —
дводомна рослина родини вербо-
вих. Кущ або невелике дерево до
15 м заввишки. Гілки голі, жов-
тувато-оливкові або майже чорні,
блискучі. Кора — без поволоки, на
внутрішньому боці — біло-зелена
або червонувата. Молоді гілочки,
а також листки під час розпускан-
ня клейкі. Листки цілісні, черго-
ві, шкірясті, голі, яйцевидно-лан-
цетні, довгозагострені, густозало-
зисто-пилчасті, 5—13 см завдовж-
ки. Квітки одностатеві, в довгих,
товстих, циліндричних сережках,
що залишаються на рослині цілу
зиму; приквіткові луски жовтаві.
Плід — коробочка. Цвіте у черв-
н і — липні, значно пізніше роз-
пускання листя і пізніше за інші
види верб.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України (крім високогір'я
Карпат і Криму) на болотах, во-
логих луках, у вологих лісах, по
берегах річок.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як у
статті Верба біла.
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ВЕРБА ТРИТИЧИНКОВА,
білолоз;
ива трёхтычинковая
Salix triandra —
дводомна рослина родини вербо-
вих. Високий кущ, рідше — дере-
во, заввишки до 5 м. Листки чер-
гові, цілісні, з двома залозками
при основі пластинки, ланцетні
або видовженоланцетні, коротко-
загострені, в основі круглясті, 3—
8 см завдовжки, по краю —
залозисто-пилчасті, голі. Квітки
одностатеві, в малоквіткових, то-
неньких сережках; приквіткові
луски жовтаві. Плід — коробочка.
Цвіте у квітні — травні, після
появи листя.
Поширення. Росте по берегах рі-
чок і озер, на болотах і вологих
луках по всій території України.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Верба біла.
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ВЕРБЕНА ЛІКАРСЬКА,
суха нехворощ;
вербена лекарственная
Verbena officinalis —
багаторічна трав'яниста- шоротко-
опушена рослина родини вербено-
вих. Стебло чотиригранне, прямо-
стояче або висхідне, 25—100 см
заввишки, здебільшого розгалу-
жене. Листки 2—10 см завдовж-
ки, короткочерешкові, яйцевидно-
довгасті або довгасті, перистонад-
різані, серединні — перистонадрі-
зані або трироздільні, з нерівно-
зарубчастими частками, верхні —
сидячі, довгасті, перистонадрізані.
Квітки двостатеві, зрослопелюст-
кові, неправильні, у довгих коло-
совидних суцвіттях. Віночок лій-
ковидний, ясно-ліловий. Плоди —
горішки. Цвіте у квітні — жовтні.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України на забур'янених
місцях, узбіччях шляхів та на во-
логих пісках.
Заготівля і зберігання. Викорис-
товують траву, зібрану під час цві-
тіння рослини. Сушать у теплих,
добре провітрюваних приміщен-
нях або на горищі, розстилаючи
тонким шаром на чистому папері

або марлі. Зберігають у паперо-
вих мішках або дерев'яних ящиках
у сухому приміщенні. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава В. л.
містить вербеналін, вербенін, ал-
калоїди, слиз, гірку речовину,
таніни, ефірну олію, багато силі-
цієвої кислоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати В. л. ви-
являють жовчогінну, протиалер-
гічну й тонізуючу дію. В народній
медицині В. л. використовують
як зовнішній засіб від чиряків
(фурункулів), висипів на тілі, при
золотусі й різних виразках. Вну-
трішньо настій трави п'ють при
виснаженні, кволості, недокрів'ї,
мізерних місячних та при хворо-
бах печінки й селезінки, при
жовтяниці, розладах травлення,
бронхітах, для очищення крові
при висипах на тілі, а також при
атеросклерозі і тромбозах.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій листя (1 чайна
ложка листя на 1 склянку окропу, на-
стоюють 10 хв) по 1 склянці на день,
ковтками; настій трави (1 столова лож-
ка трави на 1 склянку окропу, настояти
до вихолонення) по 1 столовій ложці
З—4 рази на день.

166
ВЕРБЕЦЬ —
багаторічна майже гола трав'я-
ниста, з прямим, дуже розгалуже-
ним стеблом рослина родини бо-
бових. Те саме, що й солодка гола.

167
ВЕРБОЗІЛЛЯ ЗВИЧАЙНЕ
вербейник обыкновенный
Lysimachia vulgaris —
багаторічна трав'яниста рослина
родини первоцвітних. Кореневи-
ще повзуче, з довгими підземними
пагонами. Стебло просте або роз-
галужене, 150—200 см заввишки,
прямостояче, тупочотиригранне,
залозисто-волосисте. Листки су-
противні, короткочерешкові, ви-
довженоланцетні або яйцевид-
но-ланцетні, цілокраї, по 3—4 у
кільцях. Квітки двостатеві, пра-
вильні, в густих пірамідально-
волотистих суцвіттях. Віночок
п'ятироздільний, 20—23 мм у діа-
метрі, яскраво-жовтий. Плід —
коробочка. Цвіте у червні —
липні.
Поширення. Росте на вологих
місцях, серед чагарників, на боло-
тах, по берегах річок та озер по
всій території України.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують траву, зібрану під час
цвітіння рослини. Сушать, роз-
стеливши тонким шаром на від-
критому повітрі у затінку або на
горищі. Зберігають у паперових
мішках. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. В. з. містить
дубильні речовини, сапоніни, ас-
корбінову кислоту (в листках —
до 1150 мг%; у квітках — до
880 мг% ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Настій трави В. з.
має бактерицидні, протистоцидні,
в'яжучі й протизапальні власти-
вості. Галенові препарати В. з.
застосовують як в'яжучий засіб
при проносах, гастриті, різних
кровотечах, жовтяниці, судомі,
загальній слабості та цинзі і як
засіб, що прискорює загоювання
ран.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави В. з. (1
столова ложка на 1 склянку окропу,
настоюють 2—3 години) по 2 столові
ложки 3—4 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — настій трави для по-
лоскань при молочниці і стоматиті;
припарки до забитих місць і пухлин,
при артритах і венеричних захворю-
ваннях.
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ВЕРБОЗІЛЛЯ ЛУЧНЕ
вербейник монеточный
Lysimachia nummularia —
багаторічна трав'яниста росли-
на родини первоцвітих. Стебло
повзуче, у в; злах місцями укорі-
нюється, 30—50 см завдовжки.
Листки супротивні, короткоче-
решкові, округло-овальні, ціло-
краї. Квітки двостатеві, пра-
вильні, одиничні, у пазухах лист-
ків. Віночок п'ятироздільний, жов-
тий, з темними крапками і рисоч-
ками. Плід — коробочка. Цвіте
у червні — серпні.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України на луках, у мішаних
і листяних лісах, на галявинах,
по берегах річок, у чагарниках.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як у
статті Вербозілля звичайне.

169
ВЕРБОЛІЗ —
дводомна рослина родини вербо-
вих. Те саме, що й верба п'яти-
тичинкова.

170
ВЕРЕС ЗВИЧАЙНИЙ
вереск обыкновенный
Calluna vulgaris —
вічнозелений сланкий розгалуже-
ний кущик родини вересових,
заввишки 30—100 см. Листки
дрібні, сидячі, супротивні, тупі,
при основі стріловидні, черепи-
часто розміщені в 4 ряди. Квітки
правильні, двостатеві, дрібні, з
дзвониковидним ліловим, лілово-
рожевим, часом білим, віночком
в однобоких довгих китицях.
Плід — коробочка. Цвіте у лип-
ні — вересні.
Поширення. Росте в соснових,
рідше — в дубово-соснових лісах,
по вогкуватих місцях, у горах
на узліссях, на полонинах у

лісових і в північних лісостепових
районах.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують надземну частину рослини,
зібрану під час цвітіння. Сушать
у затінку на відкритому повітрі
або на горищі. Зберігають у су-
хому приміщенні. Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад. У надземній час-
тині рослини містяться дубиль-
ні речовини, глікозиди арбутин
і ериколін, флавоноїди, кверцет-
рин, сапоніни, алкалоїд ерикоди-
нін, смола, камеді, органічні
кислоти (фумарова, лимонна), ка-
ротин, сполуки калію, кальцію,
натрію і фосфору тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати В. з. мають
сечогінні, потогінні, в'яжучі, про-
тизапальні й дезинфікуючі влас-
тивості, збуджують видільну
функцію шлункових залоз, а у ве-
ликих дозах діють наркотично.
Народний досвід свідчить і про
седативну дію В. з. Водний настій
трави вживають при урологічних
захворюваннях (цистит, проста-
тит, камені нирок, запалення
ниркових мисок, ниркові коліки,
хронічний пієлонефрит, урату-
рія), для лікування хвороб печін-
ки і жовчних шляхів та як за-
сіб, що допомагає при подагрі,
поліартриті, ревматизмі й розла-
дах нервової системи. Зовнішньо
у вигляді ванн або примочок В. з.
використовують при ревматизмі,
рахіті, висипах і виразках на тілі,
екземі, алергії та опіках і як рано-
загоювальний засіб.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — 2 чайні ложки трави
В. з. заварюють як чай у 400 мл окропу
і випивають за день ковтками; відвар
трави (1 столова ложка на півтори
склянки окропу) по півсклянки тричі
на день; суміш трави В. з., собачої
кропиви звичайно) і сухоцвіту багново-
го, коріння валеріани лікарської у
співвідношенні 4 : 3 : 3 : 1 готують як
напар (1 cтолова ложка суміші на 2
склянки окропу, настоюють у термосі
10—12 годин) і п'ють по 1 столовій
ложці 4—5 раз на день при неврастенії,
безсонні й відчутті страху.
ЗОВНІШНЬО — примочки і ванни з від-
вару.
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ВЕРОНІКА ДІБРОВНА
вероника дубравная
Veronica chamaedrys —
багаторічна трав'яниста корене-
вищна рослина родини раннико-
вих. Стебло висхідне, з 2 супро-
тивними рядами волосків, просте,
рідше — розгалужене, 15—40 см
заввишки. Листки супротивні, ко-
роткочерешкові або сидячі, округ-
ло-яйцевидні, тупуваті, зарубча-
стопилчасті. Квітки двостатеві,
неправильні, в небагатоквіткових
парних китицях. Віночок чоти-
рироздільний, яскраво-голубий,
з темними жилками. Плід — кб-
робочка. Цвіте у квітні — серпні.
Поширення. Росте по всій терито-
рії України на лісових галявинах,
узліссях, суходільних луках, у
степу і на полях.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Вероніка лікарська.

172
ВЕРОНІКА ДОВГОЛИСТА
вероника длиннолистная
Veronica longitolia —
багаторічна трав'яниста сірувато-
пухнаста рослина родини ран-
никових. Стебло пряме або вис-
хідне, голе або короткоопуше-
не, 20—30 см заввишки. Листки
супротивні, черешкові, видовже-
но-пірамідальної форми, двояко-
гостропилчасті. Квітки двостатеві,
неправильні, в густих китицях
(одна верхівкова і кілька боко-
вих). Віночок чотирироздільний,
інтенсивно-синій. Плід — коро-
бочка. Цвіте у липні — серпні.
Поширення. Росте на вологих лу-
ках, біля берегів річок і серед
чагарників майже по всій терито-
рії України, крім крайнього півдня
і Криму.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні власти-
вості і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Вероніка лікарська.
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ВЕРОНІКА КОЛОСИСТА
вероника колосистая
Veronika spicata —
багаторічна трав'яниста залозис-
то-опушена рослина родини ран-
никових. Стебло висхідне, просте
або на верхівці розгалужене, 15—
30 см заввишки. Листки супротив-
ні, іноді верхні — чергові, лан-
цетні або лінійні, цілокраї, череш-
кові або сидячі. Квітки двостатеві,
неправильні, яскраво-голубі або
фіолетові, іноді білі, у верхівко-
вих густих китицях. Плід — коро-
бочка. Цвіте у червні — вересні.
Поширення. Трапляється в сосно-
вих і мішаних лісах, на узліссях,
галявинах, на пісках, у полях по
всій території України, але на
півдні — рідше.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Вероніка лікарська.
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174
ВЕРОНІКА ЛІКАРСЬКА
вероника лекарственная
Veronika officinalis —
багаторічна шорстко-пухнаста
кореневищна трав'яниста рослина
родини ранникових. Стебло лежа-
че, розгалужене, з висхідними
верхівками, 15—30 см заввишки,
у вузлах укорінюється. Ластки
прості, супротивні, оберненояйце-
видні або еліптичні, звужені в
короткий черешок, зарубчасті,
біля основи цілокраї. Квітки дво-
статеві, неправильні, блідо-лілові
або голубі, в густих бічних ки-
тицях, розміщених у пазусі
одного з супротивних листків.
Плід — коробочка. Цвіте у черв-
ні — серпні.

Поширення. Росте в соснових і
мішаних лісах, на вирубках, га-
лявинах і узліссях на Поліссі,
в Лісостепу і зрідка — на пів-
ночі Степу.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують траву (Herba Veronicae
officinalis), зібрану під час цві-
тіння рослини. Сушать під наме-
том або в сухому провітрюваному
приміщенні. З 5 кг сирої трави
одержують 1 кг сухої. Зберігають
у сухому приміщенні. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава В. л. міс-
тить глікозиди аукубін і вероні-
цин, сапоніни, ефірну олію, дуби-
льні й гіркі речовини, органічні
кислоти (яблучну, лимонну і
молочну), вітамін С (230 мг % ),
флавоноїди тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати В. л. ви-
являють анальгетичну, проти-
спазматичну та протизапальну
дію. Їм притаманні кровоспинні,
антитоксичні, фунгіцидні, депура-
тивні, відхаркувальні та раноза-
гоювальні властивості. В народ-
ній медицині В. л. вживають при
простудних захворюваннях, каш-
лі, ангіні, астмі, бронхіті й ту-
беркульозі легень, при знижено-
му апетиті, виразці шлунка, про-
носах, при хворобах печінки, се-
лезінки, нирок і сечового міхура,
при безсонні, нервовому висна-
женні, ревматизмі, ломоті та внут-
рішніх кровотечах, у клімактерич-
ному періоді, від укусів гадюк та
скажених тварин. Особливо ефек-
тивне використання В. л. при за-
хворюваннях шкіри (висипи, ек-
земи, піодермії, різні види свер-
біння, грибкові ураження тощо).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави В. л.
(10 г на 200 мл окропу) по пів-
склянки тричі на день за 1 годину
до їди; суміш трави В. л. фіалки
триколірно) та череди трироздільної
у співвідношенні 1 : 1 : 1 готують як
настій (3 чайні ложки на 200 мл
окропу) і п'ють по 4 склянки на день
через 1 годину після їди при висипах
на шкірі, екземі, скрофульозі, грибко-
вих ураженнях, піодермії.

ЗОВНІШНЬО — настій або відвар тра-
ви {20 г на 200 мл окропу) для обми-
вань і місцевих ванн при різних хво-
робах шкіри: вуграх, гнояках, свербля-
чих висипах, грибкових захворюваннях,
пораненнях, опіках тощо; настій сві-
жозібраної трави В. л. на рослин-
ній олії (настоюють 10 днів у спів-
відношенні 1:1) використовують при
опіках, фурункулах і гнійних ранах.

175
ВЕРОНІКА ПЛЮЩОЛИСТА
вероника плющелистная
Veronica hederifolia —
однорічна трав'яниста, розсіяно-
волосиста рослина родини ранни-
кових. Стебло лежаче або підве-
дене, при основі дуже розгалу-
жене, 10—30 см заввишки, з дов-
гими боковими пагонами. Листки
округлі, черешкові, при основі
трохи серцевидні, спереду — з 3—
5 (7) зарубчастими лопатями.
Квітка неправильні, двостатеві, лі-
луваті або сині, одиничні, у пазу-
хах листків; віночок коротший за
чашечку. Плід — коробочка. Цві-
те у квітні — червні.
Поширення. Росте на лісових
галявинах серед чагарників, у са-
дах, на полях майже по всій тери-
торії України.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні власти-
вості і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Вероніка лікарська.
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ВЕСЕЛКА ЗВИЧАЙНА,
панна;
весёлка обыкновенная
Phallus impudicus —
гриб родини веселкових. Плодове
тіло в молодому віці яйцевидне,
вкрите білого оболонкою, яка зго-
дом розривається, утворюючи піх-
ву. З піхви піднімається вгору по-
рожниста, з губчастими стінками
ніжка 10—30 см заввишки і 3—5
см завтовшки. На верхівці ніжки
міститься ребриста наперсткопо-
дібна шапинка, вкрита зелену-
ватим, з запахом падла слизом,
що містить спори.
Поширення. Трапляється по всій
території України в багатих на
гумус листяних лісах, у садах, по
чагарниках.
Сировина. Збирають плодове тіло
гриба з червня до жовтня.
Хімічний склад не вивчено.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У вітчизняній народ-,
ній медицині настойку із свіжих
або висушених плодових тіл В. з.
використовують при болях у
шлунку, подагрі, захворюваннях
нирок, для промивання ран, які
довго не гояться. Молоді плоди
В. з. їстівні. Прожарені в жирі,
вони за смаком схожі на рибу.



86

177
ВЕСНІВКА —
ранньовесняна багаторічна, рід-
ше — однорічна трав'яниста рос-
лина родини первоцвітих. Те са-
ме, що й первоцвіт весняний.

178
ВЕСНЯНИК ЛІКАРСЬКИЙ —
ранньовесняна багаторічна, рід-
ше — однорічна трав'яниста рос-
лина родини первоцвітих. Те са-
ме, що й первоцвіт весняний.

179
ВИНОГРАД КУЛЬТУРНИЙ

виноград культурный
Vitis vinifera —
лазячий кущ родини виноградових
з товстим стовбуром і довгими
галузистими вусиками на гілках.
Листки чергові, черешкові, округ-
лі або п'ятикутні, глибоко 3—
5{7)-лопатеві, рідше цілісні. Квіт-
ки двостатеві, рідше — одностате-
ві, або функціонально маточкові,
зібрані в' китицевидні суцвіття.
Плід — м'ясиста соковита ягода,
різної форми і забарвлення (від
жовто-зеленого до чорно-фіолето-
вого|. Ягоди зібрані в грона.
Цвіте у травні — червні.
Поширення. Вирощують майже
по всій території України, а най-
більше у степових і лісостепових
районах, на Закарпатті, та в
Криму.
Сировина. Використовують сти-
глі ягоди і листя. Єдиної думки
щодо строків заготівлі листя не-
має: за одними джерелами, його
треба заготовляти у травні, за
іншими — у жовтні, причому пе-
ревагу віддають листкам, які при
відмиранні набувають червоного
кольору. В науковій медицині
листя не використовується.
Хімічний склад. Ягоди містять
глюкозу (до 20%), сахарозу
(5,5 %), органічні кислоти, ду-
бильні речовини (3,4 % ), аміно-
кислоти, флавоноїди, антоціани,
ароматичні речовини, стерини (ер-
гостерин, ситостерин, α-ситосте-
рин), катехін, епікатехін, галока-
техін, аскорбінову кислоту, ві-
таміни групи В, С,, РР, провітамін
А (каротин), сполуки калію, каль-
цію, заліза і фосфору та інші
речовини. В листках є цукри,
органічні кислоти, інозит, ду-
бильні речовини, кверцетин, ка-
ротин, холін, бетаїн тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Плоди В. к. ви-
користовують у науковій і на-
родній медицині. Вони виявляють
різносторонню дію на організм
людини — загальнозміцнюючу,
сечогінну, послабляючу і жовчо-
гінну. При вживанні їх посилює-
ться обмін речовин, підвищуєть-

ся апетит, поліпшується кровообіг
і кровотворення, знижується кро-
в'яний тиск, зменшується кислот-
ність шлункового соку. Викорис-
тання ягід ефективне при не-
докрів'ї, кахексії, виснаженні нер-
вової системи, хронічних брон-
хітах, емфіземі легень, хворобах
печінки, при спастичних і ато-
нічних запорах, нефритах і нир-
ковокам'яній хворобі та при ге-
морої. Корисним вважається вжи-
вання свіжих плодів В. к. у
початковій стадії туберкульозу
легень. Відвар сушених плодів
п'ють для полегшення відхарку-
вання, а настій листя — при гіпер-
тонічній хворобі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — свіжі ягоди натщесер-
це за півтори-дві години до їди тричі
на день протягом 4—6 тижнів, почина-
ючи з 1 кг і поступово збільшуючи
кількість до 2—3 кг на добу; відвар
(100 г сушених ягід на 200 мл окропу,
кип'ятять 10 хв) по половині — тре-
тині склянки 3—4 рази на день; по-
рошок сухого листя по 1—2 г на при-
йом тричі на день при маткових крово-
течах.

ЗОВНІШНЬО — настій листя для по-
лоскань (при ангінах) і примочок (при
захворюваннях шкіри); порошок листя
нюхають при кровотечах з носа; по-
дрібнене свіже листя прикладають до
гнійних ран і виразок. Вживання пло-
дів В. к. ПРОТИПОКАЗАНО при цук-
ровому діабеті, ожирінні, виразковій
хворобі, серцевій недостатності з на-
бряками й гіпертонією, при уремічному
стані, колітах, що супроводяться про-
носом, та при хронічних нагноюваль-
них процесах у легенях. Перед ліку-
ванням свіжими ягодами або консер-
вованим соком лікують зуби, а в період
лікування — обмежують вживання
інших фруктів і овочів, жирного
м'яса, молока, пива, спиртних напоїв
і мінеральної води. Сумісне вживання
їх посилює процеси бродіння і може
спричинити розлад функції кишечника.

180

ВИШНЯ ЗВИЧАЙНА
вишня обыкновенная
Cerasus vulgaris —
дерево родини розових заввишки
2,5—6 м. Листки голі, блискучі,
без залозок на черешках, еліп-
тичні або яйцевидні, короткоза-
гострені, пилчасті. Квітки великі,
двостатеві, правильні, 5-пелюст-
кові, білі, в зонтиковидних або
гроновидних суцвіттях. Плід —
соковита темно-червона кістянка.
Цвіте у квітні — травні.
Поширення. Походить з Балкан-
ського півострова. На Україні ши-
роко вирощують як плодове де-
рево.
Заготівля і зберігання. Вико-
ристовують плодоніжки, плоди,
молоді пагони, коріння і листя.
Сировину заготовляють у різні
строки: гілки і листя — у травні;
коріння — навесні або восени;
плодоніжки збирають разом із
стиглими плодами. Плодоніжки
йдуть на експорт. Сушать їх у
затінку на відкритому повітрі
або в сушарках при температурі
60—70°. Сухої сировини виходить
40 % . Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Усі частини рос-
лини мають чималий набір фізіо-
логічно активних речовин у кіль-
костях, що мають лікувально-
профілактичне значення. Листки
містять лимонну кислоту, дубиль-
ні речовини, кверцетин, кумарин,
камедин і амигдалін; кора — ду-
бильні речовини, лимонну кисло-
ту, глікозиди (фускофлобафен,
руброфлобафен), барвники; пло-
ди — антоціани, цукри, дубильні,
пектинові і барвні речовини, ас-
корбінову кислоту, вітаміни В, РР,
фолієву кислоту, інозит, понад
10 органічних кислот, сполуки
міді і заліза, в йонній фор-
мі — сполуки калію, магнію тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Плодоніжки мають
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сечогінні та в'яжучі властивості,
їх використовують при нирково-
кам'яній хворобі, захворюванні
суглобів, при набряках і проносах.
Плоди виявляють відхаркувальну,
послаблюючу, діуретичну й анти-
септичну дію, поліпшують апетит
і травлення, тамують спрагу при
гарячці. Водні настої плодів вияв-
ляють заспокійливу й протису-
домну дію. Свіжі, або у вигляді
настоїв, плоди В. з. використо-
вують при запаленні дихальних
шляхів, для зменшення бродіння в
кишечнику, як загальнозміцнюю-
чий засіб при анемії та як послаб-
ляючий засіб при запорах. Плоди
з молоком дають позитивні на-
слідки при вживанні хворими на
артрит. З плодів готують сироп
(Siripus Cerasi), який додають до
різних ліків для покращення їх-

нього смаку. Відвар молодих па-
гонів вживають при діареї, хро-
нічних колітах і в комплексному
лікуванні атонії кишечника, а від-
вар свіжого листя у молоці —
при жовтянці. Спиртову настойку
або водний екстракт коріння вико-
ристовують для лікування виразки
шлунка. При зовнішніх кровоте-
чах (ушкодження шкіри і слизо-
вих оболонок, носові кровотечі)
прикладають свіже потовчене
листя або тампони з нього.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій плодоніжок (1
чайна ложка сухих подрібнених плодо-
ніжок на 200 мл окропу) по 1 столовій
ложці 3—4 рази на день; відвар 30 г
сухих подрібнених плодоніжок в 1 г
окропу, до якого додають півсклянки
вишневого або малинового соку, випи-
вають за день при подагрі, що супро-
водиться уратурією.

181
ВІДКАСНИК БЕЗСТЕБЛИЙ
колючник бесстебельный
Саrliпа acaulis —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Стебла поодинокі, здебіль-
шого вкорочені й непомітні. Лист-
ка зібрані в прикореневій розетці,
жорсткі, по краях вкриті колюч-
ками, перисторозсічені або пе-
ристороздільні. Квітки жовтуваті,
у великих (7—12 см у діаметрі) ко-
шиках. Плід — сім'янка. Цвіте у
серпні — вересні.
Поширення. Росте на гірських лу-
ках у субальпійському та альпій-
ському поясах Карпат.
Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
заготовлені восени корені. Їх ми-
ють, розрізують на куски (товсті
розщеплюють) і висушують на від-
критому повітрі або в протопле-
них приміщеннях. Зберігають у
сухих, добре провітрюваних при-
міщеннях. Рослина неофіциналь-
на.

Хімічний склад. Корінь відкас-
ника містить дубильні й смолисті
речовини, інулін (12—18 % ), бар-
вники, ефірну олію (1—2 % ) та
цукор.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати відкасни-
ка безстеблого використовують як
відхаркувальний, проносний, по-
тогінний та сечогінний засіб при
ниркових набряках, затримці
менструацій, при простудних за-
хворюваннях сечових органів та
нирок, при катарах легень. Вико-
ристовують їх як засіб, що збуд-
жує апетит. Ефірна олія діє бак-
терицидно. Настій порошку коре-
ня В. б. на вині виганяє солітера.
Відваром підвищеної міцності об-
мивають рани, які погано гояться,
лікують лишаї та інші хвороби
шкіри.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — 250 мл відвару (15—
30 г сировини на 500 мл окропу) випи-
вають протягом дня невеликими порці-
ями.
ЗОВНІШНЬО — відвар (50 г на 500 мл
окропу) для промивань і примочок.
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182
ВІЛЬХА БІЛА —
однодомна рослина родини
березових. Те саме, що й вільха
сіра.

183

ВІЛЬХА КЛЕЙКА,
вільха чорна;
ольха клейкая
Alnus glutinosa —
однодомна рослина родини бе-
резових. Дерево з яйцевидною
або циліндричною кроною, 10—
20 м заввишки. Молоді пагони три-
гранні, голі, червонувато-бурі,
клейкі. Бруньки клейкі, на ніжках.
Листки округлі або оберненояйце-
видні, з округленою або виїм-
частою верхівкою і широкою
клиновидною основою, голі, моло-
ді — дуже клейкі. Тичинкові се-
режки видовжено-циліндричні,
по 3—5 у суцвітті, повислі; маточ-
кові — яйцевидні, на довгих ніж-
ках. Плід — однонасінний горі-
шок. Цвіте у квітні. Плоди до-
зрівають у вересні — жовтні.
Поширення. Росте по всій терито-
рії України біля джерел, по бере-
гах річок, на болотах, у вологих
лісах.

Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські форми
і застосування — усе так, як у
статті Вільха сіра.

184
ВІЛЬХА СІРА,
вільха біла;
ольха серая
Alnus incana —
однодомна рослина родини бере-
зових. Дерево 5—15 м заввишки
або кущ. Молоді гілки опушені,
неклейкі. Листки яйцевидно-еліп-
тичні або яйцевидно-округлі, з
округлою або серцевидною осно-
вою, гострою верхівкою, по
краю — двопилчасті; молоді —
густо опушені з обох боків,
розвинуті — зверху гладенькі,
знизу опушені, сірі. Маточкові се-
режки — по 3—8 на спільній
гілочці, за винятком кінцевої,
сидячі. Плід — однонасінний го-
рішок. Цвіте у квітні. Плоди до-
зрівають у вересні — жовтні.
Поширення. Трапляється на За-
карпатті, в Карпатах, на Прикар-
патті, Поліссі і зрідка в Правобе-
режному Лісостепу на заболоче-
них узліссях, на болотах, біля бе-
регів річок.
Заготівля і зберігання. Викорис-
товують шишечки (Fructus Alni),
молоду кору і свіже листя. Ши-
шечки збирають восени і взимку.
Сушать під наметом, на горищі
або в сушарках при температурі
50 — 60°. Сухої сировини вихо-
дить 40% . Строк придатності —
4 роки. Шишечки відпускаються
аптеками. В народній медицині
використовують і кору молодих
гілок (Cortex Alni) та листя
(Folia Alni), яке використовують
свіжим. Кору заготовляють на-
весні. Суха кора зберігається, не
втрачаючи лікувальних власти-
востей, 4 роки.
Хімічний склад. Шишечки містять
дубильні речовини (в тому числі
до 2,5% таніну), вільну галову

кислоту і флавоноїди; листки —
гіперозид, кверцитрин, органічні
кислоти; кора — дубильні речо-
вини і тритерпеноїди.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Супліддя вільхи ма-
ють в'яжучі, дезинфікуючі, проти-
запальні, десенсибілізуючі й кро-
воспинні властивості. В науковій
медицині настій або настойку су-
плідь використовують при шлун-
ково-кишкових хворобах (енте-
рити, диспепсії, ентероколіти,
хронічні коліти, дизентерія, ви-
разкова хвороба шлунка і дванад-
цятипалої кишки), ревматичному
поліартриті й простудних захво-
рюваннях. У гінекологічній прак-
тиці настій кори або суплідь вико-
ристовують при маткових крово-
течах різного походження, фібро-
міомі матки з гемарогічним синд-
ромом на фоні запальних захво-
рювань статевих органів. У народ-
ній медицині використовують і
листя та кору рослин. Внутрішньо
відвар листя вживають як пото-
гінний засіб при простудних
захворюваннях, малярії, подагрі
й поліартриті.

Зовнішньо настій кори або свіжо-
го листя використовують для по-
лоскань і примочок при ліку-
ванні запалень горла, ран і вира-
зок. Для зняття відчуття втоми в
ногах після тривалої ходьби прий-
мають ванни з відвару листя.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку (1 частина
суплідь на 5 частин горілки) по
25—30 крапель 3 рази на день (го-
тову настойку продають аптеки); су-
хий екстракт суплідь вільхи (Extractum
fructuum Alni) по 0,5— 0,6 г 3—6 раз
на день; настій суплідь (10 г на 200 мл
окропу) по 1/2—1/3 склянки 2—3 рази
на день; відвар кори (15 г на 200 мл
окропу) по 1 столовій ложці 3—4 рази
на день.
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185
ВІЛЬХА ЧОРНА —
однодомна рослина родини бере-
зових. Те саме, що й вільха клейка.

186
ВІСКАРІЯ ЗВИЧАЙНА,
віскарія клейка;
смолка обыкновенная
Viscaria vulgaris, синоніми:
V. viscosa, Lichnis viscaria, L.
viscosa —
багаторічна трав'яниста рослина
родини гвоздикових. Стебла голі,
прямостоячі, 30—80 см заввишки,
прості або вгорі трохи розгалу-
жені, з клейкими верхніми межи-
вузлями. Листки голі, біля основи
війчасті, гострі; прикореневі — в
розетці, оберненоланцетні, зву-
жені в черешок, стеблові — сидя-
чі, вузьколанцетні до лінійних.
Квітки правильні, двостатеві, у ки-
тицевидних СУЦВІТТЯХ; пелюстки
малинові, рідко білі, з виїмчастою
пластинкою і двома великими
придатками при основі. Плід —
коробочка. Цвіте у травні —
липні.
Сировина. Використовують траву,
зібрану під час цвітіння рослини.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад ще не вивчено.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В. з. використовують
як кровоспинний і відхаркуваль-
ний засіб при легеневих хворобах,
незрозумілих і маткових кро-
вотечах, інколи — при тривалій
жовтяниці й при хворобах нирок.
Напаром трави миють забруднені
рани, компреси накладають на
чиряки, нариви, виразки і на
місця, уражені коростою.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар трави (20 г си-
ровини на 200 мл окропу) по 1 столовій
ложці 3 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — напар трави (40 г сиро-
вини на 1 л окропу, настоюють у тер-
мосі 8—10 годин) для обмивань і комп-
ресів.

187
ВІСКАРІЯ КЛЕЙКА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини гвоздикових. Те саме,
що й віскарія звичайна.

188
ВОВКОНІГ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
зюзник европейский
Lycopus europaeus —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Стебло бо-
розенчасте, прямостояче, просте
або розгалужене, 30—120 см зав-
зишки. Листки короткочерешко-
ві, яйцевидно-ланцетні або лан-
цетні, по краю великозубчасті;
нижні та серединні — біля основи
розсічені. Квітки зигоморфні (див.
Зигоморфна квітка), зібрані у не-
справжні кільця, що розміщені в
пазухах серединних і верхніх
листків; віночок дзвониковидний,
4-лопатевий, білий, з червоними
плямами. Плід — горішок. Цвіте
у липні — вересні.
Поширення. Росте по всій терито-
рії України на болотах, заплавних
луках, по берегах водойм, у
вільшняках.
Заготівля і зберігання. Викорис-
товують траву. Її збирають під
час цвітіння рослини, сушать під
залізним дахом з доброю венти-
ляцією або в сушарках при тем-
пературі 40°. Зберігають у сухих
приміщеннях. Рослина нєофіци-
нальна.
Хімічний склад. Рослина містить
глікозид лікопін (найбільше йо-
г о — в листках), гіркоти, кавову
та урсолову кислоти і смоли.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рідкий екстракт В. є.
зменшує артеріальну і венозну
гіпоксію при експериментальному
тиреотоксикозі, нормалізує ос-
новні показники річного скла-
ду крові, зменшує вагу щитовид-
ної залози і послаблює зобоген-
ний ефект. У народній медицині
В. є. використовують як заспокій-
ливий, кровоспинний і протипро-
носний засіб та від малярії. Настій
трави вважається добрим засобом
у боротьбі з приступами тяжко-
го серцебиття, при базедовій хво-
робі, порушеннях ритму серця
(екстрасистолії) та при матко-
вих кровотечах. Відвар трави з
кореневищем у китайській меди-
цині використовують як сечогін-
ний засіб при набряках, а також
при порушеннях менструацій і при
фурункульозі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (20—40 г
сировини на 200 мл окропу) по полови-
ні — третині склянки 3 рази на день.
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189

ВОВЧЕ ЛИКО —
кущова рослина родини тиме-
лейових. Те саме, що й вовчі
ягоди звичайні.

190
ВОВЧЕ ТІЛО БОЛОТНЕ
сабельник болотный
Сотатит palustre—
багаторічна трав'яниста коротко-
волосиста рослина родини розо-
вих. Має довге повзуче розгалу-
жене кореневище. Стебла висхід-
ні, 20—70 см заввишки. Листки
чергові; нижні — непарноперисті,
з 2 (3) парами бічних листоч-
ків, верхні — трійчасті. Листочки
довгасті, пилчастозубчасті, сидя-
чі, зверху зелені, зісподу сіропов-
стисті. Квітки правильні, двоста-
теві, 5-пелюсткові, темно-червоні,
зібрані на кінці стебла в щитко-
видне суцвіття. Плід — збірний,
з голих сім'янок. Цвіте у травні —
липні.
Поширення. Росте на болотах і
вологих місцях лісової і лісосте-
пової частин УРСР (зрідка — в
Степу по долинах річок).
Заготівля і зберігання. Використо-

вують усю рослину. Кореневища
викопують рано навесні або восе-
ни, чистять від землі, миють і су-
шать на відкритому повітрі- Траву
збирають у період повного цвітін-
ня рослини. Зберігають у сухих
приміщеннях. Рослина неофіци-
нальна.
Хімічний склад. Уся рослина міс-
тить дубильні речовини. В траві
виявлено флавоноїди, органічні
кислоти, смоли, ефірну олію та
барвник.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
препарати з кореневищ викорис-
товують як жарознижувальний,
в'яжучий, болетамувальний і кро-
воспинний засіб при ревматизмі,
кровотечах і розладах травлення.
Препарати з трави використову-
ють як ранозагоювальні й проти-
запальні засоби; відвар усієї
рослини — при гострих зубних
болях, виразкових кровотечах
ясен, при туберкульозі легень,
захворюваннях горла (ангінах),
порушеному обміні речовин та
при маткових кровотечах. Подріб-
нену свіжу траву прикладають до
гнійних ран, пухлин на тілі та
гемороїдальних вузлів для роз-
смоктування їх.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—склянку відвару (20 г
подрібненого кореневища або трави на
200 мл окропу, настоюють 1—2 години,
охолоджують і проціджують) випи-
вають за день невеликими ковтками.
ЗОВНІШНЬО — 2—3 столові ложки
сухої трави обливають окропом, загор-
тають у марлю і гарячою прикладають
до хворого місця.

191
ВОВЧИЙ ЗУБ —
однорічна або багаторічна трав'я-
ниста, рідше напівчагарникова і
чагарникова рослина родини зон-
тичних. Те саме, що й ласкавець
золотистий.

192
ВОВЧІ ЯГОДИ ЗВИЧАЙНІ,
вовче лико;
волчник обыкновенный
Daphne mezereum —
кущ родини тимелейових, заввиш-
ки 40—120 см. Кора жовтаво-
сіра; молоді гілки притиснуто-
пухнасті, з бурими бородавочка-
ми. Листки чергові, скупчені на
кінцях гілочок, оберненояйце-
видно-ланцетні, 3—8 см завдовж-
ки і 1,5—2 см завширшки. Квітки
двостатеві, сидячі, скупчені в па-
зухах торішніх листків по 3—5,
рожеві, запашні, з'являються до
розпускання листя. Плід — кіс-
тянка червоного кольору. Цвіте у
квітні — травні.
Поширення. Трапляється на По-
ліссі, в Карпатах, у Правобе-
режному Лісостепу, дуже рідко —
в Лівобережному Лісостепу в
листяних і мішаних лісах. Росте
поодиноко; потребує ОХОРОНИ.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують кору гілок та плоди. Кору
заготовляють навесні під час
сокоруху, плоди — восени, в пе-
ріод повної стиглості. Зберігають
сировину В. я. з. окремо від
іншої сировини, бо ця рослина
отруйна.
В. я. з.— рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Кора і насіння
містять оксикумарин дафнін, смо-
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193

листу отруйну речовину мезерин,
умбеліферон, дафнетин і фенол-
карбонову кислоту. В насінні є
й невелика кількість алкалоїдів.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
препарати В. л. з. використовують
як болетамувальний, протина-
ривний і відтяжний засоби, при
сильних невралгічних і ревма-
тичних болях, радикуліті, діате-
зах, подагрі й паралічах, при золо-
тусі й водянці, пухлинах горла і
стравоходу, наривах. Свіжі або ви-
сушені плоди інколи приймають
внутрішньо {один плід на день)
при поганому апетиті, втомі, від
атеросклерозу. Значно рідше рос-
лину використовують при про-
студних захворюваннях, при ту-
беркульозі, дизентерії, жовтусі
та від паралічу язика (настойку
кори деякий час потримати в роті).
Настойка з кори і плодів — добрий
інсектицид.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар подрібненої
кори (20 г на 200 мл окропу, випарювати
до половини) по 1—2 краплі 3 рази на
день; настойку кори (1 г на 64 мл спир-
ту) по 1—2 краплі 3 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — настойку 1 частини (за
об'ємом) кори і порізаних на кусочки
гілочок з квітками на 3 частинах горілки
для натирань при невралгічних і рев-
матичних болях; мазь (1 частина на-
стойки на 2 частини вазеліну чи коро-
в'ячого масла) для натирань.
Рослина смертельно отруйна!
Заготовляти, зберігати і використову-
вати рослину треба з додержанням за-
ходів обережності. При перших ознаках
отруєння необхідно викликати лікаря,
а потерпілому надати першу допомогу.

ВОВЧУГ КОЛЮЧИЙ
стальник колючий
Ononis spinosa —
багаторічна трав'яниста рослина
родини бобових. Стебла 30—65 см
заввишки, при основі висхідні
або прямостоячі, меживузля з од-
ного боку волохаті, рідше — кру-
гом опушені; бокові пагони — з
колючками, здебільшого парними.
Листка чергові: нижні — трійчас-
ті, верхні — з одним листочком;
листочки видовженоовальні, за-
лозисто-опушені. Квітки двоста-
теві, неправильні, одиничні, роз-
міщені в пазухах листків на вер-
хівках гілок, іноді утворюють не-
багатоквіткове верхівкове воло-
т е в и д н е СУЦВІТТЯ; ВІНОЧОК ро-
жевий. Плід — біб. Цвіте у черв-
ні — серпні.
Поширення. Трапляється в захід-
ній частині Полісся на піща-
них берегах річок, на схилах та
біля доріг.
Сировина. Використовують коре-
невище, листя і квітки. Кореневи-
ща заготовляють восени або на-
весні до появи листків, листя й

квітки — під час цвітіння рос-
лини. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Рослина містить
дубильні речовини, глікозиди
ононін і псевдоононін, ононід,
онопсин, органічні кислоти та їхні
солі, жирну та ефірну олії, фіто-
стерин онокол, слиз, смоли, цукор
та крохмаль.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати В. к. мають
сечогінні, потогінні, каменероз-
чинні й дезинфікуючі властивості,
регулюють обмін речовин. Вжи-
вають їх у вигляді чаю або від-
вару при запальних процесах
у нирках і сечовому міхурі, при
порушеннях обміну сечової кис-
лоти, для розчинення каменів і
піску в нирках і сечовивідних
шляхах, для пожвавлення діяль-
ності залоз внутрішньої секреції
і очищення крові при фурунку-
лах і висипах на тілі та як крово-
спинний засіб.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО —чай з листя та кві-
ток (1 чайна ложка суміші на 200
мл окропу) пити по 1 склянці на день
малими порціями; відвар кореневищ
(1 столова ложка подрібнених коре-
невищ на 500 мл окропу) по півсклянки
З—4 рази на день.
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ВОВЧУГ ПОЛЬОВИЙ
стальник пашенный
Ononis arvensis, синонім — О.
intermedia —
багаторічна трав'яниста рослина
родини бобових. Стебла 30—80 см
заввишки, прямостоячі, опуше-
ні, гілки часом закінчуються ко-
лючками. Листки чергові, трійчас-
ті, лише верхні прості; листочки
видовженоеліптичні; овальні або
еліптичні, гострозубчасті, зало-
зисто-опушені. Квітки двостатеві,
неправильні, розміщені звичайно
по дві в пазухах листків і утворю-
ють довгі волотевидні суцвіття; ві-
ночок рожевий або білуватий.
Плід — біб. Цвіте у червні —
серпні.
Поширення. Росте по всій терито-
рії України на луках, трав'янис-
тих схилах, по тальвегах балок.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують корені, заготовлені восени
(жовтень — листопад). Їх миють
холодною водою, опісля сушать
спочатку на свіжому повітрі, а по-
тім на горищі або в сушарках при
температурі 40 — 45 °С. Сухої си-
ровини виходить 30—32 % . Збері-
гають у сухих приміщеннях. Строк
придатності — 2 роки. Сировина
відпускається аптеками.
Хімічний склад. У коренях вияв-
лено дубильні речовини, гліко-
зиди ізофлавонової природи (оно-
нін, ононід), тритерпеновий сапо-
нін, оноцерол, тетрациклічний
тритерпеновий спирт оноцерин,
смоли, лимонну кислоту, крох-
маль та ефірну олію.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
В. п. виявляють сечогінні, послаб-
люючі, кровоспинні, протизапаль-
ні, гіпотензивні і кардіотонічні
властивості, зменшують проник-
ність і ламкість капілярів, підви-
щують тонус і знижують пери-
стальтику кишечника. В науковій
медицині В. п. призначають при
геморої, хронічних запорах, трі-
щинах заднього проходу, запален-
нях сечового міхура і нирок, нир-
ковокам'яній хворобі, при матко-
вих кровотечах різного поход-
ження (особливо в клімактерич-
ний період) та при подагрі. Крім
цього, в народній медицині В. п.
використовують як засіб, що
активізує дію залоз внутрішньої
секреції, поліпшує обмін речовин
при фурункульозі й висипах
на тілі, при радикуліті й епілеп-
сії. Використовують його і як зов-
нішній засіб при хворобах шкіри,
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар коріння (30 г
сировини на 1 л окропу) по 50 мл 3 ра-
зи на день перед їдою протягом 2—4
тижнів (після кожних трьох днів роб-
лять одноденну перерву); настойку ко-
ріння (у співвідношенні 1 : 5, на 70 % -
ному спирті) по 50—60 крапель 3 рази
на день як послаблюючий засіб.
ЗОВНІШНЬО — гарячі ванни або при-
мочки з відвару коріння (30 г на 1 л
экропу, випарюють наполовину).

195
ВОДЯНИЙ ПЕРЕЦЬ —
однорічна трав'яниста рослина
родини гречкових. Те саме, що й
гірчак перцевий.

196
ВОДЯНИЙ ТРИФОЛЬ —
багаторічна трав'яниста болотна
рослина родини бобівникових. Те
саме, що й бобівник трилистий.

197
ВОДЯНКА ЧОРНА,
голубець;
водяника чёрная
Empetrum nigium —
вічнозелений, дуже галузистий
сланкий кущик родини водянко-
вих, 20—60 см завдовжки. Листки
чергові, 3—5 мм завдовжки і
близько 1 мм завширшки, видов-
жено-еліптичні, шкірясті, з загор-
нутими наспід краями. Квітки од-
ностатеві, дрібні, темно-червоні,
одиничні в пазухах листків побли-
зу верхівки гілочок. Плід — чор-
на ягодоподібна кістянка. Цвіте
у травні — червні. Плоди дости-
гають у серпні.
Поширення. Трапляється в Карпа-
тах на субальпійських та альпій-
ських луках, на торфових боло-

тах, зрідка — в соснових лісах.
Сировина. Використовують усю
надземну частину рослини (зрізу-
ють під час цвітіння і на початку
плодоутворення) і плоди (в період
їхньої повної стиглості). Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Усі частини рос-
лини містять великий набір біоло-
гічно активних речовин: облист-
нені пагони — андромедотоксин,
дубильні речовини, флавоїди
(468 мг % ), урсолову кислоту;
листки — елагову і кавову кисло-
ти, кверцетин, ціанідин, кемп-
ферол, ізокверцитрин, рутин і
каротин; плоди — аскорбінову
кислоту (9—47 мг%), антоціани
і флавоноїди.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
настій або відвар облистнених
пагонів використовують при го-
ловному болі, нервових захво-
рюваннях, епілепсії, паралічах,
як засіб, що заспокоює і знімає
втому, та як в'яжучий засіб при
цинзі і проносі. Протиспазматич-
ну дію і вплив препаратів В. ч. на
центральну нервову систему під-
тверджено експериментально.
Плоди використовують свіжими
або у вигляді відварів як проти-
цинготний і сечогінний засоби.
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ВОЛОВИК ЛІКАРСЬКИЙ,
вологлід, серпоріз;
анхуза лекарственная
Anchusa oiticinalis —
дворічна щетинистоволоса росли-
на родини шортколистих. Стебло
прямостояче, 30—90 см заввишки,
замолоду просте, пізніше — дуже
розгалужене, з пониклими після
цвітіння гілками. Ластки чергові,
прості, лінійно-ланцетні, ціло-
краї: верхні — сидячі, нижні —
звужені в крилатий черешок. Квіт-
ки двостатеві, правильні, у завій-
ках; віночок лійковидно-колесо-
видний, спочатку фіолетовий, піз-
ніше — синій. Плід — горішок.
Цвіте у травні — червні.
Поширення. Росте майже по всій
території України на полях, біля
доріг, на забур'янених місцях.
Сировина. Використовують траву,
зібрану під час цвітіння рослини.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. В. л. містить ал-
калоїди циноглосин і холін, глю-
коалкалоїд консолідин, алантоїн,
барвники і слиз. У насінні є жирна
олія.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. В. л. виявляє пом'як-
шувальну, сечогінну, потогінну
та кровоочисну дію. Виділений з
рослини алантоїн у складі мазі
використовували при повільному
загоюванні ран і виразок, а у ви-
гляді колоїдного розчину — при
лікуванні виразки шлунка і два-
надцятипалої кишки. В народній
медицині воловик використову-
ють як засіб від кашлю, при
запаленні нирок, при грипі та зуб-
ному болі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—суху подрібнену тра-
ву заварюють як чай. і п'ють по пів-
склянки 3 рази на день.
Рослина отруйна.

199
ВОЛОГЛІД —
дворічна щетинистоволосиста
рослина родини шорстколистих.
Те саме, що й воловик лікар-
ський.

2 0 0

ВОЛОШКА ЛУЧНА
василёк луговой
Centaurea jacea —
багаторічна трав'яниста шорстка
рослина родини айстрових (склад-
ноцвітих). Стебло прямостояче,
біля основи трохи висхідне, 30 —
100 см заввишки. Листки чергові,
цілісні, від еліптичних до яйце-
видно-ланцетних, гоструваті або
короткозагострені. Квітки лілово-
пурпурові, рідко — білі, в коши-
ках, розміщених по 1—2 на кінцях
стебла й гілок; крайові квітки
лійковидні, неплідні, серединні —
трубчасті, двостатеві. Плід
сім'янка. Цвіте у червні — вересні.
Поширення. Росте розсіяно в лісо-
вих, лісостепових і степових
(переважно на Лівобережжі) ра-
йонах на луках, лісових галяви-
нах, по узліссях і чагарниках. Іно-
ді культивують як декоративну
рослину.
Сировина. Використовують траву
або окремо кошики, заготовлені
під час цвітіння рослини. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить
дубильні речовини, ксантогліко-
зид центаурин, до 120 мг % аскор-
бінової кислоти (в листках).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина має сечо-
гінні, жовчогінні, протизапальні
та знеболюючі властивості. Настій
трави п'ють при хворобах серця,
головних і шлункових болях,
жовтяниці, водянці, затримці мен-
струацій. Як зовнішній засіб нас-
тій кошиків використовують для
ванн при ревматизмі й для купан-
ня дітей при діатезі, для обми-
вань і примочок при екземах.
Розпарену траву прикладають до
тіла при болях, розтягу м'язів і
сухожилків.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2 чайні
ложки трави на 200 мл окропу, на-
стоюють 2 години) по 1 столовій ложці
З—4 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — свіжу траву В. л. обли-
вають окропом, загортають у марлю
і прикладають до уражених місць.
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201
ВОЛОШКА СИНЯ
василёк синий
Centaurea cyanus —
одно- або дворічна трав'яниста
рослина родини айстрових (склад-
ноцвітих). Стебло 25—50 см зав-
вишки, прямостояче, від середини
розгалужене, клочкувато-павути-
нисте. Нижні й серединні стебло-
ві листки ліровиднорозсічені, ви-
довжено-оберненоланцетні, ціло-
краї, віддаленодрібнозубчасті,
верхні — переважно лінійні. Квіт-
ки — в одиничних кошиках на
кінцях стебел та пазушних гі-
лочок: крайові квітки збільше-
ні, лійковидні, сині, голубі, ліло-
во-рожеві або білі, неплідні;
серединні — фіолетові, двостате-
ві. Плід — сім'янка. Цвіте у черв-
ні — липні.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України в посівах ярих та
озимих культур, на трав'янистих
і забур'янених місцях.

Заготівля і зберігання. Викорис-
товують лише крайові квітки (Flo-
res суапі), зібрані в період їхнього
повного цвітіння. Зібрану сиро-
вину треба негайно сушити, бо при
повільному сушінні пелюстки
втрачають колір і стають непри-
датними до вживання. Сушать на
горищі, в приміщеннях, які добре
провітрюються, в сушарках при
температурі 40—50 °, а в сонячну
погоду — на відкритому повітрі.
Сухої сировини виходить 20 % ,
Зберігають у сухому приміщенні
не більше як 1 рік. Сировина від-
пускається аптеками.
Хімічний склад. Квітки містять
глікозиди ціанарин, центаурин і
цикорин, антоціани пеларгонін і
ціанідин, флавоноїди лютеолін,
астрагалін, кемпферол, апіїн, кос-
мозіїн, кверцетин і рутин, барвник
ціанін, сапоніни, смолисті й пек-
тинові речовини, алкалоїди, ас-
корбінову кислоту, каротин та мі-
неральні солі.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати В. с. ма-
ють сечогінні, протизапальні, де-
зинфікуючі й жовчогінні власти-
вості, поліпшують функції трав-
лення. Препарати добре діють
при захворюванні нирок і сечови-
відних шляхів (нирковокам'яна
хвороба, пієліт, уретрит, цистит,
нефроз), печінки і жовчовивідних
шляхів, при кон'юнктивіті, блефа-
риті та гемералопії. У народній
медицині, окрім цього, В. с вико-
ристовують при набряках і жов-
тяниці та як жарознижуючий засіб
при простуді. Настої і лосьйони з
кошиків В. с широко використо-
вуються в дерматології й косме-
тиці.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій пелюсток (1
столова ложка пелюсток на склянку ок-
ропу) п'ють теплим по 1 столовій
ложці 3 рази на день; 4 столові ложки
суміші пелюсток В. с, приймочок ку-
курудзи, трави остудника голого та
хвоща польового, кореня бузини трав' я-
нисто'і, листя мучниці звичайної і бе-
резових бруньок (у співвідношенні
1 : 1 : 1 : 0,5 : 1,5 : 1,5 : 1,5) заливають
на ніч 1 л холодної води, вранці кип'я-
тять 5—7 хв, проціджують і п'ють по
1 склянці 5 раз на день при затримці
сечі внаслідок запальних процесів у се-
чсстатевих органах.
ЗОВНІШНЬО —настій пелюсток (1 сто-
лова ложка пелюсток на 1 склянку
окропу) для примочок при захворю-
ванні очей; настій подрібнених коши-
ків В. с (1 столова ложка кошиків
на 400 мл суміші окропу і оцту, взятих
порівну, настоюють 30 хв, охолод-
жують) для миття голови, щоб сти-
мулювати ріст волосся, і при лупі
(щовечора протягом 15—20 днів), для
втирання при дифузному випаданні
волосся і круговій плішивості (відпо-
відно по 1 та по 2—3 втирання щодня);
лосьйон (50 г свіжих кошиків на 0,5 л
окропу, настоюють 1 годину) для про-
тирання обличчя при надмірній жирнос-
ті шкіри (Hypersteatosis cutis).

2 0 2
ВОРОНЕЦЬ —
багаторічна трав'яниста, кущова
або напівкущова з шишковидно
потовщеними коренями рослина
родини півонієвих. Те саме, що й
півонія вузьколиста.

203
ВОРОНЯЧЕ ОКО ЗВИЧАЙНЕ,
бешизник, хрест-трава, хреща-
те зілля;
вороний глаз четырёхлистный
Paris quadrifolia —
багаторічна трав'яниста корене-
вищна рослина родини лілійних.
Стебло прямостояче, нерозгалу-
жене, одиничне, 10—30 см зав-
вишки. Листки прості, еліптич-
ні або оберненояйцевидні, сидячі,
розміщені кільцем на верхівці
стебла. Квітка одна, на верхівці
стебла. Плід — ягода. Цвіте у
травні.
Поширення. Росте в листяних і
мішаних лісах на Поліссі, в Лісо-
степу і Карпатах.
Сировина. Використовують траву,
заготовлену під час цвітіння рос-
лини. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад слабо вивчено.
Відомо, що рослина містить глі-
козиди парадин і паристифін.
Використання. В народній меди-
цині настойку трави В. о. з. вико-
ристовують при невралгії, мігрені,
ларингіті, туберкульозі легень,
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асциті й порушенні обміну речо-
вин, що супроводиться набряка-
ми, та як засіб, що збуджує апетит
і посилює перистальтику кишок.
У гомеопатії свіжий сік рослини
вживають при захворюваннях
очей, головному болі, запаморо-
ченні голови, струсі мозку, під-
вищеній сонливості, бронхітах
і ревматизмі.
Рослина дуже отруйна! Викорис-
тання її потребує особливої обе-
режності. При отруєнні необхідно
негайно викликати швидку допо-
могу, а потерпілому надати першу
допомогу.

204

В'ЯЗ ГЛАДЕНЬКИЙ
ильм гладкий
Ulmus laevis; синонім — U. ре-
dunculata —
дерево родини в'язових заввишки
15—30 м. Має товстий стовбур,
вкритий буро-коричневою корою.
Крона широкоциліндрична, вгорі
заокруглена; гілки спрямовані
вгору під гострим кутом. Молоді
пагони опушені, блискучі, черво-
нувато-бурі. Листки чергові, дво-
рядні, цілісні, яйцевидні або
овальні, з нерівнобоко-серцевид-
ною основою, пилчасті; зверху го-
лі, зісподу — опушені. Квітки дво-
статеві, неправильні, з простою
дзвониковидною коричнюватою

8-лопатевою оцвітиною, у густих
бічних пучках. Плід — крилатка,
з густовійчастим краєм крила.
Цвіте у квітні — червні.
Поширення. Росте розсіяно по
всій території України в широко-
листяних лісах.
Сировина. Використовують кору,
заготовлену навесні, і листя.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Листки містять
азотисті (15,9%) і безазотисті
(43,9 % ) речовини, сирий жир
(2,9%), сиру клітковину (8,6%),
каротин (285,8 мг % ), аскорбінову
кислоту (225 мг % ) тощо; в корі є
дубильні речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина має крово-
спинні й протизапальні власти-
вості. В народній медицині відвар
кори всередину вживають при
водянці, хронічному ревматизмі,
як протипростудний засіб; зовніш-
ньо — як протизапальний засіб.
Настій листя використовували при
білях.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—відвар кори (20 г на
200 мл окропу) по 1 столовій ложці
3—4 рази на день; суміш кори в'яза
і верби козячої, бруньок берези боро-
давчастої у співвідношенні 1 : 1 : 1
готують як відвар (4 чайні ложки суміші
на 200 мл окропу) і п'ють по 1 сто-
ловій ложці тричі на день при гарячці.
ЗОВНІШНЬО —відвар кори (20:200)
для примочок при опіках.

205
В'ЯЗІЛЬ БАРВИСТИЙ,
кучерявий горошок;
вязель пёстрый
Coronilla varia —
багаторічна трав'яниста гола або
щетинистоволоса рослина родини
бобових, заввишки 30—100 см.
Стебло борозенчасте, лежаче або
висхідне, порожнисте, розгалу-
жене. Листки непарноперисті, з
5—12 пар овальних або довгастих
листочків. Квітки двостатеві, не-
правильні, рожеві, білі або фіоле-
тові, у пазушних зонтиковидних
суцвіттях, на довгих квітконосах.
Плід — біб. Цвіте у травні — ве-
ресні.
Поширення. Росте по всій терито-
рії України на лісових луках,
узліссях, галявинах, серед чагар-
ників, на схилах.
Сировина. Використовують траву
і насіння. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Насіння містить
глікозиди (коронізид, коронілін),
вуглевод стахіозу, жирну олію,
насичені жирні кислоти, сечову
кислоту; у траві є коронілін, псев-
докумарин, дубильні речовини,
аскорбінова кислота (27,5 мг % )
і каротин (2,6—10,6 мг % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Виділений з насіння
глікозид коронізид має характер-
ну для серцевих глікозидів карді-
отонічну дію. В народній медицині
В. б. використовують при набря-
ках, як серцевий і сечогінний за-
сіб та як засіб від кривавого
проносу. Зовнішньо свіже потов-
чене листя використовують при
порізах як кровоспинний засіб.
Рослина отруйна!
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206

ГАВІР —
багаторічна трав'яниста рослина
родини ароїдних. Те саме, що й аїр
тростиновий.

207

ГАВ'ЯЗЬ —
багаторічна, здебільшого жорст-
коопушена рослина родини шор-
стколистих. Те саме, що й живо-
кіст лікарський.

208

ГАДЮЧНИК В'ЯЗОЛИСТИЙ,
спірея в'язолиста, таволга в'я-
золиста, борошень;
лабазник вязолистный
Filipendula ulmaria, синонім
Spiraea ulmaria —
багаторічна трав'яниста рослина
родини розових. Має повзуче
дерев'янисте кореневище без
бульб. Стебло 50—200 см зав-
вишки, прямостояче, нерозгалу-
жене, облистнене. Листки пере-
ривчасто-перисті; бокові листоч-

ки (2 — 5 пар) широкояйцевид-
ні, надрізанопилчасті, зісподу бі-
лоповстисті. Квітки дрібні, дво-
статеві, правильні, 5-пелюсткові
(рідко 6-пелюсткові), жовтаво-
білі, запашні, в густому волотис-
тому суцвітті. Пелюстки — з дов-
гим нігтиком. Плід — листянка.
Цвіте у червні — липні.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України (на півдні трапля-
ється рідше) на вологих луках, бе-
регах річок і болотах, у заболо-
чених лісах.
Заготівля і зберігання — усе так,
як у статті Гадючник шестипелю-
стковий. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить ду-
бильні речовини, барвники, са-
ліцилову та аскорбінову кислоти,
глікозиди гаультерин і спіреїн.
У всіх частинах рослини є мети-
лово-саліцилова ефірна олія.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина має пото-
гінні, сечогінні, протизапальні,
анальгетичні та протиревматичні
властивості. Внутрішньо у вигляді
настоїв чи відварів трави або ко-
ріння (коріння активніше за дією)
Г. в. використовують як потогін-
ний засіб при грипі й підвище-

ній температурі, подагрі, ревма-
тизмі, істеричних припадках,
сильних болях у шлунку і кишках,
що супроводяться запаленнями,
при геморої, як сечогінний засіб
при хворобах сечового міхура
і нирок та як загальнозміцнюючий
засіб при катарі верхніх дихаль-
них шляхів. Ефективним є вжи-
вання препаратів Г. в. всередину
і при лікуванні захворювань шкі-
ри. Настій трави, крім того, іноді
використовують при головному
болі, задишці, серцевих хворобах,
діареї, дизентерії та як проти-
глисний засіб. Зовнішньо препа-
рати Г. в. (сік, відвари, мазі) вико-
ристовують при лікуванні ран,
виразок і фурункулів, при білях
і укусах змій або скажених тва-
рин. Для профілактичних цілей
рослину використовують і в хар-
чуванні: молоде листя, пагони та
коріння — для заправки супів,
борщів і салатів; квітки — як за-
варку до чаю (суміш сухих квіток
Г. в. і пелюсток шипшини у спів-
відношенні 10 : 1).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 чайна
ложка сухої подрібненої трави на
склянку окропу) випити за день рів-
ними порціями; відвар (5 г сухого по-
дрібненого коріння на 200 мл окропу)
по 1 столовій ложці 3—4 рази на день;
4 ложки суміші квіток Г. в., листя муч-
ниці звичайної, трави остудника голо-
го, хвоща польового і споришу звичай-
ного, кукурудзяних приймочок, луш-
пиння квасолі, кореня бузини трав'я-
нистої, березових бруньок і пелюсток
волошки синьої у співвідношенні 1 : 1,5
: 1 : 1 : 1 : 1,5 : 1,5 : 1,5 : 1,5 : 1 з вечо-
ра заливають 1 л сирої води, вранці
кип'ятять 5—10 хв, напарюють 30 хв,
проціджують і випивають теплим про-
тягом дня за 6—7 прийомів при запаль-
них процесах у сечових органах, набря-
ках, поліартриті й подагрі; 6 столових
ложок суміші квіток Г. в., трави кропиви
дводомної або кропиви жалкої і звіро-
бою звичайного у співвідношенні 1:1:1
напарюють у термосі, проціджують і
випивають протягом дня за 4—5 при-
йомів при сильних болях у шлунку.
ЗОВНІШНЬО — мазь (порошок коріння
Г. в. і вершкове масло у співвідношен-
ні 1 : 5 або порошок коріння Г. в., вазе-
лін і ланолін у співвідношенні 1 : 2 : 1
за об'ємом) для змазувань ураже-
них місць при запальних дерматозах
і для розтирань при ревматизмі; суміш
коріння Г. в. і гірчака зміїного у співвід-
ношенні 1 : 1 готують як відвар (40 г
суміші на 2 л окропу) для промивання
гнійних ран, для спринцювань при
білях, для клізм при проносах та для
примочок до ран, виразок, фістул і
фурункулів.
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209
ГАДЮЧНИК ЗВИЧАЙНИЙ,
гадючник шестипелюстковий;
лабазник шестилепестный
Filipendula vulgaris, синонім
F. hexapetala —
багаторічна трав'яниста рослина
родини розових. Має тонке коре-
невище з веретеновидними або
майже кулястими бульбами. Стеб-
ло 30—80 см заввишки, прямо-
стояче, нерозгалужене, облистне-
не. Листки переривчасто-перис-
торозсічені; бокові листочки ви-
довжені, глибоконадрізані. Стеб-
лові листки чергові, з великими
прилистками. Квітки дрібні, дво-
статеві, правильні, 6-пелюсткові,
білі, іноді рожеві, в кінцевій ба-
гатоквітковій щитовидній волоті.
Плід — листянка. Цвіте у черв-
ні — липні.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України (крім Карпат).
Заготівля і зберігання. Викори-
стовують траву, зібрану під час
цвітіння рослини і кореневища
з коренями, які заготовляють
восени (вересень — жовтень) або
рано навесні (квітень). Викопані
кореневища і корені миють хо-
лодною водою, розрізають на кус-
ки (10—15 см) і сушать під наме-
том або на горищі. Строк при-
датності — 3 роки. Аптеки сиро-
вину не відпускають.
Хімічний склад. Усі частини ро-
слини містять дубильні речовини
(14—36 % ) і глікозид гаультерин
(близько 0,03 % ). В коренях, крім
цього, є крохмаль, а в траві —
аскорбінова кислота, ефірна олія
і флавонова сполука гіперин.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати Г. з. мають
в'яжучі, сечогінні, потогінні, де-
зинфікуючі та кровоспинні влас-
тивості. Корені рослини входять
до складу мікстури М. Здренко,
яку вживають при папіломатозі
сечового міхура, анацидному га-
стриті, виразці шлунку та гемо-
рої. У вигляді настоїв або відварів
Г. з. використовують при запа-
леннях слизових оболонок шлун-
ково-кишкового тракту, нирок
і сечовивідних шляхів, при не-
фролітіазі, подагрі, ревматизмі,
епілепсії, серцевій недостатнос-
ті з декомпенсацією, геморої,
маткових кровотечах, білях і за-
хворюваннях шкіри (свербіння).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій бульбокоренів
(1 столова ложка подрібнених бульбо-
коренів на 200 мл окропу, нагрівають
на водяній бані 10 хв, настоюють 2 го-•
дини) по 1 столовій ложці 4 рази на
день; настій трави з квітками (1 столо-
ва ложка подрібненої сировини на 0,5 л
окропу, настоюють у термосі одну ніч)
по чверті склянки 4 рази на день;
настойку (1:10, на 30 % -ному спирті
або горілці) по 30 мл тричі на день
при гастритах і гінекологічних захво-
рюваннях.
ЗОВНІШНЬО — відвар (10 г коренів на
1 л ВОДИ) ДЛЯ обмивань.

210
ГАДЮЧНИК

ШЕСТИПЕЛЮСТКОВИЙ —
багаторічна трав'яниста рослино
родини розових. Те саме, що й га-
дючник звичайний.

211
ГАМАМЕЛІС ВІРГІНСЬКИЙ,
горіх відьмин, зимоцвіт, ча-
рівна ліщина;
гамамелис виргинский

Hamamelis virginiana —
невелике (до 7 м заввишки) дерево
або кущ родини гамамелідових.
Загальним виглядом рослина схо-
жа на ліщину. Стовбур викривле-
ний, гілки вилчасто розгалужені;
кора коричнева, гладенька. Лист-
ки чергові, яйцевидні, короткоче-
решкові, при основі нерівнобокі,
по краю виїмчасто-зубчасті, з
рано опадаючими прилистками.
Квітки правильні, двостатеві,
чотиричленні, зібрані пучками
в пазухах листків; чашолистки
ясно-жовтаво-коричневі, зовні по-
встисті, до 3 мм завдовжки;
пелюстки ясно-жовті, лінійні,
1,5—2 см завдовжки. Плід —
коробочка. Цвіте у вересні —
жовтні, коли починає опадати
листя. Плоди дозрівають наступ-
ної осені.
Поширення. Походить з Північної
Америки. На території України
гамамеліс віргінський вирощують
у ботанічних садах і парках
як декоративну рослину.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
листя (Folium Hamamelidis) і кору
(Cortex Hamamelidis), які збира-
ють восени. Листя сушать у про-
вітрюваних приміщеннях, час від
часу перемішуючи. Кору сушать
просто неба, навіть на сонці, або
в сушарці при температурі до 50°.
Частину сировини використову-
ють свіжою для виготовлення
екстрактів і гомеопатичних пре-
паратів. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Листя рослини
містить 3 % р-гамамелітаніну —
специфічної дубильної речовини
глікозидного характеру та інших
танідів, 12 % дигалол-гексози,
холін (0,2 % ), сапонін, сескві-
терпен, леукодельфінін, леуко-
ціанідин, віск, фітостерин, га-
лусову та хінну кислоти, іонон,
гамамелін, гамамелідин, гамаме-
лозу, похідні кверцетину, кемп-
феролу і мірицетину, 0,5 % ефір-
ної олії, в якій є сафрол та ефіри.
В корі є 1—3 % гамамелітаніну та
інших дубильних речовин, дига-
лол-гексоза, флобафени, жир
(0,6 % ), ефірна олія (0,5 % ) і гама-
мелін (16 % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати з листя
і кори Г. в. проявляють в'яжучу,

бактеріостатичну і судинозву-
жувальну дію. їх використо-
вують при варикозному розширен-
ні вен, геморої, флебітах, для ліку-
вання ран і при травматичних
ушкодженнях шкіри (в останньо-
му випадку Г. в. є повноцінним за-
мінником арніки гірської), для
зупинення носових і внутріш-
ніх кровотеч. При тих самих по-
казниках, а також при емфіземі
легень препарати Г. в. викорис-
товують у гомеопатії. Росли-
на офіцинальна в США і більшості
європейських країн, де вхо-
дить до складу багатьох препара-
тів, у тому числі косметичних.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар (10 г кори і ли-
стя, взятих порівну, на 200 мл окро-
пу, варити 2 хвилини) п'ють щодня по
1 склянці ковтками при флебітах.
Передозування спричинює зниження
артеріального тиску, олігурію, при-
скорене дихання, непрохідність кишеч-
ника.

ЗОВНІШНЬО — відвар кори і листя
(готують, як у попередньому прописі)
для компресів при травматичних ушкод-
женнях шкіри; порошок кори Г. в.
застосовують як присипку при догляді
за немовлятами та від сонячних опіків.
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212
ГАНУС —
однорічна трав'яниста опушена
рослина родини селерових (зон-
тичних). Те саме, що й аніс зви-
чайний.

213
ГАРБУЗ ЗВИЧАЙНИЙ,
гарбуз столовий, кабак;
тыква обыкновенная
Cucurbita pepo —
однорічна однодомна трав'яниста
сланка рослина родини гарбузо-
вих.Стебло шорсткоопушене, ши-
пувате, лазяче, з розгалуженими
вусиками, 3—10 м завдовжки.
Листки великі, серцевидні, шор-
сткоопушені, 5-лопатеві; лопаті
гострі, відокремлені одна від од-
ної виразними тупими виїмками.
Квітки одностатеві, одиничні, па-
зушні; віночок п'ятирозділь-
ний, жовтогарячий. Квітконіжки
тичинкових квіток тупоп'яти-
гранні. Плід ягодоподібний, вели-
кий, кулястий або видовжений.
Цвіте протягом червня — серпня.
Поширення. Дико росте в тропіч-
ній Америці. На Україні вирощу-
ють як харчову та кормову куль-
тури.
Заготівля і зберігання. В науко-
вій медицині використовують на-
сіння (Seminis Cucurbitae decor-
ticati|, в народній — м'якуш плода
і плодоніжки. Насіння відпускає-
ться аптеками. Заготовляють йо-
го із зрілих плодів. Строк при-
датності насіння — один рік.
Хімічний склад. Плоди містять
цукри (глюкоза, фруктоза, са-
хароза), органічні кислоти (пе-
реважно яблучна), каротин (до
6 мг% ), аскорбінову (8—20 мг% ),
фолієву (14 мкг/100 г), панто-
тенову (0,4 мг% ) та нікотино-

ву (0,5 мг% ) кислоти, віта-
мін В6 (0,13 мг% ), рибофлавін,
тіамін, значну кількість мі-
неральних речовин (калій —
170 мг% , залізо — 100, мідь — 180,
фтор — 86, цинк — 240 мкг/100 г,
кальцій, фосфор). До складу на-
сіння входять жирна олія
(близько 20 % ), фітостерин кукур-
бітол, смолисті речовини, орга-
нічні кислоти, вітаміни групи В,
аскорбінова кислота.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Гарбузове насіння
виявляє гельмінтогінну дію і ви-
користовується як засіб проти
стьожкових і круглих глистів.
За активністю воно поступається
дріоптерису чоловічому, але має
перевагу в тому, що не виявляє
токсичного впливу на організм,
і тому його можна призначати ді-
тям, хворим похилого віку і вагіт-
ним. Лікування гарбузовим на-
сінням, щоб позбутися стьожко-
вих глистів, має свої особли-
вості. За 2 дні до його початку
необхідно щоранку ставити кліз-
му, а напередодні увечері прий-
няти сольове проносне. Наступ-
ного дня натщесерце вживають
приготовлені з гарбузового на-
сіння ліки. Перед вживанням
насіння очищають від лушпиння,
слідкуючи за тим, щоб сіро-зелена
шкірочка залишалася на насінні,
розтирають у ступці з водою або
молоком до утворення кашки, до-
дають півсклянки цукру, меду або
варення і споживають лежачи
протягом двох годин невеличкими
порціями (для дорослих потрібно
300 г насіння, дітям віком 3—4 ро-
ки — 75 г, дітям 5—7 років —
100 г, 8—10 років — 150 г, 10—
15 років — 200—250 г). Через 3—

4 години після прийому остан-
ньої порції приймають проносне,
а через півгодини обов'язково
ставлять клізму. У поєднанні з ін-
шими: лікарськими рослинами і
конопляним сім'ям гарбузове на-
сіння використовується в народ-
ній медицині при захворюваннях
нирок і сечовивідних шляхів,
зокрема, при появі крові в сечі,
а також при затримці сечі вна-
слідок спазматичних явиш. Вико-
ристовують гарбузове насіння і
як сечогінний засіб (їдять 2—З
склянки насіння за день). М'якуш
гарбуза використовують як сечо-
гінний, жовчогінний та послаблю-
ючий засіб. Вживання м'якуша
(сирого по 0,5 кг, вареного або
печеного по 1,5—2 кг за день)
показане при хронічних запорах,
хворобах серця, що супроводять-
ся набряками, подагрі, хроніч-
них формах пієлонефриту і холе-
циститу, при хронічних колітах
і ентероколітах у стадії нерізко-
го загострення. Сік з м'якуша
гарбуза п'ють при блюванні у ва-
гітних, він заспокоює, покращує
сон. Зовнішньо м'якуш викори-
стовують при опіках, для ліку-
вання екзем та запальних вогнищ
на шкірі, як фітотерапевтичний
засіб у косметиці. Відвар гарбу-
зових черешків (хвостиків) має
діуретичну здатність і рекомен-
дується при ниркових та серце-
вих захворюваннях з набряками,
при гіпертонічній хворобі, пору-
шенні обміну речовин. Відваром
гарбузових квіток лікують гнійні
рани.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — очищене сире насін-
ня з сіро-зеленою шкірочкою для
дегельмінтації та профілактики різних
стьожкових глистів і як сечогінний
засіб (способи застосування і дози
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див. у розділі «Фармакологічні влас-
тивості і використання»); сік м'якуша
по 2 столові ложки три рази на день
як сечогінний засіб або по 1 склянці
З рази на день при хворобах печінки
і нирок; відвар черешків (20 г на 400 мл
окропу) по півсклянки 4 рази на день;
2 склянки суміші насіння Г. з. і коно-
пляного сім'я, взятих порівну, готують
як емульсію на трьох склянках окропу
(розтирають у ступці і при постійному
перемішуванні доливають окріп, про-
ціджують) і випивають за день рівними
порціями; 4 столові ложки суміші гар-
бузового насіння (20 г), конопляного
сім'я (20 г), листя ожини сизої (20 г),
квіток липи серцелистої (20 г), бузини
чорної (20 г), ромашки лікарської (10 г),
трави звіробою звичайного (20 г) і на-
сіння льону звичайного (20 г) заварю-
ють 0,5 л окропу, настоюють одну
годину і випивають за день за 4 при-
йоми.

ЗОВНІШНЬО — м'якуш накладають на
уражені ділянки шкіри; маска на
обличчя при сухості шкіри (Hypostea-
tosis cutis): 2 столові ложки вареного
м'якуша Г. з. старанно змішують
з 1 столовою ложкою оливкової або
мигдальної олії і одержану суміш на-
носять на обличчя; через 20 хвилин
змивають теплою водою, а потім од-
разу ж холодною.

214
ГАРБУЗ СТОЛОВИЙ —
однорічна однодомна трав'яниста
сланка рослина родини гарбузо-
вих. Те саме, що й гарбуз зви-
чайний.

215

ГАРМАЛА ЗВИЧАЙНА,
могильник степовий;
гармала обыкновенная
Peganum harmala —
багаторічна трав'яниста гола ро-
слина родини паролистових. Має
міцне багатоголове кореневище.
Стебла розкидисті, борозенчас-
ті, 20—70 см заввишки. Листки
глибоко 3—5-роздільні, з цілісни-
ми або двічі-тричіроздільними
лінійними загостреними частка-
ми. Квітки двостатеві, правильні,
жовтаві, одиничні, на товгтува-
тих ніжках, супротивних лист-
кам. Плід — коробочка. Цвіте у
травні — липні.

Поширення. Росте на степах, то-
локах і забур'янених місцях у Сте-
пу (на Присивашші і в Криму).
Сировина. Використовують траву,
зібрану під час цвітіння рослини,
і насіння. Аптеки сировину не
відпускають.
Хімічний склад. Усі частини рос-
лини містять алкалоїди, до скла-
ду яких входять гармалін, гармін
і пеганін. У насінні, крім цього,
є жирна олія (до 14,25 % ), барв-
ники та інші речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Алкалоїд гармін у
вигляді хлористоводневої солі
використовували для лікування
наслідків епідемічного енцефа-
літу, при паркінсонізмі. Алкало-
їд пеганін має гіпотензивні й
жовчогінні властивості, а також
властивості, які тонізують сер-
цеву діяльність. Препарат пе-
ганін гідрохлорид дозволено як
антихолінестеразний засіб при
міопатії й міастенії, а також
як послаблюючий засіб при запо-
рах і атонії кишечника. В народній
медицині препаратами з трави
Г. з. лікують простуду, малярію,
неврастенію, епілептичні припад-
ки, безсоння, хвороби жіночої
статевої сфери та різні розла-
ди шлунково-кишкового тракту.
Ванни з трави Г. з. рекомендують
при ревматизмі, корості та інших
захворюваннях шкіри. Насіння
використовують як потогінний
і антигельмінтний засіб.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — насіння по 10—15 на-
сінин 2—3 рази на день; чайну ложку
сухої подрібненої трави заварюють
2 склянками окропу і п'ють по столо-
вій ложці 3 рази на день.

216
ГВОЗДИКА ДЕЛЬТОВИДНА
гвоздика дельтовидная
Dianthus deltoides —
багаторічна сизувата або зелена
трав'яниста рослина родини гво-
здикових. Має тонке повзуче
кореневище, яке утворює дер-
НИНКИ з квітконосних і неплід-
них пагонів. Стебло висхідне, з
коротким шорстким опушенням,
10—40 см заввишки. Листки су-
противні, по краях і середній
жилці шорстковолосисті, тупі;
нижні — довгастолопатковидні,
верхні — лінійні. Квітки правиль-
ні, двостатеві, одиничні, рідше —
по дві — три, 5-пелюсткові. Пе-
люстки зубчасті, червоні, з кіль-
цем пурпурових плям. Плід —
коробочка. Цвіте у червні —
вересні.

Поширення. Росте по всій терито-
рії України в мішаних лісах,
на луках, лісових галявинах і уз-
ліссях.
Сировина. Використовують тра-
ву, зібрану під час цвітіння рос-
лини. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Рослина містить
сапоніни, кумарини, флавоноїди,
аскорбінову кислоту, сліди алка-
лоїдів.
Фармакологічні властивості і ви-
користання.Рослина має крово-
спинні, знеболюючі й протиза-
пальні властивості. Використо-
вують при маткових і геморої-
дальних кровотечах, при ревма-
тизмі та алергії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 сто-
лова ложка трави на 200 мл окропу)
по столовій ложці 3 рази на день.
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217
ГВОЗДИКА РІЗНОБАРВНА
гвоздика разноцветная
Dianthus versicolor —
багаторічна трав'яниста опушена
рослина родини гвоздикових. Сте-
бла численні, висхідні, 20—50 см
заввишки. Листки супротивні, лі-
нійно-ланцетні, цілокраї, 2—
7 мм завширшки. Квітки правиль-
ні, двостатеві, розміщені по-
одинці на верхівках стебла та
його гілок, 5-пелюсткові; пе-
люстки зубчасті, зісподу зеле-
наві, зверху рожево-пурпурові.
Плід — коробочка. Цвіте у черв-
ні — серпні.
Поширення. За даними, які по-
требують перевірки, трапляється
в північних районах Ворошилов-
градської області на степах і ка-
м'янистих схилах.
Сировина. Використовують траву,
заготовлену під час цвітіння
рослини. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава Г. р. мі-
стить сапоніни і алкалої-
ди (0,07 % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина проявляє
кровоспинні, спазмолітичні, зне-
болюючі, протизапальні, анти-
токсичні, в'яжучі та сечогінні
властивості. Найчастіше її вико-
ристовують як засіб, що підвищує
тонус матки, регулює місячні,
зупиняє маткові, гемороїдальні
й інші внутрішні кровотечі, та як
абортивний засіб. Інколи її вико-
ристовували при проносах, про-
студі (як потогінний засіб), при
укусах скажених тварин, а також
при епілепсії, еклампсії та інших
судомах.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО —настій трави (1 столо-
ва ложка подрібненої трави на 200 мл
окропу, настоюють 2 години) по 1 сто-
ловій ложці тричі на день; рідкий
екстракт (25 г трави на 200 мл окропу,
випарюють наполовину) по 1 чайній
ложці тричі на день; настій трави
на прованській олії (у співвідношенні
1:10, настоюють 8 днів, віджимають)
по 5—10 крапель тричі на день.
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ГЕМОРОЙНА ТРАВА —
однорічна трав'яниста темно-зе-
лена рослина родини гречкових.
Те саме, що й гірчак шорсткий.
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ГЕРАНЬ БОЛОТНА
герань болотная
Geranium palustre —
багаторічна трав'яниста росли-
на родини геранієвих. Стебло 40—
70 см заввишки, прямостояче,
вкрите жорсткими відхиленими
простими волосками. Листки п'я-
тикутні: нижні — в прикореневій
розетці, пальчасто-5-7-розділь-
ні; верхні — трироздільні. Квітки
правильні, двостатеві, 5-пелюст-
кові, фіолетово-червоні, рідше —
пурпурові, в пазушних зонтиках.
Плід сухий, розпадається на 5 од-
нонасінних часток. Цвіте у лип-
ні — вересні.
Поширення. Трапляється в лісо-
вих районах і зрідка — на півно-
чі Лісостепу на болотах і во-
логих луках.
Сировина. Використовують тра-
ву, зібрану під час цвітіння рос-
лини. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава Г. б. мі-
стить дубильні речовини та ас-
корбінову кислоту.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати Г. б. ви-

являють в'яжучу дію. В народній
медицині їх використовують при
легеневих кровотечах, гастритах
і хронічних ентероколітах, при
дизентерії та розладах травлен-
ня, які супроводяться проноса-
ми. Відварами трави полощуть
горло при ангінах, промивають
гнійні рани.
Лікарські формн і застосування. На-
стій трави (2 чайні ложки сухої трави
на 2 склянки холодної води, настою-
ють 8 годин) по 1 столовій (дітям —
по 1 чайній) ложці кожні 2 години:
настойку трави (у співвідношенні 1:10,
на горілці) по 20 крапель при болях
у серці.
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ГЕРАНЬ
ВЕЛИКОКОРЕНЕВИЩНА
герань крупнокорневищная
Geranium macrorrhizum —
багаторічна трав'яниста кошла-
тозалозиста, з сильним приємним
запахом рослина родини гераніє-
вих. Стебло прямостояче, 20—
40 см заввишки, вгорі розгалу-
жене. Кореневище довге і міцне,
до 1 см завтовшки, горизонталь-
не, розташоване близько до по-
верхні грунту, вкрите залишками
тогорічних листків. Прикорене-
ві листки довгочерешкові, в ро-
зетці, пальчасто-5—7-роздільні;
верхні — сидячі, супротивні, три-
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роздільні. Квітки правильні, дво-
статеві 5-пелюсткові, зібрані по
2 на довгих квітконосах; пелю-
стки 13—15 мм завдовжки, роже-
во-фіолетові, криваво-червоні або
блідо-рожеві, тичинки в 2—2,5
рази довші за чашечку. Плід —
коробочка, що розпадається на
5 однонасінних часток. Цвіте
у червні — липні.
Поширення. Рослина трапляєть-
ся зрідка на кам'янистих місцях
у передгір'ях та в гірському по-
ясі Карпат. Подекуди вирощують
як декоративну запашну росли-
ну, іноді вона дичавіє (Крим,
Молдавія).
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
свіже листя (Folia Geranii mac-
rorrhizi) і кореневища (Rhizoma
Geranii macrorrhizi). Листя заго-
товляють під час цвітіння росли-
ни (зрізують усю надземну ча-
стину, а потім обривають листя).
Одночасно з травою можна зби-
рати й кореневища, які також
використовують свіжими (сухі
йдуть для фарбування вовни
в коричневий колір). Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Листя містить
флавоноїди, флобафени, до 0,1 %
ефірної олії, в складі якої є сек-
світерпенові вуглеводи, кетони
і спирти, зокрема, гермакрол (50—
67 % ), борнеол, гераніол, кар-
вакрол, цитронелол, терпінолен,
цимол, куркумен і селінен. У всіх
частинах рослини є дубильні
речовини (в корінні їх до 16 % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Герань великокоре-
невищна має в'яжучі властиво-
сті (танін), знижує тиск крові
(флобафени), впливає на роботу
серця (флавоноїди). В народній
медицині рослину використову-
ють при шлункових розладах
і діареї, а зовнішньо — для ванн
при епілепсії, припливі крові
до голови, при паралічу лицьово-
го нерва і болях у попереку, для
компресів при катаракті, запаль-
них захворюваннях шкіри та ва-
рикозному розширенні вен. Сві-
же подрібнене листя приклада-
ють на рани й варикозні вени.
Ефірну олію різнобічно викори-
стовують у парфюмерній про-
мисловості.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку з свіжого
листя (3 столові ложки сировини
на 100 г спирту, настоюють 3 доби
в темному місці) п'ють по 20 крапель
у ложці води вранці натщесерце і вве-
чері перед сном при підвищеному
кров'яному тиску; 2 чайні ложки по-
дрібнених свіжих кореневищ настою-
ють 8 годин на склянці холодної
кип'яченої води, проціджують і випи-
вають за день рівними порціями
при діареї.
ЗОВНІШНЬО — холодний настій (маце-
рат) свіжих кореневищ (готують, як
у попередньому прописі) для ком-
пресів.
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ГЕРАНЬ КРИВАВО-ЧЕРВОНА
герань кровяно-красная
Geranium sanguineum —
багаторічна трав'яниста відстов-
бурченоволосиста рослина ро-
дини геранієвих. Має товсте зде-
рев'яніле кореневище. Стебло від
основи розгалужене, рідше —
просте, лежаче або висхідне,
25—50 см заввишки. Листки
нирковидні або округлі, паль-
частороздільні, з широко надрі-
заними сегментами на 3 і більше
лінійних часток. Квітки правиль-
ні, двостатеві, 5-пелюсткові, кри-
ваво-червоні, одиничні, на дов-
гих квітконіжках. Плід сухий,
розпадається на 5 однонасінних
часток.
Поширення. Росте в усіх лісових
і лісостепових районах, у гірсько-
му Криму, рідше — в степових
районах по чагарниках, у лісах.
Заготівля і зберігання. Вико-
ристовують траву і корені. Траву
заготовляють під час цвітіння
рослини, корені — восени, після
дозрівання плодів. Сухих коре-
нів виходить 20 % . Зберігають
готову сировину в сухих примі-
щеннях. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Надземна частина
рослини містить аскорбінову кис-
лоту, каротин, гіркі і слизисті ре-

човини; корені — галову кислоту,
гераніїн {3 % ). У всіх «частинах
рослини знайдено дубильні й смо-
листі речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Наявність у росли-
ні дубильних речовин зумовлює
її в'яжучі й протизапальні власти-
вості, що робить ефективним ви-
користання Г. к. при запальних
захворюваннях кишечника. На-
стій трави у вигляді полоскань
виявляє позитивну дію при запа-
леннях слизової оболонки верх-
ніх дихальних шляхів. Відвар ко-
реневища з корінням використо-
вували в народній медицині як
протипухлинний засіб і в дер-
матології.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 чайна
ложка трави на 200 мл холодної води,
довести до кипіння, настояти в закритій
посудині 2 години) по 1 столовій ложці
через кожні 2 години.
ЗОВНІШНЬО — настій трави застосо-
вують для полоскань; настій кореневищ
(2 чайні ложки на 2 склянки холодної
води, настоюють 8 годин) — для компре-
сів при алергічних дерматитах; відвар
кореневищ (2 столові ложки на 1 л окро-
пу, кип'ятять 10 хв, проціджують) за-
стосовують теплим для примочок при
тріщинах заднього проходу (Fissura
аnі).
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ГЕРАНЬ ЛІСОВА
герань лесная
Geranium sylvaticum —
багаторічна трав'яниста рослина
родини геранієвих. Має верти-
кальне або косе, вгорі потовщене
кореневище. Стебло прямостояче,
вгорі розгалужене, відхиленоза-
лозисто-волосисте, 25—60 см зав-
вишки. Листки округло-нирко-
видні, 5—7-роздільні, поділені на
широко ромбічні частки, зверху
залозисто-опушені, зісподу опу-
шені лише по жилках. Квітки пра-
вильні, двостатеві, 5-пелюсткові,
бузкові, в щитковидному суцвітті,
зібрані по 2 на вилчасто розгалу-
жених квітконіжках. Плід сухий,
розпадається на 5 однонасінних
часток. Цвіте у травні — липні.
Поширення. Трапляється в лісо-
вих районах і зрідка — на півночі
Лісостепу з лісах серед кущів
і на луках.
Сировина. Використовують траву,
зібрану під час цвітіння рослини.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. У надземній
частині виявлено дубильні речо-
вини й алкалоїди.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
Г. л. використовують як в'яжучий
засіб при проносах, дизентерії,
гострих і хронічних ентероколі-
тах.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (2 чайні лож-
ки сухої трави на 2 склянки холодної
води, настояти 8 годин, процідити) —
по 1—2 чайні ложки кожні 1—2 години.
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ГЕРАНЬ ЛУЧНА
герань луговая
Geranium pratense —
багаторічна трав'яниста опушена
рослина родини геранієвих. Має
товсте здерев'яніле кореневище.
Стебло прямостояче, вгорі щит-
ковидно-розгалужене, 30—80 см
заввишки. Листки округло-нир-
ковидні глибокороздільні: нижні
довгочерешкові, 7-роздільні, в
прикореневій розетці; серединні
й верхні — сидячі, відповідно 5-
і 3-роздільні, поділені на ром-
бічні частки. Квітки правильні,
двостатеві, 5-пелюсткові, синьо-
фіолетові, в щитковидному су-
цвітті. Плід сухий, розпадається
на 5 однонасінних часток. Цвіте
у червні — серпні.
Поширення. Росте в усіх лісових
і лісостепових районах України на
луках, у лісах, по чагарниках.
Сировина. Використовують траву
і корені. Траву заготовляють під
час цвітіння рослини, корені —
восени або навесні. Рослина не-
офіцинальна.

Хімічний склад. Усі частини ро-
слини містять дубильні речовини:
корені — 19—38 % , квітки — бли-
зько 16,3 % . У листках є значна
кількість аскорбінової кислоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Екстракти Г. л. за-
лежно від дози здатні збуджува-
ти або пригнічувати центральну
нервову систему, зумовлювати
місцеве подразнення. В народній
медицині препарати Г. л. вико-
ристовують при проносах, матко-
вих кровотечах та епілепсії. Зов-
нішньо — настій або відвар вико-
ристовують для полоскань при
зубному болі, для спринцювань
при гінекологічних хворобах, а
також для обмивань і компресів
при гнійничкових і виразкових
хворобах шкіри та при екземах.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар (ЗО г коре-
нів або 5 столових ложок трави
на 200—300 мл окропу) по 1 столовій
ложці через 1—2 години при простих
і кривавих проносах, післяпологових
кровотечах, надмірних місячних; сік
свіжої трави по 20—30 крапель через
2—3 години при кровохарканні, матко-
вих і гемороїдальних кровотечах.
ЗОВНІШНЬО — відвар трави або ко-
ренів підвищеної концентрації для
полоскань, компресів і спринцювань;
порошок трави для зупинки кровотеч.
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ГЕРАНЬ РОБЕРТОВА
герань Роберта
Geranium robertianum —
однорічна трав'яниста рослина
родини геранієвих. Стебло пря-
мостояче, розгалужене, разом з
черешками листків відстовбур-
чено-залозисто-волосисте, при
основі — здебільшого червонясте.
Листки 5-кутні, п'ятірні або трій-
часті з вузькими глибокоперисто-
розсіченими частками. Квітки
правильні, двостатеві, 5-пелюст-
кові, у двоквіткових пазушних
зонтиках. Пелюстки рожево-чер-
воні, часто з білуватими смуж-
ками. Плід сухий, розпадається
на 5 однонасінних часток. Цвіте
у червні — вересні.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України в мішаних лісах,
серед кущів.

Сировина. Використовують тра-
ву, зібрану під час цвітіння рос-
лини. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад, фармакологічні
властивості і використання, лі-
карські форми і застосування —
усе так, як у статті Герань
криваво-червона.
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ГИКАВКА СИВА
икотник серый
Berteroa incana —
дворічна сірувато-зелена від зір-
частих волосків рослина родини
хрестоцвітих. Стебло прямостоя-
че, розгалужене, 20—40 см зав-
вишки. Листки чергові, ланцетні,
цілокраї або рідкодрібнозубчас-
ті; прикореневі — черешкові, сте-
блові — сидячі. Квітки дво-
статеві, правильні, білі, в довгих
гронах. Плід — стручечок. Цвіте
у травні — листопаді.
Поширення. Росте як бур'ян біля
жител, уздовж доріг, на полях
по всій території України.
Сировина. Використовують квіт-
ки або траву. Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад ще не вивчено.
Використання. В народній меди-
цині траву Г. с використовува-
ли при мігрені, гикавці, ядусі, бі-
лях, маткових кровотечах. Ванни
з відвару трави Г. с вважають-
ся ефективним засобом від схуд-
нення і судом у дітей у перші
2 роки життя (спазмофілія). При
проносі (особливо у дітей) ре-
комендується вживати настій кві-
ток рослини.
Лікарські форми і застосування. На-
стій (1—2 столові ложки квіток на
1 склянку окропу) по 1 столовій ложці
через кожні 2 години.
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ГІБІСК ЇСТІВНИЙ
бамия
Hibiscus esculentus —
однорічна трав'яниста рослина
родини мальвових. Стебло роз-
галужене, 1,5—2 м заввишки.
Листки довгочерешкові, серце-
видні, 3—7-лопатеві або пальчас-
тороздільні з широкоовальними
зубчастими частками. Квітки дво-
статеві, правильні, великі, оди-
ничні в пазухах листків; віночок
жовтий, при основі — з темною
плямою. Плід — коробочка, з 5—
11 гранями. Цвіте у липні —
серпні.
Поширення. Культивують на пів-
дні як харчову рослину.
Сировина. Споживають (відваре-
ними або консервованими) моло-
ді (3—6-денні) зав'язі.
Хімічний склад. Молоді зав'язі
містять значну кількість білків,
слиз, аскорбінову кислоту (до
45 мг% ), каротин, вітаміни гру-
пи В.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина має сечогін-
ні властивості. Плоди Г. ї.— цін-
ний дієтичний продукт для хворих
на гастрит і виразкову хворобу
шлунка й дванадцятипалої кишки,
їх їдять вареними або смаженими,
використовують для приготування
супів і соусів, сушать, заморо-
жують, консервують.
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ГІНКГО ДВОЛОПАТЕВЕ
гинкго двулопастный
Ginkgo biloba —
листопадна голонасінна рослина
родини гінкгових. Дводомне де-
рево до 25 м заввишки, релікт тре-
тинного періоду. Досягає віку
1000 років. Листки довгочере-
шкові, шкірясті, віялоподібні, з
віялоподібним жилкуванням, з
однією або кількома виїмками
по краю. Чоловічі квітки сереж-
ковидні, з численними тичинками;
жіночі — на довгих ніжках, роз-
галужених на кінці на дві або
більше гілочки, які закінчуються
насінним зачатком. Насіння кіс-
тянковидне, схоже на жовту сли-
ву, з м'ясистою оболонкою. Цвіте
у травні.
Поширення. Походить з Китаю.
Культивують у ботанічних садах і
парках як декоративну рослину.
Заготівля і зберігання. З лікуваль-
ною метою використовують ли-
стя і плоди. Листя (Folia Ginkgo
bilobae) збирають протягом усьо-
го вегетаційного періоду і на-
віть восени. Після перших мо-
розів збирають опале насіння
(Fructus Ginkgo), ядро відок-
ремлюють від м'ясистої оболонки
(має неприємний запах — наяв-
ність масляної кислоти), промива-
ють і сушать на решетах при кім-
натній температурі. Рослина нео-
фіцинальна.
Хімічний склад. Листя містить
кемпферол, кверцетин, гінкгетин,
білобетин та інші флавоноїди;
аментофлавон (біфлавоноїд), но-
накозан, гексакозанол, пініт; ши-
кімову, ліноленову, хінну та
гідрогінкголову кислоти; лактони,
терпени, катехіни, віск, крохмаль,
маннан, пентозан, β-ситостерин,
жирну та ефірну олії. В м'ясистій
оболонці насіння є масляна, ва-
леріанова, пропіонова та гінк-
голова кислоти й деякі токсичні
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речовини. В самому насінні
міститься до 13 % білка, 68 % кро-
хмалю, 3 % жирної олії, крім того
є цукри, пентозан, аргінін, сито-
стерол, фітостерол, аспарагін, ра-
фіноза, ксилан, каротин, гінкге-
тин, білобол та гінол. У деревині
є близько 2,5 % смоли, 5 % ефірної
олії, до 0,5 % α-сезаміну.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати з листя
Г. д. виявляють спазмолітичну, су-
динорозширювальну і бактеріо-
статичну дію. Експериментально й
клінічно підтверджено, що вони
прискорюють кровообіг у перифе-
ричній і мозковій ділянках і спри-
яють постачанню кисню до них,
причому не виявляють жодної по-
бічної дії, не впливають на
кров'яний тиск і частоту серце-
вих скорочень та дихальних актів.
Призначають як активатор судин
при артеріосклеротичній ангіо-
патії, діабетичних ушкодженнях
судин з загрозою гангрени, при
ушкодженнях судин нікотином у
завзятих курців, при недостатньо-
му кровопостачанні мозку, хворо-
бі Рейно (спазми судин кінцівок),
а також при бронхіальній астмі.
Особливе значення препарати Г. д.
мають у геріатрії, бо їхня дія
починається повільно й довго
утримується. Інших препаратів
рослинного походження з такою
самою дією немає. Слід відзначи-
ти, що ці властивості листя Г. д.
в східній медицині відомі не були,
його використовували лише як
засіб від глистів та як репелент.
Ширше застосовувалося в китай-
ській традиційній медицині на-
сіння: його вживали від кашлю,
астми, туберкульозу легень (дію
підтверджено і клінічно), від за-
порів і як седативний засіб,
зовнішньо — від деяких хвороб
шкіри та як косметичний засіб
(настій в олії або вині). Сік
м'ясистої оболонки вживали від
корости та лобкових вошей. Під-
смажене або варене насіння вжи-
вається в їжу, воно сприяє трав-
ленню, але спожите у великій
кількості може спричинити отру-
єння. В Китаї сире насіння вва-
жалося за протиотруту і як кан-
церостатик (експериментально не
підтверджено). Екстракт із сві-
жого листя Г. д. входить до складу
галенових препаратів тебоніну
(ФРН) та гінкору (Франція), які
в СРСР аптеками не відпуска-
ються.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—відвар (15 г сухого
листя на 200 мл води, варити 3 хвили-
ни, настоювати 10 хвилин), пити тричі
на день по третині склянки при скле-
розі судин мозку у людей похилого
віку і венозній недостатності ніг, вари-
козному розширенні вен та при геморої.

228

ГІРКОКАШТАН ЗВИЧАЙНИЙ,
каштан кінський
каштан конский обыкновен-
ный,
Aesculus hippocastanum —
високе (до 25 м заввишки) листо-
падне дерево родини гіркокаш-
танових. Листки супротивні, дов-
гочерешкові, пальчастоскладні, з
5—7 майже сидячими листочками.
Квітки неправильні, білі, з черво-
ними плямочками, зібрані в пря-
мостоячі, пірамідальні волоті.
Плід — коробочка, вкрита вели-
кими шипами. Цвіте у травні.
Поширення. Походить з Греції.
На території України розводять
у парках і садах як декоратив-
не дерево.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
кору молодих гілок (Cortex Aes-
culi hippocaslani), листя (Folia
Aesculi hippocastani), квітки
{Flores Aesculi hippocastani) і
плоди (Fructus Aesculi hippo-
castani). Кору збирають навесні,
розрізають на куски і сушать від-
разу після збирання на відкри-
тому повітрі або в приміщенні,
яке добре провітрюється. Сухої
кори виходить 50 % . Квітки заго-
товляють у травні. Їх обшмор-
гують з грубого загального суц-
віття і сушать у перший день
на сонці, а потім — під наметом
або в приміщенні. Сухої си-
ровини виходить 16—17 % . Листя
заготовляють під час цвітіння
рослини, зрізаючи без черешків.
Сушать на вільному повітрі під
наметом або в приміщенні, яке
добре провітрюється, розстиле-

ючи тонким шаром (2—3 см).
Сухої сировини виходить 20—
22 % . Плоди збирають повністю
достиглими, коли вони почина-
ють падати. Сушать їх під на-
метом або в добре провітрюва-
ному приміщенні при темпера-
турі до 25°. Сухої сировини ви-
ходить 50 % . Зберігають готову
продукцію в сухому приміщенні.
Аптеки сировину не відпускають.
Плоди і листя експортуються.
Хімічний склад. Насіння містить
кумаринові глікозиди ескулін і
фраксин, глікозиди кверцетину і
кемпферолу, тритерпеновий са-
понін есцин, жирну олію (5—7 % ),
білкові речовини (до 10 % ), крох-
маль (до 50 % ), дубильні речовини
(близько 1 % ) ; у корі є ескулін,
фраксин, есцин, дубильні речо-
вини, цукри, аскорбінова кислота,
тіамін, філохінон; у листках —
глікозиди (3-монозиди кемпфе-
ролу і кверцетину), каротиноїди
(лютеїн і віолаксантин), пектинові
речовини; квітки багаті на фла-
воноїди (похідні кемпферолу і
кверцетину), дубильні й пекти-
нові речовини та слиз.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Терапевтична дія пре-
паратів Г. з. зумовлена наявністю
в них ескуліну, фраксину та ес-
цину, серед яких найбільшу біо-
логічну активність виявляє ес-
цин. Певне позитивне значення
мають і інші сполуки. Так, ак-
тивність чистого есцину в 5 раз
нижча за активність есцину в су-
міші з флавоноїдним комплексом
із Г. з. Серед галенових пре-
паратів, виготовлених з різних
частин рослини, найвищу актив-
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ність (при відносно невисокій
гострій токсичності) виявляє
спиртовий екстракт плодів. Екс-
периментально з'ясовано, що ек-
стракт плодів Г. з. виявляє про-
тизапальну і протинабрякову дію,
зменшує в'язкість крові, має
капілярозміцнюючі властивості,
знижує артеріальний тиск, нор-
малізує вміст холестерину і ле-
цитину в крові, зменшує ліпоїдоз
аорти і печінки. Доведено та-
кож вазотонічну, судинозвужую-
чу і знеболюючу дію росли-
ни. У вітчизняній і зарубіжній
медицині Г. з. використовують
для виготовлення препаратів, які
застосовують в основному при
різних судинних захворюваннях
та деяких інших хворобах. До
них належить беласкузин, ва-
зотонін, веногал, веностазин, дес-
кузан, ескувазин, ескувіт, ескузан,
есфлазид, репарил, руфаесцин
та інші. В СРСР дозволено ви-
користовувати ескузан і есфла-
зид. Галенові препарати Г. з.
широко використовуються в на-
родній медицині: свіжовидавле-
ний сік з квіток п'ють при варикоз-
ному розширенні вен, тромбо-
флебіті, атеросклерозі та геморої;
сік квіток, законсервований спир-
том, настойку квіток або пло-
дів — при варикозному розши-
ренні вен і геморої; настій
кори — при тривалій діареї, маля-
рії, та при хронічних бронхітах
у курців; відвар шкірки плодів —
при маткових кровотечах. У поєд-
нанні з іншими лікарськими рос-
линами Г. з. використовують
при гемороїдальних кровотечах,
варикозному дерматиті, подагрі,
артриті тощо. Як зовнішній за-
сіб використовують настій ко-
ри, настойку плодів, настій шкіри
плодів та свіже . потерте листя.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — сік з квіток по 25—
ЗО крапель два рази на день; сік
з квіток, законсервований спиртом у
співвідношенні 1: 2, по 30—40 г три-
чі на день; настій кори (1 чайна
ложка подрібненої сировини на 2 склян-
ки охолодженої кип'яченої води, на-
стоюють 8 годин, проціджують) по
30 мл 4 рази на день; настойку
(50 г квіток або плодів на 0,5 л
горілки) по 30—40 крапель 3—4 рази
на день; відвар шкірки плодів (5 г
подрібненої шкірки плодів на 200 мл
окропу, кип'ятити 15 хв) по столовій
ложці 3 рази на день; суміш кори
(15 г), квіток липи серцелистої і
бузини чорної (по 45 г) готують
як настій (1 столова ложка суміші
на 200 мл окропу) і п'ють по 1 склян-
ці 2 рази на день при артриті й
подагрі; столову ложку суміші квіток
Г.з. і горобини звичайної (по 20 г)
та квіток арніки гірської (10 г) напа-
рюють 20 хв на 200 мл окропу і
п'ють по 1 склянці два рази на день
при гемороїдальних кровотечах; дві
столові ложки суміші плодів Г.з.,
кори берези пухнастої і кори дуба
звичайного (по 20 г), слані моху іс-
ландського і трави хвоща польового
(по 50 г), трави астрагалу солод-

колистого і коріння ожини сизої (по
100 г), коріння ревеню тангутського
і квіток цмину піскового (по 30 г)
варять 5 хв у 400 мл окропу, настою-
ють до охолодження, проціджують і
п'ють по півсклянки 4 рази на день
при варикозному дерматиті (одночасно
корисно приймати місцеві ванни з від-
вару кореневищ дріоптерису чолові-
чого).
ЗОВНІШНЬО —настій кори (50 г сиро-
вини на 1л окропу, кип'ятять 15 хв,
настоюють 8 годин, проціджують) для
сидячих прохолодних ванн при гемо-
роїдальних кровотечах безпосередньо
після випорожнення (коли шишки
ще зовні) протягом 15 хвилин; відвар
кори (10 г кори на 200 мл окропу)
для холодних мікроклізмочок при ге-
мороїдальних кровотечах; відвар си-
ровини (15 г шкірки плодів на 250—
300 мл окропу, кип'ятять 10 хв)
для спринцювання двічі на день при
маткових кровотечах у клімактеричний
період (за умови відсутності злоя-
кісних пухлин); настойку шкірки пло-
дів (40 г сировини на 1 л спирту) для
розтирань при ревматоїдному артриті;
свіже подрібнене листя для припарок
або спиртову витяжку з плодів (2 части-
ни плодів заливають 1 частиною го-
рілки і настоюють 15 днів) для зма-
зувань при варикозному дерматиті.
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ГІРЧАК ВУЗЛУВАТИЙ
горец узловатый,
Polygonum nodosum —
однорічна трав'яниста темно-зе-
лена рослина родини гречкових.
Стебла підведені або висхідні,
розгалужені, 50—100 см заввишки.
Листки майже еліптичні або ви-
довженоланцетні, 2—15 см зав-
довжки і 0,1—5 см завширшки,
звужені в довгенький (до 3 см)
черешок, при верхівці не відтяг-
нуті, зісподу — крапчасто-залози-
сті, по середній жилці та з кра-
їв — короткощетинисті, зверху —
голі, без помітної плями. Піх-
ви листків (розтруби) 2—22 мм
завдовжки, голі, з дуже коротки-
ми війками по краю. Квітки
двостатеві, правильні, у волоти-
стих суцвіттях на кінці стебла
та головних гілок; оцвітина блі-
до-рожево-пурпурова або майже
біла, без залозок на спинці час-
ток. Плід — горішок. Цвіте у черв-
ні — вересні.
Поширення. Трапляється по вог-
ких луках, по берегах, нерід-
ко на мілководді на північному
заході Полісся.
Заготівля і зберігання — усе так,
як у статті Гірчак почечуйний.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад ще не вивчено.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Цей гірчак викорис-
товується в народній медицині
на рівні з гірчаком почечуйним.
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ГІРЧАК ЗЕМНОВОДНИЙ
горец земноводный,
Polygonum amphibium —
багаторічна трав'яниста, з міц-
ним розгалуженим кореневищем
рослина родини гречкових. Іс-
нує 2 форми: наземна — з пря-
мостоячим (15—50 см заввишки),
густо облистненим стеблом, опу-
шеним притиснутими щетини-
стими волосками, з короткоче-
решковими листками — і водя-
на — з плаваючими, розгалуже-
ними, довгими стеблами і довгоче-
решковими голими листками.
Листки чергові, прості, від видов-
женоеліптичних до лінійно-лан-
цетних. Квітки двостатеві, пра-
вильні, у безлистих густих ци-
ліндричних колосах на відокрем-
лених квіткових пагонах; оцвітина
рожева. Плід — горішок. Цвіте у
травні — червні.

Поширення. Росте майже по всій
території України (крім Полино-
вого Степу і Криму) у стоячій
і повільно текучій воді, по бо-
лотах, озерах і берегах річок.
Заготівля і зберігання. Викори-
стовують кореневища, заготовле-
ні восени або навесні. Викопані
кореневища обтрушують від зем-
лі, звільняють від надземної час-
тини, миють холодною водою,
розрізають на куски і сушать
під наметами або на горищі. Інко-
ли використовують листя, зібране
під час цвітіння рослини. Рос-
лина неофіцинальна.
Хімічний склад слабо вивчено.
Всі частини рослини містять ду-
бильні речовини (коріння— 18—
21, 7%, листя 5—10%). У траві
відмічено близько 31 мг% аскор-
бінової кислоти.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина має в'яжучі
й сечогінні властивості. Вико-
ристовується в народній медици-
ні як сечогінний засіб при нир-
ковокам'яній хворобі, а також
при подагрі, ревматизмі і як ан-
тиневралгічний засіб.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар кореневища
(1 чайна ложка свіжого кореневища
з коренями на 300 мл окропу, варять
10 хв, настоюють 2 години) по пів-
склянки тричі на день; настій листя
(2 чайні ложки сухого листя на 200 мл
окропу, настоюють 1 годину) по
півсклянки 3—4 рази на день.

231
ГІРЧАК ЗМІЇНИЙ,
ракові шийки, змійовик;
горец змеиный,
Polygonum bistorta —
багаторічна трав'яниста рослина
родини гречкових. Має дерев'яни-
сте, змійовидновигнуте кореневи-
ще. Стебло прямостояче, просте,
голе, 30—100 см заввишки. Прико-
реневі та нижні стеблові листки —
з довгими крилатими черешками,
видовженоланцетні або яйцевид-
но-ланцетні, при основі клиновид-
ні або серцевидні; верхні — си-
дячі, дрібні, вузькі. Квітки двоста-
теві, дрібні, блідорожеві, зібрані
на верхівці стебла в циліндричне
колосовидне суцвіття. Плід —
тригранний горішок. Цвіте з кін-
ця травня до середини липня.
Поширення. Росте на болотах, лу-
ках, лісових вологих галявинах
по всій території України.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
кореневища (Rhisoma Bistortae),

які заготовляють одразу після
цвітіння рослини. їх викопують,
обтрушують, звільняють від сте-
бел і коріння, миють і сушать
на сонці, в приміщенні, яке добре
провітрюється, або в сушарках
при температурі 50—60°. Сухої
сировини виходить 25 %. Строк
придатності — 6 років. Аптеки
сировину не відпускають.
Хімічний склад. Кореневище мі-
стить близько 25 % дубильних
речовин, вільну елагову і галову
кислоти, катехіни, оксиметилан-
трахінони, флавоноїди, крохмаль
(близько 26 % ), барвники та інші
речовини.
Фармакологічні властивості та
використання. Гірчак виявляє про-
тизапальну, в'яжучу, антибакте-
ріальну, кровоспинну та заспо-
кійливу дію. Є відомості, що
дубильні речовини гірчака ма-
ють протипухлинні властивості.
Галенові препарати з нього вико-
ристовують як в'яжучий засіб
при розладах кишечника (само-
стійно або в поєднанні з інши-
ми лікарськими рослинами), при
запаленні слизових оболонок і
хворобах сечового міхура. В на-
родній медицині рослину ви-
користовують при виразковій хво-
робі шлунка і дванадцятипалої
кишки, проносах, дизентерії, при
каменях у жовчному і сечо-
вому міхурах. Зовнішньо ліки
з цієї рослини використовують
при запальних процесах слизової
оболонки ротової порожнини і
горла, при катаральному стома-
титі, гінгівіті, пародонтозі та ін-
ших захворюваннях ротової по-
рожнини, для лікування екземи,
застарілих ран і фурункулів,
для спринцювань при білях у
жінок. Кореневище гірчака вхо-
дить до складу шлункових чаїв,
використовується при виробни-
цтві препаратів таніальбіну і тан-
салу.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — порошок кореневищ
по 0, 5—1 г тричі на день при проносах
і дизентерії; відвар кореневищ (20 г
сировини на 200 мл окропу) по 1 сто-
ловій ложці 3—4 рази на день при
проносах, гострих і хронічних захворю-
ваннях кишечника; відвар кореневищ
(20 г сировини на 1 л окропу) п'ють,
дотримуючи дієти без м'яса, солі, алко-
голю, риби і яєць по півсклянки тричі
на день при каменях у сечовому і жов-
чному міхурах; відвар суміші 5 г порош-
ку кореневищ гірчака і 1 чайної ложки
насіння льону звичайного в 200 мл
окропу п'ють по 1 столовій ложці через
кожні 2 години при кровотечах внутріш-
ніх органів.
ЗОВНІШНЬО — відвар кореневищ (20 г
сировини на 1 л окропу) для примочок,
промивань, полоскань і спринцювань;
мазь (свіжий сік кореневища, змішаного
з смальцем у співвідношенні 1: 2) для
лікування екземи. При тривалому вжи-
ванні препарати гірчака спричинюють
запори.
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ГІРЧАК ПЕРЦЕВИЙ,
водяний перець, собачий пе-
рець;
горец перечный
Polygonum hydropiper —
однорічна трав'яниста рослина
родини гречкових. Стебло пря-
мостояче, від основи розгалу-
жене, 20—70 см заввишки, над
осінь червоніє. Листки чергові, ви-
довженоланцетні, до обох країв
звужені, гострі або тупуваті, з
хвилястими цілісними краями;
піхви листків (розтруби) плів-
часті, червонуваті, з голим або
коротковійчастим краєм. Квітки
двостатеві, дрібні, по 2—3 в пуч-
ках, зібраних на верхівці стебла
й гілок у довгі звислі перерив-
часті колосовидні суцвіття; оцві-
тина рясно вкрита крапчастими
залозками, рожева або зеленаво-
рожева, 4—5-роздільна. Плід —
горішок. Цвіте з липня до
жовтня.
Поширення. Росте по берегах
річок, у канавах, на луках, у во-
логих лісах по всій території
України, крім Полинового Степу
і Криму.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
траву (Herba Polygoni hydropi-
peris), зібрану на початку цві-
тіння рослини. Зрізають на ви-
соті 10—15 см від землі. Су-
шать на відкритому повітрі в
затінку або на горищі, розсте-
ливши тонким шаром. Сухої
сировини виходить 20 %. Збе-
рігають у паперових мішках.
Строк придатності — 2 роки. Ап-
теки відпускають сировину.
Хімічний склад. Трава містить
глікозид полігопіперин, флаво-
ноїди (гіперозид, ізорамнетин,
кверцетин, кверцитрин, кемпфе-
рол, рамнетин і рутин), аскорбі-
нову кислоту (до 200 мг% ), ві-
таміни К, Е і каротин, а - сито-
стерин, органічні кислоти (мура-
шина, яблучна, оцтова, валеріа-
нова і галова), дубильні й смо-
листі речовини, ефірну олію,
макро- і мікроелементи (залізо,
марганец, магній, титан, срібло
та інші).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
гірчака мають кровоспинну, зне-
болюючу, протизапальну, заспо-
кійливу й антисептичну власти-
вості. Кровоспинна дія у них
поєднується зі здатністю стиму-
лювати скорочення м'язів матки
подібно до такої здатності ріж-
ків, але у препаратів Г. п. ця
властивість виявляється значно
слабше. В науковій медицині пре-
парати гірчака використовують
в основному як кровоспинний
засіб при маткових кровотечах
на грунті гіпотонії матки в
результаті запалень, при полі-
менореї різного генезу, при неве-

ликих гемороїдальних кровоте-
чах, при кровотечах з дрібних
судин і капілярів шлунка й кишок.
Частіше їх використовують як
допоміжний засіб у комплексній
терапії при маткових і внут-
рішніх кровотечах. У поєднан-
ні з іншими лікарськими рослина-
ми Г. п. використовують при про-
носах та ентероколітах. Зовніш-
ньо рослину використовують для
місцевих ванн при геморої, вуз-
луватій формі зобу, для ліку-
вання гнійних і гангренозних
ран, екземи, виразки гомілки
тощо.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — екстракт- гірчака пер-
цевого рідкий (Extractum Polygonii
hydropiperis fluidum), по 30—40 кра-
пель 3—4 рази на день; настій
трави (20 г, або 2 столові ложки
трави на 200 мл окропу) по третині
склянки 3—4 рази на день; настойку
трави (у співвідношенні 1: 4, на го-
рілці) по 30—40 крапель 3—4 рази
на день; порошок висушеної трави
по 1 г 2—3 рази на день; мазь (3 сто-
лові ложки суміші трави гірчака пер-
цевого, квіток льонку звичайного і
кори дуба звичайного, взятих порівну
настоюють, час від часу помішуючи,
на склянці розтопленого свинячого
сала протягом 12 годин, проціджу-
ють) для лікування гемороїдальних
гуль з болями і свербінням у зад-
ньому проході (добре змащений маззю
кусок марлі вводять у відхідник на
4—5 годин).
ЗОВНІШНЬО — свіжий сік трави гірча-
ка для змащування виразки гоміл-
ки (1—2 рази на день); свіжу подріб-
нену траву прикладають до потили-
ці при нежиті або головному болі;
відвар трави (50 г трави на 400 мл
окропу) для обмивань уражених ді-
лянок шкіри; настій трави (повна
пригорща сухої або свіжої трави на
2 л окропу, кип'ятять 15 хв, настою-
ють 20 хв) для сидячих ванн три-
валістю 15 хв при геморої. ПРОТИ-
ПОКАЗАНО вживати препарати Г. п.
при гломерулонефриті.

233
ГІРЧАК ПОЧЕЧУЙНИЙ,
сорочі лапки;
горец почечуйный
Polygonum persicaria —
однорічна трав'яниста рослина
родини гречкових. Стебло в ниж-
ній частині підведене або пря-
ме від основи, Гіллясте, рідше —
просте, 30—100 см заввишки.
Листки широколанцетні, посту-
пово загострені, з верхнього бо-
ку — з темно-коричневою плямою
або без неї. Листки піхви (роз-
труби) вкриті щетинками, щільно
обхоплюють стебло, по краю —
з довгими рясними війками. Квіт-
ки — в густих, недовгих колосках,
здебільшого рожеві, рідше — білі.
Плід — горішок. Цвіте з червня
до вересня.

Поширення. Росте по берегах
річок, на різних вологих місцях
по всій території України.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
траву (Herba Polygoni persica-
rіае), яку заготовляють у період
цвітіння рослини. Зрізають вкриті
листям квітконосні стебла. По-
жовкле листя і грубі частини
стебла відкидають. Сушать у
затінку на відкритому повітрі, в
добре провітрюваних приміщен-
нях або в сушарках при темпе-
ратурі 40—50°. Сухої сирови-
ни виходить 25 — 27 %. Строк
придатності — 2 роки. Аптеки від-
пускають сировину.
Хімічний склад. Трава містить
флавоноїди (авікулярин, гіперо-
зид, кверцитрин та інші), дубиль-
ні речовини (1, 5%), антрагліко-
зиди, вітаміни (рутин, аскорбіно-
ва кислота), органічні кислоти,
р-ситостерин, слиз, флобафени,
ефірну олію (0, 05 % ), цукри тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина виявляє ніж-
ну послаблюючу (за рахунок
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активізації перистальтики кишеч-
ника), кровоспинну {за рахунок
підвищення зсідання та в'язкості
крові}, сечогінну, протизапальну,
болетамувальну та судинозвужу-
вальну дію, тонізує м'язи матки,
посилює діяльність серця, ви-
являє гіпотензивний ефект. При
звуженні судин підвищення ар-
теріального тиску не спостеріга-
ється. Галенові препарати Г. п.
використовують головним чином
при ускладненому кровотечею ге-
морої, особливо у хворих з
атонічними запорами, при спаз-
матичних запорах. У гінекологіч-
ній практиці їх призначають при
вагініті (як в'яжучий і дезин-
фікуючий засіб}, при захворю-
ваннях, пов'язаних з матковими
кровотечами (гіпотонія матки,
надмірні місячні тощо). В народ-
ній медицині відвар трави вико-
ристовують для лікування ран,
виразок, лишаїв та висипів на
шкірі, ним полощуть горло при
ангіні й ларингіті. Свіжу потов-
чену траву прикладають до по-
тилиці при головному болі. Для
лікування ран використовують і
свіжий сік рослини.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— настій трави (дві сто-
лові ложки трави на 200 мл окропу)
по 1 столовій ложці 3 рази на день;
настойку трави (15 г на 200 мл го-
рілки) по 30—40 крапель 2 рази
на день; суміш трави Г. п., звіро-
бою звичайного і вовчуга польового
(по 15 г), листя подорожника великого
(10 г), квіток ромашки лікарської
(10 г), трави хвоща польового і су-
хоцвіту багнового (по 10 г), кори кру-
шини ламкої (10 г) готують як настій
(10 г суміші на 200 мл окропу} і
п'ють по третині склянки 3 рази на
день при геморої.

ЗОВНІШНЬО — настій трави (1 столова
ложка на 200 мл окропу) для об-
мивань, полоскань і спринцювань
(спринцювання проводять 1—2 рази на
день розчином, приготовленим шляхом
розведення 100 мл настою на 1 л
кип'яченої води}.

234
ГІРЧАК ШОРСТКИЙ,
геморойна трава;
горец шероховатый
Polygonum scabrum —
однорічна трав'яниста темно-зе-
лена рослина родини гречкових.
Стебла 30—60 см заввишки, прямі,
підведені або лежачі, розгалуже-
ні. Листки яйцевидно-ланцетні
або видовженоланцетні, коротко-
черешкові, часто тупуваті, зіспо-
ду — з крапчастими залозками,
зверху — з чорною плямою у виг-
ляді півмісяця. Піхви листків
часто трохи залозисті, по краю —
з дрібними війками. Квітки дво-
статеві, правильні, на помітних
квітконіжках, зібрані в колосо-
видні суцвіття; оцвітина зелена-
во-біла, зверху вкрита залозками.
Квітконоси густо вкриті жовту-
ватими залозками. Плід — горі-
шок. Цвіте у червні — жовтні.
Поширення. Росте на луках, як бу-
р'ян на полях і на городах пе-
реважно в лісових районах Украї-
ни.
Заготівля і зберігання. Викори-
стовують траву, зібрану під час
цвітіння рослини. Сушать під
наметом, на горищі або в при-
міщенні, яке добре провітрюєть-
ся. Зберігають у сухому місці.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить
дубильні речовини (6% ), окси-
метилантрахінон, галову кислоту,
листки — аскорбінову кислоту
(до 260 мг%).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментально
доведено, що рослина виявляє
антибактеріальну активність по
відношенню до дизентерійної па-
лички Флекснера. В деяких зару-
біжних країнах Г. ш. використо-
вують у науковій медицині як
кровоспинний і послаблюючий за-
сіб при геморої. У вітчизняній
народній медицині Г. ш. вико-
ристовують нарівні з гірчаком по-
чечуйним.
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ГІРЧИЦЯ БІЛА
горчица белая
Sinapis alba —
однорічна трав'яниста шорстко-
волосиста рослина родини ка-
пустяних (хрестоцвітих). Стеб-
ло прямостояче, вгорі галузисте,
30—60 см заввишки. Листки з че-
решками, перисторозсічені, з над-
різанозубчастими боковими част-
ками і більшою верхньою част-
кою, що нерідко зливається з
боковими. Квітки правильні, дво-
статеві, 4-пелюсткові, жовті, зіб-
рані в китиці. Плоди — стручки
з шаблевидним носиком, ліній-
ні, циліндричні, хвилясто-горбоч-
куваті, відходять від стебла під
прямим кутом. Цвіте у червні —
липні.
Поширення. Росте як бур'ян уз-
довж доріг, на полях і городах
по всій території України. Ін-
коли вирощують як олійну рос-
лину.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Гірчиця сарептська.
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ГІРЧИЦЯ САРЕПТСЬКА
горчица сарептская
Brassica juncea —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини капустяних (хрестоцвітих).
Стебло пряме, розгалужене, голе,
20—60 см заввишки. Листки на
черешках, зісподу по жилках —
з розсіяними жорсткими волоска-
ми; нижні — ліровидні, з довга-
стими боковими частками і біль-
шою овальною верхівкою, вер-
хні — ланцетні. Квітки правильні,
двостатеві, 4-пелюсткові, жовті,
зібрані в китицевидне суцвіт-
тя. Плоди — стручки, майже ци-
ліндричні, з довгим носиком, від-
хилені від стебла. Цвіте у трав-
ні — червні.
Поширення. Розводиться і трап-
ляється здичавілою на забур'яне-
них місцях у степовій і рідше —
в лісостеповій зонах.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
насіння (Semina Sinapis). Зби-
рають, коли дозрівають нижні
й серединні стручки. Рослина
в цей час набуває жовтого кольо-
ру, а нижні листки опадають.
Зрізані рослини досушують у сно-
пиках, слідкуючи за тим, щоб
не пересохли і щоб не висипа-
лося насіння, а потім обмоло-
чують і просівають на решето.
Зберігають у сухих приміщеннях
з доброю вентиляцією. Аптеки
сировину не відпускають.
Хімічний склад. Насіння містить
жирну олію, білки, слиз і глі-
козид синігрин, який під впли-
вом ферменту мирозину в при-
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сутності води розкладається на
сульфат калію, глюкозу й гір-
чичну ефірну олію, яка є силь-
ним подразником шкіри. До скла-
ду жирної олії входять гліце-
риди ерукової, олеїнової, ліно-
левої, міристинової та бегено-
вої кислоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Насіння рослини
збуджує апетит, посилює виділен-
ня шлункового соку, має протиза-
пальні й антисептичні власти-
вості, воно входить до складу
шлункового чаю, який вживають
для регулювання діяльності шлун-
ково-кишкового тракту. Насіння
Г. с вживають і при запорі
та отруєнні опіумом (як блювот-
не і проносне). Місцеве засто-
сування гірчичного порошку (гір-
чичники, ванни, компреси, розти-
рання гірчичним спиртом тощо)
основується на спроможності под-
разнювати шкіру й зумовлювати,
таким чином, перерозподіл крові
(постачання оброблених гірчицею
ділянок шкіри кров'ю стає інтен-
сивнішим). Гірчичники викори-
стовують при простудних захво-
рюваннях, бронхітах, плевритах,
бронхопневмоніях, їх приклада-
ють до больових зон при неврал-
гіях і радикуліті. Для рефлектор-
ного впливу на функцію крово-
обігу (при гіпертонічних кри-
зах, загрозливому інсульті, сте-
нокардії) гірчичники прикладають
на груди, потилицю, литкові м'язи,
на ділянку серця тощо. Гірчич-
ний спирт використовують для
розтирань при ревматизмі, ради-
куліті, невриті й простудних за-
хворюваннях та для лікування
ознобишів (Perniones). Гірчичні
ванни (загальні або місцеві) прий-
мають при простудних захво-
рюваннях або для запобігання
їхньому розвиткові (наприклад,
після сильного переохолоджен-
ня).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — насіння вживають
натщесерце по 10 насінин за 30 хв
до їди (щодня збільшуючи дозу, до-
водять її до 20 насінин); гірчичне
борошно вживають натщесерце по
чверті чайної ложечки за 30 хв
до їди (щодня збільшуючи дозу, дово-
дять її до повної чайної ложечки,
а щоб спричинити блювання й пронос
при отруєнні, борошно вживають по
1, 5 г з перервами, поки не буде
досягнуто бажаних наслідків); настой-
ку гірчичного борошна на горілці (у
співвідношенні 1: 10, настоюють 8 днів)
п'ють по 20—30 крапель перед їдою.
ЗОВНІШНЬО — гірчичний спирт для
розтирань і змазувань; гірчичники
на певні ділянки тіла, попередньо зма-
щені рослинною олією (змочити теп-
лою водою і прикласти до шкіри на
10 — 15 хв); гірчичні компреси (1 чайна
ложка гірчичного порошку на склянку
теплої води) на 1 — 10 хв при про-
студних захворюваннях у дітей; ванни
загальні (200—500 г подрібненого насін-
ня або гірчичного борошна на одну
процедуру) тривалістю 20 хвилин;
ванни для ніг (кілька ложок гірчич-
ного борошна на відро гарячої води);

2 столові ложки суміші потовченого
насіння Г. с (40 г), квіток ромашки
лікарської (40 г), листя розмарину
справжнього (20 г) заливають по-
ловиною літра холодної перекип'яченої
води, настоюють 20 хв, проціджу-
ють і використовують для компре-
сів і місцевих ванн для поліпшення
зрошування кров'ю шкіри кінцівок;
2 столові ложки суміші потовче-
ного насіння Г. с (60 г) І листя щав-
лії лікаpcькoї (40 г) заливають поло-
виною літра холодної перекип'яченої
води, настоюють 20 хв, проціджують
і застосовують, як у попередньому
прописі.
ПРОТИПОКАЗАНО вживати насіння Г.
с. при запаленні нирок і туберкульозі
легень.
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ГІРЧИЦЯ ЧОРНА
горчица чёрная
Brassica nigra, синонім Si-
napis nigra —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини капустяних (хрестоцвітих).
Стебло прямостояче, галузисте,
в нижній частині — разом з лист-
ками розсіяноволосисте, 50—
150 см заввишки. Листки з че-
решками, ліровидні, з великою
нерівномірною виїмчасто-зубчас-
тою верхівковою часткою; верх-
ні листки цілокраї, ланцетні. Квіт-
ки правильні, двостатеві, 4-пе-
люсткові, зібрані в китицевид-
не суцвіття; пелюстки ясно-жовті,
оберненояйцевидні, 5—6 мм зав-
довжки. Плоди — стручки (4-
гранні, притиснуті до стебла).
Цвіте протягом червня — серпня.
Поширення. Як дика або здичаві-
ла росте по всій території України
(крім Карпат і Криму) на забур'я-
нених місцях і по берегах річок.
Інколи її розводять.
Заготовля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як у
статті Гірчиця сарептська.
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ГІСОП ЛІКАРСЬКИЙ
иссоп обыкновенный
Hyssopus officinalis —
багаторічна трав'яниста дрібно-
опушена рослина родини губо-
цвітих. Стебла чотиригранні, під-
ведені, 20—50 см заввишки. Лист-
ки цілокраї, довголанцетні, до
8 мм завширшки, до основи кли-
новидно звужені, без помітного
черешка, крапчастозалозисті, з
трохи загорнутими на спідній
бік краями. Квітки неправильні,
двостатеві, яскраво-сині, іноді ро-
жеві; суцвіття переривчастоко-
лосовидне, майже однобічне.
Плід — з 4 горішків. Цвіте у черв-
ні — серпні.
Поширення. Походить з Півден-
ної Європи. На Україні виро-
щують у садах і на городах
як ефіроолійну рослину. Дичавіє.
Заготівля і зберігання. Викори-
стовують траву (верхівки стебла
до 20 см завдовжки), зібрану під
час цвітіння рослини. Сушать
під наметом або в приміщенні.
Сухої сировини виходить 20 %.
Зберігають у сухому приміщен-
ні в мішках. Рослина неофіци-
нальна.

Хімічний склад. Трава містить
ефірну олію (0, 6—1 % ), флавоної-
ди (0, 9%), тритерпенові кисло-
ти (урсолова, олеанолова), ду-
бильні й гіркі речовини, смоли,
камедь і барвники. До складу
ефірної олії входять 1-пінокам-
фон, α-пінен, (β-пінен, камфен,
цинеол, 1-пінокамфеол, пінокам-
феолацетат і сесквітерпени.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина має анти-
септичні й спазмолітичні власти-
вості. В багатьох зарубіжних
країнах Г. л. використовують у
науковій медицині, в СРСР —
лише в народній. У вигляді на-
стою або настойки його вжи-
вають як відхаркувальний засіб
при хронічних катарах верхніх
дихальних шляхів (бронхіти, тра-
хеїти, ларингіти), при бронхіаль-
ній астмі, поганому травленні,
хронічних колітах, метеоризмі й
запорах, як глистогінний засіб,
а також при анемії, неврозах,
стенокардії, ревматизмі та гіпер-
гідрозі. Місцево Г. л. викорис-
товують при запаленні очей, при
стоматитах, охриплості голосу,
захворюваннях глотки, для ліку-
вання забитих місць, синців, ран
та екзем.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1—2 сто-
лові ложки на 400 мл окропу, на-
стоюють 1 годину, проціджують) по
півсклянки 2—3 рази на день за
20 хв до їди (пити теплим); настой-
ку трави (20 г трави на 100—200 мл
горілки, настоюють 7 днів, проціджу-
ють) по 1 чайній ложці 2—3 рази
на день.
ЗОВНІШНЬО — настій трави (2 чайні
ложки трави на 200 мл окропу,
настоюють 30 хв) для полоскань, про-
мивань та компресів.

2 3 9
ГЛЕДИЧІЯ КАСПІЙСЬКА
гледичия каспийская
Gleditschia caspia —
невелике, 10—12 м заввишки, од-
нодомне дерево родини бобових.
Має великі нерозгалужені ко-
лючки. Листки непарноперисті
або двоперисті. Квітки дрібні,
одностатеві, зигоморфні (див. Зи-
гоморфна квітка), зеленкуваті,
в прикорочених пазушних кити-
цях. Плід — біб. Цвіте у червні.
Поширення. Походить з Північ-
ної Америки. На Україні розво-
дять як декоративне дерево в са-
дах і парках
Заготівля і зберігання, хіміч-
ний склад, фармакологічні власти-
вості і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Гледичія колюча.
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ГЛЕДИЧІЯ КОЛЮЧА
гледичия обыкновенная
Gleditschia triacanthos —
однодомне дерево родини бобо-
вих, 30—40 м заввишки. Стов-
бур і гілки несуть міцні розгалу-
жені колючки до 7 см завдовж-
ки. Листка парноперисті і дво-
перисті; листочки видовженолан-
цетні. Квітки неправильні, одно-
статеві, блідо-фіолетові або май-
же білі, в густих китицевид-
них суцвіттях. Плід — біб. Цвіте
у червні — липні, плодоносить у
вересні — жовтні. Плоди зимують
на дереві.
Поширення. Походить з Північ-
ної Америки. На Україні широко
розводять, культивують як деко-
ративну рослину.
Сировина. Використовують луш-
пиння плодів і молоде листя,
зібране в період розпускання.
Рослина неофіцинальна.
ХІМІЧНИЙ склад. У молодому ли-
сті міститься алкалоїд триакан-
тин (до 1 % ), аскорбінова кисло-
та; в лушпинні плодів — антра-
глікозиди (2, 6 % ), дубильні речо-
вини (3, 1 % ), вітамін К.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Алкалоїд триакантин
виявляє спазмолітичну дію, роз-
ширює кровоносні судини, зни-
жує кров'яний тиск. Вітчизняною
фармацевтичною промисловістю
випускався препарат триакантин,
який використовували при гі-
пертонічній хворобі, бронхіаль-
ній астмі, виразковій хворобі
шлунка і дванадцятипалої кишки,
при спастичних колітах та хро-
нічному холециститі. Останнім
часом препарат знято з вироб-
ництва. Галенові препарати луш-
пиння плодів виявляють послаб-
люючу дію.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — подрібнене лушпиння
плодів заварюють як чай (10 г на
200 мл окропу) і п'ють по 1 сто-
ловій ложці 3—4 рази на день при
хронічних запорах.
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ГЛЕКОПАР —
багаторічна трав'яниста з опуше-
ним стеблом рослина родини
розових. Те саме, що й парило
звичайне.
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ГЛЕЧИКИ ЖОВТІ,
латаття жовте, жовта водяна
лілія;
кубышка жёлтая
Nuphar lutea —
багаторічна водяна рослина роди-
ни лататтєвих. Має товсте пов-
зуче кореневище, вкрите руб-
цями від черешків. Листки пла-
ваючі, шкірясті, яйцевидно-оваль-
ні, цілокраї, з тригранними че-
решками. Квітки одиничні, вели-
кі, двостатеві; чашолистки пелю-
стковидні, зверху інтенсивно жов-
ті, зібрані дзвоником; пелюстки
коротші за чашолистки, жовті.
Плід ягодоподібний, гладенький.
Цвіте у червні — липні.
Поширення. Росте в стоячих і
повільно текучих водах по всій
Україні, крім Криму.
Заготівля і зберігання. Викори-
стовують кореневища, які заго-
товляють під час цвітіння росли-
ни і восени, вириваючи їх баг-
рами, або руками, попередньо
підрізавши ножами. Після того
як обріжуть листки, корені і
гнилі частинки, кореневища ми-
ють, ріжуть тонкими (3—5 мм
завтовшки) пластинками, які в
свою чергу подрібнюють на ку-
сочки завдовжки 1 —1, 5 см, роз-
стилають тонким шаром на па-
пері або мішковині, пров'ялюють
на сонці, а потім досушують
під наметом, на горищі або в су-
шарках при температурі до 60°.
Сухої сировини виходить 8—10 %.
Строк придатності — 2 роки. Ап-
теки сировину не відпускають.
Хімічний склад. Кореневище мі-
стить алкалоїди (нуфаридин, тіо-
бінуфаридин, неотіобінуфаридин,
нуфлеїн), дубильні, смолисті й
гіркі речовини, цукри і крохмаль
(до 44 % )

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Виготовлений з Г. ж.
препарат лютенурин діє бакте-
ріостатично на грампозитивні
мікроорганізми, фунгістатично — •
на патогенні гриби типу Can-
dida, виявляє, протитрихомонад-
ну активність, має сперматоцидні
властивості. Його призначають
при отитах різного походження,
при гострих і хронічних три-
хомонадних урогенітальних за-
хворюваннях, при лікуванні три-
хомонозів, ускладнених бактері-
альною і грибковою флорою, для
лікування захворювань шкіри й
слизових оболонок, спричинених
грампозитивними мікроорганізма-
ми і патогенними грибами типу
Candida, та як протизаплідний
засіб. У народній медицині від-
вар кореневищ Г. ж. п'ють при
запальних процесах травного
тракту, ревматизмі, лихоманці, за-
хворюваннях шкіри, надмірних мі-
сячних, імпотенції та фригід-
ності, а як зовнішній засіб — для
спринцювання при гострих і хро-
нічних трихомонадних кольпітах,
ускладнених бактеріальною і
грибковою флорою, та для за-
побігання вагітності. Борошно
з кореневищ Г. ж, використову-
ть як засіб боротьби проти
тарганів.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар кореневищ
(4 столові ложки подрібнених коре-
невищ на 1 л окропу, кип'ятять 5—
7 хв, охолоджують і проціджують) по
1 столовій ложці 3 рази на день
(перебільшення дози відвару спри-
чинює блювання, пронос, тривалий
сон або навіть смерть внаслідок
паралічу центральної нервової си-
стеми).
ЗОВНІШНЬО — відвар кореневищ (го-
тують, як у попередньому прописі)
для спринцювань. З готових аптеч-
них препаратів як зовнішній засіб
застосовують лютенурин (Lutenurinum)
у вигляді 0, 5 % лініменту, піхвових
кульок (по 0, 003 г) і таблеток (по
0, 003 г).
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2 4 3

ГЛІД КОЛЮЧИЙ,
глід звичайний;
боярышник колючий
Crataegus oxycanlha, сино-
нім С. laevigata —
деревце 2, 5—4 м заввишки або
кущ родини розових. Пазушні
колючки 1—2 см завдовжки, часто
їх не буває. Листки яскраво-
зелені, в обрисі оберненояйце-
видні, з клиновидною основою:
на плодоносних пагонах нижні
листки суцільні й лише на вер-
хівці зазублені, решта — вгорі
трилопатеві, зарубчасто-зубчасті;
на неплідних пагонах — 3—5-ло-
патеві, глибокорозсічені. Квітки
двостатеві, правильні, 2—3 стов-
пчикові, 5-пелюсткові, білі або
ледве рожеві, зібрані по 6—10 у
щитковидні суцвіття. Плоди яб-
луковидні, майже кулясті, шар-
лахово-червоні, з 2 кісточками.
Цвіте у травні — червні.
Поширення. Дико росте в лісах
Закарпаття. По всій території
України розводять у садах і пар-
ках.

Заготівля і. зберігання, у хіміч-
ний склад, фармакологічні влас-
тивості і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Глід криваво-чер-
воний.

2 4 4

ГЛІД КРИВАВО-ЧЕРВОНИЙ
боярышник кроваво-красный
Crataegus sanguinea —
невеличке (2—5 м заввишки) де-
рево або кущ родини розових.
На міцних пурпурово-коричневих
гілках розміщуються прямі ко-
лючки 2,5—5 см завдовжки. Лист-
ки зверху темно-зелені, зіспо-
ду — ясно-зелені, волосисті, від
оберненояйцевидних до широ-
коромбічних, неглибоко-3—7-ло-
патеві або великозубчасті з пил-
частими лопатями. Квітки пра-
вильні, двостатеві, 5-пелюсткові,
блідо-пурпурові, в густих щитко-
видних суцвіттях; тичинки — з
пурпуровими пиляками. Плоди
яблуковидні, кулясті, криваво-
червоні, рідше — оранжево-жов-
ті, з борошнистим м'якушем і
З—4 кісточками. Цвіте у травні —
червні.
Поширення. В дикому стані росте
в Сибіру та Середній Азії.
На території України вирощують
як декоративну рослину.
Заготівля і зберігання. Викори-
стовують квітки і плоди. Квіт-
ки (з листками або без них)
заготовляють на початку цвітін-
ня рослини, коли частина їх ще
не розкрилась. Сушать у затін-
ку. Сухої сировини виходить
18—20 % . Строк придатності —
один рік. Плоди збирають у пе-
ріод повного достигання. Сушать
при температурі 50—60 o.Сухої
сировини виходить 40 %. Строк
придатності — 2 роки. Квітки і
плоди відпускають аптеки.
Хімічний склад. Квітки містять
гіперозид, кверцетин, вітексин,
сапонаретин, орієнтин, гомоорі-
єнтин, рамнозиди вітексину, фе-

нолокислоти (кавова, хлорогено-
ва), аміни (холін, ацетилхолін,
триметиламін). У плодах знай-
дено органічні кислоти, цукри,
сорбіт, пектинові речовини (1,9 —
6,1 % ), аскорбінову кислоту (18 —
100 мг%), β-каротин (0,4—2,7
мг % ), вітамін К, фенольні сполу-
ки (антоціани — до 1200 мг %,
лейкоантоціани — 400—1500 мг % ,
катехіни, флавоноли, фенолокис-
лоти тощо), кумарини (0,7 —
3,4 % ), стерини, тритерпенові ки-
слоти (урсолову, олеанолову).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
Г. к. - ч. виявляють кардіото-
нічну, спазмолітичну, гіпотензив-
ну, седативну та десенсибілізу-
ючу дію. Глід здатний збільшу-
вати силу серцевих скорочень,
регулювати кров'яний тиск (під-
вищений — знижує, знижений —
підвищує), зменшувати збудли-
вість нервової системи, зумо-
влювати глибокий, спокійний і
тривалий сон, не спричинюючи
після пробудження станів пси-
хічного пригнічення. Слід від-
значити, що направленість те-
рапевтичної дії препаратів глоду
залежить від дозування. Якщо
малі дози впливають на серцеву
діяльність тонізуюче, то великі
є чудовим спазмолітичним і се-
дативним засобом. Надто великі
дози, в 4—5 разів більші за
звичайно призначувані, спричи-
нюють зайву сонливість і спо-
вільнення пульсу. Препарати рос-
лини малотоксичні, не мають
кумулятивних властивостей і не
спричинюють побічних явищ. Їх
використовують при різних захво-
рюваннях серцевого м'яза, зокре-
ма, при коронаритах, які супро-
водяться симптомами стенокар-
дії; при гіпертонічній хворобі,
особливо при склеротичній та ве-
гетативно-нєрвовій її формі; при
артеріосклерозі, нервово-психіч-
ному збудженні, запамороченнях;
при гострому суглобовому ревма-
тизмі, а також при клімакте-
ричному неврозі як засіб, що
зменшує збудливість нервової
системи й усуває різні болісні
симптоми, характерні для цього
періоду життя жінок. Квітки і
плоди Г. к.-ч. використовують
окремо або в поєднанні з ін-
шими лікарськими рослинами. Пе-
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ревагу слід надавати препара-
там, виготовленим з квіток рос-
лини (краще брати свіжі квіт-
ки), пам'ятаючи, що вони мало-
ефективні при декомпенсації сер-
ця.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку квіток (на-
стоюють 10 г свіжих квіток на 100 мл
70 % -ного спирту або міцної горілки
протягом 14 днів, проціджують) по 15—
30 крапель у чарці води 3 рази на
день (коли використовують настойку
як седативний або десенсибілізую-
чий засіб, дозу збільшують у 2—
3 рази); настій квіток (5 г, або одна
столова ложка висушених квіток на
200 мл окропу) по півсклянки 2—
З рази на день; настойку плодів
(настоюють 10 г сухих подрібнених
плодів на 100 мл 70 % -ного спирту або
міцної горілки протягом 14 днів,
проціджують) по 30—40 крапель у
чарці води; настій плодів (15 г або
столова ложка сухих подрібнених
плодів на 200 мл окроп у) по по-
ловині або третині склянки 2—3 ра-
зи на день; екстракт плодів (25 г
подрібнених плодів на 100 мл окро-
пу, кип'ятити до зменшення об'єму на-
половину) по 40 крапель 3 рази на
день; одну столову ложку з верхом
суміші квіток Г. к.-ч. (10 г), трави
собачої кропиви звичайної (20 г),
маренки запашної (20 г), листя ожи-
ни сизої (25 г) і трави сухоцвіту
багнового (15 г) настоюють 10 хв на
200 мл окропу і п'ють по 1 склян-
ці 3 рази на день при дратівливості,
істеричних припадках, клімактерії; од-
ну столову ложку суміші квіток
та плодів Г. к.-ч., трави хвоща польо-
вого, омели білої, зубків часнику
(по ЗО г), квіток арніки гірської
(10 г] і трави деревію звичайного (40 г)
настоюють на 200 мл окропу і п'ють
по чверті склянки 4 рази на день
при гіпертонічній хворобі; три столові
ложки суміші квіток та листя Г. к.-ч.
(20 г), кореневищ з корінням валеріа-
ни лікарської (20 г), трави собачої
кропиви звичайної (20 г), чебрецю
звичайного (5 г), материнки звичайної
(5 г), листя меліси лікарської (10 г),
м'яти перцево) (5 г), ш и ш о к х м е л ю зви-
чайного (5 г), квіток лаванди колос-
кової (5 г), трави горицвіту весня-
ного (5 г) і листя конвалії звичайно)
(5 г) настоюють до охолодження на
300 мл окропу і п'ють по півсклянки 3
рази на день при серцевих неврозах
(збір використовується в болгарській
офіцинальній медицині); дві столові
ложки суміші квіток і листя Г. к.-ч,.
(30 г), трави хвоща польового (15 г),
омели білої (ЗО г), квіток бузини
чорної (ЗО г), слані ламінарії цукри-
стої (5 г), листків меліси лікарсь-
кої (5 г), м'яти перцевої (5 г), трави
наберу садового (5 г), собачої кpo-
пиви звичайної (25 г), фіалки трико-
лірно) (15 г), листя берези пухна-
сто) (15 г), кореневищ з корінням
валеріани лікарської (10 г) і трави
барвінку малого (15 г) заливають 250 мл
окропу, кип'ятять 5 хв, настоюють
до охолодження, проціджують і випи-
вають протягом дня за 3 рази після
їди при гіпертонічній хворобі (збір
використовується в болгарській офі-
цинальній медицині). З готових аптеч-
них препаратів використовують на-
стойку глоду (Tinctura Crataegi) — по
20—30 крапель, рідкий екстракт глоду
(Extractum Crataegi fluidum) — по 20—
30 крапель 3—4 рази на день до
їди.

245
ГЛІД КРИВОЧАШЕЧКОВИЙ
боярышник кривочашечковый
Crataegus curvisepala, сино-
нім С. kyrtostyla —
дерево 1—4 м заввишки або кущ
родини розових. Гілки — з пазуш-
ними колючками до 1 см зав-
довжки. Листки зісподу поміт-
но світліші, з розсіянокоротко-
волосистою, з країв волохато-
війчастою пластинкою. Нижні
листки плодоносних пагонів су-
цільні, наступні за ними неви-
разно трилопатеві, вище — з доб-
ре виявленими трьома лопатями,
а верхні — 5—7-лопатеві, широ-
кояйцевидні до заокруглено-ром-
бічних. На неплідних пагонах
листки лопатеві до роздільних,
з дволопатевими нижніми сег-
ментами. Квітки правильні, дво-
статеві, одностовпчикові, 5-пелю-
сткові, блідо-рожеві або майже
білі, зібрані в складний щиток.
Плоди яблуковидні, видовжено-
еліпсоїдні або майже циліндрич-
ні, трохи опушені, спочатку жов-
тувато-бурі, пізніше — червону-
ваті, з одною кісточкою. Цвіте
у травні — червні.
Поширення. Росте на узліссях
по всій території України, крім
південно-степових районів; у Кри-
му — в горах.

Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Глід криваво-чер-
воний.

2 4 6

ГЛІД КРИМСЬКИЙ
боярышник крымский
Crataegus taurica —
невеличке (1 — 3 м заввишки)
деревце або кущ родини розо-
вих. Короткі бічні лагони закін-
чуються облистненими колюч-
ками близько 1 см завдовжки.
Листки шкірясті, двоколірні; на
плодоносних пагонах — клино-
видні, на верхівці — великозуб-
часті або тричінадрізані, з оберне-
нояйцевидною або округлою пла-
стинкою, на неплідних пагонах —
5—7-роздільні, при основі не-
рідко розсічені, лопаті в них
широкоовальні, по краю гостро-
зубчасті. Квітки двостатеві, пра-
вильні, двостовпчикові, рідше од-
но-тристовпчикові, 5-пелюсткові,
блідо-рожеві, зібрані в багато-
квітковий зонтиковидний щиток
(гілочки суцвіття, квітконіжки,
гіпантії й чашолистки — з гу-
стим білим повстисто-павутини-
стим опушенням). Плоди яблуко-
видні, винно-червоного кольо-
ру, у нижній частині виразно
п'ятигранні, з 1—2 (3) кісточка-
ми. Цвіте у травні — червні.
Поширення. Росте серед чагар-
ників та на кам'янистих схилах у
Криму.

Заготівля і зберігання, хіміч-
ний склад, фармакологічні власти-
вості і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Глід криваво-чер-
воний.
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ГЛІД ОБМАНЛИВИЙ
боярышник обманчивый
Crataegus fallacina —
кущ 2— 5 м заввишки родини
розових. На гілках останнього
порядку розвинені пазушні ко-
лючки 4—8 мм завдовжки. Лист-
ки дуже цупкі, на час плодо-
ношення шкірясті; зверху зелені,
зісподу — сизуваті, по краю вій-
часто-волосисті; на плодоносних
пагонах 3—5-лопатеві, на не-
плідних— 5—7-лопатеві, з 4 — 11
зубцями. Квітки правильні, дво-
статеві, 5-пелюсткові, одностовп-
чикові, блідо-рожеві або білі,
у складному широкому щитку.
Плоди яблуковидні, дрібні, еліп-
соїдні або яйцевидно-еліпсоїд-
ні, червонуваті, з 1 кісточкою.
Цвіте у травні.
Поширення. Росте в байрачних
дібровах, на узліссях та галя-
винах на півдні Лісостепу та в
Степу УРСР (на Правобереж-
жі — рідко|.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні власти-
вості і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Глід криваво-чер-
воний.
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ГЛІД ОДНОМАТОЧКОВИЙ
боярышник однопестичный
Crataegus monogyna —
дерево 3—7 м заввишки або
кущ родини розових. Має куля-
сту крону з колючими черво-
нувато-коричневими гілками; ко-
лючки близько 1 см завдовжки.
Листки знизу ясно-зелені, з вос-
ковою поволокою, зверху — тем-
но-зелені, блискучі; на плодо-
носних пагонах нижні листки
оберненояйцевидні, зубчасті, вер-
хні — 3—5-роздільні, на неплід-
них — глибоко 5—8-роздільні, їх-
ні лопаті по краю зубчасті.
Квітки правильні, двостатеві, од-
ностовпчикові, 5-пелюсткові, білі,
зібрані складним щитком. Плоди
яблуковидні, кулясті або ши-
рокоеліпсоїдні, коричнево-черво-
ні, з 1 кісточкою. Цвіте у черв-
ні.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України в підліску мі-
шаних і листяних лісів, на уз-
ліссях, лісових галявинах, на схи-
лах берегів і балок, у бай-
рачних лісах.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Глід криваво-черво-
ний.

249

ГЛІД П'ЯТИСТОВПЧИКОВИЙ,
глід чорноплодий;
боярышник пятипестичный
Crataegus pentagyna, синоні-
ми: С. melanocarpa, С. colchi-
са —
дерево 3—4 м заввишки або кущ
родини розових. Молоді пагони
волосисті, колючки нечисленні,
близько 1 см завдовжки. Листки
широкояйцевидні до яйцевидно-
трикутних, шкірясті, зверху зе-
лені, зісподу — сіро-зелені, з обох
боків волосисті. Нижні листки
плодоносних пагонів трилопатеві,
верхні — 5—7-лопатеві; листки
неплідних пагонів 5—8-лопатеві,
з великими косо-яйцевидними
пилчастонадрізаними прилистка-
ми. Квітки двостатеві, правильні,
З—5-стовгтчикові, 5-пелюсткові
білуваті,' в негустих густоопу-
шених щитках. Плоди яблуковид-
ні, короткоеліпсоїдні, чорні, з
сизою поволокою і червоним
м'якушем, з 3—5 кісточками.
Цвіте у травні — червні.
Поширення. Росте у світлих лісах
та на узліссях по всій тери-
торії України.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так,
як у статті Глід криваво-чер-
воний.
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ГЛІД СХІДНИЙ
боярышник восточный
Cmtaegus orientalis —
невелике, 1 —2 м заввишки, де-
ревце або кущ родини розових.
Листки на дуже коротеньких,
2—5 мм завдовжки, черешках,
шкірясті, від оберненояйцевидних
до заокруглено-ромбічних, ниж-
ні глибоко трилопатеві, верх-
ні — майже до середньої жилки
5—7-роздільні, поділені на дов-
гасті, по краю зубчасті частки,
всі з обох боків сіруваті від густо-
го м'якого опушення. Квітки
правильні, двостатеві, 4—5-стовп-
чикові, 5-пелюсткові, білі, рід-
ше — рожеві, зібрані в компакт-
не, густобілоповстисте щитко-
видне суцвіття. Плоди яблуко-
видні, кулясті, червонаво-оран-
жеві, з 4 — 5 кісточками. Цвіте у
червні — липні.
Поширення. Росте на сухих
кам'янистих схилах, по чагарни-
ках у Гірському Криму.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні власти-
вості і використання, лікарські
форми і застосування усе так,
як у статті Глід криваво-червоний.
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ГЛІД УКРАЇНСЬКИЙ
боярышник украинский
Crataegus ucrainica —
дерево 2 — 4 м заввишки або кущ
родини розових. Пазушні неплід-
ні пагони почасти перетворені на
улистнені колючки. Листки ши-
рокояйцевидні або ромбічні, крім
нижніх, 3 — 7-лопатеві, тонкошкі-
рясті: листки плодоносних паго-
нів 5—7-лопатеві, надрізанозуб-
часті або пилчасті; листки неплід-
них пагонів більші й глибше роз-
січені. Квітки двостатеві, правиль-
ні, двостовпчикові, зрідка одно-
тристовпчикові, 5-пелюсткові, ро-
жеві або блідо-рожеві, зібрані
по 10—20 у рідкі щитковидні су-
цвіття. Плоди яблуковидні, куля-
сті, темно-червоні, опушені, з 2 кі-
сточками. Цвіте у травні — червні.
Поширення. Росте в лісах та на
узліссях у лісових і північних
лісостепових районах України.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Глід криваво-червоний.
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ГЛІД ЧОРНОПЛОДИЙ —
рослина родини розових. Те са-
ме, що й глід п' ятистовпчи-
ковий.

253
ГЛІД ШАРЛАХОВИЙ
боярышник шарлаховий
Crataegus coccinea —
дерево 2—5 м заввишки або кущ
родини розових. Рослина з ко-
лючками. Листки тонкі, широко-
яйцевидні або яйцевидно-ромбіч-
ні, біля основи щирококлиновидні
або трохи серцевидні, 5—9-лопа-
теві або майже цілісні, по краю
подвійнозубчасті, зверху світло-
зелені, майже голі, зісподу — опу-
шені. Квітки двостатеві, правиль-
ні, 3—4-стовпчикові, 5-пелюстко-
ві, білі або рожеві, в негустих
щитковидних суцвіттях. Плоди
яблуковидні, шарлахово-червоні,
з борошнистим м'якушем. Цвіте
у травні — червні.
Поширення. Розводять у садах і
парках як декоративну рослину
по всій Україні.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні власти-
вості і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Глід криваво-черво-
ний.
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ГЛУХА КРОПИВА БІЛА,
мертва кропива;
яснотка белая
Lamium album —
багаторічна трав'яниста корене-
вищна м'якоопушена рослина ро-
дини губоцвітих. Стебло чотири-
гранне, пряме, 15—50 см заввиш-
ки. Листки супротивні, прості,
черешкові, яйцевидні, великопил-
часті, з серцевидною основою й за-
гостреною верхівкою. Квітки зи-
гоморфні (див. Зигоморфна квіт-
ка), білі або блідо-жовті, в гу-
стих кільцях. Плід — з 4 горішків.
Цвіте у травні — серпні.
Поширення. Росте розсіяно в за-
хідних і правобережних районах
України по чагарниках і засміче-
них місцях.

Заготівля і зберігання. Збирають
віночки квіток, висмикуючи їх з
чашечок. Зібрані віночки негайно
сушать під наметом або в примі-
щенні, розстеливши тонким (2—
З см) шаром на папері або тканині.
Важливо, щоб квітки зберегли бі-
лий колір. Сухої сировини ви-
ходить 16—20 % . Рідше викори-
стовують траву, яку заготовляють
під час цвітіння рослини. Рос-
лина неофіцинальна.
Хімічний склад. Квітки містять
дубильні речовини (до 10 % ), слиз,
сапоніни, ефірну олію (0,5 % ), ал-
калоїд ламін, феноли (4,4%),
цукор, аскорбінову кислоту. В
листках є слиз, каротин (14—
15 мг% ), аскорбінова кислота
(130 мг % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина використо-

вується в народній медицині як
кровоспинний, в'яжучий, сечогін-
ний і відхаркувальний засіб та як
засіб, що регулює обмін речовин.
Внутрішньо препарати Г. к. б. вжи-
вають при носових, легеневих,
гемороїдальних і маткових крово-
течах, при захворюваннях дихаль-
них шляхів і горла, в разі гост-
рих і хронічних запальних про-
цесів у сечовивідних шляхах
(уретрит, цистит, пієлонефрит),
при гострому та хронічному гло-
мерулонефриті, диспепсичних
розладах і безсонні. Як окремо,
так і в поєднанні з іншими лікар-
ськими рослинами Г. к. б. викори-
стовують для регулювання мен-
струального циклу, при болісних
менструаціях і дисменореї. Як зов-
нішній засіб настій квіток Г. к. б.
використовують у дерматології
(алергічні дерматити, екзема,
свербіння, розтріскування шкіри,
геморой, фурункули, виразки то-
що) , при ангіні й кровоточивому
гінгівіті та при білях у жінок.
Місцеве лікування проводять у
поєднанні з внутрішнім прийман-
ням настою квіток Г. к. б. для
посилення терапевтичного ефек-
ту.
Лікарські форми і застосування-
ВНУТРІШНЬО — настій квіток (1 столо-
ва ложка квіток на 200 мл окропу, на-
стоюють до охолодження) по півсклян-
ки 3—4 рази на день; свіжий сік рос-
лини (прокип'ячений на водяній бані)
по 2 столові ложки тричі на день при
анемії, гепатиті та холециститі; одну
столову ложку суміші квіток Г. к. б.,
трави приворотня звичайного, трави
деревію звичайного і короня валеріани
лікарської у співвідношенні 5 : 2 : 1 : 2
на склянку окропу настоюють 30 хв
і п'ють по півсклянки 3—4 рази на
день для регулювання менструального
циклу; одну столову ложку суміші кві-
ток Г. к. б., трави приворотня звичай-
ного, квіток ромашка лікарської і тра-
ви гірчака перцевого у співвідношенні
2 : 2 : 2 : 4 на 300 мл окропу варять 15 хв
і п'ють по 1—3 склянки на день при
болісних менструаціях і дисменореї.
ЗОВНІШНЬО — настій (4—5 чайних ло-
жок квіток на 200 мл окропу) для поло-
скань, обмивань, місцевих ванн, комп-
ресів та спринцювань.
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ГНІЗДО СОРОЧЕ —
трав'яниста жорстковолосиста з
двічі або тричі перисторозсіче-
ними листками рослина родини
селерових (зонтичних). Те саме,
що й морква дика.
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ГНОЙОВИК ЧОРНИЛЬНИЙ
навозник серый
Coprinus atramentarius —
гриб родини копринових. Ша-
пинка 3—5 см у діаметрі, сіра
або сіро-коричнева, борозенчаста,
овальна, згодом дзвониковидна,
конусовиднорозпростерта, у цент-
рі — з коричневими або вохряно-
коричневими притиснутими дріб-
ними лусками. Пластинки білі,
при достиганні гриба чорніють.
Ніжка порожниста. М'якуш моло-
дих плодових тіл білуватий, з при-
ємним запахом.
Поширення. Росте негустими пуч-
ками біля пеньків і стовбурів ли-
стяних дерев, в удобрених садах,
на вигонах і поблизу доріг по всій
території України.
Сировина. Збирають молоді пло-
дові тіла у травні — листопаді. Ви-
користовують свіжими.
Хімічний склад. Плодове тіло Г. ч.
містить білок, цукри, мінеральні
речовини, хімічну речовину ко-
прин тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Використовують як



117

засіб, що спричинює відразу до
горілки. Коприн, що міститься в
плодових тілах гриба, зупиняє
в організмі людини розклад алко-
голю на стадії ацетальдегіду, і це
спричинює отруєння, яке прояв-
ляється в сильній нудоті, про-
носі, серцебитті, сильному почер-
вонінні шкіри. Через кілька го-
дин потерпілий одужує, але при
повторному вживанні горілки (на-
віть наступного дня) настає реци-
див отруєння з такими самими
симптомами. Молоді плодові тіла
Г. ч. можна . варити, смажити,
тушкувати, пам'ятаючи, що вжи-
вати їх разом з алкоголем не
можна.
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ГОЛОВАТЕНЬ ЗВИЧАЙНИЙ
мордовник обыкновенный
Echinopsis ritro —
багаторічна трав'яниста білувато-
повстиста рослина родини айстро-
вих (складноцвітих). Стебло пря-
мостояче, здебільшого у верхній
частині розгалужене, 30—80 см
заввишки. Листки ланцетні, дві-
чі перисторозсічені, з ланцет-
ними або лінійно-ланцетними,
пилчасто-колючими частками;
нижні — черешкові, верхні — си-
дячі. Квітки двостатеві, трубчасті,
сині, в одноквіткових кошиках,
що утворюють кулясті головки.
Плід — сім'янка. Цвіте у липні —
вересні.
Поширення. Росте на степових
та кам'янистих схилах на півдні
Лісостепу, в Степу і в Криму.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують насіння. Збирають під час
побуріння кошиків. Досушені ко-
шики розбивають, а насіння відді-
ляють на віялках. Строк придат-
ності — 1 рік.
Хімічний склад. Насіння містить
алкалоїд ехінопсин (1,5—2%),
жирну олію (26—28 % ) тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Виділений з насіння
алкалоїд ехінопсин збуджує цент-
ральну нервову систему, тонізує
діяльність серця, підвищує артері-
альний тиск, активізує перифе-
ричну нервову систему, підви-
щує тонус м'язів судин, зменшує
головний біль, втомленість, усу-
ває загальну слабість, відновлює
сон і апетит. При збільшенні
дози препарат спричинює знижен-
ня артеріального тиску, спричи-
нює судому. Препарат ехінопсин
(Echinopsini nitras) застосовували
при лікуванні різних неврологіч-
них і терапевтичних захворювань
(атрофія зорового нерва, парез
і параліч, поліомієліт, радикуліт,
гіпотонія, міопатія тощо). Остан-
нім часом препарат знято з вироб-
ництва. Разом з тим продовжу-
ється розробка нових, досконалі-
ших препаратів з насіння голова-
теню звичайного.
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ГОЛОВАТЕНЬ КРУГЛОГОЛО-
ВИЙ
мордовник шароголовый
Echinops sphaerocephalus —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Стебло пряме, вгорі розгалу-
жене, 50—150 см заввишки. Лист-
ки зверху — з клейкими залозка-
ми, зісподу — сіруватоповстисті;
стеблові — яйцевидно-ланцетні,
перистороздільні, з видовженими
або трикутно-ланцетними, зде-
більшого загостреними частками,
які закінчуються шипиками. Квіт-
ки двостатеві, трубчасті, білува-
то-голубуваті, з темно-голубими
пиляками, в одноквіткових коши-
ках, які утворюють кулясті голов-
ки. Плід — сім'янка. Цвіте у черв-
ні — липні.
Поширення. Росте на узліссях, по
чагарниках, на схилах у Лісо-
степу і в Степу.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Головатень звичайний.
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259
ГОЛУБЕЦЬ
вічнозелений дуже галузистий
сланкий кущик родини водянко-
вих. Те саме, що й водянка чорна.

2 6 0

ГОНОБОБЕЛЬ
листопадний дуже розгалужений
кущик родини брусничних. Те
саме, що й буяхи.

261
ГОРДОВЛЯ
багаторічна трав'яниста рослина
родини мальвових. Те саме, що
й алтея лікарська.

2 6 2

ГОРИЦВІТ ВЕСНЯНИЙ,
жовтоцвіт весняний, заячий
мак, купавник, польовий кріп,
стародубка, чорногірка;
горицвет весенний
Adonis vernalis —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Стебла чис-
ленні, голі або злегка опушені,
прості або розгалужені, 5—20 см
заввишки. Низові ластки бурі,
лусковидні; серединні — сидячі,
тричіперисторозсічені, з вузьколі-
нійними частками. Квітки великі
(4—5,5 см у діаметрі), правильні,
одиничні, на верхівках стебел і
гілок; пелюстки яскраво-жовті,
видов женояйцевидні, в кількості
12—20. Плід — сім'янка. Цвіте у
квітні — травні.

Поширення. Трапляється на Ук-
раїні в лісостепових і степових
районах, у Криму (на яйлах),
зрідка — на півдні Полісся в сте-
пах, на схилах.
Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують

траву Г. в. (Herba Adonidis verna-
lis), яку заготовляють від початку
цвітіння рослини і до осипання
плодів, тобто з травня до початку
липня. Найкращою є сировина,
зібрана під час цвітіння рослини.
Рослину зрізують на висоті 5—
10 см від землі, вилучають по-
бурілі частини і сушать у су-
шарках при температурі 40—50 °С,
в добру погоду — на відкритому
повітрі, під наметом або на го-
рищі. Сухої сировини виходить
19—20 % . Строк придатності —
до 1 року. Аптеки сировину не
відпускають.
Хімічний склад. Трава містить
серцеві глікозиди, головними з
яких є адонітоксин, цимарин,
К-строфантин-β, ацетиладоні-
токсин, адонітоксол та вернадигін.
Крім того, трава містить геніни
(β-строфантидин, строфадогенін,
ацетил-строфадогенін та інші),
флавоноїди (адоніверніт, вітек-
син, гомоадоніверніт, фітостерин,
спирт адоніт тощо).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. За характером дії
препарати Г. в. належать до групи
серцевих глікозидів і посідають
проміжне місце між строфантом
і наперстянкою. Г. в. має кардіо-
тонічну дію, уповільнює ритм сер-
ця, подовжує діастолу, посилює
систолу, збільшує ударний об'єм
крові, помірно гальмує внутріш-
ньосерцеву провідність. Дія Г. в.
настає скоріше, але вона ко-
ротша і слабша за дію дигіта-
лісу. Препарати ґ. в. показані при
серцевій недостатності, яка су-
проводиться порушенням провід-
ності, бо дигіталіс у таких випад-
ках може спричинити явища сер-
цевої о блоку. Препарати Г. в.,
порівняно з іншими глікозидами,
мають дужче виявлену седативну
й діуретичну дію. Остання по-
в'язана зі вмістом у рослині ци-
марину, який має високу біологіч-

ну активність. Характер дії ци-
марину близький до строфантину,
але він має дужче виражені куму-
лятивні властивості. Порівняно з
наперстянкою кумулятивні вла-
стивості глікозидів Г. в. значно
менші. Г. в. застосовується при
функціональних неврозах серця,
вегетодистонії, інфекційних за-
хворюваннях, що проходять з ос-
лабленням серцевої діяльності,
при нервово-психічних хворобах,
ниркових захворюваннях з яви-
щами недостатності серцево-су-
динної системи та при гострих
приступах глаукоми. Г. в.— давній
народний засіб лікування серце-
вих і ниркових захворювань. Його
використовували при набряках
серцевого походження, як за-
спокійливий засіб при судомі,
кашлі, особливо при коклюші,
як болетамувальний засіб — при
ревматичних болях у суглобах і
м'язах. Г. в. застосовували й при
емфіземі, запаленні й туберкульо-
зі легень, при лихоманці, водян-
ці, жовтусі, тифі, грипі й скарла-
тині, а у вигляді присипок — при
пораненнях.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— настій трави '4—10 г
трави на 200 мл окропу) 3—5 раз на
день по 1 столовій ложці дорослим і
по половині — одній чайній або десерт-
ній ложці — дітям; екстракт горицвіту
сухий (Extractum Adonidis vernalis) для
приготування настою (4,0 : 200,0—6,0 :
: 200,0) і таблеток; адонізид (Adoni-
sidum) 2—3 рази на день по 20—40
крапель дорослим, а дітям по стільки
крапель, скільки їм років; адонізид
сухий (Adonisidum siccum) призна-
чають дорослим по 1 таблетці 2—4 рази
на день; одну столову ложку суміші
трави Г. в. (10 г), кореневища валеріани
лікарсько) (20 г), трави собачої кро-
пиви п'ятилопатевої (30 г) і листя ме-
ліси лікарської (40 г} настоюють 10 хв
на склянці окропу і п'ють по чверті
склянки вранці і ввечері при невро-
зах серця; одну столову ложку суміші
трави Г. в. (40 г), листя мучниці зви-
чайної (50 г), бруньок берези пухна-
стої (ЗО г) і трави хвоща п ольового
(20 г) заливають 1 склянкою окропу,
парять у духовці 2 години, кип'ятять
на малому вогні 5—10 хв і п'ють щодня
по 1 столовій ложці при набряках
ниркового походження, дотримуючись
безсольової дієти, постільного режиму
і приймаючи через день теплі ванни.
Г. в. входить до складу кардіовалену
і мікстури Бехтерева. Препарати НЕ
РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ призначати хво-
рим на виразкову хворобу шлунка
і дванадцятипалої кишки, гастрит і
ентероколіт. При вживанні їх можуть
виникнути диспепсичні явища. Зважа-
ючи на те, що Г. в.— сильнодіючий
засіб, вживати його треба під контро-
лем лікаря.
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2 6 3

ГОРІХ ВІДЬМИН —
невелике дерево або кущ родини
гамамелідових. Те саме, що й га-
маїлеліс віргінський.

2 6 4

ГОРІХ ВОЛОСЬКИЙ,
горіх грецький;
орех грецкий
Juglans regia —
однодомна рослина родини горі-
хових. Могутнє [10—25 (35) м
заввишки| дерево з розлогою кро-
ною і товстим гіллястим стовбу-
ром, вкритим ясно-сірою поздовж-
ньотріщинуватою корою. Листки
великі, чергові, непарноперисті, з
трьома — п'ятьма парами видов-
женояйцевидних, загострених,
зверху голих, зісподу — по кутах
жилок волосистих листочків.
Квітка одностатеві; тичинкові —
у пониклих' рожево-зелених се-
режках, маточкові — верхівкові,
одиничні або зібрані по 2—3.
Плід — несправжня кістянка. Цві-
те v квітні — травні, плоди дости-
гають у вересні.
Поширення. В дикому стані росте
в горах Малої Азії, на Кавказі
і в Середній Азії. На території
України розводять як плодове
дерево.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
листя (Folia Juglandis regiae), зе-
лені оплодні (Cortex Juglandis
regiae fructibus) і зелені, нестиглі
плоди. Збирають листочки, від-
щипуючи їх від центрального че-
решка, в суху погоду і після того,
як зникне роса, й відразу сушать,
розстилаючи тонким шаром і час
від часу перегортаючи. Почорнілі
листочки відкидають. Сухої сиро-
вини виходить 23—25 % . Оплодні
збирають при заготівлі плодів. Їх
розрізають навпіл і сушать у теп-
лих приміщеннях або в сушарках
при температурі 30—40°. Сухої
сировини виходить 20 % . Сухе
листя і оплодні експортують.
Аптеки таку сировину не від-
пускають. Зелені, недостиглі пло-
ди збирають у період молочно-
воскової стиглості, коли внутріш-
ня оболонка ще легко розрізаєть-
ся ножем.
Хімічний склад. Листя і оплодні
містять флавоноїди, дубильні
речовини, алкалоїди, вітаміни В1,
Е, аскорбінову кислоту (до 3000
мг % ), каротин (понад 30 мг % ),
ефірну олію (0,06%), кавову ки-
слоту, мікроелементи, а також
барвну речовину юглон (5-окси-
1,4-нафтохінон). Ядро горіхів має
52—78 % жирної олії, 9—20 % біл-
ка, 13—20 % вуглеводів, дубиль-
ні й ароматичні речовини, ві-
таміни та сполуки заліза і ко-
бальту.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати з листя

Г. в. мають протизапальні, рано-
загоювальні, в'яжучі й глисто-
гінні властивості, вони здатні зни-
жувати рівень цукру в крові,
збуджувати апетит, поліпшувати
травлення і обмін речовин при
хворобах шкіри. Внутрішньо на-
стій листя вживають при золо-
тусі, атеросклерозі, гастроенте-
ритах, проносах і нерегулярних
місячних, як загальнозміцнюючий
засіб — при знесиленні, авітамі-
нозах, скрофульозі й рахіті, як
допоміжний засіб — при цукро-
вому діабеті, а також при шкір-
них захворюваннях, що виникли
внаслідок порушення обміну ре-
човин (хронічна екзема, подагра
тощо). Місцево настій або відвар
листя використовують для поло-
скань при ангіні, стоматитах,
гінгівітах, розпушенні ясен, паро-
донтозі й кандидозах, для сприн-
цювань при білях у жінок, а також
для ванн і обмивань при поліар-
триті, подагрі, рахіті, скрофульозі
й хворобах шкіри (вугри, висипи,
гнояки, лишаї, екземи, шкірний
туберкульоз). Так само вико-
ристовуються й препарати, ви-
готовлені з зелених оплоднів. Слід
лише пам'ятати, що препарати з
листя і оплоднів підвищують
згортання крові, а це деяким хво-
рим протипоказано. Свіже подріб-
нене листя прикладають до ран
і виразок для прискорення їхньо-

го загоювання. Часто листя Г. в.
використовують у поєднанні з ін-
шими лікарськими рослинами.
Ядро горіхів рекомендується хво-
рим на атеросклероз, туберку-
льоз легень, гепатит і інші за-
хворювання печінки. При тубер-
кульозі легень корисно вжива-
ти горіхи з медом. Як дієтичний
продукт горіхи вживають при гі-
по- й авітамінозах, дефіциті солей
заліза і кобальту, після виснаж-
ливих захворювань. При гіперто-
нії протягом 45 днів споживають
щодня по 100 г ядра Г. в. з медом
або без нього. Хворим з підви-
щеною кислотністю шлунково-
го соку рекомендується з'їдати
щодня по 25—100 г зерен горіха.
Вживати горіхи в їжу ПРОТИ-
ПОКАЗАНО при хворобах кишеч-
ника. Лікувальне значення мають
і лакуни («перегородки») горіхів.
Так, 20 % -на настойка лакун ви-
явилася ефективною при еутиро-
їдній формі дифузного зобу й лег-
кій формі тиреотоксикозу.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (20 г листків
або оплоднів на 200 мл окропу) по
третині склянки 3 рази на день; на-
стойку (30 дрібно порізаних зелених
плодів на 1 л спирту або горілки, на-
стоюють на сонці 14 днів, відціджу-
ють) по 1 чарці 3 рази на день при
нестравності та болях у шлунку й
кишках; настій на склянці окропу
1 столової ложки суміші листя Г. в.,
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кореня лопуха справжнього, кореня
оману високого і трави звіробою зви-
чайного, взятих порівну, п'ють по 2—
З склянки на день при вуграх; 2 сто-
лові ложки суміші листя Г. в., коре-
нів лопуха справжнього і трави фіал-
ки триколірної, взятих порівну, за-
ливають половиною літра окропу, ва-
рять 5 хв, охолоджують, відціджу-
ють і п'ють по півсклянки 4 рази на
день при вираженому гнійному харак-
тері вугрів; при нічному потінні, при
туберкульозі варять 1 столову лож-
ку суміші зелених оплоднів Г. в.,
листя шавлії лікарської, коріння вале-
ріани лікарської (по 25 г) і трави хво-
ща польового (50 г) в склянці води
протягом 15 хв і п'ють по 3 склян-
ки на день протягом 2—3 місяців; 1 чай-
ну ложку суміші листя Г. в. (20 г),
шишок хмелю звичайного і листя шав-
лії лікарської (по 40 г) заварюють склян-
кою окропу і п'ють по 2—3 склянки
на день при надмірному виділенні мо-
лока у жінок-годувальниць.
ЗОВНІШНЬО — відвар листя (3—5 сто-
лових ложок листя на півлітра окро-
пу) для полоскань і спринцювань; 250 г
листя кип'ятять в 1 л води і додають
до ванни або використовують для об-
мивань; 2 столові ложки суміші ли-
стя Г. в. (25 г), квіток ромашки лікар-
ської, листя шавлії лікарської {по 15 г),
кори дуба звичайного і квіток кала-
чиків лісових (по 10 г) заварюють 1 л
окропу і використовують для сприн-
цювань, ванночок і піхвових тампон-
чиків при запальних захворюваннях жі-
ночих статевих органів, при білях; мазь
для лікування ран: 15 г порізаних лист-
ків на 100 г соняшникової олії, настою-
ють 7 діб, кип'ятять на водяній бані
З години, двічі проціджують через
марлю, знову кип'ятять 30 хв на водя-
ній бані, після чого додають 15 г жов-
того воску.

265
ГОРІХ ГРЕЦЬКИЙ —
однодомна рослина родини горі-
хових. Те саме, що й горіх во-
лоський.

266
ГОРІШНИК —
кущова, рідше деревна рослина
родини березових. Те саме, що
й ліщина звичайна.

267
ГОРЛЯНКА ЖЕНЕВСЬКА
живучка женевская
Ajuga genevensis —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Стебло про-
сте, 10—40 см заввишки, рівномір-
но опушене. Прикореневі листки
видовженоеліптичні або майже
лопатчасті, короткочерешкові або
сидячі; верхівкові — трилопатеві,
сидячі, синюваті. Квітки непра-
вильні, сині, зрідка — рожеві або
білі, зібрані в кільця, що утво-
рюють рідкий колос. Плід — горі-
шок. Цвіте у квітні — червні.
Поширення. Росте по всій терито-
рії України (на півдні — рідко) на
сухих луках і степових схилах,
узліссях, по чагарниках, у лісах.
Сировина. Використовують траву,
зібрану під час цвітіння рослини.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад ще не вивчено.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
Г. ж. використовують як крово-
спинний, протизапальний і по-
м'якшувальний засіб. Настій трави
п'ють при захворюваннях легень,
при бронхіті, болях у грудях,
виразці шлунка, проносах, захво-
рюваннях печінки і жовчного мі-
хура, жіночих захворюваннях та
ігри ревматизмі.
Лікарські форми І застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (6—8 г
сировини на 200 мл окропу, настою-
ють до охолодження) по 1 столовій лож-
ці 5 раз на день.
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ГОРЛЯНКА ЛАКСМАНА,
косарське зілля;
живучка Лаксмана
Ajuga laxmanii —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Має потовще-
не гіллясте кореневище. Стебла
численні, прямостоячі або висхід-
ні, чотиригранні, волохато-во-
лосисті, 20—50 см заввишки. Лист-
ки супротивні, видовжено- або
овальноеліптичні, 35—55 мм зав-
довжки і 10—15 (30) мм зав-
ширшки, сидячі, цілокраї, лише
на верхівці зрідка зарубчасті,
сіруваті, покриті притиснутими
волосками. Квітки неправильні,
одиничні або по дві в пазухах
листків; віночок жовтувато-
бруднооливковий з темними
смужками. Плід — з чотирьох го-
рішків. Цвіте протягом травня —
червня.
Поширення. Трапляється в лісо-
степових і північній частині сте-
пових районів на степових схи-
лах, по степових чагарниках,
крейдяних і вапнякових відсло-
неннях.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують траву, зібрану
під час цвітіння рослини. Сушать
у затінку на відкритому повітрі
або в приміщенні, яке добре про-
вітрюється. Строк придатності —
З роки. Аптеки сировину не від-
пускають.
Хімічний склад ще не вивчено.
Використання. Трава Г. л. є лі-
карською сировиною, яка вхо-
дить до складу суміші для при-
готування мікстури за прописом
М. Н. Здренко.
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ГОРЛЯНКА ПОВЗУЧА,
дівоча краса;
живучка ползучая
Ajuga reptans —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Має повзуче
кореневище і облистнені повзучі
пагона. Стебло 10—35 см заввиш-
ки, прямостояче, одиничне, нероз-
галужене, розсіяноволосисте ли-
ше по двох протилежних гранях,
поперемінно від меживузля до
меживузля. Прикореневі листки
черешкові, оберненояйцевидні
або овальні; стеблові — сидячі,
зарубчасті. Квітки неправильні,
голубі, рідко рожеві або білі,
зібрані в кільця, що утворюють
верхівкове волотисте суцвіття.
Плід — горішок. Цвіте у травні —
червні.

Поширення. Росте в лісових райо-
нах, у Лісостепу в мішаних і ли-
стяних лісах, на луках, галяви-
нах, вирубках, серед чагарників.
Сировина. Використовують тра-
ву (Herba Ajugae) зібрану під час
цвітіння рослини. Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад. Трава містить ду-
бильні речовини, сліди алкалоїдів
і леткої олії.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина має кро-
воспинні, потогінні, протизапаль-
ні й антисептичні властивості.
Настій трави вживають при про-
студі, ревматизмі, туберкульозі
легень, захворюваннях шлунка
(зокрема, при виразковій хво-
робі), проносах, жовчнокам'яній
хворобі, при запаленні придатків
матки, а також як протималярій-
ний засіб і як засіб, що поліпшує
обмін речовин. Зовнішньо настій
трави Г. п. використовують при
опіках, виразках, ранах, захворю-
ваннях ротової порожнини, при
ангіні та для миття голови при
випаданні волосся. Як зовнішній
засіб використовують і свіже по-
дрібнене листя або сік рослини.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—настій трави (2 сто-
лові ложки сировини на 200 мл окропу,
настоюють 2 години) по 1 столовій лож-
ці 3—4 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — настій трави (5 столо-
вих ложок трави на 1 л окропу, на-
стоюють 4 години).
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ГОРОБЕЙНИК ЛІКАРСЬКИЙ
воробейник лекарственный
Lithospermum officinale —
багаторічна трав'яниста шерсти-
стоопушена рослина родини шор-
стколистих. Стебло прямостояче,
30—60 см заввишки, розгалуже-
не. Листки чергові, прості, ціло-
краї, вузьколанцетні, без прилист-
ків. Квітки двостатеві, правиль-
ні, в улистнених завійках; ві-
ночок 4—6 мм завдовжки, жовта-
во-білий. Плід — горішок. Цвіте
у травні — червні.
Поширення. Росте по всій терито-
рії України на сухих відкритих
місцях, на узліссях, по чагар-
никах і як бур'ян на полях, біля
доріг.

Заготівля і зберігання. Використо-
вують траву (Herba Lithospermi
officinalis), зібрану під час цві-
тіння рослини. Зрізують верхівки
рослини до 30 см завдовжки. Су-
шать під наметом або в примі-
щенні з доброю вентиляцією. Су-
хої сировини виходить 20 % . Збе-
рігають у сухому місці. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить ал-
калоїди (до 0,1 % |, дубильні ре-
човини (до 7%), органічні ки-
слоти (лимонна, яблучна, мале-
їнова, янтарна, фумарова) й аскор-
бінову кислоту.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментально
з'ясовано, що екстракти трави Г. л.
мають контрацептивні властиво-
сті. Існує думка, що рослина
здатна знижувати функцію щито-
видної залози. В народній меди-
цині Г. л. вважається антисептич-
ним, протизапальним, жовчогін-
ним і тонізуючим засобом. Росли-
ну використовували при загаль-
ній слабості, судомі, жовтяниці,
кров'яних і простудних проносах,
при надмірних і болісних менстру-
аціях, як знеболюючий засіб при
головних і шлункових болях, для
знеболювання перейм при поло-
гах. Настій трави з насінням вжи-
вали при хронічних запорах і нир-
ковокам'яній хворобі. Як зовніш-
ній засіб рослину використову-
вали при стоматиті, молочниці,
для усунення поганого запаху з
рота і для загоєння ран. У вигля-
ді припарок Г. л. використовува-
ли при грижі, пухлинах і артри-
тах, прикладали до забитих місць.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 столо-
ва ложка сухої трави на 200 мл окро-
пу, настоюють 2 години) по 1—2 сто-
лові ложки 3—4 рази на день; настойку
трави (2 столові ложки свіжої трави
на 200 мл горілки, настоюють 7 діб)
по 20 крапель з водою 3—4 рази на
день.
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ГОРОБИНА ЗВИЧАЙНА
рябина обыкновенная
Sorbus aucuparia —
дерево родини розових, заввишки
3—15 /20/ м. Листки чергові, не-
парноперисті, з 7—15 довгастих
або видовженоланцетних, пилчас-
тих, зверху — матово-зелених, зі-
споду — сизих листочків. Квітки
двостатеві, правильні, 5-пелюст-
кові, білі, в густому багато-
квітковому щитковидному суцвіт-
ті. Плід — яблуковидний, куляс-
тий, яскраво-червоний або оран-
жевочервоний. Цвіте у травні,
плоди достигають у вересні.
Поширення. Росте в лісовій та лі-
состеповій зонах республіки в лі-
сах, по чагарниках, на схилах ба-
лок, вапняках, високих піскових
і кам'янистих берегах річок. Ши-
роко вирощують як декоративну
рослину.
Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
зрілі плоди (Fructus Sorbi aucu-
pariae). В народній медицині ви-
користовують і квітки та, зрідка,
листя. Плоди збирають до на-
стання приморозків. Тривале збе-
рігання плодів у свіжому вигляді
можливе при температурі близь-
ко 0° і вологості повітря 80—
85 % . Для такого зберігання пло-
ди збирають разом з плодоніж-
ками. Перед сушінням плоди
звільняють від плодоніжок, а по-
тім сушать у духовках або су-
шарках при температурі 60°, по-

передньо пров'яливши їх кілька
годин при температурі 40°. У до-
машніх умовах плоди сушать у
затінених теплих приміщеннях
з доброю вентиляцією, розстила-
ючи їх тонким шаром і часто
перемішуючи. Сухої сировини ви-
ходить 22—23 % . Строк придат-
ності — 2 роки. Сухі плоди від-
пускаються аптеками.
Хімічний склад. Плоди гороби-
ни — полівітамінна сировина. Во-
ни містять фенольні сполуки (ка-
техіни — 370 мг %, антоціани —
300—1600 мг % , флавоноли — 20—
246 мг%), каротин (3—15 мг%),
фолієву кислоту (0,18—0,25 мг % ),
вітаміни С (40—100 мг % ), В2

(0,05—0,07 мг%), К (0,4 мг%) і
Е (0,8—5,1 мг % ), органічні ки-
слоти (яблучна, винна, янтарна,
щавлева, сорбінова, парасорбіно-
ва), цукри (5,9—8 % ), спирт сор-
біт, пектинові (0,3—0,5 % ) й ду-
бильні речовини, мінеральні солі
тощо. В листках знайдено значну
кількість вітаміну С (200—220
мг % ), каротиноїди й фенольні
сполуки, а в квітках — кверцетин-
3-глюкозид і кверцетин-3-софоро-
зид.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Плоди горобини ви-
користовують насамперед як полі-
вітамінний засіб при авітамінозі.
Вони входять до складу вітамін-
ного чаю. Крім того, плоди мають
в'яжучу, послаблюючу, сечогінну,
жовчогінну, кровоспинну та ест-

рогенну дію. Є також, дані про
те, що препарати з горобини
зменшують кількість холестерину
в крові й жирів у печінці, що
робить їх корисними при ожи-
рінні (Obesitas). Вважається, що
сечогінні та послаблюючі вла-
стивості притаманні й препара-
там з квіток рослини. Настій, від-
вар або сік плодів вживають при
розладах травлення, гепатиті, ге-
патохолециститі, утрудненому
жовчовиділенні, при каменях у
нирках і сечовому міхурі, при
явищах старечої атонії товстої й
тонкої кишок, при дизентерії,
геморої, маткових кровотечах у
клімактеричний період, при зу-
пинці менструацій та як проти-
заплідний засіб. Свіжі плоди го-
робини корисно вживати при
атеросклерозі, гіпертонії та нир-
ковокам'яній хворобі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — свіжий сік по 50 мл
3—4 рази на день; відвар плодів (15 г
сировини на 200 мл окропу) по 1 сто-
ловій ложці 3—4 рази на день; на-
стойку із свіжих плодів (200 г подріб-
неної сировини на 1 л горілки, на-
стоюють 12 днів, проціджують) по 1
чайній ложці 3 рази на день при по-
рушеннях менструального циклу в клі-
мактеричний період; сироп (1 кг соку
зрілих плодів варять з 600 г цукру) по
1 столовій ложці 3 рази на день при
ожирінні; настій молодих гілок (2 сто-
лові ложки подрібненої сировини на
400 мл окропу, кип'ятять 5 хв, про-
ціджують) по півсклянки 4 рази на
день при туберкульозі шкіри; чай з
листя (ЗО г сировини заварюють у З
склянках окропу) п'ють по 1 склянці
З рази на день при нирковокам'яній
і жовчнокам'яній хворобах, а також
при інших хворобах печінки; настій
квіток (2 столові ложки сировини на
400 мл окропу, настоюють до охолод-
ження) по півсклянки 3 рази на день.
Треба пам'ятати, що плоди Г. з. ПРО-
ТИПОКАЗАНІ при схильності до гіпер-
коагуляції крові.
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ГОРОБИНА ЧОРНОПЛОДА,
аронія чорноплода;
арония черноплодная
Aronia melanocarpa —
листопадний густий кущ родини
розових, заввишки 0,5—2 м. Лист-
ки чергові, черешкові, еліптичні
або оберненояйцевидні, загостре-
ні, по краю пилчасті, зверху тем-
но-зелені, зісподу — світліші.
Квітки двостатеві, правильні, 5-пе-
люсткові, білі або рожеві, в
щитковидних суцвіттях. Плід —
яблуковидний, кулястий, чорний,
соковитий, 6—15 мм у діаметрі.
Цвіте у травні — червні. Плоди
достигають у серпні — вересні.
Поширення. Походить з Північ-
ної Америки. На території Украї-
ни вирощують як плодову, лі-
карську й декоративну рослину,
Сировина. З лікувальною метою
використовують плоди, які збира-
ють у вересні — жовтні. Викори-
стовують свіжими або сушать,
Сушіння проводять на відкрито-
му повітрі або в сушарках при
температурі 40—50°. Сушені пло-
ди відпускають аптеки.
Хімічний склад. Плоди містять
5—6 % фенольних сполук (фла-
воноїди і фенолокислоти), до
2,5 % пектинових речовин, цукри
(4,6—9,4 % ), фенолкарбонові ки-
слоти, фолієву кислоту, рибо-
флавін, нікотинову кислоту, токо-
ферол, аскорбінову кислоту та
мікроелементи (йод — 5—6 мкг/
100 г, молібден, марганець, мідь,
бор, кобальт і інші).
Фармакологічні властивості і
використання. Рослина має гіпо-
тензивні, спазмолітичні, проти-

запальні, капілярозміцнюючі, се-
чогінні й жовчогінні властивості.
Плоди або сік з них зумовлюють
гіпотензивну та спазмолітичну
дію як в умовах експерименталь-
ної гіпертонії, так і у хворих на
гіпертонічну хворобу. Завдяки
вмістові в плодах фенолкарбо-
нових кислот і йоду їх застосо-
вують у комплексній терапії
тиреотоксикозу. В клінічних та
експериментальних умовах вста-
новлено, що плоди горобини
виявляють помітний активізую-
чий вплив на систему гемостазу,
тому їх застосовують при різно-
манітних патологічних зрушеннях
у системі згортання крові, зокре-
ма, при геморагічних діатезах,
капіляротоксикозах і кровотечах
різного походження. Ефективна
Г. ч. при атеросклерозі, цукрово-
му діабеті, гломерулонефритах,
променевих ураженнях і алер-
гічних станах, при порушеннях,
зумовлених застосуванням анти-
коагулянтів. Останнім часом з'я-
совано, що листя Г. ч. містить ре-
човини, які мають здатність поліп-
шувати роботу печінки, сприяти
утворенню й відтокові жовчі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар плодів (20 г
сухих плодів на 200 мл окропу) по
півсклянки 3—4 рази на день; свіжі
плоди або сік приймають по 50—100 г
тричі на день. Лікування соком і пло-
дами Г. ч. ПРОТИПОКАЗАНЕ при
схильності до гіперкоагуляції крові,
при виразковій хворобі шлунка і два-
надцятипалої кишки та при гіпера-
цидному гастриті.
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ГОРОХ ПОСІВНИЙ
горох посевной
Pisum sativum —
однорічна трав'яниста гола рос-
лина родини бобових. Стебло
чотиригранне, порожнисте, роз-
простерте або лазяче, 50—100 см
завдовжки. Листки з 2—3 пар
бокових листочків, закінчуються
розгалуженими вусиками; листоч-
ки яйцевидні, цілокраї. Квітки
двостатеві, неправильні; віночок
білий, рідше крила рожеві. Плід —
біб. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Походить з півден-
ної Європи. Широко вирощують
як зернобобову рослину.
Сировина. Використовують траву,
зібрану під час цвітіння рослини,
і насіння. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Насіння Г. п.
містить 26—27 % легкозасвоюва-
ного білка, багатого на незамін-
ні амінокислоти (цистин, лізин,
триптофан, тирозин, метіонін та
інші), крохмаль (бл. 50%), жири
(0,6—1,5%), вітаміни A, B1, B2, E,
РР і С, каротин, інозит, холін та
солі калію, фосфору і марганцю.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина має сечо-
гінні та гіпоглікемічні властиво-
сті й використовується при нир-
ковокам'яній хворобі й цукрово-
му діабеті. Зелений горошок ко-
рисно вживати хворим на анемію.
З потовченого на борошно зеле-
ного горошку готують маски для
оздоровлення шкіри обличчя.
Припарки з горохового борошна
прикладають до наривів і чиряків.
З сухого насіння приготовляють
супи і каші; зелений горошок вжи-
вають свіжим, консервують, замо-
рожують. ПРОТИПОКАЗАНО
вживати горох при подагрі, гост-
рих нефритах, загостренні запаль-
них процесів шлунка і кишеч-
ника, при хронічній недостатно-
сті кровообігу.
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ГОРУШКА —
дворічна трав'яниста рослина ро-
дини хрестоцвітих. Те саме, що
й суріпиця звичайна.
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ГРАБЕЛЬКИ ЗВИЧАЙНІ,
журавлині носики;
аистник цикутовый
Erodium cicutarium —
однорічна трав'яниста розсіяно -
волосиста рослина родини гера-
нієвих. Стебло висхідне, 10—
50 см заввишки, від основи
розгалужене. Листки супротивні,
довгасті, двічінепарно перисто-
розсічені; нижні — у прикорене-
вій розетці. Квітки правильні,
двостатеві, 5-пелюсткові, у 6—8-
квіткових зонтиках: пелюстки
пурпурові, іноді з темними пляма-
ми. Плід сухий, з 5 однонасін-
них часток, які при достиганні
плодів спірально скручуються.
Цвіте у березні — серпні.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України у степах, на від-
слоненнях, як бур'ян на полях,
городах і засмічених місцях.
Сировина. Використовують тра-
ву, яку збирають під час цвітіння
рослини. Рослина неофіцинальна.

Хімічний склад. Трава містить ду-
бильні й гіркі речовини, флаво-
ноїди, смоли, ацетилхолін, каро-
тин, аскорбінову кислоту, віта-
мін К, цукри, органічні кислоти,
кальцій та мікроелементи.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментальними
й клінічними дослідженнями з'я-
совано, що рослина має крово-
спинні властивості. В народній
медицині Г. з, використовують як
в'яжучий, протизапальний, бак-
терицидний, кровоспинний і за-
спокійливий засіб. Настій трави
вживають при простуді, запаленні
легень, плевриті, стенокардії, су-
домі, захворюваннях шлунково-
кишкового тракту, при внутріш-
ніх і маткових кровотечах. Ви-
користовують його і для купання
дітей при діатезі, для промивання
ран і полоскань при хворобах
горла.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 столо-
ва ложка сухої трави на 300 мл окропу,
настоюють ніч, проціджують) по 50 г
4 рази на день; настій трави (1 столова
ложка сухої трави на 200 мл окропу,
настоюють 15 хв, проціджують) по
2 столові ложки 5—6 раз на день; на-
стій трави (2 чайні ложки сухої тра-
ви на 200 мл холодної кип'яченої води,
настоюють 8 годин) по 2—3 столові
ложки 3—4 рази на день.
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ГРАВІЛАТ МІСЬКИЙ
гравилат городской
Geum urbanum —
багаторічна трав'яниста рослина
родини розових. Має багатоголо-
ве червонуватого кольору корене-
вище, яке за смаком і запахом
схоже на гвоздику. Стебло прямо-
стояче, м'яковолосисте, 40—60 см
заввишки. Прикореневі листки
ліровидноперисті, стеблові —
трійчасті або трироздільні. Квітки
двостатеві, правильні, 5-пелюст-
кові, яскраво-жовті, в щитковид-
них суцвіттях. Плід — збірний з
горішковидних сім'янок. Цвіте у
червні — серпні.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України на засмічених міс-
цях, у світлих лісах, по чагарни-
ках.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують траву (Herba Gei urbani)
і кореневища з коренями (Radix
Gei urbani). Траву заготовляють
під час цвітіння рослини, зрізу-
ючи верхівки рослин завдовжки
30 см. У перший день зрізану си-
ровину пров'ялюють на сонці, а
потім досушують під наметом, на
горищі або в приміщенні, яке доб-
ре провітрюється. Корені копають
восени, коли достигнуть плоди.
Викопані корені миють і сушать
на сонці, а при поганій погоді —
в протоплених приміщеннях. Су-
хої трави виходить 22 % , корін-
ня — 25 % . Зберігають готову си-
ровину в сухих приміщеннях. Ро-
слина неофіцинальна.
Хімічний склад. Усі частини рос-
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лини містять дубильні речовини,
ефірну олію і смоли. Крім того,
в коренях виявлено глікозид геїн,
а в траві — гіркі речовини, слиз
та інші сполуки.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
Г. м. мають протизапальні, від-
харкувальні, протиблювотні, жов-
чогінні, знеболюючі, седативні,
кровоспинні і ранозагоювальні
властивості. Раніше в науковій
медицині сухі кореневища з ко-
рінням під назвою «гвоздичний
корінь» використовували як в'я-
жучий і закріплюючий засіб при
шлунково-кишкових розладах. Те-
пер Г. м. використовують ли-
ше в народній медицині. Препара-
ти кореневища з корінням реко-
мендують при катарі шлунково-
кишкового тракту (особливо при
такому, який супроводиться тем-
пературою), при порушенні трав-
лення, метеоризмі, простих і кри-
вавих проносах, дизентерії, киш-
кових коліках, блюванні, при за-
хворюваннях печінки і жовчного
міхура, при кашлі з інтенсивним
виділенням мокротиння, астмі та
як засіб, що зменшує потовиді-
лення при нічному потінні, поліп-
шує загальний стан організму при
знесиленні і заспокоює. Викори-
стовують рослину і як крово-
спинний засіб (при кровохаркан-
ні, маткових, гемороїдальних та
інших кровотечах). Як зовнішній
засіб відвар коріння використо-
вують для полоскання рота при
ангіні, стоматиті й гінгівіті, для
ванн при рахіті й скрофульозі
та при білях у жінок. Препарати
трави дають дещо слабший тера-
певтичний ефект і використову-
ються в основному при проносах,
дизентерії, гарячці та як заспо-
кійливий засіб. До лікувально-
профілактичного раціону корисно
включати салати з молодого ли-
стя Г. м.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 чайна
ложка сировини на 200 мл окропу, на-
стоюють 10 хв) п'ють по 1—2 склянки
на день ковтками; відвар коріння
(1 чайна ложка на 200 мл окропу, ва-
рять 10 хв) п'ють по 1—2 склянки на
день ковтками; порошок коріння по
1 г 3—4 рази на день з медом як від-
харкувальний засіб; рідкий екстракт
коріння (20—40 г подрібненої сирови-
ни на 300 мл окропу, варять до по-
ловинної кількості попереднього об'єму
рідини) по 1 столовій ложці через 1/2—
1 годину при маткових кровотечах; на-
стойку коріння (1 : 10) по 1 столовій
ложці 3 рази на день при кислих ка-
тарах шлунка, що супроводяться пе-
чією.

ЗОВНІШНЬО — олія (1 частину коріння
настоюють 14 днів на 2 частинах олії)
для змазування ясен, які кровоточать;
відвар коріння для полоскань і ванн.
Салат з молодого листя - молоде ли-
стя Г. м. і зелену цибулю подрібнюють,
зверху кладуть кусочки яйця, солять
і поливають сметаною (на 50 г листя
Г. м беруть 50 г зеленої цибулі, 1/2 яй-
ця, 20 г сметани та сіль).

ГРАВІЛАТ РІЧКОВИЙ
гравилат речной
Geum rivale —
багаторічна трав'яниста рослина
родини розових. Має товсте пов-
зуче кореневище бурого кольору.
Стебло прямостояче, відхилено-
волосисте, червоно-буре, 25—
75 см заввишки. Листки з обох бо-
ків притиснутоволосисті; прико-
реневі — ліровидноперистороз-
дільні, з великим верхівковим
нирковидним листочком і ма-
ленькими округло-яйцевидними
боковими; стеблові — трирозділь-
ні. Квітки правильні, 5-пелюстко-
ві, пониклі, блідо-жовті, з оран-
жево-червоними жилками, в щит-
ковидних суцвіттях. Плід — збір-
ний, з горішковидних сім' янок.
Цвіте у травні — серпні.
Поширення. Росте розсіяно майже
по всій території України на воло-
гих луках, заболочених місцях,
у вільшняках.

Заготівля і зберігання — як у
статті Гравілат міський. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Корені містять
алкалоїди, дубильні речовини (до
23%), барвник та ефірну олію
(0,1 % ). В листках є каротин (до
137 мг % ) і аскорбінова кислота
(до 117 мг % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
Г. р. відомий як тонізуючий,
кровоспинний, в'яжучий, проти-
запальний, антисептичний, зне-
болюючий і слабкий снотвор-
ний засіб. Настій коренів і коре-
невищ вживають при проносі,
малярії, при маткових і гемо-
роїдальних кровотечах, цинзі, мі-
грені, безсонні, укусах отруйних
змій, алергії, а також після тяж-
ких захворювань як загальнозміц-
нюючий засіб. Зовнішньо настій
коріння Г. р. використовують для
полоскання горла при ангіні,
а у вигляді ванн — при захворю-
ваннях суглобів і м'язів. Свіже
подрібнене кореневище прикла-
дають до мозолів.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО —настій (2 чайні ложки
кореневищ з коренями на 1 склянку
окропу, настоюють 1 годину) по 1 сто-
ловій ложці 3—4 рази на день до їди.
ЗОВНІШНЬО — настій (2 столові лож-
ки кореневищ з коренями на 2 склянки
окропу) для місцевих ванн, обмивань
і полоскань.
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ГРАНАТ —
невелике (3—5 м заввишки) дере-
во або кущ родини гранатових.
Те саме, що й гранатник звичай-
ний.
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ГРАНАТНИК ЗВИЧАЙНИЙ,
гранат;
гранат обыкновенный
Рипіса granatum —
невелике (3—5 м заввишки) дере-
во або кущ родини гранатникових.
Гілки кутасті, часто — колючі.
Листки супротивні, короткоче-
решкові, шкірясті, цілокраї, ви-
довженоланцетні. Квітки правиль-
ні, одиничні або в пучках, яскра-
вочервоні, рідко — білі або жовта-
ві, 2—3 см в діаметрі. Плоди не-
справжні, ягодоподібні, до 8
(18) см у діаметрі. Цвіте у трав-
ні — серпні. Плоди достигають у
вересні — жовтні.
Поширення. Походить із Закав-
каззя, Малої й Середньої Азії. На
Україні (в Південному Криму)
розводять як плодову та декора-
тивну рослини.
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Сировина. З лікувальною метою
використовують кору рослини,
квітки, а також шкірку і сік пло-
дів; придатна й кора коріння,
стовбура й гілок.
Хімічний склад. Кора містить
алкалоїди (пельт'єрин, ізопельт'є-
рин та інші); шкірка плодів —
дубильні речовини (до 28 % ),
урсолову кислоту (0,6% ); у соку
плодів є цукри (до 2 % ), орга-
нічні кислоти (переважно лимон-
на і яблучна), вітамін С і таніни;
у квітках — барвник пуніцин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати кори гра-
натника виявляють глистогінну
дію й використовуються проти
стьожкових гельмінтів. Лікування
препаратами кори потребує
спеціальної підготовки хворого
(див. Дріоптерис чоловічий) і про-
водиться обов'язково під на-
глядом лікаря для усунення тяж-
ких отруєнь. Передозування пре-
паратів Г. з. спричинює подразнен-
ня шлунково-кишкового тракту,
загальну слабість, запаморочення,
порушення зору (відомі випадки
повної його втрати), нудоту, блю-
вання й судому. Глистогінна дія
препаратів кори гранатника порів-
няно невисока й тому їх призна-
чають тим хворим, яким пре-
парати дріоптериса чоловічого
протипоказані. Шкірка плодів
служить сировиною для вироб-
ництва медичного таніну, а її
настій (так само, як і настій кві-
ток) використовується в народ-
ній медицині як в'яжучий засіб
при шлунково-кишкових розла-
дах. Свіжі плоди або сік з них
рекомендується як загальнозміц-
нюючий засіб після виснажли-
вих інфекційних захворювань або
операцій, при простуді тощо.
Сік плодів є надійним проти-
цинготним засобом, він збуджує
апетит, регулює діяльність шлун-
ково-кишкового тракту, має сечо-
гінну, жовчогінну, знеболюючу,
протизапальну й антисептичну
властивості. Клінічні випробу-
вання свідчать про високу ефек-
тивність соку при лікуванні опі-
ків (обпечені місця спочатку змо-
чують розведеним 10—15 % -ним
соком, а потім присипають поро-
шком із шкірки плодів).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — при гельмінтозах 40—
50 г кори заливають двома склянками
води, настоюють 6 годин, згущують до
половини, проціджують, охолоджують
і випивають одержані 200 мл розчину
протягом однієї години ковтками, а
через 30 хв після останньої порції
приймають проносне; настій (1 чайна
ложка шкірки плодів або квіток на
1 склянку окропу, настоюють 2 годи
ни) по 1 столовій ложці З рази на день;
сік п'ють по чверті склянки 4 рази на
день за 20 хв до їди.

2 8 0

ГРАЦІОЛА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини ранникових. Те саме, що
й авран лікарський.

2 8 1

ГРЕЙПФРУТ,
пампельмус гроновидний;
грейпфрут
Citrus paradisii —
вічнозелене дерево роду цитрус
родини рутових, заввишки до
15 м. Мас компактну, добре об-
листнену крону. Листки великі,
шкірясті, видовжені, тупі або за-
гострені, з крилатими череш-
ками. Квітки білі, в китицях по
3— 20 або одиничні в пазухах лист-
ків. Плоди ягодоподібні, жовті,
приплюснутокулясті, до 15 см у
діаметрі, одиничні або в гронах,
з соковитим великозернистим за-
пашним м'якушем жовтого або
сірувато-зеленого, іноді рожевого
кольору. Цвіте у травні. Плоди
достигають у листопаді — грудні.
Поширення. У дикому стані грейп-
фрут невідомий. В СРСР виро-
щують у субтропічних районах.
Сировина. Споживають (свіжими
або консервованими) плоди, во-
ни добре зберігаються в свіжому
вигляді.

Хімічний склад. Плоди містять
(у 100 г їстівного продукту):
білок —0,7—0,9 г; жир —0,2—0,5 г;
вуглеводи—9,8—10,6 г; клітко-
вину —0,3—0,5 г; мінеральні речо-
вини — натрій —2,0 мг, калій —
181,0 мг, кальцій — і 2,0—20,0 мг,
залізо—0,25—0,30 мг, фосфор —
15,0—17,0 мг, магній —6,0 мг;

лимонну кислоту —5,3 г; (β-ка-
ротин — 0,02 г; тіамін — 0,037 —
0,053 мг; рибофлавін —0,031 —
0,045 мг; піридоксин —0,045 мг,
нікотинамід —0,23—0,30 мг; ас-
корбінову кислоту —45,0 мг (в ко-
журі —265,0 мг). Для соку ці по-
казники дещо нижчі. Незначна
гіркота зумовлюється наявністю
глікозиду нарингіну. Сорти з ро-
зовим м'якушем мають це забарв-
лення не від антоціанів, а від
пігментів пластид (каротину і лі-
копіну). Калорійність 100 г м'яко-
ті —30—40 ккал.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Плоди грейпфрута
мають антисклеротичні і тонізу-
ючі властивості, збуджують апе-
тит, поліпшують травлення, під-
вищують діурез. Їх рекомендують
вживати в дієтичному харчуванні,
при гіпокінезії, авітамінозах, при
деяких захворюваннях шлунково-
кишкового тракту, після виснаж-
ливих інфекційних захворювань
і операцій, при фізичній і розу-
мовій перевтомі, у разі хронічних
інтоксикацій, гіпертонії і уратно-
го уролітіазу, при підвищеній
температурі тіла та після пере-
несеного інфаркту міокарда. Ви-
користовують грейпфрути свіжи-
ми і переробленими (сік, варення,
компоти тощо). Протипоказано
вживати грейпфрути при знач-
ному підвищенні кислотності
шлункового соку.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — свіжий сік. грейпфрута
по 150—300 г три рази на день до іди,
підсолоджуючи на смак медом або
цукром (хворим на діабет не підсоло-
джувати!).
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ГРЕЧКА ЗВИЧАЙНА
гречиха посевная
Fagopyrum sagittatum —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини гречкових. Стебло ребристе,
прямостояче, розгалужене, голе,
червонувате, 30—70 см заввишки.
Листки червоні, стріловидно-три-
кутні; нижні — довгочерешкові,
верхні — майже сидячі. Квітки
правильні, двостатеві, білі, блідо-
рожеві, рожеві або червоні, в
щитковидних суцвіттях. Плід —
горішок. Цвіте у липні.
Поширення. Походить з Індії. Ви-
рощують як круп'яну культуру
переважно на Поліссі та в Лісо-
степовій зоні України.
Сировина. З лікувальною метою
використовують насіння і траву
(квітки разом з верхніми листка-
ми). Траву, як сировину для фар-
мацевтичних заводів, збирають на
початку цвітіння гречки, коли в
рослині є найбільше рутину. Для
виготовлення галенових препара-
тів використовують квітки. Ап-
теки сировину не відпускають.
Хімічний склад. Гречані крупи мі-
стять до 20 % білків з високим
вмістом лізину і триптофану,
крохмаль (до 80 % ), цукор (0,3—
0,5%), органічні кислоти (яблуч-
на, лимонна та інші), вітаміни
(В1, В2, РР і Р), макро- і мікро-
елементи (залізо, кальцій, фос-

фор, мідь, цинк, бор, йод, нікель,
та кобальт). У траві гречки є ба-
гато (1,9—2,5%) рутину.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Гречані крупи — цін-
ний дієтичний продукт. Приготов-
лені з них страви корисні людині
будь-якого віку. Особливо корис-
ним є вживання страв з гречаних
крупів при шлунково-кишкових
захворюваннях, недокрів'ї, роз-
ладах нервової системи, захворю-
ваннях нирок. З трави Г. з. одер-
жують рутин, який використо-
вують для профілактики й ліку-
вання гіпо- й авітамінозу Р, при
захворюваннях, що супроводяться
порушеннями проникності судин
(геморагічні діатези, капіляро-
токсикози, крововиливи в сітківку
ока, гіпертонічна та променева
хвороби, гломерулонефрит, рев-
матизм, септичний ендокардит
тощо). На основі рутину одержу-
ють ряд інших препаратів (уру-
тин, рутамін, аскорутин та інші).
В народній медицині настій кві-
ток (окремо або в поєднанні з ін-
шими лікарськими рослинами)
п'ють при кашлі. Добре розтерте
й просіяне листя використовують
для присипання запрілостей у
дітей.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — рутин (Rutinum) по
2 таблетки 2—3 рази на день, курс ліку-
вання — 5—6 тижнів (ПРОТИПОКАЗА-
НО вживати вітамін Р при підвище-
ному зсіданні крові); настій (40 г
квіток на 1 л окропу) по 1 склянці
4—5 раз на день як відхаркувальний
засіб; 50 г суміші квіток Г. з., маку
дикогo, підбілу звичайного (по 10 г),
трави медунки лікарської (10 г) і кві-
ток калачиків лісових (60 г) залива-
ють 1 л окропу, настоюють ніч і п'ють
по 1 склянці 5 раз на день при су-
чому кашлі; 40 г суміші квіток Г. з.,
підбілу звичайного, бузини чорної,
липи серцелистої (по 20 г), квіток маку
дикого, дивини скіпетровидної, калачи-
ків лісових і трави медунки лікар-
ської (по 30 г) заливають 1 л окропу,
настоюють ніч, проціджують і п'ють
по чверті склянки через 1 годину при
бронхіті з сухим виснажливим кашлем
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ГРИЖНИЦЯ

БАГАТОШЛЮБНА —
багаторічна розпростерта трав'я-
ниста зелена рослина родини гвоз-
дикових. Те саме, що остудник
багатошлюбний.

284
ГРИЖНИЦЯ ГОЛА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини гвоздикових. Те саме, що
й остудник голий.
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ГРИНДЕЛІЯ РОЗЧЕПІРЕНА
гринделия растопыренная
Grindelia squarrosa —
дворічна трав'яниста рослина ро-
дини айстрових (складноцвітих).
Стебла прямостоячі або висхід-
ні, розгалужені, 50—60 см зав-
вишки. Листки довгасті, стеблооб-
гортні, цілісні, по краю дрібно-
гостропилчасті. Квітки жовті, в
кошиках, що утворюють волоте-
видне або щитковидне суцвіття;
крайові квітки язичкові, неплідні,
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до 12 мм завдовжки; серединні —
трубчасті, двостатеві, з коротко-
5-зубчастим відгином. Кошики —
до 3 см у діаметрі, з голою дуже
клейкою багаторядною обгорт-
кою, листочки у якої — з розче-
піреними кінчиками. Плід — сі-
м'янка. Цвіте у червні — вересні.
Поширення. Походить з Північ-
ної Америки. На території Украї-
ни росте як бур'ян на пасовищах
і вздовж доріг у Харківській,
Дніпропетровській, Кіровоград-
ській та Миколаївській областях;
поступово поширюється і в інші
області.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
надземну частину (Herba Grinde-
liае) або лише кошики. Заготов-
ляють під час цвітіння рослини.
Зібрану сировину сушать у про-
вітрюваному приміщенні, роз-
кладаючи її тоненьким шаром,
щоб не злипалася. Зберігають у
бляшаних коробочках. Рослина
неофіцинальна (входила до сьо-
мого видання Державної фарма-
копеї СРСР).
Хімічний склад. Надземна частина
рослини містить 10—12 % смоли,
до складу якої входять дитерпе-
нові кислоти з групи лабдану
(гринделієва, гідроксигринделіє-
ва, оксогринделієва та епокси-
гринделієва), гіркоту гринделін
(алкалоїд), глікозиди, сапоніни
(2 % ), вуглеводи, гринделол (сте-
роловий спирт з групи фітосте-
рину), ацетилові сполуки, органіч-
ні кислоти, флавоноїди, фітосте-
рол, танін та сліди ефірної олії,
в якій є борнеол і фенол.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Гринделія розчепіре-
на виявляє спазмолітичну, анти-
септичну, відхаркувальну та
протиалергічну дію. Вивчаються
антибластичні властивості росли-
ни. Препарати гринделії найефек-
тивніші при фарингіті, ларингіті,
трахеїті та бронхіті (особливо у
людей похилого віку і в дітей у
станах, коли у верхніх дихаль-
них шляхах збирається слиз, який
важко виводиться). Як допоміж-
ний засіб препарати гринделії ви-
користовують при емфіземі ле-
гень, силікозі та при кашлі у хво-
рих на туберкульоз легень. Рос-
лині властива й легка сечогінна
дія, у зв'язку з чим її використо-
вують при запаленнях сечового
міхура. Раніше гринделію ви-
користовували при деяких роз-
ладах роботи серця, оскільки її
препарати зменшують кількість
серцевих скорочень, підвищують
артеріальний тиск, ліквідують
аритмію і больові відчуття в ді-
лянці серця, покращують само-
почуття. Зовнішньо препарати
гринделії розчепіреної викори-
стовують як протиотруту при
фітодерматозах, зумовлених де-
якими рослинами (Ruta graveo-

lens, Toxicodendron radicans, Pri-
mula obconica, Primula chinensis),
при алергічних висипах, іритах
і кон'юнктивітах. Гринделія роз-
чепірена є офіцинальною росли-
ною в Великобританії, Франції,
Португалії, Іспанії, Індії, США,
Венесуелі та Бразілії, де її вико-
ристовують для виготовлення ря-
ду препаратів (Astmin, Kelastmin,
Melrosum, Colomba, Bronchicum).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — порошок із сухої тра-
ви приймають по 1 — 2 г зранку натще-
серце і ввечері перед сном при запа-
ленні сечового міхура; настойку трави
(1 частина сировини на 5 частин 70 % -
ного спирту, настоюють 3 доби) п'ють
по 40—60 крапель на чарку води
3—6 раз на день при бронхіті.
ЗОВНІШНЬО —для компресів вико-
ристовують настойку (готують, як у по-
передньому прописі, перед засто-
суванням розводять кип'яченою водою
у співвідношенні 1:3). Слід пам'ятати,
що надмірне вживання (передозування)
препаратів гринделії може зумовити
гастрит та подразнення нирок і сечо-
вих шляхів. ПРОТИПОКАЗАНО вжи-
вати препарати гринделії при гострих
запальних станах шлунково-кишково-
го тракту.
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ГРИЦИКИ ЗВИЧАЙНІ,
калитник, мисочки, мішечки;
пастушья сумка
Capsella bursa-pastoris —
однорічна трав'яниста гола розсі-
яноопушена рослина родини ка-
пустяних (хрестоцвітих). Стебло
прямостояче, просте або розга-
лужене, 10—50 см заввишки. Ли-
стки чергові; прикореневі — у ро-
зетці, черешкові, перисторозсіче-
ні, розділені на трикутні зубчасті
частки; стеблові — сидячі, ціло-
краї, біля основи стріловидні і
стеблообгортні. Квітки двостате-
ві, правильні, дрібні, 4-пелюст-
кові, білі, у верхівкових китицях.
Плід — стручок. Цвіте у квітні —
вересні.

Поширення. Росте по всій тери-
торії України як бур'ян на полях,
біля доріг та поблизу жител.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
траву (Herba Bursae pastoris), зі-
брану під час цвітіння рослини,
коли на ній починають утворю-
ватися нижні плоди. Доцільно
виривати рослини з коренем, який
потім обрізують, залишаючи при-
кореневу розетку листків (при
скошуванні розетки листків за-
лишаються невикористаними і си-
ровина буде нижчої якості). Су-
шать траву під наметом або на
горищі, поки стебла не стануть
ламкими. Сухої сировини ви-
ходить 20 % . Строк придатно-
сті — 3 роки. Сировина відпуска-
ється аптеками.
Хімічний склад. Трава містить
флавоноїди (рутин, лютеолін-7-
рутинозид, лютеолін-7-глюкозид),
дубильні речовини, аміни (хо-
лін, ацетилхолін, тирамін та інші),
сапоніни, органічні кислоти (фу-
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марова, лимонна, яблучна, винна),
аскорбінову кислоту, ефірну олію
та сполуки калію. Наявність у
траві вітаміну К деякі автори
ставлять під сумнів.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
Г. з. виявляють виражену крово-
спинну дію, знижують кров'яний
тиск, посилюють моторику шлун-
ка і прискорюють перистальтику
кишечника, стимулюють моторну
функцію матки. Листки рослини
проявляють високу фітонцидну
активність. В акушерстві й гіне-
кології препарати Г. з. використо-
вують при післяпологових крово-
течах, атонії матки, при трива-
лих і сильних місячних у клімак-
теричний період. Ефективним є й
використання Г. з. при легене-
вих, шлунково-кишкових і нирко-
вих кровотечах. У народній меди-
цині, крім цього, настій трави
п'ють при хворобах печінки, пе-
чінкових коліках, діареї, хворобах
нирок і сечового міхура, при
нирковокам'яній хворобі та га-
рячці. Траву Г. з. часто викори-
стовують у поєднанні з іншими
лікарськими рослинами. Так, при
ниркових кровотечах Г. з. корисно
поєднувати з травою хвоща польо-
вого, а при маткових — з ка-
линою звичайною або гірчаком
перцевим. До лікувально-профі-
лактичного харчового раціону
включають салати з молодого
листя грициків.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (10 г
або 2 столові ложки сировини на
200 мл окропу) по 1 столовій ложці
4—5 раз на день після їди як крово-
спинний засіб; чотири столові ложки
суміші трави Г. з. і хвоща польового
(взятих порівну) заливать 3 склянка-
ми окропу, настоюють 2 години і п'ють
по півсклянки тричі на день як крово-
спинний засіб; рідкий екстракт грици-
ків звичайних (Extractum Bursae pastoris
fluidum) по 20 крапель 3 рази на день
при атонії матки і маткових кровоте-
чах; одну столову ложку суміші трави
Г. з. і споришу звичайного (по 15 г),
трави омели білої (20 г) заливають
склянкою окропу, настоюють 30 хв,
проціджують і п'ють щодня ввечері
при тривалих маткових кровотечах;
настій трави грициків (40—50 г на 1 л
окропу, настоюють 20—30 хв, проціджу-
ють) п'ють теплим по півсклянки тричі
на день за 1 годину до їди як жовчо-
гінний засіб; настій трави (3 столові
ложки сухої або свіжої трави на 200 мл
окропу, настоюють 15 хв, проціджують)
п'ють по третині склянки тричі на день
як гіпотензивний засіб; сік свіжої
рослини по 40—50 крапель на прийом
(вважається, що сік у всіх випадках
діє ефективніше за настій); салат:
молоде листя грициків подрібнюють
і кладуть на кусочки огірків і помідо-
рів, накривають зверху кружальцями
вареного яйця і поливають вершками
(на 100 г листя Г. з. беруть 60 г помі-
дорів, 60 г огірків, 1 яйце, 40 г вершків
та сіль).

ЗОВНІШНЬО— настій грициків (10 г
трави на 200 мл окропу) для компре-
сів на забиті місця і садна.
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ГРОМОВИК —
одно-, дво- або багаторічна жор-
стковолосиста трав'яниста росли-
на родини шорстколистих. Те са-
ме, що й синяк звичайний.
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ГРУДНИК —
багаторічна трав'яниста з опуше-
ним стеблом рослина родини ро-
зових. Те саме, що й парило зви-
чайне.
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ГРУША ДИКА —
велике (20—30 м заввишки) листо-
падне дерево родини розових.
Те саме, що й груша звичайна.
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ГРУША ЗВИЧАЙНА,
груша дика;
груша обыкновенная
Pyrus communis —
велике (20—30 м заввишки) листо-
падне дерево родини розових. Має
бурувато-сірі, блискучі, часто з
укороченими колючими пагонами
гілки. Листки довгочерешкові,
чергові, овальні або майже округ-
лі, по краю дрібнопилчасті; мо-
лоді — густоповстистоопушені,
старі — голі, темно-зелені, блис-
кучі. Квітки правильні, двостатеві,
білі або блідо-рожеві, в щитковид-
них суцвіттях. Плід несправжній,
грушовидний або округлий, соко-
витий, з великою кількістю кам'я-
нистих клітин у м'якуші. Цвіте
з другої половини квітня до по-
чатку травня. Плоди достигають
у вересні — жовтні.

Поширення. Росте по всій терито-
рії України (крім крайнього Сте-
пу) в світлих і мішаних лісах, по
чагарниках, на узліссях. Часто
розводять у садах.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
плоди, які збирають після повно-
го достигання, коли вони пада-
ють самі або легко обтрушують-
ся. Свіжими їх можна використо-
вувати 2—3 місяці, зберігаючи в
прохолодному приміщенні. Про
запас плоди сушать у сушарках,
попередньо при температурі 82—
84°, а потім — при 70°. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Плоди містять
дубильні й пектинові речовини,
0,1—0,2% органічних кислот (яб-
лучна, лимонна та інші), аскор-
бінову кислоту (12—22 мг% ), ка-
ротин, вітаміни В, і РР, цукри,
ефірну олію та мінеральні солі.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
свіжі плоди або виготовлену з них
наливку використовують як в'я-
жучий засіб при розладах шлун-
ка і кишечника, відвар сушених
плодів вживають при кашлі, про-
носі, як жарознижувальний та
протигарячковий засіб, а груше-
вий сік — як сечогінний засіб при
нирковокам'яній хворобі. Спожи-
вають плоди груші свіжими, суше-
ними, печеними, вареними і ква-
шеними, їх переробляють на соки,
повидло і квас. Свіжі плоди кра-
ще вживати після влежування, бо
при цьому зменшується кількість
дубильних речовин, знижується
кислотність, а крохмаль частково
переходить у цукор.
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ГРУША МАСЛИНКОЛИСТА,
кам'яничка;
груша лохолистная
Pyrus elaeagnifolia —
невелике (8—12 м заввишки) де-
рево або великий кущ родини ро-
зових. Гілки часто з колючками,
в молодому віці густо опушені.
Листки оберненоовальні, широко-
ланцетні або майже лопатковидні,
4—8 см завдовжки і 1,5—4 см зав-
ширшки, цілокраї або лише на
верхівці зарубчасто-зубчасті з
обох боків білоповстисто-шерсти-
сті. Квітки правильні, двостатеві,
білі з рожевим відтінком, зібрані
в багатоквіткові щитковидні суц-
віття. Плоди несправжні, від
кулястої до грушовидної форми,
жовтаво-зелені, спочатку опуше-
ні, пізніше — майже голі. Цвіте в
квітні — травні, плоди достигають
у жовтні — листопаді.
Поширення. Трапляється в Криму
на кам'янистих, вапнякових і гли-
нистих схилах. Вирощують як фі-
томеліоративну рослину.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Груша звичайна.
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ГРУШАНКА КРУГЛОЛИСТА
грушанка круглолистная
Pyrola rotundifolia —
багаторічна трав'яниста рослина
родини грушанкових. Стебло 10—
40 см заввишки, тупогранчасте,
з 1—2 піхвовими листками. При-
кореневі листки в розетці, округ-
лі, нерівнозазубрені, довгочереш-
кові. Квітки правильні, широко-
дзвониковидні, у багатоквітковій
верхівковій китиці; віночок білий,
іноді біло-рожевий. Плід — коро-
бочка. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Росте розсіяно на По-
ліссі, у Карпатах, на Прикарпатті,
зрідка — в Лісостепу на вологих
луках, у соснових, мішаних і по-
части листяних лісах, у горах.
Сировина. Використовують траву,
зібрану під час цвітіння рослини.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. У листках росли-
ни знайдено глікозиди арбутин і
емульсин, дубильні речовини (до
18 % ), сахарозу та аскорбінову
кислоту (60 мг% ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
Г. к. рекомендуються в народній
медицині як сечогінний, в'яжучий,

протиспазматичний, протизапаль-
ний і антисептичний засіб. Їїх ви-
користовують при катарах шлун-
ково-кишкового тракту, хронічно-
му запаленні нирок, сечового мі-
хура (з наявністю гною в сечі)
і передміхурової залози, при за-
пальних захворюваннях жіночої
статевої сфери, при водянці, спа-
стичних шлунково-кишкових, го-
ловних і ревматичних болях, кро-
вотечах (післяпологових, геморо-
їдальних тощо), при діабеті й цин-
зі. Настоєм трави полощуть ро-
тову порожнину і горло при запа-
ленні, промивають гнійні рани.
Для лікування ран, які довго не
гояться, використовують і свіжий
сік рослини. В тібетській медицині
рослину використовували при
хворобах печінки, туберкульозі
кісток та як жарознижуючий за-
сіб.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (1 столова лож-
ка трави на 200 мл окропу, настоюють
2 години) по 1—2 столові ложки 3 рази
на день; настойку (у співвідношенні
1 : 10, на горілці) по 20—25 крапель
тричі на день.
ЗОВНІШНЬО — полоскання рота, горла,
промивання ран настоєм; на рани на-
кладають свіже потовчене листя.
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ГУБАНЯ ЖОВТА —
багаторічна трав'яниста рідкоопу-
шена рослина родини губоцвітих.
Те саме, що й зеленчук жовтий.
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ГУНЬБА СІННА
пажитник сенной
Trigonella foenum graecum —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини бобових. Стебло прямостоя-
че, розсіяноопушене, 10—50 см
заввишки. Листки чергові, трійча-
сті, з зубчастих листочків. Квітки
зигоморфні (див. Зигоморфна
квітка), по 1—2 в пазухах лист-
ків; віночок блідо-жовтий. Плід —
біб. Цвіте у червні.
Поширення. Походить із Серед-
земномор'я. На Україні розводять
як кормову або ефіроолійну рос-
лину.
Сировина. Використовують насін-
ня {Semen Foeni graeci). Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Насіння містить
алкалоїд тригонелін (0,38 % ), ні-
котинову кислоту (3,5—18 мг% ),
сапоніни (діосгенін, тригогенін,
гітогенін), слиз (30—38 % ), холін
(0,05%), рутин, гіркі речовини та
ефірну олію (0,30 % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Насіння Г. с вжива-
ють як тонізуючий засіб, який
збуджує апетит. Його признача-
ють при кахексії, захворюваннях
легень, авітамінозі РР та як зов-
нішній засіб при екземі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — 1 чайну ложку роз-
тертого на порошок насіння заварюють
склянкою окропу, настоюють 20 хв і
випивають за день. .
ЗОВНІШНЬО — розтерте на порошок
насіння варять 10 хв у невеликій кіль-
кості води (до одержання кашки), пе-
реносять на тканину і прикладають до
хворого місця.

295
ГУСЯТНИК —
однорічна трав'яниста рослина з
прямостоячими або лежачими об-
листненими стеблами родини
гречкових. Те саме, що й спориш
звичайний.
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ГУСЯЧА ЛАПКА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини розових. Те саме, що й
перстач гусячий.
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ГУТАПЕРЧОВЕ ДЕРЕВО —
дводомне листопадне дерево до
20(30) м заввишки родини евко-
мієвих. Те саме, що й евкомія
в'язолиста.
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ДАВНИК —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й сідач коноп-
левий.
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ДАЛМАТСЬКА РОМАШКА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини складноцвітих. Те саме,
що й маруна цинераріє листа.

300

ДЕЛЬФІНІЙ СІТЧАСТОПЛО-

дий
живокость сетчастоплодная
Delphinium dictyocarpum —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Стебло пря-
ме, ребристе, 60—100 см заввиш-
ки. Листки чергові, черешкові,
округло-серцевидні, пальчасто
розсічені на 5—7 ромбічних ча-
сток, голі, лише біля основи і на
жилках є рідкі щетинки. Квітки
неправильні, на тонких квітко-
ніжках, зібрані в густу багато-
квіткову китицю завдовжки 20—
35 см; оцвітина проста, п'ятичлен-
на, віночковидна, синя або темно-
синя; верхній листочок оцвітини
з шпоркою. Пелюстки-нектарники
і пелюстковидні стамінодії голу-
бого або білуватого кольору.
Плід складається з 3 багатонасін-
них листянок. Цвіте у червні —
серпні.
Поширення. В дикому стані рос-
лина трапляється в горах на пів-
дні Західного Сибіру і Східного
Казахстану, на Південному Уралі.
На Україні її культивують як лі-
карську рослину в радгоспах Со-
юзлікроспрому.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб заготовляють траву
(Herba Delphinii), яка є сировиною
для виробництва препарату мелік-
тину. Заготівлю проводять у фазі
бутонізації і початку цвітіння рос-
лини, зрізуючи верхню облистне-
ну частину стебел. Сушать траву
на сонці, але при сушінні в за-
тінку або в сушарках одержують
сировину вищої якості. Зберіга-
ють її в групі сильнодіючої
сировини. Строк придатності — 2
роки. Дельфіній сітчастоплодий —
отруйна рослина. Після роботи
з ним треба старанно мити руки.
Хімічний склад. Трава рослини
містить * 0,34—1,23 % алкалоїдів
(метиллікаконітин, дельсемін, ан-
траноїллікоктонін, дельпірин,
ельделін, ельделідин, лікоктонін,
диктіокарпін, делектин, ізобол-
дин, диктизин, диктіонін, N-ме-
тиллауротетанін, N-ацетилделек-
тин, О-ацетилделектин), органіч-
ні кислоти та мінеральні солі.
Серед алкалоїдів переважає ме-
тиллікаконітин (до 0,65 % ).
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Фармакологічні властивості і ви-
користання. Алкалоїд метилліка-
конітин, який є основною дію-
чою речовиною дельфінію сітча-
стоплодого, має курареподібні
властивості і подібно до d-тубо-
курарину діє за конкурентним
типом. Він гальмує передачу
збудження з рухових нервів на
м'язи, блокує н-холінореактивні
системи скелетних м'язів і веге-
тативних гангліїв. Скелетні м'язи,
таким чином, лишаються можли-
вості взаємодіяти з ацетилхолі-
ном — медіатором нервового збу-
дження, яке утворюється в закін-
ченнях рухових нервів. На відміну
від d-тубокурарину, який впли-
ває переважно на н-холінореак-
тивні системи скелетних м'язів,
метиллікаконітин сильніше бло-
кує н-холінореактивні системи ве-
гетативних вузлів, внаслідок чого
значно знижується артеріальний
тиск. Крім гангліоблокуючої дії,
метиллікаконітин виявляє пригні-
чувальну дію на вищі відділи цен-
тральної нервової системи,зокре-
ма на субкортикальні центри моз-
ку. Препарат меліктин (гідройо-
дид метиллікаконітину) ефектив-
ний при різних неврологічних за-
хворюваннях, що супроводяться
патологічно підвищеним м'язовим
тонусом (при ураженні пірамі-
дальної системи) і при інших роз-
ладах рухових функцій організму
(гіперкінези, каталепсія), пов'яза-
них з патологією центральної нер-
вової системи (паркінсонізм, спа-
стичний травматичний параліч,
розсіяний склероз), а також у ви-
падках післяопераційних, травма-
тичних та інфекційних уражень
спинного мозку. Препарат отруй-
ний! Лікування треба проводити
тільки під наглядом лікаря. При
підвищеній чутливості до мелік-
тину або при передозуванні внут-
рішньовенно вводять антихолі-
нестеразні речовини (прозерин,
галантамін тощо), дають кисень,
проводять штучне дихання.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — меліктин (Mellicti-
num) по 1 таблетці 1—5 раз на день
(починають з 1 таблетки і поступово
доводять до 5 таблеток на день)
протягом 3—8 тижнів з повторенням
курсу лікування після 3—4-місячної
перерви. ПРОТИПОКАЗАНО призна-
чати меліктин при міастенії й інших
захворюваннях, що супроводяться зни-
женням тонусу м'язів, при тяжких
порушеннях функції печінки і нирок,
при декомпенсації серцевої діяльності.

301
ДЕНЬ-І-НІЧ —
однорічна трав'яниста напівпара-
зитна рослина родини раннико-
вих. Те саме, що й перестріч га-
йовий.
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ДЕРЕВІЙ БЛАГОРОДНИЙ
тысячелистник благородный
Achillea nobilis —
багаторічна трав'яниста сірувато-
повстиста рослина родини айстро-
вих (складноцвітих). Має вкоро-
чене багатоголове, без повзучих
пагонів кореневище. Стебла 30—
50 см заввишки, прямостоячі, вго-
рі розгалужені, біля основи —
здерев'янілі, виходять пучками по
3—10. Листки двічіперисторозсі-
чені, видовженоеліптичні; кінцеві
часточки листків лінійно-ланцет-
ні; стрижень листка — з додатко-
вими зубчастими частками між
сегментами. Квітки зібрані в дріб-
ні кошики, що утворюють склад-
ний щиток; крайові квітки маточ-
кові, язичкові, білі або жовтаво-
білі, серединні — трубчасті, дво-
статеві. Плід — сім'янка. Цвіте у
червні — вересні.
Поширення. Росте на степах та на
сухих схилах на півдні Полісся
(зрідка|, в Лісостепу, Степу та
в Криму.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Деревій звичайний.
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ДЕРЕВІЙ ЗВИЧАЙНИЙ,
білоголовник;
тысячелистник обыкновенный
Achillea milletolium —
багаторічна трав'яниста розсіяно-
опушена рослина родини айстро-
вих (складноцвітих). Стебло пря-
мостояче, 40—100 см заввишки,
вгорі розгалужене, біля основи
здерев'яніле. Листки ланцетні,
двічіперисторозсічені, з числен-
ними віддалено розміщеними сег-
ментами; стрижень листка (1 —
2 мм завширшки) крилатий, з кін-
цевими частками, без додаткових
бічних часток, лише іноді з оди-
ничними зубцями у верхній час-
тині. Квітки зібрані в кошики, що
утворюють щитковидне суцвіття;
крайові квітки язичкові, маточко-
ві, білі або рожевуваті; середин-
ні — трубчасті, двостатеві. Плід —
сім'янка. Цвіте у червні — ве-
ресні.
Поширення. Деревій росте на лу-
ках, по узліссях, галявинах, біля
доріг по всій території України.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
траву (Herba Millefolii) і квітки
(Flores Millefolii). Заготівлю
проводять від початку до сере-
дини цвітіння рослини. Зрізують
верхівки стебел завдовжки 15 см,
а на нижній, грубій частині стеб-
ла обривають листя. Заготовляючи
квітки, зрізують лише суцвіття з
квітоносами так, щоб довжина
квітоносів не перевищувала 4 см.
Сушать під наметами або на го-
рищі, розкладаючи тонким (5—
7 см) шаром і періодично пере-
вертаючи. Сухої сировини вихо-
дить 30—33 % . Строк придатно-
с т і — 5 років. Сировина відпуска-
ється аптеками.
Хімічний склад. Трава містить
ефірну олію (до 0,8 % ), флаво-
ноїди (лютеолін-7-глікозид, ру-
тин), сесквітерпени (матрицин,
мілефолід, балханолід), дубильні
й гіркі речовини, ахілеїн, вітамін
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К, органічні кислоти (оцтова, му-
рашина, ізовалеріанова) та інші
речовини. До складу ефірної олії
входять проазулен, α- і β-пінени,
камфора, борнеол, туйон, цинеол,
каріофілен тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Комплекс хімічних
речовин, що є в рослині, забез-
печують їй багатосторонні тера-
певтичні властивості. Насамперед,
галенові препарати Д. з. виявля-
ють ефективну кровоспинну дію
й використовуються при легене-
вих, кишкових, гемороїдальних і
носових кровотечах, при кровоте-
чах з ясен і ран, а також при мат-
кових кровотечах (при запальних
процесах, фіброміомах, надмір-
них місячних). Використовуючи
Д. з. як кровоспинний засіб, слід
надавати перевагу препаратам з
листя, бо квітки рослини такої

дії не виявляють. Поряд з цим
препарати Д. з. подразнюють за-
кінчення смакових нервів і поси-
люють секреторну активність
шлунка, розширюють жовчні про-
токи і збільшують жовчовиділен-
ня в дванадцятипалу кишку, під-
вищують діурез, купірують спас-
тичний біль у кишечнику, й це
зумовлює використання їх при
зниженому апетиті, гіпоацидному
гастриті, виразковій хворобі
шлунка і дванадцятипалої кишки,
виразкових спастичних колітах,
метеоризмі, при хворобах печін-
ки, нирок і сечового міхура. При
зовнішньому використанні як кро-
воспинного, протизапального, ба-
ктерицидного та дерматонічного
засобу препарати деревію зви-
чайного дають ефект при гніздо-
вому облисінні (Alopecia areata),
надмірній жирності шкіри, вуг-
рах, геморої й герпесі, сприяють
загоюванню свіжих і нагноєних
ран, виразок, фурункулів і луска-
того лишаю, стимулюють ріст во-
лосся. У народній медицині дере-
вій використовують ще ширше.
Крім усіх вищезазначених випад-
ків, його вживають всередину як
засіб, що регулює обмін речовин,
при запамороченні, нудоті, голов-
ному болі, безсонні, істерії, хло-
розі (бліда неміч), малярії й ту-
беркульозі легень, при проносах,
нирковокам'яній хворобі, нічному
нетриманні сечі, нічних полюціях
і білях, для регулювання менстру-
ацій і стимулювання виділення
молока у матерів-годувальниць та
як протиглисний засіб. Самостій-
но траву деревію застосовують
рідко. Частіше її використовують
у суміші з іншими лікарськими
рослинами. Деревій звичайний
входить до складу проносного
чаю, протигеморойного чаю, апе-
титних чаїв та шлункових чаїв.
До складу лікувально-профілак-
тичного харчового раціону корис-
но включати салати, приготовані
з доданням невеликої кількості
молодих листочків деревію зви-
чайного. Слід пам'ятати, що над-
мірне й тривале вживання його
спричинює запаморочення та ви-
сипи на шкірі.
Лікарські форми і застосування
ВНУТРІШНЬО— настій трави (15 г,
або 2 столові ложки сировини на
200 мл окропу) п'ють теплим по по-
ловині — третині склянки 2—3 рази
на день при гастритах, виразковій
хворобі та як кровоспинний засіб; ек-
стракт деревію рідкий (Extractum Mil-
lefolii fluidum) приймають по 40—50
крапель 3 рази на день; свіжий сік
рослини, підсолоджений медом, вжи-
вають по 1 чайній ложці три рази на
день для збудження апетиту, покра-
щення обміну речовин, при гепато-
холециститах та гінекологічних хворо-
бах (метрорагії); настойку трави (30 г

сировини на 100 г горілки, настою-
ють 7 днів) по 20 крапель 3 рази на
день перед їдою при дисменореї, сте-
нокардії, кишкових спазмах; суміш
0,15 г порошку листя деревію зви-
чайного і 0,15 г порошку листя кро-
пиви дводомної приймають перед їдою
три рази на день як кровоспинний
і протизапальний засіб; дві столові
ложки суміші трави дереві ю зви-
чайного, звіробою звичайного, золо-
тотисячника малого, рутки лікарської,
трави і кореня цикорію звичайного
та листків подорожника великого,
взятих порівну, варять 10 хвилин
у 2 склянках води, настоюють пів-
години і п'ють по півсклянки три
рази на день за півгодини до їди про-
тягом 1 —2 місяців при гіпоацидному
гастриті; дві столові ложки суміші
трави деревію звичайного, кореневищ
аїру тростинового, бруньок берези по-
вислої та листя мучниці звичайної
у співвідношенні 2 : 1 : 1 : 2 варять 5—7
ХВИЛИН у 500 мл води, настоюють
ПІВГОДИНИ і випивають протягом дня
за 4 рази при запаленні сечового міхура;
салат: молоде листя деревію звичай-
ного витримують 1 хвилину в окропі,
подрібнюють, змішують з підготовле-
ними для салату капустою і цибулею,
солять і заправляють рослинною олією
(на 150 г квашеної капусти беруть
25 г зеленої цибулі, 5 г листя дере-
вію, 10 г олії та сіль).
ЗОВНІШНЬО — настій трави (2 столові
ложки сировини на 500 мл окропу, на-
стоюють одну годину) для обмивань,
примочок, компресів (при вуграх, для
лікування ран, виразок і фурункулів),
місцевих ванн (при геморої, лускатому
лишаї й корості) і для втирань (1 раз
на день для стимулювання росту во-
лосся); настій квіткових кошиків (3 чай-
ні ложки сиоовини на 200 мл окропу,
настоюють 30 хвилин, проціджують,
охолоджують) для компресів при над-
мірній жирності шкіри обличчя; три
чайні ложки суміші квіткових кошиків
деревію звичайного, трави фіалки три-
колірної і шишок хмелю звичайного,
взятих порівну, заливають склянкою
окропу, настоюють 30 хвилин, проці-
джують, охолоджують і застосовують
цей настій так, як у попередньому про-
писі; маска на обличчя при надмірній
жирності шкіри: настій квіткових ко-
шиків деревію звичайного (3 чайні лож-
ки на 200 мл окропу) змішують з по-
рошком сухого молока, крохмалем або
борошном і одержану кашку наносять
на обличчя, а через 15—20 хвилин зми-
вають (так само можна використовува-
ти і наведений вище настій суміші квіт-
кових кошиків деревію звичайного, тра-
ви фіалки триколірної і шишок хмелю
звичайного); суміш свіжорозтертої тра-
ви деревію звичайного з прованською
олією (у співвідношенні 1 : 10) для зма-
щування уражених ділянок шкіри (при
опіках, фурункулах і туберкульозі шкі-
ри) і для втирань (1 раз на день при
гніздовому облисінні).
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ДЕРЕВІЙ ПАННОНСЬКИЙ
тысячелистник паннонский
Achillea pannonica —
багаторічна трав'яниста волохато-
повстиста (особливо в молодому
віці) рослина родини айстрових
(складноцвітих). Стебла прямо-
стоячі, прості, 30—80 см заввиш-
ки, часто трохи рожево-фіолетові.
Листки лінійно-ланцетні, тричіпе-
ристорозсічені, листкові частки
зближені; нижні листки черешко-
ві, решта — сидячі, при основі —
з вушками. Кінцеві частки листків
ланцетні або лінійно-ланцетні, до
0,5—0,6 мм завширшки. Квітки зіб-
рані в дрібні кошики, що утворю-
ють негусті щитки; крайові квітки
маточкові, язичкові, білі, жовтаві
або рожевуваті, серединні — тру-
бчасті, двостатеві. Плід — сім'ян-
ка. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Росте на відкритих
місцях, схилах і галявинах по
всій території України, крім Гір-
ського Криму.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські форми
і застосування — усе так, як у
статті Деревій звичайний.
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ДЕРЕВІЙ СТИСНУТИЙ
тысячелистник сдавленный
Achillea stricta —
багаторічна трав'яниста розсіяно-
опушена довгими м'якими волос-
ками рослина родини айстрових
(складноцвітих). Стебла прямо-
стоячі, прості, 20—70 см заввиш-
ки. Листки яйцевидно-довгасті,
3—25 см завдовжки і 1,5 см зав-
ширшки, тричіперисторозсічені;
кінцеві частки листків ланцетні,
0,3—1 мм завширшки. Стрижень
листка від середини або майже
з основи — з проміжними перис-
тонадрізаними або цілісними ча-
стками. Квітки зібрані в кошики,
що утворюють стиснуте щитко-
видне суцвіття; крайові язичкові
квітки маточкові, білі, середин-
ні — трубчасті, двостатеві. Плід —
сім'янка. Цвіте у липні — вересні.
Поширення. Трапляється на га-
лявинах у лісах на Закарпатті, в
Карпатах і на Прикарпатті.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Деревій звичайний.
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ДЕРЕВІЙ ХРЯЩУВАТИЙ
тысячелистник хрящеватый
Achillea cartilaginea —
багаторічна трав'яниста волосис-
то-опушена рослина родини ай-
стрових (складноцвітих). Стебла
прямостоячі, розгалужені, 50—
150 см заввишки. Листки чергові,
цілісні, ланцетовидні, по краю дві-
чіпилчастозубчасті, до 12 мм зав-
ширшки. Квітки — в кошиках, які
утворюють щитковидне суцвіття;
крайові — язичкові, маточкові, бі-
лі; серединні — трубчасті, двоста-
теві. Плід — сім'янка. Цвіте у лип-
ні — вересні.

Поширення. Трапляється на Захід-
ному Поліссі на вологих луках,
по чагарниках, біля берегів річок
і озер.
Сировина. Використовують суц-
віття (кошики), зібрані під час
цвітіння рослини. Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад. Рослина містить
ефірну олію, гіркі й дубильні ре-
човини. До складу ефірної олії
входять азулен, пінен, борнеол та
інші речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
Д. х. використовують як протиза-
пальний засіб та як засіб, що збу-
джує апетит. Настоєм рослини лі-
кують рани, запальні процеси в ро-
товій порожнині тощо.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій кошиків (1 сто-
лова ложка кошиків на 300 мл окропу,
настоюють 2 години, проціджують) по
2 столові ложки через кожні 2 години.
ЗОВНІШНЬО — настій кошиків (готу-
ють, як у попередньому прописі) для
полоскань і примочок.
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ДЕРЕВІЙ ЦІЛОЛИСТИЙ
тысячелистник цельнолистный
Achillea ptarmica —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Стебла одиничні, прямостоя-
чі, розгалужені, біля основи зде-
рев'янілі, 30—120 см заввишки.
Листки цілісні, голі або слабо-
опушені, сидячі, вузьколанцетні,
двічіпилчасті, до 6 мм завширшки.
Квітки зібрані в кошики, що ут-
ворюють негустий щиток; крайові
квітки (їх 8—14) язичкові, маточ-
кові, білі, серединні — трубчасті,
двостатеві. Плід — сім'янка. Цвіте
у липні — вересні.
Поширення. Росте на вологих лу-
ках, по берегах річок і водойм
на Прикарпатті і зрідка на Поліс-
сі (в західній частині).
Сировина. Використовують траву,
зібрану під час цвітіння рослини.
Зрізають верхівки стебел (без зде-
рев'янілих частин). Сушать під на-
метом або на горищі. Рослина не-
офіцинальна.
Хімічний склад. Кошики містять
алкалоїд ахілін і ефірну олію, до
складу якої входить стеароптен.
У листках є значна кількість (до
90 мг% ) аскорбінової кислоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина відома в на-
родній медицині як кровоспинний,
ранозагоювальний та знеболюю-
чий засіб. Її використовували при
виразковій хворобі шлунка, при
туберкульозі легень, геморої, мат-
кових кровотечах, зубному болі,
для загоювання ран і виразок.
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ДЕРЕВІЙ ЩЕТИНИСТИЙ
тысячелистник щетинистый
Achillea setacea —
багаторічна трав'яниста відлегло-
волохато-повстиста рослина роди-
ни айстрових (складноцвітих).
Стебла прямостоячі, прості, 30—
60 см заввишки. Листки лінійні
або вузьколанцетні; прикорене-
ві — короткочерешкові, всі інші —
сидячі. Серединні стеблові листки
4—6 см завдовжки і 0,8—1,2 см
завширшки, двічі перисто розсі-
чені на вузькі нитковидні частки;
сегменти першого порядку розта-
шовані по центральній жилці на
віддалі 2,2—4 мм. Кінцеві частки
листків щетиновидно-лінійні, бли-
зько 0,2 мм завширшки. Квітки
зібрані в дрібні кошики, що утво-
рюють щиток; крайові маточкові
квітки язичкові, білі або трохи
жовтаві, серединні — трубчасті,
двостатеві; язички крайових кві-
ток 0,9—1,5 мм завдовжки і 1 —
2 мм завширшки, з трьома неве-
личкими тупими частками на вер-
хівці. Плід — сім' янка. Цвіте у
травні — вересні.
Поширення. Росте на степах, сухо-
дільних луках, біля доріг по всій
території України, але найбільше
його в Степу і в Криму.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Деревій звичайний.

3 0 9

ДЕРЕН СПРАВЖНІЙ
кизил;
кизил обыкновенный
Cornus mas —
кущ або невелике (до 8 м заввиш-
ки) дерево родини деренових.
Листки прості, великі, яйцевидні
або ланцетні, цілісні, загострені.
Квітки жовті, правильні, дрібні,
зібрані в зонтиковидні суцвіття.
Плід — циліндрична або грушо-
видна червона соковита кістянка.
Цвіте протягом березня — квітня,
до розпускання листя. Плоди до-
стигають у серпні — вересні.
Поширення. Росте в лісах, по ча-
гарниках у Криму, в західних лісо-
степових районах Карпат, на При-
карпатті й рідше — в деяких ін-
ших областях України, зокрема
в Черкаській і Кіровоградській.
Сировина. З лікувальною метою
використовують листя, плоди і ко-
ру. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Плоди містять до
10 % цукрів, 2—3,5 % органічних
кислот (яблучну, лимонну, янтар-
ну), близько 55 мг% аскорбінової
кислоти, ефірну олію, пектинові
речовини; в корі є глікозид кор-
нін і гіркоти. Всі частини рослини
містять дубильні речовини (в корі
і листках їх до 15 % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Цілющі властивості
дерену відомі давно. Ще Гіппократ
рекомендував відвар листя при
хворобах шлунка. Відвар кори і
коріння вживали при малярії. Як
зовнішній засіб кору використо-
вували при фурункульозі. Плоди
й тепер широко використовують
у народній медицині. Свіжими або
у вигляді відвару плоди дерену
вживають як в'яжучий засіб при
проносах, для підвищення апети-
ту, при цинзі, а також як тоні-
зуючий і протигарячковий засіб.
Свіжі плоди дерену корисно вжи-
вати хворим на цукровий діабет
і особам, які мають до нього
схильність, бо сік плодів має здат-
ність знижувати рівень цукру й
посилювати ферментативну сек-
рецію підшлункової залози. Пло-
ди сушать, маринують, перероб-
ляють на варення, повидло, пас-
тилу і соки. На Кавказі з плодів
готують високовітамінний про-
дукт — лаваш. Для цього звільне-
ні від кісточок плоди варять до
одержання густої однорідної ма-
си, яку тонким шаром розклада-
ють на дошці й висушують на
відкритому повітрі. Одержаний
концентрат містить у собі до 40 %
цукру і багато вітамінів. У роки
першої світової війни лаваш вико-
ристовували в російській армії як
ефективний протицинготний за-
сіб.
Лікарські форми і застосування. На-
стій плодів (5—10 г сухих плодів на
склянку окропу) п'ють як чай при
проносах і шлункових крововиливах.
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311310
ДЕРЖИДЕРЕВО ЗВИЧАЙНЕ
держидерево обыкновенное
Paliurus spina-christi —
густий колючий з кутасто-звиви-
стими гілками кущ родини жо-
стерових, 100—250 см заввишки.
Листки прості, цілісні, чергові,
2—4 см завдовжки, оберненояйце-
видні, нерівнобокі, з трьома жил-
ками; прилистки видозмінені в ко-
лючки, одна з яких прямостояча,
а друга — вигнута назад. Квітки
двостатеві, 5-пелюсткові, жовту-
вато-зеленуваті, 3—4 мм у діамет-
рі, зібрані в невеликі зонтиковид-
ні суцвіття. Плід сухий, нероз-
кривний, оточений крилом, 1,3—
2,8 см у діаметрі, яскраво-жовтий
або червоно-коричневий. Цвіте у
травні — червні.
Поширення. Держидерево звичай-
не трапляється на сухих схилах
у Гірському й Південному Криму.
Розводять як декоративний кущ,
використовують у живоплотах.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
стиглі плоди. Їх сушать під на-
криттям на вільному повітрі або
в приміщенні, яке добре провіт-
рюється. Сухої сировини вихо-
дить 50 % . Зберігають у сухому
місці. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Плоди держи-
дерева звичайного містять рамно-
глікозиди й дубильні речовини.
У листі є аскорбінова кислота (до
176 мг% ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
плоди держидерева використову-
ють як відхаркувальний, в'яжучий
та дезинфікуючий засіб. Відвар
плодів вживають при кашлі, брон-
хіальній астмі, гіпертонічній хво-
робі, діареї й дизентерії та як
«кровоочисний» засіб при екзе-
мах.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— відвар плодів (1 сто-
лова ложка сировини на 500 мл окро-
пу, варять 10 хвилин) по півсклянки
4 рази на день до їди; 2 столові ложки
суміші плодів держидерева звичайного
(50 г), насіння льону звичайного (30 г),
квіток лили серцелистої й первоцвіту
весняного (по 20 г), листя подорожника
великого, шавлії лікарської, листовика
сколопендрового (по 30 г), трави ефедри
двоколосої і калачиків лісових (по 30 г)
заливають 500 мл окропу, настоюють
2 години і п'ють, підсолоджуючи ме-
дом, по півсклянки 4 рази на день до
іди при гострому бронхіті. Вживаючи
препарати держидерева, треба остері-
гатися передозування. Високі дози ви-
кликають подразнення травного каналу
й нирок.

ДЗВОНИКИ СКУПЧЕНІ
колокольчик скученный
Campanula glomerata —
багаторічна трав'яниста гола або
розсіяном'якоопушена рослина
родини дзвоникових. Стебло пря-
мостояче, просте, тупогранчасте,
сірувато-зелене або червонувате,
25—80 см заввишки. Листки чер-
гові, цілісні; нижні — довгоче-
решкові, видовженояйцевидні або
видовженоланцетні, біля основи—
серцевидні або округлі, верхні
стеблові — сидячі, яйцевидно-
ланцетні, трохи стеблообгортні,
нерівномірнозарубчасто - пилчас-
ті. Квітки правильні, двостатеві,
зрослопелюсткові, сидячі, зібрані
в пазухах верхніх листків у вер-
хівкову головку, оточену біля ос-
нови яйцевидними листками; віно-
чок дзвониковидний, фіолетовий,
на третину розділений на частки.
Плід — коробочка. Цвіте у черв-
ні — серпні.
Поширення. Росте по всій терито-
рії України на узліссях, у лісах,
по чагарниках, на суходільних лу-
ках.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують траву, зібрану під
час цвітіння рослини. Рослина не-
офіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить ал-
калоїди, кверцетин, кемпферол,
кавову і кумарову кислоти, каро-
тин, аскорбінову кислоту. Наяв-
ність у траві алкалоїдів деякі
автори ставлять під сумнів.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
рослина відома своїми антимік-
робними, протизапальними, за-
спокійливими й знеболюючими
властивостями. Внутрішньо настій
трави використовували при лихо-

манці, ломоті, кашлі, мігрені, ате-
росклерозі, гастралгії, жовтяниці,
запорі, надмірних місячних, білях
та при сифілісі, зовнішньо — при
епілепсії (ванни), при бешихових
запаленнях, грудниці, стоматитах,
гінгівітах і ангіні (компреси, об-
мивання, полоскання). Порошком
трави присипали панарицій і ли-
шаї, а при укусах собак траву
використовували для припарок.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2 чайні
ложки трави на 200 мл окропу, на-
стоюють 2 години) по 1 столовій ложці
З рази на день.
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312
ДИВИНА ВЕДМЕЖА,
ведмеже вухо, царська свічка;
коровяк обыкновенный
Verbascum thapsus —
дво- або однорічна трав'яниста
повстисто-опушена рослина роди-
ни ранникових. Стебло переважно
просте, прямостояче, 30—120 см
заввишки. Прикореневі листки ви-
довженоеліптичні, тупозарубчас-
ті, серединні — видовженояйце-
видні, збігають на меживузля
стебла. Квітки двостатеві, з віноч-
ком, надрізаним на 5 нерівних
жовтих лопатей, зібрані в довге
й густе колосовидне суцвіття.
Плід — коробочка. Цвіте у черв-
ні — липні.
Поширення. Росте на відкритих
піскуватих місцях майже по всій
території України.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Дивина густоквіткова.

313

ДИВИНА ГУСТОКВІТКОВА,
дивина скіпетровидна, коров'як
скіпетровидний;
коровяк густоцветковый
Verbascum densiilorum, сино-
нім V. thapsiforme —
дворічна або однорічна повстисто-
опушена рослина родини ранни-
кових. Стебло просте або у верх-
ній частині розгалужене, прямо-
стояче, 50—180 см заввишки. Ли-
стки видовженоеліптичні, город-
часті, загострені; стеблові збіга-
ють на меживузля стебла, утворю-

ючи на ньому крила; верхні лист-
ки зменшені. Квітки двостатеві,
неправильні, жовті, зібрані в густе
переривчасте колосовидне суцвіт-
тя. Плід — коробочка. Цвіте у
червні — серпні.
Поширення. Росте на відкритих
місцях, схилах, луках та піскува-
тих грунтах майже по всій тери-
торії України.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
квітки (Flores Verbasci). Збирають
лише віночки з тичинками, висми-
куючи їх із чашечки. Заготівлю
проводять у сонячну погоду після
того як спаде роса і, бажано, в пер-
шій половині дня, бо квітка три-
мається тільки один день. Над-
вечір віночок в'яне і стає непри-
датним до використання. Сушать
квітки одразу після збирання в
затінку на вільному повітрі, на
горищі або в теплому приміщенні
з доброю вентиляцією, розклада-
ючи їх тоненьким шаром на тка-
нині або папері. Сухої сировини
виходить 16—18 % . Зберігають у
металевих коробочках або в скля-
ному посуді з притертою проб-
кою. Строк придатності — 1 рік.
До недавнього часу рослина вхо-
дила до складу Державної фар-
макопеї СРСР.
Хімічний склад. Сировина містить
до 2,5 % слизу, сапоніни, камедь,
близько 11 % цукрів (у т. ч. 3,5 %
глюкози), іридоїдний глікозид
аукубін, флавоноїд гесперидин,
каротиноїди (α-кроцетин і β-ка-
ротин), дубильні речовини, аскор-
бінову кислоту та сліди ефірної
олії.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати Д. г. ви-
являють пом'якшувальну, відхар-
кувальну, протиспазматичну та
легку наркотичну дію. Вони та-
мують біль, зменшують судому,
набряки тканин. Д. г., як обволі-
каючий, знеболюючий і відхарку-
вальний засіб, входить до фарма-
копей багатьох країн світу. Окре-
мо або в поєднанні з подібними
за дією рослинами Д. г. викорис-
товують при запаленнях слизових
оболонок верхніх дихальних шля-
хів, кашлі, коклюші, бронхіті,
бронхіальній астмі, емфіземі й за-
паленні легень, кровохарканні,
при захворюваннях травного ка-
налу, печінки та селезінки, у ви-
падках патологічного схуднення
або нервового виснаження. Міс-
цево використовують: настойку
квіток — для натирань при нев-
ралгії й болі в суглобах; порошок
квіток — для присипань тріщин,
саден і ран, попередньо змащених
морквяним соком; припарки кві-
ток разом з листям — до ран, за-
пальних вогнищ та опіків; сидячі
ванни з квіток або коріння — при
защемленні гемороїдальних вуз-
лів. Квітки Д. г. входять до скла-
ду грудних чаїв.
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Лікарські форми і застосування.
ВНУТРТШНЬО — настій квіток (1 сто-
лова ложка квіток на 200 мл окропу)
по 1 столовій ложці через кожні 3 го-
дини як пом'якшувальний і відхарку-
вальний засіб; 15 г суміші взятих по-
рівну квіток Д. г. і коріння алтеї лі-
карської варять у 200 мл води 15—20 хв,
проціджують, додають 200 г цукру, ки-
п'ятять, поки не вийде сироп і дають
пити дітям по 3—4 чайні ложки на
день при кашлі; суміш 1 столової лож-
ки квіток Д. г. і по 1 чайній ложці
квіток нагідок лікарських і ромашки
лікарської кип'ятять в 1 склянці води
5 хв, остуджують, проціджують, дода-
ють 1 столову ложку цукру і дають
пити дітям замість риб'ячого жиру по
1 столовій ложці тричі на день при
схудненні або нервовому виснаженні;
одну чайну ложку суміші взятих по-
рівну квіток Д. г., квіток калачиків лі-
сових, квіток цмину піскового і квіток
алтеї лікарської заливають 1 склянкою
окропу, кип'ятять 5 хв і п'ють по 1—
2 склянки на день при кашлі у дорос-
лих; одну столову ложку суміші взятих
порівну квіток Д. г,, квіток калачиків
лісових, квіток бузини чорної, квіток
липи серцелистої й сушених ягід ма-
лини заливають у термосі 2 склянками
окропу, парять півгодини й випивають
гарячим на ніч як потогінний засіб.
ЗОВНІШНЬО — чотири жмені квіток
або подрібненого коріння Д. г. заварю-
ють у 5 л окропу, настоюють до охоло-
дження і одержаний настій використо-
вують для сидячої 15-хвилинної холод-
ної ванни при защемленні гемороїдаль-
них вузлів, повторюючи процедуру че-
рез 2 дні.

314

ДИВИНА ЗАЛІЗНЯКОВИДНА
коровяк лекарственный
Verbascum phlomoides —
дво- або однорічна трав'яниста
повстистоопушена рослина роди-
ни ранникових. Стебло просте,
прямостояче, 50—200 см заввиш-
ки. Нижні листки поступово зву-
жені в черешки, еліптично-лан-
цетні; серединні й верхні — яйце-
видні, сидячі, трохи збігають на
меживузля стебла. Квітки двоста-
теві, неправильні, жовті, зібрані
пучками по 2—4 і утворюють пе-
реривчасте колосовидне суцвіття.
Плід — коробочка. Цвіте у черв-
ні — липні.
Поширення. Росте на відкритих
місцях, на схилах, пісках та біля
доріг переважно на Закарпатті.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Дивина густоквіткова.

315

ДИВИНА ПРЕГАРНА
коровяк великолепный
Verbascum speciosum —
дво- або однорічна трав'яниста ко-
роткоповстиста рослина родини
ранникових. Стебло прямостояче,
кутасте, розгалужене, 60—120 см
заввишки. Листки видовжені, ці-
локраї, на кінцях поступово зву-
жені; стеблові — з трохи серце-
видною основою. Квітки двоста-
теві, неправильні, жовті, зібрані
в пірамідально розгалужене су-
цвіття. Плід — коробочка. Цвіте
у червні — липні.
Поширення. Росте на кам'янистих
місцях і горбах у басейні ріки
Дністра.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Дивина густоквіткова.

316
ДИВИНА СКІПЕТРОВИДНА —
дворічна або однорічна повстис-
то-опушена рослина родини ран-
никових. Те саме, що й дивина
густоквіткова.

317
ДИВНЕ ДЕРЕВО —
вічнозелене велике (50—70 м зав-
вишки) дерево родини миртових.
Те саме, що й евкаліпт кулястий.

3 1 8

дивосил —
багаторічна трав'яниста рослина
родини складноцвітих. Те саме,
що й оман високий.

319

ДИКА ГОРОБИНКА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й пижмо зви-
чайне.

3 2 0

ДИКА МАЛЬВА —
багаторічна повстистоопушена, з
міцним розгалуженим кореневи-
щем і м'ясистими довгими коре-
нями рослина родини мальвових.
Те саме, що й алтея лікарська.
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321
ДИКА РУТА —
однорічна трав'яниста гола сизу-
вато-зелена рослина родини рут-
кових. Те саме, що й рутка лікар-
ська.

322

димниця —
однорічна трав'яниста гола сизу-
вато-зелена рослина родини рут-
кових. Те саме, що й рутка лікар-
ська.

323

ДИНЯ ЗВИЧАЙНА —
однорічна трав'яниста шорстко-
опушена рослина родини гарбу-
зових. Те саме, що й диня по-
сівна.

324
ДИНЯ ПОСІВНА,
диня звичайна;
дыня обыкновенная
Melo sativus —
однорічна трав'яниста шорстко-
опушена рослина родини гарбузо-
вих. Стебло невиразногранчасте,
лазяче, до 3 м завдовжки. Листки
чергові, округло-серцевидні, п'я-
тилопатеві, зубчасті, 6—20 см зав-
довжки. Квітки одностатеві, рід-
ше — двостатеві; тичинкові — на
коротких ніжках, зібрані негусти-
ми пазушними пучками; маточко-
ві — одиничні. Віночок колесо-
видний, п'ятироздільний, ясно-
жовтий. Плід ягодоподібний, ба-
гатонасінний, зеленуватий або
жовтуватий, кулястий, овальний
або видовжений. Цвіте у липні —
серпні. Плодоносить у серпні —
вересні.
Поширення. Походить з Півден-
ної Азії. На Україні широко виро-
щують, переважно в південних
районах республіки.

Сировина. З лікувальною метою
використовують плоди. Вживають
плоди свіжими; про запас в'ялять,
сушать, переробляють на цукати,
варення, джеми, маринади тощо.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Плоди містять
органічні кислоти, цукри (16—
18 % ), пектинові речовини, вітамі-
ни (Е, С, В6, В2, каротин, нікоти-
нову, пантотенову та фолієву кис-
лоти), клітковину, азотисті й міне-
ральні речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Плід Д. п. викорис-
товують як помірно послаблюю-
чий, сечогінний та жовчогінний
засіб при захворюваннях сечови-
відних шляхів, серцево-судинної
системи і жовчних шляхів, при
порушенні обміну речовин (подаг-
ра, нирковокам'яна хвороба то-
що), при геморої, хворобах горла
й хронічному кашлі та від глис-
тів. Ніжна клітковина посилює пе-
ристальтику кишок і сприяє виве-
денню холестерину. Завдяки на-
явності в дині великої кількості
фолієвої кислоти її корисно вжи-
вати при малокрів'ї, захворюван-
нях печінки та при атеросклеро-
зі. Надмірне вживання дині спри-
чинює болі в животі, пронос.
З косметичною метою сік Д. п.
використовують для видалення
пігментних плям, вугрів та рябо-
тиння. Для цього готують динні
маски: спочатку вмиваються теп-
лою водою, подрібнений м'якуш
плоду тонким шаром наносять на
лице, через 10—15 хв м'якуш зми-
вають, лице просушують і змазу-
ють поживним кремом.

325
ДІВОЧА КРАСА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Те саме, що й
горлянка повзуча.

3 2 6
ДІОСКОРЕЯ НІППОНСЬКА
диоскорея ниппонская
Dioscorea nipponica, синонім —
D. polystachya —
дводомна багаторічна трав'яниста
ліана родини діоскорейних. Має
горизонтальне розгалужене ко-
ричнювато-буре кореневище, від
якого відходять тонкі жорсткі ко-
рені. Стебло витке, просте, голе,
до 4—4,5 м завдовжки. Листки
чергові, короткоопушені; нижні —
5—7-лопатеві, широкосерцевидні,
верхні — цілісні, трикутні. Квітки
одностатеві, дрібні, жовтаво-зе-
лені, зібрані в прості колосовидні
суцвіття. Плід — коробочка. Цвіте
у липні — серпні.
Поширення. Діоскорея ніппонська
трапляється в зріджених широко-
листяних лісах, на узліссях, на
спадистих схилах гір, по долинах
річок на півдні Приморського
краю. На Далекому Сході рослину
вирощують.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
кореневища, їх заготовляють з
кінця квітня і до глибокої осені.
Викопані кореневища обтрушу-
ють від землі, звільняють від сте-
бел і гнилих частин, ріжуть на
куски завдовжки 7—8 см, миють
у холодній воді й після поперед-
нього пров'ялювання на сонці су-
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шать у сушарках при температурі
60—70°. Строк придатності — 1
рік. Сировина йде на виготовлен-
ня препарату поліспоніну, апте-
ками не відпускається.
Хімічний склад. Кореневища цієї
рослини містять 6—8 % сапонінів,
серед яких найважливішим є сте-
роїдний діосцин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Одержаний з росли-
ни неогаленовий препарат поліс-
понін має виражені антисклеро-
тичні властивості. Він знижує
кількість холестерину в крові,
підвищує коефіцієнт лецитин/хо-
лестерин, що зменшує вірогід-
ність відкладення холестерину в
артеріальних судинах, знижує ар-
теріальний тиск, покращує функ-
цію серця, розширює периферич-
ні судини, збільшує діурез. Основ-
ним показанням до призначення
поліспоніну треба вважати атеро-
склероз (загальний, церебральний
або коронарний), особливо, якщо
він супроводиться гіпертонією чи
стенокардією.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — поліспонін (Polysponi-
num) по 1 таблетці 2—3 рази на день
після їди. Курс лікування 3—4 місяці
20— 30-денними циклами, між якими
роблять перерви на 7—10 днів. При не-
обхідності курс лікування повторюють
після 4—6-місячної перерви.

327

ДОЛЯ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини товстолистих. Те саме, що
й молодило паросткове.

3 2 8

ДРІБНОЦВІТ —
одно- або багаторічна трав'яниста
рослина родини маренових. Те са-
ме, що й підмаренник справжній.

329
ДРІБЧАСТЕ ЗІЛЛЯЧКО —
багаторічна трав'яниста гола або
короткопухнаста кореневищна
рослина родини . селерових (зон-
тичних). Те саме, що й бедринець
ломикаменевий.

330
ДРІК КРАСИЛЬНИЙ,
жовтило;
дрок красильный
Genista tinctoria —
кущ родини бобових. Стебла пря-
мостоячі, ребристі, 40—80 см зав-
вишки. Листки чергові, коротко-
черешкові, прості, цілісні, ліній-
но-ланцетні, загострені, голі або
трохи опушені, з 2 шиловидними
прилистками. Квітки великі, не-
правильні, яскраво-жовті, у вер-
хівкових багатоквіткових кити-
цях. Плід — біб. Цвіте у червні —
липні.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України (на півдні — рідко)
в соснових і мішаних лісах, на
узліссях, серед чагарників. Виро-
щують як фітомеліоративну й де-
коративну рослину.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують насіння і траву (Herba Ge-
nistae tinctoriae), яку заготовля-
ють під час цвітіння рослини. Зрі-
зають верхівки стебел до 15 см
завдовжки. Сушать у затінку на
відкритому повітрі або в примі-
щенні, яке добре провітрюється.
Сухої сировини виходить 20 % .
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить ал-
калоїди {спартеїн, цитизин, метил-
цитизин та інші), флавонові глі-
козиди лютеолін і геністеїн, орга-
нічні кислоти, ефірну олію (0,02—
0,03 % ), барвник скопарин, три-
терпенові сапоніни, гіркоти, слиз
та мінеральні солі.
Фармакологічні властивості і
використання. Експериментально
з'ясовано, що препарати Д. к.
ефективні при стійких маткових
кровотечах. У народній медици-
ні рослина відома як сечогін-
ний, жовчогінний, судинозвужу-
вальний, проносний, заспокійли-
вий, кровоспинний та кровоочис-
ний засіб. Препарати трави вико-
ристовують при всіх видах жовтя-
ниці, при серцевій недостатності
зі зниженим тиском крові, водян-
ці живота, геморої, при хворобах
щитовидної залози (зоб, мікседе-
ма, гіпотиреоз), рахіті, при запа-
леннях нирок і сечового міхура та
для лікування захворювань шкі-
ри; насіння — при нирковокам'я-
ній хворобі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар трави (1 столо-
ва ложка трави на склянку окропу,
кип'ятять, поки не залишиться третина
рідини, охолоджують і проціджують)
п'ють при водянці живота і запорі по
2 столові ложки через кожні 2 години,
поки не почне проносити й гнати сечу
(такі прийоми повторюють через день);
настій трави (3 столові ложки трави
на склянку окропу) по 1 столовій
ложці 3 рази на день при маткових
кровотечах; настій 1 чайної ложки
трави на склянці окропу випивають за
день. ЗОВНІШНЬО — відвар 4 столових
ложок трави в 1 л води додають до
повної ванни для лікування лишаїв, на-
ривів і золотухи. Рослина (особливо
насіння) отруйна!
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331
ДРІОПТЕРИС АВСТРІЙСЬ-
КИЙ
щитовник австрийский
Dryopteris austriaca —
багаторічна трав'яниста спорова
рослина родини щитникових, зав-
вишки 30—150 см. Має товсте
косе кореневище. Листки темно-
зелені, зісподу — з залозистими
волосками, біля основи — 3—4-
перисті, звисаючі; черешок лист-
ка густо вкритий двоколірними
ясно-рудими, з темною смужкою
плівками; всі частки першого по-
рядку зближені або лише нижня
пара відсунута; найнижчі перед-
ні частки другого порядку корот-
ші за інші. Соруси округлі, при-
криті округло-нирковидним, по
краю залозисто-війчастим по-
кривцем. Спороносить у липні —
серпні.
Поширення. Росте в тінистих
лісах у Карпатах, на Прикарпатті
й Розточчі.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські
форми і застосування—усе так,
як у статті Дріоптерис чоловічий,
але використовують цю рослину
лише в народній медицині.

332

ДРІОПТЕРИС ОСТИСТИЙ —
багаторічна трав'яниста спорова
рослина родини щитникових. Те
саме, що й дріоптерис шартр-
ський.

333

ДРІОПТЕРИС ЧОЛОВІЧИЙ,
сорокозуб, чоловіча папороть,
щитник чоловічий;
щитовник мужской
Dryopteris filix-mas —
багаторічна папороть родини щит-
никових (аспідієвих). Має ко-
ротке товсте горизонтальне або
косе кореневище, густо вкрите
залишками черешків. Листки (ваї)
короткочерешкові (черешки тов-
сті, еластичні, як і середня
жилка листка, густо вкриті вели-
кими ланцетними бурими лусоч-
ками), 50—100 см завдовжки,
зібрані біля кореневища в лійко-
видний пучок. Пластинки листків
двоперисті, довгастоовальні; част-
ки першого порядку лінійно-
ланцетні або довгасті, коротко-
черешкові, глибокоперисторозсі-
чені, з довгастими, тупими на
верхівці, косозубчастими частка-
ми другого порядку. Соруси вели-
кі, округлі, зближені (але не
зливаються), розміщені в 2 ряди
по боках середньої жилки, при-
криті голим, округлонирковид-
ним покривальцем, у центрі вдав-
леним. Спороносить у червні —
липні.
Поширення. Росте по всій терито-
рії України в листяних і мішаних
лісах, на узліссях вільшняків.

Заготівля і зберігання. Викори-
стовують кореневища (Rhizoma
Dryopteris filicis-maris), які ко-
пають ранньою весною або восе-
ни, їх обтрушують від землі,
очищають від корінців, лусочок,
сухиіх черешків і змертвілих
тканин (здорові тканини мають
зеленуватий колір), не миючи
розрізають уздовж і впоперек
на кілька частин і сушать на го-
рищі, в приміщенні, яке добре
провітрюється, або в сушарці
при температурі, не вищій за
40°. Сухої сировини виходить
30—33 % . Строк придатності —
не більше 1 року.
Хімічний склад. Кореневище міс-
тить похідні флороглюцину, фі-
ліксонову та флаваспідову кисло-
ти, філмарон, альбаспідин, аспі-
динол, дубильні й гіркі речовини,
флавоноїди, крохмаль та ефірну
олію.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
і неогаленові препарати Д. г.
використовують для виганяння
стьожкових глистів. Д. ч.— отруй-
на рослина. Для уникнення побіч-
них шкідливих явищ лікування
треба проводити тільки під нагля-
дом лікаря і обов'язково після
спеціальної підготовки хворого.
Так, щоб вигнати солітера, про-
водять (за О. П. Поповим) такі
процедури: за 1—2 дні до ліку-
вання призначають поживну, але
таку, що легко засвоюється (рід-
ку), їжу, бідну на жири (білий
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хліб, сухарі, який-небудь куліш,
свіже й кисле молоко, кисломо-
лочний сир, рідкі молочні каші,
варену свіжу рибу, киселі, каву,
чай; дозволяється й цукор). Напе-
редодні лікування на вечерю
п'ють лише солодкий чай або
каву з сухарями; на ніч вжи-
вають проносну сіль (30,0); перед
сном рекомендується з'їсти ку-
сочок оселедця з цибулею. Вран-
ці, натщесерце, поступово, через
кожні 15—20 хв, вживають го-
тові або саморобні пілюлі з екст-
ракту Д. ч. Через 30 хв після
вживання останньої порції ліків
хворому дають сольове проносне
(рицинову олію чи інші жири вжи-
вати не можна!). Якщо за 3 го-
дини не буде випорожнення, то
ставлять теплу клізму. Якщо па-
разит вийде без головки, то треба
ще 1—3 рази поставити клізму.
В народній медицині рослину ви-
користовують і як зовнішній засіб
при захворюваннях суглобів, нев-
ралгіях, варикозному дерматиті,
виразці гомілки та для загоюван-
ня ран.
Лікарські форми і застосування.
З готових аптечних препаратів
використовують екстракт Д. ч.
густий (Extractum Filicis maris
spissum) і філіксан (Filixanum).
У домашніх умовах беруть 5 мл
відвару (10 г кореневища на
200 мл окропу, упарюють до по-
ловини), змішують з медом і ді-
лять на 10 пілюль, які замі-
шують на борошні (приймають,
як і аптечні препарати, під нагля-
дом лікаря і після спеціальної
підготовки хворого!). Для зовніш-
нього застосування готують на-
стойку (1 частину подрібненого
кореневища заливають на 14 днів
4 частинами спирту або міцної
горілки), яку втирають у болісні
місця по кілька разів на день,
і відвар (1 кг кореневищ варять
у 5 літрах води 2 години) для
ванн, які приймають при варикоз-
ному дерматиті й виразці гомілки
(для однієї ванни треба 1 л від-
вару; курс лікування — 30 ванн,
тривалість процедури — 30 хв).
Вживання препаратів Д. ч. ПРО-
ТИПОКАЗАНЕ при серцевій не-
достатності, хворобах печінки й
нирок, при виразковій хворобі
шлунка і дванадцятипалої кишки,
при гострих шлунково-кишкових
і гарячкових захворюваннях, при
вагітності, різкому виснаженні,
анемії й туберкульозі та дітям
до 2 років.

334

ДРІОПТЕРИС ШАРТРСЬКИЙ
дріоптерис остистий;
щитовник шартрский
Dryopteris carthusiana, сино-
нім D. spinulosa —
багаторічна трав'яниста спорова
рослина родини щитникових, зав-
вишки 60—90 см. Має товсте
косе кореневище. Листки ясно-
зелені, голі, двічіперисті, прямо-
стоячі; черешки вкриті одно-
колірними ясно-жовтими плівка-
ми; 1—2 пари нижніх часток пер-
шого порядку віддалені від інших,
як правило не несуть сорусів;
зубчики часток другого порядку
гострі й переходять у тонке
вістря. Соруси округлі, розташо-
вані рядами, прикриті округло-
нирковидними голими або зало-
зистими покривцями. Спороно-
сить у липні — серпні.
Поширення. Росте в лісах, по
чагарниках по всій території
України (в Степу та в Криму
рідко),

Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Дріоптерис чолові-
чий, але ця рослина використо-
вується лише в народній ме-
дицині.

3 3 5

ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ
дуб обыкновенный
Quercus robur, синонім О. ре-
dunculata —
однодомна рослина родини буко-
вих. Дерево 20—50 м заввишки,
з широкою неправильною кро-
ною. Молоді гілки зеленувато-
бурі або червонуваті, голі або
ледве опушені. Кора на стов-
бурі і багаторічних гілках темно-
сіра. Листки чергові, коротко-
черешкові, видовженообернено-
яйцевидні, перистолопатеві, біля
основи — з вушками. Квітки од-
ностатеві; тичинкові — в поник-
лих сережках і складаються з
6—8-роздільної зеленуватої оц-
вітини, маточкові — дрібні, з ре-
дукованою оцвітиною, по 1 —
3. в пазухах верхніх листків,
ніжки їхнього суцвіття при пло-
дах довші за черешок листка.
Плід— торіх (жолудь). Цвіте про-
тягом квітня — травня; плодоно-
сить у вересні — жовтні.
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Поширення. Утворює чисті насад-
ження або росте в суміші з ін-
шими породами майже по всій
території України (у Степу —
головним чином по долинах рі-
чок).
Заготівля і зберігання. Викори-
стовують кору (Cortex Quercus),
жолуді і гали, які утворюються
на листках. Заготовляють кору
напровесні під час сокоруху,
знімаючи її з молодих гілок
і тонких стовбурів (до 10 см
у діаметрі). Для цього роблять
кільцеподібні надрізи через кож-
ні 30 см, які з'єднують поздовж-
німи розрізами, після чого кора
легко знімається. Сушать кору під
наметом або в приміщенні з доб-
рою "вентиляцією. Сухої сирови-
ни виходить 50 %. Строк при-
датності — 5 років. Жолуді зби-
рають восени, коли вони до-
стигають і опадають, і відразу
сушать, оскільки при тривалому
зберіганні їх сирими в навколо-
пліднику з'являється пліснява. Га-
ли збирають пізно влітку, сушать
і зберігають у сухому місці.
Кору відпускають аптеки.
Хімічний склад. Кора містить
катехінові таніни (0,4 % }, вільну
галову та елагову кислоти, гало-
таніни (10—20% ), кверцетин,
флобафен, смоли, пектинові ре-
човини (6 % ), цукри (левулін та
інші), білки, слиз, крохмаль та
мінеральні речовини. В жолу-
дях є крохмаль (40 % ), дубильні
речовини (5—8 % ), жирна олія
(5% ), цукри, ефірна олія, білки
і кверцит. Гали містять чималу
кількість таніну.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Кору Д. з. викори-
стовують як протизапальний, в'я-
жучий і протигнильний засіб
при запаленнях слизової оболон-
ки рота, глотки і гортані, при
гінгівіті, стоматиті, пародонтозі,
флюсі, гастриті, при шлунко-
вих кровотечах, проносі, ентериті
й хворобах печінки та селезінки,
при рахіті, випадінні прямої киш-
ки й туберкульозі, при захво-
рюваннях лімфатичних вузлів,
захворюваннях шкіри (екзема,
тріщини, відмороження, опіки
тощо), а також при отруєнні
грибами, алкалоїдами та солями
міді, свинцю й олова. В гінеко-
логічній практиці відвар кори
використовують для спринцювань
при шийкових і піхвових білях,
вульвовагініті й виразковому
кольпіті; внутрішньо приймають
при надмірних місячних. Відва-
ром галів лікують опіки. Жо-
луді використовують при захво-
рюваннях травного каналу, а та-
кож як сурогат кави. Кору Д. з.
широко використовують і у ве-
теринарії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій дубової кори
(1 чайна ложка кори на 400 мл
холодної кип'яченої води, настоюють

6—8 годин) по 2—3 столові ложки
3—4 рази на день; відвар кори (10 г
або 1 столова ложка кори на 200 мл
окропу) по 1 столовій ложці 2— 3 рази
на день; настій кори (1 столова ложка
кори на 200 мл окропу, кип'ятять 1 хв,
настоюють 10 хв) по 2 склянки на
день при отруєннях; жолудева кава
(1 чайна ложка підсмажених до почер-
воніння і подрібнених жолудів на
1 склянку окропу) по 1 склянці на
день (за три прийоми) при хронічних
катарах кишечника (проносах).
ЗОВНІШНЬО— відвар кори (20 г кори
на 200 мл окропу) для полоскань
{напаром на цьому відварі листків
шавлії лікарської полощуть рот при
зубних флюсах); відвар кори (40 г кори
на 200 мл окропу) для примочок при
опіках; відвар галів (повна жменя
галів на 2 л окропу, варять 10 хв)
для примочок при опіках; відвар кори
(20 г кори на 2 л окропу, кип'ятять
10 хв, проціджують) для спринцювань;
відвар кори (50—100 г кори на 1 л
окропу) для місцевих ванн при над-
мірній пітливості ніг; відвар повної
жмені кори в 2 л окропу додають до
повної ванни, яку приймають при
екземах або загальному ослабленні ор-
ганізму; мазь від пролежнів: 2 частини
кори Д. з. і 1 частина бруньок
тополі чорної на 7 частин коров'ячого
масла (настоюють у теплому місці
всю ніч, уранці закип'ятити на легкому
вогні, видавити ще теплим і злити
в банку).

3 3 6
ДУБ ПУХНАТИЙ
дуб пушистый
Quercus pubescens —
однодомна рослина родини буко-
вих. Дерево або великий кущ,
5—10 м заввишки. Молоді гілки
густосіроповстисті, червонуваті;
торішні — голі. Листки чергові,
короткочерешкові, прості, видов-
женооберненояйцевидні, з 3—
7 парами цілокраїх, на верхівці
закруглених лопатей; молоді ли-
стки зісподу білувато-жовтуваті
від опушення. Квітки одностате-
ві; тичинкові квітки — з 6—8-роз-
дільною оцвітиною, зібрані пу-
чечками, утворюючи сережковид-
не суцвіття. Маточкові квітки —
з 6-роздільною оцвітиною, оди-
ничні або зібрані по кілька,
оточені обгортками (мисочкою).
Плід — горіх (жолудь). Цвіте про-
тягом квітня — травня.
Поширення. Росте в лісах, на
узліссях, по схилах та кам'я-
нистих місцях у Криму.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні власти-
вості і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Дуб звичайний.
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337
ДУБ СКЕЛЬНИЙ
дуб скальный
Quercus petraca —
однодомна рослина родини буко-
вих. Дерево 20—30 м заввишки.
Однорічні гілки буро-зелені, голі
або спочатку трохи опушені.
Листки залишаються на дереві
сухими до весни, видовженообер-
ненояйцевидні, з серцевидною,
клиновидною або округлою ос-
новою, глибокозвивистолопатеві,
зісподу по жилках — розсіяново-
лосисті; лопаті округлі або дов-
гасті, їх по 5—7 пар. Квітки
одностатеві; тичинкові — з 6—8-
роздільною оцвітиною, в повис-
лих сережках, маточкові — з 6-
роздільною оцвітиною, в неба-
гатоквіткових, прямостоячих се-
режках. Ніжки суцвіття при пло-
дах коротші за черешок листка.
Плід — горіх (жолудь|, оточений
на половину — третину своєї дов-
жини мисочкою. Цвіте протягом
квітня — травня, плодоносить у
вересні — жовтні.
Поширення. Росте в лісах, на
вапняках у Гірському Криму;
на південному заході Лісостепу
і дуже рідко — на Поліссі (Жи-
томирська область).
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні власти-
вості і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Дуб звичайний.

338
ДУДНИК ЛІКАРСЬКИЙ —
дворічна трав'яниста рослина ро-
дини селерових (зонтичних). Те
саме, що й дягель лікарський.

339
ДУДНИК ЛІСОВИЙ
дудник лесной
Angelica sylvestris —
багаторічна трав'яниста рослина
родини селерових (зонтичних).
Має коротке товсте кореневище,
з якого при розламуванні виді-
ляється білий сік. Стебло круг-
лясте, дудчасте, гладеньке, вгорі
розгалужене і трохи гранчасте,
100—200 см заввишки. Листки
з дуже здутими мішковидними
піхвами, двічі-тричіперисторозсі-
чені, з видовженояйцевидними
листочками; верхні бічні ли-
сточки — з широкою збігаючою
основою. Квітки дрібні, правиль-
ні, двостатеві, білі або блідо-
рожеві, у складних щитковидних
зонтиках з численними (до ЗО),
довгими (до 18 см) борошнисто-
пухнастими променями; обгортки
немає або вона складається з
кількох опадних листочків; об-
горточки багатолисті. Плід — дво-
сім'янка. Цвіте у липні — вересні.

Поширення. Дудник лісовий трап-
ляється на вологих луках, у ча-
гарниках, лісах, по берегах рі-
чок і ставків по всій тери-
торії України, крім Криму.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
кореневища разом з коренями
(Radix seu rhizoma Angelicae syl-
vestris), які заготовляють восе-
ни або рано навесні. Викопані
кореневища старанно очищають
від землі, миють у холодній воді,
відрізують від стебла й сушать
у приміщенні, яке добре провіт-
рюється, на горищі, а при добрій
погоді — в затінку на вільному
повітрі. Зрідка заготовляють на-
сіння (Fructus Angelicae sylvest-
ris). Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. У траві дудника
лісового є протеїн (11,5%), жир
(7,4%), клітковина (19,1%), каль-
цій (1,6 % ), фосфор (0,35 % ), залі-
зо (23,7 мг % ), нікель (0,85 мг % ),
мідь (1,76 мг%), марганець
(4,4 м г % ) , титан (0,14 мг%),
бор (0,55 мг% ), аскорбінова кис-
лота (в листі — до 1154 мг%,
у стеблах — до 384 мг % , в суц-
віттях— до 420 м г % ) . Плоди
містять до 17,3 % жирної олії.
Хімічний склад коріння вивчено
слабо, відомо лише, що в ньому
є чимало ефірної олії.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Дудник лісовий ви-
являє відхаркувальну, потогінну,
сечогінну та вітрогінну дію. Чай
або настойку з кореневищ і коре-
нів п'ють при нестравленні шлун-
ка, млявому відходженні й затри-
манні сечі та при катарах легень.
При здутті кишечника всередину
вживають порошок з кореня
(тричі на день на кінчику ножа).
Сік з кореня рослини закапують
у вухо або в дупло хворого зуба
як болетамувальний засіб. Часті-
ше рослину використовують у
суміші з іншими лікарськими
рослинами. Зовнішньо відвар ко-
ріння використовують для за-
гальнозміцнюючих ванн при не-
врастенії, а настойку коріння —
для натирань при подагрі, ревма-
тизмі, болях у попереку тощо.
Слід відзначити, що в усіх вище-
зазначених випадках дудник лісо-
вий виступає як замінник дягелю
лікарського. До складу лікуваль-
но-профілактичного харчового
раціону включають салати з мо-
лодих пагонів дудника.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО —20 г подрібненого ко-
ріння заварюють 1 л окропу і п'ють
по 1 склянці тричі на день як чай;
настойку коріння (на 1 частину сиро-
вини беруть 5 частин 70%-ного спир-
ту) по 20—30 крапель 3 рази на день;
відвар з коріння дудника лісового,
аїру тростинового й кори дуба зви-
чайного у співвідношенні 1:1 (1 сто-
лова ложка суміші на 200 мл окропу)
п'ють по 5 столових ложок за день
при здутті кишок і коліках; відвар
з коріння дудники і трави хвоща
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польового у співвідношенні 1:1 (1 сто-
лова ложка суміші на 200 мл окропу)
п'ють по З склянки за день при
недостатній діяльності нирок для поси-
лення сечовиділення; 25 г суміші трави
полину гіркого, хвоща польового, зві-
робою звичайного, золототисячника ма-
лого І коріння дудника лісового (по
5 г) заливають 0,5 л червоного вина
(кагору) , варять 15 хвилин, додають
по 2 г трави м'яти холодної і коріння
валеріани лікарської, настоюють 30 хвилин, охолоджують, проціджують
і п'ють тричі на день як чай (2—
4 столові ложки приготовленого від-
вару на склянку окропу) при стійких
проносах; салат: яблука, корені селери
і очищені від шкірки молоді пагони
дудника подрібнюють на соломку,
змішують, заправляють майонезом і
спеціями, а зверху посипають кропом
(на 60 г пагонів дудника беруть 40 г
яблук, 40 г селери, 20 г майонезу,
оцет, перець, сіль та кріп).
ЗОВНІШНЬО — настойку коріння дуд-
ника (у співвідношенні 1:5, на 70% -но-
му спирті) для натирань; відвар коріння
(150 г сировини на 1 л окропу) для
загальнозміцнювальної ванни (влити
у ванну при температурі 36—37°);
мазь (столову ложку коріння чемериці
білої і чайну ложку насіння дудника
розтирають на порошок і змішують
з 50 г свинячого смальцю) для нати-
рань тіла проти білизняних вошей
Застосування мазі потребує обереж-
ності у зв'язку з отруйністю че-
мериці.
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ДУРМАН ВОНЮЧИЙ —
однорічна трав'яниста з неприєм-
ним запахом рослина родини
пасльонових. Те саме, що й
дурман звичайний.
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ДУРМАН ЗВИЧАЙНИЙ,
бодяк, бісдерево, дурман во-
нючий;
дурман обыкновенный
Datura stramonium —
однорічна трав'яниста з неприєм-
ним запахом рослина родини
пасльонових. Стебло прямостоя-
че, 30—100 см заввишки, порож-
нисте, просте або вилчасто-розга-
лужене, внизу майже циліндрич-
не, вгорі тупокутувате; гілки
з внутрішнього боку коротко-
опушені. Листки чергові, прості,
яйцевидні, нерівномірно загост-
рені, вищербленовеликозубчасті,
з черешками, які у верхівкових
листків зростаються з стеблом.
Квітки двостатеві, правильні, ве-
ликі, на коротких квітконіжках,
одиничні, розміщені в розвилках
стебла та гілок; віночок зросло-
пелюстковий, білий, лійкуватий,
брижуватий, з 5-лопатевим від-

гином; лопаті його широкотри-
кутні, різко звужені в тонке
вістря. Плід — яйцеподібна пря-
мостояча вкрита шипиками коро-
бочка. Цвіте у червні — серпні.
Поширення. Дурман звичайний
росте на засмічених місцях, пус-
тирях, понад дорогами, поблизу
жител, на городах, у садах по
всій території України.
Заготівля і зберігання. Для лікар-
ських потреб використовується
листя (Folia Daturae stramonii)
і насіння дурману (Semina Datu-
rae stramonii). Листя дурману
збирають від початку цвітіння
рослини й до осінніх заморозків,
відриваючи їх так, щоб залишки
черешків не перевищували 2 см.
Відібране листя негайно сушать
на горищі, під укриттям на
вільному повітрі або в сушарках
при температурі до 40°. Сушіння
припиняють, коли середня жилка
листа стає ламкою. Сухої сиро-
вини виходить 13—14%. Строк
придатності — 2 роки. Зберігають
сировину в сухому місці (при
зволоженні губить лікувальні вла-
стивості). Аптеками сировина не
відпускається. Насіння дурману
збирають восени цілком спіле
і добре висушують. Використо-
вують насіння лише в народній
медицині. Дурман — отруйна рос-
лина. Після роботи з ним треба
старанно мити руки.
Хімічний склад. Усі частини рос-
лини містять гіосціамін, атро-
пін, скополамін, датурин та інші
алкалоїди тропанового ряду. В на-
сінні, крім того, є отруйна жирна
олія (16—25 % ), а в листі —
ефірна олія.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. За фармакологічни-
ми властивостями дурман зви-
чайний близький до беладон-
ни звичайної. Для нього характер-
ні загальні фармакологічні вла-
стивості атропіноподібних спо-
лук, основною особливістю яких
є здатність блокувати м-холі-
нореактивні системи організму.
Головною діючою речовиною дур-
ману звичайного є гіосціамін.
Він має наркотичні, снотворні,
протиспазматичні, заспокійливі та
знеболюючі властивості, розши-
рює на тривалий час зіниці очей,
зменшує секрецію слинних, шлун-
кових, потових і підшлункової
залоз та знижує тонус гладень-
ких м'язів. На відміну від атро-
піну гіосціамін виявляє вираже-
ну бронхорозширюючу дію, то-
нізує і збуджує дихальний центр,
особливо коли останній пригні-
чений алкоголем або снотвор-
ними препаратами, а за силою хо-
лінолітичної дії гіосціамін знач-
но перевершує атропін. У науко-
вій медицині препарати дурма-
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ну звичайного використовують
при бронхіальній астмі, бронхі-
тах, при судорожному кашлі.
У народній медицині, крім того,
препарати дурману звичайного
використовують при невралгії, не-
врастенії, нервових і психічних
хворобах, коклюші, при хвороб-
ливій сонливості, хореї, епілепсії,
при постійній і тривалій гикавці,
пріашзмі (хворобливому й трива-
лому напруженні статевого орга-
на без статевого збудження),
німфоманії (надмірному статево-
му потягу у жінок); місцево, у
вигляді ванн, спринцювань,
клізм — при хронічному ревма-
тизмі, випадінні матки і прямої
кишки.
Лікарські форми і застосування.
ПЕРОРАЛЬНО — настойку (1 частина
товченого насіння на 5 частин 70 % -ного
спирту, настоюють 7 днів, відфільтро-
вують) по 2 краплі на 2 столові ложки
води 4—5 раз на день.
РЕСПІРАТОРНО — астматол (Asthma-
tolum) і астматин (Asthmatinum) за-
стосовують у вигляді цигарок при
бронхіальній астмі; відвар листя (20 г
сировини на 200 мл окропу) або на-
стойку насіння (у співвідношенні 1:5)
вдихають через ніс 15—20 хвилин.
МІСЦЕВО — відвар листя (20 г сиро-
вини на відро води) при частковому
випадінні матки і товстої кишки
(сидячі ванни) та хронічному ревма-
тизмі (повні ванни). Препарати дур-
ману звичайного ПРОТИПОКАЗАНІ
при глаукомі. Рослина дуже отруйна
і користуватися нею та препаратами
з неї треба тільки під наглядом лі-
каря.
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ДУРМАН ІНДІЙСЬКИЙ
дурман индийский
Datura innoxia —
багаторічна (в культурі — одно-
річна) трав'яниста опущена рос-
лина родини пасльонових. Стебло
пряме, 70—150 см заввишки, по-
рожнисте, вилчасторозгалужене,
інколи при основі червонаво-
фіолетове. Листки чергові, че-
решкові, великі, цілокраї, широ-
кояйцевидної або видовженояй-
цевидної форми; верхні попарно
зближені. Квітки двостатеві, пра-
вильні, великі, одиничні, розмі-
щені в розвилках стебла; ві-
ночок зрослопелюстковим, білий,
лійкуватий, з відгином, 15—20 см
завдовжки. Плід — куляста по-
никла вкрита шипиками коро-
бочка. Цвіте у липні — жовтні,
плодоносить у серпні — жовтні.
Поширення. Батьківщина дурма-
ну індійського — Центральна і
Південна Америка. В Криму ви-
рощують як лікарську рослину.
Заготівля і зберігання. Для лікар-
ських потреб використовують не-
дозрілі плоди (насіння і окремо
оплодні) та листя. Механізоване
комбайнове збирання плодів про-
водять за один прийом на почат-
ку побуріння коробочок пер-
шого і другого розгалужень стеб-
ла. При ручному збиранні коро-
бочки зрізують серпами двічі:
на початку дозрівання коробочок
першого розгалуження і в кінці
вегетаційного періоду. Зібрану
сировину негайно подрібнюють
на соломорізках, сушать на сонці
або в сушарці при температурі
40—50°, а потім за допомогою
сит розділяють на дві фракції:
насіння і подрібнені коробочки
(оплодні). Строк придатності на-
сіння — 2 роки, оплоднів — 1 рік.
З насіння і оплоднів одержують
алкалоїд скополамін. Листя заго-

товляють так само, як і з дур-
ману звичайного.
Хімічний склад. Усі частини рос-
лини містять скополамін, гіо-
сціамін, атропін та інші алка-
лоїди тропанового ряду. Основ-
ним алкалоїдом рослини є ско-
поламін, якого найбільше в пло-
дах (0,38—0,41 % ) і насінні (до
0,77%).
фармакологічні властивості і ви-
користання. Основною діючою
речовиною дурману індійського
є скополамін, який належить
до активних периферичних м-хо-
лінолітичних засобів; виявляє
він і центральну холінолітичну
й седативну дію. Скополамін дає
виражений, але нетривалий мід-
ріатичний ефект, розслаблює то-
нус гладеньких м'язів, приско-
рює темп серцевих скорочень,
сприяє зниженню секреторної
функції залозистого апарату.
Впливаючи на холінореактивні
структури вищих відділів цент-
ральної нервової системи, скопо-
ламін заважає проходженню
нервових імпульсів до рухових
нейронів спинного мозку. Наслід-
ком цього є заспокійлива, сно-
творна і така, що зменшує рухову
активність, дія алкалоїду. Спосте-
рігаються також його пригнічую-
чий вплив на функцію дихання,
здатність посилювати снотворну
дію наркотичних засобів та проти-
судомний ефект. Скополамін ви-
користовують у нервово-психіат-
ричній практиці для лікування
паркінсонізму, при захворюван-
нях з м'язовими гіперкінезами та
як седативний засіб при мані-
акальних станах; в офтальмоло-
гії — при іритах, іридоциклітах
для розширення зіниць; у хі-
рургічній практиці — для підго-
товки до наркозу (у поєднанні
з морфіном та іншими аналь-
гетиками). Листя дурману індій-
ського разом з листям блекоти
чорної та беладонни звичайної
входить до складу протиастма-
тичних цигарок. Скополамін вхо-
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дить до складу таблеток «аерон»,
які використовують для профі-
лактики й лікування морської
і повітряної хвороб та приступів
хвороби Меньєра, для зменшення
виділення слини при стомато-
логічних операціях.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — таблетки «аерон» (Та-
bulettae «Aeronum»| по 1 — 2 таблетці
на прийом за 30—60 хвилин до по-
їздки і надалі при необхідності ще
1 таблетку через 6—12 годин; а при
меньєрівському симптомокомплексі —
по 1 таблетці 2—3 рази на день (вищі
дози: для дорослих — разова 2 таб-
летки, добова — 4 таблетки; для дітей
7—9 років — відповідно 1 і 2 таблетки,
10—14 років — 1,5 і 3 таблетки, дітям
до 7 років ці таблетки не призна-
чають); скополаміну гідробромід (Sco-
polamini hydrobromidum) призначають
перорально або підшкірно по 0,00025—
0,0005 г або 0,5—1 мл 0,05% -ного
розчину (вищі дози для дорослих все-
редину і під шкіру: разова 0,0005 г,
добова — 0,0015 г). Передозування пре-
паратів викликає сильне збудження,
галюцинації, спрагу, сухість та інші
побічні явища. Препарати дурману
індійського ПРОТИПОКАЗАНІ при
глаукомі. Рослина дуже отруйна і кори-
стуватися нею та препаратами з неї
треба тільки під наглядом лікаря.
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ДУШАНКА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Те саме, що
й материнка звичайна.
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ДУШИНКА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Те саме, що
й материнка звичайна.
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ДЯГЕЛЬ ЛІКАРСЬКИЙ
дудник лікарський;
дягиль лекарственный
Angelica archangelica, синоні-
ми: Archangelica oiiicinalis,
Archangelica norvegica —
дворічна трав'яниста рослина ро-
дини селерових (зонтичних). Мас
вкорочене циліндричне корене-
вище до 5 см завтовшки й
численні вертикальні корені до
1 см завтовшки і 30 см зав-
довжки. Стебло товсте, порож-
нисте, галузисте, 120—200 см
заввишки, вгорі часто червонаве.
Листки чергові, з великими зду-
тими піхвами; прикореневі — ве-
ликі (до 80 см завдовжки), довго-
черешкові, трикутні, двічі-три-
чіперисторозсічені, з великими
яйцевидними дво-трилопатевими
великопилчастими листочками,
стеблові — дрібніші, майже си-
дячі, не такі складні. Квітки дріб-
ні, двостатеві, п'ятироздільні, зе-
ленаві або зеленаво-білі, зібрані
у великі (10—17 см у діаметрі),
майже кулясті зонтики з багатьма
(20—40) пухнастими променями;
обгорток немає, обгорточки — ба-
гатолисткові. Плід —двосім'янка.
Цвіте у червні — серпні.
Поширення. Рослина трапляється
у вільшняках, поблизу водойм,
на лісових луках на Поліссі,
в Лісостепу, рідко — в Степу (по
долинах річок).

Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
кореневища разом з коренями
(Radix seu rhizoma Archangelicae).
Сировину заготовляють восени (з
рослин першого року життя),
після того як зів'яне листя, або
рано навесні (з рослин другого
року життя). Викопане коріння
обтрушують від землі, миють
у холодній воді, звільняють від
залишків стебел і сушать під
накриттям на вільному повітрі,
на горищі або в сушарках при
температурі 30—35°. Товсті коре-
невища й корені перед сушінням
розрізають уздовж. Сухої сирови-
ни виходить 20—22 % . Строк при-
датності — 2 роки. Зберігати си-
ровину треба в добре закритих
банках або бляшанках. Аптеки
сировину не відпускають.
Хімічний склад. У кореневищах
і коренях дягелю лікарського є
ефірна олія (до 1 % ), кумарини
(остхол, остенол, умбеліпренін,
ксантотоксин, імператорин, анге-
ліцин, архангеліцин, умбеліферон
та інші), дубильні речовини, фіто-
стерини, органічні кислоти (пе-
реважно яблучна й ангелікова).
тощо. До складу ефірної олії
входять терпеноїди, феландрен,
пінен, борнеол, цимол та інші
речовини.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Виготовлені з підзе 1-
них частин дягелю галенові лі-
карські форми мають протиза-
пальні, спазмолітичні, сечогінні,
потогінні й заспокійливі власти-
вості. Вони підвищують жовчо-
виділення, секрецію шлункового
й панкреатичного соку, посилю-
ють моторну функцію кишечника,
пригнічують процеси бродіння,
збільшують утворення слизу у
верхніх дихальних шляхах. У нау-
ковій медицині дягель лікарський
призначають як засіб, що збуджує
апетит, при функціональних роз-
ладах шлунково-кишкового трак-
ту, порушеннях моторної функ-
ції кишечника, дискінезії жовч-
них шляхів, при гіпацидних гаст-
ритах, дуоденітах, інфекційних
неспецифічних колітах, як від-
харкувальний засіб при ларин-
гітах, бронхітах і пневмоніях
та при вегетативному неврозі.
В народній медицині дягель лі-
карський застосовують так само,
як і дудник лісовий. Перевагу
треба віддавати препаратам дя-
гелю, які мають дужче вираже-
ний терапевтичний ефект.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар коріння (10 г,
або 3 столові ложки сировини на
200 мл окропу) п'ють гарячим по
півсклянки 2—3 рази на день після
їди як спазмолітичний, відхаркуваль-
ний, потогінний і як такий, що збуд-
жує апетит, засіб.
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ЕВКАЛІПТ КУЛЯСТИЙ,
дивне дерево;
эвкалипт шариковый
Eucalyptus globulus —
вічнозелене велике (50—70 м зав-
вишки) дерево родини миртових.
Кора стовбура і гілок ясно-сіра,
гладенька. Молоді гілки чотири-
гранні, несуть супротивні, сидячі,
часто стеблообгортні, яйцеподіб-
ні, з серцевидною основою лист-
ки, вкриті, як і гілки, сизим вос-
ковим нальотом. Пізніше гілки
стають округлими, а листки —
черговими, короткочерешковими,
з вузьколанцетними, серповидно
зігнутими, темно-зеленими пла-
стинками. Квітки великі, двоста-
теві, одиничні, пазушні, з труб-
частою чотиригранною чашеч-
кою; віночка немає. Плід — на-
півкуляста коробочка. Цвіте во-
сени, в три-, п'ятирічному віці.
Поширення. Батьківщиною евка-
\іпта кулястого є Австралія і
острів Тасманія. На Україні евка-
ліпт вирощують як декоративну
га ефіроолійну рослину в Криму.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
листя (Folium Eucalypti) і одно-
або трирічні пагони. Заготов-
ляють листя цілий рік, особливо
влітку. Молоде листя починають
вбирати в листопаді, коли в
ньому вже назбирається ефірна
олія. Сушать сировину на віль-
ному повітрі або в приміщенні,
яке добре провітрюється, розсти-
лаючи тонким шаром і періодич-

но перемішуючи. Штучно сушать
при температурі до 40°. Сухої си-
ровини виходить 42—43 % . Листя
евкаліпта, як ароматичну сиро-
вину, зберігають окремо від інших
незапашних рослин у багато-
шарових пакетах. Свіжі одно-
або трирічні пагони (разом з ли-
стям, бутонами і плодами), які
заготовляють з жовтня по квітень,
використовують як сировину для
вироблення ефірної олії (Oleum
Eucalypti). Листя і олію від-
пускають аптеки. З лікувальною
метою використовують і пилок
рослини.
Хімічний склад. У листі рослини
є ефірна олія (до 3 % ), флаво-
ноїди, дубильні речовини, елаго-
ва кислота, смоли та віск. Ефірну
олію містять і інші частини рос-
лини. Головною складовою части-
ною ефірної олії є цинеолмо-
ноциклічний терпен з інтенсив-
ною окисною дією. Пилок евка-
ліпта містить білки, амінокис-
лоти, вуглеводи, вітаміни (В1, В2,
РР, С, біотин, фолієва кислота,
рутин), антибіотики і стимулятор
росту.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Головна терапевтич-
на властивість евкаліпта — анти-
септична. Його препарати згубно
діють на стрептококи і ста-
філококи, паличку черевного ти-
фу і паратифів А і В, паличку
дизентерії, кишкову паличку,
гнійних і анаеробних збудників,
пригнічують ріст дизентерійної

амеби і трихомонад. Крім цього,
рослина має виражені протиза-
пальні властивості, сприяє швид-
кому гоєнню ран, виявляє боле-
тамувальну, слабку седативну і
незначну відхаркувальну дію. Ев-
каліптові приписують і загально-
зміцнювальний ефект. З листя
евкаліпта готують настій, відвар
і настойку. Відвар і настойку
приймають всередину як анти-
септичний і протизапальний засіб
у разі гострих кишкових інфек-
цій і диспепсичних розладів та
гострих респіраторних вірусних
інфекцій, при запаленнях жовч-
ного і сечового міхура. З листя
евкаліпта виробляють протиста-
філококовий препарат хлорофі-
ліпт. Його випускають у вигляді
0,25 % -ного або 1 % -ного спирто-
вого чи 2 % -ного олійного роз-
чинів. Використовують його як
зовнішній засіб і внутрішньо
(внутрішньовенно і перорально).
Зовнішньо галенові препарати ев-
каліпта застосовують у вигляді
обмивань, полоскань, примочок,
вологих тампонів і спринцювань.
У хірургічній практиці їх вико-
ристовують для лікування нари-
вів, флегмон, фурункулів, остео-
мієліту, гнійних маститів, від-
критих переломів, опіків та об-
морожень; у стоматології — при
стоматиті, гангренозному пуль-
піті, запаленні слизової обо-
лонки ротової порожнини; в ото-
риноларингології — при ангіні,
хронічному риніті й фарингіті,
зовнішньому отиті, дерматиті й
екземі зовнішнього слухового
проходу тощо; в гінекологічній
практиці — при кольпіті, білях та
дисплазії шийки матки; в дер-
матології — при гноячкових ви-
сипах на шкірі; в офтальмоло-
гії — при блефариті. У вигляді
інгаляцій галенові препарати ев-
каліпта використовують при го-
стрих респіраторних захворюван-
нях, трахеїтах і ларингітах. Ши-
роко використовують у медичній
практиці евкаліптову олію. Її
використовують для лікування
фурункульозу, флегмон, ерозив-
но-виразкових уражень слизових
оболонок, для інгаляцій (при
нежиті, бронхіті, ангіні), полос-
кання (при захворюваннях верх-
ніх дихальних шляхів), розти-
рання (як відтяжний засіб при
міозитах, радикулітах і плекси-
тах) і як антипаразитарний засіб
(при педикульозі, для відляку-
вання комарів, москітів та мура-
шок). Евкаліптова олія входить
до складу комбінованих препа-
ратів евкатолу, ефкамону, інга-
камфу, камфомену та пектусину
(про застосування їх див. у статті
М'ята перцева). Пилок евкаліпта



149

має жарознижувальні, антибіо-
тичні і тонізуючі властивості,
стимулює діяльність шлунка.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар листя (10 г
або 2 столові ложки сировини на
200 мл окропу) п'ють теплим по чверті
склянки 3 рази на день після їди
(для інгаляцій 1 столову ложку від-
вару розводять 1 склянкою води);
настойку листя (на 1 частину сиро-
вини беруть 5 частин 70 % -ного спир-
ту) приймають по 15—20 крапель
З рази на день після їди (для інга-
ляцій беруть 10—20 крапель настойки
на 1 склянку води); евкаліптову олію
призначають по 10—20 крапель на
1 склянку води для інгаляцій; хлоро-
філіпт (Chlorophyllіptum) приймають
всередину у вигляді 1 % -ного спирто-
вого розчину по 3—5 мл 4 рази
на добу в 30 мл води за 40 хвилин
до їди при носінні стафілококів у
кишечнику [при стафілококовому сеп-
сисі, перитоніті, плевриті, пневмонії
0,25 % -ний спиртовий розчин хлоро-
філіпту впорскують (повільно!) внут-
рішньовенно по 2—4 мл 2—4 рази
на добу, попередньо розвівши його
стерильним ізотонічним розчином нат-
рію хлориду у співвідношенні 1:20].
ЗОВНІШНЬО — настойку листя (го-
тують, як у попередньому прописі)
розводять у кип'яченій воді (1—2 чай-
ні ложки настойки на 1 л води)
і застосовують для спринцювань; відвар
листя (15 г сировини на 200 мл
окропу, кип'ятять 3—4 хвилини, кілька
разів відстоюють, проціджують) роз-
водять у кип'яченій воді (1 столова
ложка відвару на 1 склянку води)
і застосовують для полоскання, при-
мочок, обмивання і спринцювання;
хлорофіліпт застосовують місцево при
опіках, флегмонах, трофічних вираз-
ках (змащування 2 % -ним олійним
розчином або 1 % -ним спиртовим роз-
чином хлорофіліпту, розведеним
0,25 % -ним розчином новокаїну у спів-
відношенні 1:5) і при ерозіях шийки
матки (змащування або введення там-
понів, змочених 2 % -ним олійним і
1 %-ним спиртовим розчинами чи
спринцювання розчином, приготовле-
ним шляхом розведення 1 столової
ложки 1 % -ного спиртового розчину
в 1 л води); олію евкаліпта, роз-
ведену соняшниковою олією у спів-
відношенні 1:50, застосовують для
лікування фурункульозу, флегмон,
кольпіту, дисплазії шийки матки (зма-
щування), як відтяжний засіб при
міозитах, радикулітах, плекситах та
інших хворобах (розтирання); інгаліпт
(Inhalyptum) — комбінований препарат
в аерозольній упаковці для зрошувань
ротової порожнини при тонзилітах,
фарингітах, ларингітах, афтозних і
виразкових стоматитах (зрошення по
1—2 секунди 3—4 рази на добу
з затримкою препарату в ротовій по-
рожнині 5—7 хвилин); порошок проти
укусів комах (складається з 2,5 г
евкаліптової олії, 5 г тальку і 32,5 г
крохмалю), яким посипають відкриті
частини тіла або втирають у шкіру.
ПРОТИПОКАЗАНО застосовувати інга-
ліпт при підвищеній чутливості до
сульфаніламідів і ефірних олій. Перед
застосуванням хлорофіліпту треба пе-
ревіряти індивідуальну чутливість хво-
рого до препарату. Можливі алер-
гічні реакції!
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ЕВКАЛІПТ ПОПЕЛЯСТИЙ
эвкалипт серо-пепельный
Eucalyptus cinerea —
невисоке (до 15—20 м) вічно-
зелене дерево родини миртових.
Кора стовбура і скелетних гі-
лок червоно-коричнювата, на мо-
лодих пагонах — червонувато-бі-
лувата. Ластки сріблясто-сірі, ге-
тероморфні: молоді — супротив-
ні, сидячі, яйцевидні або майже
округлі, при основі серцевидні,
3—4 см завдовжки і 3—5 см зав-
ширшки; дорослі — супротивні
або чергові, майже сидячі, від
широкояйцевидних до широко-
або вузьколанцетних, шкірясті,
5—10 см завдовжки і 1—3 см
завширшки. Квітки двостатеві,
дрібні, зібрані по 3 в пазушні
зонтики. Плід — коробочка. Цві-
те у листопаді — грудні.
Поширення, заготівля і зберіган-
ня, хімічний склад, фармаколо-
гічні властивості і використання,
лікарські форми і застосуван-
ня — усе так, як у статті Евка-
ліпт кулястий.

348

ЕВКАЛІПТ ПРУТОВИДНИЙ
эвкалипт прутьевидный
Eucalyptus viminalis —
вічнозелене дерево родини мир-
тових, заввишки 40—50 м. Кора
жовтаво-біла, відлущується дов-
гими стрічками. Листки блідо-
зелені, різноманітної форми: мо-
лоді — супротивні, сидячі або
стеблообгортні, 5—10 см завдовж-
ки і до З см завширшки; проміж-
н і — чергові, черешкові, ланце-
товидні або широколанцетовидні,
8—27 см завдовжки і 4—5 см
завширшки; дорослі — чергові,
черешкові, ланцетовидні або вузь-
коланцетовидні, 11 —18 см зав-
довжки і до 2 см завширшки.
Квітки дрібні, двостатеві, сидячі
або на коротких квітконіжках,
зібрані по 3 в пазушні зонтики.
Плід — коробочка. Цвіте восени.
Поширення, заготівля і збері-
гання, хімічний склад, фармако-
логічні властивості і використан-
ня, лікарські форми і застосу-
вання — усе так, як у статті
Евкаліпт кулястий.
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ЕВКОМІЯ В'ЯЗОЛИСТА,
гутаперчове дерево, китайське
дерево;
эвкоммия вязолистная
Eucommia ulmoides —
дводомне листопадне до 20/30/м.
заввишки дерево родини евко-
мієвих. Листки чергові, черешко-
ві, еліптичні, до основи тупо
звужені, на верхівці — загостре-
ні, зверху голі, зісподу — опуше-
ні, по краю — дрібнозубчасті, зуб-
ці пластинки зігнуті в напрямі
до верхівки. Квітки одностатеві,
без оцвітини, в пазухах приквіт-
ків при основі молодих пагонів;
тичинкові — зібрані в пучки по
4—10; маточкові — одиничні.
Плід — крилатий приплюснутий
видовженоеліптичний однонасін-
ний горішок.
Поширення. Дико росте в гір-
ських районах Китаю. На тери-
торії України — переважно в пів-
денних районах зрідка трапляєть-
ся в парках і лісосмугах.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
кору (Cortex Eucommiae), яку
заготовляють напровесні під час
сокоруху. Кору здирають з по-
рослевих пагонів і гілок, роблячи
на них на віддалі 25—30 см один
від одного кільцеві надрізи (до
деревини) і сполучаючи їх повз-
довжніми розрізами. Зняту пів-
трубками кору сушать на від-
критому повітрі або в приміщенні
яке добре провітрюється. Су-
шіння припиняють, коли кора
стає ламкою.
Строк придатності сировини —
2 роки.

Хімічний склад. У корі евкомії
в'язолистої є хлорогенова кис-
лота, іридоїдний глікозид ауку-
бін, танін, смолисті речовини
й гутаперча.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Основна терапевтич-
на якість евкомії в'язолистої
полягає в її здатності знижувати
кров'яний тиск. Ця властивість
її зумовлена в основному при-
гніченням бульварних судино-
рухових центрів. Поряд з цим
рослина виявляє седативну й ді-
уретичну дію. Препарати евко-
мії малотоксичні, не спричиню-
ють побічних явищ. Поєднання
цих якостей робить цю рослину
досить ефективною при ліку-
ванні гіпертонічної хвороби. В
народній медицині й лікарській
практиці минулих століть препа-
рати кори евкомії в'язолистої
вживали всередину при хворобах
печінки, нирок і селезінки, при
переломах кісток, подагрі, як
загальнозміцнюючий засіб, місце-
во — для загоювання ран.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — екстракт евкомії рід-
кий (Extractum Eucommiae fluidi) no
15—30 крапель на чарку води 3 рази
на день; настойку кори (на 1 частину
сировини беруть 5 частин 30 % -ного
спирту) по 20 крапель 3 рази на день;
відвар кори (10 або 20 г сировини на
200 мл окропу) по 1 столовій ложці
З рази на день.
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ЕЛЕУТЕРОКОК КОЛЮЧИЙ
элеутерококк колючий
Eleutherococcus senticosus —
високий [2—2,5(5) м] гіллястий
кущ родини аралієвих. Коренева
система дуже розгалужена, до
ЗО м завдовжки. Пагони прямі,
густо вкриті спрямованими косо
і вниз численними тонкими ши-
пами. Листки довгочерешкові,
п'ятипальчастороздільні; листоч-
ки еліптичні, з клиновидною ос-
новою, по краю дрібнопилчасті.
Квітки дрібні, на довгих тонких
квітконіжках, зібрані в майже
кулясті зонтичні суцвіття; тичин-
кові і двостатеві квітки блідо-
фіолетові, маточкові — жовтаві.
Плід — чорна куляста кістянка.
Цвіте у липні — серпні (в умовах
Києва — у червні — липні).
Поширення. Рослина трапляється
в мішаних лісах Далекого Сходу.
На Україні вирощують у деяких
ботанічних садах. Трапляється
на ділянках аматорів.
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Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
кореневища і корені рослини
(Rhizoma et radix Eleutherococci),
які збирають восени. Корені ви-
смикують з грунту, обтрушують
від землі, миють і розкладають
для попереднього пров'ялювання
на вільному повітрі. Після ви-
далення ушкоджених частин ко-
рені розрубують на куски, товсті
розцеплюють уздовж і сушать на
горищах під залізним дахом або
в сушарках при температурі 70—
80 °. Сушіння припиняють, коли
корені стають ламкими. Аптеками
сировина не відпускається.
Хімічний склад. Кореневища й ко-
рені елеутерокока містять 8 елеу-
терозидів (А, В, В,, С, D, E, F, G),
похідні кумарину, флавоноїди,
ефірну олію (0,8%), рослинний
віск (1 % ), смоли, крохмаль тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Елеутерокок колю-
чий відносять до рослин — стиму-
ляторів центральної нервової сис-
теми. Його препарати підви-
щують розумову й фізичну пра-
цездатність, стійкість до неспри-
ятливих умов, посилюють го-
строту зору, покращують обмін
речовин і апетит, виявляють го-
надотропну та гіпоглікемічну дію.
Показаннями до призначення
елеутерокока є фізична й розумо-
ва перевтома, неврастенія, психо-
стенія, виснаження нервової си-
стеми, які супроводяться знижен-
ням працездатності, дратівливі-
стю та безсонням. Рекомендують
елеутерокок і при вегетоневро-
зах, ангіоспазмі, аритмії й гі-
потонії функціонального харак-
теру, при початкових формах
атеросклерозу й гіпертонічної
хвороби, після тяжких операцій,
а в поєднанні з іншими засо-
бами — при гострій і хронічній
променевій хворобі та при лег-
ких формах цукрового діабету.
В гінекологічній практиці елеу-
терокок призначають при ста-
тевому інфантилізмі, порушен-
нях менструального циклу та
неплідності, зумовленій недороз-
виненням статевих органів, та
при патологічному клімаксі. Пре-
парати елеутерокока колючого
ПРОТИПОКАЗАНІ при ін-
фаркті міокарда, гіпертонічних
кризах, гарячкових станах і го-
стрих інфекційних захворюван-
нях.

Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — екстракт елеутероко-
ка рідкий (Extractum Eleutherococci flui-
dum) готують на 40 % -ному спирті
у співвідношенні 1:1, приймають по
25—30 крапель за 30 хвилин до їди.

ЕНОТЕРА ДВОРІЧНА,
нічна свічка;
ослинник двулетний
Oenothera biennis, синонім —
Onagra biennis —
дворічна або однорічна трав'я-
ниста шерстистоопушена росли-
на родини онагрових. Стебло
прямостояче, просте або трохи
розгалужене, густооблистнене,
50—70 см заввишки. Листки при-
кореневої розетки, що розвива-
ється в перший рік життя або
восени, видовжено оберненояйце-
видні, цілокраї або виїмчасто-
зубчасті; стеблові — видовжено-
ланцетні, віддаленодрібнозубча-
сті. Квітки двостатеві, великі,
4-пелюсткові, жовті, сидячі, оди-
ничні, в пазухах верхівкових
листків. Плід — коробочка. Цвіте
у червні — вересні.
Поширення. Рослина трапляється
на піщаних і глинистих місцях,
на лісових галявинах, берегах рі-
чок, озер і канав по всій тери-
торії України. Адвентивна росли-
на, завезена з Північної Америки.
Сировина. Для виготовлення лі-
ків використовують траву або
окремо квітки, які заготовляють
під час цвітіння рослини, і річ-
ні корені, які копають восени.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Листя енотери
дворічної містить флавоноїди
(кемпферол, кверцетин та їхні
похідні), цериловий спирт, пен-
тозани, інвертазу і флобафени
та дубильні, смолисті й слизисті
речовини. У квітках є жовта бар-
вна речовина, а в корінні — слиз
і інвертні цукри. Всі частини
рослин містять ситостерин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Енотеру дворічну
використовують всередину у ви-
гляді настою або настойки трави
в основному як в'яжучий засіб
при виснажливих проносах, які
зневоднюють організм, особливо
у маленьких дітей. Поряд з цим
настій трави п'ють при кашлі,
коклюші, спастичній астмі й нир-
ковокам'яній хворобі та як засіб,
що стимулює роботу шлунка,
печінки й селезінки, заспокій-
ливо діє при невралгічних за-
хворюваннях серця. Відвар ко-
ріння вживають при туберкульозі
легень, болях у грудях і нирко-
вокам'яній хворобі. Настій при-
ймають при запаленні нирок,
використовують для промивання
ран. У гомеопатії траву вико-
ристовують при проносах. Зіб-
рані ранньої весни й очищені
від шкірки річні корені рослини
їдять сирими з сіллю або ви-
користовують для приготування
салатів. З молодого розеткового
листя готують юшки.

Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку трави (1 ча-
стина сировини на 5 частин горілки) по
20—30 крапель 3—4 рази на день при
проносах; 2 чайні ложки трави настою-
ють на склянці окропу й випивають за
день рівними порціями при проносах.

351
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ЕСПАРЦЕТ ПІЩАНИЙ
заячий горох;
эспарцет песчаный
Onobrychis arenaria —
багаторічна трав'яниста рослина
родини бобових. Стебла численні,
прямостоячі, 30—70 см заввишки.
Листки складноперисті, нижні —
з 6—12 пар еліптичних або дов-
гасто-лінійних листочків. Квітки
двостатеві, неправильні, в довгих
китицях. Віночок яскраво-фіоле-
товий, з темними смужками,
8 —10 мм завдовжки. Плід— біб,
сітчасто-зморшкуватий. Цвіте у
червні—липні.

Поширення. Росте в західній
частині Лісостепу на сухих
луках, узліссях, по чагарниках.
Сировина. Використовують усю
надземну частину і коріння. Тра-
ву збирають під час цвітіння
рослини; коріння — восени. Не
заготовляється і аптеками не
відпускається.
Хімічний склад ще слабо вив-
чено. Рослина містить в у г л е в о д и
( 9 , 6 % ) , білки ( 4 , 4 % ) , ж и р
( 1 , 5 % ) , к л і т к о в и н у ( 5 , 4 % ) , ві-
таміни, зольні р е ч о в и н и (4,6 % )
тощо.
Використання. В н а р о д н і й меди-
цині настій та відвар трави
або коріння вживають при ста-
тевій слабості у чоловіків.

353
ЕФЕДРА ГІРСЬКА —
дводомна високогірна рослина
родини ефедрових. Те саме,
що ефедра хвощова.
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ЕФЕДРА ДВОКОЛОСА,
кузьмичева трава, ставчак зви-
чайний, степова малина, хвой-
ник;
эфедра двуколосковая.
Ephedra distachya —
дводомна рослина родини ефед-
рових. Низький (5—15 см зав-
вишки), дуже гіллястий, ясно-
зелений кущ з вузькоборозенчас-
тими й трохи шорсткими стеб-
лом і гілками, що відходять
від стебла по одній або пучками.
Листки супротивні, дуже дрібні,
перетинчасті, зрослі в двозуб-
часті піхви. Квітки одностатеві
дрібні, зібрані колосками. Плід —
двонасінна червона, куляста м'я-
систа шишкоягода. Цвіте у черв-
ні — липні.
Поширення. Рослина трапляється
на кам'янистих місцях, пісках,
особливо на приморських і сте-
пових схилах на півдні Лісостепу,
в Степу і Криму.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
траву (Herba Ephedrae), яку зби-

рають під час цвітіння і плодо-
ношення рослини. Сушити можна
на сонці. Сухої сировини вихо-
дить 20—25 % . Сировину треба
зберігати в добре й щільно за-
критих банках чи бляшанках у
сухому темному місці. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. У траві ефедри
двоколосої є 0,2—0,5 % алка-
лоїдів (псевдоефедрин, ефедрин,
метилефедрин), дубильні речо-
вини, пірокатехіни, смоли, ас-
корбінова кислота (240—371 мг % )
та інші речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Раніше з трави ефед-
ри двоколосої виробляли пре-
парат ефедрин. Останнім часом
рослину використовують лише
в народній медицині як засіб, що
збуджує нервову систему, сти-
мулює кровообіг, підвищує кро-
в'яний тиск, розслаблює гладень-
кі м'язи бронхів, підвищує по-
товиділення, знижує температуру
тіла при гарячкових захворюй
ваннях, тамує болі. Внутрішньо
відвар або чай з трави ефедри
вживають при бронхіальній аст-
мі, сінній гарячці, алергодер-
матозах, хронічному бронхіті, ем-
фіземі й туберкульозі легень,
проти кашлю при коклюші, при
хворобах органів травлення (про-
носи, виразкова хвороба шлунка),
ревматизмі, подагрі, для підви-
щення кров'яного тиску, як про-
тиотруту при отруєнні опієм,
скополаміном і наркотиками. Міс-
цево відвар трави ефедри дво-
колосої використовують при
сверблячих дерматозах.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар трави (15—
22 г сировини на 2—3 склянки ок-
ропу, уварюють до половини) по

1 столовій ложці 2—3 рази на день;
одну чайну ложку трави заварюють
2 склянками окропу як чай і п'ють
по півсклянки 2—3 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — відвар трави (1 сто-
лову ложку сировини варять 5 хви-
лин у 400 мл води) для змазування
ділянок шкіри, уражених свербля-
чими дерматозами.
Ефедра двоколоса — отруйна рослина.
Передозування небезпечне.
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ЕФЕДРА ПУСТЕЛЬНА —
дуже розгалужена дводомна ку
щова рослина родини ефедро
вих. Те саме, що й ефедра середня
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ЕФЕДРА СЕРЕДНЯ
ефедра пустельна;
эфедра промежуточная
Ephedra intermedia —
дуже розгалужена дводомна ку-
щова рослина родини ефедрових,
заввишки до 1 м. Однорічні
гілочки сизо-зелені, прямі, гла-
денькі або шорсткі, поздовжньо-
борозенчасті, членисті, з межи-
вузлями від 2 до 6 см; нижні
гілочки розміщені кільцем, верх-
ні — супротивні. Листки супро-
тивні, редуковані у вигляді лусок,
трикутні. Квітка дрібні, односта-
теві, зібрані колосками; чоловічі
колоски — в кулевидних суцвіт-
тя. Плід — двонасінна червона
м'ясиста куляста шишкоягода.
Цвіте у травні — червні.
Поширення. Ефедра середня
трапляється на рівнинах, у ниж-
ньому поясі гір Середньої Азії
й Сибіру.
Заготівля і зберігання — усе так,
як у статті Ефедра хвощова.
Хімічний склад. Тонкі зелені
пагони ефедри середньої містять
алкалоїди (0,5—2,2%), дубиль-
ні (до 8 % ) і барвні речовини
та флавоноїди. Серед алкалої-
дів є псевдоефедрин (70—75%),
ефедрин та інші речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і
застосування — усе так, як у стат-
ті Ефедра хвощова.

ЕФЕДРА ХВОЩОВА,
ефедра гірська;
эфедра хвощевая
Ephedra equisetina —
дводомна високогірна рослина
родини ефедрових. Густогілля-
стий кущ або деревце до 1,5—
2,5 м заввишки. Однорічні
зелені гілочки прямі, гладенькі,
поздовжньоборозенчасті, члени-
сті, з меживузлями до 4 см,
розміщені кільцем або супро-
тивно. Листки супротивні, ре-
дуковані, плівчасті, червоно-ко-
ричневі, 1—2,5 мм завдовжки.
Квіткщ дрібні, одностатеві, зіб-
рані колосками; жіночі колоски
одноквіткові, чоловічі — 2—4-
квіткові, одиничні або зібрані
по 2—3. Плід — однонасінна чер-
вона м'ясиста куляста шишко-
ягода. Цвіте у травні — червні.
Поширення. Ефедра хвощова
трапляється в гірських районах
Середньої і Центральної Азії
на відкритих скелястих схилах,
щебеневих осипах на висоті
1000—1800 м над рівнем моря.
На Україні є в колекціях деяких
ботанічних садів.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використо-

вують зелені нездерев янілі па-
гони рослини (Herba Ephedrae).
Заготовляти сировину почи-
нають у квітні й закінчують
пізно восени, припиняючи її
лише на період росту нових
гілочок (приблизно з середини
травня і до кінця червня). Су-
шать сировину прямо на полі,
складаючи стіжками завширш-
ки і м, заввишки 1 —1,5 м
довільної довжини. Сухої си-
ровини виходить 50—60 % . Строк
придатності — 1 рік. Трава ефед-
ри є сировиною для промис-
лового виробництва алкалоїду
ефедрину, аптеками не відпу-
скається.
Хімічний склад. Зелені пагони
рослини містять алкалоїди (до
3,5 % ), дубильні (до 14 % ) і
барвні речовини, аскорбінову кис-
лоту (до 660 мг %). До складу
алкалоїдів входять ефедрин (до
90%), псевдоефедрин та інші
речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користаная. Терапевтична актив-
ність рослини зумовлена наяв-
ністю в ній алкалоїду ефед-
рину, який належить до сим-
патоміметичних засобів; він спри-
чинює звуження судин, підвищен-
ня артеріального тиску, сприяє
розширенню бронхів, гальмує пе-
ристальтику кишок, трохи збіль-
шує вміст цукру в крові. Крім
того, ефедрин стимулює цент-
ральну нервову систему, збу-
джує дихальний центр. Порів-
няно з адреналіном ефедрин діє
слабше, але довше. Застосуван-
ня ефедрину показане при зни-
женому артеріальному тиску,
колапсі, бронхіальній астмі, кок-
люші, сінній гарячці, кропив'ян-
ці, морській хворобі, при от-
руєнні наркотиками і снотвор-
ними речовинами. Його вико-
ристовують і коли необхідно
розширювати зіниці та звужу-
вати судини в офтальмологічній
та оториноларингологічній прак-
тиці. Ефедрин входить до складу
комплексного протиастматично-
го засобу теофедрину. Ефедрин
має здатність (особливо при пе-
редозуванні) спричинювати ряд
небажаних токсичних явищ, а
саме: нудоту; блювання, запа-
морочення, серцебиття, арте-
ріальну гіпертензію, нервове
збудження, безсоння, тремтіння
кінцівок, анурію, гіпергідроз та
висипи на шкірі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — ефедрину гідрохло-
рид (Ephedrini hydrochloridum) при-
значають по 1 таблетці 2—3 рази
на день до їди, а для купірування
приступу бронхіальної астми вводять
підшкірно по 0,5—1 мл 0,5 % -ного
розчину. ПРОТИПОКАЗАНО застосо-
вувати ефедрин при гіпертонічній
хворобі, атеросклерозі, інфаркті міо-
карда, кардіосклерозі, гіпертиреозі та
цукровому діабеті.
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ЕХІНАЦЕЯ ПУРПУРОВА
эхинацея пурпурная
Echinacea purpurea —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Стебло пряме, 50—150 см
заввишки. Листки прості, оваль-
но- або лінійно-ланцетні, по краю
зарубчасто-зубчасті; нижні —
довгочерешкові, верхні — майже
сидячі. Квітки дрібні, у великих,
розміщених поодиноко на кінцях
стебел та гілок кошиках; крайо-
ві — довгоязичкові, неплідні, пур-
пурові, темно-червоні або жовті;
серединні — трубчасті, двостате-
ві. Плід — сім'янка. Цвіте у серп-
ні — жовтні.
Поширення. Походить із східної
частини США. На Україні, пе-
реважно в південних районах,
розводять як декоративну рос-
лину.
Сировина. Використовують ко-
ріння, заготовлене восени або ра-
но навесні, і суцвіття (кошики),
які збирають під час цвітіння
рослини. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Корені росли-
ни містять глікозид, ехінокозид,
бетаїн, фітостерини і смоли, до
складу яких входять пальміти-
нова, лінолева, циротинова та
інші кислоти. Всі частини рос-

лини містять ефірну олію, спо-
луки калію, магнію, заліза й
алюмінію.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати Е. п. роб-
лять стимулюючий вплив на цен-
тральну нервову систему, поси-
люють сексуальну потенцію,
сприяють загоюванню ран, опі-
ків та виразок. Використання
Е.п. ефективне при загальному
сепсисі, параметритах, різних
формах запального стану внут-
рішніх органів, при станах пси-
хічної депресії, явищах фізичного
і нервового виснаження, при
гострих і хронічних інфекційних
захворюваннях. Слід відзначити,
що навіть при тривалому вжи-
ванні препарати Е.п. не доводять
до пригнічення нервової системи,
що спостерігається, наприклад,
при прийманні препаратів ли-
монника китайського.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку коріння
(1:10, на 70 %-ному спирті) по 20—
30 крапель 3 рази на день.
ЗОВНІШНЬО —20—60 крапель на-
стойки розводять 100 мл ізотонічного
розчину хлориду натрію й засто-
совують у вигляді вологих компресів
(проводять у поєднанні з внутрішнім
прийманням настойки для посилен-
ня терапевтичного ефекту).
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ЕХІНОПАНАКС ВИСОКИЙ —
листопадний колючий кущ зав-
вишки 0,5—1(3) м родини араліє-
вих. Те саме, що й заманиха ви-
сока.

3 6 0

ЖАБНИК ПОЛЬОВИЙ
жабник полевой
Filago arvensis —
однорічна густошерстистоповсти-
ста рослина родини айстрових
(складноцвітих). Стебло прямо-
стояче, вилчасто розгалужене
облистнене, 15—30 см заввишки.
Листки чергові, ланцетні, загост-
рені, притиснуті до стебла і спря-
мовані вгору, 1—2 см завдовжки.
Квітки — в кошиках, які зібрані
по 3—7 у пучках і утворюють
волотевидне суцвіття; крайові
квітки — маточкові, нитковидно-
трубчасті, жовтаво-білі; середин-
ні — двостатеві, трубчасті. Плід —
сім'янка. Цвіте у липні — серпні.
Поширення. Росте на піщаних
місцях, на полях, схилах, у сос-
нових, рідше — в мішаних лісах
по всій території України.
Сировина. Використовують тра-
ву, зібрану під час цвітіння
рослини. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Рослина містить
сапоніни і сліди алкалоїдів.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
Ж.п. мають протизапальні, жаро-
знижуючі, протимікробні, гіпо-
тензивні та заспокійливі власти-
вості. Відвар трави п'ють при
виразковій хворобі шлунка, при
звичайних і кривавих проносах,
надмірних місячних, при гіперто-
нічній хворобі, стенокардії, під-
вищеній нервовій збудливості.
Зовнішньо, у вигляді настою, Ж.п.
використовують при золотусі, ко-
рості, гноячкових ураженнях шкі-
ри, для обмивань гнійних виразок
та для полоскань ротової по-
рожнини і горла при ангіні
й зубному болі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар трави (3 столо-
ві ложки сировини на 2 склянки окропу)
по 1 столовій ложці 6 раз на день.
ЗОВНІШНЬО — настій трави (10—15 г
сировини на 300 мл окропу, настою-
ють 30 хв, проціджують) для обмивань
і спринцювань (для полоскань ротової
порожнини і горла готують настій
підвищеної концентрації).
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ЖАБРІЙ ЗВИЧАЙНИЙ
пикульник обыкновенный
Galeopsis tetrahit —
однорічна трав'яниста щетини-
стозалозиста рослина родини
губоцвітих. Стебло чотиригран-
не, прямостояче, розгалужене,
під вузлами потовщене, 10—
60 см заввишки. Листки супро-
тивні, прості, черешкові, яйце-
видно-ланцетні, з округлою осно-
вою й загостреною верхівкою, по
краю великозубчасті, з 4—12
зубцями на кожному боці. Квітки
двостатеві, з двогубим пурпуро-
вим віночком, зібрані в несправж-
ні кільця, які утворюють голов-
часті суцвіття. Плід — з 4 горіш-
ків. Цвіте у червні — вересні.
Поширення. Жабрій звичайний
росте в лісах, серед чагарників,
на забур'янених місцях, пере-
важно в правобережних лісових
і лісостепових районах України.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують

траву (Herba Galeopsidis tetra-
hitis). Збирають облистнену ча-
стину рослин під час цвітіння.
Сушать під накриттям на від-
критому повітрі або в добре
провітрюваному приміщенні. Су-
хої сировини виходить 20 % . Збе-
рігають у сухому місці. Рослина
неофіцинальна.

Хімічний склад. Трава жабрію
звичайного містить кремнієву
кислоту (до 10%), дубильні (5—
10%), гіркі, смолисті та воско-
видні речовини, сапоніни, ефірну
олію та інші речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Найбільше значен-
ня жабрій звичайний має як
відхаркувальний засіб. Зважаю-
чи на це, його використовують
при бронхіальному катарі з гус-
тим харкотинням, при кашлі та
бронхіальній астмі. Окремо або в
суміші з хвощем польовим жаб-
рій використовують для лікування
туберкульозу легень. Вважаєть-
ся, що жабрій, завдяки тому,
що в ньому багато силікатів,
зумовлює активну проліферацію
сполучної тканини і збільшує
опірність організму. Є відомості
про добрий терапевтичний ефект
при лікуванні жабрієм нирково-
кам'яної хвороби (лікують і за-
побігають її виникненню), за-
палень у сечовивідних шляхах
та анемії. В болгарській народній
медицині препарати жабрію
п'ють при злоякісній анемії (лей-
кемії). Як зовнішній засіб рос-
лину використовують при па-
нариції (Panaritium) та інших
запальних захворюваннях шкіри.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2 сто-
лові ложки сировини на 500 мл
окропу, варять 5 хвилин, охолод-
жують, проціджують) по півсклянки
4 рази на день; 3 столові ложки
суміші трави жабрію звичайного,
хвоща польового, споришу звичай-
ного й коріння первоцвіту весня-
ного (по 20 г} настоюють 15 хвилин
на 500 мл окропу, проціджують і випи-
вають ковтками за 1 день при тубер-
кульозі легень. Тривале й особливо
надмірне вживання препаратів жабрію
звичайного може спричинити інтокси-
кацію організму, яка проявляється бо-
лями в м'язах.

3 6 2
ЖАБУРНИК ЗВИЧАЙНИЙ
водокрас (лягушечник) обык-
новенный
Hydrocharis morsus-гапае —
багаторічна плаваюча дводомна
рослина родини жабурникових,
заввишки 15—30 см. Стебла нитко-
видні, занурені, з бічними паго-
нами, на верхівках яких утворю-
ються зимуючі бруньки. Листки
плаваючі, довгочерешкові, округ-
лосерцевидні, 5—7 см завдовжки,
з двома великими плівчастими
прилистками.
Квітки одностатеві, правильні, з
простою оцвітиною із 6 листочків,
з яких три внутрішні — пелюстко-
видні, білі, з жовтуватою осно-
вою; тичинкові квітки зібрані по
кілька в одному покривалі, маточ-
кові — одиничні, на довгих ніж-
ках. Плід багатонасінний, з шкі-
рястим оплоднем. Цвіте у червні—
липні.
Поширення. Жабурник звичайний
росте розсіяно по всій території
України в прісних стоячих і по-
вільно текучих водах.
Сировина. Для лікарських потреб
використовують висушену траву,
яку заготовляють під час цвітіння
рослини. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад ще не вивчено.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Настій трави жа-
бурника звичайного має в'яжучі,
протизапальні й заспокійливі
властивості. Застосування настою
трави показане при проносах,
білях, частих полюціях, надмір-
ному статевому бажанні, неспо-
кійному сні. Подрібнене листя
прикладають до запалених діля-
нок тіла.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2 чай-
ні ложки сировини на 200 мл окропу,
настоюють 1—2 години, проціджують)
по 1—2 столові ложки 3 рази на
день.
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ЖАБ'ЯЧЕ ЗІЛЛЯ —
багаторічна кореневищна тра-
в'яниста рослина родини жов-
тецевих. Те саме, що й ане-
мона жовтецева.
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ЖАБ'ЯЧІ ОГІРОЧКИ —
багаторічна трав'яниста болотна
рослина родини бобівникових.
Те саме, що й бобівник три-
листий.

3 6 5

ЖЕНЬШЕНЬ,
корінь життя, людина-корінь;
женьшень
Рапах ginseng, синоніми:
P. schin-seng, P. chin-seng —
багаторічна трав'яниста рослина
родини аралієвих. Коренева си-
стема женьшеня складається з ко-
роткого вертикального корене-
вища (так званої шийки) і власне
кореня; корінь жовтувато-білий,
товстий, м'ясистий, малогалузи-
стий, часто буває схожий на фігу-
ру людини (звідси й друга назва
рослини). Стебло тонке, прямо-
стояче, гладеньке, всередині по-
рожнє, 30—70 см заввишки, на
верхівці увінчане розеткою з
2—5, а інколи й 6 листків. Листки
черешкові, пальчастоп'ятисклад-
ні; листочки оберненоовальні, по
краю — пилчасті. Квітки двоста-
теві, білі, іноді ніжно-рожеві,

зібрані у верхівковий одиничний
зонтик. Плід — соковита яскраво-
червона кістянка. Цвіте у червні.
Плоди достигають у серпні.
Поширення. В дикому стані жень-
шень трапляється у глухій тайзі
на Далекому Сході. Садоводи-
аматори з успіхом вирощують
женьшень не грядках. Рослину
занесено до Червоної книги
СРСР.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використо-
вують корінь женьшеня. Най-
сприятливішим періодом збиран-
ня женьшеня є перша половина
серпня, коли його легко знайти
за достиглими червоними пло-
дами. Після достигання плодів
корінь стає твердішим і ви-
тривалішим для зберігання в си-
рому стані. Зібрані в цей час
корені і в терапевтичному від-
ношенні вважаються найповно-
ціннішими. Викопують їх за
допомогою дерев'яних, металевих
або кістяних паличок, слідкую-
чи за тим, щоб не відірвати

від кореня «шийку» і не ушко-
дити бічні й додаткові корені.
Викопаний корінь старанно очи-
щають м'якою сухою щіточкою
від землі (мити не можна),
відрізають надземну частину,
кладуть в обкладену мохом
середньої вологості коробочку
з кори, засипають землею, яку
беруть з того місця, де ріс
женьшень, і в такому вигляді
доставляють на приймальний
пункт. Самовільна заготівля ди-
корослого женьшеня заборонена!
Зберігати коріння в сирому стані
можна не більше як 5 діб. Для
тривалого зберігання корені су-
шать на сонці, одержуючи та-
ким чином сировину під наз-
вою «біле коріння». Товсті ко-
рені перед сушінням розрізують
на пластинки. Якщо перед су-
шінням корені витримати і го-
дину над киплячою водою, то
таку сировину називають «чер-
воним корінням». Вважається,
що в червоному корінні біоло-
гічно активних речовин місти-
ться майже вдвоє більше. Збе-
рігають сировину в щільно
закритих банках або поліетиле-
нових торбах у сухому місці.
Хімічний склад. У коренях жень-
шеня містяться тритерпенові глі-
козиди (панаксозиди А, В, С, Д,
Е, F, G), ефірна олія (0,05—0,25 % ),
вітаміни С, В1 і В2, пектинові речо-
вини, крохмаль, сахароза, жирні
кислоти, макро- та мікроелементи
(залізо, фосфор, сірка, марга-
нець, алюміній, кремній і ще
деякі) та інші речовини.
Фармакологічні властивості й ви-
користання. Вважається, що носі-
єм фармакологічної дії женьшеня
є складний комплекс близьких
за своїми властивостями гліко-
зидів. Незважаючи на те, що
женьшень застосовують широко
і з давніх давен, докладне вивчен-
ня різних його препаратів на
різних видах лабораторних тва-
рин було проведено лише за
останні 50 років. Встановлено,
що женьшень діє як синергіст
відомих стимуляторів і є фізіо-
логічним антагоністом деяких
наркотиків (барбітуратів, хлорал-
гідрату, етилового спирту). Гале-
нові препарати рослини посилю-
ють процеси збудження в нейро-
нах кори та в стовбурових відділах
головного мозку й покращують
рефлекторну діяльність тварин.
В експерименті встановлено, що
препарати посилюють працездат-
ність і зменшують втому при
великих фізичних навантажен-
нях і стресі. Ефект женьшеня
на організм значною мірою за-
лежить від дози, яка використо-
вується. В малих дозах він
посилює збудження і знижує
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гальмівні процеси, а в великих —
навпаки: посилює гальмівні
процеси. Препарати женьшеня в
експерименті стимулюють син-
тез ядерних рибонуклеїнових
кислот і РНК-полімерази печін-
ки, збільшують синтез дезокси-
рибонуклеїнової кислоти, білка,
рибонуклеїнової кислоти і лі-
підів у клітинах кісткового
мозку, підвищують рівень у
АМФ у надниркових залозах
і вміст оксикортикостероїдів у
плазмі крові — і взагалі мають
широкий загальнофармакологіч-
ний вплив на різні обмінні про-
цеси у тварин.

Женьшень виявляє широку за-
гальнофармакологічну дію на
організм людини. В клінічних
умовах його застосовують для
лікування і профілактики різ-
них захворювань центральної
нервової системи, для підви-
щення рівня працездатності
організму і його опірності щодо
стресових ситуацій. Женьшень —
це адаптогенний тонізуючий
засіб. Його використовують при
нервовому й фізичному висна-
женні, анемії, неврастенії, істе-
рії, астенічних станах, зумов-
лених різними захворюваннями
(діабетом, туберкульозом, ма-
лярією тощо), в період оду-
жання після різних складних
хірургічних втручань, при під-
вищеному і зниженому тиску,
для поліпшення діяльності сер-
цево-судинної системи, як іму-
ностимулятор при вірусному
гепатиті та як засіб, що знижує
вміст цукру в організмі при
діабеті, для лікування статевих
розладів, атеросклерозу та га-
стритів різного походження.
При використанні препаратів
женьшеня помічено певну сезон-
ність його дії. Використання
його восени і взимку дає най-
більший ефект.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку женьшеня
(Tinctura ginsengi) по 15—25 крапель
3 рази на день до їди; порошки
або таблетки, вкриті оболонкою, по
0,15—0,3 г 3 рази на день; на-
стойку домашнього приготування
(10—15 г сухого подрібненого ко-
ріння на 500 мл горілки, настоюють
2 тижні) по 1 столовій ложці 2—
3 рази на день. При тривалому
вживанні женьшеня й передозуван-
ні у хворих з'являються побічні
явища: безсоння, головний біль,
серцебиття та біль у ділянках серця,
депресія і зниження статевої актив-
ності. Тому необхідно дозу добирати
індивідуально. В останні роки дослід-
ники описали синдром абстиненції,
який з'являється приблизно у 10 %
людей при тривалому використанні
настойки женьшеня. Причину цих
явищ не зовсім з'ясовано, однак без-
сумнівно, що використання женьшеня
та інших адаптогенів рослинного по-
ходження потребує лікарськсо на-
гляду. Не рекомендується застосову-
вати женьшень при гострих інфек-
ційних захворюваннях.

3 6 6

ЖЕРДЕЛЯ —
листопадне дерево, рідше — кущ
родини розових. Те саме, що й
абрикос звичайний.
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ЖЕРУХА ГІРКА
сердечник горький
Cardamine amara —
багаторічна трав'яниста гола або
внизу трохи опушена рослина
родини хрестоцвітих. Має на-
земні повзучі пагони. Стебло
гранчасто-борозенчасте, 20 —
30 см заввишки. Листки чер-
гові, перисті, з 3—4 парами
бокових листочків і більших
розмірів непарним листочком;
листочки на нижніх листках
майже сидячі, рідше — звужені
в короткий черешок, округло-
яйцевидні, на стеблових листках
довгасті, всі кутувато-зубчасті.
Квітки двостатеві, правильні, 4-
пелюсткові, у щитковидних ки-
тицях; пелюстки 6—9 мм завдовж-
ки, білі, вдвоє-втроє довші за ча-
шечку ; пиляки тичинок фіолетові.
Плід— стручок, прямостоячий,
20—40 мм завдовжки, на ніжці,
з тонким шиловидним носиком.
Цвіте у квітні — червні.
Поширення. Жеруха гірка росте
переважно на Поліссі та північ-
ній частині Лісостепу на воло-
гих луках, по болотах, у віль-
шняках, поблизу берегів річок.
Сировина. З лікувальною метою
використовують листя і свіжий
сік рослини. Рослина неофіци-
нальна.
Хімічний склад. У листі жерухи
є гірчичний глікозид кохлеа-
рин, гіркі речовини, ефірна олія
та аскорбінова кислота.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Застосовують жеру-
ху гірку у вигляді свіжого соку
або салатів з молодого листя.
Вживають їх для покращення
травлення, при вуграх і анемії,
як сечогінний, «кровоочисний»
і стимулюючий засоби. У ран-
ньовесняний період рослина є
багатим джерелом вітаміну С,
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — свіжий сік рослини
по 25—100 г на прийом; салат з мо-
лодого листя (приготування див. у
статті Жеруха лучна).

3 6 8

ЖЕРУХА ЛУЧНА
сердечник луговой
Cardamine pratensis —
багаторічна трав'яниста гола, іно-
ді розсіяноопушена рослина роди-
ни хрестоцвітих. Стебло прямо-
стояче, округле, порожнисте, 20—
30 см заввишки. Листки перисті;
листочки верхніх стеблових лист-
ків вузько-видовжені або лінійні,
нижніх стеблових і прикореневих
(зібраних у розетку) — здебіль-
шого округло-нирковидні. Квіт-
ки двостатеві, правильні, 4-пе-
люсткові, у верхівкових кити-
цях; пелюстки 10—12 мм зав-
довжки, лілово-рожеві, рідше
білі, з темніше забарвленими
жилками, втричі довші за ча-
шолистки; пиляки тичинок жов-
ті. Плід — стручок. Цвіте у трав-
ні — червні.
Поширення. Жеруха лучна росте
переважно в північних районах
Полісся на узбережжях озер,
ставків, річок і струмків, біля
боліт, на заливних луках, у во-
логих лісах.
Сировина. Для виготовлення лі-
ків використовують свіжу траву
(верхівки стебел з квітками).
Рослина неофіцинальна.
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Хімічний склад. Трава жерухи
містить глікозид глюкокохлеа-
рин, аскорбінову кислоту (160—
313 мг % ) та інші сполуки. В квіт-
ках є глюконастурцин і фер-
мент мірозин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Жеруха лучна має
діуретичні, жовчогінні, заспокій-
ливі й глистогінні властивості.
У народі цю рослину використо-
вують при водянці, жовтяниці,
від простуди, при пневмонії й
катарі верхніх дихальних шля-
хів, при нервових захворюван-
нях, що супроводяться судомою
та істеричними припадками. До
лікувально-профілактичного хар-
чового раціону включають са-
лати з молодого прикореневого
листя рослин. Висушене листя
використовують для заправки
супів і замість перцю. Про запас
листя солять і маринують.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (1 столова
ложка свіжої трави на 200 мл окропу,
настоюють 2 години, проціджують)
по чверті склянки 4 рази на день;
салат: порізану на частини варену
картоплю посипають помитим подріб-
неним листям жерухи і цибулею,
додають спеції, перемішують і за-
правляють вершками (на 100 г мо-
лодого листя жерухи беруть 100 г
картоплі, 20 г ріпчастої цибулі, 20 г
вершків або майонезу, сіль, оцет
і перець;

369
ЖИВИЛЬНА ТРАВА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й жовтозілля
широколисте.

3 7 0

ЖИВОКІСТ КАВКАЗЬКИЙ
окопник кавказский
Symphytum caucasicum —
багаторічна трав'яниста волоха-
то-пухнаста рослина родини шор-
стколистих. Стебло розгалужене,
40—60 см заввишки. Листки чер-
гові, видовженояйцевидні; прико-
реневі — довгочерешкові; стебло-
ві — сидячі, зубчасті. Квітки пра-
вильні, двостатеві, у небагато-
квіткових завійках; віночок дзво-
никовидний, голубий. Плід — з
4 горішків. Цвіте у травні —
червні.
Поширення. Рослина занесена.
Трапляється в Криму, в Києві
(парки міста).
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні власти-
вості і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Живокіст лікарський.

3 7 1

ЖИВОКІСТ ЛІКАРСЬКИЙ
окопник лекарственный
Symphytum officinale —
багаторічна трав'яниста шорст-
кощетиниста рослина родини
шорстколистих. Має коротке ко-
реневище з грубим (угорі — до
2 см завтовшки) м'ясистим гіл-
частим чорно-бурим коренем.
Стебло прямостояче, 50—100 см
заввишки, розгалужене, внизу
гранчасте, вгорі — крилате від
збіжного листя. Листки чергові,
на нижній поверхні вкриті сіт-
кою жилок; приземні й нижні
стеблові листки — з черешками,
яйцевидно-ланцетні або видовже-
ноланцетні; решта стеблових
листків — сидячі, ланцетні, гострі,
збіжні. Квітки правильні, пониклі,
зібрані завійками на верхівці
стебла та гілок; віночок фіалко-
вий або брудно-пурпуровий, рід-
ко — білий, трубчасто-дзвонико-
видний, з 5 короткими лопатями
на краю. Плід сухий, розпада-
ється на 4 горішки. Цвіте з червня
до вересня.
Поширення. Росте у вільшняках,
на берегах річок, вологих луках
по всій території України.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
корені рослини (Radix Symphyti).
Збирають їх восени, добре очи-
щають від землі, ріжуть на куски
15—20 см і миють. Після вида-
лення ушкоджених частин корені
розщеплюють уздовж, іще раз
споліскують водою і сушать під
накриттям на вільному повітрі, на
горищі або в сушарці при темпе-
ратурі 30—40°. При повільному
сушінні корені всередині буріють
і стають непридатними до вживан-
ня. Сухої сировини виходить 18 % .
Строк придатності — 3 роки. Рос-
лина неофіцинальна.
Хімічний склад. Коріння живо-
косту лікарського містить 0,2—
0,8 % алкалоїдів (лазіокарпін,
циноглосин, алантоїн), дигалову
кислоту, дубильні й слизисті ре-
човини, аспарагін (1—3 % ), холін,
крохмаль, цукри, ефірну олію,
невивчений глікозид та інші речо-
вини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Основними діючими
речовинами кореня живокосту лі-
карського є алантоїн, слизисті
й дубильні речовини. Вони зу-
мовлюють протизапальний, обво-
лікаючий і такий, що стимулює
проліферацію клітин, вплив на
організм. Є відомості про ан-
типухлинну активність рослини.
В минулому офіцинальна вітчиз-
няна медицина використовувала
живокіст лікарський при шлунко-
во-кишкових розладах та як по-
м'якшувальний засіб при кашлі.
В народній медицині рослину ви-
користовують при переломі кіс-
ток і пораненнях, виразці гомілки,
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при запальних процесах у шлунку
й кишках, виразковій хворобі
шлунка й дванадцятипалої кишки,
хворобах нирок, туберкульозі ле-
гень, кашлі, бронхіті й тривкій
діареї, для поліпшення обміну ре-
човин, при фурункулах, виразках
і абсцесах. Зовнішньо рослину ви-
користовують у всіх випадках, ко-
ли треба прискорити загоєння:
при стоматиті, інфекційних трі-
щинах куточків рота, гнійничко-
вих висипах (Impetigo contagiosa),
запрілості (Intertrigo), тріщинах
шкіри (Rhagades), трофічних ви-
разках тощо.
Лікарські форми й застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар коріння (10 г
сировини на 200 мл окропу) по де-
сертній ложці через кожні 2 години;
настій коріння (2 чайні ложки сиро
вини настоюють 8 годин на 300 мл
холодної кип'яченої води, одержаний
настій зливають, сировину вдруге за-
ливають 200 мл окропу, через 10 хви-
лин проціджують і змішують обидві
порції) по 500 мл за день, ковтками;
настойку коріння (1 частина сировини
на 5 частин 40 % -ного спирту) по
20—40 крапель 4—5 раз на день; дві
столові ложки суміші коріння живо-
косту лікарського, листя м'яти перце-
вої (по 50 г), коріння солодки голої,
валеріана лікарської, трави хвоща по
льового й листя меліси лікарсько) (по
25 г) настоюють 1 годину на двох склян-

ках окропу, проціджують і п'ють по
півсклянки 4 рази на день при виразці
дванадцятипалої кишки; дві столові
ложки суміші коріння живокосту лікар-
ського й цикорію дикого, трави звіро-
бою звичайного, хвоща польового, на-
гідок лікарських і споришу звичайного,
ЛИСТЯ подорожника великого (по 40 г)
варять у 500 мл ВОДИ 5 ХВИЛИН, про-
ціджують і п'ють по півсклянки 4 рази
на день при виразці шлунка.
ЗОВНІШНЬО — настій коріння (10 г си-
ровини на 200 мл окропу, варять 10 хви-
лин, охолоджують, проціджують) для
полоскання, промивання, примочок і
спринцювань; свіжий сік або мазь із
коріння (свіжий потовчений корінь
змішують з розігрітим свинячим жиром
у рівних частинах) для змащування
уражених ділянок шкіри. Щодо отруй-
ності рослини існують дві протилежні
думки.
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ЖИВОКІСТ ШОРСТКИЙ
окопник шероховатый
Symphytum asperum —
багаторічна трав'яниста густо
вкрита гачкуватими щетинками
рослина родини шорстколистих.
Стебло галузисте, 30—100 см
заввишки. Листки чергові, видов-
женояйцевидні або довгасто-
овальні, загострені; прикорене-
ві — довгочерешкові; стеблові —
сидячі, збігаючі. Квітки правильні,
двостатеві, у небагатоквіткових
завійках; віночок дзвониковид-
ний, спочатку рожево-пурпуро-
вий, потім — голубий. Плід — з
4 горішків. Цвіте у травні — черв-
ні.
Поширення. Рослина занесена.
Трапляється в Лісостепу (Київ-
ська і Полтавська області).
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські форми
і застосування — усе так, як у
статті Живокіст лікарський.
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ЖИВОРОДКА —
багаторічна трав'яниста сукулент-
на рослина родини товстолистих.
Те саме, що й каланхое Дайгре-
монта.

374

ЖИМОЛОСТЬ ГОЛУБА
жимолость голубая
Lonicera caerulea —
невисокий (до 35 см заввишки)
дуже розгалужений прямостоя-
чий кущ родини жимолостевих.
Листки супротивні, цілісні, ціло-
краї, видовженоеліптичні або яй-
цевидно-довгасті, загострені або
тупуваті, закруглені біля осно-
ви, розсіяноволосисті. Молоді гіл-
ки і квітконіжки також опушені.

Квітки двостатеві, п'ятироздільні,
неправильні, з трубчасто-лійко-
видним віночком жовтувато-біло-
го кольору. Плід — ягода, голубу-
вато-чорний, з сизою поволокою,
їстівний. Цвіте у травні — червні.
Поширення. Росте на верхній межі
лісу в Карпатах. Іноді вирощу-
ють як декоративну рослину.
Сировина. З лікувальною метою
використовують стиглі ягоди. Рос-
лина неофіцинальна.
Хімічний склад. Ягоди містять
органічні кислоти (яблучна, ли-
монна та інші), флавоноїди, аскор-
бінову кислоту, пектини, цукри
та мінеральні солі.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
ягоди використовують при гіпер-
тонії, розладах шлунково-кишко-
вого тракту, проти малярії. Інко-
ли застосовують при водянці. Спо-
живають ягоди свіжими, з них
також варять варення, кисіль
або просто додають їх до чаю.
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ЖИМОЛОСТЬ КОЗОЛИСТА
жимолость душистая
Lonicera caprifolium —
кущ родини жимолостевих. Стеб-
ла виткі, 2—4 м завдовжки.
Ластки супротивні, цілісні, ціло-
краї, округло-овальні, зісподу си-
зуваті; верхні на квітучих паго-
нах зрослися широкими основами.
Квітки двостатеві, неправильні, по
3—5 у пазухах зрослих листків,
запашні; віночок — з довгою тру-
бочкою і губоподібним відги-
ном, рожевий або жовтувато-бі-
лий. Плід — ягода, оранжево-чер-
воний, неїстівний. Цвіте у травні—
червні.

Поширення. У дикому стані росте
на Кавказі. На території України
вирощують як декоративну рос-
лину.
Сировина. З лікувальною метою
використовують надземну части-
ну рослини (листя, стебла й квіт-
ки). Заготовляють під час цвітіння.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад ще не вивчено.
Відомо лише, що квітки містять
0,7 % ефірної олії.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина має сечогін-
ні, антисептичні, ранозагоювальні
та знеболюючі властивості. На-
стій або відвар з листя й стебел
використовують як сечогінний за-
сіб, при гострих шлункових і киш-
кових болях, ними миють голову
при випаданні волосся. Водний на-
стій квіток у вигляді примочок
використовують при захворюванні
очей. Настоєм листя полощуть
горло при ангіні. Подрібнене сві-
же листя прикладають до ран для
скорішого загоювання.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (1 чайна лож-
ка сировини на склянку окропу, на-
стоюють 30 хв, проціджують) по 1 сто-
ловій ложці 3 рази на день.
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ЖИТНІ РІЖКИ — ЖОВТА ВОДЯНА ЛІЛІЯ —
отруйний паразитичний гриб ро- багаторічна водяна трав'яниста
дини ріжкових (клавіцепсових). рослина родини лататтєвих. Те
Те саме, що й ріжки. саме, що й глечики жовті.

377 379
ЖИТО ПОСІВНЕ
рожь посевная
Secale cereale —
однорічна трав'яниста рослина
родини злакових. Стебел звичайно
кілька, вони прямі, голі, 60—200
см заввишки, з добре виявленими
вузлами («колінцями») і порож-
нистими меживузлями. Листки лі-
нійні, голі, голубувато-зелені. Су-
цвіття — густий дворядний колос,
з майже голою, після достиган-
ня неламкою віссю. Колоски
двоквіткові, з зачатком третьої
квітки; колоскові луски лінійно-
шиловидні, без остюка або з остю-
ком, значно коротшим за саму
луску; нижня квіткова луска —
з війчастим кілем, з 3—5 жилка-
ми, вгорі поступово звужена
на остюк. Плід — зернівка. Квітує
у червні.
Поширення. Вирощується по всій
території України як зернова
культура.
Сировина. З лікувальною метою
використовують житній хліб і
висівки.
Хімічний склад. Зернівки жита
посівного містять білок (до 11 % ),
вуглеводи (67,4 % ) , клітковину
(3,5 % ) , від 0,6 до 1, 6 % міне-
ральних речовин (фосфор, каль-
цій, мідь, марганець, цинк, фтор),
тіамін, рибофлавін, піридоксин,
нікотинову кислоту й жири, які
складаються переважно з три-
гліцеридів олеїнової, пальмітино-
вої і стеаринової жирних кислот.
Вважається, що за амінокислот-
ним складом білки жита повно-
цінніші за білки пшениці.
Фармакологічні властивості і ви-
користаная. Житній хліб нале-
жить до сильних збудників шлун-
кової секреції. Затримуючись у
шлунку 3—4 години, він є його
механічним і хімічним подразни-
ком. Житній хліб виявляє легку
послаблюючу дію і особливо ко-
рисний при тривалих запорах.
Розмочений у гарячому молоці
житній хліб або тепле житнє
тісто прикладають до наривів
і твердих болісних пухлин для
прискорення їхнього «визріван-
ня», розм'якшення та розсмокту-
вання. Відвар житніх висівок вжи-
вають як пом'якшувальний та від-
харкувальний засіб і при проно-
сах. До негативних якостей слід
віднести здатність житнього хлі-
ба спричинювати метеоризм.

ЖОВТЕЦЬ БАГАТОКВІТКО-
ВИЙ
лютик многоцветковый
Ranunculus polyanthemus —
багаторічна трав'яниста рідкоопу-
шена рослина родини жовтецевих,
Стебло прямостояче, розгалуже-
не, 25—80 см заввишки. Листки
округло-серцевидні, глибокопаль-
часторозсічені, з сегментами, гли-
боко розсіченими на лінійно-лан-
цетні або ланцетні, у верхній
частині зубчасті частки; при-
кореневі — на довгих черешках,
верхні стеблові — сидячі. Квітки
двостатеві, одиничні, на кінцях

галузок, з широкооберненояйце-
видними, на верхівці — зубчасти-
ми жовтими пелюстками. Плід —
сім'янка. Цвіте у червні — серпні.
Поширення. Росте на луках, трав'-
янистих схилах, узліссях та в
чагарниках по всій території
України.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують траву, зібрану під
час цвітіння рослини. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить
органічні кислоти, алкалоїди, ку-
марини (умбеліферон і скополе-
тин), флавоноїди, отруйну летку
речовину протоанемонін, аскорбі-
нову кислоту (170 мг % ) і каро-
тин (12 мг % ); плоди—жирну
олію (14,1 % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина має анти-
мікробні властивості. В народ-
ній медицині водний настій сві-
жої трави використовують всере-
дину як тонізуючий, болетаму-
вальний і послаблюючий засіб,
при жовтяниці й грижі.
ЗОВНІШНЬО свіжу траву вико-
ристовують при невралгічних бо-
лях, ревматизмі й подагрі, для
лікування ран і фурункулів.
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ЖОВТЕЦЬ ЇДКИЙ
лютик едкий
Ranunculus acris, синонім R.
acer —
багаторічна трав'яниста притисну-
товолосиста рослина родини жов-
тецевих. Стебло одиничне, прямо-
стояче, розгалужене, 25—75 см
заввишки. Прикореневі й нижні
стеблові листки — черешкові, п'я-
тикутні, пальчастороздільні, з ви-
довженоромбічними частками, ці-
локраї або зубчасті; верхні лист-
ки — сидячі, трироздільні. Квітки
одиничні, двостатеві, правильні,
п'ятироздільні, з золотаво-жовти-
ми блискучими пелюстками.
Плід — збірний, із сім'янок, го-
ловчастий. Цвіте у травні — серп-
ні.
Поширення. Росте на луках, лі-
сових галявинах і узліссях майже
по всій території України, крім
південної частини Степу.
Сировина. З лікувальною метою
використовують траву, зібрану
під час цвітіння рослини. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить
алкалоїди (0,1 % |, дубильні ре-
човини (2, 6 % ), γ-лактони (ранун-
кулін, анемонін, протоанемонін),
вітаміни (аскорбінова кислота —
170 мг%, каротин— 12 мг % ) ,
флавонові та серцеві глікозиди.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментальними
дослідженнями та клінічними спо-
стереженнями з'ясовано, що рос-
лина має антибактеріальні, анти-
вірусні, антитоксичні, епітелізую-
чі та протитуберкульозні власти-
вості. Використовують жовтець
в основному як зовнішній засіб
для лікування ран, інфікованих
дерматозів та туберкульозу шкі-
ри. Маззю з квіток на свинячому
смальці натираються при просту-
ді. Внутрішньо, в невеликих до-
зах, відвар квіток використову-
вали при захворюваннях печін-
ки. Рослина отруйна!
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ЖОВТЕЦЬ ПОВЗУЧИЙ
лютик ползучий
Ranunculus repens —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Стебло ви-
східне, 15—75 см заввишки, при
основі — з довгими надземними
пагонами, які по вузлах укорі-
нюються. Листки, крім верхів-
кових,— черешкові, трійчасто- або
двічі трійчасторозсічені, з тричі-
розділеними на гострозубчасті
частки сегментами. Квітки пра-
вильні, двостатеві, п'ятирозділь-
ні, з жовтими, блискучими, обер-
ненояйцевидними пелюстками.
Плід — збірний, із сім'янок, куля-
стий. Цвіте у травні — червні.
Поширення. Росте на вологих
місцях по всій території України,
крім полинового Степу.
Сировина. З лікувальною метою
використовують траву, зібрану під

час цвітіння рослини. Рослина не-
офіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить
дубильні речовини, алкалоїди
(0,1 % ), кумарини (умбеліферон,
скополетин), флавоноїди (вітек-
син, сапонаретин, неовітексин),
аскорбінову кислоту, хінони, са-
поніни та γ -лактони (ранункулін
і протоанемонін).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У зв'язку з великою
отруйністю цю рослину викори-
стовують в основному зовнішньо
як ранозагоювальний, витяжний
та бактерицидний засіб при золо-
тусі (для прискорення дозрівання
наривів) та фурункульозі. Засто-
совують свіже добре зім'яте листя,
накладаючи на рани. В тібетській
медицині рослину використовува-
ли при головних болях, водянці,
набряках та жіночих хворобах.
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ЖОВТИЙ ОСОТ ГОРОДНІЙ
осот огородный
Sonchus oleraceus —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини айстрових (складноцвітих).
Рослина при пораненні виділяє
молочно-білий сік. Стебло прямо-
стояче, порожнисте, гладеньке,
40 — 120 см заввишки. Листки
чергові, матові, голі, струговидно-
перистонадрізані або нерівномір-
ноколючозубчасті; нижні — че-
решкові, серединні й верхні — з
стеблообгортною серцевидною ос-
новою і гострими вушками. Ко-
шики — в розгалуженому суцвіт-
ті, на потовщених ніжках. Квітки
язичкові, жовті, рідше — бліді, з
червоними смужками на відгині.
Плід — сім'янка. Цвіте з червня
по жовтень.

Поширення. Росте як бур'ян на го-
родах, по засмічених місцях май-
же по всій території України.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують траву, зібрану
під час цвітіння осоту. Рослина
неофіци пальна.
Хімічний склад вивчено ще недо-
статньо. Відомо, що рослина
містить дубильні речовини, каро-
тин і каучук.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина виявляє се-
чогінні, жовчогінні, легкі послаб-
люючі, молокогінні, кровоспинні
та протизапальні властивості.
В народній медицині настій трави
приймають при простудах, жовтя-
ниці, кровохарканні, болях у сечо-
вому міхурі (зокрема, при ка-
менях), проти глистів та як засіб,
що підсилює процес молокоутво-
рення у матерів-годувальниць.
Свіжий молочний сік рослини ви-
користовували для лікування хво-
роб печінки, а всю рослину —
для лікування подагри. Свіже
потовчене листя прикладають до
ран, які кровоточать. До ліку-
вально-профілактичного харчово-
го раціону включають салати з
молодого листя рослини.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— настій трави осоту
(1 столова ложка сировини на склянку
окропу, настоюють 1 годину, проціджу-
ють) по 1 столовій ложці 3—4 рази
на день; салат: помите молоде листя
рослини вимочують 40 хв у 10 % -ному
сольовому розчині, обсушують, подріб-
нюють, кладуть на кружальця соло-
них огірків, додають тертого хрону
і заправляють сметаною (на 100 г листя
беруть 50 г солоних огірків, 25 г тер-
того хрону, 20 г сметани, сіль і пе-
рець).
ЗОВНІШНЬО - настій трави осоту (од-
на повна жменя сировини на 1 л окро-
пу, кип'ятять 5 хв, проціджують) для
сидячої прохолодної ванни при гемо-
рої (тривалість процедури — 15—20 хв,
приймають тричі на тиждень),
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жовтило —
кущова рослина родини бобових
Те саме, що й дрік красильний.
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жовтниця —
кущ або невелике (2—3 м заввиш-
ки) дерево родини сумахових. Те
саме, що й скумпія звичайна.
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ЖОВТОЗІЛЛЯ ЗВИЧАЙНЕ,
будяк жовтоцвітий;
крестовник обыкновенный
Senecio vulgaris —
однорічна або дворічна паву-
тинисто-волосиста рослина роди-
ни айстрових (складноцвітих).
Стебло прямостояче, просте або
розгалужене, ребристе, 15 — 50 см
заввишки. Листки перистолопате-
ві або перистороздільні, з видов-

женими сегментами, по краю не-
рівновиїмчасто-зубчасті або вій-
часто-лопатеві. Квітки трубчасті,
жовті, зібрані в кошики, що
утворюють негусте волотисто-
щитковидне суцвіття. Плід — сі-
м'янка. Цвіте у квітні — листо-
паді.
Поширення. Росте як бур'ян біля
шляхів, поблизу жител, на полях
і городах по всій території
України.
Сировина. З лікувальною метою
використовують траву, заготовля-
ють її з травня по серпень.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава жовто-
зілля містить алкалоїди (листки —
0,49—3,5 % ; стебла — 0,2 — 1,2 % ;
квітки — близько 3 % ) плати-
філін, сенецифілін, сарацин, рет-
рорсин і сенеціонін, аскорбінову
кислоту, рутин, барвник, інулін
та мінеральні солі. В листках
знайдено 54—61 мг% каротину.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина має раноза-
гоювальні, протизапальні, спазмо-
літичні, гіпотензивні та крово-
спинні властивості, в малих дозах
збуджує, а у великих пригнічує
центральну нервову систему, ви-
являє дію, подібну до дії атро-
піну. В народній медицині препа-
рати з рослини використовують
як засіб, що регулює й зумовлює
менструації, застосовують при
загостренні виразкової хвороби
шлунка і дванадцятипалої кишки,
запаленні товстої кишки і жовч-
ного міхура, при гострих шлун-
кових і кишкових спазмах, гі-
перацидному гастриті, маткових
і різних внутрішніх кровотечах,
при бронхіальній астмі й сте-
нокардії. При судомі ефективний
тільки сік.

Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО - настойку трави (10 г
сировини на 40 г спирту) по 30 —40
крапель 3 рази на день; настій
(1 чайна ложка трави на 2 склянки
окропу, настоюють 1 годину, проціджу-
ють) по 1 столовій ложці 2 —3 рази
на день.
ЗОВНІШНЬО — розтерту з соняшнико-
вою олією траву застосовують при
затвердінні залоз, при геморої та
фурункульозі.
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ЖОВТОЗІЛЛЯ

ШИРОКОЛИСТЕ,
живильна трава, паличник, хре-
щата трава;
крестовник широколистный
Adenostyles platyphylloides, си-
нонім Senecio platyphylloides —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Має товсте горизонтальне
кореневище, від якого відходять
униз тонкі численні корінці.
Стебло тонке, пряме, ребристе,
опушене, у верхній частині роз-
галужене, 75—150 (200) см зав-
вишки. Прикореневі й нижні
стеблові листки великі (до 50 см
завширшки), довгочерешкові, нир-
ковидно-серцевидні, загострені,
при основі глибоковиїмчасті, по
краю нерівнозубчасті. Серединні
стеблові листки мають трикутну
або стріловидно-трикутну форму,
короткочерешкові; черешки ши-
рококрилаті, з стеблообгортними
великими «вушками». Верхні
листки сидячі, ланцетовидні, май-
же цілокраї. Квітки трубчасті,
яскраво-жовті, у 10—15-квіткових
циліндричних кошиках, зібраних
густими щитками. Плід — сім'ян-
ка. Цвіте у серпні.
Поширення. Ендем Кавказу. Росте
на луках, узліссях гірських лісів,
у глибоких тінистих ущелинах.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
траву (Herba Senecionis platyphyl-
loides), зібрану під час цвітіння
рослини, а також кореневища
з коренями (Rhizoma cum radici-
bus Senecionis platyphylloides), які
заготовляють одночасно з травою,
або восени, коли в них найбільше
алкалоїдів. Зібрану сировину су-
шать на відкритому повітрі, укри-
ваючи її на ніч, або в сушарках
при температурі 45—50°. Строк
придатності коренів — 1 рік, тра-
ви — 2 роки.
Хімічний склад. Усі частини рос-
лини містять алкалоїди (платифі-
лін, сенецифілін, сарацин, неопла-
тифілін і сенеціонін). Загальна
кількість алкалоїдів становить:
у листі — 0,49—3,5 % , у стеблах —
0,2—1,2 % , в кореневищах з ко-
ренями — 2,2—4 % , в насінні —
до 5 % .
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В медичній практиці
використовують алкалоїд плати-
філін. За фармакологічною дією
він близький до атропіну, але по-
ступається йому за силою дії.
З другого боку, платифілін має
перевагу над атропіном, бо значно
менш токсичний. Платифілін ви-
являє холінолітичну й спазмо-
літичну дію значно дужче за
атропін, пригнічує холінореактив-
ні системи вегетативних вузлів,
заспокійливо діє на центральну

нервову систему, особливо на су-
динорухові центри. Його призна-
чають як спазмолітичний засіб
при гострих шлункових і кишко-
вих спазмах, виразковій хворобі
шлунка і дванадцятипалої кишки,
холециститах, печінкових і нир-
кових коліках, бронхіальній астмі,
стенокардії тощо, а при ліку-
ванні очних хвороб — як засіб,
що розширює зіницю. Використо-
вують виннокам'яну сіль платифі-
ліну — платифіліну гідротартрат.
Платифіліну гідротартрат входить
до складу плавефіну, палюфіну,
тепафіліну та інших комбінова-
них препаратів. Алкалоїд сенеци-
філін використовують як вихідну
сировину для синтезу препарату
диплацину, який застосовують у
хірургічній практиці для роз-
слаблення скелетних м'язів.
Лікарські форми і застосування. Для
курсового лікування (10—15—20 днів)
платифіліну гідротартрат (Platyphyllini
hydrotartras) призначають всередину в
порошку по 0,003—0,005 г або по
10—15 крапель 0,5 %-ного розчину
2—3 рази на день, у свічках вводять
по 0,01 г 2 рази на день, у мікрокліз-
м а х — п о 20 крапель 0,5—1 %-ного
розчину 2—3 рази на день. Для купі-
рування гострих виразкових болів, а
також кишкових, печінкових і нирко-
вих колік платифілін вводять під шкі-
ру по 1—2 мл 0,2 % -ного розчину
2—3 рази на день. Платифілін ПРОТИ-
ПОКАЗАНИЙ при глаукомі та при
органічних захворюваннях серцево-су-
динної системи, печінки і нирок.
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ЖОВТОЦВІТ ВЕСНЯНИЙ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Те саме,
що й горицвіт весняний.
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ЖОВТУШНИК РОЗЛОГИЙ —
одно- або дворічна трав'яниста
рослина родини капустяних (хре-
стоцвітих). Те саме, що й жов-
тушник сіруватий.
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ЖОВТУШНИК СІРУВАТИЙ,
жовтушник розлогий;
желтушник раскидистый
Erysimum diffusum, синонім
E. canescens —
однорічна або дворічна трав'я-
ниста рослина родини капустяних
(хрестоцвітих). Стебла одиничні
або їх по кілька, вони роз-
галужені, по 30—90 см заввишки.
Листки довгасті або лінійні, ці-
локраї; нижні — черешкові, реш-
та — сидячі. Квітки двостатеві, чо-
тирироздільні, жовті, зібрані у
верхівкові китицевидні суцвіття.
Плід — чотиригранний стручок.
Цвіте у травні — червні. Плоди
дозрівають у червні — липні.
Поширення. Жовтушник сірува-
тий трапляється на степах, схи-
лах, відслоненнях різних порід
по всій території України, крім
Карпат.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
траву (Herba Erysimi canescentis).
Траву заготовляють під час цві-
тіння рослини, зрізуючи на ви-
соті 10—15 см від поверхні
грунту. Її використовують сві-
жою для одержання соку або
сушать. Сухої сировини виходить
20—25 % . Строк придатності —
2 роки. Аптеками сировина не від-
пускається.
Хімічний склад. Трава і насіння
містять серцеві глікозиди ери-
зимін і еризимозид (у насінні
й квітках 2—6 % , листках —
1 — 1,5 % , стеблі — 0,5—0,7 % ) ,
органічні кислоти (лимонна, вин-
нокам'яна, яблучна). Крім цього,
в насінні знайдено інші серцеві
глікозиди, а також жирну олію,
до складу якої входять ліноле-
ва, олеїнова, пальметинова та
ерукова кислоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Фармакологічна ак-
тивність цієї рослини залежить
від вмісту в її траві глікозидів —
еризиміну та еризимозиду. Клі-
нічними та фармакологічними
дослідженнями встановлено важ-
ливе значення Ж. с як актив-
ного серцевого засобу. За харак-

тером дії препарати з нього
наближаються до строфанту, від-
різняючись від нього тим, що
діють вони швидше, але менш
тривало, швидко виводяться з
серцевого м'яза. Крім цього, пре-
парати виявляють відхаркувальні
й сечогінні властивості, заспо-
кійливо діють на центральну
нервову систему. Препарати при-
значають при гострій і хронічній
недостатності серцево-судинної
системи з тяжкими порушеннями
кровообігу, при гіпертонії, стено-
кардії й кардіосклерозі, при всіх
легеневих і грудних хворобах,
зокрема, від хрипоти та при водян-
ці. Хоч препарати рослини й не
кумулюються в організмі, проте,
зважаючи на їхню високу біо-
логічну активність, призначати їх
слід обережно.
Лікарські форми і застосування.

ВНУТРІШНЬО— настойку трави (20 г
сировини на 100 г спирту) по 10 кра-
пель 3 рази на день; настій трави
(1 чайна ложка сировини на 150 мл
окропу) по 1 столовій ложці 3—4 рази
на день. Готовий комплексний препа'-
рат кардіовален (Cardiovalenum) при-
значають по 15—20 крапель 1—2 рази
на день при ревматичних пороках
серця, вегетативних неврозах та сте-
нокардії.
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жовтяниця
ЧЕРГОВОЛИСТА
селезеночник очереднолист-
ный
Chrysosplenum alternifolium —
багаторічна трав'яниста блідо-
зелена розсіяноволосиста рослина
родини ломикаменевих. Стебло
соковите, гранчасте, 5—15 см зав-
вишки. Листки округло-нирковид-
ні, зубчасті; прикореневі — дов-
гочерешкові, в розетці; стебло-
ві — чергові, короткочерешкові.
Квітки правильні, дуже дрібні,
утворюють верхівкові суцвіття
у вигляді плоского півзонтика,
оточеного жовтувато-зеленими
верхівковими листочками, які ві-
діграють роль пелюсток. ПЛІД —
одногнізда коробочка. Цвіте у
квітні — травні.
Поширення. Росте в листяних
лісах, на вологих місцях, біля
канав, по берегах струмків і бо-
літ у лісових і лісостепових ра-
йонах.
Сировина. Використовують траву,
зібрану під час цвітіння рослини.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад ще не вивчено.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Внутрішньо траву
Ж. ч. використовують при кашлі,
захворюваннях сечового міхура
(зокрема, при затриманні сечі),
при жовтяниці та як в'яжучий
засіб. Як зовнішній засіб настій
трави використовують при крово-
течах та для загоювання ран і
виразок.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 чайна
ложка сировини на 1 склянку окропу)
по чверті склянки тричі на день.
ЗОВНІШНЬО — настій трави для про-
мивань і примочок.
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ЖОВЧИНЕЦЬ ЛІКАРСЬКИЙ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини ранникових. Те саме, що
й авран лікарський.

392
ЖОСТІР ПРОНОСНИЙ,
чорноягідник;
жостер слабительный
Rhamnus cathartica —
дуже галузистий кущ або неве-
лике (1—3 м заввишки) деревце
родини жостерових. Кора на
стовбурі чорна, гілки супротив-
ногалузисті, на кінцях — з колюч-
ками. Листки супротивні, череш-
кові, еліптичні або яйцевидно-
еліптичні, дрібнозубчасті, з 3—4
парами зісподу випнутих бокових
жилок. Квітка одностатеві, дво-
домні, чотирироздільні, вузько-
дзвоникуваті, з дуже дрібними,
часом зовсім нерозвиненими зеле-
нуватими пелюстками, зібрані по
10—15 у пазушні пучки. Плід
кістянковидний, чорний. Цвіте
у травні — червні. Плоди дости-
гають у серпні — вересні.

Поширення. Росте по всій терито-
рії України у лісах, на узліс-
сях, серед чагарників.
Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
достиглі плоди без плодоніжок
(Fructus Rhamni catharticae). Пло-
ди сушать у теплих приміщеннях
або в сушарках при температурі
50—60°. Сухої сировини виходить
14—15 % . Зберігають у сухих,
добре провітрюваних приміщен-
нях. Строк придатності — 4 роки.
Сировина відпускається аптеками.
Хімічний склад. Плоди містять
дубильні речовини, вільні і зв'я-
зані глікозиди (0,75 % ) групи
антрахінону (франгулаемодин,
рамноксантин, рамнокатартин,
жостерин), флавоноїди (рамноци-
трин, ксанторамнетин, кемпфе-
рол), органічні кислоти, пектино-
ві речовини, камедь, барвники,
аскорбінову кислоту, цукор, слиз
та гіркоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У науковій медицині
плоди Ж. п. використовують як
проносний засіб, особливо при
хронічних, атонічних і спастичних
запорах; у народній медицині —
при водянці, кашлі, задусі, гастри-
тах, жовтяниці, геморої та по-
дагрі, як глистогінний засіб та
при хронічних захворюваннях
шкіри. Плоди Ж. п. входять до
складу проносного чаю. Есенцію
з свіжих плодів використовують
у гомеопатії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар плодів (20 г
плодів на 200 мл окропу) по пів-
склянки на ніч; настій плодів (столова
ложка плодів на 200—300 мл окропу,
настоюють 8 годин) по столовій ложці
З—4 рази на день або по півсклянки
на ніч; сік плодів п'ють по 1 сто-
ловій ложці (діти — по 1 чайній ложці)
як послаблюючий і сечогінний засіб
та при хронічних хворобах шкіри;
свіжі плоди вживають натщесерце
по 10—20 штук на прийом. У великих
дозах плодя Ж. п. спричинюють блю-
воту і запалення шлунково-кишкового
тракту.

393
ЖУРАВЛИНА ЗВИЧАЙНА —
вічнозелений сланкий кущик ро-
дини вересових. Те саме, що й
журавлина чотирипелюсткова.

394
ЖУРАВЛИНА ЧОТИРИПЕ-

ЛЮСТКОВА,
журавлина звичайна;
клюква четырёхлепестная
Oxycoccus palustris, синонім
О. quadripetalus —
вічнозелений сланкий кущик ро-
дини вересових. Стебло 15—60 см
завдовжки, тонконитковидне, з
відлегло розміщеними червоними
листками. Пластинки листків яй-
цевидно-ланцетні, шкірясті, з за-
гнутими донизу цілісними краями.
Квітки — на кінцях торішніх гі-
лок, по 1—4; квітконіжки довгі,
з двома лінійними приквітками.
Віночок 4-пелюстковий, блідо-ро-
жевий. Плід — куляста темно-чер-
вона соковита ягода. Цвіте у трав-
ні — червні. ПЛОДИ достигають у
вересні — жовтні.
Поширення. Трапляється на По-
ліссі, в Карпатах, на Прикарпат-
ті на болотах, у заболочених сос-
нових і мішаних лісах.
Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
стиглі ягоди, які збирають з на-
станням перших приморозків і до
утворення снігового покриву, а
поновлюють збирання після та-
нення снігу. Збирають обережно,
не ушкоджуючи їх, бо деформо-
вані швидко псуються. Зберігають
свіжі ягоди при температурі
близько 0 o або засипають у діжки
й заливають водою. Зберігаються
ягоди тривалий період, майже не
змінюючи своїх якостей. Рослина
неофіцинальна.

Хімічний склад. Ягоди містять
дубильні речовини, флавоноїди,
глікозиди (вакциніїн та інші),
пектини 3—4 % органічних кис-
лот (урсолова, хінна, лимонна,
бензойна та інші), 10—22 мг%
аскорбінової кислоти, барвники,
2,3—4 % цукрів (глюкоза і фрук-
тоза), мікро- і макроелементи, се-
ред яких є йод, мідь, марганець,
молібден, залізо та інші.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Ягоди мають тонізу-
ючу, освіжаючу та підбадьорливу
властивості, поліпшують розумо-
ву й фізичну працездатність,
підвищують секрецію панкреатич-
ного і шлункового соку. Разом
з цим їх використовують як про-
тигарячковий та вітамінний засіб,
особливо при гіпо- й авітамінозах.
Як засіб з сечогінними й анти-
мікробними властивостями жу-
равлину використовують для про-
філактики й лікування захворю-
вань нирок, сечовивідних шляхів
і сечового міхура, при гіпо-



167

ацидних гастритах, при початко-
вих формах панкреатитів. Ягоди
споживають свіжими або перероб-
леними на соки, сиропи, напої,
екстракти, квас, желе, мармелад,
варення тощо. Розведений водою
сік вживають як засіб, що вга-
мовує спрагу при лихоманкових
станах, а сік з медом — при кашлі,
ангіні, ревматизмі та гіпертонії.
ПРОТИПОКАЗАНО вживати Ж. ч.
хворим з виразковою хворобою
та гострим запальним процесом
шлунково-кишкового тракту.

395
ЖУРАВЛИНІ НОСИКИ —
однорічна трав'яниста розсіяно-
волосиста рослина родини гера-
нієвих. Те саме, що й грабельки
звичайні.

396
ЖУРАВЛИНІ СТРУЧКИ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини лілійних. Те саме, що й
купина запашна.

397
ЗАЙЦЕГУБ П'ЯНКИЙ
зайцегуб опьяняющий
Lagochilus inebrians —
колючий напівкущ родини губо-
цвітих. Стебла численні, 20—60 см
заввишки, прямі або висхідні,
галузисті, біля основи дерев'яни-
сті, у верхній, трав'янистій, части-
ні — чотиригранні й густо опуше-
ні шорсткими волосками. Листки
супротивні, широкояйцевидні, бі-
ля основи — клиновидні, 3—5-роз-
дільні. Квітки сидячі, блідо-роже-
ві або білі з двома коричневими
жилками, зібрані на верхівці
стебла в колосовидне суцвіття.
Плід — горішок. Цвіте з травня до
вересня.
Поширення. Трапляється в Серед-
ній Азії (Узбекистан і Таджики-
стан) на підгірних рівнинах та ни-
зинах передгір'я, глинистих і ка-
м'янистих схилах, по сухих рус-
лах ариків.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
квітки і листки, які заготовляють
під час цвітіння рослини, зрізуючи
всю її надземну частину на ви-
соті 5 см від кореневої шийки.
Зібрану сировину розкладають
тонким шаром у затінку або в
приміщенні, яке добре провітрю-
ється, і сушать 5—6 днів, після
цього обмолочують, щоб обсипа-
лись квітки і листя, а стебла
викидають. Зберігають у сухому
приміщенні. Аптеки сировину не
відпускають.
Хімічний склад. Сировина містить
лагохілін (дитерпеновий спирт),
дубильні речовини (11 —14 %),
ефірну олію (0,03 % ), органічні
кислоти, каротин (7—10 мг% ),
аскорбінову кислоту (77—
100 мг% ), вітамін К, смоли й
цукри та великий набір (близько
20) мікроелементів, у тому числі
кобальт, стронцій, титан, золо-
то та інші.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати виявляють
ефективну гемостатичну, болета-
мувальну та протисудомну дію.
Розширюючи судини, вони зни-
жують кров'яний тиск, а завдяки
підвищенню загальної й вільної
кислотності збільшують травну
спроможність шлунка. В основі
механізму гемостатичної дії рос-
лини лежить процес прискорення
згортання крові і зменшення
проникності судинних стінок.
Препарати зайцегуба використо-
вують при легеневих, носових,
гемороїдальних, маткових і трав-
матичних кровотечах, для запобі-
гання кровотечам при хірургічних

операціях. Крім цього, викори-
стання їх ефективне при функціо-
нальних захворюваннях централь-
ної нервової системи, при гіперто-
нії, алергічних захворюваннях
шкіри, при глаукомі та виразко-
вій хворобі шлунка і дванадцяти-
палої кишки. Тривале застосуван-
ня 3. п. підвищує зсідання крові,
спричинює пронос, прискорює
пульс і посилює серцебиття. В ра-
зі підвищеної здатності до зсі-
дання крові (інфаркти, тромбози,
тромбофлебіти) препарати зайце-
губа вживати не можна.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій квіток і листя
(1 столова ложка сировини на склянку
окропу, настоюють 4—6 годин) дорослі
п'ють по 1 столовій ложці 3—6 разів
на день; настойку квіток і листя
(готують на 70°-ному спирті у спів-
відношенні 1 : 10) по 1 чайній ложці в
чверті склянки води, 3—5 раз на день;
таблетки (Tabulettae extracti Lagochili),
що містять по 0,2 г сухого екстракту
рослини, призначають по 1 шт 3—4 ра-
зи на день як кровоспинний і седа-
тивний засіб.

ЗОВНІШНЬО — зволожені в настої сал-
фетки з марлі прикладають на 2—5 хв
до ран, що кровоточать.
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ЗАЛІЗНЯК БУЛЬБИСТИЙ
зопник клубненосный
Phlomis tuberosa —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Стебло пря-
мостояче, 30—100 см заввишки,
голе, фіолетово-пурпурове, чоти-
ригранне, вгорі розгалужене, з не-
численними спрямованими вгору
гілками. Листки супротивні; при-
кореневі й нижні стеблові — че-
решкові, трикутно-серцевидні, ве-
ликозарубчасті, зісподу сірувато-
опушені; верхні — сидячі, яйце-
видно-ланцетні, розсіяноопушені
або майже голі. Квітки неправиль-
ні, брудно-рожеві, зібрані в 10—
16-квіткові кільця. Плід — з чо-
тирьох горішків. Цвіте у червні —
липні.
Поширення. Росте по всій терито-
рії України (крім гірських рай-
онів та Північного Полісся) на лі-
сових галявинах, узліссях, степо-
вих схилах.

Сировина. Для виготовлення ліків
використовують траву, зібрану під
час цвітіння рослини. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить
алкалоїди, дубильні речовини, ас-
корбінову кислоту, ефірну олію,
мікро- й макроелементи (залізо,
магній, цинк, мідь, марганець, ні-
кель, титан). У кореневих бульбах
є сапоніни.
Фармакологічні властивості і ви-
користання та Лікарські форми
і застосування — так, як у стат-
ті Залізняк колючий.
Кореневі бульби — корисний і
поживний харчовий продукт. Їх
споживають вареними, печеними
і смаженими. Зберігають бульби
сирими, як картоплю, або сушать.
З сухих бульб одержують борош-
но, придатне для млинців, оладок
тощо.

399
ЗАЛІЗНЯК

ГОСТРОКІНЦЕВИЙ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Те саме, що
й залізняк колючий.
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ЗАЛІЗНЯК КОЛЮЧИЙ,
козачий залізняк, залізняк
гострокінцевий;
зопник колючий
Phlomis pungens —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Стебло трав'я-
нисте, чотиригранне, прямостоя-
че, білоповстисте, галузисте, 30—
80 см заввишки. Листки супротив-
ні, видовженоланцетні або ви-
довженояйцевидні, зісподу — тон-
косіроповстисті; нижні — довго-
черешкові, верхні — сидячі. Квіт-
ки неправильні, рожеві, зібрані
в три — десятиквіткові кільця.
Плід — з чотирьох горішків. Цві-
те у червні — липні.
Поширення. Росте на степових
місцях і кам'янистих відслоненнях
у південній частині Лісостепу
і в Степу.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують траву, зібрану під
час цвітіння залізняка. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад потребує вивчен-
ня. Відомо, що трава містить
ефірну олію.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментально
доведено, що настій трави
3. к. викликає значне звуження
судин. Токсичної дії рослини не
виявлено. Як свідчить М. І. Солом-
ченко на підставі клінічних спо-
стережень, при тривалому вжи-
ванні настою залізняка хворими
на хронічний гастрит у них норма-
лізується кислотність шлункового
соку (при секреторній недостат-
ності кислотність соку підви-
щується, а підвищена кислотність
знижується), зникають згага і
біль. У народній медицині рослину
використовують при бронхітах,
запаленні й туберкульозі легень,
недокрів'ї, набряках і водянці,
геморої й малярії та при судомі
у дітей.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — наст/й трави (2—4 сто-
лові ложки трави на 400 мл окропу)
по півсклянки тричі на день; настойку
трави (10 г сировини на 100 г горілки,
настоюють 8—10 днів) по 1 столовій
ложці тричі на день; траву 3. к. том-
лять з водою до утворення густої
маси, яку розводять наполовину моло-
ком і п'ють з цукром при туберкульозі
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401
ЗАМАНИХА ВИСОКА,
оплопанакс високий, ехінопа-
накс високий;
заманиха высокая
Oplopanax elatus, синонім —
Echinopanax elatus —
листопадний колючий кущ родини
аралієвих, заввишки 0,5—1/3/ м.
Має товсте довге горизонтальне
кореневище, розміщене близько
від поверхні грунту. Стебла прямі,
мало розгалужені, вкриті голчас-
тими колючками. Листки чергові,
довгочерешкові, великі, 5—7-ло-
патеві, по краю — двозубчасті й
колючі, розміщені на річних па-
гонах; на вегетативних пагонах
їх по 1—4, на генеративних —
по 5. Квітки дрібні, двостатеві,
зеленаві, в невеликих простих
зонтиках, що утворюють китице-
видне або волотевидне суцвіття.
Плід — м'ясиста жовто-червона
синкарпна кістянка. Цвіте у черв-
ні — липні.

Поширення. Заманиха висока дико
росте в гірських лісах на Дале-
кому Сході. На території України
трапляється в ботанічних садах,
на ділянках у окремих садово-
дів-аматорів.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
кореневище з коренями (Rhizoma
cum radicibus Echinopanasis), за-
готовляють восени, після дости-
гання плодів. Викопані кореневи-
ща обтрушують від землі, миють
у холодній воді, розрубують на
куски по 35 см (товсті кореневи-
ща розрізують ще і вздовж), під-
в'ялюють на повітрі й сушать
у приміщенні, яке добре провітрю-
ється. Зберігають при кімнатній
температурі в місці, захищеному
від сонячного проміння. Строк
придатності — 3 роки. Сировина
використовується заводами для
виготовлення настойки, аптеками
не відпускається.
Хімічний склад. Кореневища і ко-
рені рослини містять ефірну
олію (1,8 % ), тритерпенові гліко-
зиди, алкалоїд аралін, фенольні
сполуки та мінеральні речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. При експерименталь-
ному вивченні настойки коріння
заманихи було встановлено за-
гальнозбуджуючу дію препарату,
яка виявилася в підвищенні рівня
поведінкових реакцій, рухової
активності й рефлекторної збуд-
ливості. Виявлено й помітну про-
будну дію на фоні введення сно-
творних доз барбітуратів. Крім на-
стойки, вивчали й окремі її компо-
ненти — глікозиди та ефірну олію.
Встановлено, що обидва компо-
ненти виявляли збуджуючу дію,
причому в ефірної олії ця дія
спостерігалася як при підшкірно-
му, так і при інгаляційному вве-
денні. На підставі цих дослід-
жень можна вважати, що збуджу-

юча тонізуюча дія настойки зу-
мовлена всім комплексом речо-
вин рослини. Настойка заманихи
виявляє сечогінну дію, збуджує
дихання, посилює силу скорочень
серця, уповільнює їхній ритм, нор-
малізує кров'яний тиск, підвищує
загальну опірність організму до
вірусів і мікробів, до неспри-
ятливих умов зовнішнього середо-
вища (коливання атмосферного
тиску, температури повітря тощо|.
Показаннями до призначення на-
стойки з коріння заманихи є
депресивні та астенічні стани,
розумова й фізична перевтома,
серцева недостатність, гіпотонія,
статеве безсилля у чоловіків і
клімактеричні неврози у жінок та
легкі форми цукрового діабету.
При вживанні настойки у хворих
зменшуються головні болі, болі в
ділянці серця, зникають непри-
ємні об'єктивні відчуття в різних
частинах тіла, втома і дратли-
вість, покращується сон, з'явля-
ється почуття бадьорості, від-
новлюється працездатність. По-
бічних несприятливих явищ на-
стойка не спричинює.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку заманихи на
40 % -йому спирті у співвідношенні
1 : 5 (Tinctura Echinopanacis) вживають
по 30—40 крапель 2—3 рази на день
до їди протягом 25—30 діб як тоні-
зуючий засіб.

4 0 2

ЗАЯЧА КАПУСТА ВЕЛИКА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини товстолистих. Те саме,
що й очиток великий.

403

ЗАЯЧА КАПУСТА ЇДКА —
невеличка (5—15 см заввишки)
багаторічна трав'яниста рослина
родини товстолистих. Те саме, що
й очиток їдкий.

4 0 4

ЗАЯЧА КОНЮШИНА
БАГАТОЛИСТА
язвенник многолистный
Anthyllis polyphylla —
багаторічна трав'яниста рослина
родини бобових. Стебло прямо-
стояче або висхідне, розгалужене,
внизу відстовбурченоволосисте,
15—60 см заввишки. Листки не-
парноперисті; прикореневі — з
1—2 (4) парами невеликих боко-
вих листочків і значно більшим
яйцевидним верхівковим листоч-
ком; стеблових листків частіше
3—6. Квітки неправильні, зібрані
у верхівкові багатоквіткові голов-
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ки; віночок жовтий, рідше — жов-
тогарячий. Плід — біб. Цвіте у
червні — липні.
Поширення. Трапляється в Лісо-
степу, рідше — на Поліссі та
в Степу на узліссях, по чагарни-
ках, лісових галявинах, суходіль-
них луках і степових схилах.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують траву (Негbа Аn-
thyllidis), зібрану під час цві-
тіння рослини. Рослина неофіци-
нальна.
Хімічний склад. Трава містить
флавоноїди, дубильні речовини,
аскорбінову кислоту (191 мг% )
та інші цінні речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
рослина відома як така, що має
заспокійливі, в'яжучі, сечогінні,
загальнозміцнюючі та ранозагою-
вальні властивості. Настій трави
п'ють при безсонні, виразковій
хворобі шлунка, захворюваннях
нирок і сечового міхура, діабеті,
при захворюваннях, спричинених
фізичною перенапругою, а також
як загальнозміцнюючий засіб піс-
ля виснажливих хвороб. Дітей
напувають настоєм при переляку
й епілепсії. У вигляді компресів
і примочок настій використову-
ють для лікування ран, виразок,
для розсмоктування доброякісних
пухлин, при укусах бджіл. Ним
полощуть ротову порожнину при
запальних процесах. Подрібнену
свіжу траву прикладають до нари-
вів і ран для прискорення загою-
вання їх.
Лікарські форми і застосування.
ЗОВНІШНЬО — настій трави (2 сто-
лові ложки трави на півсклянки окро-
пу, настоюють 30 хв; проціджують)
для компресів, примочок і полоскань.

405
ЗАЯЧА КРІВЦЯ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини звіробійних. Те саме, що
й звіробій звичайний.

406

ЗАЯЧА РУТКА —
багаторічна трав'яниста з приєм-
ним запахом рослина родини
селерових (зонтичних): Те саме,
що й смовдь гірська.

4 0 7

ЗАЯЧИЙ ГОРОХ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини бобових. Те саме, що й
еспарцет піщаний.

408
ЗАЯЧИЙ КВАС —
багаторічна трав'яниста безстеб-
ла рослина родини квасенице-
вих. Те саме, що й квасениця
звичайна.

409

ЗАЯЧИЙ МАК —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Те саме,
що й горицвіт весняний.

410
ЗАЯЧИЙ ЩАВЕЛЬ —
багаторічна трав'яниста безстеб-
ла рослина родини квасенице-
вих. Те саме, що й квасениця
звичайна.

411
ЗАЯЧІ БУРЯЧКИ —
дворічна шорстковолосиста тра-
в'яниста рослина родини шорст-
колистих. Те саме, що й синяк
звичайний.

412
ЗАЯЧІ ВУШКА —
однорічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Те саме,
що й сокирки польові.

413

ЗВІРОБІЙ ВИТЯГНУТИЙ
зверобой вытянутый
Hypericum elongatum —
багаторічна трав'яниста гола зеле-
на рослина родини звіробійних.
Стебло 20—40 см заввишки, пряме,
циліндричне, з двома невиразни-
ми видовженими лініями, вгорі
розгалужене. Листки супротивні,
цілокраї, короткочерешкові, ви-
довжені, видовженолінійні або
широколінійні, тупуваті, з про-
світчастими крапчастими залоз-
ками, по краях загорнуті. Квітки
правильні, двостатеві, зібрані у
вузьку рідку витягнуту китицю
12—20 см завдовжки, яка скла-
дається з 1—5-квіткових півзонти-
ків; пелюстки видовженооберне-
нояйцевидні, в 3—4 рази довші
за чашечку, тупі, нерівнобокі,
по краях з залозками — чорними,
головчастими, на ніжках і з білу-
ватими залозистими рисочками
на поверхні. Чашолистки яйце-
видні, акраю з рідкими чорними
майже сидячими головчастими за-
лозками. Плід — коробочка. Цвіте
у червні — липні.
Поширення. Звіробій витягнутий
трапляється на сухих схилах у
Гірському Криму (Кримське запо-
відно-мисливське господарство).
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські форми
і застосування — усе так, як у
статті Звіробій звичайний.
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414
ЗВІРОБІЙ ЗВИЧАЙНИЙ,
божа крівця, заяча крівця, кри-
вавник, стокрівця;
зверобой продырявленный
Hypericum perforatum —
багаторічна трав'яниста рослина
родини звіробійних. Стебло пря-
мостояче, голе, вгорі розгалуже-
не, круглясте або з двома підви-
щеними лініями, 30—60 см зав-
вишки. Листки супротивні, сидя-
чі, цілокраї, видовженоовальні,
тупі, з просвітчастими крапчасти-
ми залозками. Квітки правильні,
двостатеві, 5-пелюсткові, зібрані
в щитковидну волоть або нещіль-
ну китицю; пелюстки золотаво-
жовті видовженоовальні, з чорни-
ми крапками. Плід — коробочка.
Цвіте з червня до вересня.
Поширення. Рослина трапляється
по всій території України на від-
критих сухих місцях, на схилах,
по чагарниках.

Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
траву (Herba Hyperici perforati),
зібрану на початку цвітіння рос-
лини. Зрізують вкриті листям вер-
хівки стебел з суцвіттями, які по-
тім зв'язують невеликими пучка-
ми і сушать, розвісивши їх у за-
критих від сонця приміщеннях або
на горищі. Штучне сушіння про-
водять при температурі до 40°.
Сушіння вважається закінченим,
коли стебла стають ламкими. Су-
хої сировини виходить 28—29 % .
Зберігають у сухому, захищеному
від світла приміщенні. Строк при-
датності — 3 роки. Сировина від-
пускається аптеками.
Хімічний склад. Трава рослини
містить дубильні речовини (10—
12%), флавоноїди (гіперозид, ру-
тин, кверцитрин, мірицетин, лей-
коантоціани), сапоніни, барвники
(гіперицин — 0,1—0,4 % , псевдогі-
перицин, гіперин, франгулаемоди-
нантранол), ефірну олію (0,2—
0,3 % ), смолисті речовини (17 % ),
каротин і аскорбінову кислоту.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Найчастіше звіробій
звичайний використовують при
хворобах травного тракту. Пояс-
нюється це тим, що його препара-
ти зменшують спазми кишок та
жовчних шляхів, нормалізують
видільну функцію шлункових за-
лоз, розширюють кровоносні су-
дини, посилюють кровообіг, вияв-
ляють протизапальну дію на сли-
зові оболонки травного тракту,
в'яжучу та бактеріостатичну дію.
Застосування звіробою звичайно-
го показане і дає добрий терапев-
тичний ефект при дискінезіях
жовчних шляхів, гепатитах, застої
жовчі в жовчному міхурі, холе-

циститах, жовчнокам'яніи хворо-
бі (у початковій стадії), гіпоацид-
ному гастриті, метеоризмі, гост-
рих і хронічних колітах, простих
і кривавих проносах та геморої.
Як сечогінний засіб звіробій вико-
ристовують при нирковокам'яній
хворобі (у початковій стадії) та
при зниженні фільтраційної здат-
ності нирок. Настойка трави зві-
робою виявилася ефективною при
інвазії гостриками (гіменолепідоз
і ентеробіоз). Препарати звіробою
знімають спазм кровоносних су-
дин (особливо капілярів), поліп-
шують венозний кровообіг і кро-
вопостачання деяких внутрішніх
органів, виявляють капілярозміц-
нюючу дію. В ряді випадків звіро-
бій призначають при порушеннях
периферичного кровообігу з яви-
щами застою, при мікроциркуля-
торних розладах. Особливістю ці-
єї рослини є її здатність підвищу-
вати чутливість шкіри до ультра-
фіолетового проміння. Фотосен-
сибілізуючі властивості рослини
пов'язують з наявністю в ній гіпе-
рицину й використовують при лі-
куванні вітиліго. Препарати зві-
робою ефективні й при розладах
нервової системи, нейродистонії,
мігрені та при нічному нетриман-
ні сечі у дітей. При місцевому за-
стосуванні звіробою з особливою
силою проявляється його проти-
запальна, в'яжуча і бактеріоста-
тична властивості. Так, звіробійну
олію з успіхом використовують
при опіках, гінгівітах, пітиріазі
обличчя (Pityriasis simplex faciei),
виразці гомілки та для гоєння ран.
У стоматології настій і настойку
трави звіробою використовують
для полоскання ротової порожни-
ни і змазувань ясен при неприєм-
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ному запаху з рота, гінгівітах
і стоматитах. У гінекологічній
практиці настій трави використо-
вують для спринцювань при за-
пальних захворюваннях піхви, а
звіробійну олію (у вигляді тампо-
нів) — для лікування ерозії шийки
матки. У народній медицині, крім
усіх вищезазначених випадків, зві-
робій використовують при полі-
артриті, ішіасі, подагрі, туберку-
льозі легень з кровохарканням,
мастопатії, різних запальних про-
цесах, фурункулах тощо. Анти-
бактеріальний препарат трави зві-
робою новоіманін (Novoimani-
num) використовують для лікуван-
ня опіків і різних гнійних процесів
в оториноларингології. В Болга-
рії із звіробою звичайного вироб-
ляють препарат пефлавіт (Pefla-
vit С), який використовують при
капіляротоксикозах, гострих гло-
мерулонефритах, атеросклерозі
тощо.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— відвар трави (10 г, або
півтори столової ложки сировини на
200 мл окропу) по третині склянки 3 ра-
зи на день за 30 хвилин до їди; настой-
ку трави (у співвідношенні 1 : 5, на
40 % -ному спирті) по 40—50 крапель
3—4 рази на день; настій трави для ви-
ганяння глистів (15 г сировини на 100 мл
окропу) по 90—150 мл 3 рази на день
протягом трьох днів (дітям від одно-
го до семи років), в останній день да-
ють проносну сіль, а всього проводять
три такі цикли з проміжками 10—12
днів; напар однієї столової ложки су-
міші трави звіробою звичайного, дере-
вію звичайного і коріння дягелю лікар-
ського (порівну) на склянці окропу ви-
пивають за півгодини перед сном при
розумовій перевтомі, нервовому пере-
напруженні та безсонні.
ЗОВНІШНЬО — звіробійна олія (20 г
свіжих суцвіть на 200 мл соняшнико-
вої олії, настоюють 14 днів, проціджу-
ють) для змащування хворих місць; на-
стойку трави (у співвідношенні 1 : 5,
на 40 % -ному спирті) по 30—40 крапель
на півсклянки води для полоскань; на-
стій трави (2 столові ложки сировини
на 200 мл окропу, настоюють до охо-
лодження, проціджують) для спринцю-
вань (перед використанням розводять
теплою кип'яченою водою у співвідно-
шенні 1:5); суміш трави звіробою зви-
чайного, кори дуба звичайного, корін-
ня кропиви дводомної, пелюсток тро-
янди білої, суцвіть цмину піскового,
трави грициків звичайних, омели білої,
кори верби білої, насіння льону зви-
чайного, коренів живокосту лікарсько-
го, алтеї лікарської, трави гірчака пер-
цевого і квіток нагідок лікарських (по-
рівну) готують як відвар (4 столові лож-
ки суміші на 2—3 л окропу, кип'ятять
20 хвилин, негайно проціджують) і ви-
користовують теплим для спринцювань
двічі на день (вранці і ввечері) при
білях.

4 1 5

ЗЕЛЕНЧУК ЖОВТИЙ,
губаня жовта, земляний ладан;
зеленчук жёлтый
Galeobdolon luteum —
багаторічна трав'яниста рідкоопу-
шена рослина родини губоцвітих.
Стебла висхідні, прості, зрідка —
розгалужені, біля основи — чер-
вонуваті, 15—50 см заввишки.
Листки прості, цілісні, супротивні,
черешкові, яйцевидні, подвійно-
зубчасті, часто з сріблястими бі-
лими плямами. Квітки — у шести-
квіткових кільцях. Віночок двогу-
бий, жовтий; верхня губа довго-
війчаста, лопаті нижньої губи
яйцевидні, середня лопать більша
за бічні. Плід — з чотирьох горіш-
ків. Цвіте у травні — червні.
Поширення. Росте в листяних лі-
сах і в чагарниках по всій терито-
рії України, крім Степу і Криму.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують траву, яку заго-
товляють під час цвітіння росли-
ни. Зривають верхівки стебел (су-
цвіття разом з листками). Сушатр
під наметом або в приміщенні з
доброю вентиляцією. Рослина не-
офіцинальна.

Хімічний склад ще слабо вивчено.
Відомо, що рослина містить водо-
розчинні сполуки кремнію.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
зеленчук використовують як за-
сіб, що має сечогінну та протиза-

пальну властивості. Настій трави з
рослини вживають при гострих
і хронічних циститах, гломеруло-
нефритах і уретритах, при пієло-
нефриті, аденомі передміхурової
залози, при нетриманні сечі у лю-
дей похилого віку внаслідок зни-
ження тонусу сфінктерів сечово-
го міхура.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — наст/й трави (1 чай-
на ложка сировини на 200 мл окропу,
настоюють 10 хв, проціджують) п'ють
теплим по 2—3 склянки на день ковт-
ками; чотири столові ложки суміші
квіток зеленчука жовтого (20 г), трави
звіробою звичайного і листя мучниці
звичайної (по 40 г), трави хвоща польо-
вого (ЗО г), бруньок берези пухнастої,
стовпчиків кукурудзи звичайної, трави
споришу звичайного, квіток материн-
ки звичайної (по 20 г), і квіток ромаш-
ки лікарської (15 г) настоюють 12 го-
дин на 1 л води, кип'ятять 10 хв, про-
ціджують і п'ють по півсклянки 4 рази
на день через 1 годину після їди при
гострому і хронічному гломерулонеф-
ритах.



173

416
ЗЕМЛЯНИЙ ЛАДАН —
багаторічна трав'яниста рідко-
опушена рослина родини губоцві-
тих. Те саме, що й зеленчук жов-
тий.

417
ЗЕНЗІВЕР —
одно- або дворічна (дуже рідко —
багаторічна) трав'яниста рослина
родини мальвових. Те саме, що й
калачики лісові.

418
ЗИГАДЕНУС СИБІРСЬКИЙ
зигаденус сибирский
Zygadenus sibiricus —
багаторічна цибулинна рослина
родини лілійних. Має видовжено-
яйцевидну цибулину, з чорно-бу-
рими залишками листків. Стебло
прямостояче, просте, 20—80 см
заввишки. Листки лінійні, загост-
рені, до основи звужені, скупче-
ні в нижній частині стебла. Квіт-
ки двостатеві, правильні, білува-
то-зеленаві, зібрані в нещільну ки-
тицевидну волоть. Плід — коро-
бочка. Цвіте у травні.
Поширення. Росте по рідколіссю,
чагарниках, по сухих луках на
сході Європейської частини СРСР.
Сировина. Для виготовлення лі-
ків використовують траву, яку за-
готовляють у червні — липні. Зрі-
зають усю надземну частину рос-
лини і сушать під наметом на віль-
ному повітрі або в приміщенні з
доброю вентиляцією. Рослина не-
офіцинальна.

Хімічний склад. Трава містить по-
над 0,1 % алкалоїдів (зигаденін та
інші).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Алкалоїди рослини
виявляють виражений вплив на
центральну нервову систему, ма-
ють інсектицидні властивості.
Мазь використовують як знебо-
люючий засіб при невралгіях і рев-
матизмі. Настойку або настій ви-
користовують як протипаразитар-
ний засіб проти головних і лобко-
вих вошей. Інсектицидні власти-
вості рослини використовують у
боротьбі з шкідниками сільсько-
господарських рослин (з гусінню
білянок, кільчастого шовкопряда
тощо) і паразитами сільськогос-
подарських тварин (наприклад, з
личинками шкірного гедзя).
Лікарські форми і застосування.
ЗОВНІШНЬО — мазь (20 г подрібненої
трави розтирають з 50 г смальцю) для
розтирань; настойку (50 г трави на
100 мл спирту) для витирання тіла; на-
стій (1 чайна ложка сировини на 200 мл
окропу) для витирання і миття голови.
Рослина отруйна, використання потре-
бує обережності.

419
ЗИЗИФУС СПРАВЖНІЙ,
китайський фінік, унабі, ююба;
зизифус настоящий
Ziziphus jujuba —
колючий розлогий кущ або неве-
лике (до 3 м заввишки) дерево ро-
дини жостерових. Листки черго-
ві, короткочерешкові, шкірясті,
широколанцетні або видовжено-
яйцевидні, по краю тупопилчасті.
Квітки двостатеві, дрібні, зелену-
ваті, п'ятичленні, пазушні, в пуч-
ках. Плід — куляста або видовже-
на кістянка, з червоно-коричне-
вою або жовтою глянцевою шкір-
кою, з м'ясистим солодким білим
або світло-зеленим мезокарпієм
і кам'янистим ядром. Цвіте у трав-
ні — липні. Плоди достигають у
серпні — жовтні.
Поширення. Зизифус справжній
дико росте в Середній Азії; в Кри-
му трапляється в колекціях нау-
ково-дослідних установ, на ділян-
ках садоводів-аматорів.
Сировина. Для лікарських потреб
використовують зрілі плоди (Fruc-
tus jujubae) і листя, яке збирають
під час плодоношення рослини і
сушать у затінку. Плоди вжива-
ють свіжими, сушеними, в'ялени-
ми, використовують у кондитер-
ському і консервному виробницт-
вах. Сушать плоди після інакти-
вації ферментів шляхом витриму-
вання їх протягом 1—2 хвилин в
окропі. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. У плодах і листі
зизифуса справжнього є дубиль-
ні і смолисті речовини, флавоної-
ди, аскорбінова кислота, каротин,
кумарини, цукри, органічні кис-
лоти, ефірна олія. Поряд з цим
плоди містять пектини, жирну

олію, солі калію і фосфору, а лис-
тя — анестезуючі речовини. Вміст
аскорбінової кислоти становить:
у свіжих плодах — 700—900 мг% ,
у висушених з інактивацією фер-
ментів плодах— 1500—2000 мг% ,
у висушених без інактивації фер-
ментів плодах — 5—10 мг% .
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Фармакологічними і
клінічними дослідженнями під-
тверджено діуретичні властивості
плодів і листя зизифуса (застосо-
вували 10 % -ний настій). За дани-
ми клінічних спостережень, пло-
ди мають і гіпотензивні власти-
вості. Встановлено, що оптималь-
ний гіпотензивний ефект викли-
кає 10-процентний відвар плодів
у дозі 60 мл 4—6 разів на день, а
також свіжі плоди чи цукати по
8—10 штук 3—4 рази на день.
Зменшення дози викликає менш
помітний гіпотензивний ефект, а
збільшення її на 25 і 50 % не при-
водить до достовірного збільшен-
ня депресорної дії. Найвиразнішу
антигіпертензивну дію зумовлює
відвар, значно меншу — свіжі й
сушені плоди. Активніший фарма-
кодинамічний ефект відвару,
можливо, був зумовлений тим, що
лікарська форма відвару з фарма-
кологічного погляду є оптималь-
нішою для прояву його резорбтив-
ної дії. Особливо виразний гіпо-
тензивний, гемодинамічний ефект
плодів зизифуса спостерігається
у хворих з гіпокінетичним типом
кровообігу. Поряд з гіпотензив-
ним і гемодинамічним ефектом,
фітолікування плодами зизифуса
сприятливо діяло і на загально-
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клінічні прояви хвороби. В про-
цесі лікування у більшості хворих
зменшуються або зовсім зника-
ють головні болі, запаморочення
голови, шум у вухах, серцебиття,
поліпшуються сон, загальне само-
почуття, працездатність і настрій.
Крім того, відвар плодів зумов-
лює помірний седативний ефект.
Побічних негативних реакцій у
відповідь на застосування плодів
зизифуса не виявлено. У народ-
ній медицині плоди використову-
ють у вигляді відвару при ане-
мії, як пом'якшувальний і проти-
запальний засіб при катарі верх-
ніх дихальних шляхів і гарячці,
при виразці кишечника й кишко-
вих інфекціях. Недозрілі плоди
рекомендуються при проносі й ди-
зентерії, стиглі — при запорах.
Привертає увагу властивість
листя знімати (тимчасово, на 5—
10 хвилин) відчуття солодкого й
гіркого смаку, не впливаючи, при
цьому, на больові відчуття.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар сушених пло-
дів (20 г сировини на 200 мл окропу)
по півсклянки 4—6 раз на день протя-
гом 15 днів як гіпотензивний засіб; сві-
жі плоди або цукати по 8—10 штук на
прийом 3—4 рази на день протягом 15
днів як гіпотензивний засіб.

4 2 0

ЗИМОЛЮБКА ЗОНТИЧНА
зимолюбка зонтичная
Chimaphilla umbellata —
багаторічна трав'яниста гола рос-
лина родини грушанкових. Має
повзуче кореневище й невелике
(8—10 см заввишки) розгалужене
дерев'яніюче в нижній частині
стебло. Листки вічнозелені, ко-
роткочерешкові, цупкі, шкіряс-
ті, блискучі, видовженообернено-
клиновидні, по краю пилчастоза-
зублені, зближені в кільця. Квіт-
ки — середнього розміру, пра-
вильні, двостатеві, 5-пелюсткові,
рожеві, зібрані на верхівці стеб-
ла в зонтиковидну китицю. Плід —
коробочка. Цвіте у червні—липні.
Поширення. Росте розсіяно в лі-
сах Полісся, Лівобережного Лісо-
степу та Гірського Криму.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують траву (Herbae
Chimaphiliae umbellate), зібрану
під час цвітіння рослини. Росли-
на неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить ар-
бутин, гомоарбутин, гіперозид,
авікулярин, кемпферол, гірку ре-
човину урсон, амірин (0,21%),
ериколін, дубильні речовини (бли-
зько 5 % ), органічні кислоти, смо-
ли, камедь, слиз та інші речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У вітчизняній народ-
ній медицині зимолюбка відома
як засіб, що підвищує діурез, де-
зинфікує сечові шляхи, підвищує

виділення з організму азотистих
і хлористих солей, знижує вміст
цукру в крові, збуджує апетит,
покращує травлення, регулює
менструації. Настій трави вжива-
ють при хронічних захворюваннях
нирок (альбумінурія, гематурія,
нефрит), при запальних процесах і
піску в сечовому міхурі, хроніч-
ному гонорейному уретриті, зву-
женні уретри, при захворюваннях
передміхурової залози, при набря-
ках і водянці, захворюванні сугло-
бів і подагрі, діабеті та диспепсії.
Як в'яжучий засіб настій п'ють при
запаленнях шлунково-кишкового
тракту та при катарі верхніх ди-
хальних шляхів; як загальнозміц-
нюючий і тонізуючий засіб — при
внутрішніх захворюваннях, зу-
мовлених надмірним фізичним на-
пруженням. Місцево у вигляді на-
стою або припарок з трави ліку-
ють хронічні хвороби шкіри, кар-
циному, різні тверді пухлини. Ві-
домі випадки успішного лікуван-
ня раку молочної залози. В деяких
зарубіжних країнах (США, Анг-
лії) рослину використовують у
науковій медицині.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (20 г си-
ровини на 200 мл окропу) по третині
склянки 3 рази на день; столову ложку
суміші трави зимолюбки (40 г) і лис-
тя мучниці звичайної (60 г} заливають
склянкою окропу, кип'ятять 10 хв, про-
ціджують і п'ють 3 рази на день по 1
склянці при захворюванні нирок, се-
човому піску, катарі сечового міхура
та при ревматизмі.
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421
ЗИМОЦВІТ
невелике дерево або кущ родини
гамамелідових. Те саме, що й га-
мамеліс віргінський.

422

ЗІНОВАТЬ РУСЬКА,
рокитнячок руський;
ракитник русский
Chamaecytisus ruthenicus, сино-
нім Cyfisus ruthenicus —
невеликий (60—180 см заввишки),
короткосіруватопритиснутоопу-
шений кущ родини бобових. Па-
гони прямостоячі, прутоподібні,
мало облистнені. Листки чергові,
черешкові, трійчасті; листочки
еліптично-ланцетні, цілокраї, зіс-
поду сріблясто-сірі. Квітки дво-
статеві, неправильні, розміщені
по (1) 3—5 у пазухах листків і
зібрані в багатоквіткові безлисті
колосоподібні суцвіття; віночок
метеликовий, роздільнопелюстко-
вий, золотаво-жовтий. Плід —
довгасто-лінійний притиснутово-
лосистий біб. Цвіте у травні—лип-
ні.

Поширення. Зіновать руська рос-
те по всій території України, крім
високогір'я і полинового Степу,
на степових і кам'янистих схилах.
Сировина. Для виготовлення лі-
ків використовують траву (трав'я-
нисті верхівки пагонів), яку заго-
товляють під час цвітіння росли-
ни. Сушать під укриттям на віль-
ному повітрі або в приміщенні,
яке добре провітрюється. Рослина
не офі ц инальна.
Хімічний склад. Усі частини рос-
лини містять алкалоїди (голов-
ним є цитизин).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Алкалоїд цитизин зу-
мовлює рефлекторне збудження
дихального центру, стимулює су-
диноруховий центр, симпатичні
ганглії й надниркові залози, що
призводить до підвищення арте-
ріального тиску. У народній ме-
дицині настій трави п'ють при ту-
беркульозі легень, жовтяниці, бо-
лях у ділянці серця і попереку,
при головних болях.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 чайну
ложку сировини настоюють 1 годину
в 700 мл холодної кип'яченої води, про-
ціджують) по 1 столовій ложці 3 рази
на день після їди. Зіновать руська —
отруйна рослина. Передозування небез-
печне!

423
ЗІРОЧКИ ЖОВТІ,
цибулька гусяча, часник жов-
тий;
гусиный лук жёлтый
Gagea lutea —
невелика (10—30 см заввишки) ба-
гаторічна цибулинна гола росли-
на родини лілійних. Цибулина од-
на, видовжено-яйцевидна, з бу-
рувато-сіруватими оболонками.
Стебло прямостояче, вгорі розга-
лужене, між основою й суцвіттям
безлисте. Прикореневий листок
одиничний, широколінійний, пло-
ский, 6—12 мм завширшки, на вер-
хівці різко відтягнутозагострений,
з ковпачком. Квітки двостатеві,
правильні, у зонтиковидному з
З—7 (рідше з 10—12) квіток су-
цвітті з двома майже супротивни-
ми, по краю павутинистоопущени-
ми листками при основі; оцвітина
проста, віночковидна, шестичлен-
на, жовто-зеленого забарвлення.
Плід — куляста коробочка. Цвіте
у квітні.

Поширення. Зірочки жовті трап-
ляються по всій території Украї-
ни в лісах, серед чагарників.
Сировина. З лікувальною метою
використовують свіжі цибулинки.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад вивчено недостат-
ньо. Відомо, що вся рослина міс-
тить часникову ефірну олію, в
складі якої є сірка.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У народі відвар ци-
булинок вживають від астми, во-
дянки й жовтяниці. Невелику
кількість відвару цибулинок у мо-
лоці дають дітям при спазмофі-
лії. Для гоєння ран використову-
ють подрібнені свіжі цибулинки.
Цибулинки зірочок жовтих їстів-
ні. Листки рослини використову-
ють для приготування ранньовес-
няних салатів.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар цибулинок (1
столова ложка свіжих цибулинок на
300 мл окропу, варять 5 хвилин, настою-
ють 1—2 години, проціджують) по 1
столовій ложці 3—4 рази на день.

424
ЗІРОЧНИК СЕРЕДНІЙ,
мокрець;
звездчатка средняя
Stellaria media —
одно- або дворічна трав'яниста
рослина родини гвоздикових.
Стебло лежаче (10—30 см зав-
довжки), циліндричне, дуже роз-
галужене, має ряд волосків з одно-
го боку меживузлів, Листки су-
противні, цілісні, цілокраї, яйце-
видні, короткозагострені, біля ос-
нови війчасті; нижні — черешко-
ві, верхні — сидячі. Квітки пра-
вильні, двостатеві, дрібні, на
довгих квітконіжках; пелюстки
білі, глибокодвічіроздільні, ко-
ротші за чашолистки. Плід — ко-
робочка. Цвіте з березня по
жовтень.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України на засмічених міс-
цях, біля жител, як бур'ян у са-
дах і на городах.
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Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
траву (Herba Stellariae mediae),
яку збирають з квітучих стебел
протягом усього часу цвітіння
рослини. Зібрану траву 4—5 годин
пров'ялюють на сонці, а потім до-
сушують під наметом або в теп-
лому приміщенні. Сухої сировини
виходить 20 % . Зберігають у су-
хому місці. Рослина неофіци-
нальна.
Хімічний склад. Трава містить са-
поніни, аскорбінову кислоту (до
65 мг% ), каротин (понад 23 мг% ),
токоферол, флавоноїди, дубильні
та інші речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина відома в на-
родній медицині багатьох країн.
Вважають, що рослина поліпшує
діяльність серця і стан нервової
системи, зменшує різні больові
відчуття, спиняє кровотечу, за-
гоює гнійні рани й розсмоктує
пухлини різного походження, ви-
являє протизапальну, антисептич-
ну та протицинготну дію. Настій
трави або сік свіжої рослини вжи-
вають при захворюваннях печін-

ки і жовчного міхура, легень
(особливо при кровохарканні),
при кривавому блюванні, геморої,
а також при тиреотоксикозі.
В східних республіках СРСР на-
стоєм трави промивають очі при
запаленнях і лікують початкові
стадії помутніння рогівки (ката-
ракта). Зовнішньо міцний настій у
вигляді примочок використову-
ють при хворобах шкіри (вугри,
порізи, висипи, гнійні рани), у ви-
гляді ванн — при набряках ніг і
нервовому збудженні. До ліку-
вально-профілактичного харчово-
го раціону (особливо при хворо-
бах легень, серця, печінки та ни-
рок) включають салати з молодо-
го свіжого листя і пагонів. Про
запас рослину квасять і мари-
нують.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— сік свіжої рослини,
змішаний з невеликою кількістю меду,
по 1 чайній ложці 4—6 раз на день;
настій трави (1 столова ложка сирови-
ни на склянку окропу, настоюють у
термосі 8 годин, проціджують) по чвер-
ті склянки 4 рази на день; салат: траву
3. с і зелену цибулю подрібнюють, со-
лять, заправляють вершками, прикра-
шають кусочками круто звареного яй-
ця і посипають кропом (на 100 г трави
3. с беруть 100 г зеленої цибулі, 20 г
вершків, половинку вареного яйця та
спеції). ЗОВНІШНЬО — настій свіжої
трави (10 столових ложок сировини на
1 л окропу, кип'ятять 5 хв, настоюють
4 години) для компресів і промивань.

425

ЗЛАТОЦВІТ РОЖЕВИЙ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й маруна ро-
жева.

4 2 6

ЗЛАТОЦВІТ ЧЕРВОНИЙ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й маруна чер-
вона.

4 2 7

ЗЛИНКА КАНАДСЬКА
мелколепестник канадский
Erigeron canadensis —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини айстрових (складноцвітих).
Стебло жорстковолосисте, прямо-
стояче, ребристе, 30—100 см зав-
вишки, у верхній частині — розга-
лужене. Листки чергові, лінійно-
ланцетні, довгозагострені, шорст-
кі; нижні — короткочерешкові,
рідкозубчасті; верхні — сидячі,
цілокраї. Квітки — в дрібних ко-
шиках, які утворюють розгалуже-
ні верхівкові суцвіття; крайові
квітки маточкові, вузькоязичкові,
білуваті; серединні — двостатеві,
трубчасті, блідо-жовті. Плід —
сім'янка. Цвіте у липні — ве-
ресні.

Поширення. Росте по всій терито-
рії України на смітниках, полях,
городах, біля доріг, на залізнич-
них насипах, у лісосмугах. Похо-
дить з Північної Америки.
Сировина. Використовують траву
(Herba Erigeroni), зібрану під час
цвітіння рослини. Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад. Трава містить ду-
бильні речовини, флавоноїди, хо-
лін та ефірну олію (0,3—0,6 % ),
до складу якої входять d-лимо-
нен, дипентен, d-α-терпінеол.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина має крово-
спинні й протизапальні властиво-
сті й використовується при леге-
невих, кишкових, гемороїдальних,
маткових і носових кровотечах,
при запаленнях сечового міхура
й передміхурової залози та як про-
тидизентерійний засіб. Настоєм
трави миють голову для зміцнен-
ня і стимулювання росту волосся.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 столо-
ва ложка сухої трави на 200 мл окропу,
настоюють 15 хв, проціджують) по 2
столові ложки 5—6 раз на день; на-
стій трави {2 столові ложки сухої тра-
ви на 200 мл холодної кип'яченої води,
настоюють 8 годин, проціджують) по
2—3 столові ложки 3—4 рази на день.
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428

ЗЛІ ЯГОДИ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Те саме, що
й актея колосиста.

429
ЗМІЄГОЛОВНИК
МОЛДАВСЬКИЙ
змееголовник молдавский
Dracocephalum moldavica —
однорічна трав'яниста розсіяно-
коротковолосиста рослина родини
губоцвітих. Стебло чотиригран-
не, пряме, розгалужене, 15—60
см заввишки. Листки супротивні,
черешкові, довгасто-ланцетні, за-
рубчасто-пилчасті, верхні — лан-
цетні, пилчасті. Квітки — двоста-
теві, неправильні, по 4—6 у кіль-
цях, що утворюють довге колосо-
видне суцвіття; віночок білий або
блакитно-фіолетовий, 20—25 мм
завдовжки, вдвоє або більше ра-
зів перевищує чашечку. Плід —
з чотирьох горішків. Цвіте у лип-
ні—серпні.
Поширення. Змієголовник мол-
давський походить із Східної Азії.
На Україні його вирощують як

ефіроолійну й медоносну росли-
ну, інколи він дичавіє.
Сировина. Для виготовлення лі-
ків використовують траву, яку за-
готовляють під час цвітіння рос-
лини. Сушать під укриттям на
вільному повітрі або в приміщен-
ні з доброю вентиляцією. Штуч-
не сушіння проводять при темпе-
ратурі не вище 40 . Рослина не-
офіцинальна.
Хімічний склад. Трава рослини
містить 0,08—0,2 % ефірної олії,
у складі якої є цитраль (50%),
гераніол (ЗО % ), нерол (7 % ), цит-
ронелол (4 % ), тимол (0,2 % ), ли-
монен, сесквітерпен та інші актив-
ні речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Змієголовник мол-
давський має седативні, протису-
домні, болетамувальні та раноза-
гоювальні властивості й рекомен-
дується народною медициною як
замінник меліси лікарської. Ос-
новними терапевтичними пока-
заннями до вживання змієголов-
ника всередину є тахікардія, різ-
ні невралгії, легкі форми мігрені
та ломота при простудних захво-
рюваннях. Зовнішньо, у вигляді
полоскання, компресів і припа-
рок, рослину використовують як
знеболюючий засіб при зубному
болю, ревматизмі та забиттях. Для
гоєння гнійних ран використову-
ють свіже подрібнене листя. Зміє-
головник часто вживають і як за-
сіб, що посилює апетит і поліп-
шує травлення.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 столо-
ва ложка сировини на 200 мл окропу,
настоюють 15 хвилин, проціджують,
охолоджують) по 1 столовій ложці 3—4
рази на день за 15 хвилин до їди.
ЗОВНІШНЬО — полоскання настоєм
трави; знеболюючі компреси з розпа-
реної сухої трави, загорнутої в марлю;
на гнійні рани накладають свіже тов-
чене листя.

430
ЗМІЙОВИК —
багаторічна трав'яниста рослина
родини гречкових. Те саме, що й
гірчак зміїний.

431
ЗОБНИК —
однорічна трав'яниста опушена
рослина родини складноцвітих.
Те саме, що й нетреба звичайна.

432
ЗОЗУЛИН ЦВІТ —
багаторічна трав'яниста коротко-
притиснутоопушена рослина ро-
дини гвоздикових. Те саме, що й
коронарія зозуляча.
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433

ЗОЗУЛИНЕЦЬ БЛОЩИЧНИЙ
ятрышник клопоносный
Orchis coriophora —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Бульби кулясті або яйцевидні, іно-
ді (дуже рідко) довгасті. Стебло
циліндричне або злегка гранчасте,
15—30(45) см заввишки, вкрите
листками майже до суцвіття.
Листки сизувато-зелені, досить
численні (до 8 —10), лінійні або
лінійно-ланцетні, гострі, спрямо-
вані вгору; нижні — до 8—9 мм
завширшки; верхні — згорнуті
навколо стебла. Квітки неправиль-
ні, брудно-бурувато-пурпурові, з
запахом клопів, зібрані в багато-
квітковий, густий, довгастий ко-
лос; шолом дзьобовидно-загост-
рений; губа трилопатева, повисла;
шпорка зігнута, конічна, повисла,
вдвоє коротша за зав'язь. Плід —
коробочка. Цвіте у червні—липні.
Поширення. Рідкісна рослина.
Трапляється на заболочених лу-
ках, по вологих чагарниках і за-
падинках у Лісостепу, розсіяно —
в Карпатах, на Поліссі, на Роз-
точчі-Опіллі й рідко — в Степу.
Занесена до Червоної книги
Української РСР.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як у
статті Любка дволиста.

434

ЗОЗУЛИНЕЦЬ БОЛОТНИЙ
ятрышник болотный
Orchis palustris —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Бульби овальні. Стебло порож-
нисте, 18—30 см заввишки. Лист-
ків 3—6, вони лінійно-ланцетні,
жолобчасті, від основи до верхів-
ки поступово звужені, гострі,
спрямовані вгору. Квітки непра-
вильні, бузково-пурпурові, зібра-
ні в рідкий колос; листочки
оцвітини довгасті, тупі, з трьома
жилками, а бокові відхилені на-
зад; губа трилопатева, бокові ло-
паті значно більші за середню
(іноді губа дволопатева); шпорка
пряма, циліндрична, коротша за
зав'язь, горизонтальна або іноді
косо спрямована вгору. Плід —
коробочка. Цвіте у травні—черв-
ні.
Поширення. Рідкісна рослина.
Трапляється на Закарпатті, в Гір-
ському Криму, зрідка в Лісосте-
пу й Степу на вологих трав'яни-
стих місцях, на луках і болотах.
Занесена до Червоної книги
Української РСР.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Любка дволиста.

435

ЗОЗУЛИНЕЦЬ ГОСТРОВЕР-
ХИЙ
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Те саме, що й анакамптис піра-
мідальний.

436

ЗОЗУЛИНЕЦЬ МАВП'ЯЧИЙ
ятрышник обезьяний
Orchis simia —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Бульби овальні або кулясті. Стеб-
ло 20—45 см заввишки. Листки
видовженоланцетні, тупі, до ос-
нови звужені. Квітки двостатеві,
неправильні, блідо-пурпурові, зі-
брані в густий яйцевидний колос;
приквітки лусковидні, набагато
коротші за зав'язь; середня ло-
пать губи дволопатева, її частки
довгі (до 1 см), вузьколінійні або
лінійні з шиловидним зубцем між
ними; бокові лопаті лінійні, до
7,5 см завдовжки. Плід — коро-
бочка. Цвіте у квітні—травні.
Поширення. Рідкісна рослина.
Зрідка трапляється в Гірському
Криму та на околиці Феодосії по
чагарниках, на лісових галявинах,
гірських луках та на схилах. За-
несена до Червоної книги Укра-
їнської РСР.

Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Любка дволиста.
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ЗОЗУЛИНЕЦЬ ОБПАЛЕНИЙ
ятрышник обожжённый
Orchis ustulata —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Бульби кулясті або овальні. Стеб-
ло циліндричне, 10—40 см заввиш-
ки, облистнене на дві третини
довжини. Нижні листки ліній-
но-довгасті, загострені; верхні —
в 2—3 рази менші, згорнуті навко-
ло стебла. Квітки двостатеві, не-
правильні, дрібні (до 4 мм), з ме-
довим запахом, зібрані в густий
багатоквітковий циліндричний
колос. Листочки оцвітини майже
до основи вільні; шолом куляс-
тий, тупуватий, зовні чорно-пур-
пуровий; губа трироздільна, се-
редня частка її дволопатева; шпо-
ра дуже коротка (1 мм), спрямо-
вана вниз. Плід — коробочка. Цві-
те у червні—липні.
Поширення. Рідкісна, зникаюча
рослина. Зрідка трапляється на
Закарпатті, в Карпатах, на Роз-
точчі-Опіллі, на Правобережно-
му Поліссі, в Лісостепу, по Дніп-
ру заходить у Степ. Росте на су-
хих луках, узліссях, переважно
на вапняках. Занесена до Черво-
ної книги Української РСР.
Заготівля і зберігання, ХІМІЧНИЙ
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Любка дволиста.

4 3 8

ЗОЗУЛИНЕЦЬ ПЛЯМИСТИЙ—
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Те саме, що й пальчатокорінник
плямистий.
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ЗОЗУЛИНЕЦЬ ПУРПУРОВИЙ
ятрышник пурпурный
Orchis purpurea —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Бульби видовженояйцевидні.
Стебло пряме, 30—75см заввишки,
товсте, вгорі пурпурово-забарвле-
не. Листки здебільшого зближе-
ні в нижній частині стебла, еліп-
тично-ланцетні або довгасті, гост-
рі, зверху блискучі, зісподу — блі-
діші й сизуваті; верхній листок —
у вигляді довгої піхви, згорнутий
навкруги стебла. Квітки двоста-
теві, неправильні, запашні, в гу-
стому циліндричному колосі; шо-
лом яйцевидний, гострий, ко-
ричнювато-пурпуровий; губа яс-
но-рожева з темно-пурпуровими
крапками, оберненояйцевидна,
трироздільна; шпорка циліндрич-
на, на кінці часто розширена і
виїмчаста, в 2,5—3 рази коротша
за зав'язь. Плід — коробочка. Цві-
те у травні—червні.
Поширення. Рідкісна, зникаюча
рослина. Трапляється в південно-
східній частині Прикарпаття, на
Розточчі-Опіллі, в західній части-
ні Лісостепу й Гірському Криму
на луках, по чагарниках, на узліс-
сях і лісових галявинах, у гір-
ських лісах. Занесена до Черво-
ної книги Української РСР.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Любка дволиста.
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ЗОЗУЛИНЕЦЬ
РОЗМАЛЬОВАНИЙ
ятрышник раскрашенный
Orchis picta —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Бульби яйцевидні або еліптичні.
Стебло 14—35 (40) см заввишки.
Листки зближені при основі стеб-
ла, видовженояйцевидні або вузь-
ко-ланцетні, тупі або тупозагост-
рені, часто складені вздовж і ду-
говидно відігнуті. Квітки двоста-
теві, неправильні, яскраво-пурпу-
рово-фіолетові, зібрані в рідкува-
тий циліндричний колос; губа
в середині білувата, з темно-пур-
пуровими плямками, округло-нир-
ковидна, спереду — неглибоко-
трилопатева, з середньою тупою,
напівквадратною, злегка виїмчас-
тою лопаттю і тупими боковими;
шпорка тупа, у півтора раза дов-
ша за губу. Плід — коробочка.
Цвіте у травні—червні.
Поширення. Трапляється дуже
рідко на північ, узбережжі Чорно-
го моря і в Гірському Криму по
чагарниках, вологих западинках,
на гірських луках і лісових галя-
винах. Занесена до Червоної
книги Української РСР.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Любка дволиста.
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ЗОЗУЛИНЕЦЬ САЛЕПОВИЙ
ятрышник дремлик
Orchis morio —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Бульби кулясті. Стебло 20—30 см
заввишки. Листки лінійно-довга-
сті; нижні — зближені, тупуваті;
верхні — згорнуті навколо стебла,
загострені. Квітки двостатеві, не-
правильні, зібрані в колосовидне
суцвіття. Зовнішні листочки оцві-
тини при основі зрослися краями;
шолом тупий; губа трилопатева,
при основі — біла з темно-пурпу-
ровими цяточками, далі — фіоле-
това; шпорка циліндрично-була-
вовидна, горизонтальна або обер-
нена вгору. Плід — коробочка.
Цвіте у травні—червні.
Поширення. Рідкісна, зникаюча
рослина. Трапляється зрідка на
Закарпатті, в Карпатах, на Розточ-
чі-Опіллі, у південній частині По-
лісся, дуже рідко — в Степу та
в Криму. Росте на сухих луках,
гірських лучних схилах, лісових
галявинах і узліссях. Занесена до
Червоної книги Української РСР.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Любка дволиста.
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ЗОЗУЛИНЕЦЬ
ТРИЗУБЧАСТИЙ
ятрышник трёхзубчатый
Orchis tridentata —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Бульби яйцевидні. Стебло 15—40
см заввишки. Листки видовжено-
ланцетні або ланцетні, розміщені
в нижній частині стебла. Квітки
двостатеві, неправильні, в густо-
му, майже кулястому суцвітті; гу-
ба рівна з іншими листочками
оцвітини або довша за них, ясно-
рожева або білувата, середня ло-
пать її довша за бокові, оберне-
носерцевидна, на верхівці розши-
рена на 2 лопаті з зубчиком між
ними. Приквітки червонуваті, з зе-
леною жилкою. Плід — коробоч-
ка. Цвіте у квітні—червні.
Поширення. Рідкісна, зникаюча
рослина. Трапляється лише в Кри-
му (в горах і біля Феодосії) на лу-
ках і лісових галявинах. Занесе-
на до Червоної книги Української
РСР.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Любка дволиста.
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ЗОЗУЛИНЕЦЬ ФУКСА
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Те саме, що й пальчатокорінник
Фукса.
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ЗОЗУЛИНЕЦЬ ЧОЛОВІЧИЙ,
твердостій;
ятрышник мужской
Orchis mascula —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Бульби кулясті або овальні. Стеб-
ло 15—30 см заввишки. Листки лі-
нійно-ланцетні, з пурпуровими
крапками біля основи: нижні —
зближені, тупуваті; верхні —
згорнуті навколо стебла, загостре-
ні. Квітки двостатеві, неправиль-
ні, зібрані в рідке колосовидне
суцвіття. Оцвітина пурпурова; гу-
ба трилопатева, бархатиста, при
основі — білувата, з темними пля-
мами; середня частка губи виїм-
часта, з зубчиком у виїмці. Плід —
коробочка. Цвіте протягом квіт-
ня—травня.

Поширення. Рідкісна рослина. Ро-
сте в Гірському Криму по чагар-
никах і на лісових галявинах, пе-
реважно на вапняковому грунті.
Занесена до Червоної книги
Української РСР.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Любка дволиста.
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ЗОЗУЛИНЕЦЬ ШИРОКОЛИС-
ТИЙ
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Те саме, що й пальчатокорінник
м'ясо-червоний.
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ЗОЗУЛИНЕЦЬ ШОЛОМОНОС-
НИЙ,
прямик;
ятрышник шлемоносный
Orchis militaris —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Бульби яйцевидні. Стебло 15—
40 см заввишки, злегка гранчасте,
вгорі — фіолетове. Листки видов-
женоеліптичні: нижніх — 2—4, во-
ни великі, зближені, жолобчасті,
гострі; верхніх — 1—2, вони згор-
нуті навколо стебла. Квітки дво-
статеві, неправильні, зібрані в
густе колосовидне суцвіття. Шо-
лом блідо-рожевий, гострий; губа
трилопатева, пурпурова, середня
її частка — з рожевими ворсинка-
ми і на верхівці вона розділена на
дві овальні або довгасті лопаті
(до 4 мм завдовжки), з зубцем
між ними; шпорка тупа, вдвоє ко-
ротша за зав'язь. Плід — коробоч-
ка. Цвіте у червні.
Поширення. Рідкісна, зникаюча
рослина. Трапляється в Карпатах
і на Прикарпатті, інколи — на
Правобережному Поліссі та в Лі-
состепу, зрідка в Гірському Кри-
му і дуже рідко — в Степу на во-
логих луках, по чагарниках, на
лісових галявинах і узліссях. За-
несена до Червоної книги Укра-
їнської РСР.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Любка дволиста.



181

447

ЗОЛОТИЙ ДОЩ ЗВИЧАЙНИЙ
бобовник обыкновенный
Laburnum anagyroid.es, сино-
нім — Cytisus laburnum —
невелике дерево (2,5—5 м заввиш-
ки) або кущ родини бобових. Од-
норічні пагони повислі, сріблясто-
опушені. Листки трійчасті. Лис-
точки яйцевидні або видовжено-
яйцевидні, по 7 см завдовжки, на
верхівці закруглені, з коротень-
ким вістрячком, зісподу притис-
нутосріблясто опушен і. Квітки
двостатеві, неправильні, золотис-
то-жовті, зібрані в густі повислі
китиці. Плід — біб, лінійний, сріб-
лястоопушений. Цвіте у квітні —
червні.
Поширення. Походить з Південної
Європи. Вирощують як декоратив-
ну рослину в садах і парках (час-
тіше — в південних районах).
Заготівля і зберігання. Використо-
вують насіння. Збирають боби, ко-
ли насіння повністю дозріє. Після
попереднього досушування боби
обмолочують і просівають через
сито. З 10 кг сухих бобів одер-
жують 1,5—2 кг насіння. Зберіга-
ють насіння в сухих приміщеннях.
Хімічний склад. Насіння містить
алкалоїд цитизин (близько 3 % ),
білки (6 % ), жирну олію (близько
11 % ) , пектин та інші речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Алкалоїд цитизин зу-
мовлює рефлекторне збуджуван-
ня дихального центра, стимулює
судиноруховий центр, симпатичні
ганглії й надниркові залози, що
приводить до підвищення артері-

ального тиску. 15 % -ний розчин
цитизину, відомий під назвою «ци-
титон», використовують при асфі-
ксії, шоку, колапсі, зупинці диха-
ння під час операцій, при травмах,
наркозі, інтоксикації та отруєннях
(задушливими отруйними речови-
нами, окисом вуглецю, морфіном,
синильною кислотою). Цититон
ПРОТИПОКАЗАНИЙ при гіперто-
нії, атеросклерозі, набряку ле-
гень, внутрішніх кровотечах і кро-
вотечах з великих судин. Таблет-
ки табекс, до складу яких входить
0,0015 г цитизину, використовують
як засіб, що полегшує відвикан-
ня від куріння. Табекс ПРОТИПО-
КАЗАНИЙ при гіпертонії 2—3-ї
стадії, атеросклерозі та загострен-
ні виразкової хвороби.
Лікарські форми і застосування. Ци-
титон (Cytitonum) — внутрішньовенно
і внутрішньом'язово по 0,5—1 мл; най-
більша разова дона — 1 мл, добова —
З мл. Табекс (Tabex) — внутрішньо по
6 таблеток на день з поступовим змен-
шенням дози до 1—2 таблеток на день
(на курс лікування — 100 таблеток за
25 днів).
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золотий корінь —
багаторічна дводомна рослина ро-
дини товстолистих. Те саме, що й
родіола рожева.

449

золототисячник
ГАРНИЙ
золототысячник красивый
Centaurium pulchellum —
однорічна трав'яниста рослина
родини тирличевих. Стебло пря-
мостояче, чотиригранне, від осно-
ви розчепірено-розгалужене. 5—
15 см заввишки. Листки супротив-
ні, сидячі, цілокраї: нижні —
оберненояйцевидні, не утворюють
розетки, верхні — видовженолан-
цетні або ланцетні, загострені.
Квітки двостатеві, правильні, зі-
брані напівзонтиками в розвилках
стебла і на верхівках гілочок;
віночок цвяшковидний, рожевий
або білуватий. Плід — коробочка.
Цвіте у червні — вересні.
Поширення. Росте на вологих лу-
ках по всій території України,
крім гірських районів і полиново-
го Степу.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Золототисячник малий.
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з о л о т о т и с я ч н и к
з о н т и ч н и й —
дворічна трав'яниста гола росли-
на родини тирличевих. Те саме,
що й золототисячник малий.
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ЗОЛОТОТИСЯЧНИК МАЛИЙ,
золототисячник зонтичний,
центурія;
золототысячник малый
Centaurium erythraea, синоні-
ми: С. umbellatum, С. minus —
дворічна трав'яниста гола рослина
родини тирличевих. Стебло пря-
ме, чотиригранне, 15—30 см зав-
вишки, у верхній частині вилчасто
розгалужене. Листки супротивні,
цілокраї; нижні — зібрані призем-
ною розеткою, видовженооберне-
нояйцевидні, тупі, з п'ятьма жил-
ками, до 5 см завдовжки і 2,5 см
завширшки, стеблові — напівстеб-
лообгортні, довгастоовальні або
лінійно-ланцетні. Квітки правиль-

ні двостатеві, зібрані у верх-
ній частині стебла щитковидною
волоттю; віночок рожевий, з тон-
кою циліндричною трубочкою і
п'ятироздільним відгином. Плід —
коробочка. Цвіте у липні — серп-
ні.
Поширення. Росте на сухих луках,
лісових галявинах, узліссях і сте-
пових схилах по всій території
України.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
траву (Herba Centaurii), яку зби-
рають на початку цвітіння росли-
ни. Зрізані під приземною розет-
кою листків стебла сушать у про-
вітрюваному приміщенні або в за-
тінку на відкритому повітрі. Су-
хої сировини виходить 25—26 % .
Строк придатності — 2 роки. Сиро-
вина відпускається аптеками.
Хімічний склад. Трава золототи-
сячника малого містить 0,6—1 %
алкалоїдів (переважно генціанін),
гіркі глікозиди (еритаурин, ери-
троцентаурин та інші), флаво-
ноїди (апіїн, лютеолін, космозеїн,
апігенін, скутеляреїн, рутин, аст-
рагалін, кверцимеритрин, кемпфе-
рол, кверцетин, хризоеріол та ін-
ші), тритерпеноїди (переважно
олеанолова кислота), фітостерини
та ефірну олію. У свіжій траві є
аскорбінова кислота й каротино-
їди, але при сушінні вони майже
повністю руйнуються.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Золототисячник ма-
лий стимулює секрецію залоз
травного тракту, підвищує жов-
човиділення, посилює перисталь-
тику кишок і скорочення м'язів
матки, виявляє протизапальну,
болетамувальну, слабку пронос-
ну і глистогінну дію. У науковій
медицині золототисячник вико-
ристовують як гіркоту для збуд-
ження апетиту, покращення трав-
лення й посилення перистальтики
кишок. Настій трави золототисяч-
ника виявляє терапевтичну актив-
ність при гіпацидному гастриті,
деяких диспепсіях, метеоризмі,
захворюваннях печінки, жовч-
ного міхура й нирок та при глис-
тах. В акушерсько-гінекологіч-
ній практиці препарати золото-
тисячника призначають для при-
скорення скорочення матки в
післяпологовий період, для зу-
пинки маткової кровотечі піс-
ля аборту, при запальних за-
хворюваннях жіночих статевих
органів. Настойку трави на про-
ванській олії використовують, для
лікування виразки гомілки (Ulcus
cruris). Золототисячник викори-
стовують як народний засіб при
зниженому апетиті, розладі трав-
лення, особливо при підвищеній
кислотності шлункового соку, пе-
чії, метеоризмі, шлунковій крово-
течі та при хворобах печінки,
жовчних шляхів і нирок, при ге-
морої, туберкульозі легень і пери-

феричних лімфатичних вузлів,
цукровому діабеті й хворобах
шкіри, проти алкоголізму, для по-
новлення сил після захворювань
з тривалим тяжким гарячковим
станом та при грипі. Трава золо-
тотисячника входить до складу
апетитних чаїв, шлункових чаів
та гіркої настойки, для виготов-
лення якої беруть 60 частин трави
3. м., 60 частин листя бобівника
трилистого, 30 частин кореневища
а'іру тростинового, 30 частин тра-
ви полину гіркого, 15 частин шкір-
ки з плодів мандарина і 40 % -ний
спирт у такій кількості, щоб мож-
на було виготовити 1 л настойки.
Побічної дії препарати золототи-
сячника малого не виявляють, але
передозування спричинює розла-
ди травлення.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку трави гірку
(Tinctura amara) по 10-20 крапель 2—
З рази на день за 15—20 хвилин до їди
для підвищення апетиту й поліпшення
травлення; настій трави (10 г сировини
На 200 мм окропу) п'ють теплим по
половині або третині склянки 2 —3 рази
на день за 30 хвилин до іди для збуд-
ження апетиту й поліпшення травлен-
ня при зниженій функції шлунково-
кишкового тракту; настій трави (1 сто-
лова ложка сировини на 1 л окропу)
по півсклянки тричі на день за півго-
дини до їди при гіперацидному гаст-
риті, що супроводиться печією; настій
суміші 3 столових ложок трави золото-
тисячника малого і 3 Столових ложок
трави звіробою звичайного на 5 склян-
ках окропу п'ють по півсклянки 4—5 раз
на день при хронічному гіперацидному
гастриті, що супроводиться розладом
функції кишок; настій однієї столової
ложки суміші трави золототисячника
малого (25 г), чистотілу звичайного
(25 г), рутки лікарської (25 г) і коріння
кульбаби лікарської (25 г) на 1 склянці
окропу п'ють по півсклянки 3—4 рази
на день як жовчогінний засіб; настій
трави (20 г сировини на 200 мл окропу)
по третині склянки тричі на день для
прискорення скорочення матки в після-
пологовий період, для зупинки матко-
вої кровотечі після аборту, при запаль-
них захворюваннях жіночих статевих
органів; дві столові ложки суміші тра-
ви золототисячника малого (20 г),
шавлії лікарської (20 г), кропиви дво-
домної (40 г) і подорожника великого
(40 г) заливають 500 мл окропу, на-
стоюють 2 години і п'ють по півсклян-
ки тричі на день при післяпологових
запальних захворюваннях (ендометрит,
метроендометрит, сепсис); відвар 1 сто-
лової ложки суміші 4 частин золото-
тисячника малого і 1 частини полину
звичайного в 1 склянці окропу вжи-
вають по 1 столовій ложці тричі на
день при алкоголізмі; при грипі 4 сто-
лові ложки суміші (порівну) трави зо-
лототисячника малого, листя бобівника
трилистого і квіток ромашки лікар-
ської заливають 3 склянками окропу,
настоюють 10 хвилин і випивають за
день, а ввечері випивають 100 г го-
рілки, нагрітої з 1 ложкою меду.
ЗОВНІШНЬО — настойку трави на про-
ванській олії у співвідношенні 1 : 10
(настоюють 20 діб) для змащувань ви-
разки гомілки 1—2 рази на день.
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ЗОЛОТУШНИК ЗВИЧАЙНИЙ
золотарник обыкновенный
Solidago virgaurea —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Стебла прямостоячі або ви-
східні, переважно прості, 30—
60 см заввишки. Прикореневі та
нижні стеблові листки яйцевидні
або еліптичні, тупі, по краю пил-
часті, до основи звужені в крилаті
черешки; серединні та верхні
стеблові листки еліптичні або
овальні, сидячі. Квітки — в коши-
ках, що утворюють волотевидне
або китицевидне суцвіття; зовніш-
ні квітки в кошику язичкові, ма-
точкові, жовті; серединні — труб-
часто-лійковидні, двостатеві, жов-
ті. Плід — сім'ямка. Цвіте у лип-
ні — вересні.

Поширення. Росте на узліссях, у
лісах, по чагарниках, кам'янистих
відслоненнях по всій території
України.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
траву (Herba Solidaginis virga-
ureae), зібрану під час цвітіння
рослини. Зрізають верхівки рос-
лини 25—30 см завдовжки. З не-
зрізаної частини рослини збира-
ють листя. Сушать під наметом
або в приміщенні з доброю венти-
ляцією. Сухої сировини виходить
25 % . Зберігають у сухому місці.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить са-
поніни, флавоноїди (астрагалін,
кверцитрин, рутин), слизові, гіркі
й дубильні речовини, смолу, орга-
нічні кислоти, ефірну олію, каро-
тин, нікотинову й аскорбінову
кислоти.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати 3. з. мають
сечогінні, жовчогінні, в'яжучі, ан-
тибактеріальні та протизапальні
властивості, запобігають надмір-
ній ламкості капілярів. Їх вико-
ристовують при пієліті, нирко-
вих каменях і піску, пієлонефри-
ті, подагрі й поліартриті, при роз-
ладах сечовиділення у людей по-
хилого віку (мимовільне сечови-
пускання або затримка сечі), при
жовчнокам'яній хворобі, жовтя-
ниці та хронічних запаленнях
нирок і сечового міхура, при наб-
ряках, діареї, гематурії, бронхі-
альній астмі й туберкульозі ле-
гень. При захворюванні нирок і се-
човивідних шляхів 3. з часто вико-
ристовують у поєднанні з іншими
лікарськими рослинами, які мають
сечогінні та дезинфікуючі власти-
вості. Зовнішньо З, з. використо-
вують як ранозагоювальний засіб.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— настій трави (20 г тра-
ви на 200 мл окропу) по чверті склянки
4 рази на день; настій (6 чайних ложок
трави на 400 мл холодної кип'яченої
води, настоюють 8 годин) по 2 склянки
на день (пити протягом дня рівномір-
но, ковтками); суміш трави 3. з., хвоща
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ЗОЛОТУШНИК
КАНАДСЬКИЙ
золотарник канадский
Solidago canadensis —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Стебло прямостояче, лише в
суцвітті розгалужене, 60—120 см
заввишки. Листки видовженолан-
цетні, по краю гостропилчасті і
коротковійчасті, до верху посту-
пово звужені й загострені, корот-
кочерешкові і сидячі. Квітки в ко-
шиках, що утворюють широково-
лотеве суцвіття, гілочки у якого
довгі, донизу закручені. Всі квітки
в кошику плідні, жовті; крайові —
язичкові, серединні — трубчасті.
Плід — сім'янка. Цвіте у липні —
вересні.
Поширення. Походить з Північної
Америки. На Україні вирощують
як декоративну рослину. Часто
дичавіє й забур'янює сади і го-
роди.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Золотушник звичайний.
Рослина отруйна.

польового і грижниці голої та листя
мучниці звичайної, взятих порівну, го-
тують як настій (2 столові ложки суміші
на 400 мл окропу) і п'ють по півсклян-
ки 4 рази на день; суміш трави 3. з.,
хвоща польового і грижниці голої, ко-
ріння любистку лікарського і вовчуга
колючого, взятих порівну, готують як
настій (2 столові ЛОЖКИ суміші на 500 мл
окропу) і випивають протягом дня
500 мл за 3—4 прийоми; суміш трави
3. з., звіробою звичайного і фіалки три-
колірної, коріння живокосту лікарсько-
го і квіток бузини чорної, взятих по-
рівну, готують як настій (2 столові
ложки суміші на 400 мл окропу) і п'ють
по чверті склянки 3—4 рази на день;
суміш трави 3. з. (6 г), коріння оману
високого (16 г), коріння алтеї лікарської
(8 г), кореневищ з корінням валеріани
лікарської (8 г), шишок хмелю звичай-
ного (6 г), трави чебрецю звичайного
(6 г), трави маренки запашної (6г), листя
мучниці звичайної (12 г), насіння
льону звичайного (6 г), насіння коно-
пель посівних (5 г), плодоніжок
вишні звичайної (5 г), трави омели
білої (5 г), коріння щавлю альпійського
(4 г), т р а в и льонку звичайного (4 г),
листя ліщини звичайної (4 г), корене-
вищ пирію повзучого (6 г) і насіння
гарбуза звичайного (4 г) готують як
настій (2 столові ложки суміші на 200 мл
окропу, настоюють до охолодження)
і п'ють по чверті склянки 3 рази на день
при хронічному простатиті.
ЗОВНІШНЬО — свіже подрібнене листя
або порошок із сухого листя для ліку-
вання ран і фурункулів; настій трави
(2 чайні ложки трави на 200 мл окропу)
для полоскання при ангіні, у випадку
запалення і кровотеч з ясен, при непри-
ємному запаху з рота. ПРОТИПОКА-
ЗАНО вживати препарати 3. з. при ва-
гітності й гострому гломерулонефриті.
Рослина отруйна!



184

454

ЗРАДЗІЛЛЯ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини розових. Те саме, що й па-
рило звичайне.
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ЗУБОВИК —
дворічна трав'яниста опушена
рослина родини пасльонових. Те
саме, що й блекота чорна.
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ІБЕРІЙКА ГІРКА
иберийка горькая
Iberis amara —
однорічна трав'яниста гола або
вкрита рідкими волосками росли-
на родини хрестоцвітих. Стебла
прямостоячі, 10—40 см заввишки,
ребристі, вздовж ребер опушені
з назад відхиленими волосками,
вгорі майже голі. Листки чергові,
довгасто-клиновидні, тупі; ниж-
ні — звужені в довгий черешок,
верхні — сидячі, з стеблообгорт-
ною основою, спереду з 2—4 від-
хиленими тупими зубцями, зрідка
майже цілокраї. Квітки двостате-
ві, 4-пелюсткові, зібрані в зонти-
ковидні волоті; пелюстки білі
або блідо-фіолетові, нерівні (у
крайових квіток у суцвітті зовніш-
ні пелюстки значно довші за інші).
Плід — округлий, стиснутий з бо-
ків стручок. Цвіте у червні —
липні.
Поширення. Дико росте в Серед-
ній і Південній Європі. На тери-
торії України розводять у садах
як декоративну рослину, інколи
дичавіє.
Сировина. Для лікарських потреб
використовують траву іберійки
(заготовляють під час цвітіння
рослини) і насіння. Рослина не-
офіцинальна.
Хімічний склад. Трава іберійки
гіркої містить глюкозинолати (го-
ловним є глюкоіберин), кукурбі-
тацин І, флавоноли (похідні кемп-
феролу і кверцетину); насіння —
глюкоіберин (1,4 % ), глюкохейро-
лін та інші глюкозинолати, кукур-
бітаніни (кукурбітацин Е, І, J, К).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати з насіння
іберійки виявляють чітку серцеву
дію, викликаючи в значних дозах
систолічну зупинку серця. В ми-
нулому настойку іберійки вико-
ристовували при хворобах серця,
зокрема при грудній жабі. Глюко-
зинолати насіння виявляють бак-
теріостатичну дію, а кукурбітані-
ни — цитотоксичну. Висока от-
руйність кукурбітанінів стримує
використання їх з лікувальною
метою. У зарубіжній народній ме-
дицині насіння і траву іберійки
використовують у разі необхід-
ності стимулювати виділення
шлункового соку і жовчі. Частіше,
особливо при захворюваннях пе-

чінки і жовчного міхура, спиртові
витяжки іберійки застосовують у
поєднанні з іншими лікарськими
рослинами (дудник лісовий, кмин
звичайний, меліса лікарська, м'ята
перцева, ромашка лікарська, со-
лодка гола, чистотіл звичайний).
Рослина містить сильнодіючі ре-
човини і потребує обережності
при застосуванні її.
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ІВАН-І-МАРІЯ —
однорічна трав'яниста напівпара-
зитна рослина родини раннико-
вих. Те саме, що й перестріч
гайовий.
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ІВАНОК —
багаторічна трав'яниста розсіяно-
опушена рослина родини айстро-
вих (складноцвітих). Те саме, що
й айстра степова.
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ІВАН-ЧАЙ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини онагрових. Те саме, що й
хамеріон вузьколистий.
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ІВАСИК —
багаторічна трав'яниста розсіяно-
опушена рослина родини бобових.
Те саме, що й конюшина лучна.
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ІНДІЙСЬКИЙ ЧАЙ —
багаторічна (в культурі — одно-
річна) трав'яниста рослина родини
губоцвітих. Те саме, що й орто-
сифон.
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ІНЖИР —
плодове субтропічне дерево ро-
дини шовковицевих. Те саме, що
й смоковниця звичайна.
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ІРГА КАНАДСЬКА
ирга канадская
Amelanchier canadensis —
невелике (3—10 м заввишки) де-
рево або кущ родини розових.
Листки чергові, черешкові, обер-
ненояйцевидні, еліптичні або дов-
гасті, загострені, по краю гостро-
пилчасті. Квітки правильні, дво-
статеві, 5-пелюсткові, білі, в не-
густих китицях, з'являються до
розпускання листків. Плоди тем-
но-пурпурові з сизуватою поволо-
кою, на верхівці — з відігнутими
чашолистками. Цвіте у квітні —
травні.
Поширення. Трга канадська похо-
дить з Північної Америки. На Ук-
раїні її вирощують у садах і пар-
ках як декоративну рослину.
Сировина. З лікувальною метою
використовують плоди і квітки.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Плоди ірги міс-
тять дубильні і барвні речовини,
органічні кислоти (1,04 % ), цукри
(9,43%), аскорбінову кислоту
(25,6 мг%), каротин (0,03 мг%).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. За смаковими і хар-
човими якостями плоди ірги ка-
надської близькі до плодів ірги
круглолистої і використовуються
з ними нарівні. Настойку і настій
з квіток ірги канадської викори-
стовують як гіпотензивний і кар-
діотонічний засіб.
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ІРГА КРУГЛОЛИСТА
ирга круглолистная
Amelanchier ova/is, синонім —
A. rotundifolia —
слаборозгалужена кущова росли-
на родини розових, заввишки 50 —
200 см. Молоді пагони опушені,
пізніше вони голі, пурпурно-ко-
ричневі. Листки чергові, черешко-
ві, округлоовальні або округло-
яйцевидні, по краю зубчасті, звер-
ху зелені, голі, знизу — білуваті,
опушені; листкові пластинки на
верхівці з невеликою виїмкою або
загострені. Квітки правильні, дво-
статеві, 5-пелюсткові, зібрані в
густі 3—6 (8)-квіткові китиці на
верхівках облистнених гілок; пе-
люстки лінійно-ланцетні, білі.
Плоди кулясті, спочатку червоні,
стиглі — чорні, з сизуватою пово-
локою, соковиті. Цвіте у квітні —
травні. Плоди достигають у лип-
ні — серпні.
Поширення. Ірга круглолиста
трапляється в Криму на відкри-
тих кам'янистих місцях, осипах,
у світлих лісах у середньому гір-
ському поясі. По всій території
України її вирощують у садах і
парках як декоративну рослину.
Сировина. З лікувальною метою
використовують стиглі плоди, ко-
ру і листя. Стиглі плоди не опа-
дають, що дає змогу збирати їх
до перших заморозків. Знімають
плоди без плодоніжок. Викори-
стовують їх свіжими або сушать
на сонці чи в плодово-ягідних су-

шарках. Листя заготовляють у
травні — червні, кору — восени.
Рослина неофіцинальна.
ХІМІЧНИЙ склад. Плоди ірги круг-
лолистої містять дубильні речо-
вини (0,5 % }, флавоноли (30 мг % ),
стерини, аскорбінову кислоту
(38,7 мг % ), провітамін А (0,2—
1,0 мг%), органічні кислоти (пе-
реважно яблучну), цукри (понад
11%), мікроелементи (мідь, сви-
нець і кобальт). У корі й листі
є значна кількість дубильних ре-
човин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Як в'яжучий засіб
свіжі плоди або сік ірги (часто
в поєднанні з соками диких яблук
і груш) використовують для ліку-
вання захворювань шлунково-
кишкового тракту, пов'язаних з
порушенням травлення. Завдяки
наявності в плодах (β-ситостерину,
який є антагоністом холестерину,
їх вживають для профілактики
атеросклерозу. Як полівітамінний
засіб плоди ірги використовують
для профілактики гіпо- та авіта-
мінозів С і В. Відвари кори і листя
мають в'яжучі й обволікаючі
властивості й використовуються
при шлунково-кишкових захво-
рюваннях та для гоєння гнійних
ран. Із свіжих плодів ірги виго-
товляють желе, варення, пастилу,
компоти тощо. Сушені плоди ви-
користовують як замінник ко-
ринки.
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ІРНИЦЯ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини ароїдних. Те саме, що й
аір тростиновий.

466

ЇЖАЧНИК БЕЗЛИСТИЙ,
анабазис безлистий;
анабазис безлистный
Anabasis aphylla —
сукулентний напівкущ родини
лободових, 20—70 см заввишки.
Пагони голі, соковиті, ламкі, в
нижній частині дерев'яніючі.
Листки супротивні, недорозвине-
ні, утворені двома зрослими лус-
ками. Квітки двостатеві, малень-
кі, зібрані у волотевидні суцвіт-
тя. Плід соковитий, ягодоподіб-
ний. Цвіте у червні —липні.
Поширення. Росте в Середній
Азії, на південному сході Євро-
пейської частини СРСР і на За-
кавказзі. На півдні Казахстану —
в культурі.
Сировина. Використовують одно-
річні зелені пагони (Herba Апа-
basidis), зібрані в липні — вересні.
Строк придатності сухої сирови-
ни — 2 роки.
Хімічний склад. Трава ї. б. містить
до 12% алкалоїдів, у тому числі
анабазин, лупінін, афілін, афілі-
дин, оксіафілін, оксоафілідин та
інші.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Алкалоїди Ї. б. вико-
ристовують як вихідні продукти
для синтезу речовин з лікуваль-
ними властивостями. Анабазин —
основний алкалоїд рослини — діє
на організм подібно до нікотину,
тобто, належить до курареподіб-
них отрут. У малих дозах він
збуджує центральну нервову си-
стему, а в великих пригнічує
й паралізує. На основі анабазину
одержують анабазин -гідрохло-
рид, нікотинову кислоту (віта-
мін РР), кордіамін, а також
інсектицид анабазин-сульфат. Ал-
калоїд афілін виявляє анестезую-
чу дію. На основі лупініну одер-
жували анестезуючий засіб лупі-
каїн хлористоводневий. За дани-
ми, які потребують перевірки,
відвар коренів Ї. б. використо-
вують у казахській народній ме-
дицині при туберкульозі легень.
Лікарські форми і застосування. Ана-
базин-гід рохл ори д (Tabulettae Anabasi-
ni hydrochloridi) у вигляді таблеток по
0,003 г рекомендується курцям як засіб,
що полегшує відвикання від тютюну.
Лікування анабазин-гідрохлоридом
ПРОТИПОКАЗАНЕ при атеросклерозі,
кровотечах, підвищеному артеріально-
му тиску. Ї. б. дуже отруйна рослина.
При проведенні заготівельних та інших
робіт необхідно дотримуватися особли-
вої обережності.
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КАБАК —
однорічна однодомна трав'яниста
сланка рослина родини гарбузо-
вих. Культивований різновид гар-
буза звичайного.
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КАВУН ЗВИЧАЙНИЙ
арбуз обыкновенный
Citrullus lanatus, синонім —
С. vulgaris —
однорічна однодомна трав'яниста
шорстковолосиста рослина роди-
ни гарбузових. Стебло волохато-
шорстке, лазяче (за допомогою
дво-трироздільних вусиків), дуже
розгалужене, п'ятигранне, 2—5 м
завдовжки. Листки чергові, че-
решкові, до 20 см завдовжки, гли-
боко розділені на 3—5 вузеньких
округлих часток, які в свою чергу
надрізані на округлі часточки.
Квітки одностатеві, одиничні; ві-
ночок — 5-роздільний, сірчасто-
жовтий. Плід — велика, куляста
або видовжена, зелена або білу-
вата ягода, з соковитим червоним
або жовтуватим м'якушем. Цвіте
у червні — липні. Плоди дости-
гають у серпні — вересні.
Поширення. Кавун звичайний по-
ходить з напівпустель та пустель
Південної Африки. На Україні, пе-
реважно в південних районах,
його широко вирощують як хар-
чову рослину.
Сировина. З лікувальною метою
використовують м'якуш і шкірку
зрілих плодів, а також насіння.
Рослина неофіцинальна.
ХІМІЧНИЙ склад. М'якуш кавуна
містить до 8,7 % цукрів (переваж-
но фруктоза), 0,1 % органічних
кислот (яблучна, лимонна та ін-
ші), пектинові речовини (0,5%),
клітковину (0,5%), фолієву кис-
лоту (8 мкг/100) і незначну кіль-
кість інших вітамінів (С, В1, В2,
В6, нікотинову кислоту і β-ка-
ротин).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Сік і м'якуш кавуна
мають сечогінні й жовчогінні
властивості, добре гамують спрагу
при гарячці. Ніжна клітковина
кавунів збуджує перистальтику
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кишок, прискорює виведення з ор-
ганізму холестерину, виявляє лег-
ку послаблюючу дію. При каменях
у жовчному міхурі, циститах,
нефритах, пієлонефритах і нирко-
вокам'яній хворобі (уратний,
кальцієвооксалатний і цистиновий
уролітіаз з випадінням солей у
кислому середовищі) рекоменду-
ється щодня вживати по 2—2,5 кг
свіжих кавунів. Тривале вживання
м'якуша кавуна виліковує хроніч-
ні гастрити, покращує стан хво-
рих на атеросклероз і цукровий
діабет. При хронічній недостат-
ності кровообігу, гіпертонії, неф-
ритах, пієлоциститах, подагрі,
хворобах печінки і жовчного мі-
хура призначають кавунні розван-
тажувальні дні, які, залежно від
стану хворого, проводять два рази
на тиждень або один раз на десять
днів. У розвантажувальні дні хво-
рий одержує лише 1,5 кг кавуна,
з'їдає його за 5 прийомів. Роз-
вантажувальні дні треба проводи-
ти під контролем лікаря. Як се-
чогінний засіб свіжий або ква-
шений кавун корисний при ожи-
рінні. Насінням кавуна виганяють
глистів, а розтерте насіння з мо-
локом вживають при маткових
кровотечах. Як сечогінний засіб
використовують і шкірку кавуна.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій сухих шкірок
(80—100 г сировини на 500 мл окропу,
настоюють до охолодження) по пів-
склянки 4—5 раз на день при гострих
і хронічних запаленнях товстого ки-
шечника; відвар шкірок (20 г сухих або
свіжих шкірок на 200 мл окропу) по
півсклянки 3—4 рази на день як сечо-
гінний засіб.
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КАВУН КОЛОЦИНТ
арбуз колоцинт
Citrullus colocynthis —
багаторічна однодомна трав'яни-
ста шорстковолосиста рослина ро-
дини гарбузових. Стебло коротко-
волосисте, лазяче (за допомогою
дво-трироздільних вусиків), дуже
розгалужене, округло-гранчасте,
2—3 м завдовжки. Листки чергові,
черешкові, трикутно-яйцевидні,
надрізані на виїмчасто-перисті ло-
паті. Квітки одностатеві, на коро-
теньких ніжках, одиничні; віно-
чок 5-роздільний, блідо-жовтий.
Плід — ягодоподібний, кулястий,
жовтий, з сухим губчастим гірким
м'якушем. Цвіте у червні — липні.
Плоди достигають у серпні — ве-
ресні.
Поширення. Дико росте в сухих
піщаних степах і напівпустелях
північно-східної Африки. У неве-
ликій кількості вирощується на
півдні України.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують м'якуш зрілих
плодів (Colocynthi pulpa). Зібрані
плоди старанно очищають ножем
від щільної жовтої шкірки, ріжуть
на кусочки і сушать. Рослина не-
офіцинальна.
Хімічний склад. М'якуш (пульпа)
плодів містить глікозиди (до 2 % ),
смоли, пектинові та білкові речо-
вини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Кавун колоцинт вхо-
див до 8-го видання Державної
фармакопеї СРСР. Плоди рослини
у вигляді порошку або екстракту
використовували як сильний про-
носний засіб. Препарат акофіт,
який раніше застосовували при
радикуліті та ішалгії, мав у своєму
складі настойку плодів колоцин-
ту. Крім цього, колоцинт входить
до складу препаратів, якими лі-
кують водянку (Набряки). Пізні-
ше, у зв'язку з високою токсичні-
стю і нестачею сировини, коло-
цинт вилучили з Державної фар-
макопеї СРСР. Останнім часом
рослина знову привернула увагу
дослідників своєю протипухлин-
ною активністю. Настойку сухих
плодів колоцинту використову-
ють у гомеопатії.
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КАЛАНХОЕ ДАИГРЕМОНТА,
бріофілюм Дайгремонта,
живородка Дайгремонта;
каланхое Дайгремонта
Kalanchoë daigremontiana —
багаторічна трав'яниста сукулент-
на рослина родини товстолистих.
Стебло міцне, пряме, при основі
часто дерев'яніє. Листки супро-
тивні, черешкові, м'ясисті, темно-
зелені, блискучі, видовженотри-
кутні, на нижньому боці — з ро-
жевувато-фіолетовими розвода-
ми, по краю зубчасті; на кінцях
зубців утворюються т. з. «діт-
ки» — маленькі рослинки з лис-
точками і корінцями. Квітки ве-
ликі, дзвониковидні, рожевувато-
фіолетові. Цвіте взимку.
Поширення. Батьківщина росли-
ни — південно-західна частина
острова Мадагаскар, де вона
росте на піщаних грунтах. В СРСР
каланхое Дайгремонта розводять
як кімнатну декоративну рослину.
Сировина. З лікувальною метою
використовують сік або свіже
подрібнене листя (кашку). Росли-
на неофщипальна.
Хімічний склад ще не вивчено.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
рослина відома своїми кровоспин-
ними, протизапальними і раноза-
гоювальними властивостями. Ви-
користовують нарівні з каланхое
перистим. Крім того, сік або по-
дрібнене листя застосовують при
висипах на шкірі й екземах, для
зупинення кровотеч при поранен-
нях. К. д. виявляє преципітуючу
активність і з цього погляду є пер-
спективним для використання в
судовомедичній практиці. За до-
помогою екстрактів з листя росли-
ни можна ідентифікувати кров і
слину людини, материнське моло-
ко. Вид крові вдається ідентифі-
кувати навіть тоді, коли давність
плям становить 5 років.
Розведений водою сік з листя ка-
ланхое закапують у ніс, і він ви-
кликає сильне чхання, коли є по-
треба прочистити гайморові по-
рожнини, при простудах.
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КАЛАНХОЕ ПЕРИСТЕ
каланхое перистое
Kalanchoë pinnata, синоніми:
Bryophyllum pinnatum, В. са-
lycinum —
багаторічна трав'яниста вічнозе-
лена сукулентна рослина родини
товстолистих. Стебло міцне, м'я-
систе, 50—150 см заввишки, при
основі часто дерев'яніє. Ластки
супротивні, короткочерешкові,
соковиті, товсті, ясно-зелені, з
червонуватим відтінком; нижні —
прості, еліптичні або яйцевидні,
зарубчасто-зубчасті, верхні
складні, непарноперисті, з 3 —
5 листочками. Квітки двостатеві,
трубчасті, зеленаво-біло-рожеві,
прямостоячі, зібрані в верхівкове
волотисте суцвіття. Плід — лис-
тянка. В умовах кімнатної куль-
тури цвіте тривалий час.
Поширення. Батьківщина калан-
хое перистого — тропічна Афри-
ка, Мадагаскар, острови Зеленого
Мису, острів Реюньйон, Коморські
острови. В СРСР каланхое роз-
водять як кімнатну декоративну
рослину. В умовах польової куль-
тури каланхое вирощують в Ад-
жарській АРСР.
Сировина. У медичній практиці
використовують сік рослини. Для
одержання його використовують
свіже листя разом з трав'янистою
частиною стебел. Перед перероб-
кою сировину витримують 7 діб
(але не більше) у темному місці
при температурі 5—10°.
Хімічний склад. У надземній час-
тині рослини є полісахариди, фла-
воноїди, катехіни, дубильні речо-
вини, органічні кислоти (яблучна,
щавлева, лимонна, ізолимонна,

оцтова), ферменти (дегідраза яб-
лучної кислоти, карбоксилаза
щавлевої і оцтової кислот), аскор-
бінова кислота, макро- і мікро-
елементи (алюміній, магній, каль-
цій, мідь, силіцій, марганець, за-
лізо).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Сік каланхое має
антисептичні й протизапальні вла-
стивості, низьку токсичність,
сприяє швидкому очищенню ран
і виразок від некротичних тка-
нин, прискорює їхню епітеліза-
цію. Експериментальними дослід-
женнями виявлено здатність соку
загоювати рани й термічні опіки,
пригнічувати утворення грануля-
ційної тканини в проліферативній
фазі запалення, гальмувати розви-
ток ексудативної фази запалення,
спричиненої різними речовинами.
Препарати каланхое (сік і мазь)
широко застосовують у хірургіч-
ній, стоматологічній, акушерсько-
гінекологічній, офтальмологічній
та отоларингологічній практиці.
В хірургічній практиці сік калан-
хое застосовують для лікування
довгонезагоюваних ран, трофіч-
них виразок гомілки, при про-

лежнях, гнійних процесах, що су-
проводяться відмиранням тканин.
Рани і виразки спочатку оброб-
ляють (туалет рани), потім на
навколишню неушкоджену шкіру
наносять тонкий шар вазеліну або
фурацилінової мазі, зрошують ра-
ну або виразку соком, закрива-
ють 3—4 шарами марлі, змоченої
цим соком, і накладають пов'язку,
проводячи процедуру щодня, а
пізніше — через день. У разі інфі-
кованих ран і виразок, при наяв-
ності гнійних виділень до соку
5—7 днів додають антибіотик, до
якого чутлива мікрофлора. При лі-
куванні фурункульозу, панариці-
їв, флегмон, абсцесів та інфікова-
них ран застосовують мазь калан-
хое в поєднанні з олією звіробою,
Спочатку застосовують пов'язки
з олією звіробою, яка має вира-
жені бактеріостатичні властиво-
сті, а після затухання запального
процесу й появи грануляцій ви-
користовують мазь каланхое, яка
стимулює репаративні процеси.
При лікуванні великої ерозивної
поверхні застосовують мазь ка-
ланхое з фуразолідоном, У стома-
тології сік каланхое використову-
ють у вигляді аплікацій або аеро-
зольних інгаляцій при гінгівітах,
пародонтозі 2 і 3-го ступенів та
при афтозних стоматитах. В аку-
шерсько-гінекологічній практиці
препарати каланхое (сік і мазь)
застосовують для лікування ран
промежини, ерозії шийки матки,
розривів при пологах, ендоцерві-
цитів та тріщин сосків у годуючих
матерів. Соком каланхое лікують
і ураження очей (кератити різного
походження, травматичні ушкод-
ження рогівки та опіки очей), хро-
нічні тонзиліти, гнійні запалення
вуха,- риніт тощо. Ефективним є
використання соку в комплексно-
му лікуванні рожі, при тимпа-
нопластиці. У народній медицині
сік каланхое використовують міс-
цево при різних запальних про-
цесах, ранах і виразках, при
кон'юнктивітах і опіках, а також
закапують у ніс при нежиті. При
опіках, виразках і гнійних ранах
місцево застосовують і кашку з
свіжого листя рослини.
Лікарські форми і застосування. З го-
тових аптечних препаратів використо-
вують сік каланхое (Succus Kalanchoës)
і мазь каланхое (Unguentum Каian-
choës). Сік каланхое можна приготувати
і в домашніх умовах. Для цього листя
і трав'янисту частину стебел промива-
ють у проточній воді, витримують 7 діб
у темному місці при температурі 5—10°,
пропускають через простерилізовану
кип'ятінням м'ясорубку, відтискають
через густу тканину, залишають на 1 —
З доби при температурі 4—10° для від-
стоювання, добре фільтрують і додають
для консервування хлороформ з розра-
хунку 0,5 % .
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КАЛАЧИКИ ДРІБНЕНЬКІ,
калачики круглолисті;
просвирник круглолистный
Malva pusilla, синонім —
М. rotundifolia —
одно-, дво- або багаторічна тра-
в'яниста розсіяношорстковолоси-
ста рослина родини мальвових.
Стебло лежаче або висхідне, від
основи дуже розгалужене, 10—
60 см заввишки. Листки чергові,
довгочерешкові, з прилистками,
округло-серцевидні, неглибоко
надрізані на 5—7 широких заок-
руглених нерівнозарубчасто-зуб-
частих лопатей. Квітки правильні,
двостатеві, по 2—10 у пазухах
листків; пелюстки білі або злегка
синюваті, на верхівці виїмчасті,
дорівнюють довжині чашечки або
трохи довші за неї. Плід розпа-
дається на 8—12 плодиків-сім'я-
нок. Цвіте у червні — жовтні.
Поширення, сировина, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Калачики непомітні.
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КАЛАЧИКИ КРУГЛОЛИСТІ —
одно-, дво- або багаторічна тра-
в'яниста розсіяношорстковолоси-
ста рослина родини мальвових. Те
саме, що й калачики дрібненькі.
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КАЛАЧИКИ ЛІСОВІ,
мальва лісова, зензівер;
просвирник лесной
Malva sylvestris, синонім —
M. grossheimii —
одно- або дворічна (дуже рідко —
багаторічна) трав'яниста рослина
родини мальвових. Стебло прямо-
стояче або висхідне, 30—100
(120) см заввишки, галузисте,
вкрите жорсткими відстовбурче-
ними волосками. Листки чергові,

круглувато-серцевидні, 5—7-ло-
патеві, зарубчасто-зубчасті, м'я-
коволосисті, на довгих череш-
ках, вкритих відстовбурченими
жорсткими волосками. Квітки
30—40 мм у діаметрі, правильні,
двостатеві, на довгих квітконіж-
ках, по 2—5 у пазухах листків;
віночок з 5 оберненояйцевидних,
угорі — глибоковиїмчастих, ясно-
рожевих, з малиново-червоними
жилками пелюсток, у 3—4 рази
довших за чашечку. Плід — з чис-
ленних, розміщених кільцем пло-
диків-сім'янок. Цвіте з липня до
вересня.
Поширення. Калачики лісові трап-
ляються в світлих лісах, серед ча-
гарників, біля доріг, на полях, го-
родах, засмічених місцях по всій
території України, але частіше в
лісових районах та на півночі Лі-
состепу.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
коріння (Radix Malvae silvestris),
листя (Folia Malvae silvestris),
квітки (Flores Malvae silvestris)
або траву (Herba Malvae silvest-
ris). Листя або всю надземну час-
тину (траву) заготовляють під час
цвітіння рослини. Листя обрива-
ють так, щоб залишки черешків
не перевищували 2 см. Квітки об-
ривають до розпукування, з ча-
шечками, але без квітконіжок. Ко-
ріння копають восени. В перший
день зібрану сировину пров'ялю-
ють на сонці, а потім досушують
її під укриттям. Сухого листя ви-
ходить 16—17%, квіток— 18%,
трави — 22 % . Зберігають сирови-
ну в сухому місці. Рослина не-
офіцинальна.
Хімічний склад. Надземна частина
рослини містить багато слизистих
і дубильних речовин, цукри, ка-
ротин та вітамін С. У квітках, крім
цього, є барвні речовини (маль-
він, мальвідин).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Калачики лісові ви-
являють пом'якшувальну, відхар-
кувальну, обволікаючу, заспокій-
ливу та болетамувальну дію. Слиз
має велику адсорбційну поверхню
і діє антитоксично. Препарати ка-
лачиків лісових приймають всере-
дину при захворюваннях дихаль-



190

них шляхів (бронхіт, сухий не-
стримний кашель, охриплість то-
що) , при запальних процесах у
шлунку і кишечнику та при діа-
реї. Для посилення терапевтично-
го ефекту квітки й листя калачи-
ків лісових поєднують з квітками
гречки звичайної, підбілу звичай-
ного і маку дикого та з травою
медунки лікарської. Зовнішньо у
вигляді полоскань, обмивань, при-
мочок і припарок калачики лісові
використовують при гінгівітах, за-
пальних станах верхніх дихальних
шляхів, при ангіні й геморої та
для лікування опіків, ран, виразок,
різних форм дисгідрозів та інших
захворювань шкіри. Часто кала-
чики лісові використовують як
замінник алгеї лікарської. До
складу лікувально-профілактич-
ного раціону включають салати
з молодого листя калачиків.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій квіток або лис-
тя (1 столова ложка сировини на 400 мл
окропу, настоюють 1 годину) по пів-
склянки 3 рази на день до їди, підсо-
лоджуючи медом; настій листя (2 чайні
ложки сировини на 200 мл холодної
кип'яченої води, настоюють 3—5 годин)
п'ють ковтками по 1 склянці на день;
напар суміші (порівну) квіток калачи-
ків лісових, гречки звичайної, під-
білу звичайного, маку дикого і тра-
ви медунки лікарської (50 г суміші на
1 л окропу, напарюють у термосі ніч)
по 1 склянці 5 раз на день; салат — по-
мите листя калачиків занурюють на
1 хвилину в окріп, подрібнюють, до-
дають цибулі, хрону і солі, перемі-
шують, заправляють вершками (на
100 г листя калачиків беруть 25 Г ріп-
частої цибулі, 25 г тертого хрону,
20 г вершків та сіль).

ЗОВНІШНЬО — відвар суміші квіток і
листя калачиків лісових (по 1 столовій
ложці в 1 склянці води) для полоскан-
ня і примочок; настій суміші (порівну)
квіток калачиків лісових, алтеї лікар-
ської, бузини чорної і дивини густо-
квіткової (1—2 чайні ложки суміші на
200 мл окропу) для полоскання і при-
мочок; теплий залишок після проціджу-
вання настою квіток або листя кала-
чиків прикладають до опіків 2—3 рази
на день у вигляді припарок; настій
пелюсток калачиків (дві пучки на 200 мл
окропу, настоюють 10 хвилин) викори-
стовують ТеПЛИМ ДЛЯ КОМПреСІВ ПрИ;
тріщині заднього проходу (Fissura ani);
лосьйон —- 2 столові ложки листя кала-
чиків лісових настоюють на 300 мл хо-
лодної кип'яченої води 1 годину і ви-
користовують для компресів (примо-
чок) при надмірній жирності шкіри
обличчя; суміш трави калачиків лісових
(200 г), трави полину звичайного, кві-
ток ромашки лікарської, зерна вівса по-
сівного (по 150 г) заливають 5 л окропу,
настоюють протягом дня, ввечері ки-
п'ятять і додають до ванни, яку прий-
мають на ніч при збільшенні селезінки
(тривалість процедури — 20—30 хви-
лин).
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КАЛАЧИКИ
МАВРИТАНСЬКІ,
мальва мавританська;
просвирник мавританский
Malva mauritiana —
дворічна трав'яниста розсіяново-
лосиста або майже гола рослина
родини мальвових. Стебло прямо-
стояче, циліндричне, просте або
від основи розгалужене, 50—150
(250) см заввишки. Листки чергові,
довгочерешкові, 5—7-лопатеві,
округлі, при основі густоопушені,
по краю зарубчасто-зубчасті.
Квітка правильні, двостатеві, на
довгих квітконіжках, по 2—5 у па-
зухах листків; віночок — з 5 ве-
ликих, широкооберненояйцевид-
них, угорі злегка виїмчастих, фіо-
летово-пурпурових, з темними
жилками пелюсток, у 4—5 раз
довших за чашечку. Плід — з чис-
ленних розміщених кільцем пло-
диків-сім'янок. Цвіте у липні —
серпні.
Поширення. Калачики мавритан-
ські трапляються на засмічених
місцях, біля тинів, на городах,
у садах, по ярах, на луках по всій
території України.
Заготівля і зберігання — усе так,
як у статті Калачики лісові.
Хімічний склад. Усі частини рос-
лини, особливо коріння, містять
слизові речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Калачики лісові. Коріння калачи-
ків мавританських часто викори-
стовують як замінник коріння ал-
теї лікарської.
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КАЛАЧИКИ НЕПОМІТНІ
просвирник пренебрежённый
Malva neglecta —
одно-, дво- або багаторічна сіру-
вата розсіяножорстковолосиста
рослина родини мальвових. Стеб-
ла лежачі або висхідні, циліндрич-
ні, від основи дуже розгалужені,
10—45 см заввишки. Листки чер-
гові, довгочерешкові, округлі
до майже нирковидних, по краю
дрібнозубчасті, при основі — ви-
їмчасті, 5—7-лопатеві, з яйцевид-
но - ланцетними прилистками.
Квітки правильні, двостатеві, блі-
до-рожеві, на циліндричних квіт-
коніжках, по 3—4 або цілими
пучками в пазухах листків; пе-
люстки яйцевидні, глибоковиїм-
часті, в 2—3 рази довші за чашеч-
ку. Плід розпадається на 14 (12—
16) плодиків-сім'янок. Цвіте у
червні — вересні.
Поширення. Калачики непомітні
трапляються всюди на подвір'ях,
при дорогах, на засмічених місцях
як звичайний бур'ян по всій тери-
торії України.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують листя або всю
надземну частину (траву), які за-
готовляють під час цвітіння росли-
ни. Зібрану сировину попередньо
пров'ялюють на сонці, а потім до-
сушують під укриттям на вільно-
му повітрі. Рослина неофіциналь-
на.
Хімічний склад. Уся рослина міс-
тить слизові й дубильні речовини;
листя — аскорбінову кислоту (до
200 мг%), токоферол, каротин;
насіння — жирну олію (до 17,7 % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — так, як у статті
Калачики лісові.
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КАЛГАН —
багаторічна трав'яниста рослина
родини розових. Те саме, що й
перстач прямостоячий.

478

КАЛЕНДУЛА —
однорічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й нагідки лі-
карські.

479
КАЛИНА ЗВИЧАЙНА
калина обыкновенная
Viburnum opulus —
гіллястий кущ або невелике (2—
4 м заввишки) дерево родини
жимолостевих. Молоді пагони
зеленувато-сірі або жовто-бурі,
голі, гладенькі, місцями з вели-
кими сочевичками. Листки су-
противні, широкояйцевидні, 3 —
5-лопатеві, з яйцевидними ви-
щербленозубчастими гострими
лопатями, зверху голі, зіспо-
ду — бархатистоопушені, 5—10 см
завдовжки, 5—8 см завширшки;
черешки листків довгі, з булав-
частими залозками при основі
і з сидячими тарілчастими за-
лозками вгорі при основі лист-
кової пластинки. Квітки білі,
В ЗОНТИКОВИДНИХ ВОЛОТЯХ; ВІНО-
ЧОК зрослопелюстковий, п'яти-
роздільний. Крайові квітки суц-
віття неплідні, з коротким по-
рівняно великим плоским ві-
ночком, з неоднаковими лопа-
тями; віночок внутрішніх плід-
них квіток правильний, корот-
кодзвониковидний. Плід — черво-
на куляста кістянка. Цвіте у
травні — червні.
Поширення. Калина звичайна рос-
те в лісах, між чагарниками та
при берегах річок по всій тери-
торії України. Широко вирощу-
ють її на присадибних ділянках.
Заготівля і зберігання. Для лі-
карських потреб заготовляють
кору (Cortex Viburni opuli), пло-
ди (Fructus Viburni opuli) і квіт-
ки (Flores Viburni opuli). Кору
здирають весною перед розгор-
танням листя: на молодих гіл-

ках роблять на віддалі 25—30 см
один від одного кільцеві надрі-
зи, сполучають їх двома поз-
довжніми розрізами, знімають
кору двома півтрубками і су-
шать, не вкладаючи їх одну
в одну, на сонці або в приміщен-
ні з доброю вентиляцією. Су-
шіння припиняють, коли кора
стає ламкою. Сухої сировини
виходить 38—40 % . Строк при-
датності —4 роки. Плоди збира-
ють у вересні — жовтні, коли
вони повністю достигнуть. Су-
шать їх у затінку на вільному
повітрі або в сушарках при тем-
пературі 50—60°. Сухі плоди
обмолочують, сортують, відді-
ляючи гілочки і плодоніжки.
Кора і плоди калини відпуска-
ються аптеками. Квітки вико-
ристовують лише в народній
медицині. Збирають їх під час
цвітіння рослини, звільняють від
гілочок і квітконіжок, швидко
сушать у затінку і зберігають
у коробках, вистелених папе-
ром.
Хімічний склад. Кора калини
містить суміш флавоноїдів, ві-
дому під назвою вібурніну, ду-
бильні речовини, фітостерини,
ефірну олію, спирт вібурніт,
α-амірин і β-амірин та їхні похідні,
понад 6 % смоли, до складу якої
входять оцтова, мурашина, паль-
мітинова, валеріанова, ізовалеріа-
нова, олеїнова, лінолева, капро-
нова, каприлова і церотинова
кислоти. У плодах є цукри, фла-
воноїди (астрагалін, кверцетин,
кемпферол, пеонозид та інші),
біфлавоноїд аментофлавон, ду-
бильні, пектинові і барвні ре-
човини, вітамін С, β-каротин,
органічні кислоти й мікроеле-
менти; у квітках — флавоноїди,
органічні кислоти, вітамін С та
ефірна олія.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
кори калини виявляють крово-
спинну і слабку сечогінну дію,
мають в'яжучі й заспокійливі
властивості, посилюють тонус
м'язів матки, збільшують трива-
лість дії снотворних засобів.
Як кровоспинний засіб препара-
ти кори калини використовують
при маткових кровотечах, особ-
ливо в клімактеричний період,
при альгоменореї, субінволюції
матки в післяпологовий період,
при кровотечах на грунті за-
пальних захворювань жіночих
статевих органів, а також при
гемороїдальних кровотечах. Ви-
користовують кору і як запобіж-
ний засіб проти випадкових та
звичних абортів. Відваром кори
промивають піхву при болісних
маткових кровотечах і білях
у жінок. Плоди калини (свіжі,
протерті, з цукром, перероблені
на джем, сік тощо) вживають
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при нервовому збудженні, гіпер-
тонічній хворобі, атеросклерозі
й спазмах судин. Варені з медом
плоди калини їдять при кашлі,
охриплості, задишці, хворобах
печінки, жовтяниці та діареї.
Сік з плодів калини з медом ви-
користовували в народній меди-
цині для лікування раку молоч-
ної залози, для профілактики
раку шлунка при гіпоацидному
гастриті. Вважається, що систе-
матичне вживання плодів кали-
ни покращує самопочуття хво-
рих на злоякісні пухлини орга-
нів травлення. Настій плодів
калини п'ють проти фурункулів,
карбункулів, екземи, різних ви-
сипів на тілі, як вітамінний, за-
гальнозміцнюючий, потогінний і
послаблюючий засіб. У дерма-
тології й косметиці свіжий сік
плодів є добрим засобом проти
вугрів, висипів та пігментних
плям на обличчі, для лікування
ран і ураженої екземою шкіри.
Настій квіток використовують
у народній медицині при кашлі,
простуді, задишці, склерозі, ту-
беркульозі легень та при за-
хворюваннях шлунка. Ним по-
лощуть горло при ангінах і про-
мивають рани.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — екстракт калини рід-
кий (Extractum Viburni fluidum) го-
тують на 50% -ному спирті у спів-
відношенні 1:1 і п'ють по 30—40 кра-
пель 2—3 рази на день до їди; суміш
(порівну) екстракту калини рідкого
і екстракту грициків звичайних рід-
кого вживають по 30 крапель 3 рази
на день при кровотечах з матки і над-
мірних болісних менструаціях; відвар
кори (10 г, або столову ложку сиро-
вини на 200 мл окропу) приймають по
1—2 столові ложки 3—4 рази на день
після їди; настій плодів (10 г, або дві
столові ложки сировини на 200 мл окро-
пу) по третині склянки 3—4 разя на
день; настій квіток (1 чайна ложка
сировини на 200 мл окропу, настою-
ють 10 хвилин) по 2 склянки на день;
сирі розім'яті плоди вживають по
1 столовій ложці 3—4 рази на день
за 30 хвилин до їди при виразці шлун-
ка, колітах і запорах.

ЗОВНІШНЬО— відвар кори (50 г си-
ровини на 1 л окропу) для спринцю-
вання; настій квіток (1 чайна ложка
сировини на 200 мл окропу, настою-
ють 10 хвилин) для промивання і по-
лоскання.

4 8 0

КАЛИНКА —
листопадна кущова рослина ро-
дини жимолостевих. Те саме,
що й бузина червона.

4 8 1

КАЛИТНИК —
однорічна трав'яниста гола роз-
сіяноопушена рослина родини
капустяних (хрестоцвітих). Те
саме, що й грицики звичайні.

4 8 2

КАЛЮЖНИЦЯ БОЛОТНА
калюжница болотная
Caltha palustris —
багаторічна трав'яниста гола рос-
лина родини жовтецевих. Стебло
м'ясисте, прямостояче або висхід-
не, просте або вгорі розгалужене,
15—50 см заввишки. Листки чер-
гові, темно-зелені, блискучі, за-
рубчасті або зарубчасто-зубчасті,
іноді цілісні; нижні — великі,
округло-серцевидні, довгочереш-
кові; середні і верхні — менші,
короткочерешкові або майже си-
дячі, напівстеблообгортні, з нир-

ковидно-серцевидними або три-
кутно-нирковидними пластинка-
ми. Квітки двостатеві, великі (до
50 мм у діаметрі), правильні, на
довгих квітконіжках у пазухах
приквіткових листків; оцвітина
пелюстковидна, з 5 або багатьох
золотаво - жовтих листочків.
Плід — листянка. Цвіте у квітні —
травні.
Поширення. Калюжниця болот-
на трапляється по всій території
України на болотах і вологих
місцях.
Сировина. Для виготовлення лі-
ків використовують траву ка-
люжниці (Herba Calthae palustris),
яку заготовляють під час цві-
тіння рослини. Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад. У надземній
частині рослини є сапоніни, ду-
бильні речовини (8,1 % ), γ-лак-
тони (анемонін, протоанемонін),
флавоноїди, аскорбінова кисло-
та (37 мг%), каротин (5,2 мг%),
незначна кількість алкалоїдів.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Калюжниця болот-
на використовується в народній
медицині і в гомеопатії. Най-
частіше її використовують зов-
нішньо як протизапальний і зне-
болюючий засіб при опіках, ра-
нах, забиттях, ревматизмі, ней-
родерматитах, екземі тощо. Особ-
ливістю калюжниці болотної є
її здатність подразнювати шкіру
і слизові оболонки. Свіжий сік
рослини спричиняє на шкірі пу-
хирці. Внутрішнє використання
рослини обмежується її токсич-
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ністю. В невеликих дозах відвар
або настій трави К. б. вживають
усередину при гарячкових ста-
нах, коклюші, бронхітах, астмі,
порушенні обміну речовин, діате-
зі, анемії, цинзі, болісних мен-
струаціях і карциномі матки, а та-
кож як сечогінний засіб при во-
дянці й захворюваннях сечовивід-
них органів. Препарати рослини
проявляють антиандрогенну ак-
тивність. Надмірне вживання рос-
лини спричиняє нудоту, блюван-
ня, болі в животі, проноси та виси-
пи на тілі. В гомеопатії калюжни-
цю болотну використовують при
кашлі, бронхіті, порушенні мен-
струального циклу, при захво-
рюваннях шкіри. Використову-
ють К. б. і як їстівну рослину.
Ошпарені окропом мариновані
пуп'янки, відомі під назвою «ні-
мецькі каперси», відварені в со-
лоній воді пагони і коріння
використовують як приправу до
м'ясних і рибних страв, у солян-
ках, борщах, салатах тощо. Для
використання в їжу пагони і
листя слід збирати після почат-
ку цвітіння рослини, коли її
токсичність зникає.
Лікарські форми і застосування.
ЗОВНІШНЬО—2—3 столові ложки су-
хої трави загортають у марлю, за-
нурюють в окріп і прикладають до
уражених ділянок тіла.

483
КАМФОРОСМА
МОНПЕЛІЙСЬКА
камфоросма монпелийская
Camphorosma monspeliaca —
напівкущова, з камфорним за-
пахом рослина родини лободо-
вих, заввишки 10—50 см. Утво-
рює густу дернинку, з якої ви-
ходять однорічні білуваті або
білоповстисті квітконосні паго-
ни, розгалужені тільки в суцвітті.
Листки чергові, нитковидно-ши-
ловидні, кілюваті, волосисті, зго-
дом майже голі. Квітки дрібні,
двостатеві, одиничні, в пазухах
приквіткових листків, утворю-
ють густе колосовидне суцвіття.
Оцвітина проста, овальна, чо-
тирилиста, 3—3,5 мм завдовжки,
густоволосиста; два бокові її зуб-
ці зелені, середні зубці — плівча-
сті. Плід — нерозкривний, з плів-
частим оплоднем; насінина верти-
кальна, видовженоовальна, з роз-
сіяними залозками. Цвіте у лип-
ні — вересні.

Поширення. Камфоросма мон-
пелійська росте в Донецькому
Лісостепу і в Степу, в Криму,
особливо на Південному узбе-
режжі; трапляється на півден-
них степах на солонцях, особ-
ливо на піскових та щебенистих
схилах.
Сировина. Для виготовлення лі-
ків використовують траву, яку
збирають під час цвітіння рос-
лини. Сушать у затінку на віль-
ному повітрі або в приміщенні
з доброю вентиляцією. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Надземна час-
тина рослини містить 0,2 % ефір-
ної олії з запахом гіркого миг-
далю.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Камфоросма монпе-
лійська має збуджуючі, потогін-
ні та діуретичні властивості. У на-
родній медицині настій трави
камфоросми приймають усере-
дину при нервових захворюван-
нях, коклюші, хронічному нежи-
ті, простудних захворюваннях та
водянці, при відсутності мен-
струацій; місцево — Для гоєння
ран. Припарки з трави засто-
совують як засіб, що сприяє роз-
смоктуванню пухлин.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—настій трави (1 сто-
лова ложка сировини на 200 мл окро-
пу, настоюють 1—2 години, про-
ціджують) по 1 столовій ложці 3—4
рази на день.

488
КАПЕРЦІ ТРАВ'ЯНИСТІ,
каперці колючі;
каперсы колючие
Capparis herbacea, синонім —
С. spinosa —
напівкущова рослина родини ка-
перцевих. Стебла голі або не-
густо опушені, сланкі, до 1,5 м
завдовжки. Листки чергові, ко-
роткочерешкові, цілісні, еліптич-
ні або овальні, на верхівці за-
гострені, з прилистками у вигляді
коротких прямих або зігнутих ши-
пів. Квітки великі (5—7 см у діа-
метрі), білі або блідо-рожеві,
чотиричленні, з численними ти-
чинками, пазушні, одиничні, на
довгих (5—6 см завдовжки) ніж-
ках. Плід — ягодоподібний, м'я-
систий. Цвітуть у травні — жовт-
ні. Плоди достигають у червні —
жовтні.
Поширення. Каперці трав'янисті
ростуть у Криму на сухих ка-
м'янистих схилах і приморських
галечниках.
Сировина. Для лікарських по-
треб використовують стиглі пло-
ди і кору коренів. З викопаного
восени коріння здирають кору
і сушать. Пуп'янки квіток, вер-
хівки пагонів з бутонами, молоді
плоди, мариновані в оцті, вжива-
ють під назвою «каперси» як при-
праву до їжі. Рослина неофіци-
нальна.
Хімічний склад. Плоди каперців
містять тіоглікозиди, стероїдні
сапоніни, рутин, аскорбінову кис-
лоту (23—57 мг% ), цукри (до
12 % ), фермент мірозин, червоний
барвник, ефірну і жирну олію та
йод; у квітках і бутонах є сапо-
ніни, рутин (до 0,32 % ), кверце-
тин, аскорбінова кислота (до
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КАМ'ЯНИЧКА —
невелике (8—12 м заввишки)
дерево або великий кущ родини
розових. Те саме, що й груша
маслинколиста.

4 8 5

КАНАТНИК —
однорічна трав'яниста рослина
родини мальвових. Те саме, що
й абутилон Теофраста.

4 8 6

КАНУФЕР—
багаторічна трав'яниста з пря-
мостоячими більш-менш розга-
луженими стеблами рослина ро-
дини айстрових (складноцвітих).
Те саме, що й маруна велика.
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КАПЕРЦІ КОЛЮЧІ —
напівкущова рослина родини ка-
перцевих. Те саме, що й капер-
ці трав'янисті.
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150 мг% ) і барвник. У коренях
є глікозид капаридин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У народній медици-
ні каперці трав'янисті (особли-
во свіжі частини рослини) ві-
домі своїми в'яжучими, діуретич-
ними, антисептичними та аналге-
тичними властивостями. Свіжу
кору коренів або свіже листя
жують при зубному болю, свіжу
потовчену кору коренів прикла-
дають до гнійних виразок. Плоди
вживають при зубному болю, хво-
робах ясен і щитовидної залози
та при геморої. В клінічних
умовах одержано позитивні ре-
зультати при лікуванні хвороб
щитовидної залози консервова-
ним соком із стиглих плодів
каперців. Відвар з висушеної
кори коренів приймають усере-
дину при іпохондрії, істеричних
припадках, паралічах, простуд-
них і ревматичних ломотах, при
жовтяниці й хворобах селезін-
ки. Експериментальними спосте-
реженнями встановлено, що від-
вар і спиртова настойка коріння
каперців прискорюють процес
згортання крові.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар із висушеної
кори коренів (2 чайні ложки сирови-
ни на 200 мл окропу) по 1 столовій
ложці 3—4 рази на день.
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КАПУСТА ГОРОДНЯ
капуста огородная
Brassica oleracea —
дворічна трав'яниста рослина ро-
дини капустяних (хрестоцвітих).
Протягом першого року життя
утворюється низьке стебло і
значна кількість листків, скла-
дених у щільну гладеньку го-
ловку; на другий рік розвива-
ється квітуче стебло до 1,5 м
заввишки. Листки великі, чер-
гові, м'ясисті, сизо-зелені або
фіолетові. Квітки двостатеві, пра-
вильні, чотиричленні, зібрані в
китиці; пелюстки блідо-жовті або
білі. Плід — двогніздий стручок.
Цвіте у травні — червні.
Поширення. Капусту городню ви-
рощують по всій території Украї-
ни як овочеву рослину.
Сировина. З лікувальною метою
використовують листя рослини.
Хімічний склад. У листі капусти
є білки (1,1—2,3%), органічні
кислоти (яблучна, лимонна, глю-
куронова, янтарна, хлорогенова,
ферулова, кавова, тартронова, му-
рашина та інші), цукри (1,9—
5,3%), вітаміни С, В1, В2, В6, Н,
Е, β-каротин, нікотинова, панто-
тенова і фолієва кислоти, жири,
амінокислоти (триптофан, лізин,
метіонін, тирозин, гістидин та
інші), клітковина (0,6—1,6%),
макро- і мікроелементи (калій —
185—375 мг% , фосфор — 31 —
78 мг% , сірка, натрій, кальцій,
магній, залізо, срібло, олово, сви-
нець, титан, молібден, нікель, ва-

надій тощо). Слід відмітити, що
в капусті значна кількість віта-
міну С перебуває у вигляді так
званого аскорбігену. Ця форма
аскорбінової кислоти майже не
руйнується при подрібненні і пе-
реробці капусти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Комплекс хімічних
речовин, що містяться в капусті,
забезпечують їй багатосторонні
терапевтичні властивості. Експе-
риментальні й клінічні випробу-
вання свідчать про високу ефек-
тивність свіжого соку капусти
при лікуванні виразкової хворо-
би шлунка і дванадцятипалої
кишки. Основною діючою речо-
виною в цьому випадку вважа-
ється вітамін U, який має анти-
гістамінні й антисеротонінові вла-
стивості, поліпшує ліпідний об-
мін, обмін тіаміну і холіну та
метаболізм слизової оболонки
шлунка, підвищуючи її опірність
до ушкоджуючих факторів і сти-
мулюючи процес загоювання ви-
разок. Під назвою «вітамін U»
промисловість випускає активо-
вану форму метіоніну — метил-
метіонінсульфонію хлорид. Його
застосування показане і дає доб-
рий терапевтичний ефект при ви-
разковій хворобі шлунка і два-
надцятипалої кишки, при ентери-
тах, колітах, захворюваннях шкі-
ри (екзема, псоріаз, нейродерміт,
поверхневий алергічний васкуліт)
та при кардіосклерозі. Слід однак



195

зауважити, що терапевтичний
ефект натурального соку капус-
ти значно вищий, оскільки він,
на відміну від чистого метил-
метіонінсульфонію хлориду, має
ще й бактерицидні, бактеріоста-
тичні, фунгіцидні, фунгістатичні
й фітонцидні властивості. Експе-
риментально доведено, що сві-
жий сік капусти виявляє анти-
бактеріальну дію навіть на зо-
лотистий стафілокок і мікро-
бактерії туберкульозу. Крім цьо-
го, свіжий сік капусти має про-
тикашлеві й відхаркувальні вла-
стивості. Майже повна відсут-
ність у капусті пуринових основ
робить її корисною в дієтичному
харчуванні хворих на подагру
і жовчнокам'яну хворобу. Сік,
салати й інші страви з капусти
показані при захворюваннях сер-
ця і нирок (діуретична здат-
ність завдяки підвищеному вміс-
ту солей калію), при атероскле-
розі (наявність пектинів, спро-
можних виводити з організму
токсичні речовини й холесте-
рин, і клітковини, яка виводить
холестерин і покращує моторну
функцію кишечника), при ожи-
рінні (тартронова кислота галь-
мує перетворення вуглеводів на
жири і холестерин). З давніх-
давен використовують капусту
і в народній медицині. Її завжди
вважали ефективним і разом з
тим нешкідливим лікувальним
засобом, який підвищує стій-
кість організму до різних за-
хворювань. Народна медицина
рекомендує вживати свіжу ка-
пусту або сік при безсонні, го-
ловних болях, жовтусі та хво-
робах селезінки. Свіжу і кваше-
ну капусту вживають у народі
для підвищення апетиту, поси-
лення секреторної діяльності за-
лоз шлунка, регуляції діяльності
кишечника, профілактики цинги
і хронічної диспепсії, як сечо-
гінний і легкий послаблюючий
засіб. Квашену капусту або роз-
сіл від неї вживають при діабеті,
хворобах печінки, жовчного мі-
хура холангіогепатитах; капус-
тяний розсіл поліпшує травлен-
ня, сприяє відділенню жовчі,
виявляє легку послаблюючу дію,
особливо ефективну при гемо-
рої. Сік капусти і її відвар з ме-
дом вживають при ларингітах,
бронхітах та інших запальних
процесах дихальних шляхів. Як
зовнішній засіб використовують
свіже листя і сік капусти. Свіже
листя прикладають до суглобів
при подагрі. Для гоєння гнійних
ран, виразок і опіків використо-
вують подрібнене листя капусти,
змішане наполовину з сирим яєч-
ним білком. Свіжий сік капусти,
розведений теплою водою у спів-
відношенні 1:1, використовують
для полоскання при стоматитах
і ангінах.

Лікарські форми і використання.
ВНУТРІШНЬО — метилметіонінсуль-
фонію хлорид (вітамін U) приймають
після їди по 1—2 таблетки (0,05—
0,1 г) 30—40 днів при виразковій
хворобі шлунка і дванадцятипалої
кишки, хронічному гастриті з нор-
мальною, зниженою і підвищеною
секреторною функцією шлунка, при
гастралгіях (при індивідуальному не-
сприйманні вітаміну U можливі нудо-
та, блювання та посилення болів,
які зникають при зменшенні дози або
відміні препарату); свіжий сік капус-
ти п'ють теплим по півсклянки 2—З
рази на день до їди 3—4 тижні при
виразковій хворобі, хворобах печінки
і жовчного міхура, при холангіогепа-
титах і атеросклерозі (у зв'язку з
можливістю посилення газоутворення
пити сік хворим на інфаркт міокарда
протипоказано); розсіл квашеної ка-
пусти приймають теплим по півсклян-
ки 2—3 рази на день до їди при хво-
робах печінки, жовчного міхура й хо-
лангіогепатитах, а при геморої, особ-
ливо коли захворювання супроводить-
ся запорами і кровотечами,— до 2
склянок на прийом.

490
КАПУЦИН —
багаторічна (в культурі — одно-
річна) трав'яниста рослина ро-
дини красолевих. Те саме, що
й красоля велика.

491
КАРТОПЛЯ
картофель
Solanum tuberosum —
однорічна (в культурі) та багато-
річна (в дикому стані) трав'яни-
ста бульбоутворююча рослина
родини пасльонових. Стебел кіль-
ка, вони прямостоячі або висхід-
ні, ребристі, розгалужені, 60—
100 см заввишки. Листки пере-
ривчасто-непарноперисті, з 7—11
яйцевидними листочками. Квітки
двостатеві, правильні, у верхів-
кових завійках; віночок зросло-
пелюстковий, білий, блідо-роже-
вий або фіолетовий. Плід — яго-
да. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Походить З Півден-
ної Америки. На Україні картоп-
лю вирощують як цінну про-
довольчу, технічну та кормову
культуру.
Сировина. З лікувальною метою
використовують бульби черво-
них сортів картоплі. У народній
медицині використовують і квіт-
ки рослини.
Хімічний склад. Бульби картоплі
містять близько 25 % - сухої ре-
човини, основними складовими
частинами якої є крохмаль (80—
85 %) і білок (до 3 %). Крім
крохмалю, в бульбах є й інші
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вуглеводи — клітковина, пектино-
ві речовини, моно- і олігосаха-
риди. Білок картоплі містить
14 із 20 незамінних амінокислот,
а коефіцієнт його поживної цін-
ності порівняно з білком куря-
чого м'яса, який вважається най-
повноціннішим для харчування
людини, становить 0,85. Багаті
бульби картоплі і на вітаміни.
В них є аскорбінова кислота
(10—54 мг% |, майже весь ком-
плекс вітаміну В (тіамін, рибо-
флавін, піридоксин, фолієва і ні-
котинова кислоти), каротиноїди,
токофероли, нікотинамід, біотин
та противиразковий фактор — ві-
тамін U тощо. Близько 1 % сухої
речовини припадає на долю мі-
неральних речовин — сполуки ка-
лію (до 568 мг% ), фосфору (45—
50 мг%), кальцію (12—15 мг%),
заліза (1 мг% ), сірки, марганцю,
йоду, нікелю, кобальту, міді та
ін. Крім того, в бульбах картоплі
знайдено стерини (стигмастерин,
кампестерин, ситостерин), ліпі-
ди та органічні кислоти (кавову,
хлорогенову, лимонну, щавлеву,
яблучну). Вся надземна частина
рослини і шкірка бульб містять
глюкоалкалоїди, головними 3 яких
є соланін і чаконін.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Сік із бульб картоп-
лі має антиацидні, протизапаль-
ні, ранозагоювальні, спазмолі-
тичні й сечогінні властивості;
він сприяє зниженню артеріаль-
ного тиску (дія ацетилхоліну),
нормалізує функцію кишечника.
Застосування картопляного соку
показане і дає добрий терапев-
тичний ефект при гастритах і ви-
разковій хворобі, які супрово-
дяться підвищеною секрецією
шлункового соку, при спастич-
них запорах і диспепсії та при
стійких головних болях. Побіч-
них явищ при лікуванні сирим
картопляним соком не відміче-
но. Для одержання соку добре
помиті й витерті насухо бульби,
без ростків і позеленілих діля-
нок, які містять підвищену кіль-
кість соланіну, разом з лушпай-
ками труть на тертці або про-
пускають через м'ясорубку, а
одержану мезгу відтискають че-
рез 2 шари марлі. Перетерту
сиру картоплю широко вико-
ристовують у дерматології й
косметиці: лікують гноячкову ек-
зему, піодермію, дерматити, опі-
ки, гнійні рани, виразку гомілки
та інші виразкові хвороби шкіри.
У випадку виразки гомілки на
всю уражену поверхню кладуть
шар тертої сирої картоплі зав-
товшки 0,5—1 см, накривають
серветкою з 6—8 шарів марлі
й залишають у такому стані на
4—5 годин, періодично зволо-
жуючи пов'язку свіжим соком
картоплі. За умови щоденного
проведення процедури виразки

епітелізуються приблизно за З
тижні. В косметичній практиці
перетерту сиру або зварену «в
мундирі» картоплю вводять до
складу живильних масок (при
сухій шкірі, сонячних опіках то-
що). При катарах верхніх дихаль-
них шляхів вдихають пару га-
рячої подавленої картоплі, зва-
реної «в мундирі». Як діуретич-
ний засіб рекомендується нау-
ковою і народною медициною
картопляна дієта. Печену несо-
лону картоплю вводять у раціон
хворих на ниркові й серцево-
судинні захворювання з набря-
ками. Картопля є сировиною
для одержання крохмалю, глю-
кози, спирту і молочної кисло-
ти, які широко використовують-
ся в лікувальній практиці. Крох-
маль, зокрема, приймають все-
редину і в клізмах як обволі-
каючий засіб при отруєннях для
захисту слизової оболонки шлун-
ка. Застосовують його у вигляді
киселю після звільнення шлун-
ка. Останнім часом увагу дослід-
ників привертає і надземна части-
на рослини як джерело для одер-
жання алкалоїду соланіну, який
за хімічною будовою близький
до кортикостероїдів і серцевих
глікозидів. У великих дозах со-
ланін спричиняє тяжкі отруєння,
а в малих зумовлює стійке й три-
вале зниження артеріального тис-
ку, збільшує амплітуду і змен-
шує частоту серцевих скоро-
чень, виявляє протизапальну, бо-
летамувальну і протиалергічну
дію. Це свідчить про те, що не
випадково настій квіток картоп-
лі використовують у народній
медицині як засіб, що має гіпо-
тензивні властивості і збуджує
дихання.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — сирий сік картоплі
п'ють по півсклянки 3 рази на день
(натщесерце, перед обідом і перед
вечерею) протягом 2—3 тижнів, по-
вторюючи курс лікування після тиж-
невої перерви. Під час лікування
соком фізіотерапевтичні процедури,
медикаментозне лікування припиня-
ють, дотримуються щадної дієти. Во-
сени і навесні, коли загострення ви-
разкової хвороби найбільш вірогідне,
рекомендується пити сирий сік картоп-
лі протягом 2 тижнів з профілактичною
метою (дозу можна зменшити напо-
ловину).

492
КАСІЯ ВУЗЬКОЛИСТА,
сена індійська;
кассия узколистная
Cassia angustiiolia, синонім —
Senna otticinalis —
невеликий (1,5—1,8 м заввишки)
прямостоячий кущ родини це-
зальпінієвих. Нижні гілки під-
ведені над землею. Листки чер-
гові, парноперисті, з 4—5 пара-
ми синювато-зелених листочків
завдовжки 2,5—6 і завширшки
1—2 см. Квітки великі, зиго-
морфні (див. Зигоморфна квіт-
ка), золотаво-жовті, зібрані в па-
зушні китицевидні суцвіття.
Плід — біб, серповиднозігнутий,
темно-коричневий, з зеленим від-
тінком. Цвіте з липня до осені.
Насіння визріває з вересня.
Поширення, заготівля і зберіган-
ня, хімічний склад, фармаколо-
гічні властивості і використан-
ня, лікарські форми і застосу-
вання— усе так, як у статті Ка-
сія гостролиста.
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КАСІЯ ГОСТРОЛИСТА,
сена африканська;
кассия остролистная
Cassia acutifolia, синонім —
С. alexandrina —
невеликий (60—90 см заввишки)
розлогий кущ родини цезаль-
пінієвих. Нижні стеблові гілки
довгі, майже стеляться по землі.
Листки чергові, парноперисті, з
4—5 парами синювато-зелених
ланцетовидних листочків завдов-
жки 2—3 і завширшки 0,5—1 см.
Квітки середньої величини (7—
8 мм завдовжки), зигоморфні
(див. Зигоморфна квітка), жовті,
зібрані в пазушні китицевидні
суцвіття. Плід — біб завдовжки
З—5 і завширшки 1,5—2,5 см,
слабозігнутий, зеленаво-коричне-
вий. Цвіте з липня до осені. На-
сіння визріває з вересня.

Поширення. Касія гостролиста
дико росте в Африці. В СРСР її
вирощують у Середній Азії й
Азербайджані як однорічну рос-
лину.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
листя (Folium Sennae), відоме під
назвою александрійського листя,
і плоди (Folliculi Sennae), які на-
зивають александрійськими стру-
чками. Листя збирають 2—3 рази
за вегетацію, обшморгуючи його
з пагонів: перший раз — коли ниж-
ні листки пожовкнуть, вдруге —
через 1 —1,5 місяця, третій раз
збирають листя, яке встигло від-
рости після другого збирання до
заморозків. Плоди збирають у мі-
ру їхнього достигання, ознакою
якого є їхнє побуріння й роз-
тріскування. Зібрану сировину
відразу сушать на відкритому
повітрі, розстилаючи її тонким
шаром на тканині. Строк при-
датності — 3 роки. Аптеки від-
пускають сировину.
Хімічний склад. Плоди і листя
касії гостролистої містять антра-
глікозиди (сенозиди А і В, реїн,
алое-емодин), флавоноїди, сте-
рини, органічні кислоти (паль-
мітинова, лінолева, стеаринова
та інші), сліди алкалоїдів. У лист-
ках, крім того, є смолисті речо-
вини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Касія гостролиста
має проносні властивості. Вона
позитивно впливає на жовчови-
дільну й антитоксичну функції
печінки. Проносна дія рослини
зумовлена антраглікозидами, які
посилюють моторну функцію ки-
шечника, особливо товстого.
Проносний ефект настає через
6—10 годин після прийняття пре-
паратів касії. На відміну від пре-
паратів алое, які діють лише
в присутності жовчі в кишеч-
нику, препарати касії ефективні
й у разі порушення надходжен-
ня жовчі в кишечник. Вони не
змінюють нормальної функції
тонких кишок (на відміну від
рицинової олії), не спричинюють
запору після послаблюючої дії
(на відміну від ревеню), рідкого

випорожнення і болів у кишеч-
нику, як це спостерігається при
використанні інших проносних
засобів (кора крушини, корінь
ревеню, сульфат магнію). Пре-
парати касії використовують для
регуляції функції кишечника
(хронічні атонічні запори, запо-
ри у вагітних і в годуючих мате-
рів та при порушенні моторики
кишок у жінок у клімактерич-
ний період, для розм'якшення
випорожнення при тріщинах зад-
нього проходу та при геморої).
В хірургічній практиці касію
використовують перед операція-
ми і при післяопераційній ато-
нії кишечника. Касія входить
до складу проносних чаїв і про-
тигеморойних чаїв. Сила про-
носної дії залежить від ви-
браної дози: малі дози (2—4 г)
зумовлюють легке послаблен-
ня, підвищені (5 г) — проносний
ефект. Щоб уникнути звикання
до препаратів касії, їх доцільно
чергувати з іншими проносними
засобами. Слід уникати трива-
лого (до кількох років) вживан-
ня великих доз препаратів касії
(як і інших проносних засобів),
оскільки це може спричинити
атрофію гладенької мускулату-
ри товстої кишки й порушення
її іннервації. Побічні явища (гур-
чання, метеоризм, біль у животі)
спостерігаються дуже рідко і
при припиненні приймання пре-
парату відразу зникають. Смо-
листі речовини, які є в листі ка-
сії, зумовлюють спазми кишеч-
ника. Щоб позбутися смолистих
речовин, настій після охолод-
ження фільтрують. У плодах
смолистих речовин немає, тому
проносна дія настоїв з них ніж-
ніша. В китайській медицині
настій або відвар листя касії
застосовують як апетитний засіб
і для поліпшення травлення.
Фармацевтична промисловість Ін-
дії виробляє з касії препарати
сенаде (Senade) і глаксена (Gla-
xena), які імпортуються до СРСР.
Німецька Демократична Респуб-
ліка поставляє в СРСР препарат
регулакс (Regulax) — аналог віт-
чизняного кафіолу (Cafiolum).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій листя (8 г,
або 2 столові ложки, сировини на
200 мл окропу) по половині чи тре-
тині склянки зранку і на ніч; екстракт
сени сухий (Extractum Sennae siccum)
по 1—2 таблетки на прийом 2—3 рази
на день або 1—2 таблетки на ніч і зран-
ку натщесерце; складний настій сени,
або віденський напій (Infusum Sennae
compositum) по 1—2 столові ложки на
прийом — для дорослих і по 1 чайній
або 1 десертній ложці—для дітей;
лакричний порошок (Pulvis Glicirrhizae
compositus) вживають розведеним во-
дою по 1 чайній ложці 1—2 рази на
день (дітям давати по чверті чайної
ложки).
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КАТАРАНТУС РОЖЕВИЙ —
багаторічна вічнозелена напів-
кущова рослина родини барвін-
кових. Те саме, що й барвінок
рожевий.

495
КАТРАН СТЕВЕНА
катран Стевена
Crambe steveniana —
багаторічна трав'яниста росли-
на родини капустяних (хресто-
цвітих). Стебло прямостояче, га-
лузисте, 60—100 см заввишки.
Листки тонкі, голі, двічіперисто-
роздільні, з вузькими гострими
частками. Квітки двостатеві,
правильні, 4-пелюсткові, зібрані
в китиці; пелюстки білі, 5—5,5 мм
завдовжки і близько 4 мм зав-
ширшки. Плід — чотиригранний
стручечок. Цвіте у травні, червні.
Поширення. В дикому стані росте
на степах і глинистих схилах
у передгірних районах Криму
і на Керченському півострові.
На півдні республіки вирощують
як овочеву рослину.
Заготівля і зберігання. Вико-
ристовують (свіжими або кон-
сервованими) корені росли-
ни, які копають у кінці першої
(якщо вони досягли більше 2 см
у діаметрі) або другої веге-
тації. На третій рік рослина ут-
ворює квітконосний пагін і після
дозрівання насіння відмирає з
коренем. Зберігають корені в хо-
лодильниках, траншеях, підва-
лах, овочесховищах; замороже-
ні корені після відтаювання збе-
рігають свої смакові якості.
Хімічний склад. Корені містять
крохмаль і цукри та гірчичні
глікозиди.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Корені катрану ма-
ють фітонцидні властивості, під-
вищують апетит, покращують тра-
влення. В народній медицині
їх використовують при розладі
шлунка, як протицинготний за-
сіб та як замінник гірчичників.
Вживають корені катрану свіжи-
ми і переробленими (салати, соу-
си, як пряні добавки в соліннях
і маринадах).

4 9 6
КАЧИМ ВОЛОТИСТИЙ —
багаторічна трав'яниста з вигля-
дом кулястого куща рослина
родини гвоздикових. Те саме,
що й лещиця волотиста.

497

КАШТАН КІНСЬКИЙ —
високе (до 25 м заввишки) листо-
падне дерево родини гіркокаш-
танових. Те саме, що й гірко-
каштан звичайний.

4 9 8

КВАСЕНИЦЯ ЗВИЧАЙНА,
заячий квас, заячий щавель;
кислица обыкновенная
Oxalis acetosella —
багаторічна трав'яниста безстеб-
ла рослина родини квасеницевих.
Має тонке розгалужене повзуче
кореневище, на кінці якого роз-
виваються безлисті квітконосні
пагони 6—12 см заввишки. Листки
довгочерешкові, трійчасті, в пуч-
ках; листочки оберненосерцевид-
ні. Квітки правильні, двостатеві
п'ятичленні, одиничні; пелюстки
оберненояйцевидні, білі, з роже-
вими або ліловими жилками, 12—
15 мм завдовжки і 6—8 мм зав-
ширшки. Плід — коробочка. Цвіте
у травні — червні.
Поширення. Квасениця звичайна
трапляється у вологих тінистих,
переважно листяних лісах, по
чагарниках у лісових районах та
в західній частині Правобережно-
го Лісостепу.
Сировина. З лікувальною метою
використовують свіжу або суху
траву (Herba Oxalidis acetosella),
зібрану під час цвітіння росли-
ни. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. У траві квасениці
звичайної є аскорбінова кислота
(до 150 мг% ), каротин, рутин,
вільні органічні кислоти (щавле-
ва —0,08—0,84% , яблучна, янтар-
на та інші) та їхні солі, а також
флавоноїд орієнтин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній меди-
цині квасениця звичайна дуже
популярна. її використовують як
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протицинготний, протизапальний,
антисептичний, в'яжучий, жов-
чогінний, сечогінний і проти-
глисний засіб. Вживають росли-
ну переважно свіжою. Листя
рослини додають до салатів, ним
посипають яєшню, бутерброди
з ковбасою, паштетами, сиром
тощо. Це не тільки надає стра-
вам приємного кислуватого при-
смаку, а й робить їх корисніши-
ми рано навесні, коли організм
перебуває в стані гіповітаміно-
зу, при атеросклерозі, захворю-
ваннях шкіри внаслідок пору-
шення обміну речовин, при пе-
чії, порушеннях травлення, жов-
тяниці, нефриті, хворобах сечово-
го міхура, надмірних місячних,
при отруєнні важкими метала-
ми. Свіже подрібнене листя при-
кладають до фурункулів, гній-
них ран, наривів, золотушних
та інших виразок. Свіжий сік
рослини або настій трави вико-
ристовують у тих самих випад-
ках, що й свіже листя, але значно
рідше. Є вказівки на терапев-
тичний ефект свіжого соку рос-
лини при карциноматозних ви-
разках, при раку губи, раку шлун-
ка (в першому і другому випад-
ках місцеве лікування поєднува-
ли з прийманням соку всереди-
ну). Свіжа трава, зібрана в пе-
ріод квітування рослини, вико-
ристовується в гомеопатії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій листя (1 сто-
лова ложка свіжого подрібненого ли-
стя на 400 мл окропу, настоюють 2 го-
дини) по 1 столовій ложці 3—4 рази
на день.

ЗОВНІШНЬО — настій подвійної міц-
ності для полоскань, обмивань і при-
мочок. Надмірне і тривале вживання
квасениці звичайної може спричини-
ти подразнення нирок. Рекомендуєть-
ся обмежувати вживання трави ква-
сениці хворим на щавлевокислий діа-
тез та з підвищеним протитромбі-
новим індексом, при схильності до
судоми.

499
КВАСНИЦЯ —
гілляста листопадна колюча ку-
щова рослина родини барбарисо-
вих. Те саме, що й барбарис
звичайний.

5 0 0

КВАСОЛЯ ЗВИЧАЙНА
фасоль обыкновенная
Phaseolus vulgaris —
однорічна трав'яниста рослина
родини бобових. Стебло прямо-
стояче, розгалужене, невитке,
30—80 см заввишки (кущова фор-
ма). Листки довгочерешкові, трій-
часті. Квітки білі, рожеві або
лілові, в пазушних китицях.
Плід — біб. Цвіте у червні —
серпні.
Поширення. ПОХОДИТЬ З Півден-
ної або Центральної Америки.
На Україні вирощують як хар-
чову рослину.
Сировина. Використовують луш-
пиння («стручки») — стиглі по-
жовтілі оплодні (Cortex fructus
Phaseoli vulgaris). Рослина нео-
фіцинальна.
Хімічний склад. Оплодні містять
бетаїн, аргінін, лізин, трипто-
фан, тирозин, лейцин, аспарагін,
холін, геміцелюлозу (45—50% )
та макро- і мікроелементи (крем-
ній, мідь, кобальт, нікель). У стиг-
лому насінні (зерні) є білок
(20—30%), вуглеводи (50—60%),
жири (до 3,6%), клітковина, ві-
таміни групи В, аскорбінова кис-
лота, калій, фосфор, мідь, цинк
тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати з квасо-
левого лушпиння мають дермо-
тонічні, сечогінні, антибіотичні
та гіпоглікемічні властивості й
використовуються для лікування
хронінних дерматозів, гіперто-
нії, ревматизму, запалень нирок,
легких форм цукрового діабету
та набряків, спричинюваних за-
хворюваннями нирок. Страви з
К. з. (особливо у вигляді пюре)
корисно вживати при гіпацид-
них гастритах, атеросклерозі й
порушеннях ритму серцевої ді-
яльності.

Лікарські форми І застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар лушпиння (15—
20 г подрібненого сухого лушпиння
на 1 л води, кип'ятять 3—4 години) —
добова доза 500 мл, пити ковтками.
При сечових каменях суміш квасоле-
вого лушпиння, листя чорниці зви-
чайної, квіток терну звичайного, тра-
ви деревію звичайного, хвоща польо-
вого та звіробою звичайного у спів-
відношенні 3:3:3:3:6:6 готують як нас-
тій (1 столова ложка на 1 склянку
холодної води, настоюють 6 годин,
доводять до кипіння) і вживають
протягом дня 1 склянку за кілька
разів. При цукровому діабеті: суміш
лушпиння квасолі, листя чорниці, со-
ломи вівса звичайного і сім'я льону
звичайного у співвідношенні 2:2:2:1
готують як відвар (3 столові ложки
на 3 склянки окропу, варити 20 хв)
і п'ють по 3 столові ложки тричі на
день; суміш листя чорниці звичайної
і кропиви дводомної, квасолевого луш-
пиння і коріння кульбаби лікарської
у співвідношенні 1:1:1:1 готують як
відвар (1 столова ложка на 1 склянку
окропу, варять 20 хв, настоюють 20 хв,
проціджують) і приймають по 1 склян-
ці 3—4 рази на день перед їдою; су-
міш лушпиння квасолі, листя м'яти пер-
цевої та кукурудзяних стовпчиків
з приймочками у співвідношенні 7:1:2
готують як настій (3 столові ложки
на 3 склянки окропу, варять 5—7 хв,
настоюють 10 хв, проціджують) і
приймають по півсклянки тричі на
день; суміш квасолевого лушпиння,
коренів лопуха справжнього й листя
чорниці звичайної у співвідношенні
1:1:1 готують як настій (60 г на 1 л
води, настоюють 12 годин, кип'ятять
5 хв, настоюють ще 1 годину, про-
ціджують) і приймають по три чверті
склянки 5 раз на день через 30 хв
після їди.
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501
КВІТОВЕ ДЕРЕВО —
невелике дерево підродини яб-
луневих родини розових. Те са-
ме, що й айва довгаста.

502
КЁЛА —
трав'яниста рослина родини се-
лерових (зонтичних). Те саме,
що й амі зубна.

503

КЕНДИР КОНОПЛЯНИЙ
кендырь коноплевий
Trachomitum cannabinum —
багаторічна трав'яниста корене-
вищна рослина родини барвін-
кових. Стебла прямі, зелені або
вишнево-червоні, 60—100 см зав-
вишки. Листки супротивні, зрід-
ка чергові, короткочерешкові, від
ланцетних до видовженояйцевид-
них, цілокраї. Квітки білі або
рожеві, в волотевидному су-
цвітті. Плід — листянка. Цвіте у
червні — серпні.

Поширення. Походить з Північ-
ної Америки. В СРСР культи-
вується в Московській області.
Сировина. Використовують ко-
реневища з корінням. Заготовля-
ють восени. Рослина неофіци-
нальна.
Хімічний склад. У коренях К. к.
містяться серцеві глікозиди (ци-
марин, апоканозид, циноканозид,
К-строфантин-β, жирні кислоти
(пальмітинова, стеаринова, ліно-
лева, олеїнова), тритерпенові спо-
луки, танін, каучук та сліди
алкалоїдів.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній меди-
цині коріння К. к. у вигляді від-
вару здавна використовуються як
сечогінний 3aсiб при захворю-
ваннях нирок, при серцевих хво-
робах та водянці. В науковій
медицині К. к. використовували
як кардіотонічний засіб. Фарма-
цевтичною промисловістю виго-
товлялися препарати цимарин і
кендозид. Випуск цих препара-
тів припинено у зв'язку з наяв-
ністю ефективніших засобів з
подібною дією.

5 0 4

КЕРМЕК ГМЕЛІНА
кермек Гмелина
Limonium gmelinii —
багаторічна трав'яниста гола рос-
лина родини кермекових. Стеб-
ло розгалужене, круглясте, 20—
60 см заввишки. Листки еліп-
тичні або оберненояйцевидні, всі
в прикореневій розетці. Квітки
дрібні, правильні, двостатеві, з
5-пелюстковими фіолетово-сині-
ми віночками, в коротких і щіль-
них колосах, що утворюють ма-
лорозгалужене щитковидно-піра-
мідальне суцвіття. Плід — одно-
насінний нерозкривний. Цвіте у
липні — серпні.
Поширення. Росте у Лівобереж-
ному Лісостепу, в Степу та на
півночі Криму на солончаках і
засолених луках.
Сировина, хімічний склад, фар-
макологічні властивості і вико-
ристання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Кермек широколистий.
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505
КЕРМЕК ШИРОКОЛИСТИЙ
кермек широколистный
Limonium plalyphyllum, сино-
нім — L. latifolia —
багаторічна трав'яниста рослина
родини кермекових. Стебло роз-
галужене, круглясте, 50—100 см
заввишки. Листки всі в прикоре-
невій розетці, великі (15—60 см
завдовжки і 3,5—12 см завширш-
ки), еліптичні або видовжено-
еліптичні, на верхівці — тупі або
заокруглені, з обох боків густо-
опушені пучкуватими волоска-
ми, розміщеними на горбочках.
Квітки дрібні, правильні, двоста-
теві, з 5-пелюстковими фіолето-
во-синіми віночками, у рідких
колосах, що утворюють велике
розлоге щитковидне суцвіття.
Плід — однонасінний, нерозкрив-
ний. Цвіте у липні — серпні.
Поширення. Росте на півдні Лі-
состепу, в Степу, в східній час-
тині Гірського Криму та в Пів-
денному Криму по степових ча-
гарниках, на узліссях та сухих
солонцях.

Сировина. Використовують ко-
рені, зібрані восени або рано
навесні. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Корені містять
дубильні речовини (9—19% ), га-
лову і елагову кислоти і барвни-
ки, виявляють фітонцидну актив-
ність.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина має в'яжу-
чі й кровоспинні властивості.
При вживанні відвару коренів
К. ш. хворими на гострі шлунко-
во-кишкові захворювання зни-
кають диспептичні явища, при-
пиняються проноси, поліпшуєть-
ся апетит. У народній медицині
К. ш. використовують при ката-
рах шлунка з підвищеною кис-
лотністю, при опущенні шлунка,
дизентерії, проносах та як кро-
воспинний засіб.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар коренів (20—
40 г сировини на 200 мл окропу) по
третині склянки 3—4 рази на день;
настойку із 100 г коренів К. ш. і 100 г
звіробою звичайного на 1,5 л горілки
п'ють при виразковій хворобі шлунка
по 1—2 столові ложки до їди про-
тягом двох місяців.

5 0 6

кизил —
кущ або невелике (до 8 м зав-
вишки) дерево родини дерено-
вих. Те саме, що й дерен справж-
ній.

5 0 7

КИЗИЛЬНИК ЧОРНОПЛОДИЙ
кизильник черноплодный
Cotoneaster melanocarpa —
невеликий (80—200 см заввишки)
кущ родини розових. Листки
чергові, яйцевидні або еліптич-
ні, цілокраї, на верхівці округлі,
тупі; зверху темно-зелені, роз-
сіяно-волосисті; зісподу — густо-
білоповстисті. Квітки двостате-
ві, правильні, 5-пелюсткові, по
5—15 у китице- або щитковид-
них суцвіттях; пелюстки округ-
лі, 3—4 мм завдовжки, білі, на-
прикінці цвітіння блідо-рожеві.
Плоди несправжні (яблуковидні),
яйцевиднокулясті, 6—7 мм у діа-
метрі, чорні, з білуватою пово-
локою. Цвіте у травні — червні.
Поширення. Кизильник чорно-
плодий росте розсіяно майже
по всій території України (крім
Криму) на кам'янистих схилах,
серед чагарників.
Сировина. Для лікарських по-
треб використовують траву (па-
гінці разом з листям) і плоди.
Заготовляють траву під час цві-
тіння рослини. Плоди вживають
свіжими. Рослина неофіциналь-
на.

Хімічний склад. Листя рослини
містить флавоноїди, глікозид,
аскорбінову кислоту (230—
250 мг% ). У плодах є алкалоїди,
кумарини, флавоноїди, аскорбі-
нова кислота (50 мг% ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Кизильник чорно-
плодий має діуретичні, жовчо-
гінні і в'яжучі властивості. У на-
роді настій трави вживають при
водянці, жовтяниці й проносах
різного походження. Плоди їдять
для покращення обміну речовин.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 сто-
лова ложка сировини на 200 мл окро-
пу, настоюють 1—2 години, проціджу-
ють) по чверті склянки 3—4 рази на
день.

5 0 8

КИНЗА —
однорічна трав'яниста рослина
родини селерових (зонтичних).
Те саме, що й коріандр посівний.

5 0 9

КИПАРИС ВІЧНОЗЕЛЕНИЙ
кипарис вечнозелёный
Cupressus sempervirens —
однодомна вічнозелена голона-
сінна деревна рослина родини
кипарисових, з пірамідальною
або розлогою кроною, до 30 м
заввишки. Листки лусковидні, пе-
рехреснопарні, темно- або ясно-
зелені, інколи з синюватим від-
тінком (на молодих екземпля-
рах — голчасті). Мікростробіли
(чоловічі шишки) дрібні, видов-
жені, з 2—6 мікроспорангіями
на нижньому боці лусок, оди-
ничні, на кінцях пагонів. Жіночі
шишки великі (до 3 см завдовж-
ки), майже кулясті, біля основи
приплюснуті, сірі або сірувато-
коричневі, блискучі, дерев'яни-
сті, достигають на другий рік,
складаються з 4—6 пар щитко-
видних багатогранних лусок з
обов'язковим шипиком.
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Поширення. Батьківщина кипа-
риса вічнозеленого — Північний
Іран, Мала Азія, острови Егєй-
ського моря, Кріт і Кіпр. У Кри-
му його вирощують як деко-
ративну рослину.
Сировина. З лікувальною метою
використовують повністю достиг-
лі шишки. Рослина неофіци-
нальна.
Хімічний склад. Кипарис вічно-
зелений містить 0,2—0,5 % ефір-
ної олії, основними компонента-
ми якої є α-пінен (22—55 % ),
й-3-карен (12—32%), лимонен
(3—5%), терпінолен (1,5—6%),
β-пінен (1,5—5% ) і камфен (0,5—
4% ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В зелених насаджен-
нях Криму кипарис вічнозелений
виконує естетичну, санітарну та
гігієнічну функції, збагачує по-
вітря біологічно активними речо-
винами. Леткі фітонциди кипари-
са знезаражують повітря від
шкідливих мікроорганізмів (на
40—56%), особливо від збудни-
ків запальних захворювань ди-
хальних шляхів, виявляють пози-
тивну терапевтичну дію на хво-
рих з хронічними неспецифіч-
ними захворюваннями легень.
Ароматерапія вдало доповнюєть-
ся елементами рефлекторної есте-
тотерапії за рахунок краси самих
рослин, незвичайної форми листя
і гами кольорів, які благотворно
впливають на центральну і веге-
тативну нервові системи. Поєд-
нання високих декоративних яко-
стей з антимікробною активністю
летких виділень робить цю рос-
лину невід'ємною належністю зе-
лених насаджень знаменитих при-
морських здравниць Криму. Від-
вар шишок використовують у на-
родній медицині для місцевих
ванн при подагрі.
Лікарські форми і застосування.
ЗОВНІШНЬО — беруть третину відра
шишок, доливають доверху водою,
кип'ятять 15—20 хвилин, охолоджують
до температури 30—40º і використо-
вують для місцевих ванн при подагрі
(процедуру закінчують, коли темпера-
тура відвару стане кімнатною).
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КИСЛЕ ДЕРЕВО —
гілляста листопадна колюча ку-
щова рослина родини барбари-
сових. Те саме, що й барбарис
звичайний.

КИСЛИЧ ЗВИЧАЙНИЙ —
гілляста листопадна колюча ку-
щова рослина родини барбарисо-
вих. Те саме, що й барбарис
звичайний.

КИСЛЯНКА —
гілляста листопадна колюча ку-
щова рослина родини барбари-
сових. Те саме, що й барбарис
звичайний.

5 1 3

КИТАЙСЬКЕ ДЕРЕВО —
дводомне листопадне дерево ро-
дини евкомієвих, до 20(30) м
заввишки. Те саме, що й евкомія
в' язолиста.

5 1 4

КИТАЙСЬКИЙ РАПОНТИК —
багаторічна трав'яниста рослина
родини гречкових. Те саме, шо й
ревінь тангутський.

5 1 5

КИТАЙСЬКИЙ ФІНІК —
колючий розлогий кущ або не-
велике (до 3 м заввишки) де-
рево родини жостерових. Те саме,
що й зизифус справжній.

5 1 6

КИТАЙСЬКИЙ ЯСЕН —
листопадне дерево родини сима-
рубових. Те саме, що й айлант
найвищий.

517
КИТЯТКИ ВЕЛИКІ
истод большой
Polygala major —
багаторічна трав'яниста рослина
родини китяткових. Стебла чис-
ленні, прості, підведені, густо
облистнені, 40—50 см заввишки.
Листки чергові, цілокраї, обер-
ненояйцевидні до ланцетних або
лінійних; нижні листки не зібра-
ні в розетку, вони менші або
такі самі, як верхні листки. Квіт-
ки двостатеві, неправильні, зібра-
ні в багатоквіткові (до 30—50 кві-
ток) верхівкові китиці; віночок
рожевий, синій до фіолетового
або білий, 14—15 мм завдовжки.
Плід — сплюснута з боків двогніз-
да коробочка. Цвіте у травні —
липні.
Поширення. Китятки великі трап-
ляються в Криму на вапняках.
Сировина, хімічний склад, фарма-
кологічні властивості і викори-
стання, лікарські форми і засто-
сування — усе так, як у статті
Китятки гіркуваті.
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518
КИТЯТКИ ГІРКУВАТІ
истод горьковатый
Polygala amarella —
багаторічна трав'яниста рослина
родини китяткових. Стебло біля
самої основи розгалужене, з ви-
східними гілками, 5—20 см зав-
вишки. Листки чергові, прості, ці-
локраї; приземні листки трохи
більші, оберненояйцевидні, тупі,
зібрані розеткою; стеблові — дов-
гасті, гоструваті, біля основи
клиноподібно звужені. Квітки
двостатеві, неправильні, на корот-
ких квітконіжках, блакитні або
білі, 3,5—4 мм завдовжки, зі-
брані верхівковими китицями; при
основі квітконіжок є 3 при-
квітки, з яких середній довший
за два бокові. Плід — обернено-
яйцевидна сплюснута коробочка.
Цвітуть у травні — червні.
Поширення. Китятки гіркуваті
ростуть на Поліссі й зрідка в
північній частині Лісостепу на
вологих і вогкуватих луках, бо-
лотяних місцях і торфови-
щах.

Сировина. Для виготовлення лі-
ків використовують усю росли-
ну (Herba Polygalae, синонім —
Herba Amarellae). Збирають її
на початку цвітіння разом з ко-
рінням. Сушать сировину на
вільному повітрі (у затінку чи на
сонці) або в приміщенні, яке доб-
ре провітрюється. Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад. Рослина містить
сапонінові речовини (сенегін, по-
лігалову кислоту), глікозид га-
ультерин, таніни, жирну та ефір-
ну олії.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Китятки гіркуваті ви-
користовують як ефективний від-
харкувальний засіб при гострих
і хронічних захворюваннях ле-
гень і верхніх дихальних шляхів
(ларингіт, бронхіт, бронхіальна
астма, туберкульоз, емфізема та
запалення легень). Крім того,
рослину використовують при від-
сутності апетиту, катарі шлунко-
во-кишкового тракту, при слизи-
стих проносах з виділенням слизу
і як засіб, що сприяє збільшенню
кількості молока у жінок-году-
вальниць. Як зовнішній засіб ки-
тятки використовують для ліку-
вання наривів та екземи.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— настій (1 чайна ложка
сировини на 400 мл окропу, настояти
2 години, процідити) по півсклянки
4 рази на день до їди.
ЗОВНІШНЬО — одержану після про-
ціджування настою кашкоподібну ма-
су використовують для припарок. Пре-
парати китяток гіркуватих не токсичні,
без побічної дії.
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КИТЯТКИ ЗВИЧАЙНІ
истод обыкновенный
Polygala vulgaris —
багаторічна трав'яниста росли-
на родини китяткових. Стебел
багато, вони прості або у верх-
ній частині розгалужені, май-
же голі, біля основи висхідні,
15—30 см заввишки. Листки чер-
гові, прості, цілокраї; нижні —
яйцевидні або округлояйцевидні,
0,5—2 см завдовжки, при осно-
ві — звужені в черешок, тупува-
ті, інші — лінійно-ланцетні, си-
дячі, гострі, довші за нижні. Квіт-
ки двостатеві, неправильні, 5-пе-
люсткові, сині, в рідких китицях;
приквітки не перевищують дов-
жину квіткових бруньок і не
утворюють на верхівці суцвіття
чубок. Плід — коробочка. Цвітуть
у червні — липні.
Поширення. Ростуть на вологих
луках у Карпатах, рідше — на
Розточчі-Опіллі і на Поліссі.
Сировина. Використовують тра-
ву, зібрану під час цвітіння
рослини, і корені, які копають
восени. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Рослина містить
значну кількість сапонінів.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Відвар трави з коре-
нями використовують як відхар-
кувальний засіб при гострих і хро-
нічних катарах гортані, бронхів
і легень.
Лікарські форми і застосування.
Відвар (5—10 г подрібнених коренів і
трави на 300 мл окропу) по 1 столовій
ложці 4 рази на день.
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КИТЯТКИ СИБІРСЬКІ,
сибірська сенега;
истод сибирский
Polygala sibirica —
багаторічна трав'яниста рослина
родини китяткових. Мають неве-
лике багатоголове кореневище,
яке переходить у стрижневий,
малорозгалужений корінь. Стеб-
ла численні, притиснутоопушені,
слабо розгалужені, 10—25 см
заввишки. Листки чергові, цілісні,
цілокраї, черешкові, еліптично-
ланцетні, зверху коротко опуше-
ні, знизу — голі, завдовжки 15—
35 мм, завширшки 9—10 мм. Квіт-
ки двостатеві, неправильні, блі-
до-фіолетові або синюваті, на по-
никлих квітконіжках, зібрані в
однобічні пазушні, рідше вер-
хівкові китиці. Плід — двогнізда,
сплюснута округло-серцевидна
коробочка. Цвіте у травні —
липні.

Поширення. Китятки сибірські
ростуть на вапнякових сухих
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кам'янистих схилах, крейдяних
та глинистих відслоненнях у Лі-
состепу (по Дністру і його при-
токах), на південному сході в
басейні Дінця і на півдні До-
нецької області (вододіл річок
Кальміусу та Міусу).
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
кореневища з коренями (Radix
Polygalae sibiricae). Перед в'янен-
ням надземної частини корені ви-
копують, старанно очищають від
землі (мити у воді не можна)
і сушать на вільному повітрі
(у затінку чи на сонці) або в
приміщенні з доброю вентиля-
цією. Сухої сировини виходить
30—32 % . Строк придатності —
4 роки. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад — як у китяток
гіркуватих.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Китятки сибірські
використовують як ефективний
відхаркувальний засіб при гост-
рих і хронічних захворюваннях
легень і верхніх дихальних шля-
хів (див. статтю Китятки гірку-
ваті). Поряд з цим рослину ви-
користовують при проносах, запа-
леннях сечового міхура, як гір-
коту для поліпшення апетиту,
а зовнішньо — як ранозагоюваль-
ний засіб.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар коренів (20 г
сировини на 200 мл окропу) по 1 сто-
ловій ложці 4—5 раз на день. Пре-
парати з китяток не токсичні, без
побічної дії.
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КИТЯТКИ ЧУБАТІ
истод хохлатый
Polygala comosa —
багаторічна трав'яниста рослина
родини китяткових. Стебел бага-
то, вони прості, майже голі, бі-
ля основи висхідні, 10—25 см
заввишки. Листки чергові, прості,
цілокраї, 3—3,5 см завдовжки
і 4—5 мм завширшки; нижні —
я й ц е в и д н о - е л і п т и ч н о д о в г а с т і ,
стеблові — лінійно-ланцетні. Кві-
тки двостатеві, неправильні, 5-
пелюсткові, синьо-фіолетові або
рожеві, іноді в багатоквіткових
китицях; приквітки перевищують
довжину квіткових бруньок і
утворюють на верхівці суцвіття
чубок. Плід — коробочка. Цвітуть
у травні — червні.
Поширення. Ростуть на сухо-
дільних луках, узліссях, лісо-
вих галявинах, у степових за-
падинах на Поліссі і в Лісостепу,
рідше — в передгір'ях Карпат і
в степовій зоні.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Китятки звичайні.

5 2 2
КІНСЬКА ГРИВА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й сідач коноп-
левий.
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КІНСЬКИЙ ЧАСНИК ЧЕРЕШ-

КОВИЙ,
часникова трава;
чесночница лекарственная
Аllаrіа petiolata, синонім —
A. officinalis —
дворічна трав'яниста рослина ро-
дини капустяних (хрестоцвітих).
Стебло 25—100 см заввишки,
прямостояче, малорозгалужене,
голе, внизу — маловолосисте.
Листки з сизуватою поволокою,
цілісні; прикореневі — яйцевид-
но-серцевидні; верхні — яйцевид-
но-трикутні, короткочерешкові.
Квітки двостатеві, правильні, 4-
пелюсткові, білі, у верхівкових
китицевидних суцвіттях. Плід —
стручок. Цвіте у квітні — червні.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України в листяних та мі-
шаних лісах, по чагарниках, як
бур'ян у садах і парках.
Сировина. Використовують насін-
ня і листя, зібране під час цві-
тіння рослини. Рослина неофі-
цинальна.

Хімічний склад. Листки містять
глікозид синігрин, аскорбінову
кислоту, флавоноїди, смоли тощо.
Насіння містить близько 30 %
гірчичної олії.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Настій трави вжива-
ють при бронхіальній астмі, про-
носах та як глистогінний засіб.
Товчене насіння іноді використо-
вують замість гірчичників.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—настій трави (1 чайна
ложка трави на 200 мл окропу,
настоюють до охолодження) по 1 сто-
ловій ложці 4—5 раз на день.
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КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ —
дерево з густою розлогою кро-
ною родини кленових. Те саме,
що й клен звичайний.
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КЛЕН ЗВИЧАЙНИЙ,
клен гостролистий;
клён остролистный
Acer platanoides —
дерево з густою розлогою кро-
ною родини кленових. Стовбур
колоновидний з поздовжньо-трі-
щинуватою темно-сірою корою,
25—30 м заввишки. Листки су-
противні, 5—7-лопатеві, з обох
боків зелені, основа серцевидна;
лопаті тонкозагострені, з 1 —
З зубцями, виїмки між ними за-
округлені. При зриванні листків
з черешків виділяється молоч-
ний сік. Квітки дрібні, правиль-
ні, в прямостоячих щитковидних
суцвіттях. Віночок зеленаво-жов-
тий. Плід — подвійна крилатка.
Цвіте у квітні — травні.
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Поширення. Росте по всій тери-
торії України в листяних і мі-
шаних лісах. Вирощують його
у парках і вуличних насаджен-
нях.
Сировина. Використовують сік і
молоде листя. Ця сировина не
заготовляється і аптеками не
відпускається.
Хімічний склад ще недостатньо
вивчено. Сік містить цукор (1,4 % )
і каучук (1,1%), листки — ду-
бильні речовини, каучук, алка-
лоїди, каротин (13,2 мг% ), аскор-
бінову кислоту (до 268 мг% )
тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати К. з. ви-
користовують лише в народній
медицині. Вони виявляють ан-
тисептичні, протизапальні, зне-
болювальні, ранозагоювальні, се-
чогінні та жовчогінні властивості.
Свіжий сік п'ють як загально-
зміцнюючий засіб, при радикулі-
тах, з нього приготовляють квас
та інші напої. Настій або відвар
молодого листя вживають як
тонізуючий засіб, при жовтяниці,
нирковокам'яній хворобі та для
лікування цинги, а в німецькій
народній медицині — як засіб, що
посилює статеву діяльність у чо-
ловіків.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій листя (1 сто-
лова ложка свіжого або сухого лис-
тя на склянку окропу), пити охолод-
женим по чверті склянки 3—4 рази
на день; настойку листя (20 г листя
на 100 мл 40 % -ного спирту) по 20—
30 крапель 3 рази на день перед
їдою.
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КЛОПОГОН ДАУРСЬКИЙ —
багаторічна трав'яниста полікар-
пічна дводомна рослина родини
жовтецевих. Те саме, що й ци-
міцифуга даурська.
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ключики —
багаторічна ранньовесняна тра-
в'яниста рослина родини перво-
цвітих. Те саме, що й перво-
цвіт весняний.

5 2 8
КМИН ЗВИЧАЙНИЙ
тмин обыкновенный
Сатит carvi —
дворічна трав'яниста рослина ро-
дини селерових (зонтичних).
Стебло голе, від середини роз-
галужене, 30—80 см заввишки
Листки чергові, довгасті, 2—З-
перисті, кінцеві частки у них
лінійні, закінчуються коротким
м'яким зістрям. Квітки дрібні,
правильні, двостатеві, білі або
рожеві, у складних зонтиках.
Плід — двосім'янка. Цвіте у черв-
ні — липні. ПЛОДИ дозрівають у
липні — серпні.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України на луках, узліс-
сях, лісових галявинах, по бал-
ках. Вирощується як ефіроолій-
на рослина.
Заготівля і зберігання. Викори-
стовують плоди (Fructus Carvi),
зібрані, коли плоди перших зон-
тиків уже побуріли, а решта ще
зелені. Заготівлю краще прово-
дити зранку або ввечері, щоб
запобігти обсипанню зрілих пло-
дів. Зрізані рослини зв'язують у
снопики і ставлять під намет
для достигання. Потім їх обмо-
лочують і відділяють плоди на
віялках або решетах. Зберігають
у сухих, добре провітрюваних
приміщеннях. Строк придатнос-
ті — 3 роки. Сировина відпускає-
ться аптеками.
Хімічний склад. Плоди К. з. мі-
стять флавоноїди (кверцетин і
кемпферол), жирну олію, дубиль-
ні речовини та 3—7 % ефірної
олії, до складу якої входять
карвон, лимонен, карвакрол, ди-
гідрокарвон, дигідрокарвеол та ін-
ші терпеноїди.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Плоди К. з. вияв-
ляють бактерицидну, спазмолі-
тичну, анестезуючу, відхарку-
вальну, проносну і жовчогінну
дію, вони збільшують потовиді-
лення й діурез. Використовують
К. з. для поліпшення травлення,
при атонічних запорах, метео-
ризмі, хронічних холециститах,
як знеболюючий засіб при аль-
гоменореї та як засіб, що сприяє
виділенню молока у матерів-го-
дувальниць. Плоди К. з. входять
до складу вітрогінного чаю, шлун-
кового чаю та заспокійливого
чаю. Всю рослину використову-
ють у їжу.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — кминна олія (Oleum
Carvi) по 1—3 краплі на грудочці
цукру тричі на день; кминна вода
(Aqua Carvi) по 1 чайній ложці
при кишкових кольках у дітей; настій
насіння (20 г подрібненого насіння
на 200 мл окропу) по половині —
третині склянки 2—3 рази на день
до їди (як вітрогінний засіб прийма-
ють після їди). ЗОВНІШНЬО — розчин
кминної олії в соняшниковій олії
(2:100) для розтирання грудей при
простудних захворюваннях і проти
шкірних паразитів.



206

529

КНІК БЕНЕДИКТИНСЬКИЙ,
хрестовий корінь;
кник бенедиктинский
Cnicus benedictus, синонім —
Carduus benedictus —
однорічна, рідше дворічна паву-
тинистоволохата трав'яниста рос-
лина родини айстрових (склад-
ноцвітих). Стебло прямостояче,
колюче, липкозалозисте, 30—
50 см заввишки, з полеглими
гілками. Листки сірувато-зелені,
перистороздільні або зубчасто-
лопатеві, з колючками на зуб-
чиках; прикореневі листки до ос-
нови звужені в крилатий чере-
шок, стеблові — чергові, сидячі.
Квітки дрібні, трубчасті, жовта-
ві, зібрані одиничними кошиками
на верхівці стебла й кінцях гі-
лок; обгортка з жовтавих колю-
чих листочків. Плід — сім'янка.
Цвіте у червні — липні.
Поширення. Дико росте на Кав-
казі і в Середній Азії. На Укра-

їні рослину розводять у садах.
Інколи дичавіє.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
траву (Herba Cnici benedicti, си-
нонім — Herba Cardui benedicti),
яку заготовляють під час цві-
тіння рослини. Збирають верхів-
ки стебел і прикореневі листки.
Сушать на вільному повітрі в за-
тінку або в сушарках при тем-
пературі, не вищій за 45°. Сухої
сировини виходить 20—25 % . Збе-
рігають у сухому приміщенні.
Хімічний склад. Трава кніку бе-
недиктинського містить сескві-
терпеновий лактон кніцин (0,2 % ),
гіркі й дубильні речовини, смо-
ли (5%), стерини, слиз, ефірну
олію, аскорбінову кислоту.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В науковій меди-
цині настій трави рослини ви-
користовують як засіб, що збуд-
жує апетит і поліпшує травлен-
ня. Ці властивості рослини зу-
мовлені наявністю в ній гліко-
зиду кніцину, який у терапев-
тичних дозах підвищує чутли-
вість до смакових подразників,
стимулює виділення шлункового
соку і зменшує ферментацію
в кишках; великі дози спри-
чинюють печіння, блювання, ко-
ліки і пронос. У народній меди-
цині рослину використовують при
подагрі, жовтяниці, запорах, ато-
нії шлунково-кишкового тракту
після запальних процесів, при
бронхіальній астмі, катарах ди-
хальних шляхів і як засіб, що
стимулює нервову систему і ре-
гулює менструальний цикл. Су-
міш потовченої свіжої трави
з хлористим амонієм використо-
вують для лікування раку
шкіри.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 сто-
лова ложка сировини на 400 мл
окропу, настоюють 1 годину) по
півсклянки 4 рази на день до їди;
чай з трави рослини (1 чайна лож-
ка сировини на 200 мл окропу, настою-
ють 10 хвилин) п'ють по 1 склянці
вранці натщесерце і ввечері як за-
гальнозміцнюючий засіб після три-
валої виснажливої хвороби; одну сто-
лову ложку суміші трави кніку (20 г),
полину гіркого і золототисячника ма-
лого (по 10 г) настоюють 10 хвилин
на склянці окропу і п'ють по пів-
склянки 3 рази на день за 30 хви-
лин до їди для збудження апетиту;
одну столову ложку суміші (порів-
ну) трави кніку, плодів барбарису
звичайного, бруньок берези бородав-
частої, листків горіха волоського, тра-
ви звіробою звичайного і деревію
звичайного настоюють 10 хвилин на
склянці окропу і випивають протя-
гом дня за 2—3 прийоми при гепа-
титі; столову ложку суміші (порів-
ну) трави кніку, кори крушини лам-
кої, плодів кмину звичайного, трави
звіробою звичайного і деревію звичай-
ного настоюють 10 хвилин на склян-
ці окропу і п'ють по 2—3 склянки
на день при цирозі печінки. Вжива-
ти препарати кніку при захворюван-
нях нирок ПРОТИПОКАЗАНО.

530

КОЗАЧИЙ ЗАЛІЗНЯК —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Те саме, що
й залізняк колючий.

531
КОЗЕЛЬЦІ ЛУЧНІ
козлобородник луговой
Tragopogon pratensis —
дворічна трав'яниста рослина ро-
дини айстрових (складноцвітих).
Стебло пряме, розгалужене, 30—
120 см заввишки. Листки чер-
гові, сидячі, лінійні або ланцетні,
тонкозагострені, цілокраї, до ос-
нови розширені. Квітки язичкові,
яскраво-жовті, з чорно-фіолето-
вими пиляками, в кошиках; квіт-
коноси під кошиками трохи по-
товщені, листочки обгортки до-
рівнюють крайовим квіткам і ко-
ротші за сім'янки. Плід — сім'ян-
ка з довгим носиком або без ньо-
го; на верхівці є чубок, складе-
ний з нерівних перистих щети-
нок, при основі зрослих у кільце.
Цвіте у травні — вересні.
Поширення. Козельці лучні рос-
туть на луках у Карпатах.
Сировина. З лікувальною метою
використовують коріння і листя.
Коріння заготовляють восени або
рано навесні, викопуючи лише
однорічні рослини. Рослина не-
офіцинальна.

Хімічний склад слабо вивчено.
Відомо, що в коренях є крох-
маль, інулін та білки. Всі частини
рослини містять гіркий молочний
сік
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Козельці лучні вико-
ристовують як діуретичний, ан-
тисептичний, протизапальний і
ранозагоювальний засіб. Відвар
коріння п'ють при кашлі, жовчно-
кам'яній і нирковокам'яній хво-
робах, золотусі, сверблячці та
інших захворюваннях шкіри. Для
гоєння гнійних ран і виразок
використовують свіже подрібне-
не листя рослини. Цінують ко-
зельці і як їстівну рослину.
Для їжі придатне молоде листя
і коріння. З листя готують са-
лати (як протицинготний засіб),
а очищене від шкірки варене
коріння використовують для ві-
негретів або готують, як цвітну
капусту. Щоб зменшити гіркоту
коріння, його вимочують півго-
дини в солоній воді. Порошок
з листя козельців використо-
вують узимку для заправки супів
(1 чайна ложка на порцію супу).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар коріння (2 чай-
ні ложки сировини на 200 мл окро-
пу, варять 10 хвилин, настоюють
2 години, проціджують) по 1 столо-
вій ложці 3—4 рази на день; са-
лат: молоде листя козельців замочу-
ють на 30 хвилин у солон-ій воді,
виймають, підсушують на рушнику чи
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салфетці, додають зеленої цибулі,
дрібно січуть, солять і заправляють
вершками (на 200 г листя козельців
беруть 50 г зеленої цибулі, 40 г
вершків та сіль).

532
козлики —
багаторічна трав'яниста гола або
короткопухнаста кореневищна
рослина родини селерових (зон-
тичних). Те саме, що й бедри-
нець ломикаменевий.

533
КОЗЛЯТНИК ЛІКАРСЬКИЙ,
чокабук;
козлятник лекарственный
Galega olficinalis —
багаторічна трав'яниста рослина
родини бобових. Стебло висхідне,
розгалужене, голе або розсіяно-
волосисте, 40—80 см заввишки.
Листки непарноперисті, з 4—
10 пар бокових довгасто-лінійних
або лінійно-ланцетних листочків.
Квітки неправильні, ясно-голубі,
зрідка білі, в щільних багатоквіт-
кових пазушних китицях. Плід —
біб. Цвіте у червні — серпні.
Поширення. Росте на берегах
річок, по чагарниках, на вологих
місцях і узліссях у горах Криму,
на плавневих солонцях у пониззі
Дніпра, зрідка — на півдні Лісо-
степу і в степових районах Пра-
вобережжя.
Заготівля і зберігання. Викори-
стовують траву (Herba Galegae).
Збирають під час цвітіння рос-
лини, зрізуючи верхні трав'янисті
частини. Сушать під наметом або
в сушарці при температурі до 40°.
З 4 кг сирої трави виходить 1 кг
сухої. Зберігають у сухому місці.
Рослина неофіцинальна.

ХІМІЧНИЙ склад. Трава містить
сапоніни, алкалоїд галегін, глі-
козид галютеолін, дубильні й гір-
кі речовини тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медици-
ні К. л. використовують як се-
чогінний і потогінний засіб, при
легких формах діабету, порушен-
нях обміну речовин, для підви-
щення секреції молока у матерів-
годувальниць, при укусах змій.
Зовнішньо відвар трави К. л. вико-
ристовують при захворюваннях
шкіри (екзема, лишай).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 чайна
ложка на 1 склянку окропу) по 1 сто-
ловій ложці 4—5 раз на день.

534

кокиш —
дворічна трав'яниста сіро-зелєна
з молочним соком рослина ро-
дини айстрових (складноцвітих).
Те саме, що й латук дикий.

535
КОЛЮЧКА —
багаторічна сірувато-зелена
рослина родини селерових
(зонтичних). Те саме, що й
миколайчики польові.
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536

КОМОННИК ЛУЧНИЙ,
лизун;
сивец луговой
Succisa pratensis —
багаторічна кореневищна трав'я-
ниста рослина родини черса-
кових. Стебло прямостояче, прос-
те, волосисте, 40—80 см заввиш-
ки, з двома супротивними квітко-
носними пагонами на верхівці.
Листки супротивні, цілокраї; при-
кореневі — довгочерешкові, яйце-
видно-еліптичні; стеблові — лан-
цетні, зростаються з черешками
в коротку піхву. Квітки дрібні,
зібрані в щільну головку; віночок
чотирилопатевий, ліловий або
синьо-ліловий. Плід — сім'янка.
Цвіте у квітні — травні.
Поширення. Росте в лісових,
лісостепових і зрідка в степо-
вих районах України.
Сировина. Використовують тра-
ву, зібрану під час цвітіння
рослини, і кореневище з коре-
нями, які копають восени або
навесні. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Рослина містить
сапоніни, дубильні речовини і
невивчений глікозид.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Кореневище з коре-
нями використовують як сечогін-
ний засіб при набряках та як
глистогінний засіб. Відвар трави
має сечогінні й відхаркувальні
властивості. Зовнішньо відвар
рослини використовують для за-
гоювання ран та в боротьбі з
коростою.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — порошок кореневища
з коренями, змішаний з цукром, прий-
мають по 1 чайній ложці при болях
у шлунку й проти глистів; відвар
трави (1 столова ложка на 300 мл
окропу) п'ють при головних болях,
бронхіті й шлункових коліках.
ЗОВНІШНЬО — відвар (готують, як у
попередньому прописі) для обмивань
та примочок.

5 3 7

КОНВАЛІЯ ЗВИЧАЙНА,
кукуричка, маївка;
ландыш майский
Convallaria majalis —
багаторічна трав'яниста рослина
родини лілійних, заввишки 20—
30 см. Має довге повзуче розга-
лужене кореневище. Квітконосне
стебло прямостояче, просте, голе,
безлисте, коротше за листки.
Листки (їх 2, рідше 1 або 3)
прикореневі, видовженоланцетні
або еліптично-ланцетні, загост-
рені, звужені в черешок. Квітки
дзвониковидні, білі, запашні, в
однобічній 6—10-квітковій поник-
лій китиці. Плід — червона ку-
ляста ягода. Цвіте у квітні —
травні.
Поширення. Конвалія звичайна
росте по всій території України
у світлих мішаних і листяних
лісах, серед чагарників.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують

З види сировини: свіжі й су-
шені квітки (Flores Convallariae),
які збирають і сушать або цілими
суцвіттями або окремо, листя
(Folia Convallariae) і всю над-
земну частину, або траву (Нег-
ba Convallariae). Квітки, як і тра-
ву, заготовляють на початку
цвітіння рослини. Суцвіття реко-
мендується зрізувати якнайближ-
че до нижньої квітки, а траву —
на рівні нижніх плівкових лист-
ків (3—5 см від поверхні грун-
ту). Пожовклі квітки збирати не
можна. Збирати листя починають
за 1—2 тижні до початку цві-
тіння рослин, а закінчують, коли
рослини відцвітуть. Сушити си-
ровину треба в день збирання,
в затінку, розкладаючи її дуже
тонким шаром і час від часу
перемішуючи. Штучне сушіння
проводять при температурі 50—
60°. Сухої трави виходить 20—
23 % , листя — 20 % , квіток —
14 % . Висушені квітки зберігають
у ящиках (у домашніх умовах —
у добре закупорених банках),
а листя і траву — в мішках. Строк
придатності — 1 рік.
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Хімічний склад. Надземні частини
конвалії звичайної містять сер-
цеві глікозиди (конвалятоксин,
конвалозид, дезглюкохейроток-
син, валаротоксин та ін.), сапонін
конвалярин, флавоноїди (3-гліко-
зиди ізорамнетину, квертецину і
кемпферолу), яблучну і лимонну
кислоти. В квітках, крім того, є
ефірна олія.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати конвалії
звичайної регулюють діяльність
і підвищують тонус серця, заспо-
кійливо діють на центральну
нервову систему, збільшують ді-
урез. За характером дії вони
подібні до строфантину: при
внутрішньовенному введенні їхня
дія на організм настає через
3—10 хвилин, досягає максимуму
через 1—2 години і триває одну
добу. З другого боку, препарати
конвалії відзначаються майже
повною відсутністю кумулятив-
них властивостей (повністю виво-
дяться з організму за 3 доби)
і дужче вираженою брадикар-
дичною дією на серце. Ефектив-
ність препаратів конвалії при пе-
роральному введенні в організм
знижується і на перший план
виступає їхня седативна дія. В на-
уковій медицині настойку конва-
лії й новогаленовий препарат
корглікон призначають при гост-
рій і хронічній серцевій недостат-
ності, кардіосклерозі, пороках і
неврозах серця. Сумарний флаво-
ноїдний препарат конвафлавін,
який виробляють з трави кон-
валії, застосовують як жовчогін-
ний засіб при холециститах і хо-
лангітах.
Значно ширше використовує кон-
валію народна медицина. Всере-
дину настойку квіток вживають
як сечогінний засіб при різних
хворобах сечостатевих органів
та при набряках, при хворобах
шлунка та при кишкових колі-
ках. Розведеною настойкою (у
співвідношенні 1:10) промивають
очі при кон'юнктивітах. Настій
трави конвалії застосовують як
серцевий і снотворний засіб. У по-
єднанні з іншими лікарськими
рослинами (валеріана лікарська,
собача кропива п'ятилопатева,
глід криваво-червоний, м'ята пер-
цева, меліса лікарська та ін.) її
застосовують при тиреотоксикозі,
епілепсії, атеросклерозі, гіперто-
нічній хворобі, для збільшення
сечовиділення, при серцевій не-
достатності, при різних нерво-
вих станах, безсонні тощо. Пре-
парати конвалії протипоказані
при органічних змінах у серці
і судинах, гострому міокардиті,
ендокардиті та при різко вира-
женому кардіосклерозі. Крім усіх
вищезазначених випадків, неочи-
щені від сапонінів препарати кон-
валії ПРОТИПОКАЗАНІ при ка-
тарі шлунково-кишкового тракту

та при гострих захворюваннях
печінки і нирок.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку конвалії
(Tinctura Convallariae) на 70 % -ному
спирті у співвідношенні 1:10 призна-
чають по 15—20 крапель, дітям по
1 —12 крапель 2—3 рази на день;
корглікон (Corglyconum) вводять внут-
рішньовенно (повільно!) 1—2 рази
на добу з проміжком 8—10 годин
(дорослим — по 0,5—1 мл, дітям від
2 до 5 років — по 0,2—0,5 мл, від
б до 12 років — по 0,5—0,75 мл
в 10—20 мл 20 % -ного або 40 % -ного
розчину глюкози); конвафлавін (Соп-
vaflavinum) по 2 таблетки (0,02 г)
3 рази на день до їди протягом 3—
4 тижнів (при виникненні алергіч-
ного сипу, головокружінні та інших
побічних явищах приймання препарату
припиняють); настій трави (чайна
ложка сировини на 200 мл окропу)
по столовій ложці 3—4 рази на день
як серцевий і снотворний засіб; столо-
ву ложку суміші квіток конвалії зви-
чайної (10 г), листя меліси лікарсь-
кої (20 г), трави перстачу гусячого і
рути садової (по 30 г) настоюють на
1 склянці холодної води 3 години,
кип'ятять 5 хвилин, напарюють 15 хви-
лин і випивають ковтками за день
при атеросклерозі й гіпертонічній хво-
робі; столову ложку суміші трави
конвалії звичайної (10 г), насіння
фенхелю звичайного (20 г), листя
м'яти перцевої (ЗО г), коріння ва-
леріани лікарської (40 г) настоюють
15 хвилин на склянці окропу, про-
ціджують і приймають по 1 столо-
вій ложці 3—4 рази на день при
хронічному міокардиті, базедовій хво-
робі й епілепсії та як сечогінний
засіб при водянці серцевого поход-
ження; 30—35 крапель настойки кві-
ток конвалії додають до півсклянки
напару собачої кропиви п'ятилопа-
тевої (1 столова ложка трави на 200 мл
окропу, настоюють 10 хвилин) і одер-
жану суміш випивають протягом дня
за 5 разів при неврозах серця, без-
сонні, пригніченому стані, болях і
стисканні в ділянці серця. Конвалія —
отруйна рослина! Користуватися нею
треба після попередньої консульта-
ції з лікарем.

КОНОПЕЛЬНИК —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й сідач коно-
плевий.
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КОНОПЛІ ВОДЯНІ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й сідач ко-
ноплевий.

5 4 0

КОНОПЛІ ПОСІВНІ
конопля посевная
Cannabis sativa —
однорічна трав'яниста здебіль-
шого дводомна рослина родини
коноплевих. Стебло прямостояче,
просте, рідше — розгалужене, бі-
ля основи округле, до верхівки
ребристе, заввишки до 2 м і
більше. Листки шорсткі, супро-
тивні (вгорі чергові), довгочереш-
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кові, пальчастороздільні, з 5—9
довголанцетними, дрібнозазубре-
ними частками. Квітки одно-
статеві; тичинкові — з простою
оцвітиною з 5 білих або жовту-
ватих часток у китицях, зібра-
них у волотисте суцвіття; маточ-
кові — дрібні, сидячі, з оцвітиною
у вигляді облямівки, в пазуш-
них колосовидних суцвіттях.
Плід — горішок. Цвіте у червні —
серпні.
Поширення. На території Украї-
ни коноплі посівні культивують
як текстильну й олійну росли-
ну; вони часто дичавіють.
Сировина. Для лікарських потреб
використовують плоди (Semen
Cannabinis sativae), які частіше
називають конопляним сім'ям,
і верхівки стебел (з квітками
й листочками) з жіночих екзем-
плярів рослини (з матірки). Ко-
ноплі входили до VIII видання
Державної фармакопеї СРСР.
Хімічний склад. Конопляне сім'я
містить жирну олію (30—35 % ),
білки (15 % ), фітин (4—5 % ),
глікозид канабін (сліди), вітамін
К і холін. У траві конопель є глі-
козид канабін, алкалоїди, смо-
листі речовини, ефірна олія, каро-
тин та інші сполуки.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Настій трави коно-
пель використовують у народній
медицині як седативний, болета-
мувальний та снотворний засіб.
Препарати з плодів конопель
(у вигляді настою, або так званого
конопляного молока) викорис-
товують як очисний, сечогінний,
пом'якшувальний, обволікаючий
та загальнозміцнюючий засіб.Їїх
призначають при запаленнях
травного тракту та сечостатевих
шляхів (гонорея, олігурія, катар
сечового міхура, альбумінурія,
запалення передміхурової зало-
зи), при геморої, водянці, зо-
лотусі, туберкульозі легень, нер-
вовому виснаженні й гіпогалак-
тії. Підсмажене конопляне сім'я
з сіллю рекомендується народ-
ною медициною як засіб, що по-
силює статеву діяльність. У вигля-
ді припарок або примочок (як
пом'якшувальний і болетамуваль-
ний засіб) конопляне сім'я засто-
совують при маститі, хронічному
ревматизмі, чиряках, наривах,
опіках, потертостях тощо. Есен-
цію з свіжозібраної трави коно-
пель (верхівки стебел з квітками
й листочками) застосовують у го-
меопатії.
Лікарські форми І застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (1 столова лож-
ка подрібнених плодів на 500 мл
окропу, настоюють 1 годину) по пів-
склянки 4 рази на день до їди,
підсолоджуючи медом; настій з верхі-
вок стебел матірки (1 чайна ложка си-
ровини на 200 мл окропу, настоюють
2—4 години) по дві склянки на день
ковтками, підсолоджуючи медом; ко-
нопляне молоко (50 г плодів проми-

вають гарячою водою, висипають у че-
реп'яну посудину, додають 1 столову
ложку цукру і розтирають, поступо-
во підливаючи півтори склянки ок-
ропу; одержану емульсію проціджу-
ють і віджимають через марлю) п'ють
по кілька склянок на день, поліп-
шуючи смакові якості додаванням
фруктового соку, цукру, какао або
чорної кави; 2 склянки суміші (по-
рівну) конопляного сім'я і гарбузо-
вого насіння розтирають у череп'я-
ній, посудині, поступово підливаючи
З склянки окропу, проціджують і від-
жимають через марлю і одержану
емульсію випивають за день, під-
солоджуючи цукром або медом, при
нирковокам'яній хворобі, що супрово-
диться гематурією і затримкою сечі
внаслідок спазматичних явищ (курс
лікування тривалий).
ЗОВНІШНЬО — припарки або при-
мочки з м'ятого сім'я; гаряче ко-
нопляне молоко (2 частини сім'я на
1 частину окропу) змішують з каш-
коподібною масою зіскобленого сві-
жого зеленого м'якуша (камбію) бу-
зини чорної або терну звичайного
і прикладають до запалених місць
при бешисі (підсохлі пов'язки заміня-
ють свіжими, доки не зникне за-
палення).
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КОНОПЛІ СОБАЧІ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й сідач
коноплевий.

5 4 2

КОНОТОПЦІ —
дводомна багаторічна трав'янис-
та білоповстиста рослина роди-
ни айстрових (складноцвітих). Те
саме, що й котячі лапки дво-
домні.
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КОНЮШИНА БІЛА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини бобових. Те саме, що й
конюшина повзуча.
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КОНЮШИНА ГІРСЬКА
клевер горный
Trifolium montanum —
багаторічна трав'яниста притис-
нутоволосиста рослина родини
бобових. Квітконосні стебла пря-
мостоячі, біля основи висхідні,
нерозгалужені, 20—70 см заввиш-
ки. Листки трійчасті; листочки
видовженоеліптичні або ланцет-
ні, жорсткі, з дуже виразними
жилками, дрібно- і гостропил-
часті, знизу волосисті. Квітки
дрібні, неправильні, білі, у ба-
гатоквіткових щільних одиничних
(або їх дві) головках. Плід —
біб. Цвіте у травні — серпні.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України в світлих лісах
по узліссях, серед чагарників,
на сухих луках, схилах балок,
по лучних степах.
Сировина. Для виготовлення лі-
ків використовують траву (Нег-
ba Trifolii montani) або окремо
суцвіття (Flores Trifolii montani).
Заготівлю проводять під час цві-
тіння рослини. Рослина неофі-
цинальна.

Хімічний склад. Трава містить
глікозиди, трифолін, ізотрифолін,
ефірну олію, жирну олію, вітамін
С (в листках близько 200 мг%).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній меди-
цині рослина відома як засіб,
що виявляє відхаркувальну, се-
чогінну та протизапальну дію.
Використовується у вигляді на-
стою або відвару трави при за-
хворюванні бронхів і легень, при
набряках різного походження, як
шлунковий засіб, при болях у жи-
воті. Міцний відвар трави п'ють
натщесерце при грижі. Суцвіття
заварюють як чай і п'ють при
білях у жінок та при геморої.
Зовнішньо у вигляді припарок
відвар квіток використовують при
наривах і опіках, а у вигляді
сидячих ванн — при геморої.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 сто-
лова ложка трави на 200 мл окро-
пу, настоюють 1—2 години) по трети-
ні склянки 3 рази на день; відвар
трави (1 столова ложка трави на 200 мл
окропу, кип'ятять 5 хв, настоюють 30—
40 хв) по третині склянки 3 рази
на день.
ЗОВНІШНЬО — відвар квіток (готують,
як у попередньому прописі) для при-
парок і місцевих ванн.
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КОНЮШИНА ЛУЧНА
івасик, конюшина червона, око
козине;
клевер луговой
Trifolium pratense —
багаторічна трав'яниста розсіяно-
опушена рослина родини бобо-
вих. Стебла численні, висхід-
ні, дуговиднозігнуті, розгалужені,
20—60 см заввишки. Листки трій-
часті; листочки широкояйцевид-
ні або видовжені, цілокраї, часто
з виїмкою на верхівці. При-
листки яйцевидні, плівчасті, на
дві третини прирослі до черешка,
різко звужені в тоненьке віст-
ря. Квітки дрібні, неправильні,
сидячі, рожеві, червоні або пур-
пурові, у головчастих суцвіт-
тях на верхівках пагонів; чашеч-
ка з 10 жилками, зовні воло-
хатоопушена. Плід — біб. Цвіте
у травні — серпні.
Поширення. Конюшина лучна
трапляється на узліссях, серед
чагарників, по тальвегах балок,
на заплавних луках по всій тери-
торії України.

Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
головки-суцвіття (Flores Trifolii
pratensis). Збирають їх разом
з верхівковими листочками під
час повного цвітіння рослини.
Після попереднього пров'ялю-
вання на сонці сировину досу-
шують під накриттям або в при-
міщенні, яке добре провітрюється,

стежачи за тим, щоб головки
не пересохли і не обсипалися.
Сухої сировини виходить 20 %.
Рослина неофіцинальна. В до-
воєнні роки сировину експорту-
вали в досить великій кількості
за кордон.
Хімічний склад. Суцвіття коню-
шини лучної містять глікозиди
трифолін та ізотрифолін, ду-
бильні речовини, ефірну і жир-
ну олії, саліцилову кислоту та
інші органічні кислоти, каро-
тин, вітаміни С, Е, В1, В2, К та
інші корисні речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Конюшина лучна має
відхаркувальну, сечогінну, пото-
гінну, протизапальну та бактери-
цидну властивості. Найчастіше
її застосовують як відхаркуваль-
ний засіб при запальних захворю-
ваннях верхніх дихальних шляхів.
Є вказівки на добрий терапевтич-
ний ефект при лікуванні конюши-
ною лучною бронхіальної астми,
анемії, циститу, дисменореї та
хронічного ревматизму. Настойку
суцвіть вживають при атероскле-
розі, який супроводиться головни-
ми болями і шумом у вухах, але з
нормальним артеріальним тис-
ком. Як сечогінний засіб рос-
лину використовують при набря-
ках серцевого і ниркового по-
ходження. Місцево, у вигляді
припарок, настій або відвар су-
цвіть конюшини використовують
при абсцесах, опіках і болях у
суглобах. Свіже подрібнене листя
прикладають до гнійних ран і ви-
разок, а свіжим соком рослини
лікують алергічні ураження очей.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО —настій суцвіть (3 чай-
ні ложки сировини на 1 склянку ок-
ропу, настоюють 1 годину) по чверті
склянки 4 рази на день за 20 хви-
лин до їди; настойка суцвіть (40 г
сировини на 500 мл 40 % -ного спирту,
настоюють 10 діб) по 20 мл перед
обідом або перед сном при атеро-
склерозі (курс лікувпння — її місяці з
перервою на 10 днів. При необхідності
курс лікування повторюють через 6 мі-
сяців); столову ложку суміші (порівну)
суцвіть конюшини лучної, листя
м'яти перцевої і трави золототисяч-
ни ка малого заливають 300 мл окро-
пу, настоюють до охолодження і п'ють
по півсклянки 3 рази на день за
30 хвилин до їди для покращення
травлення; 3 столові ложки суцвіть
конюшини лучної заварюють у склян-
ці окропу, настоюють до охолодження
і п'ють як чай при болісних мен-
струаціях і маткових кровотечах.
ЗОВНІШНЬО —відвар суцвіть (20 г си-
ровини на 200 мл окропу) для при-
мочок і припарок.
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КОНЮШИНА ПОВЗУЧА,
конюшина біла;
клевер ползучий
Тrifolіит repens —
багаторічна трав'яниста рослина
родини бобових. Має повзучі па-
гони, які по вузлах укорінюються.
Стебло голе, сланке або висхідне,
розгалужене, часто порожнисте,
10—35 см заввишки. Листки дов-
гочерешкові, трійчасті; листочки
оберненояйцевидні, дрібнозубча-
сті. Квітки дрібні, неправильні, бі-
лі, блідо-рожеві або блідо-жовті,
у головчастих кулястих суцвіттях
на довгих квітконосах. Плід— біб.
Цвіте у травні — вересені.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України на луках, схилах,
по степах переважно в западинах
і на подах.

Сировина. Для виготовлення ліків
використовують траву, яку зби-
рають під час повного цвітін-
ня рослини. Сушать під наметом
або в теплому приміщенні, сте-
жачи за тим, щоб суцвіття (голов-
ки) не пересохли і не обсипалися.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить
алкалоїди, дубильні речовини,
вітаміни [Е, С, каротин (провіта-
мін А) та інші] й естрагенний
ізофлавон куместрол.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
рослина відома як тонізуючий,
знеболюючий, ранозагоювальний
і антитоксичний засіб. Настій тра-
ви п'ють при простудних захво-
рюваннях, задусі, туберкульозі
легень, отруєннях, жіночих хво-
робах, зокрема, при маткових
кровотечах, при порушеннях со-
льового обміну та при втраті сил
внаслідок виснажливих захворю-
вань. Настоєм обмивають рани,
щоб вони швидше гоїлися.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (3 чайні
ложки трави на склянку окропу,
настоюють 1 годину) по чверті склянки
4 рази на день.
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КОНЮШИНА ПОЛЬОВА
клевер пашенный
Triiolium arvense —
однорічна трав'яниста рослина
родини бобових. Стебло тонке,
прямостояче, іноді висхідне, оди-
ничне, розгалужене, 10—20 см
заввишки. Листки трійчасті, стеб-
лові, нижні рано відмирають;
листочки лінійно-довгасті, дріб-
нозубчасті, іноді виїмчасті, до
20 мм завдовжки і до 4 мм
завширшки. Квітки дрібні, не-
правильні, сидячі, блідо-рожеві,
у головчастих суцвіттях; головки
м'яковолохаті, щільні, видовже-
ноциліндричні, на ніжках, що
виходять з пазух листків. Цвіте
у травні — вересні. Плід — біб.
Поширення. Конюшина польова
трапляється на луках, узліссях,
переважно на піщаних грунтах
по всій території України.

Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
траву, яку заготовляють під час
цвітіння рослини. Після поперед-
нього пров'ялювання на сонці
сировину досушують під накрит-
тям або в приміщенні, яке добре
провітрюється. Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад. Трава конюшини
польової містить глікозид трифо-
лін, дубильні речовини (до 5%),
ефірну олію, кверцетин, вітаміни
С і Е, смолисті речовини, незнач-
ну кількість алкалоїдів та інші
речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина проявляє
протизапальні, обволікаючі, боле-
тамувальні, антисептичні, сечо-
гінні та гіпоглікемічні властиво-
сті. Настій трави п'ють при кашлі,
бронхітах, трахеїтах, туберкульо-
зі легень, при гіперацидних га-
стритах, дизентерії, захворюван-
нях нирок і сечового міхура, при
цукровому діабеті, мігрені та нер-
вових розладах. Зовнішньо, у ви-
гляді припарок, траву конюшини
польової використовують як бо-
летамувальний засіб при ревма-
тизмі та для гоєння ран.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (3 чайні
ложки сировини на 200 мл окропу,
настоюють 30 хв) по чверті склянки
4 рази на день за 20 хв до їди.
ЗОВНІШНЬО — три столові ложки тра-
ви загортають у марлю, занурюють
в окріп, виймають і прикладають до
хворої ділянки тіла.
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КОНЮШИНА ЧЕРВОНА —
багаторічна трав'яниста розсіяно-
опушена рослина родини бобових.
Те саме, що й конюшина лучна.
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КОПИТНЯК ЄВРОПЕЙСЬКИЙ,
копито кінське, підлистень;
копытень европейский
Asarum europaeum —
багаторічна коротковолосиста
рослина родини хвилівникових,
заввишки 5—10 см. Має повзуче
розгалужене кореневище. Стебло
коротке, лежаче. Листки прико-
реневі, довгочерешкові, нирко-
видно-серцевидні, цілокраї, шкі-
рясті, зимуючі. Квітки двостатеві,
правильні, одиничні, на коротких
пониклих квітконіжках, розміще-
ні між листками біля поверхні
грунту; віночок трипелюстковий,
зрослий, дзвониковидний, зовні
буруватий, усередині червоно-бу-
рий. Плід — коробочка. Цвіте у
березні — травні.

Поширення. Копитняк європей-
ський росте в широколистяних та
мішаних лісах по всій тери-
торії України, крім Криму.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
кореневища з коренями (Rhizoma
et radix Asari) і листя (Folia
Asari). Листя збирають під час
цвітіння рослини, а коріння —
восени. Сушать сировину у затін-
ку або в приміщенні, яке добре
провітрюється. Зберігають у су-
хому приміщенні окремо від
іншої сировини (рослина отруй-
на!). Строк придатності—1 рік.
Хімічний склад. Коріння рослини
містить ефірну олію (1%) і
алкалоїди (наявність останніх де-
які автори заперечують). Основ-
ними складовими частинами ефір-
ної олії є азарон (30—50 % ),
метилевгенол (15—20%), 1-борні-
лацетат (12—13%), трициклічний
сесквітерпен С 1 5 Н 2 4 (10—12 % ), се-
сквітерпеновий вуглевод, сескві-
терпеновий спирт, діазарон,
транс-ізоазарон, транс-метилізо-
евгенол, азароновий альдегід (2—
З % ), азаронова кислота (дві ос-
танні сполуки дають ту саму якіс-
ну реакцію, що й алкалоїди). Ли-
стя копитняка містить алкалоїди,
флавоноїди (кемпферол, кверце-
тин), стероїд ситостерин, фенол-
карбонові кислоти (кавова, феру-
лова, п-кумарова).

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Найчастіше копитняк
використовують як блювотний
та відхаркувальний засіб. Особ-
ливо виражену блювотну дію
виявляють корінь і свіже листя
рослини (механізм дії — рефлек-
торний). Сухе листя цю здат-
ність втрачає і набуває проносних
властивостей. Корені отруйніші
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за листя і здатні і в сухому
вигляді спричинювати блювання
(при дозі до 5 г порошку на
прийом). Крім того, копитняк
поліпшує серцеву діяльність, зву-
жує артеріальні судини, підви-
щує тонус венозних судин і
кров'яний тиск, виявляє жовчо-
гінну, сечогінну, протиглистяну,
протизапальну і седативну дію,
регулює функцію шлунка та
менструації. Інотропну дію росли-
ни доведено експериментально.
Застосування копитняка пока-
зане і дає добрий терапевтичний
ефект при виразковій хворобі
шлунка, при захворюваннях пе-
чінки і жовчного міхура, при
хронічних шкірних захворюван-
нях, особливо при екземах нер-
вового походження. Поряд з
цим копитняк вживають при мі-
зерних та нерегулярних мен-
струаціях, як відхаркувальний
засіб при бронхіті, проти глистів,
від алкоголізму, як сечогінний
засіб при водянці. Як зовнішній
засіб рослину використовують
для гоєння ран, лікування коро-
сти.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій коріння (2 г
сировини на 200 мл окропу) по сто-
ловій ложці 3 рази на день як
відхаркувальний засіб; настойку корін-
ня (20 г сировини на 200 мл спирту)
по 15—25 крапель 3—4 рази на день
як відхаркувальний засіб; настій листя
(1 г сировини на 200 мл окропу)
по столовій ложці 3—4 рази на день
при зниженому тиску крові; відвар
коріння (4—5 г сировини на 200 мл
води або молока) по столовій ложці
через кожні 2 години як сечогінний
і послаблюючий засіб; відвар ко-
ріння (2 г сировини на 200 мл окропу,
кип'ятять 10 хвилин, охолоджують)
по 1 чайній ложці 3 рази на день
до їди при мізерних і нерегулярних
менструаціях; порошок коріння при-
ймають натщесерце по 0,2—0,5 г з моло-
ком 1 раз на добу при мізерних і не-
регулярних менструаціях (доза ефек-
тивна й при гарячці, глистах, мігрені
та істерії); столову ложку відвару
коріння (5 г сировини на 200 мл
окропу) непомітно змішують з 100 мл
горілки і дають випити хворому на
алкоголізм (суміш спричинює блю-
вання; курс лікування — кілька днів,
до виникнення стійкої відрази до
спиртного); настій столової ложки су-
міші (порівну) листя копитняка євро-
пейського і квіток цмину піскового
на склянці окропу п'ють по 1 сто-
ловій ложці 3—4 рази на день при
жовтяниці; столову ложку суміші
(порівну) листя копитняка європей-
ського і розхідника звичайного та
трави нетреби звичайної настоюють
10—15 хвилин на склянці окропу,
відціджують і п'ють по півсклянки
4—5 раз на день як відхаркувальний
засіб при бронхіті.

ЗОВНІШНЬО — свіже потовчене листя
накладають на уражені ділянки шкі-
ри. Протипоказано вживати препарати
копитняка вагітним і при грудній
жабі!
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КОПИТО КІНСЬКЕ —
багаторічна коротковолосиста
рослина родини хвилівникових.
Те саме, що й копитняк євро-
пейський.
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КОПРІЙ —
однорічна трав'яниста з синюва-
тою поволокою рослина родини
селерових (зонтичних). Те саме,
що й кріп запашний.
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КОРІАНДР ПОСІВНИЙ,
кинза, троян;
кориандр посевной
Coriandrum sativum —
однорічна трав'яниста рослина
родини селерових (зонтичних).
Стебло пряме, розгалужене, реб-
ристе, 40—150 см заввишки, голе.
Нижні листки черешкові, пери-
сторозсічені, з округлими над-
різанопилчастими частками; верх-
ні — сидячі або короткочереш-
кові, двічіперисторозсічені, з пе-
ристороздільними частками й лі-
нійними часточками. Квітки дріб-
ні, двостатеві, 5-пелюсткові, зіб-
рані в складні три-, шестипроме-
неві зонтики, які не мають обгор-
ток і обгорточок; пелюстки білі
або червонуваті, зовнішня пелю-
стка крайових квіток 3—4 мм
завдовжки, глибокодволопатева.
Плоди — буро-жовті, майже куля-
сті двосім'янки. Цвіте у червні —
липні.

Поширення. Батьківщина корі-
андру — східні області Середзем-
номор'я. На Україні вирощують
як ефіроносну, лікарську і пряну
рослину.
Заготівля і зберігання. Для лі-
карських потреб використовують
плоди (Fructus Coriandri). Коли
дозріє половина плодів, рослини
скошують, досушують у снопах
або валках, обмолочують і очи-
щають від домішок. Зберігають
у сухому прохолодному примі-
щенні. Строк придатності — 4 ро-
ки. Аптеки плоди не відпускають.
Хімічний склад. Плоди коріандру
містять жирну олію, білкові й
дубильні речовини, смолисті спо-
луки, холін, флавони, від 0,7 до
1,5% ефірної олії, до складу
якої входять ліналоол (60—80 % ),
пінен, лимонен, терпінен, мірцен,
феландрен, цимол, гераніол, бор-
неол тощо.
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Фармакологічні властивості і ви-
користання. Коріандр посівний
має спазмолітичні й антибакте-
ріальні властивості, посилює сек-
рецію залоз травного тракту,
стимулює регенерацію ушкодже-
них тканин. Настій плодів ко-
ріандру вживають для збудження
апетиту й покращення травлення,
як жовчогінний засіб при захво-
рюваннях печінки і жовчного
міхура, при метеоризмі, як від-
харкувальний і протигеморойний
засіб. Як антисептичний і боле-
тамувальний засіб настій плодів
п'ють при гастритах, виразці
шлунка і дванадцятипалої кишки.
Плоди коріандру входять до скла-
ду протигеморойного чаю, жовчо-
гінного чаю, послаблюючого чаю
та інших зборів лікарських рос-
лин. У народній медицині корі-
андр використовують при захво-
рюваннях шлунково-кишкового
тракту, при простудних захворю-
ваннях, як заспокійливий засіб
при істерії й судомі, для стиму-
лювання виділення молока у ма-
терів-годувальниць та як проти-
глисний засіб; зовнішньо — як
ранозагойний, болетамувальний і
антисептичний засіб. В аптечній
справі плоди коріандру викорис-
товують для поліпшення смаку і
запаху ліків. Як пряність плоди
використовують у хлібопекар-
ському і кондитерському вироб-
ництві. Ефірну олію використову-
ють у парфюмерії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій насіння (1 сто-
лова ложка подрібненої сировини на
400 мл окропу, настоюють 1 годину)
по чверті склянки 4 рази на день
до їди; настій насіння холодний (1 чай-
на ложка подрібненої сировини на
200 мл холодної кип'яченої води,
настоюють 10—12 годин) по 2 сто-
лові ложки через 2 години; 7—10 пло-
дів коріандру подрібнюють на поро-
шок і приймають за півтори години
до їди як жовчогінний засіб; настойку
плодів (у співвідношенні 1:5, на 70%-
ному спирті) по 20 крапель 3 рази
на день за півтори години до їди;
настій 1 столової ложки суміші плодів
коріандру (15 г), листя м'яги пер-
цевої (20 г), кори крушини ламкої
(20 г), трави чистотілу звичайного
(15 г) і звіробою звичайного (ЗО г),
листя рути садової (10 г) на 1 склян-
ці окропу п'ють по чверті склянки
З рази на день за 15—20 хвилин
до іди при хронічному холециститі.
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КОРОВ'ЯК СКІПЕТРОВИД-

НИЙ —
дворічна або однорічна повсти-
сто-опушена рослина родини ран-
никових. Те саме, що й дивина
густоквіткова.
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КОРОЛИЦЯ ЗВИЧАЙНА,
невісточки;
нивяник обыкновенный
Leucanthemum vulgare, сино-
нім — Chrysanthemum leucan-
themum —
багаторічна трав'яниста гола або
кучерявоволосиста рослина ро-
дини айстрових (складноцвітих).
Стебло прямостояче, біля основи
висхідне, просте або вгорі розга-
лужене, борозенчасте, 15—80
(100) см заввишки. Листки черго-
ві, цілісні або надрізанозубчасті,
2—4 см завдовжки; нижні — в
прикореневій розетці, довгоче-
решкові, оберненояйцевидно-ло-
патовидні; стеблові — сидячі, дов-
гасті або лінійно-довгасті. Квіт-
ки — у великих (3—6 см у діа-
метрі) одиничних кошиках, розмі-
щених на кінцях стебел та гілок;
крайові квітки несправжньоязич-
кові, білі; серединні — двостатеві,
трубчасті, жовті. Плід — сім'янка.
Цвіте з травня по серпень.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України на сухих луках,
узліссях, по чагарниках і як
бур'ян на полях.
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Сировина. Для виготовлення лі-
ків використовують траву, зібра-
ну під час цвітіння рослини.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить
алкалоїди, інулін, невелику кіль-
кість аскорбінової кислоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина виявляє про-
тиспазматичну, сечогінну, боле-
тамувальну і глистогінну дію.
Настій трави п'ють при простуд-
них захворюваннях, при гарячко-
вих станах різного походження,
трахеїтах, бронхітах, запаленнях
легень, туберкульозі, при шлун-
кових захворюваннях, як послаб-
люючий засіб, при нетриманні
сечі, запаленнях жіночої статевої
сфери, маткових кровотечах, в'я-
лому скороченні матки після по-
логів, при відсутності менструації
та як засіб, що заспокоює нервову
систему. Зовнішньо використо-
вують для ванн при спазмах ки-
шечника й судомі у дітей, а у ви-
гляді мазі — при деяких хворобах
шкіри (висипи, лишаї, виразки).
З молодих стебел готують са-
лати.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2 сто-
лові ложки трави на 200 мл окропу,
настоюють 4 години, проціджують)
по 1 столовій ложці 3—4 рази на
день.
Для зовнішнього використання го-
тують настій трави подвійної міц-
ності і мазь (подрібнену траву роз-
тирають з рівною кількістю вершко-
вого масла, зберігають у холодиль-
нику).

КОРІНЬ ЖИТТЯ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини аралієвих. Те саме, що
й женьшень.

КОРОВАЙ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й пижмо
звичайне.
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КОРОНАРІЯ ЗОЗУЛЯЧА,
зозулин цвіт;
горицвет кукушкин
Coronaria flos-cuculi, сино-
нім — Lychnis flos-cuculi —
багаторічна трав'яниста коротко-
притиснутоопушена рослина ро-
дини гвоздикових. Стебло боро-
зенчасте, прямостояче, 30—90 см
заввишки, вгорі розгалужене.
Листки супротивні, цілісні, ціло-
краї, голі, шорсткуваті; ниж-
ні — в прикореневій розетці, дов-
гастолопатковидні, гострі, біля
основи звужені в короткий че-
решок; верхні — вузьколанцетні,
сидячі. Квітки правильні, двоста-
теві, 6-пелюсткові, в рідкому
волотистому суцвітті; пелюстки
рожеві, рідко — білі, з чотири-
глибокопальчастороздільною пла-
стинкою. Плід — коробочка. Цві-
те у червні — серпні.
Поширення. Трапляється по всій
території України на вологих
луках, по краях боліт, на узліс-
сях, серед чагарників.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
траву, зібрану під час цвітіння
рослини. Зрізають траву ножем
або серпом і сушать під наме-
том або на горищі, розстилаючи
її тонким шаром (3—5 см) на
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папері або тканині. Рослина не-
офіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить
сапоніноподібну речовину ліхні-
дин (до 1 %), маловивчений глі-
козид, сліди алкалоїдів та аскор-
бінову кислоту (у листі — 0,1 % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина виявляє кро-
воспинну і антисептичну дію.
Експериментально з'ясовано
ефективність дії свіжого соку
трави й її настоїв на золоти-
стий стафілокок, вульгарний про-
тей і сінну паличку. В науковій
медицині рослину використову-
вали при післяпологових кровоте-
чах у вигляді екстракту з трави
і новогаленового препарату —
флокулену. В народній меди-
цині траву К. з. використовують
при жовтяниці, болях у ділянці
нирок, бронхітах з великою кіль-
кістю мокротиння, при матко-
вих та інших кровотечах, як по-
тогінний і протиревматичний за-
сіб. При неплідності траву К. з.
заварюють і п'ють як чай. Зов-
нішньо настій трави використо-
вують для промивання ран і для
компресів при корості, чиряках,
виразках і наривах.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО —настій трави (2 сто-
лові ложки сировини на 200 мл
окропу) по 1 столовій ложці 3 рази на
день.
ЗОВНІШНЬО — настій трави (40 г трави
на 1 л окропу) для промивань і
компресів.

КОРСАТКА ВОЛОСИСТА —
багаторічна опушена трав'яниста
рослина родини складноцвітих.
Те саме, що й нечуйвітер воло-
хатенький.

559

КОСАРИКИ ЧЕРЕПИЧАСТІ
шпажник черепичатый
Gladiolus imbricatus —
багаторічна трав'яниста рослина
родини півникових. Має подвійну
бульбоцибулину, оточену тонко-
волокнистою з паралельними во-
локнами оболонкою. Стебло пря-
мостояче, просте, облистнене,
55—120 см заввишки. Нижні лист-
ки — піхвові, лусковидні; стеб-
лові — лінійно-мечовидні, на вер-
хівці загострені, 5—20 мм зав-
ширшки, в кількості 4—5, з яких
1—3 верхівкові вкорочені; ниж-
ній — найширший, часто — ту-
пий. Квітки в кількості 5—12 зіб-
рані в однобічний негустий ко-
лос; оцвітина шестироздільна, не-
правильна, 25—35 мм завдовжки,
рожево-лілова з синюватим від-
тінком. Плід — коробочка. Цвіте
у червні — серпні.
Поширення. Росте в Лісостепу
і на Поліссі в листяних і мішаних
лісах, у рідколіссях, на галя-
винах, на вологих та заболо-
чених луках.
Сировина. З лікувальною метою
використовують листя і бульбо-
цибулини. Рослина неофіциналь-
на.
Хімічний склад потребує вивчен-
ня. Відомо лише, що листки
містять значну кількість аскор-
бінової кислоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній меди-
цині рослину використовують як
болетамувальний, високовітамін-
ний та лактогенний засіб. Як віта-
мінний засіб вживають настій ли-
стя, а приготовленою з нього на-
стойкою розтираються при ревма-
тизмі. Настій бульб п'ють при зо-
лотусі, алергії, при захворюваннях
нирок і сечовивідних шляхів (зо-
крема, при каменях у нирках) та
для стимулювання виділення мо-
лока у матерів-годувальниць. По-
дрібнені бульби прикладають до
ран і виразок.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій бульб (2 чай-
ні ложки подрібненої сировини на
300 мл окропу, настоюють 1 годину) по
1 стоковій ложці 3—4 рази на день.
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КОСАРСЬКЕ ЗІЛЛЯ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Те саме, що
й горлянка Лаксмана.

костяниця
костяника каменистая
Rubus saxatilis —
багаторічна трав'яниста волоха-
то-опушена, з нечисленними тон-
кими шипиками рослина родини
розових. Має міцне галузисте
кореневище, лежачі вегетативні
й прямостоячі (10—30 см зав-
вишки) — плідні пагони. Листки
черешкові, трійчасті, зверху роз-
сіяно-, зісподу — густоволохаті;
листочки по краю подвійнонад-
різанозубчасті, бічні — майже си-
дячі, кінцівки — з коротким че-
решком. Квітки дрібні, правиль-
ні, 5-пелюсткові, по 3—10 у зон-
тиковидних або китицевидних
суцвіттях; пелюстки 6ілі, лінійно-
довгасті, 6—7 мм завдовжки.
Плід — збірна соковита кістянка,
складена 2—4 (6) яскраво-черво-
ними кістяночками. Цвіте у трав-
ні — липні.

Поширення. Росте в лісах, по ча-
гарниках у всіх лісових райо-
нах, рідше — в лісостепових і
дуже рідко (лише по долинах
річок) — у Степу.
Сировина. З лікувальною метою
використовують спілі плоди і тра-
ву, зібрану під час цвітіння
рослини. Рослина нєофіцинальна.
Хімічний склад. Плоди містять
флавоноїди (1%), аскорбінову
кислоту (до 50 м г % ) , токофе-
рол, пектинові й дубильні ре-
човини, органічні кислоти та цук-
ри; трава — алкалоїди, флавоно-
їди, дубильні речовини, рутин
і аскорбінову кислоту.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Сік з плодів костя-
ниці виявляє протистоцидну і
протистостатичну дію на найпро-
стіших (Paramaebum sandatum,
Balantidium coli i Trichomonas ho-
minis), причому вони гинуть мит-
тєво або за одну хвилину. В на-
родній медицині К. використо-
вують як протицинготний і шлун-
ковий засіб, при недокрів'ї, по-
рушенні обміну речовин, запа-
ленні суглобів, нирковокам'яній
хворобі та при геморої. Відвар
трави п'ють при простуді й по-
дагрі, а також при себореї.
Лікарські форми і застосування.
ЗОВНІШНЬО — 500 г суміші трави
з кореневищем костяниці, гілок з ли-
стками омели білої, «трави» рунянкя
звичайної (Polytrichum commune) і
трави осоки стрункої (Сагех acuta),
взятих порівну, заливають 10 л окро-
пу, напарюють у духовці 2—3 години,
проціджують і використовують для
миття голови при себореї й випа-
данні волосся.

562

561

КОТИКИ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини бобових. Те саме, що й
астрагал шерстистоквітковий.

5 6 3

КОТЯЧА М'ЯТА СПРАВЖНЯ
котовник лимонный
Nepeta cataria —
багаторічна трав'яниста коротко-
густосіруватопухнаста рослина
родини губоцвітих. Стебло чо-
тиригранне, прямостояче, 35—
100 см заввишки. Листки супро-
тивні, довгочерешкові, трикутно-
яйцевидні, великозарубчасто-зуб-
часті. Квітки неправильні, в кіль-
цях, що утворюють густе цилінд-
ричне суцвіття; віночок двогу-
бий, білуватий. Плід — з чотирьох
горішків. Цвіте у червні — ве-
ресні.

Поширення. Росте по всій тери-
торії України на галявинах, схи-
лах, засмічених місцях, по уз-
біччях доріг, серед чагарників.
У Криму зрідка вирощують як
ефіроолійну рослину.
Сировина. Для виготовлення лі-
ків використовують траву (Herba
Nepetae catariae), зібрану під
час цвітіння рослини. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить
ефірну олію (до 0,7 % ), ду-
бильні й гіркі речовини, глікози-
ди, сапоніни та вітамін С.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментальні до-
слідження на тваринах свідчать,
що настій трави К. м. с зумовлює
збільшення амплітуди серцевих
скорочень на 40 % . Часто збіль-
шення амплітуди скорочень су-
проводиться прискоренням сер-
цевого ритму. Рослина відома
і як засіб з жовчогінною й анти-
мікробною дією. Настій трави
п'ють при неврозах серця, по-
ганому апетиті, гастритах зі зни-
женою кислотністю шлункового
соку, атонії кишечника, що су-
проводиться запорами, при за-
стійних явищах у жовчному мі-
хурі й жовчовивідних шляхах,
при різних захворюваннях ди-
хальних шляхів (кашель, задиш-
ка, бронхіти тощо), при істерії,
депресивних станах і при нерегу-
лярних місячних та як засіб,
що «очищає» кров при фурун-
кульозі. Зовнішньо використо-
вують при лікуванні гнійних про-
цесів на шкірі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2 сто-
лові ложки сировини на 200 мл
окропу, настоюють 2 години) п'ють
по півсклянки 3 рази на день.
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КОТЯЧИЙ ГОРОХ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини бобових. Те саме, що
й астрагал шерстистоквітковий.
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КОТЯЧІ ВУСА —
багаторічна (в культурі — одно-
річна) трав'яниста рослина роди-
ни губоцвітих. Те саме, що й
ортосифон.
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КОТЯЧІ ЛАПКИ ДВОДОМНІ,
конотопці;
кошачьи лапки двудомные
Antennaria dioica —
дводомна багаторічна трав'яниста
білоповстиста рослина родини
айстрових (складноцвітих). Має
тонке кореневище з численними
укороченими лежачими неплід-
ними пагонами з розеткою лист-
ків. Квітконосні стебла прямі,
6—20 см заввишки, розгалуже-
ні лише в суцвітті. Листки ці-
лісні, черешкові, цілокраї; при-
кореневі — оберненояйцевидні,
тупі , звужені в довгий черешок ;
стеблові — лінійні, сидячі. Квіт-
ки — в кошиках, що утворюють
китицевидно-волотевидне суцвіт-
тя; на одних екземплярах рослин
квітки лише маточкові, плідні,
з нитковидно-трубчастим ясно-
червоним віночком і з чубком
нитковидних непотовщених при
основі зрослих волосків, на ін-
ших — квітки лише тичинкові, з
недорозвиненою зав'яззю, неплід-
ні, з широкотрубчастим або труб-
часто-лійковидним, білим або
червонуватим віночком і з чуб-
ком волосків, на кінцях була-
вовиднопотовщених. Плід —
сім'янка. Цвіте у травні — липні.
Поширення. Ростуть по всій те-
риторії України (в Степу — рідко)
в соснових і мішаних лісах, на
узліссях, на схилах.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
траву (Herba Antennariae dioi-
сае) або окремо квітки (Flores
Antennariae dioicae), заготовляють
на початку цвітіння рослини,
щоб запобігти обсипанню кві-
ток. Сушать у затінку на відкри-
тому повітрі або в приміщеннях
з доброю вентиляцією. Рослина
неофіцинальна.

Хімічний склад. Трава містить
дубильні й смолисті речовини,
сапоніни, вітамін К та фіто-
стерин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментальними
випробуваннями доведено, що
рослина виявляє кровоспинну та
жовчогінну дію. Кровоспинна дія
К. л. д. перевищує дію адрена-
ліну і хлористого кальцію. Настій
трави використовують при різних
видах кровотеч (шлункові, киш-
кові, носові, маткові та інші),
а відвар квіток (кошиків) — як
жовчогінний засіб при гепатитах
і холециститах, а також при
гіпертонії, кашлі й проносах.
Як внутрішній і зовнішній засіб
рослина використовується в дер-
матології.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (10 г
сировини на 200 мл окропу) по і сто-
ловій ложці через 1—2 години як
кровоспинний засіб; відвар квіток
(8 г сировини на 200 мл окропу) по
1 столовій ложці 3 рази на день як
жовчогінний засіб; дві чайні ложки
трави заливають склянкою окропу,
настоюють 15—30 хв, проціджують
і випивають за день ковтками при
кропивниці.
ЗОВНІШНЬО — теплий залишок після
проціджування настою використову-
ють для припарок (2—3 рази на день)
при опіках і алергічних дерматитах.
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КРАСАВКА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини пасльонових. Те саме,
що й беладонна звичайна.
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КРАСОЛЯ ВЕЛИКА,
капуцин, настурка;
настурция большая
Tropaeolum majus —
багаторічна (в культурі — одно-
річна) трав'яниста рослина ро-
дини красолевих, заввишки 10—
50 см. Стебла гладенькі, м'ясисті,
дуже галузисті, простерті або
лежачі. Листки чергові, цілісні,
довгочерешкові, щитовидні, ок-
руглонерівнобокі, з 10 тупувати-
ми жилками. Квітки неправиль-
ні, двостатеві, на довгих ніж-
ках, одиничні, у пазухах листків;
пелюстки 2,5—4 см завдовжки,
передні три — при основі пла-
стинки війчасті, оранжеві, з кри-
ваво-червоними смужками; шпор-
ка — до 2,5 см завдовжки, трохи
зігнута і поступово загострена.
Плід розпадається на 3 одно-
насінні плодики, у яких м'ясистий
зморшкуватий оплодень. Цвіте у
червні — жовтні.
Поширення. Красоля велика по-
ходить з Південної Америки.
По всій території України її
розводять як декоративну рос-
лину.
Заготівля і зберігання. З лікуваль-
ною метою використовують траву
(Herba Tropaeoli maji) і насіння
(Semen Tropaeoli maji). Траву зби-
рають 2—3 рази за вегетацію,
зрізуючи облистнені квітуючі
стебла. Сушать під укриттям на
вільному повітрі або в приміщен-
нях, які добре провітрюються,
розстилаючи тонким шаром. Су-
хої сировини виходить 20 % .
Плоди збирають у міру дозріван-
ня, досушують їх на повітрі або
в сушарках при температурі до
40°, а потім вилущують насіння.
Рослина неофіцинальна.
ХІМІЧНИЙ склад. Усі частини рос-
лини містять глікозид глікотропе-
олін. При порушенні структури
сировини глікотропеолін, фер-
ментуючись, перетворюється на
бензилізотіоцинатан, який є ос-
новною складовою частиною
ефірної олії. Крім цього, в насін-
ні є високоактивний, але не-
стійкий антибіотик; у надзем-
ній частині (траві) є алкалоїди
(0,11 % ), дубильні речовини, слиз,
аскорбінова кислота (до 500 мг % ),
ізокверцитрин, кемпферол, суль-
фат калію.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Красоля велика має
протицинготні, діуретичні й депу-
ративні властивості. Дослідами
й клінічними спостереженнями
встановлено, що тропеолін (одна
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з фракцій ефірної олії красолі)
проявляє інотропну дію на сер-
це, покращує вінцеву течію крові.
У хворих з хронічною серцевою
недостатністю, зумовленою ате-
росклерозом, приступ стейокар-
дії знімався через 2—3 хвили-
ни після прийому 5—10 крапель
тропеоліну. Виділена з рослини
бензилгірчична олія має цито-
токсичні властивості. У народній
медицині настій трави красолі
вживають всередину при ліку-
ванні цинги, анемії, бронхіту
й нирковокам'яної хвороби та при
висипі на шкірі. Як загально-
зміцнюючий і протицинготний
засіб рекомендують свіже листя
і квітки у вигляді салату. Настій
трави, підсолоджений медом, ви-
користовують для полоскання при
дитячій хворобі пліснявці та при
інших захворюваннях ротової по-
рожнини. Особливої уваги за-
слуговує здатність цієї рослини
стимулювати ріст волосся. Буто-
ни й зелені плоди красолі мари-
нують і вживають замість капер-
сів.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (20 г
сировини на 200 мл окропу, ва-
рять 5 хвилин, настоюють 30 хвилин)

по 3 столові ложки 3 рази на день;
сік із свіжого листя приймають по
10—12 г на день при хронічному
катарі бронхів; потовчене насіння
з цукром (гранульоване) приймають
по 1—2 г 3—5 раз на день при
гострих і хронічних інфекційних за-
паленнях сечових шляхів, при брон-
хіальних запаленнях і грипі; 2 столові
ложки суміші трави красолі великої
(40 г) і трави звіробою звичайного
(15 г) заливають 1 склянкою окро-
пу, кип'ятять 5 хвилин, настоюють
20 хвилин, проціджують і п'ють по
третині склянки 3 рази на день
при нирковокам'яній і жовчнокам'я-
ній хворобах; салат: до порізаної
кусочками вареної картоплі додають
подрібнене листя красолі і кропу за-
пашного, солять, змішують, заправ-
ляють вершками і зверху прикра-
шають кусочками вареного яйця (на
200 г картоплі беруть 100 г листя
красолі, 10 г кропу, двоє яєць, 30 г
вершків та сіль),
ЗОВНІШНЬО — сік із свіжого листя
красолі або настойку (100 г свіжого
листя красолі, 100 г свіжого листя
кропиви жалкої і 10 г подрібненого
на порошок сухого коріння перстачу
гусячого змішують і добре розти-
рають, заливають 500 мл 90 % -ного
спирту, настоюють, збовтуючи, 15 днів,
проціджують) використовують для вти-
рань через день у попередньо помиту
волосисту частину голови при випа-
данні волосся, не допускаючи попадан-
ня рідини в очі.

5 6 9

КРЕМЕНА БІЛА
белокопытник белый
Pefasifes albus —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Має м'ясисте рівномірно по-
товщене кореневище. Стебло квіт-
коносне, тонке, білоповстисто-во-
лосисте, 30—60 см заввишки,
з лусковидними, видовженояйце-
видними, по краях і у верхній
частині павутинисто-білоповсти-
стими загостреними листками.
Прикореневі листки округло-сер-
цевидні, великозубчасті, зіспо-
ду — білуваті, м'якоклочкувасто-
повстисті. Квітки трубчасті, жов-
таво-білі, в кошиках, що утворю-
ють нещільне, на початку цвітін-
ня майже щитковидне, пізніше —
колосовидно-волотисте суцвіття.
Плід — сім' янка. Цвіте у квіт-
ні — травні.
Поширення. Трапляється в Карпа-
тах, на Закарпатті й Прикарпатті
по вологих лісах і ярах, по
берегах річок і озер.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні власти-
вості і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Кремена гібридна.
Не рекомендується заготовляти
листя К. б. для приготування
мікстури за прописом Μ. Η. Здрен-
ко. Рослина неофіцинальна.

5 7 0

КРЕМЕНА ГІБРИДНА,
кремена лікарська;
белокопытник гибридный
Petasites hybridus, синонім —
P. officinalis —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Має м'ясисте бульбовидно-
потовщене повзуче кореневище.
Стебло квітконосне, товсте, 30 —
60 см заввишки, білопавутинисто-
опушене, з лусковидними стебло-
обгортними листками; нижні стеб-
лові листки широкояйцевидні;
верхні — ланцетні. Прикореневі
листки довгочерешкові, округло-
трикутні, при основі серцевидні,
з боків — з 2—3 лопатями, по
краю — дрібнонерівнозубчасті, зі-
споду — сіруватоповстистоопу-
шені. Квітки трубчасті, запашні,
брудно-пурпурові, в кошиках, що
утворюють густе колосовидне су-
цвіття на верхівці пагонів. Цвіте
у квітні — травні.
Поширення. Трапляється в основ-
ному в поліських і лісостепо-
вих районах, розсіяно — в Кар-
патах і Гірському Криму на
вологих місцях, по берегах річок
і озер, де утворює монодомінінт-
ні зарості.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
листя (Folia Petasitis officinalis)
і кореневища (Rhizoma Peta$itis
officinalis). Листя збирають у
червні — липні, до появи на яьо-
му іржавих плям, зрізаючи лист-
кові пластинки без черешків.
Сушать під наметом або на гори-
щі до тих пір, поки не стануть
ламкими найтовщі жилки плас-
тинки. Сухої сировини виходить
14—15%. Строк придатності —
З роки. Кореневища копають
восени. Їх миють і сушать на
відкритому місці, під наметом
або в теплих приміщеннях. Сухої
сировини виходить 20 % . Аптеки
сировину не відпускають.
Хімічний склад. Кореневища міс-
тять тритерпенові сапоніни (6,7 —
7,6 % ), дубильні речовини (понад
5%), ефірну олію (0,1—0,18%),
сліди алкалоїдів, флавоноїди
(0,23—0,34 % ), смолисті речовини,
петазол, петазин, інулін і значну
кількість марганцю. У листках є
такі самі речовини, але в менших
кількостях. Натомість флавоної-
дів у надземній частині (особливо
в суцвіттях) майже вдвоє біль-
ше.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментально
доведено, що препарати з корене-
вищ К. г. виявляють спазмолі-
тичну дію. Листя рослини входить
до складу суміші для приготу-
вання мікстури за прописом М. Н.
Здренко, яку використовують при
лікуванні папіломатозу сечового
міхура й анацидних гастритів.
У народній медицині настій листя
або відвар кореневищ вживають
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при сухому кашлі як відхарку-
вальний засіб, при виразковій
хворобі шлунка і дванадцятипа-
лої кишки, нервових спазмах, за-
дишці, істеричних припадках, ме-
теоризмі та при запорах. Зов-
нішньо свіже листя використо-
вують для загоювання ран і
зменшення набряків, припарки
з листя — для зменшення по-
дагричного й ревматичного болю.
Лікарські форми І застосування.
ВНУТРІШНЬО— настій листя (2 чайні
ложки листя на 200 мл окропу) по
1 столовій ложці 3 рази на день;
відвар кореневищ (1 чайна ложка сиро-
вини на 200 мл окропу) п'ють по
2 склянки на день, ковтками; відвар
кореневищ (2 чайні ложки кореневищ
на 200 мл відвару ячмінних або пер-
лових крупів, кип'ятять 10 хв на ма-
лому вогні) п'ють з медом по 1 сто-
ловій ложці 3 рази на день; суміш
кореневищ К. г. (25 г) і пирію пов-
зучого (20 г), трави вероніки лікар-
ської (20 г) і фіалки триколірної
(ЗО г) готують як настій (2 столові
ложки суміші на 1 л окропу, кип'ятять
15 хв) і п'ють після їди при подагрі;
відвар кореневищ К. г. (25 г коре-
невищ на 1 л окропу) п'ють теплим по
чверті склянки 3 рази на день про-
тягом 2—6 місяців при виразковій
хворобі.
ЗОВНІШНЬО — припарки з свіжого або
сухого листя.

571
КРЕМЕНА ЛІКАРСЬКА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й кремена гіб-
ридна.

5 7 2

КРЕС-САЛАТ —
трав'яниста рослина родини хре-
стоцвітих. Те саме, що й хрін-
ниця посівна.

5 7 3

КРИВАВНИК —
багаторічна трав'яниста рослина
родини звіробійних. Те саме, що
й звіробій звичайний.

574
КРИВОРОТ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й пижмо зви-
чайне.

5 7 5

КРІП ЗАПАШНИЙ,
копрій;
укроп душистый
Anethum graveolens —
однорічна трав'яниста з синюва-
тою поволокою рослина родини
селерових (зонтичних). Стебло
прямостояче, круглясте, посму-
говане, галузисте, 40—100 см зав-
вишки. Листки чергові, яйце-
видні, 2—3-перистороздільні, з лі-
нійними нитковидними кінцеви-
ми частками; нижні — черешко-
ві; верхні — сидячі, з білообля-
мованими піхвами і зменшени-
ми пластинками. Квітки дрібні,
двостатеві, жовті, у складних 20—
50-променевих зонтиках, без об-
гортки. Плід — плеската корич-
нева двосім'янка. Цвіте у трав-
ні — серпні.
Поширення. Кріп запашний роз-
водять на городах як пряно-
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смакову рослину, іноді він дича-
віє і росте як бур'ян. Походить
з Персії і Східної Індії.
Заготівля і зберігання. Для лі-
карських потреб використовують
плоди кропу (Fructus Anethi)
і свіже листя. Збирають плоди
кропу, коли половина з них до-
зріє: зривають або зрізують цілі
рослини з плодами, зв'язують
у снопики й залишають дости-
гати, а потім обмолочують. При
необхідності плоди досушують.
Сухі плоди зберігають у добре
закритих банках. Строк придат-
ності — 2 роки. Плоди відпуска-
ються аптеками.
Хімічний склад. Плоди кропу мі-
стять ефірну олію (2—4%), фла-
воноїди, каротин, до 20 % жир-
ної олії. В листі кропу знайдено
ефірну олію (1,5%), флавоноїди
(кверцетин, ізорамнетин, кемпфе-
рол), вітамін С (135 мг%), каро-
тин (до 12 мг%), фолієву, ніко-
тинову і пантотенову кислоти,
солі калію, кальцію, фосфору і за-
ліза. Головними складовими ча-
стинами ефірної олії є кетон
карвон, терпеноїди феландрен,
дилапіол, терпінен і лимонен.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В науковій медицині
настій плодів застосовують як
відхаркувальний і вітрогінний за-
сіб. У народі настій або поро-
шок насіння кропу вживають все-
редину для профілактики при-
ступів грудної жаби, при гі-
пертонічній хворобі 1 і 2-го сту-
пенів, хронічній коронарній не-
достатності, безсонні, при спас-
тичних станах м'язів органів
черевної порожнини, алергічно-
му дерматиті, сверблячці (Pruri-
tus), виразці гомілки, геморої,
як сечогінний, проносний і моло-
когінний засіб та як засіб, що
збуджує й поліпшує апетит і трав-
лення, заспокоює коліки й су-
дому. Часто плоди кропу вико-
ристовують у сумішах з іншими
лікарськими рослинами. Свіже
листя кропу корисно вживати
при гіпохромній анемії й сер-
цевій астмі. Як зовнішній засіб
настій насіння застосовують у ви-
гляді примочок при хворобах очей
і при гноячкових ураженнях шкі-
ри. Молоде листя й стебла викори-
стовують як ароматичну приправу
для страв, а на початку утворення
насіння — як спеції при солінні
огірків і помідорів. З насіння
добувають ефірну олію, яку вико-
ристовують у парфюмерній, кон-
дитерській і консервній проми-
словості.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій плодів (1 чай-
на ложка подрібненої сировини на
300 мл окропу, настоюють 1 годину)
по півсклянки тричі на день; порошок
плодів кропу приймають по 1 г тричі на
день, запиваючи водою.

5 7 6

КРОКІС —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини айстрових (складноцвітих).
Те саме, що й нагідки лікарські.

5 7 7

КРОПИВА ВЕЛИКА —
дводомна багаторічна трав'яниста
вкрита жалкими волосками рос-
лина родини кропивових. Те саме,
що й кропива дводомна.

578
КРОПИВА ДВОДОМНА,
кропива велика;
крапива двудомная
Urtica dioica —
дводомна багаторічна трав'яниста
вкрита жалкими волосками росли-
на родини кропивових. Стебло
прямостояче, тупочотиригранне,
50—150 см заввишки, розгалу-
жене. Листки супротивні, череш-
кові, серцевидно-яйцевидні, яйце-
видно-ланцетні або ланцетні, 7—
14 см завдовжки, 2—4 см зав-
ширшки, загострені, зубчасто-
пилчасті, з загнутими до верхів-
ки великими зубцями. Квітки
жовто-зелені, дрібні, одностате-
ві, у розгалужених колосовид-
них суцвіттях, трохи довших за
черешки листків, у пазухах яких
вони містяться; оцвітина чотири-
роздільна. Плід—сім'янка. Цвіте
у червні — серпні.
Поширення. Кропива дводомна
росте по всій території України
на трохи вологих місцях серед
чагарників, у лісах, біля парка-
нів, уздовж доріг, по засмі-
чених місцях, де багато нітратів.
Заготівля і зберігання. Для лі-
карських потреб використовують
листя (Folia Urticae dioicae), ко-
ріння (Radix Urticae dioicae) і на-
сіння (Semen Urticae dioicae).
Листя збирають під час цвітіння
рослини, відокремлюючи його від
стебла, і сушать обов'язково
в затінку, по змозі швидко.
Сушіння припиняють, коли цент-
ральні жилки стають ламкими,
Сухої сировини виходить 18 % .
Зберігають у приміщеннях, що
не мають прямого сонячного
освітлення. Строк придатності —
2 роки. Листя кропиви дводомної
відпускається аптеками. Коріння
копають восени. Помивши і звіль-
нивши від наземної частини,
його розстилають на відкритих
майданчиках і сушать. При не-
сприятливих погодних умовах су-
шіння проводять під укриттям
або в приміщенні, яке добре про-
вітрюється. Сухого коріння ви-
ходить 25 % . Насіння заготовля-
ють у період повної стиглості,
зрізуючи цілі рослини, які після
досушування обмолочують, а на-
сіння просівають через сито.
Коріння і насіння в науковій
медицині не використовують.

Хімічний склад. Листя кропиви
дводомної містить глікозид урти-
цин, дубильні речовини (понад
2 % ), каротиноїди (каротин, ксан-
тофіл, ксантофілепоксид, віолак-
сантин), хлорофіл (до 5%), віта-
міни С, В2, В3, органічні кислоти,
мікро- і макроелементи (кремній,
залізо — 41 мг% , мідь — 1,3 мг% ,
марганець — 8,2 мг%, бор —
4,3 мг% , титан — 2,7 мг% , ні-
кель— 0,03 мг%). У свіжому
листі, крім того, є значна кіль-
кість вітаміну К|, який при
сушінні сировини руйнується. В
корінні кропиви є таніни, алка-
лоїд нікотин і вітамін С; в на-
сінні — жирна олія (16—33 % ),
головною складовою частиною
якої є лінолева кислота (73,6%).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Кропива дводомна
має кровоспинні, сечогінні та за-
гальнозміцнюючі властивості, ви-
являє слабку жовчогінну дію.
Гемостатичні властивості пов'я-
зані з наявністю в рослині знач-
ної кількості філохінону (віта-
мін K1), який впливає на син-
тез протромбіну в печінці. Діуре-
тичний ефект залежить від флаво-
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ноїдів та органічних кислот (глі-
колова і гліцеринова). Загально-
зміцнюючі властивості поясню-
ються наявністю значної кількості
хлорофілу, який, як встановлено
експериментально, виявляє сти-
мулюючу й тонізуючу дію, акти-
візує основний обмін речовин,
посилює діяльність серцево-су-
динної системи і дихального
центру, стимулює грануляцію та
епітелізацію уражених тканин.
Крім того, препарати з кропиви
дводомної збільшують кількість
еритроцитів і нормалізують склад
крові (кровотворна дія заліза),
зменшують кількість цукру в кро-
ві, виявляють протизапальну дію,
підвищують регенерацію слизо-
вих оболонок шлунково-кишко-
вого тракту, мають судинозву-
жувальний вплив, сприяють нор-
малізації порушеного менструаль-
ного циклу. Хімічний склад кро-
пиви дає змогу віднести її й до
вітамінних засобів. Застосовують
кропиву переважно як кровоспин-
ний засіб (при легеневих, кишко-
вих, маткових, гемороїдальних
та інших кровотечах). Поряд з цим
препарати з листя кропиви є ефек-
тивним засобом при атеросклеро-
зі, залізодефіцитній анемії, холе-
циститах, гастритах, виразковій
хворобі шлунка і дванадцятипалої
кишки, розладах травлення, цук-
ровому діабеті, гіповітамінозі та
гіпогалактії. Як сечогінний засіб
препарати кропиви показані при
нирковокам'яній хворобі, асциті,
набряках і ревматизмі. Кропива
дводомна входить до складу
шлункових чаїв, проносних чаїв
і вітамінних чаїв, до складу пре-
парату алахол, який використову-
ють при гепатитах, холециститах
і хронічних запорах. До складу
лікувально-профілактичного хар-
чового раціону включають салати
з молодого листя рослини. Пре-
парати з кропиви дводомної за-
стосовують у дерматології й кос-
метиці. Всередину настій з листя
кропиви вживають при комплекс-
ному лікуванні вугрів. Відваром
листя на розведеному водою оцті
(приготування див. у статті Кро-
пива жалко) миють голову при
круговій або гніздовій плішиво-
сті, себореї, облисінні, перед-
часному посивінні. В разі об-
лисіння й передчасного посивіння
терапевтичний ефект можна по-
силити одночасним прийманням
всередину настою з листя кропи-
ви. Свіжим соком лікують рани,
варикозні виразки й запрілості
(див. статтю Кропива жалка).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій листя кропиви
(10 г, або 2 столові ложки сировини
на 200 мл окроп у) по половині або
чверті склянки 3—5 раз на день до
їди; екстракт кропиви рідкий (Extractum
Urticae fluidum) по 25—30 крапель 3 рази

на день за 30 хв до їди; свіжий сік
кропиви по 1 чайній ложці 3 рази на
день; відвар суміші (порівну) коріння
і насіння кропиви (40—50 г суміші на
400 мл окропу, варити, поки не зали-
шиться половина рідини) по 3 столові
ложки 4—5 раз на день; порошок з на-
сіння кропиви приймають по 2—3 г на
прийом (запиваючи водою) 3 рази на
день; столову ложку суміші кори кру-
шини ламкої (60 г), листя кропиви дво-
домної (20 г) і трави деревію звичайного
(20 г) варять 10 хвилин у двох склянках
води і п'ють по половині чи одній
склянці на ніч для поліпшення трав-
лення; столову ложку суміші листя кро-
пиви дводомної (50 г), коріння кро-
пиви дводомної і солодки голої (по
ЗО г) настоюють 15—20 хвилин на
склянці окропу і п'ють по 1 склянці
2 рази на день при хронічному за-
паленні нирок; розтерту на порошок
суміш насіння кропиви дводомної (50 г),
спор плауна булавовидного (20 г)
і цукру (30 г) приймають по 1 чайній
ложці 3 рази на день при нирково-
кам'яній хворобі; розтерту на поро-
шок суміш (порівну) листя кропиви
дводомної, шавлії лікарської і подо-
рожника ланцетолистого вживають по
1 чайній ложці 3 рази на день при
хронічному гепатохолециститі; салат:
помите молоде листя кропиви дводом-
ної занурюють на 5 хвилин в окріп,
відкидають на сито, подрібнюють,
додають оцту, прикрашають кусочка-
ми вареного яйця і заправляють верш-
ками (на 150 г кропиви беруть одне
яйце, 20 г вершків, сіль та оцет).
ЗОВНІШНЬО — при м'язовому і суг-
лобовому ревматизмі нажалюють бо-
лісні місця кропивою. Вживання пре-
паратів кропиви дводомної всередину
протипоказане при гінекологічних кро-
вотечах у хворих з поліпами і різ-
ними пухлинними захворюваннями яєч-
ників і матки. Існує думка (експе-
риментально підтверджена), що гемо-
статичні властивості має свіже листя
кропиви або сік, сухе ж листя крово-
спинної дії не виявляє (Акопов,
1981).

579
КРОПИВА ЖАЛКА,
кропива мала;
крапива жгучая
Urtica urens —
однодомна однорічна трав'яниста,
вкрита жалкими волосками, рос-
лина родини кропивових. Стебло
прямостояче, чотиригранне, 15—
60 см заввишки. Ластки супро-
тивні, цілісні, еліптичні або яйце-
видні, гострі, по краю гострозуб-
часті, 4—5 см завдовжки. Квітки
світло-зелені, дрібні, одностатеві,
зібрані в переривчасті пазушні во-
логі (суцвіття не довші за череш-
ки листків, у пазухах яких вони
містяться); оцвітина чотирироз-
дільна. Плід — сім'янка. Цвіте у
травні — вересні.
Поширення. Кропива жалка росте
по всій території України на бере-
гах річок, як бур'ян по городах,
у садах, поблизу житла, серед ча-
гарників.
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Заготівля і зберігання. Для лі-
кування використовують листя
кропиви (Folia Urticae urensis),
яке збирають під час цвітіння
рослини, відокремлюючи його від
стебла, і сушать обов'язково
в затінку, по змозі швидко. Су-
шіння припиняють, коли цент-
ральні жилки стають ламкими. Су-
хої сировини виходить 22—23 % .
Строк придатності — 2 роки. Рос-
лина неофіцинальна.
Хімічний склад. За якісним скла-
дом листя кропиви жалкої схоже
з листям кропиви дводомної.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У народній медицині
кропиву жалку використовують
нарівні з кропивою дводомною,
а іноді навіть віддають їй пере-
вагу. Настій листя кропиви жал-
кої використовують як кровоспин-
ний (при легеневих, кишкових,
маткових, гемороїдальних та ін-
ших кровотечах), сечогінний (при
набряках) та загальнозміцнюючий
засіб. Вживання настою показане
й при нервових розладах, ревма-
тизмі, алергії й анемії, при
звичних запорах, диспепсіях і
шлункових коліках. Широко ви-
користовують препарати кропиви
жалкої в дерматології й косме-
тиці: всередину — при екземі,
сверблячці, кропив'янці; місце-
во — при себореї голови, круго-
вій або гніздовій плішивості,
запрілості. Цінують кропиву жал-
ку і як продукт харчування:

з молодого листя готують салати
(про приготування див. у статті
Кропива дводомна), приправи до
м'ясних страв і зелений борщ.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій листя (2 сто-
лові ложки сировини на 400 мл окро-
пу, настоюють 2 години) по півсклянки
4 рази на день до їди; дві чайні
ложки суміші (порівну) листя кропиви
жалкої і ожини сизої напарюють
2 години на склянці окропу і п'ють
по півсклянки 3 рази на день для
регулювання функціональної діяль-
ності шлунка та від дизентерії; сві-
жий сік з листя кропиви жалкої
вживають по 1 чайній ложці 3 рази
на день як кровоспинний засіб.
ЗОВНІШНЬО — відвар листя (100 г
сировини кип'ятять 30 хвилин в 1 л
оцту, розведеного водою у співвідно-
шенні 1:1) для миття голови при се-
бореї та круговій або гніздовій плі-
шивості (мити ввечері перед сном,
без мила); насичені свіжим соком
кропиви стерильні тампони прикла-
дають до запрілостей, ран і варикозних
виразок. Протипоказання див. у статті
Кропива дводомна.

580

КРОПИВА МАЛА —
однодомна однорічна трав'яниста,
вкрита жалкими волосками рос-
лина родини кропивових. Те саме,
що й кропива жалка.

581

КРУШИНА ВІЛЬХОВИДНА —
розгалужений кущ або невелике
(3—3,5 м заввишки) дерево ро-
дини жостерових. Те саме, що
й крушина ламка

582
КРУШИНА ЛАМКА,
крушина вільховидна;
крушина ольховидная
Frangula alnus, синонім —
Rhamnus frangula —
розгалужений кущ або невелике,
3—3,5 м заввишки, дерево роди-
ни жостерових. Кора у верхній
частині стовбура і на молодих
гілках гладенька, червоно-бура,
вкрита ланцетними білими соче-
вичками. Листки чергові, еліп-
тичні або яйцевидні, коротко-
черешкові, цілокраї, з 6—8 пара-
лельними бічними жилками. Квіт-
ки дрібні, двостатеві, правильні.
5-пелюсткові, зібрані пучками по
2—6 у пазухах листків; пелюстки
всередині білі, зовні зеленуваті.
Плід — куляста, спочатку черво-
на, потім чорна кістянка. Цвіте
у травні — червні.
Поширення. Крушина ламка ро-
сте майже по всій території Ук-
раїни (в Степу — рідко, в долинах
річок, у Криму — в горах) у лі-
сах і між чагарниками, на воло-
гих луках, по берегах боліт, рі-
чок та озер.

Заготівля і зберігання. Лікуваль-
не значення має кора крушини
(Cortex Frangulae). Збирають її
весною до розпускання листків
з молодих частин стовбура та
молодих гілок, роблячи на від-
стані 10—15 см один від одного
кільцеві надрізи (до деревини)
і з'єднуючи їх поздовжніми роз-

різами. Не можна заготовляти
кору, покриту мохом і лишай-
никами. Сушать кору на відкри-
тому повітрі, на горищі або в при-
міщенні з доброю вентиляцією,
розстеливши тонким (5—7 см)
шаром на папері чи тканині й час
від часу перемішуючи. Сушіння
припиняють, коли кора стає лам-
кою. Сухої сировини виходить
43—45 % . Строк придатності — 5
років. Зберігають у сухому при-
міщенні, яке добре провітрюєть-
ся. Сировина відпускається апте-
ками. Свіжозібрана і висушена
кора спричинює нудоту і блюван-
ня, але при тривалому її збері-
ганні побічна дія зникає. Через
це кору крушини вживають не
раніше, як через рік після зби-
рання. Придатність кори до вжи-
вання можна прискорити, витри-
мавши її в сушильній шафі при
температурі 100° протягом 1 го-
дини. В народній медицині ви-
користовують і плоди крушини
(також не раніше, як через рік
після збирання).
Хімічний склад. Кора крушини
містить антраглікозиди (8%), ге-
ніни (емодин, ізоемодин, хризо-
фанол), вільні антраноли, три-
терпенові глікозиди, смолисті ре-
човини та сліди дубильних речо-
вин. Головним глікозидом свіжо-
зібраної сировини є франгуло-
розид, який в процесі сушіння і
зберігання окислюється до фран-
гуліну.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Кора крушини вияв-
ляє м'яку послаблюючу дію, яка
проявляється через 8—12 годин
після вживання ліків. Механізм
дії полягає в здатності препа-
ратів крушини посилювати пери-
стальтику товстої кишки, не по-
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дразнюючи її слизової оболонки
і не впливаючи на тонкий кишеч-
ник, і розріджувати калові маси.
Застосовують кору крушини при
атонії кишечника, звичайних хро-
нічних запорах, а в народній ме-
дицині, крім того,— при захворю-
ваннях печінки, при водянці, ге-
морої, подагрі та гарячці. Міцним
відваром кори миють тіло при ко-
рості, а відвар плодів викори-
стовують для компресів і проми-
вань при висипах на шкірі, фу-
рункулах, гнояках і струпах. По-
рошок плодів вживають усереди-
ну при анемії, проносі, водянці
й надмірних місячних. Щоб за-
побігти звиканню до препаратів
крушини, їх доцільно чергувати
з іншими проносними засобами.
Якщо звикання все-таки станеть-
ся, що спостерігається при три-
валому призначенні крушини, до-
цільно збільшити дозу. Кора кру-
шини входить до складу шлунко-
вих чаїв і проносних чаїв, вико-
ристовується при виготовленні
препаратів вікаліну і вікаїру.
Передозування препаратів кру-
шини може спричинити відчуття
дискомфорту, тенезми, коліко-
подібні болі в животі та ін. Ва-
гітним жінкам і жінкам, які го-
дують груддю, препарати кру-
шини протипоказані.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар кори (20 г, або
2 столові ложки сировини на 200 мл
окропу) по півсклянки на ніч; екстракт
крушини рідкий (Extractum Frangulae
fluidum) по 20—40 крапель на прийом;
екстракт крушини сухий (Extractum
Frangulae siccum) пo 1—2 таблетки
перед сном; рамніл (Rhamnilum) по 0,2 г
на ніч; порошок з плодів крушини по
0,2— 0,5 г тричі на день; одну столову
ложку суміші кори крушини ламкої
(50 г), листків бобівника трилистого,
трави буркуну лікарського (по 20 г)
і плодів кмину звичайного (10 г) на-
стоюють 20 хвилин на склянці окропу
і п'ють по півсклянки на ніч при хро-
нічних запорах; дві чайні ложки су-
міші кори крушини ламкої (ЗО г) і
листків м'яти перцевої (40 г) заливають
склянкою окропу, кип'ятять 20 хви-
лин, проціджують і п'ють по 1 склянці
ввечері для підтримки регулярного ви-
порожнення при гепатиті; одну сто-
лову ложку суміші кори крушини лам-
кої, квіток бузини чорної, плодів фен-
хелю звичайного (по 20 г) і плодів
анісу звичайного (10 г) заливають
склянкою окропу, кип'ятять 20 хвилин
і п'ють по 1 склянці двічі на день (після
обіду і ввечері) при запорах; одну сто-
лову ложку суміші кори крушини лам-
кої (60 г), трави фіалки триколірної,
приймочок кукурудзи звичайної, трави
деревію звичайного, плодів кмину зви-
чайного і квіток терну звичайного (по
10 г) заливають склянкою окропу, ки-
п'ятять 20 хвилин і п'ють по 2 склянки
двічі на день при ожирінні.
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КУДРЯВЕЦЬ СОФІЇ
кудрявец Софии
Deskurainia sophia —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини капустяних (хрестоцвітих).
Стебло пряме, розгалужене, 15—
80 см заввишки. Листки сидячі,
дво-триперисті, з довгасто-ліній-
ними частками, опушені галузи-
стими волосками. Квітки дрібні,
двостатеві, правильні, 4-пелюст-
кові, блідо-жовті, у китицях.
Плід — стручок. Цвіте у трав-
ні — вересні.

Поширення. Росте по всій тери-
торії України як бур'ян біля жит-
ла, на пустищах, уздовж доріг,
у посівах.
Сировина. Використовують насін-
ня і траву, яку заготовляють під
час цвітіння рослини. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний ' склад. Листки містять
аскорбінову кислоту (до 80 мг % )
і каротин (38,5 м г % ) ; у насінні
є глікозиди (5,6% ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
настій трави або відвар насіння
К. с використовують як крово-
спинний, потогінний, жарознижу-
вальний і в'яжучий засіб. Препа-
рати цієї рослини вживають при
кровохарканні, маткових кррво-
течах, гарячці, малярії, проносах,
дизентерії та білях, а також при
зниженні артеріального тиску у
зв'язку з ослабленням серцевої
діяльності. Відвар насіння реко-
мендують і як тонізуючий, послаб-
люючий та відхаркувальний засіб,
а також як сечогінний засіб при
водянці, ниркових коліках і нир-
ковокам'яній хворобі. Настій тра-
ви вважається ефективним засо-
бом при істеричних припадках.
Свіжим соком трави промивають
виразки і гнійні рани.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 чайна
ложка сировини на 300 мл окропу, на-
стоюють до охолодження) по 1 столо-
вій ложці 3 рази на день; відвар на-
сіння (1—2 столові ложки на 200 мл
окропу) по 1 столовій ложці 3 рази
на день.
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КУЗЬМИЧЕВА ТРАВА —
дводомна рослина родини ефед-
рових. Те саме, що й ефедра дво-
колоса.
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КУКІЛЬ ЗВИЧАЙНИЙ
куколь обыкновенный
Agrostemma githago —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини гвоздикових. Уся рослина
вкрита довгими м'якими волоска-
ми. Стебло прямостояче, просте
або розгалужене, 30—80 см зав-
вишки. Листки супротивні, ціліс-
ні, цілокраї, лінійні або лінійно-
ланцетні. Квітки великі, правиль-
ні, двостатеві, 5-пелюсткові, тем-
но-рожеві, зрідка білі, одиничні.
Плід — коробочка. Цвіте у черв-
ні — липні.
Поширення. Росте як бур'ян у по-
сівах ярих і озимих культур по
всій території України. У зв'язку
з поліпшенням агротехніки виро-
щування сільськогосподарських
культур майже зникає.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують траву (Herba Agrostemmae).
Заготовляють її під час цвітіння
рослини. Сушать під наметом або
на горищі. З 3 кг сирої трави ви-
ходить 1 кг сухої. Рослина не-
офіцинальна.
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Хімічний склад. У траві К. з. знай-
дено тритерпенові сапоніни, фла-
воноїди, фенолкарбонові кислоти,
значну кількість неконституцій-
них амінокислот — орцилаланіну
(в листках — 0,053 % , у квітках —
0,096 % } та алантоїну, кумарини
(в квітках). В насінні є стероїди
(3,42 % ), тритерпенові сапоніни
(2—6 % ), жирна олія (5,8—6,8 % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препаратам з трави
К. з. властива антимікробна, про-
тистоцидна й снотворна актив-
ність, їх використовували при
простуді, бешихових запаленнях,
бронхіті, шлункових коліках.
Препарати з насіння виявляють
антигельмінтну, діуретичну, кро-
воспинну та відхаркувальну дію.
Використовують їх при коклюші,
маткових кровотечах тощо. В Анг-
лії та Німеччині їх використову-
вали для лікування пухлин різ-
ного походження. Болгарська фі-
тотерапія використовує траву й
насіння К. з. при лікуванні фу-
рункульозу, геморою й дермато-
зів (найчастіше — у вигляді при-
парок або компресів із свіжого
листя). Слід пам'ятати, що К. з.—
отруйна рослина, особливо насін-
ня. Застосовувати препарати з ку-
колю треба лише за призначенням
і під наглядом лікаря.
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КУКОЛИЦЯ БІЛА
дрёма белая
Melandrium album, синоніми:
Lychnis alba, Silene alba —
дворічна дводомна волохатоопу-
шена трав'яниста рослина родини
гвоздикових. Стебло висхідне,
вгорі розгалужене, 40—100 см зав-
вишки. Листки супротивні, ці-
лісні, цілокраї, еліптичні, 4—8 см
завдовжки; нижні — звужені в
короткий широкий черешок, верх-
ні — сидячі. Квітки одностатеві,
у верхівкових розвилках; пелюст-
ки білі, пластинка у них більш
як до половини двороздільна.
Плід — коробочка. Цвіте у трав-
ні — жовтні.

Поширення. Росте на луках, по
узліссях, чагарниках, як бур'ян у
посівах, на городах і в садах по
всій території України.
Сировина. Використовують траву,
зібрану під час цвітіння рослини,
і коріння, яке копають восени.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить
тритерпеноїди, сліди алкалоїдів,
аскорбінову кислоту (80 мг % ), у
корінні є тритерпенові сапоніни.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина має проти-
запальні, пом'якшувальні, знебо-
люючі, кровоспинні, заспокійливі
та снотворні властивості. В народ-
ній медицині настій трави вжива-
ють при безсонні, коліках у шлун-
ку та інших внутрішніх органах,
а відвар коріння — при серцебит-
ті, суглобному ревматизмі та за-
хворюваннях нирок.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— настій (1 столова лож-
ка сухої трави на 200 мл окропу, на-
стоюють 1—2 години, проціджують)
по 1 столовій ложці 3 рази на день при
різних коліках або по півсклянки на
ніч при безсонні.
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КУКУРИЧКА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини лілійних. Те саме, що й
конвалія звичайна.
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КУКУРУДЗА ЗВИЧАЙНА,
маїс;
кукуруза обыкновенная
Zea mays —
однорічна однодомна трав'яниста
рослина родини злакових.
Стебло пряме, з добре виявлени-
ми вузлами і заповненими рих-
лою паренхімною тканиною ме-
живузлями, заввишки від 50 см
до 7 м. Листки чергові, широко-
ланцетні, з хвилястим краєм.
Квітки одностатеві, зібрані в окре-
мі суцвіття, що значно різняться
за своїм зовнішнім виглядом:
тичинкові — в розлогій волоті на
верхівці стебла, маточкові — в па-
зушних товстих качанах (почат-
ках), обгорнутих листовидними
піхвами, з яких висуваються чис-
ленні довгі нитковидні стовпчи-
ки. Плід — зернівка. Цвіте у лип-
ні — вересні.
Поширення. Походить з Централь-
ної і Південної Америки. По
всій території України вирощують
як одну з найважливіших зерно-
вих і силосних культур.



225

Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
стовпчики з приймочками, які зви-
чайно називають кукурудзяними
приймочками (Stigmata Maydis).
Заготівлю приймочок проводять
в період молочно-воскової стиг-
лості початків. Сушать на від-
критих майданчиках або в при-
міщенні, яке добре провітрюєть-
ся, розклавши тонким (1—2 см
завтовшки) шаром на тканині чи
папері. Штучне сушіння прово-
дять при температурі 40°. Сухої
сировини виходить 22—25 % .
Строк придатності — З роки. Збе-
рігають у сухому приміщенні (си-
ровина дуже гігроскопічна!). Ап-
теки відпускають сировину.
Хімічний склад. Кукурудзяні
приймочки містять сапоніни (до
3,18%), дубильні речовини, гіркі
глікозиди (до 1,5%), флавоноїди,
алкалоїди (до 0,5%), ефірну (до
0,12%) і жирну (до 2,5%) олію,
стерини (стигмастерол, ситосте-
рол), вітамін К, (1600 біологіч-
них одиниць на 1 г), аскорбінову
і пантотенову кислоти, спирт іно-
зит, мікроелементи та інші речо-
вини.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати з прий-
мочок кукурудзи мають жовчо-
гінні, діуретичні, кровоспинні й
гіпоглікемічні властивості. Вони
збільшують секрецію й поліпшу-
ють відтік жовчі, змінюють її
фізико-хімічні властивості (зни-
жуються в'язкість, питома вага,
кількість білірубіну). Кровоспин-
на дія кукурудзи грунтується на
її здатності прискорювати процес
зсідання крові за рахунок впли-
ву на синтез протромбіну в пе-
чінці і збільшення кількості тром-
боцитів. Як жовчогінний засіб
препарати з приймочок кукуруд-
зи показані при жовчнокам'яній
хворобі, гепатитах, холециститах
і холангітах, як кровоспинний
засіб — при геморагічних діатезах
і маткових кровотечах різного по-
ходження. Крім того, препарати
з приймочок кукурудзи дають
добрі результати при лікуванні
циститів, нирковокам'яної хворо-
би, набряків, пов'язаних з пору-
шенням серцевої діяльності, та
ожиріння. Кукурудзяні приймоч-
ки входять до складу жовчогін-
них чаїв і сечогінних чаїв. Куку-
рудзяну олію використовують для
профілактики й лікування атеро-
склерозу та при гіпертонії. При
появі нудоти та діареї вживання
кукурудзяної олії тимчасово (на
7—10 днів) припиняють, а потім
відновлюють, але дозу зменшу-
ють удвоє. Відварена в початках
і здобрена вершковим маслом
кукурудза корисна при запорах,
хворобах печінки, подагрі, нефри-
ті та при захворюваннях серцево-
судинної системи. Кукурудзяне
борошно використовують для ви-
далення комедонів (Comedones
faciei). Для цього 2 столові лож-
ки борошна змішують з поперед-
ньо збитим білком (досить од-
ного курячого яйця) і одержану
суміш наносять на обличчя; після
висихання знімають з обличчя
сухим бавовняним рушником, об-
личчя миють холодною водою і
витирають.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар кукурудзяних
приймочок (10 г, або 3 столові ложки
сировини на 200 мл окропу) по чверті
склянки через кожні 3—4 години до
їди; екстракт кукурудзяних приймо-
чок рідкий (Extractum Stigmatis maydis
(luidum) готують на 70 % -ному спирті
у співвідношенні 1 : 1 і п'ють по 30 —
40 крапель 2—3 рази на день перед
їдою; кукурудзяну олію приймають по
1 столовій ложці 3 рази на день про-
тягом 3 тижнів, після чого роблять
перерву на 3—4 тижні (за рік про-
водять 3—4 курси лікування).
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КУЛЬБАБА ЛІКАРСЬКА,
літучки, пустодуй, солдатики,
плішивець;
одуванчик лекарственный
Taraxacum officinale —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Має вертикальний, зовні
червонувато-бурий, всередині —
білий корінь, який угорі перехо-
дить у коротке розгалужене ко-
реневище. Квіткові стебла (стріл-
ки) дудчасті, круглі, безлисті,
вгорі павутинисті й закінчуються
одиничними кошиками, 10—40 см
заввишки. Всі листки — у прико-
реневій розетці, притиснуті до
землі або косо стоять угору, дов-
гасто-обернено-ланцетні, вищерб-
лено-зубчасті або глибоко-вищер-
блено-перисто-надрізані, з три-
кутними, іноді зубчастими і спря-
мованими вниз лопатями. Всі квіт-
ки язичкові, яскраво-жовті, дво-
статеві. Плоди—сім'янки, з дов-
гим дзьобиком, що має чубок з
простих волосків. Цвіте з травня
до осені.

Поширення. Кульбаба лікарська
росте по всій території України
на луках, серед чагарників, як
бур'ян у садах, на городах, уз-
довж доріг.
Заготівля і зберігання. Для лікар-
ських потреб використовують ко-
ріння (Radix Тагахасі), траву
(Herba Тагахасі) і листя (Folia
Тагахасі). Коріння кульбаби треба
збирати восени, коли зів'яне ли-
стя. Помивши у холодній воді,
коріння сушать на сонці або в
теплому, з доброю вентиляцією,
приміщенні, розіклавши тонким
шаром (3—5 см) на тканині або
папері. Штучне сушіння прово-
дять при температурі 40—50°. Су-
хого коріння виходить 20 % .
Строк придатності — 5 років. Су-
шене коріння відпускається ап-
теками. Траву заготовляють під
час цвітіння рослини. Сушать її
під укриттям на вільному повітрі
або в приміщенні, яке добре про-
вітрюється. Сухої трави виходить
12—13 % . Листя кульбаби викори-
стовують свіжим для приготу-
вання салатів (придатне лише
молоде листя, зібране до початку
цвітіння рослини).
Хімічний склад. Коріння куль-
баби лікарської містить гірку ре-
човину тараксацин (до 10%),
тритерпенові сполуки (тараксе-
рол, тараксастерол, андростерол
та інші), стерини ((5-ситостерин,
стигмастерин), флавоноїди (кос-
мозіїн, лютеолін-7-глюкозид), ні-
котинову кислоту, інулін (до
24%), каучук (до 3%), жирну
олію, слиз тощо. У суцвіттях і
листі рослини є каротиноїди тара-
ксантин і флавоксантин, тритер-
пенові спирти арнідіол і фара-
діол, флавоноїди, аскорбінова ки-
слота (до 50 мг%), рибофлавін
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та сполуки заліза, кальцію і фос-
фору.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У науковій медицині
препарати кульбаби лікарської
застосовують як засіб, що під-
вищує апетит і покращує трав-
лення. Механізм дії полягає в
спроможності біологічно актив-
них речовин кульбаби подразню-
вати смакові рецептори порожни-
ни рота, зумовлюючи тим самим
рефлекторне посилення виділення
шлункового соку та виділень з ін-
ших травних залоз. Крім цього,
кульбаба посилює жовчотворен-
ня, тонізуюче впливає на жовч-
ний міхур, виявляє сечогінні,
спазмолітичні й проносні власти-
вості, у зв'язку з чим застосу-
вання цієї рослини показане і дає
добрий терапевтичний ефект при
холециститах, гепатохолецисти-
тах, анацидних гастритах, усклад-
нених патологією гепатобіліарної
системи та хронічними запорами.
Коріння кульбаби лікарської вхо-
дить до складу апетитних чаїв,
жовчогінних чаїв і сечогінних ча-
їв. Галенові препарати кульбаби
ефективні в профілактиці загаль-
ного атеросклерозу. Як окремо,
так і в сумішах з листям чор-
ниці звичайної, кропиви дводом-

мої і стручків (лушпиння) ква-
солі звичайної кульбабу призна-
чають при цукровому діабеті {на
початкових стадіях). У дерматоло-
гії й косметиці настій коріння
рекомендується вживати всере-
дину при вуграх, фурункулах та
медикаментозному дерматиті і як
зовнішній засіб для знищення
ластовиння. У вітчизняній і зару-
біжній народній медицині, крім
усіх вищезазначених випадків, ко-
ріння і траву кульбаби лікарської
застосовують як відхаркувальний
засіб при легеневих хворобах, як
заспокійливий і снотворний за-
сіб, при водянці, хворобах селе-
зінки з млявим перебігом, нир-
ковокам'яній і жовчнокам'яній
хворобах, жовтяниці, при хро-
нічних запорах і геморої, при
запаленні лімфатичних вузлів,
проти глистів і як лактогенний
засіб. Салати з молодого листя
вживають при недокрів'ї, загаль-
ній слабості, як сечогінний, від-
харкувальний, жовчогінний та
«кровоочисний» засіб. Екстракт
кульбаби густий (Extractum Tara-
хасі spissum) використовують як
constituens при виготовленні пі-
люль. Молоді квіткові пуп'янки
кульбаби маринують і вживають
замість каперсів, а підсмажене в
духовці коріння використовують
як сурогат кави.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій коріння (10 г,
або 1 столову ложку сировини на
200 мл окропу) по третині склянки
3—4 рази на день за 15 хвилин до їди
як апетитний і жовчогінний засіб; на-
стій трави (1 столова ложка сировини
на 400 мл окропу, настоюють 2 години,
проціджують) по півсклянки 4 рази на
день до їди; дві столові ложки суміші
(порівну) коріння кульбаби і лопуха
справжнього заливають на ніч холод-
ною водою, вранці кип'ятять 10 хвилин,
настоюють 20 хвилин і п'ють по пів-
склянки 3 рази на день при екземі (для
посилення терапевтичного ефекту міс-
ця, уражені екземою, змазують маззю,
яку готують, змішуючи порівну борош-
но коріння кульбаби з медом; зми-
вають мазь теплою сироваткою з мо-
лока); дві столові ложки суміші (по-
рівну) трави кульбаби, листя кропиви
жалкої і квіток терну звичайного на-
стоюють 4 години в 2 склянках окропу
і п'ють по півсклянки 4 рази на день
протягом 2 тижнів як «кровоочисний»
засіб при висипаннях на тілі, фурун-
кулах та екземі, дотримуючись дієти
без м'яса і яєць; столову ложку суміші
коріння кульбаби (20 г), трави деревію
звичайного (40 г) і трави полину гір-
кого (40 г) настоюють 20 хвилин у склян-
ці окропу і п'ють по 1 столовій ложці
3—4 рази на день за 15 хвилин до їди
для збудження апетиту і пожвавлення
травлення; столову ложку суміші (по-
рівну) коріння кульбаби, кореневищ
пирію повзучого, коріння мильнянки
лікарської і трави деревію звичайного
настоюють 30 хвилин у склянці окропу
і п'ють щодня по 1 склянці вранці
і ввечері при атеросклерозі (лікування
тривале); столову ложку суміші (по-
рівну) коріння кульбаби і вовчуга
польового; кори крушини ламкої і лис-
тя м'яти перцевої напарюють 10 хви-

лин у склянці окропу і п'ють по 2—
З склянки на день як жовчогінний за-
сіб; столову ложку суміші (порівну)
коріння кульбаби і цикорію дикого та
квіток цмину піскового варять 5 хви-
лин у склянці окропу і випивають за
З рази протягом дня як жовчогінний
засіб; столову ложку суміші (порівну)
коріння кульбаби, листя чорниці і кро-
пиви дводомної, стручків квасолі зви-
чайної, трави козлятника лікарського
настоюють 20 хвилин у склянці окропу
і п'ють по 1 склянці 3—4 рази на день
при діабеті, дотримуючись, при цьому
відповідної дієти; салат: свіже молоде
листя кульбаби занурюють на 30 хви-
лин у холодну підсолену воду, подріб-
нюють, додають подрібненої зеленої ци-
булі і петрушки, заправляють олією,
сіллю і оцтом, перемішують і посипа-
ють кропом ( на 100 г листя кульбаби бе-
руть 50 г зеленої цибулі, 25 г петруш-
ки, 15 г олії, сіль, оцет і кріп).
ЗОВНІШНЬО— відваром коріння
(2 столові ложки сировини на 300 мл
окропу, кип'ятять 15 хвилин, охолод-
жують) миють обличчя, щоб позбу-
тися ластовиння.
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590
КУНЖУТ СХІДНИЙ
кунжут индийский,
Sesamum indicum, синонім —
S. orientate —
однорічна трав'яниста рослина
родини кунжутових. Стебла опу-
шені, прямостоячі, чотири-, вось-
мигранні, розгалужені, 80—110 см
заввишки. Листки довгочерешко-
ві, чергові або супротивні, ціло-
краї або зубчасті, 10—30 см зав-
довжки: нижні — округлі; сере-
динні — ланцетні, еліптичні або
видовженояйцевидні, надрізані
або глибокопальчастороздільні;
верхні — вузькі. Квітки великі, на
короткій квітконіжці, по 1—3 в
пазухах листків; віночок двогу-
бий, опушений, фіолетовий або
рожевий, рідко — білий. Плід —
видовжена багатонасінна коро-
бочка. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Кунжут східний по-
ходить з південно-західної Афри-
ки. На півдні України кунжут
вирощують як олійну рослину.
Сировина. З лікувальною метою
використовують насіння (Semen
Sesami), кунжутову олію (Oleum
Sesami) та сік із свіжого листя.
Хімічний склад. Насіння рослини
містить жирну олію (близько
55%), білок (до 20%), вуглево-
ди (16 % ), лігнани (сезамін, сеза-
молін), фітостерин, вітамін Е,
амінокислоти (гістидин, трипто-
фан) та значну кількість фосфору
і кальцію. *
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Кунжутова олія має
здатність збільшувати кількість
тромбоцитів у крові й прискорю-
вати її зсідання. Це робить її
ефективною при лікуванні тром-
бопенічної пурпури, есенціаль-
ної тромбопенії та геморагічних
діатезів. У фармацевтичній прак-
тиці олію використовують як ос-
нову для приготування мазей,
лініментів, пластирів, олійних
емульсій та розчинів жиророз-
чинних препаратів для ін'єкцій.
У поєднанні з соком алое і вино-
градним соком кунжутову олію
приймають усередину при брон-
хіальній астмі й сверблячих дер-
матозах. Кунжутову олію вико-
ристовують і в харчовій про-
мисловості. В народній медицині
порошок з насіння кунжуту ви-
користовують як тонізуючий, ан-
тисептичний і протизапальний
(зовнішньо) засіб, а сік із свіжого

листя втирають у шкіру голови
при сухій себореї. Насіння ви-
користовують ще й для виготов-
лення цукерок, халви та інших
східних солодощів. Кунжутова
макуха, одержана при холодному
пресуванні насіння, йде на ви-
готовлення кондитерських виро-
бів, а в суміші з пшеничним
борошном її використовують для
виготовлення дієтичних хлібців.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — кунжутову олію п'ють
по 1 столовій ложці, а діти — по 1 чай-
ній ложці 3 рази на день до їди; поро-
шок з насіння приймають по 15—20 г
(з водою) 3 рази на день до їди.

591
КУПАВНИК —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Те саме, що
й горицвіт весняний.

592
КУПИНА БАГАТОКВІТКОВА
купёна многоцветковая
Polygonatum multiflorum —
багаторічна трав'яниста рослина
родини лілійних. Має потовщене
м'ясисте кореневище. Стебло го-
ле, округле, 30—70 см заввишки,
облистнене, поникле. Листки чер-
гові, розміщені в 2 ряди, обер-
нені в один бік, довгасті або еліп-
тичні, тупуваті, голі, сидячі або
короткочерешкові, зверху зелені,
зісподу — сірувато-зелені, 8 —
12 см завдовжки, 3—7 см зав
ширшки. Квітки двостатеві, пра-
вильні, білуваті, по 3—5 у пазухах
листків; квітконіжки голі. Плід -
синювато-чорна ягода. Цвіте у
травні — червні.
Поширення. Росте в листяних,
рідше — в мішаних лісах по чагар-
никах по всій території України.
Сировина, хімічний склад, фарма-
кологічні властивості і викори-
стания, лікарські форми і засто-
сування — усе так, як у статті
Купина запашна.
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593
КУПИНА ЗАПАШНА,
купина лікарська, журавлині
стручки, соломонова печать;
купёна душистая
Polygonatum odoratum, сино-
нім — P. officinale —
багаторічна трав'яниста рослина
родини лілійних. Має м'ясисте
потовщене кореневище. Стебло
гранчасте, голе, поникле, 20 —
50 см заввишки. Листки чергові,
розміщені в 2 ряди, обернені в
один бік, видовженоеліптичні,
10—12 см завдовжки, 2—5 см зав-
ширшки; зверху зелені, зісподу —
сірувато-зелені, з напівстеблооб-
гортною основою. Квітки двоста-
теві, правильні, білуваті, по од-
н і й — дві у пазухах листків; квіт-
коніжки голі. Плід — синювато-
чорна ягода. Цвіте у травні.
Поширення. Росте в лісах, по
чагарниках по всій території
України (крім високогір'я Карпат
та півдня Степу).
Сировина. Використовують свіжі,
рідше сухі кореневища, які заго-
товляють улітку або восени. Рос-
лина неофіцинальна.
Хімічний склад. Кореневища міс-
тять алкалоїди, сапоніни, слизисті
речовини, крохмаль, цукри тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Відвар кореневищ
вживають усередину при кашлі,
гострому бронхіті й запаленні ле-
гень, водянці, цукровому діабеті,

при статевому безсиллі та як гли-
стогінний засіб. Ефективність дії
К. з. при діабеті болгарські вчені
ставлять під сумнів. У тібетській
медицині кореневища К. з. ви-
користовують при шлунково-киш-
кових захворюваннях (очевидно,
у зв'язку з наявністю в них знач-
ної кількості слизистих речо-
вин).

Зовнішньо відвар кореневищ ви-
користовують як знеболюючий
засіб при люмбаго, радикуліті,
ревматизмі, подагрі, геморої та
як засіб, що сприяє розсмокту-
ванню синців. Як болетамуваль-
ний засіб використовують і на-
стойку кореневищ. Відваром ко-
реневищ умивають обличчя для
зменшення загару, а свіжим со-
ком виводять на обличчі плями
і веснянки (сильне натирання мо-
же спричинити виразки!).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар кореневищ (15 г
сировини на 400 мл окропу або моло-
ка) п'ють по 1 чайній ложці за день рів-
ними невеликими порціями; відвар ко-
реневищ (20 г сировини на 200 мл окро-
пу) по 1 столовій ложці 3 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — відвар кореневищ (40—
50 г сировини на 500 мл окропу) для
примочок та вмивань; настойку (1 ча-
стина кореневищ на 2 частини спирту)
для розтирань. Рослина отруйна!
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КУПИНА КІЛЬЧАСТА
купёна мутовчатая
Polygonatum verticillatum —
багаторічна трав'яниста рослина
родини лілійних. Має потовщене
м'ясисте кореневище. Стебло пря-
ме, гранчасте, голе, облистнене,
30—60 см заввишки. Листки ви-
довжено-ланцетні або лінійно-
ланцетні, вздовж жилок і по краю
короткошорсткі, розміщені кіль-
цями. Квітки двостатеві, правиль-
ні, дрібні, білуваті, по 2—5 у па-
зухах листків. Плід — фіолетово-
червона ягода. Цвіте у травні —
червні.
Поширення. Росте в тінистих лісах
у Карпатах, на Прикарпатті, на
крайньому заході Лісостепу.
Сировина, хімічний склад, фарма-
кологічні властивості і викори-
стання, лікарські форми і засто-
сування — усе так, як у статті
Купина запашна.
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КУПИНА ЛІКАРСЬКА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини лілійних. Те саме, що й
купина запашна.

596

КУПИНА ШИРОКОЛИСТА
купена широколистная
Polygonatum latifolium —
багаторічна трав'яниста рослина
родини лілійних. Має потовщене
м'ясисте кореневище. Стебло
гранчасте, 30—50 см заввишки,
облистнене, поникле, вгорі опу-
шене. Листки чергові, розміщені
в 2 ряди, обернені в один бік,
еліптичні, яйцевидно-еліптичні
або видовженоеліптичні, коротко-
загострені, звужені в короткий че-
решок; зверху голі або трохи опу-
шені; знизу — вздовж жилок гу-
сто- і короткоопушені, 10—12 см
завдовжки, 5—7 см завширшки.
Квітки двостатеві, правильні, бі-
луваті, одиничні або по 2—4 в па-
зухах листків; квітконіжки опу-
шені. Плід — синьо-чорна ягода.
Цвіте у травні — червні.
Поширення. Росте в лісах, по
чагарниках на Закарпатті, Роз-
точчі-Опіллі, в Правобережному
Лісостепу, Гірському Криму.
Сировина, хімічний склад, фарма-
кологічні властивості і викори-
стання, лікарські форми і засто-
сування — усе так, як у статті
Купина запашна.
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КУРЯЧА ТРАВА —
переважно однорічна трав'яни-
ста, іноді напівкущова рослина
родини гречкових. Те саме, що
й спориш звичайний.
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КУРЯЧІ ОЧКА ПОЛЬОВІ,
огничок нивовий, польові
зірки;
очный цвет пашенный
Anagallis arvensis —
невеличка (8—25 см заввишки)
трав'яниста гола рослина родини
первоцвітах. Стебло чотиригран-
не, розпростерте. Листки супро-
тивні, сидячі, яйцевидні або ви-
довженояйцевидні, цілокраї, ту-
пуваті; зісподу — з чорними крап-
ками. Квітки правильні, двостате-
ві, одиничні, в пазухах листків,
з подвійною, п'ятичленною зрос-
лопелюстковою оцвітиною; віно-
чок яскраво-червоний, з яйцевид-
ними тупими по краю тонко-
залозисто-війчастими пелюстка-
ми. Плід — коробочка. Цвіте з
квітня по серпень.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України як бур'ян на полях,
у садах, біля шляхів і доріг.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
траву квітуючих рослин (Herba
Anagallidis arvensis|. Сушать під
наметом або в приміщеннях з
доброю вентиляцією. Сухої сиро-
вини виходить 25 % . Рослина не-
офіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить
сапоніни, глікозид цикламін, фла-
воноїди, дубильні й гіркі речо-
вини, пептонізуючий ензим прим-

веразу та інші корисні речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній меди-
цині рослину використовують як
сечогінний, заспокійливий, проти-
запальний і загальнозміцнюючий
засіб. Препарати К. о. п. спри-
яють розчиненню каменів і піску
в сечових органах, послаблюють
і регулюють менструації. Настій
трави вживають при хворобах
печінки й жовчовивідних шляхів,
жовтяниці різного походження,
нирковокам'яній хворобі, тубер-
кульозі легень, набряках, епілеп-
сії й задишці та при психічних
захворюваннях. Місцево настій
використовують при різних хво-
робах шкіри: при лишаях, ви-
сипах і запальних процесах, які
супроводяться сверблячкою. По-
рошком трави присипають довго-
незагоювані гнійні рани. Траву у
вигляді припарок прикладають
до хворих місць при поліартриті
й простудних хворобах. Примоч-
ки з свіжого соку рослини при-
кладають до очей при запаленні,
а суміш свіжого соку з медом —
при початковій формі катаракти.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави
(20 г сировини на 1 л окропу,
настоюють 2 години, охолоджу-
ють, проціджують) по одній
склянці тричі на день. При хро-
нічних запорах настій викори-
стовують для клізм. Рослина от-
руйна, передозування препаратів
небезпечне!
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КУЧЕРЯВИЙ ГОРОШОК —
багаторічна трав'яниста гола або
щетинисто-волосиста рослина ро-
дини бобових. Те саме, що й в'я-
зіль барвистий.
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ЛАВАНДА КОЛОСКОВА
лаванда колосковая
Lavandula angustifolia, синоні-
ми: L. spicata, L. vera, L. offici-
nalis —
вічнозелена сірувато-зірчасто-
опушена рослина родини губо-
цвітих. Півкущик з численними
розгалуженими стеблами, 20 —
60 см заввишки. Листки супро-
тивні, сидячі, лінійні або лінійно-
ланцетні, з загорнутими вниз
краями. Квітки неправильні, зі-
брані в 6—10-квіткові кільця, що
утворюють верхівкові перерив-
часті колосовидні суцвіття; віно-
чок голубий або фіолетовий, рід-
ш е — білий або рожевий. Плід —
з чотирьох горішків. Цвіте у лип-
ні — серпні.

Поширення. Лаванда колоскова
походить з Середземномор'я. На
території України, переважно в
Криму, її культивують як ефіро-
олійну, рідше — як декоративну
рослину.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
квітки (Flores Lavandulae), рідше
траву (Herba Lavandulae). Су-
цвіття зрізають через 1 —1,5 тиж-
ня після початку цвітіння, зв'я-
зують у снопики, швидко сушать
і обмолочують (відділяють квіт-
ки від стебел). Вихід сухих кві-
ток становить 14—15 % . Із свіжо-
зібраних суцвіть одержують ла-
вандову олію (Oleum Lavandulae).
Квітки й суцвіття, як сировина
для одержання лавандової олії,
входять до фармакопей 16 країн
світу. Траву заготовляють в період
цвітіння рослини. Квітки і траву
аптеки не відпускають.
Хімічний склад. Усі частини рос-
лини містять ефірну олію (стеб-
ла — 0,19 % , листки — 0,37 % , су-
цвіття— 0,8—1,2%), до складу
якої входять ліналоол і його
складні ефіри з різними кисло-
тами, кумарини, герніарин, урсо-
лова кислота, дубильні речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Лавандову олію, яка
має антисептичні властивості, ви-
користовують для лікування гній-
них ран і гангрени, для покра-
щення запаху різних лікарських
форм, які вживаються зовнішньо.
При ревматизмі й невралгічних
болях розведену в спирті лаван-
дову олію використовують як
подразнюючий засіб, який зумов-
лює приплив крові до шкіри.
Лавандову олію використовують
і в ароматерапії. Відділ медичної
ботаніки Центрального республі-
канського ботанічного саду АН
УРСР розробив композиції летких
біологічно активних речовин ви-
щих рослин (аніс, лаванда, м'ята,
троянда, шавлія тощо), які ре-

комендуються для застосування
з метою оптимізації середовища
закритих приміщень і підвищення
працездатності людей, робота
яких пов'язана з постійним нер-
вово-емоційним напруженням.
Дозоване введення в повітря при-
ладом «Фітон» (авторське сві-
доцтво № 1028336, що належить
ЦРБС АН УРСР) високоактивних
фітонцидних композицій зумов-
лює загибель дифтерійних бакте-
рій, стрептококів і гноєтворних
стафілококів на 80—97 % , забез-
печує поліпшення функціонуван-
ня нервової й серцево-судинної
системи, зменшує стомлення, під-
вищує реактивність організму лю-
дини. Ароматерапію можна роз-
глядати як складову частину но-
вого наукового напряму фіто-
дизайну. Лавандова олія широко
використовується в фармацев-
тичній та парфюмерній промис-
ловості. Квітки й траву лаванди
використовують у народній меди-
цині як слабозаспокійливий і
спазмолітичний засіб при міг-
рені, неврастенії, нервовому сер-
цебитті, болях у ділянці шлун-
ково-кишкового тракту, як діу-
ретичний і такий, що розріджує
жовч, засіб. Квітки входять до
складу сумішей, які застосовують
для лікування нервових, серцево-
судинних, шлункових, ниркових
та інших захворювань. Сухі су-
цвіття рослини використовують
у побуті як засіб, що відлякує
міль.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій квіток (20 г
сировини на 400 мл окропу, настою-
ють до охолодження, проціджують)
по півсклянки 3—4 рази на день; дві
столові ложки суміші квіток лаванди,
листя м'яти перцевої (по 20 г), кві-
ток ромашки лікарської і кореневищ
з коренями валеріани лікарської (по
ЗО г) настоюють 15 хвилин на склянці
окропу й випивають за день при без-
сонні ; одну столову ложку суміші
квіток лаванди, листя м'яти перцевої
і розмарину справжнього, коріння
первоцвіту весняного, кореневищ з ко-
ренями валеріани лікарської (по 20 г)
заварюють склянкою окропу, настою-
ють до охолодження і п'ють по 2 склян-
ки на день при мігрені.
ЗОВНІШНЬО — настій на олії (1 ча-
стина квіток на 5 частин соняшни-
кової олії, настоюють 1—2 місяці) для
втирань при вивихах і забиттях (як
болетамувальний засіб); настій трьох
столових ложок суміші квіток лаванди
(10 г), трави чебрецю звичайного (ЗО г),
листя розмарину справжнього (10 г),
квіток ромашки лікарської (30 г) в 0,5 л
окропу використовують для примочок
при екземі; 200—300 г суміші трави
лаванди, чебрецю повзучого і шавлії
лікарської, листя м'яти перцевої, кві-
ток ромашки лікарської, кореневищ
аїру тростинового у співвідношенні
2 : 8 : 5 : 5 : 5 : 5 настояти 15 хвилин на
2—3 л окропу, процідити і вилити в
ванну (температура води 32—40°, три-
валість процедури — 30 хвилин; діє
заспокійливо, дезинфікує і тонізує
шкіру).
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ЛАВАТЕРА ТЮРІНГСЬКА,
хатьма тюрінгська;
хатьма тюрингская (Lavatera
thuringiaca) —
багаторічна трав'яниста сіропов-
стиста рослина родини мальвових.
Стебло пряме, просте або у верх-
ній частині розгалужене, 50—
200 см заввишки. Листки довго-
черешкові, чергові; нижні — ку-
тасто-п'ятилопатеві, верхні — 3—
7-лопатеві. Квітка великі, 5-пе-
люсткові, в китицевидноволотево-
му суцвітті; пелюстки яскраво-
рожеві, оберненотрикутні, на тре-
тину вирізані. Плід — з числен-
них, розміщених кільцем, пло-
диків — сім'янок. Цвіте у черв-
ні — вересні.
Поширення. Леватера тюрінгська
росте по всій території України

на схилах і горбах, у лісах, на
відкритих місцях і по чагарни-
ках, та як бур'ян — у садах і го-
родах.
Сировина. Для виготовлення лі-
ків використовують листя, зібра-
не в період цвітіння рослини, і
коріння, яке заготовляють восени.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад потребує вивчен-
ня. Відомо лише, що корені міс-
тять значну кількість слизистих
речовин, а листя — аскорбінову
кислоту (до 205,9 мг % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. За фармакологічни-
ми властивостями лаватера тю-
рінгська близька до алтеї лікарсь-
кої. Вона має обволікаючу і проти-
запальну властивість. У народ-
ній медицині відвар коріння прий-
мають всередину при простуді,
кашлі, охриплості голосу, про-
носах та інших шлунково-киш-
кових захворюваннях. Холодний
настій коріння лаватери викори-
стовують у медичній косметиці
як протизапальний засіб при себо-
рейному дерматиті обличчя й за-
палених вуграх. При ревматич-
них і невралгічних болях нати-
раються маззю з сухого листя
рослини. Свіже подрібнене листя
прикладають до фурункулів, ви-
разок, лишаїв, гнійничкових ура-
жень шкіри.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар коріння (8 г
сировини на склянку окропу) по сто-
ловій (дітям — по чайній) ложці через
кожні 3—4 години.
ЗОВНІШНЬО — настій коріння (6 г
сировини на склянку холодної кип'я-
ченої води, настоюють ніч) для при-
мочок; мазь (2 столові ложки роз-
тертого на порошок листя змішують з
рівною кількістю свіжого вершкового
масла або вазеліну) для натирання;
порошок коріння розводять теплою во-
дою так, щоб він набув вигляду рід-
кої сметани, проціджують і викори-
стовують для промивання слизових
оболонок носа, рота, статевих орга-
нів.

6 0 2

ЛАВР БЛАГОРОДНИЙ
лавр благородный
Laurus nobilis —
невисоке (8—10 м заввишки) віч-
нозелене дводомне дерево або
кущ родини лаврових. Має густу
пірамідальну крону; кора бура,
гладенька. Листки чергові прості,
короткочерешкові, шкірясті, лан-
цетні, цілокраї, загострені. Квіт-
ки одностатеві, дрібні, білі, в
4—6-квіткових зонтиковидних су-
цвіттях, розміщених по 1—3 в па-
зухах листків; оцвітина чотири-
листа. Плід — синьо-чорна, одно-
насінна кістянко. Цвіте у квітні.
Плоди достигають у жовтні —
листопаді.
Поширення. Лавр благородний
розводять у Південному Криму
як ефіроолійну, пряну і декора-
тивну рослину.
Заготівля і зберігання. Для лі-
карських потреб використовують
листя (Folia Lauri) і зрілі плоди
(Fructus Lauri). Листя збирають у
зимовий період (з середини листо-
пада до середини лютого), зрі-
зуючи ножами або секаторами
тоненькі облистнені гілочки, і
сушать під укриттям на вільному
повітрі або в добре провітрюва-
них приміщеннях. Зберігати лав-
ровий лист треба в щільно за-
критих банках, бо його запах не-
рідко спричинює головний біль.
Плоди збирають у жовтні — ли-
стопаді, пров'ялюють на сонці й
сушать при температурі, не ви-
щій за 40°. Плоди лавра входили
в першу Державну фармако-
пею СРСР.
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Хімічний склад. Листя рослини
містить ефірну олію (0,5—4,5%),
катехіни (1,62—2,54%), флаво-
ноїди (рутин, кемпферол, кверце-
тин), антоціани, сесквітерпенові
лактони. До складу ефірної олії
входять камфен, карвон, лимо-
нен, мірцен, α-пінен, β-пінен,
сабінен, α-феландрен, β-фелан-
дрен, терпінолен, терпінілформі-
ат, евгенол, метилевгенол, аце-
тилевгенол, ліналоол, п-цимол,
1,8-цинеол, а-терпінеол, терпі-
нен-4-ол. Плоди лавра містять
ефірну (3,9—4,1 % ) і жирну (26,3—
44 % ) олію, дубильні речовини
та інші сполуки. У складі ефір-
ної олії плодів є цинеол, α-пінен,
β-піненцитраль, корична кислота
й її ефіри, вільні спирти, феноли,
сесквітерпени тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
з листя рослини приймають усе-
редину при діабеті (гіпоглікеміч-
ні властивості), псоріазі й маля-
рії. Настоєм сухого листя на олії
натирають болючі місця при ар-
тритах, міозитах і невралгіях.
Використовують листя і як при-
праву до страв. Раніше з плодів
лавра добували жирну олію (Ole-
um Lauri), яку використовували як
відтяжний засіб при ревматизмі,
паралічах і простудних захворю-
ваннях та для лікування корости.
У домашніх умовах виготовля-
ють мазь з листя лавра і хвої ялів-
цю звичайного, яку використо-
вують як заспокійливий і зне-
болюючий засіб при ревматичних
і простудних болях і судомах.
У зелених насадженнях Криму
лавр виконує естетичну, санітар-
ну й гігієнічну функції, збагачує
повітря біологічно активними ре-
човинами, здатними знезаражува-
ти повітря від шкідливих мікро-
організмів. Експериментальними
спостереженнями встановлено,
що леткі фітонциди рослини
пригноблюють розвиток мікобак-
терій — збудників туберкульозу.
Поєднання декоративних якостей
з антимікробною активністю лет-
ких виділень робить лавр благо-
родний невід'ємною належністю
зелених насаджень курортної зо-
ни Криму.

Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО —настій листя (10 лист-
ків заливають трьома склянками окро-
пу, настоюють 2—3 години) по пів-
склянки 3 рази на день при діабеті;
20 сухих листків заливають двома
склянками окропу, кип'ятять 10 хви-
лин, проціджують і випивають протягом
дня за 3 рази при псоріазі (курс ліку-
вання — 5—7 днів).
ЗОВНІШНЬО — настій листя на соняш-
никовій олії (ЗО г сировини на 200 г
олії, настоюють 10 днів) та мазь (по-
рошок з листя і хвої ялівцю звичай-
ного змішують з вершковим маслом
у співвідношенні 6 : 1 : 12 і розтирають)
для втирання.

603
ЛАКОНОС АМЕРИКАНСЬКИЙ
лаконос американский
Phytolacca americana —
багаторічна трав'яниста гола рос-
лина родини лаконосових. Має ба-
гатоголове кореневище і товстий
веретеноподібний корінь. Стебла
товсті, соковиті, зелені або черво-
нувато-зелені, прямостоячі, у
верхній частині розгалужені, 1 —
З м заввишки. Листки чергові, ко-
роткочерешкові, еліптичні або
яйцеподібні, цілокраї, на верхів-
ці загострені, 10—20 см завдовж-
ки і 3—6 см завширшки, нерідко
червонуваті. Квітки дрібні, пра-
вильні, двостатеві, в довгих кити-
цях; оцвітина з п'яти трав'янистих
або білуватих, пізніше червонію-
чих листочків. Плід соковитий,
ягодоподібний, чорно-фіолето-
вий, сплюснуто-кулястий. Цвіте
у червні — серпні.
Поширення. Батьківщина лако-
носа американського — Північна
Америка. На території України
лаконос розводять у садах і пар-
ках як декоративну рослину, іно-
ді дичавіє і трапляється на засмі-
чених місцях.
Сировина. Для лікарських потреб
використовують коріння (Radix
Phytolaccae americanae), заготівлю
якого проводять восени. Викорис-
товують його свіжим або сушать.
Рослина офіцинальна в Японії,
НДР, ФРН, Англії, США.

Хімічний склад. Коріння лаконо-
са американського містить алка-
лоїди (0,16 % ), тритерпенові сапо-
ніни групи (β-амірину, ефірну
олію (0,08 % ), отруйну речовину
фітолакотоксин, вуглеводи (са-
хароза, крохмаль).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Раніше свіже коріння
і висушене листя рослини вико-
ристовували як сировину для
приготування настойки, яка вхо-
дила до складу препаратів, що за-
стосовувалися при лікуванні ра-
дикулітів, плекситів, тонзилітів,
фарингітів тощо. У народній ме-
дицині настій або відвар коріння
лаконоса використовують як по-
слаблюючий, сечогінний, блювот-
ний і протиглисний засіб. Засто-
сування препаратів лаконоса по-
казане і дає хороший терапевтич-
ний ефект при виразковій хворо-
бі шлунка і дванадцятипалої киш-
ки, у разі запорів, при захворю-
ваннях нирок. В дерматології рос-
лина користується репутацією за-
собу, що активно впливає на обмін
речовин. В гомеопатії препарати
із свіжого коріння застосовують
при дифтерії, фолікулярній ангі-
ні, ларингіті, ревматизмі, ішіасі,
радикуліті.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій коріння (5 г си-
ровини на 200 мл окропу) по 1 сто-
ловій ложці 3 рази на день як діуре-
тичний засіб. Препарати лаконоса ма-
ють здатність (особливо при передозу-
ванні) викликати небажані токсичні
явища.
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ЛАКРИЦЯ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини бобових. Те саме, що й со-
лодка гола.

605
ЛАКФІОЛЬ САДОВА
лакфиоль (жёлтофиоль) садо-
вая
Cheiranthus cheiri —
багаторічна (в культурі — одно-
або дворічна) трав'яниста рослина
родини хрестоцвітих. Стебло пря-
ме, просте або розгалужене, при
основі дерев'яніюче, вкрите, як і
вся рослина, притиснутими дво-
роздільними волосками, 40—
100 см заввишки. Ластки черго-
ві, ланцетні, гострокінцеві, ціло-
краї або мають по краях 1—2 зуб-
чики. Квітки двостатеві, правиль-
ні, запашні, 4-пелюсткові, зібрані
в китицевидні суцвіття; пелюстки
золотисто-жовті, темно-жовті або
червоно-бурі, 15—30 мм завдовж-
ки. Плід — стручок. Цвіте у лип-
ні — вересні.
Поширення. Дико росте в Серед-
земномор'ї, здичавіло — в Криму.
Вирощують у кімнатах і квітниках
як декоративну рослину.
Сировина. Для лікарських потреб
використовують свіжі або висуше-
ні квітки і листя та насіння. Листя
збирають в період цвітіння рос-
лини. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Квітки лакфіолі
містять ефірну олію (0,06 % ), фла-
воноїди (кверцетин, ізорамнетин),
фермент мірозин. У листі й насін-
ні є серцеві глікозиди хейроток-
син і хейрозид (у насінні —
0,015%). В насінні, крім того, є
жирна олія (20—26 % ) і тіогліко-
зид глікопейролін (1,5 % ), при гід-
ролізі якого вцділяється гірчична
олія.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Випробувано застосу-
вання настойки з свіжого листя
і насіння лакфіолі садової при сер-
цевій недостатності. З'ясовано, що
хейротоксин має здатність збіль-
шувати амплітуду скорочень сер-
ця й сповільнювати його ритм.
Квітки рослини виявляють сечо-
гінну, жовчогінну, проносну, бо-
летамувальну й протисудомну
дію. У вітчизняній і зарубіжній
народній медицині настій квіток
вживають усередину при водянці,
жовтяниці й хронічному запорі,
для профілактики апоплектичного
інсульту й паралічу; настій кві-
ток і листя — при порушенні ді-
яльності серця, як протисудомний
і знеболюючий засіб, як засіб, що
зумовлює і посилює менструації.
При ревматичних і подагричних
болях застосовують припарки з
квіток і листя та натирання на-
стоєм свіжих квіток на соняшни-
ковій олії. Настоєм квіток проми-
вають очі при кон'юнктивітах і
сльозотечах, миють обличчя, щоб

знищити ластовиння. Міленький
порошок із сухих квіток, зміша-
ний у рівних кількостях з цукро-
вою пудрою, вдувають в очі для
розсмоктування більм.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій квіток (1 чайну
ложку свіжих квіток на 200 мл окропу
настоюють 20 хв, проціджують) по 1
столовій ложці 3 рази на день.
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ЛАМІНАРІЯ ЦУКРИСТА,
морська капуста;
ламинария сахаристая
Laminaria saccharina —
багаторічна морська бура водо-
рість родини ламінарієвих. До ка-
м'янистого грунту морського дна
водорість прикріплюється за до-
помогою ризоїдів. Слань ламіна-
рії цукристої являє собою стріч-
коподібну, м'яку, слизисту, зеле-
нувато-буру гладеньку або сітча-
стозморшкувату, різної ширини
пластинку завдовжки до 7 м, яка
в нижній частині звужується в
стеблоподібне утворення зав-
довжки до 1 м і діаметром в 1 см.
Вся слань ламінарії живе кілька
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років, а пластинка змінюється
щороку. Восени, після завершен-
ня виходу спор, пластинчаста
частина слані повністю руйнуєть-
ся. Одночасно або трохи пізніше
в інтеркалярній зоні росту, яка
займає основу пластинки і верхів-
ку стеблоподібного утворення,
з'являється нова пластинка, ріст
якої продовжується до кінця
весни.
Поширення. Ареал ламінарії зай-
має всю прибережну зону захід-
ної половини акваторії Північного
Льодовитого океану. Росте в суб-
літоралі на глибині до 20 м.
Заготівля і зберігання. Для лікар-
ських потреб використовують
пластинчасту частину слані ламі-
нарії. Заготовляють сировину в
червні — серпні. Виловлюють во-
дорості довгими граблями з чов-
на. Відірвані від дна і викинуті
на берег під час шторму слані
рослини також придатні до вико-
ристання. Сушать сировину на
сонці на сітках або вішалах, обе-
рігаючи від дощу і роси. Штучне
сушіння проводять при темпера-
турі 55—60°. Сухої сировини ви-
ходить 10—12 % . Строк придатно-
сті — 3 роки. Порошок із слані
ламінарії відпускається аптеками.
Хімічний склад. У сухій масі ла-
мінарії є солі альгінової кислоти
(до 25%), ламінарин (до 20%),
маніт (до 30%), 1-фруктоза (до
4 % ), клітковина (5—6 % ), білкові
речовини (близько 9 % ), вітаміни
(А, В1, В2, В12, С і D), макро- і мік-
роелементи (йод — 2,7—3 % ,
бром — 0,02—0,9 % , калій, натрій,
кальцій, марганець, мідь, кобальт,
бор і миш'як).

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Терапевтична актив-
ність ламінарії зумовлена висо-
ким вмістом у ній йоду. Її вико-
ристовують для лікування гіпер-
тиреозу, легких форм базедової
хвороби, для профілактики енде-
мічного зобу й атеросклерозу. По-
ряд з цим ламінарія ефективна
при хронічних атонічних запорах,
хронічних і гострих ентероколі-
тах і проктитах. Послаблююча дія
ламінарії зумовлена здатністю по-
лісахаридів набухати. Збільшую-
чи свій об'єм, вони подразнюють
рецептори слизової оболонки ки-
шечника і сприяють його спорож-
ненню. Ламінарія цукриста проти-
показана при нефриті, геморагіч-
них діатезах, туберкульозі легень,
схильності до кровотечі, під час
вагітності та в інших випадках,
коли не можна вживати йод.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — порошок ламінарії
(Pulvis Laminariae) приймають по 0,5—
1 чайній ложці на ніч, запиваючи во-
дою (як проносний засіб — один раз,
при дисфункції щитовидної залози —
протягом 15—30 днів).

6 0 7

ЛАСКАВЕЦЬ ЗОЛОТИСТИЙ,
вовчий зуб;
володушка золотистая
Bupleurum aureum —
багаторічна трав'яниста гола сизу-
вата рослина родини селерових
(зонтичних). Стебло пряме, розло-
ге, 30—150 см заввишки. Листки
чергові, цілісні, цілокраї: прико-
реневі й нижні стеблові — видов-
женозворотнояйцевидні, при ос-
нові звужені в черешок; середин-
ні й верхні стеблові — довгі, сидя-
чі, при основі серцевидні або стеб-
лообгортні. Квітки двостатеві, 5-
пелюсткові, у складних 10—20-
промєневих зонтиках, біля основи
яких є обгортка з З—5 великих,
яйцевидних, здебільшого жовтих,
нерівних листочків, а біля основи
зонтичків — чашовидна, з еліп-
тичних або майже округлих лис-
точків обгорточка; пелюстки зо-
лотаво-жовті, з загнутою всереди-
ну і відтягнутою у вигляді язичка
верхівкою, на спинці — з сосочка-
ми. Плід — двосім'янка. Цвіте у
червні — липні.

Поширення. Ласкавець золотис-
тий росте в Карпатах на гірських
луках, серед чагарників, у лісах.
Заготівля і зберігання. Для лікар-
ських потреб використовують тра-
ву, зібрану в період цвітіння рос-
лини. Сушать сировину під укрит-
тям на вільному повітрі або в при-
міщенні з доброю вентиляцією,
розстеляючи її тонким шаром.
Штучне сушіння проводять при
температурі 50—70°. Строк при-
датності — 5 років. Рослина не-
офіцинальна.
Хімічний склад. Трава рослини мі-

стить флавоноїди (рутин, кверце-
тин, ізокверцитрин, ізорамнетин,
рутинозид), сапоніни, алкалоїди,
дубильні речовини, ефірну олію
та аскорбінову кислоту.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати ласкавця
золотистого активізують виділен-
ня жовчі, посилюють секрецію
шлункового і панкреатичного со-
ку. У виділеній жовчі збільшу-
ється вміст пігментних речовин,
кислот і холестерину. В цілому
дія трави ласкавця золотистого
схожа на дію цмину піскового.
У народній медицині рослина ко-
ристується репутацією ефектив-
ного засобу при захворюваннях
печінки і жовчного міхура, шлун-
ково-кишкового тракту і під-
шлункової залози. Основними ж
показаннями до призначення є хо-
лецистит, ангіохоліт і гепатит.
Місцеве застосування ласкавця
показане при ураженні шкіри гно-
яками і при сверблячці. Застосо-
вують ласкавець у вигляді настою,
причому перевагу віддають на-
стоям із свіжозірваної рослини.
Не рекомендується призначати
препарати ласкавця всередину
при жовчнокам'яній хворобі, ви-
разці шлунка і дванадцятипалої
кишки та при гіперацидному га-
стриті.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій свіжозірваної
або сухої трави (3 чайні ложки сиро-
вини на 200 мл окропу, настоюють
4 години, проціджують) по півсклянки
3 рази на день до їди протягом 20—
25 днів.
ЗОВНІШНЬО — настій трави (готують,
як у попередньому прописі) для обми-
вання шкіри.
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608
ЛАСТОВЕНЬ ЛІКАРСЬКИЙ;
ластовень лекарственный
Vincetoxicum hirundinaria, си-
нонім — V. officinale —
багаторічна трав'яниста, з повзу-
чим кореневищем рослина родини
ластівневих. Стебло 20—150 см
заввишки, прямостояче, просте
або розгалужене, вгорі трохи вит-
ке. Листки короткочерешкові, су-
противні, яйцевидні, 6—10 см зав-
довжки і 3—5 см завширшки; вер-
хівка загострена, основа серцевид-
на або округла. Квітки правильні,
двостатеві, дрібні, білі, в небага-
токвіткових зонтиковидних воло-
тях. Плід — багатонасінна листян-
ка. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Росте по всій терито-
рії України у лісах, на узліссях,
по чагарниках, у степах, на степо-
вих схилах, на крейдяних відсло-
неннях.

Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
кореневища з коренями, які заго-
товляють восени, коли стебла по-
буріють і засохнуть. Їх миють,
прив'ялюють 1 — 2 дні на відкрито-
му повітрі, а потім досушують
у теплих приміщеннях. Зберіга-
ють у сухому місці окремо від
іншої сировини. Рослина неофі-
цинальна.

Хімічний склад. Кореневище міс-
тить серцеві глікозиди (вінцеток-
син, асклепіадин), сапоніноподіб-
ну асклепінову кислоту та інші
речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина виявляє се-
чогінну, потогінну, послаблюючу
і блювотну дію. На серце гліко-
зиди Л. л. діють подібно до дії
наперстянки і строфанту. Настій
кореневищ з коренями п'ють при
серцебитті, підвищеному тиску
крові, як потогінний і проносний
засіб та як засіб, що регулює мен-
струації. Завдяки блювотній дії,
препарати Л. л. ефективні при от-
руєннях. Препарати Л. л. не роб-
лять помітного шкідливого впли-
ву на шлунково-кишковий тракт,
як це спостерігається при вживан-
нііпекакуани. Як сечогінний засіб
Л. л. використовують при водянці
та при набряках, пов'язаних з за-
хворюванням нирок. Зовнішньо
настій кореневищ Л. л. використо-
вують для обмивання ран і вира-
зок. Для прискорення загоювання
ран використовують і свіже по-
дрібнене листя.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій кореневищ (1
чайна ложка сировини на 400 мл окро-
пу, настоюють 30 хв, проціджують} по
чверті склянки 3 рази на день; відвар
1 чайної ложки суміші кореневищ Л. л.
(20 г), ягід ялівцю звичайного (10 г), ко-
ренів любистку лікарського (15 г), ли-
стя берези пухнастої (39 г) і коренів
вовчуга польового (25 г) на 2 склянках
води п'ють по 1 столовій ложці 3 рази
на день при серцевих набряках.
Передозування препаратів Л. л. спри-
чинює отруєння!

6 0 9

ЛАСТОВИННЕ ЗІЛЛЯ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини макових. Те саме, що й
чистотіл звичайний.

610
ЛАТАТТЯ БІЛЕ,
лілія водяна біла;
кувшинка белая
Nymphaea alba —
багаторічна водяна трав'яниста
кореневищна рослина родини ла-
таттєвих. Листки довгочерешкові,
цілокраї, плаваючі, серцевидно-
овальні, 12—20 (30) см завдовжки.
Квітки двостатеві, правильні, ве-
ликі (12—16 см у діаметрі), з ок-
руглою основою чашечки, багато-
пелюсткові; пелюстки білі, трохи
довші за чашолистки, поступово
переходять у тичинки; приймочка
з 16—22 променями. Плід ягодо-
подібний, зелений, багатонасін-
ний, його поверхня вкрита рубця-
ми. Цвіте у червні — серпні. Пло-
ди достигають у серпні — вересні.
Поширення. Трапляється по всій
території України в стоячих та
повільно текучих водах.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
кореневища, квітки Й листя. Лис-
тя збирають під час цвітіння рос-
лини, кореневища — від початку
цвітіння рослини і до похолодан-
ня, вириваючи їх баграми або ру-
ками з попереднім підрізуванням
ножем. Після того, як обріжуть
листки, коріння і гнилі частини
кореневища миють, ріжуть на тон-
кі (3—5 мм завтовшки) пластинки,
які в свою чергу подрібнюють на
кусочки завдовжки 1 —1,5 см, роз-
стилають тонким шаром на папері
або мішковині, пров'ялюють на
сонці, а потім досушують під на-
метом, на горищі або в сушарках
при температурі до 60°. Строк
придатності сухих кореневищ —
2 роки. Аптеками сировина не
відпускається.
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Хімічний склад. Кореневища міс-
тять алкалоїд- німфеїн, дубильні
речовини (до 10 % ), крохмаль
(до 20 % ); листя — флавоноїди
(8—С — В — D — глюкопіранозид
лютеоліну, мірицитрин), дубильні
речовини, щавлеву кислоту; пе-
люстки квіток —- флавоноїди (глі-
козиди кемпферолу і кверцетину),
карденолід німфалін; насіння —
дубильні речовини (1,1 % ), карде-
нолід німфалін, крохмаль (до
47 % ), жирну олію.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В науковій медицині
кореневища використовують як
сировину для приготування мік-
стури за прописом Здренко, яку
вживають при папіломатозі сечо-
вого міхура, анацидному гастриті
та виразці шлунку. В народній ме-
дицині рослину використовують
для лікування різних захворю-
вань, у тому числі й пухлин різної
етіології. Відвар кореневищ п'ють
при хворобах нирок і сечового мі-
хура, як кровоспинний, в'яжучий
та гіпотензивний засіб, а при ви-
паданні волосся ним миють голо-
ву. Подрібнене свіже кореневище
використовують замість гірчич-
ників при невралгії та міалгії.
Порошком з кореневищ присипа-
ють гнійні рани; всередину його
приймають при проносах. Настой-
ку з листя вживають при нирково-
кам'яній хворобі, а свіже листя
(попередньо подрібнене) прикла-
дають до запальних вогнищ на
шкірі. Широко використовують

препарати з квіток рослини. Все-
редину настій пелюсток прийма-
ють при лихоманці, безсонні, під-
вищеній нервовій і статевій збуд-
ливості, болісних полюціях, мат-
кових кровотечах і білях, а на-
стойку вживають при недокрів'ї,
нервових і серцевих захворюван-
нях. Настойку пелюсток викорис-
товують і для розтирань при брон-
хіальній астмі, радикуліті та рев-
матизмі. Припарки з пелюсток ви-
користовують як болетамуваль-
ний засіб при невралгіях і міал-
гіях. Підсмажене насіння відоме
як сурогат кави. З сухих корене-
вищ одержують борошно, яке піс-
ля вимочування у воді й дальшого
сушіння використовують для при-
готування різних страв і хлібобу-
лочних виробів. Свіжі, вимочені
у воді кореневища можна їсти ва-
реними або смаженими.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — суміш взятих порівну
пелюсток латаття білого і квіток глоду
криваво-червоного готують як настій
(4 столові ложки суміші на 200 мл ок-
ропу) і п'ють по одній столовій ложці
через 2 години при серцевій слабості.
ЗОВНІШНЬО — настій свіжих пелюсток
(2 столові ложки сировини на 500 мл
окропу, кип'ятять 15 хвилин, настоюють
8 годин, проціджують) для обмивання
лиця при вуграх, ластовинні та як засіб
від загару; три столові ложки сухих
або свіжих пелюсток загортають у мар-
лю, занурюють в окріп, виймають і при-
кладають до хворої ділянки тіла (як
болетамувальний засіб при невралгіях
і міалгіях). Латаття біле —- отруйна рос-
лина. Передозування при вживанні все-
редину небезпечне!

611
ЛАТАТТЯ ДРІБНОКВІТКОВЕ
кувшинка мелкоцветковая
Nymphaea minoriflora —
багаторічна водяна трав'яниста
кореневищна рослина родини ла-
таттєвих. Листки довгочерешкові,
цілокраї, плаваючі, округло-
овальні або майже округлі, 6—
10 см завдовжки. Квітки двоста-
теві, правильні, багатопелюсткові,
з майже округлою основою ча-
шечки; пелюстки білі, дещо довші
за чашолистки, поступово пере-
ходять у тичинки; приймочка —
з 10—13 променями. Плід ягодо-
подібний, зелений, багатонасін-
ний, його поверхня вкрита руб-
цями. Цвіте у червні — серпні.
Плоди достигають у серпні — ве-
ресні.
Поширення. Латаття дрібноквіт-
кове трапляється в стоячих водах
на Поліссі і в північній частині
Лісостепу.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські фор-
ми і застосування—усе так, як
у статті Латаття біле.
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612
ЛАТАТТЯ ЖОВТЕ —
багаторічна водяна трав'яниста
рослина родини лататтєвих. Те
саме, що й глечики жовті.

613
ЛАТАТТЯ СНІЖНО-БІЛЕ
кувшинка чисто-белая
Nymphaea Candida —
багаторічна водяна трав'яниста
кореневищна рослина родини ла-
таттєвих. Листки довгочерешкові,
плаваючі, цілокраї, округло-
овальні, 8—16 см завдовжки; їхні
лопаті часто налягають одна на
одну. Квітки двостатеві, правиль-
ні, великі, з чотирикутною осно-
вою чашечки, багатопелюсткові;
пелюстки білі; трохи довші за ча-
шолистки, поступово переходять
у тичинки; приймочка дуже вдав-
лена, пурпурова, рідше — жовта,
з довгим конічним центральним
відростком квітколожа. Плід яго-
доподібний, зелений, багатонасін-
ний, його поверхня вкрита руб-
цями. Цвіте у червні — серпні;
плоди достигають у серпні — ве-
ресні.
Поширення. Рослина трапляється
в стоячих і повільно текучих во-
дах на Поліссі і в Лісостепу.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські форми
і застосування — усе так, як у
статті Латаття біле.

614
ЛАТУК ДИКИЙ,
кокиш, латук компасний;
латук дикий
Laciuca serriola, синонім — L.
scariola —
дворічна трав'яниста сіро-зелена
з молочним соком рослина родини
айстрових (складноцвітих). Стеб-
ло пряме, борозенчасте, білувато-
жовтувате, голе або внизу вкрите
жорсткими щетинками, 60—
120 см заввишки. Листки сидячі,
зі стрілковидною основою, виїм-
часто-перисторозсічені, з оберне-
ними назад частками, по краю
дрібноколючозубчасті, знизу по
середній жилці щетинисті, спря-
мовані вгору. Квітки язичкові,
двостатеві, блідо-жовті, в числен-
них дрібних небагатоквіткових
кошиках, що утворюють волоте-
видне суцвіття. Плід — сім'янка.
Цвіте у червні — вересні.
Поширення. Латук дикий росте
як бур'ян на городах, у садах по
всій території України.
Сировина. З лікувальною метою
використовують листя рослини
(Folia Lactucae) і затверділий мо-
лочний сік, так званий лактукарій
(Lactucarium). Листя збирають пе-
ред початком розпускання коши-
ків. Сушити його треба по мож-
ливості швидко. Щоб одержати
лактукарій, зрізують верхівку роз-
квітлої рослини, а молочний сік,
що витікає з рани, збирають но-
жем у чашку, де він і засихає.
Цю операцію повторюють кілька
разів на день, роблячи щоразу но-
вий зріз трохи нижче попередньо-
го зрізу. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Усі частини рос-
лини містять молочний сік, до
складу якого входять гіркоти лак-
туцерин, лактуцин і лактуциктин,
алкалоїди, смоли та інші речо-
вини.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Латук дикий виявляє
седативну, спазмолітичну й сечо-
гінну дію. Настій листя і лактука-
рій застосовують при нервовому
безсонні, підвищеній рефлектор-
ній збудливості, болях, бронхітах,
ларингітах, коклюші, бронхіаль-
ній астмі та як допоміжний засіб
при лікуванні епілепсії. Як діуре-
тичний засіб латук рекомендують
при подагрі, захворюваннях сечо-
вого міхура і при водянці.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—настій листя (1 чайна
ложка сировини на 3 склянки окропу,
настоюють 4 години, проціджують) по
1 столовій ложці 3 рази на день до їди.
Рослина отруйна. Передозування небез-
печне!

615
ЛАТУК КОМПАСНИЙ —
дворічна трав'яниста сіро-зелена
з молочним соком рослина роди-
ни айстрових (складноцвітих). Те
саме, що й латук дикий.

616
ЛАТУК ПОСІВНИЙ,
салат;
салат посевной
Lactuca sativa —
однорічна трав'яниста овочева
рослина родини айстрових (склад-
ноцвітих). Розрізняють кілька різ-
новидів латуку посівного: Л. п. ли-
стковий, Л. п. головчастий і ро-
мен-салат. У Л. п. листкового спо-
чатку розвивається розетка при-
кореневих сидячих листків, а у
Л. п. головчастого — різної щіль-
ності головки. Згодом у рослин
утворюються прямі, облистнені
волотисто розгалужені стебла зав-
вишки 30—120 см; стеблові листки
цілісні, яйцевидні, до майже круг-
лих, з серцевидною основою, голі,
на верхівці тупі, товстуваті. Квіт-
ки дрібні, двостатеві, білі або блі-
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до-жовто-зелені, зібрані в коши-
ки, що утворюють волотисто-щит-
ковидне, з розчепіреними тонку-
ватими гілками суцвіття. Плід —
сім'янка. Цвіте у липні — серпні.
Поширення. В дикому вигляді
рослина не зустрічається. Введе-
на в культуру в Середземномор'ї.
На території України латук по-
сівний культивують як салатну
рослину.
Сировина. З лікувальною метою
використовують свіже листя і пло-
ди. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. В листі є білкові
речовини (до 0,2%), цукри (0,1 —
2,3 % ), до 0,1—0,2 % органічних
кислот (яблучна, лимонна, щавле-
ва, янтарна та інші), β-каротин
(1,75 мг% ), вітамін Е (0,66 мг% ),
вітамін В6 (0,18 мг% ), аскорбінова
(15 мг%), нікотинова (0,65 мг%),
пантотенова (0,1 мг% ) і фолієва
кислоти, біотин, рибофлавін, тіа-
мін, гіркота лактуцин, солі заліза
(600 мкг/100 г), калію, кальцію,
магнію, йоду, кобальту, міді і
цинку.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Латук посівний збу-
джує апетит, покращує травлення,
має легкі проносні й сечогінні вла-
стивості. У вигляді салату рослину
корисно вживати при ожирінні,
особливо, коли воно супроводить-
ся діабетом, при атеросклерозі,
гіпертонічній хворобі, при нормо-
і гіпохромних анеміях та при ту-
беркульозі, вагітним жінкам і ви-
снаженим хворим. Настій свіжого
листя застосовують як заспокій-
ливий, протиспазматичний, ане-
стезуючий і снотворний засіб, а
настій плодів — як засіб, що під-
вищує секрецію молока у мате-
рів-годувальниць. Свіжим соком
лікують тиреоїдит і тиреотокси-
коз. У гомеопатії препарати з соку

латуку посівного призначають при
захворюваннях серцево-судинної
системи. Протипоказано вживати
салат при подагрі й нирковокам'я-
ній хворобі (при уратних і окса-
латних каменях), при загостренні
гострих і хронічних колітів та ен-
тероколітів з вираженими пору-
шеннями травлення (диспептичні
явища).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій свіжого подріб-
неного листя (20 г або столову ложку
сировини на 200 мл окропу, настою-
ють до охолодження) по півсклянки
2 рази на день або по 1 склянці за
одну-півтори години до сну; настій на-
сіння (1 столова ложка сировини на
200 мл окропу, настоювати 4 години)
по третині склянки тричі на день до
їди.

617
ЛЕВЗЕЯ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й великоголов-
ник сафлоровидний.

618
ЛЕВУРДА —
багаторічна дикоросла трав'янис-
та рослина родини лілійних. Те
саме, що й цибуля ведмежа.

619
ЛЕПЕХА ЗВИЧАЙНА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини ароїдних. Те саме, що й аїр
тростиновий.

620

ЛЕТЮЧКИ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й кульбаба лі-
карська.
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621
ЛЕЩИЦЯ ВОЛОТИСТА
качим волотистий;
качим метельчатый
Gipsophila paniculata —
багаторічна трав'яниста, з вигля-
дом кулястого куща, рослина ро-
дини гвоздикових, заввишки 40—
100 см. Стебло від основи дуже
розгалужене, голе або частіше у
нижній частині залозисто-опуше-
не. Листки супротивні, сидячі,
з восковим нальотом; нижні — ви-
довженояйцевидні (рано засиха-
ють); стеблові — лінійно-ланцет-
ні, загострені. Квітки дрібні, пра-
вильні, двостатеві, 5-пелюсткові,
на тонких ніжках, зібрані у воло-
тевидні суцвіття; пелюстки білі,
цілокраї, вдвоє довші за чашечку.
Плід — коробочка. Цвіте у черв-
ні — липні.
Поширення. Лещиця волотиста ро-
сте на Поліссі, в Лісостепу, Степу
і в Північному Криму на пісках
і вапнякових схилах.
Сировина. З лікувальною метою
використовують коріння і траву.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Коріння рослини
містить 2,5—2,9 % тритерпенових
сапонінів (головним є гіпсозид),
флавоноїди (апігенін, лютеолін,
качимозид, орієнтин, гомоорієн-
тин, адоніверніт), галактозиди са-
харози (2,26 % ). У надземній ча-
стині є флавоноїди, сапоніни, слі-
ди алкалоїдів, фенолкарбонові ки-
слоти (кавова, 3-кофеїлхінна, 4-
кофеїлхінна тощо) і їхні похідні,
вуглеводи та аскорбінова кислота.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Подібно до коріння
мильнянки лікарської, коріння ле-
щиці волотистої використовують
як відхаркувальний засіб та як
сурогат мила. Крім цього, корін-
ня рослини має проносні і блю-
вотні властивості. Настій трави
вживають при захворюваннях пе-
чінки і як проносний засіб. Експе-
риментально доведено його анти-
мікробні властивості. Використо-
вують рослину і як інсектицидний
засіб для знищення мух. Коріння
рослини використовують як сиро-
вину для виготовлення порошків
для гоління, шампуней тошо. При-
таманні рослині токсичні власти-
вості змушують бути обережними
при застосуванні препаратів з неї.

622
ЛИЗУН —
багаторічна трав'яниста рослина
родини черсакових. Те саме, що
й комонник лучний.

623

лимон,
цитрина;
лимон
Citrus limon —
невелике (3—5 м заввишки) вічно-
зелене плодове дерево родини ру-
тових. Молоді гілки червонувато-
фіолетові. Листки шкірясті, черго-
ві, яйцевидні або еліптичні, заго-
стрені, зчленовані з черешками.
Квітки двостатеві, в пазухах лист-
ків, одиничні або парні, на кінцях
гілок іноді в китицях; пелюстки
білі, зовні блідо-рожеві, дуже
відігнуті.
Плід ягодоподібний, яйцевидний
або овальний, з носиком на вер-
хівці, ясно-жовтий. Цвіте у берез-
ні — квітні.
Поширення. В дикому стані неві-
домий. На Україні культивують
як оранжерейну плодову рослину.
Сировина. З лікувальною метою
використовують плоди рослини.
Хімічний склад. У м'якоті плодів
є лимонна кислота (6—8 % ), цукри
(до 3,5%), аскорбінова кислота
(до 90 мг%), вітаміни А, В1 і В2,
флавоноїди, похідні кумарину,
сесквітерпени, пектини, солі ка-
лію й міді та інші речовини. Шкір-
ка плодів містить ефірну олію
(до 0,6 % ) і флавоноїди. Головни-
ми складовими частинами ефірної
олії є терпен лимонен (до 90 % )
і альдегід цитраль (3—6 % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Лікувальні властиво-

сті лимонів зумовлені наявністю
в них значної кількості вітамінів.
Вживання лимонів (у натурально-
му вигляді, з чаєм, у вигляді соку,
розведеного водою) показане при
гіповітамінозах С і В, гарячкових
станах, порушенні мінерального
обміну, нирковокам'яній хворобі,
подагрі та ревматизмі. Як зовніш-
ній засіб розведений водою сік
використовують для полоскання
при запаленні ротової порожнини
і глотки. При блюванні у вагітних
свіжорозрізаний лимон приклада-
ють до ямки під грудьми (як від-
тяжний засіб). Свіжим натураль-
ним соком (кусочком лимона)
протирають лице для видалення
комедонів (Comedones faciei); для
посилення ефекту спочатку при-
ймають парову ванночку. Ефірну
олію, яку добувають із шкірки
плодів, використовують як засіб,
що покращує смак і запах ліків,
у харчовій і кондитерській про-
мисловості та в парфюмерії.
У зв'язку з високим вмістом ли-
монної кислоти, вживання лимо-
нів необхідно обмежувати або
виключати їх з раціону зовсім при
хворобах шлунка, кишок, печін-
ки, жовчного міхура, жовчовивід-
них шляхів та підшлункової за-
лози (гострі й хронічні панкреа-
тити). Слід особливо підкреслити,
що надмірне й нераціональне вжи-
вання лимонів може завдати шко-
ди навіть здоровій людині.
Лікарські форми і застосування.
ЗОВНІШНЬО — маска для обличчя при
себореї: білок одного яйця збивають
з 1 чайною ложкою лимонного соку,
наносять на обличчя, через 25—30 хви-
лин змивають теплою водою (процеду-
ру проводять 1—2 рази на тиждень).
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624

ЛИМОННА М'ЯТА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Те саме, що
й меліса лікарська.

625

ЛИМОННА ТРАВА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Те саме, що
й меліса лікарська.

626

ЛИМОННИК КИТАЙСЬКИЙ
лимонник китайский
Schizandra chinensis —
одно- або дводомна дерев'яниста
листопадна зі специфічним запа-
хом лимона ліана родини лимон-
никових, завдовжки 4—8 (15) м.
Листки чергові, оберненояйцевид-
ні або загострено-еліптичні, ціло-
краї чи слабо зазубрені, з черво-
ними черешками. Квітки односта-
теві, рідко — двостатеві, білі або
рожево-білі, ароматні, з воскопо-
дібними членами оцвітини, по 3—
5 у пазухах листків. Плід — со-
ковита багатолистянка, що скла-
дається з численних червоних
ягодоподібних одно- або двонасін-
них плодиків. Цвіте у травні —
червні. Плоди достигають у ве-
ресні.
Поширення. Лимонник китай-
ський дико росте на Далекому
Сході. На території України трап-
ляється в колекціях науково-до-
слідних установ, на ділянках са-
доводів-любителів як декоратив-
на, харчова і лікарська рослина.

Заготівля і зберігання. Для лікар-
ських потреб заготовляють зрілі
плоди (Fructus Schizandrae) і на-
сіння лимонника (Semen Schizan-
drae). Зібрані плоди 2—3 дні при-
в'ялюють під укриттям на вільно-
му повітрі, а потім проводять
штучне досушування в сушар-
ках, починаючи при темпера-
турі 35—40° і закінчують при
температурі 60°. Насіння виді-
ляють із вичавків, які залиша-
ються після переробки плодів на
сік. Сушать насіння при темпе-
ратурі, не вищій за 50°. Го-
тову сировину зберігають у по-
лотняних мішках у сухому заті-
неному приміщенні, яке добре
провітрюється.
Хімічний склад. Плоди лимонника
китайського містять до 20 % орга-
нічних кислот (лимонна, яблучна,
винна та інші), флавоноїди, сапо-
ніни, антрахінони, цукри, значну
кількість вітаміну С (в сухих пло-
дах до 500 мг% ), лігнани дибен-
зоциклооктадієнового ряду (схі-
зандрин, схізандрол, γ-схізанд-
рин) та ефірну олію. В насінні
є ефірна (до 2 % ) і жирна (до
33 % ) олії. До складу останньої
входять гліцериди ненасичених
жирних кислот (лінолевої, олеї-
нової, ліноленової та інших),
вітамін Е, схізандрин, схізандрол
і γ-схізандрин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Лимонник китай-
ський відносять до рослин — сти-
муляторів центральної нервової
системи. Галенові препарати ли-
монника підвищують розумову й
фізичну працездатність, стійкість
до несприятливих умов, регу-
люють кровообіг, збуджують ди-
хання, посилюють гостроту зору,
прискорюють звикання очей до
темноти, активізують моторну й
секреторну функції органів трав-
лення, покращують обмін речо-
вин, зменшують концентрацію
цукру в крові при діабеті, стиму-
люють регенеративні процеси та
імуно-біологічні реакції й тонізу-
ють діяльність матки. Показання-
ми до призначення лимонника
китайського є фізична й розумо-
ва перевтома, підвищена сонли-
вість, гіпотонія, астенічні й депре-
сивні стани у психічних і нерво-
вих хворих, загальне виснаження
у зв'язку з хронічними інфек-
ційними захворюваннями та ін-
токсикаціями, в'ялогранулюючі
рани і трофічні виразки. В аку-
шерстві й гінекології препара-
ти лимонника показані при ран-
ніх токсикозах і гіпотензії ва-
гітних, при астенії після па-
тологічних пологів і порожнинних
операцій та в клімактеричний пе-
ріод за умови нормального арте-
ріального тиску. Протипоказано
вживати препарати лимонника
при безсонні, гіпертонії, нервово-
му збудженні та органічних.захво-

рюваннях серцево-судинної систе-
ми. При передозуванні можливе
перезбудження нервової й серце-
во-судинної системи. Приймати
препарати лимонника рекоменду-
ється натщесерце або через 4 го-
дини після їди. Дія настає через
30—40 хвилин і триває 4—6 го-
дин. Курс лікування — 20—
25 днів.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку з плодів ли-
монника (Tinctura fructuum Schizandrae)
готують на 95 % -ному спирті у спів-
відношенні 1 : 5, приймають по 20—30
крапель 2—3 рази на день; спиртовий
екстракт із насіння лимонника готують
на 70 % -ному спирті (у співвідношенні
1 : 3), приймають по 20—30 крапель
2—3 рази на день; порошок із насіння
лимонника (Pulvis Schizandrae) по 0,5—
1 г два або три рази на день; свіжий
сік плодів приймають по 1 столовій
ложці 2—3 рази на день; настій із сві-
жих або сушених плодів (1 столова лож-
ка сировини на склянку окропу, на-
стоюють 2 години) по 2 столові ложки
4 рази на день.
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627
ЛИПА КАВКАЗЬКА
липа кавказская
Tilia begoniifolia, синонім — Т.
caucasica —
високе (до 30 м заввишки) дерево
родини липових. Листки чергові,
яйцевидні, яснонерівнобокі, біля
основи більш-менш зрізані, по
краю гострозубчасті, зубці посту-
пово витягнуті в довгий гостря-
чок. Квітка правильні, в півзон-
тиках, пелюстки жовті, на верхів-
ці дещо зубчасті. Плід — горішок,
кулевидної або видовженої фор-
ми. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Трапляється в Гір-
ському Криму в лісах. Культи-
вують у парках Південного берега
Криму, в ботанічних садах.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські форми
і застосування — усе так, як у
статті Липа серцелиста.

628
ЛИПА ПУХНАСТА
липа пушистая
Tilia tomentosa, синонім — Т.
argentea —
високе (до 30 м заввишки) дерево
родини липових. Молоді гілки
і бруньки опушені. Листки черго-
ві, серцевидні, по краю гостропил-
часті, зверху — темно-зелені, зі-
споду — тонкобілоповстисті від
зірчастих волосків. Квітки пра-
вильні, ясно-жовті, зібрані по 5—
10 у півзонтики; квітконіжки гу-
стоопушені. Плід — горішок, з де-
рев'янистим оплоднем. Цвіте у
червні — липні.
Поширення. Росте в широколистя-
них лісах, по чагарниках на За-
карпатті та в Одеській області.
Вирощують у садах і парках.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Липа серцелиста.

629
ЛИПА СЕРЦЕЛИСТА
липа сердцелистная
Tilia cordata —
високе (до 25 м заввишки) дерево
родини липових. Листки чергові,
округлі або довгасті, з серцевид-
ною основою і відтягнуто загост-
реною верхівкою, по краю за-
рубчасто-пилчасті; зверху — бли-
скучі і ясно-зелені; зісподу — си-
зі, з борідками рижих волосків
у кутах жилок; черешок дорівнює
або довший за половину довжини
пластинки. Квітки правильні, дво-
статеві, п'ятичленні, в пазушних
З—15-квіткових щитковидних пів-
зонтиках; пелюстки жовто-білі,
оберненояйцевидні. Плід — яйце-
видно-кулястий, невиразногран-
частий, опушений, з крихким оп-
лоднем горішок. Цвіте у червні —
липні.
Поширення. Липа серцелиста рос-
те майже по всій території Украї-
ни в лісах, по чагарниках. Як де-
коративну рослину її культивують
у садах і парках та на вулицях
міст.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
суцвіття разом з приквітками, ві-
домі під назвою «липовий цвіт»
(Flores Tiliae), а також бруньки
і плоди. Збирають липовий цвіт,
коли більшість квіток розкри-
ється, а решта перебуває у ста-
дії бутонізації. Сушать його в за-
тінку на відкритому повітрі або
в добре провітрюваних приміщен-
нях, розкладаючи тонким (3—5 см
завтовшки) шаром і слідкуючи,
щоб сировина не пересохла (на



пересушених суцвіттях квітки об-
сипаються, внаслідок чого зни-
жується якість сировини). Штуч-
не сушіння проводять при темпе-
ратурі 40—45°. Сухої сировини ви-
ходить 30—31 % . Зберігають у су-
хому приміщенні, яке добре про-
вітрюється. Строк придатності —
2 роки. Липовий цвіт відпуска-
ється аптеками.
Хімічний склад. Квітки липи міс-
тять ефірну олію (0,05 % ), гліко-
зиди гесперидин і тиліацин, ку-
марин фраксин, сапоніни, дубиль-
ні речовини, слиз, каротин, аскор-
бінову кислоту, цукри та інші спо-
луки.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Приготовлені з липо-
вого цвіту галенові препарати під-
вищують потовиділення і діурез,
активізують виділення шлунково-
го соку, збільшують секрецію і по-
ліпшують відтік жовчі, виявляють
протизапальну та м'яку заспокій-
ливу дію. Настій з липового цвіту
(Infusum florum Tiliae) застосову-
ють при гарячкових і простудних
захворюваннях (грип, катар брон-
хів), запаленні нирок і сечового
міхура та при підвищеному нер-
вовому збудженні у хворих мо-
лодшого і похилого віку. В народ-
ній медицині липовий цвіт вико-
ристовують при непритомності,
головному болі, істерії та епілеп-
сії, а також при кашлі, болях у
шлунку й кишкових коліках. Міс-
цево настій липового цвіту вико-
ристовують для полоскання при
запаленнях слизової оболонки ро-
та і дихальних шляхів (стоматит,
гінгівіт, ангіна, ларингіт), а у виг-
ляді припарок і примочок — при
опіках, виразках, запаленні гемо-
роїдальних вузлів, ревматичних і
подагричних болях у суглобах.
При нервових захворюваннях
приймають ванни з липового цві-
ту. Липовий цвіт входить до скла-
ду потогінних чаїв і чаїв для по-
лоскання горла, до складу сумі-
шей, якими лікують хвороби
шлунка, печінки, кишок, нирок
і сечового міхура, нирковокам'яну
хворобу, запальні захворювання
жіночих статевих органів та ін.
Розім'яті до консистенції тіста
бруньки липи прикладають до опі-
ків, на гемороїдальні вузли і абс-
цеси, використовують для компре-
сів при маститі й подагрі. Порош-
ком з плодів спиняють кровотечі

з носа (в лежачому положенні) і з
ран. Плоди липи їстівні, за смаком
подібні до горіхів. З бруньок і мо-
лодих зморщених листочків го-
тують весняні вітамінні салати.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій липового цвіту
(10 г або 3 столові ложки сировини
на 200 мл окропу) п'ють гарячим по
1—2 склянки 2—3 рази на день після
їди; настій столової ложки суміші (по-
рівну) липового цвіту, насіння льону
звичайного, коріння солодки голої й

аїру тростинового, листя м'яти перце-
вої та фенхелю звичайного на склянці
окропу п'ють по 2—3 склянки на день
до їди при підвищеній кислотності
шлункового соку; настій 2 чайних ло-
жок суміші липового цвіту (40 г), пло-
дів фенхелю звичайного (20 г) і квіток
ромашки лікарської (20 г) на склянці
окропу п'ють по 1—3 склянки на день
до їди при виразковій хворобі шлунка
і дванадцятипалої кишки; настій сто-
лової ложки суміші (порівну) липово-
го цвіту, квіток ромашки лікарської
і бузини чорної, трави звіробою звичай-
ного та листя ожини сизої на склянці
окропу (проціджують охолодженим)
п'ють на ніч по 2 склянки при запаль-
них захворюваннях нирок і сечовивід-
них шляхів; салат: очищені від лусочок
бруньки або молоді листочки липи
миють у холодній воді, подрібнюють
(бруньки розрізають навпіл), полива-
ють приготовленим з круто зварених
посічених яєць, вершків, оцту та гір-
чиці соусом, солять і посипають дрібно
нарізаним листям петрушки і кропу (на
500 г бруньок і листя беруть двоє яєць,
склянку вершків, столову ложку гірчиці
й оцту та сіль).

ЗОВНІШНЬО — настій липового цвіту
(20 г сировини на 200 мл окропу) для
полоскання ротової порожнини і горла
та протирання обличчя при жирній шкі-
рі; 4 столові ложки суміші липового
цвіту (40 г) і квіток ромашки лікарської
(60 г) настоюють 15—20 хвилин на
склянці окропу, проціджують і вико-
ристовують для спринцювань зранку
і ввечері при запальних захворюваннях
жіночих статевих органів; відвар липо-
вого цвіту (100 г сировини на 2 л окропу,
кип'ятять 5 хвилин) для лікувальної
загальної ванни.

6 3 0

ЛИПА ШИРОКОЛИСТА
липа крупнолистная
Tilia platyphyllos —
високе (до 35 м заввишки) дерево
родини липових. Молоді гілки во-
лосисті, бруньки мохнасті. Листки
чергові, округлі або яйцевидно-
округлі, серцевидні, по краю го-
строзубчасті, зісподу — з борідка-
ми білих волосків у кутах жи-
лок; черешки листків волосисті.
Квітки правильні, ясно-жовті, зі-
брані по 2—5 у півзонтики. Плід —
горішок, грушовидний, з п'ятьма
випнутими гранями. Цвіте у
червні.
Поширення. Росте в мішаних і ши-
роколистяних лісах у західних об-
ластях України. Культивують у са-
дах і парках.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Липа серцелиста.
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ЛИПКА —
дворічна трав'яниста рослина ро-
дини бобових. Те саме, що й бур-
кун лікарський.

632

ЛИСТОВИК СКОЛОПЕНДРО-
ВИЙ,
турецький язик;
листовик сколопендровый
Phyllitis scolopendrium —
багаторічна папороть родини асп-
ленійових. Листки шкірясті, ціліс-
ні, видовжено-ланцетні, з серце-
видною основою і коротким че-
решком, 30—80 см завдовжки. Со-
руси лінійні, зближені парами,
розміщені косо впоперек пластин-
ки листка, по обидва боки жилки.
Спороносить у липні — вересні.
Поширення. Росте по затінених
кам'янистих місцях у Карпатах,
Криму, на Поліссі, в Західному
Лісостепу.

Заготівля і зберігання. Використо-
вують листки, які збирають з лип-
ня по серпень. Сушать на гори-
щах, у приміщеннях, що добре
провітрюються, або в сушарках
при температурі 45°. Зберігають
у сухих приміщеннях. Рослина не-
офіцинальна.
Хімічний склад. Листки містять
гормоноподібну й слизисті речо-
вини, амінокислоти (γ-метил-γ-ок-
сиглютамінову і γ-метилглютамі-
нову), леукодельфінідин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
Л. с використовують як відхар-
кувальний, потогінний, сечогін-
ний, в'яжучий та кровоспинний
засіб. Настій листя п'ють при за-
хворюваннях легень, кашлі, гаст-
роентеритах, проносах, дизенте-
рії, при хворобах печінки і селе-
зінки, нирковокам'яній хворобі.
В поєднанні з іншими лікарськи-
ми рослинами Л. с використову-
ють у дерматології.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій листя (1 столо-
ва ложка сировини на 400 мл окропу,
настоюють 1 годину) по 100 мл 3 рази
на день.
ЗОВНІШНЬО — 3 столові ложки суміші
листя листовика і трави васильків
справжніх, узятих порівну, кип'ятять
5 хв у 500 мл окропу і використовують
для теплих ванн при дерматомікозах
(по 20 хв щодня).

633
ЛИХОМАНКОВА ТРАВА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини ранникових. Те саме, що
й авран лікарський.

634

ЛИХОМАННИК —
багаторічна трав'яниста рослина
родини тирличевих. Те саме, що
й тирлич хрещатий.

6 3 5

ЛІЛІЯ БІЛА
лилия белая
Lilium candidum —
багаторічна цибулинна рослина
родини лілійних. Стебло прямо-
стояче, просте, облистнене, 60—
120 см заввишки. Листки чергові,
оберненоланцетні, хвилясті; верх-
н і — ланцетні, гострі. Квітки пра-
вильні, двостатеві, великі, білі, за-
пашні, догори або косо догори
спрямовані, зібрані в коротку ки-
тицю. Плід — коробочка. Цвіте у
червні — липні.
Поширення. Походить з Середзем-
номор'я. Розводять її в садах і
квітниках як декоративну рос-
лину.
Сировина. З лікувальною метою
використовують цибулини, листя
і квітки. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад ще не вивчено.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
рослину використовують як сечо-
гінний і знеболюючий засіб. Спир-
тову настойку цибулин вживають
при водянці, а також як відхар-
кувальне при захворюваннях ди-
хальних шляхів, що супроводять-
ся застоєм великої кількості хар-
котиння. Спиртову настойку кві-
ток вживають як тонізуючий за-
сіб, нею натираються при ревма-
тизмі й радикуліті та змащують
рани. Зовнішньо подрібнені цибу-
лини прикладають до місць, де йде
запальний процес, для зняття за-
пального набряку, а відварені в
молоці квітки прикладають до на-
ривів. Олію білої лілії використо-
вують для натирання при болях
і судомах, лікування опіків і ран.
Воду, перегнану з квітками лілії,
використовують з косметичною
метою для відбілювання обличчя.
Щоб видалити ластовиння, вико-
ристовують мазь, для приготуван-
ня якої беруть відвар квіток, мед
і гірчичне борошно (порівну).
Лікарські форми І застосування.
ЗОВНІШНЬО — мазь для лікування ран
і опіків: 5 квіток лілії білої заливають
соняшниковою або іншою рослинною
олією так, щоб вони були повністю
вкриті рідиною, настоюють 10 днів; мазь
для натирань при болях і судомах: 6 сто-
лових ложок подрібненого листя, кві-
ток і цибулин (взятих порівну) зали-
вають двома третинами склянки соняш-
никової олії й настоюють 3 тижні на
сонці.

6 3 6

ЛІЛІЯ ВОДЯНА БІЛА —
багаторічна водяна трав'яниста
кореневищна рослина родини
лататтєвих. Те саме, що й ла-
таття біле.
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ЛІЛІЯ КРАСИВА —
багаторічна цибулинна рослина
родини лілійних. Те саме, що й
лілія ланцетолиста.

638

ЛІЛІЯ ЛАНЦЕТОЛИСТА,
лілія тигрова, лілія красива;
лилия ланцетолистная
Lilium lancifolium, синонім — L.
tiqrinum —
багаторічна цибулинна рослина
родини лілійних. Цибулина коніч-
на, біла, дуже щільна, з широкими
лусками. Стебло прямостояче, не-
розгалужене, до 2 м заввишки. Ли-
стки цілокраї, еліптично-ланцет-
ні. В пазухах листків містяться
бульбочки. Квітки правильні, дво-
статеві, великі (до 10 см у діа-
метрі), чалмовидні, оранжево-чер-
воні, з пурпурово-чорними крап-
ками, зібрані в пірамідальні су-
цвіття. Плід — коробочка. Цвіте
у липні — серпні.
Поширення. Походить з Далекого
Сходу і Японії. На Україні виро-
щують як декоративну рослину
у відкритому грунті або як кім-
натну культуру.
Сировина. З лікувальною метою

використовують квітки і цибули-
ну. Рослина неофщинальна.
Хімічний склад. Надземна частина
містить сапоніни, цибулина — не-
велику кількість алкалоїдів,
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослину використо-
вують у народній медицині та
в гомеопатії. В народній медицині
лілія відома як болетамувальна,
сечогінна, кровоспинна й рано-
загоювальна рослина. Зварену з
молоком цибулину загортають
у марлю й прикладають до нари-
вів для прискорення їхнього ви-
зрівання. Щоб видалити ласто-
виння, використовують мазь, для
приготування якої беруть відвар
квіток, мед і гірчичне борошно
(порівну). Всередину легкий від-
вар цибулини вживають як сечо-
гінний, тонізуючий, відхаркуваль-
ний, матковий болетамувальний
і кровоспинний, регулюючий мен-
струації засіб. В гомеопатичній
практиці препарати з свіжих
квіток використовують як матко-
вий засіб.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО —відвар цибулин (15 г
цибулин на 200 мл окропу, кип'ятити
3—5 хв) по 1 столовій ложці 3 рази
на день.

639
ЛІЛІЯ ЛІСОВА
лилия лесная
Lilium martagon —
багаторічна цибулинна рослина
родини лілійних. Цибулина яйце-
видна, жовтаво-кремова, склада-
ється з бататьох м'ясистих лусок.
Стебло прямостояче, нерозгалу-
жене, зелене або з червонува-
тими крапками, голе або опушене,
50—150 см заввишки. Листки
цілокраї, еліптично-ланцетовидні;
верхні й нижні — чергові, серед-
ні — зібрані по 5—8 у кільце, біль-
ші за нижніх і верхніх.
Квітки правильні, двостатеві, ве-
ликі, ясно-пурпурові, з темно-
фіолетовими плямами, зібрані у
верхівкові рідкі китиці. Плід —
коробочка. Цвіте у червні —
липні.
Поширення. Рідкісна рослина. За-
несена до Червоної книги Укра-
їнської РСР. Культивується як
декоративна.
Сировина. З лікувальною метою
використовують квітки, листки і
цибулини. Рослина неофіциналь-
на.
Хімічний склад не вивчено.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
рослину використовують як се-
чогінний, болетамувальний і рано-
загоювальний засіб та при жовтя-
ниці. Цибулини їстівні. Їх їдять
свіжими або печеними, про запас
сушать. Сушені цибулини пере-
мелюють на борошно, з якого
готують поживну корисну молоч-
ну кашу.
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ЛІЛІЯ ТИГРОВА —
багаторічна цибулинна рослина
родини лілійних. Те саме, що
й лілія ланцетолиста.

641
ЛІСОВЕ ЗІЛЛЯ —
ранньовесняна багаторічна тра-
в'яниста рослина родини перво-
цвітих. Те саме, що й перво-
цвіт весняний.
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ЛІЩИНА ЗВИЧАЙНА,
горішник;
лещина обыкновенная
Corylus avellana —
однодомна кущова, 2—4 м зав-
вишки рослина родини березових.
Листки чергові, округлі або обер-
ненояйцевидні, з коротким за-
гостренням на вершку і нерівно-
мірнозубчастими краями; в моло-
дому віці опушені; зверху —
темно-зелені, зісподу — світліші.
Квітки одностатеві; тичинкові —
зібрані в звислі циліндричні се-
режки, завдовжки 3—8 см; ма-
точкові — у двоквіткових розвил-
ках, що розміщені в пазусі по-
кривної луски і приховані в че-
репичастій кулястій бруньці, з
якої виступають червонуваті
приймочки. Плід — горіх, оточе-
ний листковидною, по краю над-
різаною обгорткою. Цвіте у бе-
резні — квітні. Плоди достигають
у серпні.
Поширення. Ліщина звичайна рос-
те по всій території України,
крім крайнього півдня, у світлих
мішаних і широколистяних лі-
сах як підлісок та на узліссях.
Сировина. Для лікарських потреб
використовують плоди (Fructus

Coryli avellanae), кору (Cortex
Coryli avellanae) і листя (Folia
Coryli avellanae). Кору заготов-
ляють напровесні під час соко-
руху, коли вона легко відокрем-
люється від деревини. Сушать на
вільному повітрі. Сухої кори ви-
ходить . 33 % . Листя збирають
у травні. Сушать під наметом
або в приміщенні. Сухого листя
виходить 25 % . Плоди збирають
у стадії повної стиглості. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Кора і листя
ліщини містять дубильні речо-
вини (відповідно 2,5—10,8 і 7,7—
11,6% ) і ефірну олію. До складу
дубильних речовин входять фло-
бафени і таніни. Крім того, у
листі ліщини є флавоноїди, альде-
гіди, алкалоїди, пальмітинова кис-
лота, вітамін С і каротин; у корі —
тритерпеноїд бетулін.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати ліщини
мають судинозвужувальні власти-
вості. Зважаючи на це, вживання
їх всередину показане при роз-
ширених венах, перифлебітах, ви-
разках гомілки та капілярних ге-
морагіях. Крім зазначених випад-
ків, препарати ліщини широко ви-
користовують при запаленні про-
стати, захворюваннях печінки і
нирок та як засіб, що збуджує
апетит. Плоди ліщини корисно
вживати при анемії, діабеті, гі-
пертонії, атеросклерозі, нирково-
кам'яній і жовчнокам'яній хво-
робах.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар кори (1 столо-
ва ложка сировини на 500 мл окропу,
кип'ятити 10 хвилин) по півсклянки
4 рази на день до їди; настій листя
(2 столові ложки сировини на 500 мл
окропу, настоювати 2 години) по пів-
склянки 4 рази на день до їди.
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ЛОБОДА БІЛА
марь белая
Chenopodium album —
однорічна трав'яниста сіро-зе-
лена, вкрита борошнистою пово-
локою рослина родини лободових.
Стебло прямостояче, дуже роз-
галужене, борозенчастосмугасте,
10—100 см заввишки. Листки
чергові, прості, довгочерешкові,
ромбовидно-яйцевидні, рідше —
ланцетні, неправильнозубчасті
або цілокраї, тонкі. Квітки двоста-
теві, 5-членні, дрібні, малопо-
мітні, зібрані в волотевидне суц-
віття; листочки оцвітини зелену-
ваті, з борошнистою поволокою,
овальні, на спинці — з кілем.
Плід — однонасінний горішок з
тонким плівчастим оплоднем; на-
сінини горизонтальні, сочевице-
подібні, чорні. Цвіте у липні —
вересні.
Поширення. Лобода біла трапля-
ється в посівах, на городах, засмі-
чених місцях, біля доріг по всій
території України.
Сировина. Для виготовлення лі-
ків використовують траву (Herba
Chenopodii albi), зібрану в період
цвітіння рослини, і насіння (Se-
men Chenopodii albi). Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава лободи
білої містить алкалоїди, бетаїн,
сапоніни, флавоноїди, вітаміни
(В1, В2, С, Е, каротин), барвник,
стероїд ситостерин, ліпіди, ефірну
олію, щавлеву кислоту, фенол-
карбонові кислоти (ванілінова і
ферулова). У насінні є жирна
олія (4,2—9,1%), тритерпенові
сапоніни і незначна кількість
алкалоїдів.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментально
доведено, що лобода біла має
антибактеріальні і естрогенні вла-
стивості. У вітчизняній і зару-
біжній народній медицині росли-
ну використовують як протиза-
пальний, болетамувальний, седа-
тивний, відхаркувальний, пронос-
ний, сечогінний і протиглисний
засіб. Всередину настій трави
приймають при кашлі, бронхітах,
туберкульозі легень, гастралгії,
виразковій хворобі, запаленні і
спазмах органів травлення, метео-
ризмі, хворобах печінки і селезін-
ки, при неврастенії, істерії, мігре-
ні, паралічах, судомі, гіпергідрозі
та золотусі. Зовнішньо настій тра-
ви використовують при карієсі зу-
бів, для лікування ран, спричине-
них укусами комах, дерматитів та
інших захворювань шкіри. При-
парки з трави рекомендуються як
болетамувальний засіб при ревма-
тизмі й радикуліті, при мозолях
тощо. Порошком із сухого листя
присипають запрілості у дітей.
Сік трави пили при істерії і при
тепловому ударі. Свіже листя
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вживали як ефективний проти-
цинготний засіб. До лікувально-
профілактичного харчового ра-
ціону рекомендується включати
салати з молодого листя рослини
(рецепт приготування салату див.
у статті Лутига розлога). Молоді
пагони і листя додають до супів,
використовують для приготування
пюре, соусів тощо. Насіння росли-
ни використовують при хворобах
печінки й селезінки та проти глис-
тів. У переробленому вигляді (кру-
пи, борошно) насіння використо-
вують і в їжу, але при цьому слід
пам'ятати, що тривале вживання
його спричинює виведення з ор-
ганізму надмірної кількості азоту,
захворювання нервової системи
і органів травлення, менорагію
та аборти.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 сто-
лова ложка сировини на 200 мл
окропу, настоюють 2 години) по 1 —
2 столові ложки 3—4 рази на день
при шлунково-кишкових захворюван-
нях.
ЗОВНІШНЬО — настій трави (готують
як у попередньому прописі) для по-
лоскань і примочок; три столові ложки
трави загортають у марлю, занурюють
в окріп, виймають і прикладають до
хворої ділянки тіла при ревматизмі, ра-
дикуліті, люмбаго та мозолях.
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ЛОБОДА ДОБРОГО ГЕНРІХА
марь доброго Генриха
Chenopodium bonus-henricus —
багаторічна трав'яниста з роз-
сіяною борошнистою поволокою
рослина родини лободових. Сте-
бел кілька, вони прості або
з короткими небагатьма гілочка-
ми, 15—60 см заввишки. Нижні
та серединні листки великі, три-
кутно-списовидні, довгочерешко-
ві, цілокраї, злегка хвилясті,
гострі або загострені. Квітки
двостатеві, п'ятичленні, бокові —
три-чотиричленні, зібрані в густе
колосовидно-волотисте суцвіття,
яке тільки внизу вкрите листям;
листочки оцвітини вузькоплів-
часті, вгорі зрізані, нерівномірно
зазублені, на спинці без кіля.
Плід — однонасінний горішок з
тонким плівчастим оплоднем; на-
сінина вертикальна, висунута
з оцвітини. Цвіте у липні —
серпні.

Поширення. Лобода доброго Ген-
ріха трапляється на забур'янених
місцях, у садах і на городах
у західних районах України.
Сировина. Для виготовлення лі-
ків використовують траву (Herba
Chenopodii boni henrici) і коріння
(Radix Chenopodii boni henrici).
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава рослини
містить сапонін хеноподин, фла-
воноїд кемпферол, фенолкарбо-
нові кислоти (кавова, ферулова).
В плодах є ефірна олія.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина має проти-
запальні, болетамувальні, анти-
мікробні, протипаразитарні й про-
носні властивості. Внутрішньо
настій трави використовують як
проносний і антигельмінтний за-
сіб, місцево — при грибкових за-
хворюваннях шкіри і запаленні
очей. Свіжу подрібнену траву
прикладають до ран, а припарки
з трави використовують як боле-
тамувальний засіб при подагрі
й ревматизмі. Для лікування
корости, лишаїв, дерматитів та
висипів на шкірі, геморою тощо
використовують мазь, яку готу-
ють з подрібненої свіжої трави
або з її соку на свинячому
смальці або вершковому маслі.
При захворюваннях шкіри вико-
ристовують і відвар коріння рос-
лини. В літературі є відомості
про спроби лікування доброякіс-
них і злоякісних пухлин свіжим
соком трави та відваром коренів,
але про ефективність такого ліку-
вання не повідомляється. До ліку-
вально-профілактичного харчово-
го раціону включають салати з мо-
лодого листя рослини (рецепт
приготування салату див. у статті
Лутига розлога).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (І столо-
ва ложка сировини на 300 мл окропу,
настоюють 1 годину) по 1 столовій
ложці 3 рази на день. ЗОВНІШНЬО —
три столові ложки свіжої або сухої
трави загортають у марлю, занурюють
в окріп, виймають і прикладають до
хворої ділянки тіла (як болетамуваль-
ний засіб при подагрі й ревматизмі);
настій трави (3 чайні ложки на 200 мл
окропу настоюють 30 хвилин, про-
ціджують, охолоджують) для компре-
сів при надмірній жирності шкіри
обличчя (Hypersteatosis cutis); три чайні
ложки суміші трави лободи, трави
фіалки триколірної, шишок хмелю
звичайного, взятих порівну, заливають
склянкою окропу, настоюють 30 хви-
лин, проціджують, охолоджують і за-
стосовують цей настій так, як у
попередньому прописі; маска для об-
личчя при надмірній жирності шкіри:
настій трави лободи (3 чайні ложки
на 200 мл окропу) змішують з по-
рошком сухого молока, крохмалем
або борошном і одержану кашку
наносять на обличчя, а через 15—
20 хвилин змивають (так само можна
використовувати й наведений вище
настій суміші трави лободи доброго
Генріха, фіалки триколірної і шишок
хмелю звичайного).
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ЛОБОДА ЗАПАШНА
марь душистая
Chenopodium botrys —
однорічна трав'яниста жовтувато-
зелена з приємним ароматним
запахом рослина родини лобо-
дових. Стебло пряме, здебільшого
гіллясте, з видовженими нижніми
гілками, 15—60 см заввишки.
Нижні та серединні листки довгас-
ті, тупі, матові, перистолопа-
теві; лопаті овальні або яйце-
видні; верхні листки лінійні, ці-
локраї. Квітки п'ятичленні, рід-
ко — чотиричленні, двостатеві, в
розгалужених пазушних суцвіт-
тях, які в цілому утворюють
пухку пірамідальну волоть; лис-
точки оцвітини густо вкриті за-
лозистими волосками, закінчу-
ються вістрями. Плід — однона-
сінний горішок з тонким плівчас-
тим оплоднем; насінини круг-
лясті, легко стиснені. Цвіте в лип-
ні — вересні.

Поширення. Рослина трапляється
на кам'янистих місцях, вапняках,
пісках, уздовж доріг, як бур'ян
на полях та городах по всій
території України, крім півдня
Степу.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують траву (Herba Che-
nopodii botrydis), зібрану в період
цвітіння рослини. Сухої сиро-
вини виходить 22—23 % . Збері-
гають окремо від інших лікар-
ських рослин. Рослина неофіци-
нальна.
Хімічний склад. Трава містить
ефірну олію (до 1,6%), тритер-
пенові сапоніни, алкалоїди
(0,18%), бетаїн (1,52%), триаце-
тонамін, феноли (1 % ), флавоної-
ди (0,66 % ), вітамін Е, каротин,
щавлеву кислоту (1,5%).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Основна терапевтич-
на властивість лободи запаш-
ної — антигельмінтна. Крім цього,
рослина має антибактеріальні,
протистоцидні, фунгіцидні і фі-
тонцидні властивості. Настій тра-
ви приймають всередину при запа-
мороченні, мігрені, безсонні, для
посилення роботи серця, при
шлунково-кишкових розладах, як
протигарячковий, сечогінний,
протиастматичний та гіпотензив-
ний засіб. ЗОВНІШНЬО настій
трави використовують для ліку-
вання захворювань шкіри. З листя
одержують ефірну олію, яка ви-
користовується в парфюмерії, ми-
ловарінні та як антигельмінтний
засіб у медицині. Порошок з
сухого листя застосовують як
інсектицидний засіб.
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ЛОБОДА ОСТИСТА
марь остистая
Chenopodium aristatum —
однорічна трав'яниста рослина
родини лободових. Рослина зеле-
ного кольору, але восени часто
червоніє. Стебло пряме, від осно-
ви вилчастогалузисте, гіллясте,
короткоопушене, 5—30 см заввиш-
ки. Листки чергові, ланцетні або
лінійні, цілокраї, тупуваті, до ос-
нови звужені. Квітки сидячі, 5-
членні, одиничні, розміщені в роз-
галуженнях суцвіття, кінцеві гі-
лочки якого закінчуються колюч-
ковидним вістрям; у нижній час-
тині суцвіття двостатеві, у верх-
н і й — маточкові; оцвітина — з
еліптичних, голих на верхівці ту-
пих листочків. Плід — однонасін-
ний горішок з тонким плівчастим
оплоднем; насінина куляста. Цвіте
у липні — серпні.
Поширення. Рослина трапляється
на кам'янистих відслоненнях, на
пісках та на забур'янених міс-
цях на південному сході Украї-
ни.

Сировина. Для виготовлення лі-
ків використовують траву, зібра-
ну під час цвітіння рослини.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава лободи
остистої містить сапоніни і ал-
калоїди (0,02—0,08%). У насінні
є флавоноїди. Є дані й про
те, що в рослині містяться кар-
деноліди, але деякі автори вва-
жають їх сумнівними.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. За фармакологіч-
ними властивостями лобода ос-
тиста вважається близькою до
лободи білої. Відоме використан-
ня цієї рослини при неврастенії,
гіпергідрозі, кашлі, туберкульозі
легень, маткових кровотечах і зу-
пинці менструацій та як засобу
з протитрихомонадними й ан-
тивірусними властивостями.
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ЛОБОДА СМЕРДЮЧА
марь вонючая
Chenopodium vulvaria —
однорічна трав'яниста з борош-
нистою поволокою рослина ро-
дини лободових. Стебло висхідне
або розпростерте, від основи
гіллясте, 10—60 см заввишки.
Листки чергові, довгочерешкові,
яйцевидні, ромбовидно-яйцевидні
або дельтовидно-яйцевидні, тупу-
ваті, цілокраї. Квітки двостатеві,
5-членні, зібрані на кінці стебла
й гілок та в пазухах верхніх
листків у короткі й густі коло-
совидні суцвіття; листочки оцві-
тини тупі, вище середини — зрос-
лі. Плід — горішок. Цвіте у лип-
ні — вересні.
Поширення. Рослина трапляється
по забур'янених та смітних міс-
цях, на схилах по всій терито-
рії України.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують траву, зібрану
в період цвітіння рослини. Росли-
на неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава лободи
смердючої містить ефірну олію,
алкалоїди, бетаїн (1,14%), три-
метиламін, холін, дубильні речо-
вини та барвник.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
лободу смердючу використову-
ють як протиглисний, протига-
рячковий, болетамувальний і мат-
ковий засіб. Вона використову-
ється і як замінник валеріани
(седативний засіб). Настій трави
цієї лободи вживають при іс-
терії, мігрені, ревматизмі й різних
судомах, а настойку трави —
при простуді й жіночих хворо-
бах. Зовнішньо настоєм трави
користуються при кропивниці й
корості.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2
чайні ложки сировини на 200 мл окро-
пу настоюють 30 хвилин) по 1 столовій
ложці 3—4 рази на день за 10—15 хви-
лин до їди.
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ЛОБОДА ЧЕРВОНА
марь красная
Chenopodium rubrum, сино-
нім — Blitum rubrum —
однорічна трав'яниста гола рано-
червоніюча рослина родини ло-
бодових. Стебло пряме, гіллясте,
з поздовжніми смугами, боро-
зенчасте, 10—100 см заввишки;
нижні гілки видовжені, висхідні.
Листки черешкові, з обох боків
зелені, різноманітні за формою:
яйцевидно-дельтовидні, ромбо-
видно-яйцевидні, видовженояйце-
видні, при основі часто стрі-
ловидні, загострені, рідше — ту-
пуваті, неправильноглибоковиїм-
часто-лопатеві або надрізанозуб-
часті, верхні — вужчі і видов-
жено-загострені. Квітки дрібні,
двостатеві, зібрані клубочками
у кінцеві та пазушні колосовидні
суцвіття, які утворюють пірамі-
дальну волоть: квітки бокових
суцвіть тричленні, рідко — дво-
членні, верхівкових — чотири-п'я-
тичленні; листочки оцвітини жов-
то-зелені, голі, горбочкуваті.
Плід — однонасінний горішок з
тонким плівчастим оплоднем; на-
сінини круглі, з носиком (з вер-
хівкових квіток — горизонтальні,
з решти — вертикальні). Цвіте у
липні — вересні.
Поширення. Рослина трапляється
по всій території України на
забур'янених місцях, городах і за-
солених грунтах.
Сировина. Для виготовлення лі-
ків використовують траву (Herba
Chenopodii rubri), зібрану в пе-

ріод цвітіння рослини. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. У траві містяться
алкалоїди, сапоніни і флавоноїди.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Лободу червону ви-
користовують як протизапальний,
заспокійливий, пом'якшувальний,
відхаркувальний, легкий пронос-
ний і сечогінний засіб. Є спроби
лікування цією рослиною зло-
якісних пухлин. Настій трави
приймають всередину при істерії,
мігрені, астмі, судомі, паралічах,
при простудних захворюваннях,
ангіні, кашлі, захриплості, для
розрідження харкотиння в дихаль-
них шляхах, при частих запорах.
Препарати із свіжої або сухої тра-
ви використовують як болетаму-
вальний засіб при подагрі, ревма-
тизмі й геморої та як ранозагою-
вальний засіб. Свіжим розтертим
листям лікують коросту, а поро-
шок із сухого листя використову-
ють як інсектицидний засіб. До
лікувально-профілактичного хар-
чового раціону включають салати
з молодого листя рослини (рецепт
приготування салату див. у статті
Лутига розлога).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 сто-
лова ложка сировини на 200 мл
окропу) по одній столовій ложці
3—4 рази на день при простудних
захворюваннях і як легкий проносний
засіб.
ЗОВНІШНЬО — три столові ложки сві-
жої або сухої трави загортають у мар-
лю, занурюють в окріп, виймають і при-
кладають до хворої ділянки тіла (при
подагрі, ревматизмі, геморої тощо).

6 4 9

ЛОЗА —
дводомна рослина родини вер-
бових. Те саме, що й верба біла.
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ЛОМИНІС ЛОЗЯНИЙ
ломонос виноградолистный
Clematis vitalba —
багаторічна ліана родини жов-
тецевих. Стебло дерев'янисте, вит-
ке, до 10 м завдовжки, у верх-
ній частині трав'янисте. Листки
супротивні, непарноперисті, з яй-
цевидними, при основі — серце-
видними, глибокозубчастими, рід-
ше — цілокраїми частками. Квіт-
ки правильні, двостатеві, оди-
ничні; оцвітина проста, з 4 пе-
люстковидних тупих, з обох боків
опушених, білуватих опадаючих
листочків 10—13 мм завдовжки.
Плід — збірний, з численних сі-
м'янок. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Рослина трапляється
серед чагарників, на галявинах,
кам'яних схилах у Криму і зрід-
ка — на Закарпатті.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використову-
юmь траву (HerbaClematis vitalbae)
зібрану в період цвітіння рослини
Заготовляють її в суху сонячну по-
году. Зрізають трав'янисті верхів-
ки пагонів до 30 см завдовжки.
Сушать у затінку на відкритому
повітрі або в приміщенні з доброю
вентиляцією. Сухої сировини ви-
ходить 20 % . Зберігають у сухому
приміщенні. Рослина нєофіци-
нальна.
Хімічний склад. Трава ломиноса
лозяного містить алкалоїд кле-
матин, дубильні речовини (до
2,6 % ), тритерпенові й стероїдні
сапоніни, фенолкарбонові кис-
лоти (кавова, хлорогенова, дигід-
роксикорична), вітамін Е, каротин
і до 0,12% ефірної олії (у квіт-
ках).
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Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментальні да-
ні свідчать про бактерицидні
й фунгіцидні властивості листя
і квіток ломиноса лозяного. Проте
антимікробної дії по відношенню
до Staphylococcus aureus, Escheri-
chia colі, Shigella sonnei, Bacil-
lus subtilis ні нативні форми,
ні спиртові витяжки рослини не
виявляють. У народній медицині
рослина відома як потогінний,
діуретичний та гіпотензивний за-
сіб. Настій трави приймають
всередину при гіпертонії, мігрені,
набряках серцевого походження,
водянці, виразковій хворобі шлун-
ка, запаленнях сечового міхура,
як засіб проти венеричних захво-
рювань, кісткових пухлин для
збудження апетиту. Зовнішньо
настій трави ломиноса лозяного
використовують для лікування
корости і захворювань шкіри
інфекційного характеру, таких,
як піодермії, мікози, інфекційні
грибкові тріщини куточків рота,
фурункули, інфіковані рани тощо.
Лікування проводять шляхом зма-
щування настоєм трави уражених
ділянок тіла 2—3 рази на день
(для посилення терапевтичного
ефекту одночасно з місцевим
лікуванням настій приймають і
всередину). В гомеопатії ломиніс
лозяний використовують у ви-
гляді спиртової витяжки при ма-
лярії, запаленні очей, запальних
процесах сечового міхура, при
злоякісних висипах на шкірі
та при лишаях.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 чайна
ложка сировини на 500 мл окропу,
настоюють 1 годину, охолоджують,
проціджують) по чверті склянки 3
рази на день.
ЗОВНІШНЬО — настій трави (готують,
як у попередньому прописі) для
змащувань уражених ділянок тіла.
Свіжа рослина отруйна! Відносно су-
хої сировини єдиної думки немає.
Деякі автори вважають, що при су-
шінні токсичність рослини зникає,
все ж треба бути обережним.
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ЛОМИНІС ПРЯМИЙ
ломонос прямой
Clematis recta, синонім — С.
lathyrifolia —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Стебло пря-
ме, роз галу жене, ребристе, опу-
шене, 80 — 150 см заввишки. Лист-
ки супротивні, непарноперисті,
з 2—4 парами великих (до 9 см
завдовжки), яйцевидних або лан-
цетовидних цілокраїх листочків.
Квітки правильні, двостатеві, зіб-
рані у верхівкові волотевидні
суцвіття; оцвітина проста, з 4—
8 пелюстковидних білих, рід-
ше — жовтуватих опадаючих лис-
точків 8 — 12 мм завдовжки.
Плід — з численних сім'янок. Цві-
те у травні — червні.
Поширення. Рослина трапляється
в соснових і мішаних лісах
на узліссях, по чагарниках у лі-
сових і лісостепових районах,
рідше — на півдні.
Сировина. Для виготовлення лі-
ків використовують траву або
листя, зібрані під час цвітіння
рослини. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава ломиноса
містить алкалоїди, сапоніни, ане-
монін, клематитол, близько
0,08 % ефірної олії (в квітках).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Фармакологічні влас-
тивості й показання для призна-
чення ломиноса збігаються з по-
казаннями для ломиноса лозя-
ного. Слід однак зазначити, що
деякі автори рекомендують ви-
користовувати ломиніс лозяний
тільки місцево, мотивуючи це
тим, що рослина дуже отруйна.
Такої думки дотримується, на-
приклад, болгарський фітотера-
певт П. К. Чуролинов.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 чайна
ложка сировини на 500 мл окропу,
настоюють 1 годину, охолоджують,
проціджують) по чверті склянки 3 рази
на день.

ЗОВНІШНЬО—настій трави (готують,
як у попередньому прописі) або
настій листя на олії (потовчене листя
змішують з олією і настоюють 8 годин)
для змащувань уражених ділянок тіла;
порошок із сухого листя для лікування
екзем, лишаїв, корости й інших за-
хворювань шкіри.
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ЛОПУХ ДІБРОВНИЙ
лопух лесной
Arctium nemorosum, синонім —
Lappa nemorosa —
дворічна трав'яниста рослина ро-
дини айстрових (складноцвітих).
Стебло прямостояче, 10—250 см
заввишки, павутинистоопушене,
з довгими, дуговидно донизу
відігнутими гілками. Листки яй-
цевидно-серцевидні, короткозаго-
стрені, зісподу сіруватопавути-
нисті. Квітки двостатеві, трубчас-
ті, пурпурові, в майже кулястих
кошиках, що утворюють китице-
видне суцвіття: кошики—на ду-
же коротких залозистих ніж-
ках. Плід —сім'янка. Цвіте у
червні — серпні.
Поширення, Росте в лісах на За-
карпатті, Розточчі-Опіллі, на По-
ліссі, в Лісостепу і в Гірському
Криму.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Лопух справжній.
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ЛОПУХ МАЛИЙ
лопух малый
Arctium minus, синонім —
Lappa minor —
дворічна трав'яниста рослина ро-
дини айстрових (складноцвітих).
Стебло прямостояче, розчепірено-
галузисте, поздовжньо-борозен-
часте, павутинисто-опушене, 50—
125 см заввишки. Листки яйце-
видно-серцевидні, короткозагост-
рені, сіроповстисті. Квітки дво-
статеві, трубчасті, лілово-пурпу-
рові, в майже кулястих коши-
ках, що утворюють китицевидне
суцвіття', верхні кошики скупчені,
сидячі, інші — на коротких ніж-
ках. Плід — сім'янка. Цвіте у черв-
ні — серпні.
Поширення, заготівля і зберіган-
ня, хімічний склад, фармакологіч-
ні властивості і використання, лі-
карські форми і застосування —
усе так, як у статті Лопух справж-
ній. У народній медицині, крім то-
го, відвар листя лопуха малого
п'ють як чай при злоякісних пух-
линах та захворюваннях печінки,
від наривів, ран, бородавок тощо.
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ЛОПУХ ПАВУТИНИСТИЙ
лопух войлочный
Arctium tomentosum, сино-
нім — Lappa tomentosa —
дворічна трав'яниста рослина ро-
дини айстрових (складноцвітих).
Стебло прямостояче, борозенчас-
те, розчепірено-розгалужене, з до-
гори спрямованими гілками, зе-
лене або пурпурове, павутинисто-
опушене, 50—150 см заввишки.
Листки великі, черешкові, серце-
видно-яйцевидні або яйцевидно-
довгасті, знизу — сіруватопавути-
нисто-повстисті. Квітки двоста-
теві, темно-пурпурові, трубчасті,
в майже кулястих кошиках, що
утворюють щитковидне суцвіття;
кошики — на довгих ніжках; об-
гортка щільнопавутиниста, внут-
рішні листочки її плоскорозши-
рені, тупі, з прямим коротким
вістрям, плівчасті, пурпурові.
Плід — сім'янка. Цвіте протягом
липня — вересня.
Поширення. Росте на лісових
галявинах, вирубках, луках, біля
доріг і полів по всій території
України.

Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські форми
і застосування — усе так, як у
статті Лопух справжній.
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ЛОПУХ СПРАВЖНІЙ
лопух большой
Arctium lappa, синонім —Lappa
major —
дворічна трав'яниста рослина ро-
дини айстрових (складноцвітих).
Має розгалужений м'ясистий ве-
ретеновидний корінь завдовжки
до 60 см. Стебло пряме, 75—
150 см заввишки, борозенчасте,
червонувате, шерстисте, розгалу-
жене, з косо вгору спрямованими
гілками. Листки чергові, черешко-
ві, великі (до 50 см завдовжки),
серцевидно-яйцевидні, зісподу
тонкосіроповстисті; верхні лист-
ки яйцевидні, загострені, здебіль-
шого з закругленою основою,
значно менші за прикореневі.
Квітки двостатеві, трубчасті, пур-
пурові, в кулястих великих (3—
4 см у діаметрі) розміщених
щитком кошиках; КОШИКИ на
видовжених ніжках. Плід — сі-
м'янка. Цвіте з липня до середи-
ни вересня.
Поширення. Лопух справжній рос-
те по всій території України на
городах, у садах, по смітниках, по-
близу житла, біля доріг, по бере-
гах річок і струмків, у лісах.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використову-
ють коріння (Radix Bardanae, си-
нонім — R. Arctii lappae), рід-
ше — листя (Folia Arctii lappae)
і плоди (Fructus Arctii lappae).
Коріння заготовляють з рослин,
які ще не цвіли, миють у хо-
лодній воді, чистять від зовніш-
ньої частини кори, розрізують
на куски 10—15 см завдовжки,
при необхідності розчахують ще
вздовж і сушать на сонці, у теп-
лому приміщенні, яке добре про-
вітрюється, або на горищі. Штуч-
не сушіння проводять при тем-
пературі до 50°. Сухого коріння
виходить 26—28 % . Листя зби-
рають після цвітіння рослини.
Його звільняють від черешків
(залишки черешків не повинні
перевищувати 2 см) і сушать
під укриттям на свіжому повітрі
або в приміщенні, яке добре
провітрюється. Сухого листя ви-
ходить 12—13%. Строк придат-
ності коріння —5 років, листя —
1 рік. Плоди збирають у серп-
ні — вересні. Аптеки сировину
лопуха справжнього не відпус-
кають.
Хімічний склад. Коріння лопуха
справжнього містить дубильні
й гіркі речовини, слиз, флаво-
ноїди ситостерин і стигмасте-
рин, ефірну (до 0,17%) і жирну
олії, інулін (до 45%), органіч-
ні кислоти (кавова, лимонна,
яблучна), глікозид арктиїн, який
при гідролізі розщеплюється на
лактон арктигенін і глюкозу;
листя — флавоноїди, антоціани,
органічні кислоти, ефірну олію,
дубильні речовини, слизи, аскор-
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бінову кислоту (до 350 мг% );
плоди — глікозид арктиїн, сескві-
терпенові лактони та жирну олію.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати коріння
лопуха мають діуретичні, жовчо-
гінні, дезинфікуючі й потогінні
властивості; вони стимулюють
утворення протеолітичних фер-
ментів і поліпшують інсуліно-
утворюючу функцію підшлун-
кової залози, збільшують кіль-
кість глікогену в печінці, ак-
тивно впливають на обмін речо-
вин. Усередину відвар коріння
лопуха дають при хворобах обмі-
ну речовин (подагра, суглобовий
ревматизм, ниркові й жовчні
камені, цукровий діабет); при
захворюваннях шкіри (нагноєння
й шкірні висипи на грунті скро-
фульозу, фурункули, свербляч-
ка, вугри); при гастритах і вираз-
ковій хворобі шлунка, хронічних
запорах, геморої, набряках, рахі-
ті й затримці менструацій. По-
рошок кореня лопуха приймають
усередину при подагрі. Корінь
лопуха входить до складу пото-
гінних чаїв. Настій листя лопуха
п'ють при порушенні функціо-
нальної діяльності шлунка та
при гарячкових станах, а настій
плодів — при запорах. Широко
застосовують лопух і як зовніш-
ній засіб. Настій коріння на
прованській олії (Oleum Barda-
nae) використовують під назвою
«реп'яхова олія» для лікування
кругової або гніздової пліши-
вості (уражені ділянки змащу-
ють на ніч), висівковидного ли-
шаю обличчя (вогнища лишаю
змащують 1 раз на день протя-
гом двох тижнів), себореї, об-
лисіння (проводять щоденні вти-
рання), для стимулювання росту
волосся (залежно від жирності
шкіри і волосся втирання про-
водять через день або 1—2 рази
на день). Настойкою коріння
на міцній горілці змащують ді-
лянки тіла, уражені круговою
або гніздовою плішивістю та чер-
воними вуграми (запалення саль-
них залоз). Відвар коріння засто-
совують для компресів при се-
бореї (збільшене виділення саль-
них залоз), а настій листя —
для компресів при екземі, ли-
шаях, виразках та гнійних ранах.
У разі запалення сальних залоз
і себореї терапевтичний ефект
можна посилити одночасним
прийманням відвару коріння ло-
пуха всередину. Потовчене свіже
листя лопуха прикладають до
ран, твердих пухлин і подагрич-
них вузлів. Свіжим соком із
листя лікують рани і рак шкіри.
Свіже коріння лопуха використо-
вують у гомеопатії. До складу
лікувально-профілактичного хар-
чового раціону включають са-
лати з молодого листя лопуха.
Молоде листя кладуть і в борщ
як овочі, а зварені й очищені

від шкірки черешки листя — у са-
лати і вінегрети. їстівним є й мо-
лоде коріння лопуха. Його спожи-
вають печеним або підсмаженим
як замінник картоплі. Використо-
вують коріння лопуха і як сурогат
кави. Для цього його ріжуть на
маленькі кусочки, сушать і під-
смажують у духовці.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— відвар коріння лопуха
(10 г або 1 столова ложка сировини
на 200 мл окропу) приймають теп-
лим по півсклянки 2—3 рази на день
(як потогінний засіб приймають склян-
ку відвару відразу); настій листя
лопуха (1 столова ложка сировини
на 200 мл окропу, настоюють 2—3
години) по одній столовій ложці 4 —

6 раз на день через І годину після
їди; порошок коріння лопуха (Pulvis
radicis Arctii lappae) по 0,5 г 2—3 рази
на день; настій плодів лопуха (20 г
сировини на 200 мл окропу, настою-
ють 20 хвилин) по 1 столовій ложці
3—4 рази на день; столову ложку
суміші (порівну) коріння лопуха, луш-
пиння квасолі звичайної, листя чор-
ниці звичайної й горіха волоського
настоюють кілька годин на 1 склянці
холодної кип'яченої води, варять 5—
7 хвилин і п'ють після їди 5—6 скля-
нок за день при цукровому діабеті;
столову ложку суміші (порівну) ко-
ріння лопуха, кореневищ пирію повзу-
чого, трави череди трироздільної, ве-
роніки лікарської і фіалки триколір-
ної варять 15 хвилин у 200 мл
води і п'ють по півсклянки 3 рази
на день при виразці шлунка, порушен-
ні обміну речовин та при сверблячці;
2 столові ложки суміші коріння ло-
пуха (50 г), трави фіалки триколірної
(50 г) і парила звичайного (100 г)
та листя горіха волоського (50 г) ва-
рять 5 хвилин у 500 мл води, охо-
лоджують, проціджують і п'ють по
півсклянки 4 рази на день до їди
при гнійному характері вугрів і при
запаленні сальних залоз (одночасно
проводять змащування цим же розчи-
лопуха занурюють на 1—2 хвилини
в окріп, виймають, підсушують на
рушнику чи салфетці, додають зеле-

ної цибулі, дрібно січуть, солять,
додають тертого хрону і заправляють
вершками (на 150 г листя лопуха
беруть 50 г зеленої цибулі, 30 г
хрону, 20 г вершків та сіль).
ЗОВНІШНЬО — настій коріння лопуха
(1 чайна ложка сировини на 400 мл окро-
пу, настоюють протягом ночі, процід-
жують) вживають для примочок, ком-
пресів та для змащування; відвар
коріння лопуха (20 г сировини на
500 мл окропу, кип'ятять 15 хвилин,
охолоджують, проціджують) втирають
у волосисту частину голови ввечері
через кожні 2 дні для стимулювання
росту волосся (після процедури во-
лосся споліскують чистою водою);
настойку коріння лопуха (готують
на міцній горілці у співвідношенні
1 : 10) використовують для змащуван-
ня; фітокрем (3 столові ложки коріння
лопуха варять 15 хвилин у 300 мл
води, проціджують, додають 9 столо-
вих ложок свинячого внутрішнього
жиру, ставлять на 2—3 години в ду-
ховку; після охолодження воду, що
залишилася, зливають) втирають щодня
у волосисту частину голови для сти-
мулювання росту волосся; настій ко-
ріння лопуха на олії (40 г свіжого
коріння на 100 г прованської або
соняшникової олії, настоюють 10 діб,
варять 15 хвилин, віджимають і про-
ціджують) застосовують для втирання
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і змащування; суміш коріння лопуха,
квіток нагідок лікарських і шишок
хмелю звичайного у співвідношенні
2 : 1 : 1,5 готують як відвар (45 г суміші
на 1 л окропу) і застосовують для
миття голови 2 рази на тиждень
при випаданні волосся і лупі; суміш
коріння лопуха, трави вересу звичай-
ного, листя кропиви жалкої і шишок
хмелю звичайного у співвідношенні
2 : 2 : 2 : 1 готують як відвар (7 столових
ложок суміші на 1 л окропу) і вжи-
вають для миття голови 3 рази на
тиждень при випаданні волосся і лупі;
мазь (відвар однієї столової ложки
коріння лопуха на склянці окропу
згущують варінням до половини і змі-
шують з вершковим маслом у спів-
відношенні 1 :4) для лікування опі-
ків; відвар суміші (порівну) коріння
лопуха і кропиви дводомної, трави
вересу звичайного і багна звичайного,
листя брусниці і розмарину справж-
нього (500 г на 8—10 л холодної
води, доводять до кипіння, настоюють
40—50 хвилин, проціджують) вико-
ристовують для лікувальної загальної
ванни при ревматизмі, артритах, ви-
разках, лишаях та екземі (температу-
ра води — 36—38°, тривалість про-
цедури — 15—20 хвилин).
Спосіб лікування застарілої екземи
за методом О. П. Попова (1970). За
цим методом місцеве лікування про-
водять у поєднанні з пероральним.
Всередину приймають відвар коріння
лопуха (15 г сировини на 200 мл окропу)
по 1 столовій ложці 4 рази на день
перед їдою. Для зовнішнього ліку-
вання беруть 4—5 столових ложок
подрібненого коріння на відро води,
кип'ятять і дають вичахнути до серед-
ньої температури. В цьому ще тепло-
му відварі намочують вчетверо скла-
дене простирадло, завширшки таке,
щоб було на весь тулуб від пахов
до кісточок на ногах, віджимають
його, але не зовсім і швидко й тісно
укутують ним хворого. Причому, між
ногами у хворого прокладають час-
тину простирадла, щоб голі ноги не
доторкалися одна до одної. Не давши
простирадлу вихолонути, хворого тре-
ба так само укутати й сухим прости*
радлом, а потім тонкою вовняною
ковдрою. Простирадло й ковдру за-
кріплюють булавками й залишають
хворого на півтори-дві години в ліж-
ку. Якщо він засне, то не будять його
й не розкутують, аж поки він не
проснеться. Лікування цим спосо-
бом рекомендується застосовувати ли-
ше раз на добу (краще на ніч)
і через 6 днів треба робити перерву
на добу. Ці компреси треба ставити
доти, поки на тілі, яке вже очисти-
лося від екземи, не з'явиться легкий
висип. Через 1—2 дні цей висип
зникне, й лікування можна вважати
закінченим. Тривалість лікування —
2— 3 тижні. Таким способом лікують
і рецидивуючий ревматизм,
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ЛОХ ВУЗЬКОЛИСТИЙ —
багаторічне колюче дерево зав-
вишки до 7 м і більше родини
маслинкових. Те саме, що й мас-
линка вузьколиста.
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ЛОХИНА —
листопадний дуже розгалужений
кущик родини брусницевих. Те
саме, що й буяхи.
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ЛУНАРІЯ ОЖИВАЮЧА
лунник многолетний
Lunaria rediviva —
багаторічна трав'яниста рослина
родини хрестоцвітих. Стебло пря-
ме, стояче або висхідне, округле,
опушене, 40— 100 см заввишки.
Листки чергові, черешкові, ве-
ликі, глибокосерцевидні, довго-
загострені, зубчасті, коротково-
лосисті. Квітки двостатеві, пра-
вильні, 4-пелюсткові, запашні, зіб-
рані в щитковидні китиці; пе-
люстки фіолетові, 15—20 мм зав-
довжки. Плоди — звислі, зовсім
плоскі еліптичні, на верхівці
й при основі гострі стручечки
завдовжки 30 —90 мм і зав-
ширшки 15—35 мм; насіння ве-
лике, темно-червоне. Цвіте у трав-
ні — червні.

Поширення. Лунарія оживаюча
росте в тінистих листяних лісах
на Закарпатті, в Карпатах, на
Прикарпатті, рідше на Розточчі-
Опіллі та в Західному Лісостепу
і дуже рідко — в Лівобережному
Лісостепу. Культивують як де-
коративну рослину.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують насіння. Росли-
на неофіцинальна.
Хімічний склад ще не вивчено.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Настій насіння лу-
нарії оживаючої має седативні
й діуретичні властивості. Його
призначають при епілепсії й спаз-
мофілії та як сечогінний засіб.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (4 чайні лож-
ки подрібненого насіння на 200 мл
окропу, настоюють 20 хвилин, про-
ціджують) по 1 столовій ложці 4 рази
на день до їди; дітям — по 1 чайній
ложці 2—3 рази на день до їди.
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ЛУТИГА РОЗЛОГА
лебеда раскидистая
A triplex patula —
однорічна однодомна трав'яниста
з борошнистою поволокою, рід-
ше— гола рослина родини лобо-
дових. Стебло прямостояче, з су-
противними висхідними гілками,
30—90 см заввишки. Листки ви-
довженоромбічні, з списовидною
основою і вушками, спрямова-
ними вперед, або ланцетні з кли-
новидною основою; нижні — су-
противні, пониклі, верхні — чер-
гові. Квітки одностатеві, рідше —
з домішкою двостатевих, дрібні,
малопомітні, в густих колосовид-
них суцвіттях; тичинкові — з три-
п'ятироздільною оцвітиною, ма-
точкові — без оцвітини. Плід —
горішок. Цвіте у липні — вересні.
Поширення. Лутига розлога трап-
ляється на засмічених місцях,
рідше — як бур'ян на городах
по всій території України.
Сировина. Для виготовлення лі-
ків використовують траву, зіб-
рану в період цвітіння рослини.
Рослина неофіцинальна.
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Хімічний склад. Надземна час-
тина рослини містить сапоніни,
бетаїн (1,22%), аскорбінову кис-
лоту, каротин; насіння — фосфо-
ліпіди (0,4 % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користаная. В народній медици-
ні рослину використовують як за-
гальнозміцнюючий, протизапаль-
ний, відхаркувальний і сечогінний
засіб. Настій трави приймають
всередину при сухому кашлі, жов-
тяниці, геморої та подагрі. В аку-
шерсько-гінекологічній практиці
настій трави вживають при білях,
мізерних місячних і при пологах
для прискорення відходження ди-
тячого місця. Салат із свіжого мо-
лодого листя рекомендують вжи-
вати при істерії, захворюваннях
легень, припиненні менструацій
та як вітамінний засіб. Свіже под-
рібнене листя прикладають до ран.
Насіння лутиги використовували
як блювотний і проносний за-
сіб. Молоді, зібрані до цвітіння
рослини, пагінці використовують
для здобрення супів, приготу-
вання салатів. Про запас пагони
квасять.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (20 г
сировини на 200 мл окропу) по 1 сто-
ловій ложці 3 рази на день як відхар-
кувальний та загальнозміцнюючий за-
сіб; салат: листя лутиги і щавлю
кислого занурюють на 1—2 хвилини
в окріп, подрібнюють, кладуть на
кусочки охолодженої вареної картоплі,
солять, заправляють олією, хроном,
оцтом і прикрашають кусочками ва-
реного яйця (на 150 г молодого листя
лутиги розлогої беруть 75 г картоплі,
ЗО г щавлю, ЗО г тертого хрону,
10 г олії, 1 яйце, сіль та оцет).
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ЛЮБИСТОК ЛІКАРСЬКИЙ
любисток лекарственный
Levisticum officinale —
багаторічна гола трав'яниста рос-
лина родини селерових (зонтич-
них). Стебло кругле, трубчасте,
вгорі розгалужене, 100—200 см
заввишки. Листки блискучі, пе-
ристо- або двічіперисторозсічені,
з великими оберненояйцевидни-
ми або округлоромбічними, на
верхівці надрізано-зубчастими се-
гментами, при дотику прохолод-
ні. Квітки двостатеві, правильні,
дрібні, 5-пелюсткові, світло-жов-
ті, зібрані у верхівкові круглі
складні зонтики, які біля основи
оточені багатолистими обгортка-
ми. Плід — жовто-бура двосім'ян-
ка. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Любисток лікарський
походить з гірських областей

Південної Європи. На території
України його розводять у садах,
палісадниках і на городах як
декоративну і пряну рослину.
Заготівля і зберігання. Для лі-
карських потреб використовують
коріння (Radix Levistici), рід-
ше — траву (Herba Levistici) і
плоди (Fructus Levistici). Траву
заготовляють під час цвітіння
рослини, плоди — в період повної
їх стиглості. Коріння викопують
восени у рослин 3—4-річного віку.
Сушать сировину в затінку на
відкритому повітрі або у теп-
лому приміщенні. Штучне сушін-
ня проводять при температурі
40°. Готову сировину, яка дуже
гігроскопічна, зберігають у щіль-
но закритих банках чи бляшанках
у сухому місці. Рослина не-
офіцинальна. Коріння любистку
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входить у деякі зарубіжні фарма-
копеї як складова частина сечо-
гінних зборів.
Хімічний склад. Коріння рослини
містить фурокумарини (псорален,
бергаптен), лецитин (0,9%), смо-
ли, камедь, крохмаль, яблучну
та ангелікову кислоти, дубильні
речовини й мінеральні солі. У лис-
ті є значна кількість аскорбіно-
воГ кислоти. Всі частини рослини
містять ефірну олію (0,5—1 % ),
до складу якої входять d-α-тер-
пінеол, цинеол, карвакрол, сескві-
терпени, бутиліденфталід, лігу-
стилід, оцтова, ізовалеріанова,
олійна та бензойна кислоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Любисток лікарський
діє як сечогінний, відхаркуваль-
ний, заспокійливий і болетаму-
вальний засіб, тонізуюче впливає
на серцевий м'яз, посилює кишко-
вий тонус, зменшує метеоризм,
зумовлює збільшення кровона-
повнення органів малого таза.
Найчастіше ця рослина вико-
ристовується як сечогінний засіб
при набряках серцевого поход-
ження, асциті, хронічних запаль-
них процесах у нирках та сольо-
вих діатезах. Крім застосування
любистку як діуретичного засо-
бу, його використовують при
нервових захворюваннях, анемії,
хронічних бронхітах, запаленні
легень, метеоризмі і млявій пе-
ристальтиці кишок, болісних і
мізерних менструаціях, як по-
легшувальний засіб під час родів,
а також проти глистів. Вживання
ліків з любистку ПРОТИПОКА-
ЗАНЕ при гострому гломеру-
лонефриті та пієлонефриті і ва-
гітним. Настій коріння любистку
з успіхом застосовують у дерма-
тології й косметиці для вида-
лення ластовиння (зволоженим
ватним тампоном протирають піг-
ментні плями 2 рази на день
протягом 2 тижнів, краще до на-
стання сонячних весняних днів),
для лікування інфекційних тріщин
куточків рота (настій наносять пі-
петкою на куточки рота 2 рази на
день) та гноячкових висипів на тілі
(застосовують компреси і заразом
п'ють теплий настій по 1 склянці
за день). Настоєм коріння двічі на
тиждень миють голову (без мила)
при випаданні волосся і при лупі.
Пом'яте свіже листя любистку
прикладають до чола при голов-
них болях різного походження.
Листя і коріння любистку ви-
користовують і як приправу до
страв.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО —настій коріння (1 сто-
лова ложка сировини на 400 мл окропу,
настоюють 1 годину) по півсклянки
4 рази на день до їди; порошок
з коріння любистку приймають по по-
ловині чайної ложки 3 рази на день
до їди; 1—2 столові ложки порошку
з коріння любистку змішують з 3 сто-

ловими ложками меду і приймають
натщесерце як засіб проти гостриків;
відвар плодів любистку (1 чайна ложка
сировини на 150 мл окропу, варять
8—10 хвилин, настоюють) по 1 столовій
ложці 3 рази на день як засіб проти
глистів; столову ложку суміші (по-
рівну) коріння любистку, пирію повзу-
чого, вовчуга польового і бедрин-
цю ломикаменевого, листя берези боро-
давчастої і мучниці звичайної, плодів
шипшини травневої і петрушки куче-
рявої та квіток калачиків лісових за-
ливають склянкою окропу, настоюють
до охолодження і п'ють по 2—3
склянки за день при нефриті; відвар
столової ложки суміші (порівну), корін-
ня любистку, трави фіалки триколірної
і плодів ялівцю звичайного на склянці
окропу п'ють по 1—2 склянки за день
при захворюваннях сечового міхура
(цистит, бактеріурія); столову ложку
суміші коріння любистку (10 г), трави
вересу звичайного (20 г), хвоща по-
льового (20 г) і золотушника звичай-
ного (10 г), плодів петрушки куче-
рявої (20 г), лушпиння квасолі зви-
чайної (10 г) та шишок хмелю звичай-
ного (10 г) заливають склянкою окро-
пу, настоюють до охолодження і одер-
жаний настій випивають за день
ковтками при ніктурії; суміш порошку
плодів (ЗО г) та коріння (20 г) лю-
бистку лікарського, коріння кульба-
би лікарської (5 г) і алтеї лікар-
ської (15 г) заливають 0,5 л горілки,
додають півсклянки меду, настоюють
9 діб у теплому місці, проціджують
і п'ють по 2 столові ложки вранці
й увечері при виразковій хворобі
шлунка і дванадцятипалої кишки. ЗОВ-
НІШНЬО — настій коріння любистку
(1 чайна ложка сировини на 200 мл
окропу, настоюють до охолодження)
для протирання, компресів і примочок;
настій коріння любистку (1 столова
ложка сировини на 1 л окропу,
настоюють 10— 15 хвилин) для миття
голови.
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ЛЮБКА ДВОЛИСТА
любка двулистная
Platanthera bifolia -
багаторічна трав'яниста рослина
з довгастими цілісними бульбами
родини зозулинцевих (орхідних).
Стебло прямостояче, голе, ребри-
сте, біля основи — з бурими піх-
вами, 20—50 см заввишки. Прико-
реневі листки великі, майже су-
противні, еліптичні, голі, звуже-
ні в крилатий черешок; стеблові —
чергові, дрібні, ланцетні. Квітки
неправильні, двостатеві, великі,
білі, запашні, у рідких верхівко-
вих китицях; оцвітина віночко-
видна, з 6 листочків: 3 листочки
сходяться шоломом, 2 бічні неод-
накові між собою і 1 утворює лі-
нійну цілісну губу з тонким зі-
гнутим на кінці зеленуватим шо-
ломом. Плід— коробочка. Цвіте
у червні—липні.
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Поширення. Рідкісна рослина.
Трапляється здебільшого на За-
карпатті, в Карпатах, на Прикар-
патті, Розточчі-Опіллі, рідше — на
Поліссі, зовсім рідко — в Лісосте-
пу і Степу в світлих лісах, на га-
лявинах, узліссях та по чагарни-
ках. Занесена до Червоної книги
Української РСР.
Заготівля і зберігання. Заготовля-
ти в місцях зростання категорич-
но заборонено. З лікувальною ме-
тою використовують вирощені на
плантації бульбокорені, які зби-
рають одразу після цвітіння рос-
лини. Заготовляють лише молоді,
дочірні бульби, старі бульби ви-
кидають. Зібрані бульби добре
миють, на 4—5 хв занурюють у
киплячу воду, а після цього су-
шать на відкритому повітрі, під
наметом або в сушарці при тем-
пературі 50—55°. Одержана та-
ким чином сировина називається
«бульби салеп» (Tubera Salep).
З 10 кг сирих бульб одержують
1 кг сухих. Зберігають у нево-
логих, добре провітрюваних при-
міщеннях. Строк придатності —
6 років. Аптеки салеп не від-
пускають.
Хімічний склад. Бульбокорені мі-
стять слиз (до 50 % ), крохмаль
(до 27%), декстрин, пентозани,
сахарозу тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Салеп — добрий об-
волікаючий, протизапальний і за-
гальнозміцнюючий засіб. Він пе-
решкоджає всмоктуванню шкід-
ливих речовин з шлунково-киш-
кового тракту. Як обволікаючий і
протизапальний засіб салеп при-
значають при гострих і хронічних
захворюваннях дихальних шляхів
та при запаленні шлунково-киш-
кового тракту. Ефективним є ви-
користання салепу при бронхітах,
гастроентеритах, колітах і вираз-
ковій хворобі. Слиз салепу п'ють
при отруєнні, щоб затримати
всмоктування отрути. Застосову-
ють у вигляді слизу перорально
і в клізмах. Дійовим засобом вва-
жається салеп при загальному ви-
снаженні організму, зумовленому
тривалими кровотечами, фізич-
ною і розумовою перевтомою й
туберкульозом та при імпотен-
ції. Порошок старих бульб вва-
жався абортивним і протизаплід-
ним засобом, а також засобом,
що регулює місячні. Настій трави
любки вважався сечогінним, пото-
гінним і гіпотензивним засобом.
Насіння використовували при епі-
лепсії.
Лікарські форми і застосування. Слиз
(Mucilago Salepi) — 2 г порошку салепу
ошпарюють 200 мл окропу, збовтують
10—15 хв і приймають по 1 чайній або
десертній ложці 2—3 рази на день. При-
готовлений слиз зберігають у холо-
дильнику.
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ЛЮБКА ЗЕЛЕНОЦВІТА
любка зеленоцветная
Platanthera chlorantha —
багаторічна трав'яниста рослина
з довгасто-овальними бульбами
родини зозулинцевих (орхідних).
Стебло 30—65 см заввишки, пря-
мостояче, гранчасте, при основі —
з 1—3 перетинчастими ланцетни-
ми піхвами. Прикореневі листки
еліптичні, зближені, тупі, звуже-
ні в короткий черешок; стебло-
ві — дрібні, ланцетні, гострі. Квіт-
ки неправильні, двостатеві, зеле-
наво-білі, без запаху, в рідких вер-
хівкових китицях; губа лінійна,
тупа, шпорка тонка, на кінці бу-
лавовидно-потовщена, удвоє дов-
ша за зав'язь. Плід — коробочка.
Цвіте у червні—липні.
Поширення. Рідкісна рослина.
Трапляється здебільшого в Гірсь-
кому Криму, досить часто — в
Карпатах, на Розточчі-Опіллі, рід-
ше — на Поліссі і в Лісостепу, ду-
же рідко — в Степу в соснових,
листяних і мішаних лісах по ча-
гарниках. Занесена до Червоної
книги Української РСР.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Любка дволиста.
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ЛЮДИНА-КОРІНЬ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини аралієвих. Те саме, що й
женьшень.

664

люльник —
дворічна трав'яниста опушена
рослина родини пасльонових. Те
саме, що й блекота чорна.

665

ЛЬОН ЗВИЧАЙНИЙ
лён обыкновенный
Linum usitatissimum —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини льонових. Стебло пряме, ци-
ліндричне, вгорі розгалужене,
70—100 см заввишки. Листки чер-
гові, сидячі, вузьколанцетні, по
краю гладенькі. Квітки правиль-
ні, двостатеві, 5-пелюсткові, зібра-
ні в розлогі щитковидні суцвіття;
пелюстки голубі, з темно-синіми
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прожилками, на верхівці — ціло-
краї або трохи зарубчасті. Плід —
коробочка. Цвіте у червні —
серпні. Плоди достигають у серп-
ні — вересні.
Поширення. Льон звичайний куль-
тивують як прядивну і олійну
рослину.
Заготівля і зберігання. Для лікар-
ських потреб заготовляють насін-
ня льону (Semen Lini). Сім'я льо-
ну відпускається аптеками. Строк
придатності — 3 роки. У народній
медицині використовують і траву,
яку заготовляють в період цві-
тіння рослини.
Хімічний склад. У насінні льону
звичайного є слиз (до 12 % }, ву-
глеводи, глікозид лінамарин та
жирна олія (30—48 % ), до складу
якої входять гліцериди ліноле-
нової (35—40%), лінолевої (25—
35 % ), олеїнової (15—20 % ), паль-
мітинової і стеаринової кислот.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Насіння льону нале-
жить до м'якодіючих проносних
засобів. Набухаючи в шлунково-
кишковому тракті, воно подраз-
нює слизову оболонку кишок і
цим посилює перистальтику.
Швидкому просуванню кишко-
вого вмісту сприяє й жирна олія,
що є в насінні. Поряд з цим пре-
парати з насіння льону мають
обволікаючі й протизапальні вла-
стивості, зумовлені наявністю в
ньому значної кількості слизу.
Найдоцільніша форма застосу-
вання насіння льону — у вигляді
слизу (Mucilaginis seminis Lini).
Всередину його дають при за-
паленні слизової оболонки ди-
хальних шляхів, травного кана-
лу і органів сечовиділення, при
загостренні виразкової хвороби
шлунка і дванадцятипалої кишки,
при харчовому отруєнні та у ви-
падку запорів. Лікувальні власти-
вості має і лляна олія (Oleum
Lini). Її приймають усередину
при спастичних запорах, дизен-
терії, геморої, нирковокам'яній
і жовчнокам'яній хворобах, у ра-
зі порушень жирового обміну та
при атеросклерозі. Настій су-
хої трави рослини використову-
ють як сечогінний засіб при
захворюванні нирок і сечового
міхура. Свіжопотовчене лляне на-
сіння використовують у вигляді
припарок при фурункулах і на-
ривах як засіб, що прискорює
наривання їх. Лляну олію засто-
совують для гоєння ран і опіків
(в останньому випадку її змі-
шують з сирим яйцем). З неї
виготовляють препарат лінетол,
який використовують для про-
філактики й лікування атеро-
склерозу. Проводять 4—5 курсів
лікування з перервами між, ними
на 2—4 тижні. Тривалість курсу
лікування— 1 — 1,5 місяця. Ліне-
тол ПРОТИПОКАЗАНИЙ при
гострих порушеннях функції ки-

шечника (проноси) та при по-
силенні болів при холециститі.
Як зовнішній засіб лінетол за-
стосовують при опіках і проме-
невих ураженнях шкіри.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій сухої трави
(1 столова ложка сировини на 200 мл ок-
ропу) по 1 столовій ложці 3 - 4 рази на
день; слиз насіння льону (1 частино ці-
лого насіння на 30 частин окропу,
збовтують 15 хвилин, проціджують
і віджимають) по чверті склянки
3 рази на день за 30 хвилин до їди, го-
туючи безпосередньо перед вживан-
ням (курс лікування—2—3 тижні); сві-
жу лляну олію вживають по 1 сто-
ловій ложці 4—5 раз на день; лінетол
(Linaetholum) приймають уранці без-
посередньо перед їдою або під час
їди по 20 мл (півтори столової ложки)
1 раз на день; столову ложку су-
міші лляного сім'я (20 г), плодів ялів-
цю звичайного (20 г), листя чорниці
звичайної (40 г). і трави приворотня
звичайного (10 г) настоюють 6 годин
на склянці холодної води, кип'ятять
15 хвилин, проціджують і п'ють по
1 склянці 2—3 рази на день при діабе-
ті. ЗОВНІШНЬО — суміш (порівну) лля-
ної олії і вапняної води або суміш
ретельно змішаних у пляшці 1 склянки
лляної олії і 4 сирих яєць для
лікування опіків.
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ЛЬОН ПРОНОСНИЙ
лён слабительный
Linum catharticum —
одно- або дворічна трав'яниста
рослина родини льонових. Стебла
прості або вилчасторозгалуже-
ні, тонкі, густооблистнєні, 5—
30 см заввишки. Листки супро-
тивні (лише верхні — часом чер-
гові) цілісні, сидячі, з однією
жилкою; нижні — оберненояйце-
видні, тупуваті; верхні — видов-
женоланцетні, по краю шорсткі.
Квітки дрібні, правильні, двоста-
теві, 5-пелюсткові, зібрані по 15—
60 на верхівках стебла у волотисті
суцвіття; пелюстки 4—5 мм зав-
довжки, білі, з жовтавим ніг-
тиком, довші за чашечку. Плід —
10-гнізда куляста коробочка. Цві-
те у травні — серпні.
Поширення. Льон проносний рос-
те майже по всій території
України (крім Степу) на вологих
луках, серед чагарників, у світ-
лих лісах, іноді як бур'ян на
полях.

Сировина. Для лікарських потреб
використовують траву (Herba Li-
ni cathartici), зібрану під час
цвітіння рослин. Сушать траву
в затінку на відкритому по-
вітрі або в приміщенні з доброю
вентиляцією. Рослина неофіци-
нальна.
Хімічний склад. Трава льону про-
носного містить гірку речовину
ліній (0,5 % ), глікозид лінамарин,
смолисті речовини (2 % ) та ефірну
олію (0,15% ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У народній медицині
льон проносний відомий своїми
проносними і сечогінними власти-
востями. Зважаючи на це, настій
трави його використовують при
запорах, водянці, нирковокам'я-
ній хворобі. Слід пам'ятати, що
тривале, а особливо надмірне
вживання препаратів цієї росли-
ни може спричинити отруєння.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2 чай-
ні ложки сировини на 400 мл окропу)
п'ють по 2 склянки на день ковтка-
ми; порошок трави приймають по 2 г
на день за 2—3 рази.
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ЛЬОНОК ЗВИЧАЙНИЙ,
чистик пісковий,
льнянка обыкновенная
Linaria vulgaris —
багаторічна трав'яниста рослина
родини ранникових. Стебло пря-
мостояче, просте або розгалу-
жене, густо облистнене, 30—90 см
заввишки. Листки прості, ціло-
краї, лінійно-ланцетні або майже
лінійні, гострі, при основі зву-
жені, сидячі, 2—6 см завдовжки,
з загорнутими краями. Квітки
двостатеві, неправильні, в густих
Верхівкових китицях; віночок —
з довгою шпоркою, блідо-жов-
тий, двогубий, з червонувато-
оранжевою волосистою випуклі-
стю на нижній губі. Плід —
довгаста вдвоє довша за чашеч-
ку коробочка. Цвіте у травні —
серпні.
Поширення. Льонок звичайний
трапляється по всій території
України (крім півдня Степу і
Північного Криму) як бур'ян на
полях, по межах, біля доріг, на
схилах, серед чагарників.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
траву льонку (Herba Linariae), яку
збирають в період цвітіння рос-
лини, зрізуючи облистнену части-
ну стебла, і сушать у затінку на
відкритому повітрі або в примі-
щенні, яке добре провітрюється.
Сухої сировини виходить 20 %.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава льонку мі-
стить алкалоїд d,l-пеганін, флаво-
ноїдні глікозиди лінарин, пекто-
лінарин, неолінарин, ацетилпек-
толінарин, ціанідиновий глікозид
антиренінхлорид, іридоїд ауку-
бін, пектинові й смолисті речо-
вини, слиз, фітостерин, холін, ка-
ротин (18 мг% ) та аскорбінову
(у свіжому листі — до 170 мг% ),
фолієву, лимонну і яблучну орга-
нічні кислоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Комплекс хімічних
речовин, що містяться в льон-
ку звичайному, забезпечує йому
багатобічні терапевтичні власти-
вості. Експериментальними спо-
стереженнями встановлено, що
алкалоїд пеганін знижує артері-
альний тиск, збільшує наповнен-
ня пульсу, уповільнює серцеві
скорочення, підвищує тонус і
збільшує амплітуду скорочень
гладеньких м'язів кишечника і
матки та виявляє жовчогінну
й послаблюючу дію. Застосу-
вання пеганіну в клінічних умо-
вах дає позитивні наслідки при лі-
куванні хворих з атонією, паре-
зами й паралітичною кишковою
непрохідністю, розвиненою вна-
слідок тяжких оперативних втру-
чань, та хворих на прогресуючу
м'язову дистрофію й міопатію.
Рідкий спиртовий екстракт льон-
ку має легкі проносні властивості

й дає добрий терапевтичний ефект
при атонії кишок, метеоризмі й
тривалих запорах. Спиртовий ек-
стракт виявляє й сечогінні власти-
вості. У побуті льонок звичайний
приймають усередину у вигляді
настою при задишці, головному
болі з блюванням (симптомокомп-
лекс Меньєра), при жовтяниці різ-
ного походження, запаленні жовч-
них шляхів, метеоризмі, запорах,
хронічному коліті й геморої, від
глистів, для лікування енурезу й
запалень сечового міхура, у разі
запалення й гіпертрофії простати,
при затримці менструацій та при
хронічних шкірних хворобах. Міс-
цево відвар льонку звичайного за-
стосовують при геморої, фурунку-
льозі, виразках, вуграх, гноячках
і висипах. Виготовлену з трави
льонку мазь використовують для
лікування геморою (змащений
маззю кусок марлі вводять у
задній прохід на 4 — 5 годин),
екземи та лишаїв. У гомеопатії
льонок звичайний застосовують
у вигляді есенції при діареї
та енурезі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 сто-
лову ложку сировини настоюють 2 го-
дини на двох склянках окропу) по
півсклянки 3 рази на день до їди;
екстракт льонку рідкий готують на
40 % -ному спирті у співвідношенні
1 : 1, приймають по 1—3 чайні ложки
на ніч як проносний легкий засіб;
столову ложку суміші трави льон-
ку звичайного, квіток цмину пісково-
го і приймочок кукурудзи звичайної у
співвідношенні 1,5 : 1,5 : 1 настоюють
10 хвилин на склянці окропу і п'ють по
чверті склянки 3 рази на день при жов-
тяниці. ЗОВНІШНЬО — відвар трави

(20 г сировини на 500 мл води або
молока, кип'ятити 20—25 хвилин) для
обмивань і компресів; відвар трави
(10 г сировини на 200 мл окропу)
для клізм при свербінні в задньопро-
хідному отворі; мазі для лікування ге-
морою та шкірних хвороб: а) 2 части-
ни сухої трави льонку звичайного
обприскують 1 частиною 70% -ного
спирту, витримують кілька годин у за-
критій посудині в теплому місці,
додають 10 частин свинячого смальцю,
нагрівають у відкритій посудині на
водяній бані, поки весь спирт не ви-
парується, проціджують і віджимають;
б) 2 частини свіжої трави нагрівають
з 5 частинами свинячого смальцю до
повного випаровування води, проціджу-
ють і відтискують. Притаманні льонко-
ві звичайному токсичні властивості
змушують бути обережними при вжи-
ванні його всередину.
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МАГНОЛІЯ
ВЕЛИКОКВІТКОВА
магнолия крупноцветковая
Magnolia grandiflora —
вічнозелене, до 30 м заввишки де-
рево родини магнолієвих. Листки
черешкові, чергові, шкірясті,
еліптичні або обернено-яйцевид-
ні, цілокраї, зверху голі, блискучі,
зісподу — короткоіржавоопуше-
ні. Квітки двостатеві, великі (до
20 см у діаметрі), запашні, оди-
ничні, верхівкові; пелюстковид-
ні листочки оцвітини кремово-бі-
лі, розміщені колами. Плід —
шишковидна багатолистянка; на-
сінини великі, червоні, звисають
із плодиків на нитках. Цвіте
з травня до вересня.
Поширення. Походить з Північної
Америки. В Південному Криму
вирощують у парках як деко-
ративну рослину.
Сировина. Для виготовлення лі-
ків використовують листя (Folia
Magnoliae grandiflorae), яке за-
готовляють протягом усього пе-
ріоду цвітіння рослини і сушать
у затінку на відкритому повітрі.
Штучне сушіння проводять при
температурі до 60а. Аптеки си-
ровину не відпускають.

Хімічний склад. У листі магнолії
великоквіткової є алкалоїди (до
0,14% ), рутин і інші флавонові
глікозиди (0,24 % ), ефірна олія (до
0,6 % ), до складу якої входять ефі-
ри, спирти, феноли, цинеол, ци-
траль і суміш сесквітерпенів.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
магнолії великоквіткової мають
виражені гіпотензивні властиво-
сті, пов'язані з наявністю в рос-
лині алкалоїдів та ефірної олії.
Зниження артеріального тиску су-
проводиться сповільненням рит-
му серця, зменшенням болів у ді-
лянці серця, покращенням загаль-
ного самопочуття хворих. Препа-
рати ефективні при лікуванні
гіпертонічної хвороби в початко-
вій стадії. Внутрішнє застосуван-
ня магнолії потребує обереж-
ності (рослина отруйна). Як зов-
нішній засіб настій листя магно-
лії використовують у народній
медицині для миття голови при
випаданні волосся.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — екстракт із листя (го-
тують на спирті у співвідношенні 1 : 1 ,
настоюють 7 днів, проціджують) по
20—30 крапель 3 рази на день про-
тягом 3—4 тижнів (повторний курс
лікування проводять через 1—2 місяці).
ЗОВНІШНЬО—настій листя (3 столо-
ві ложки сировини на 1 л окропу,
настоюють 1 добу в закритій посуди-
ні, проціджують) для миття голови
1 раз на тиждень.

669

МАЇВКА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини лілійних. Те саме, що й
конвалія звичайна.

6 7 0

МАЇС —
однорічна трав'яниста однодомна
рослина родини злакових. Те са-
ме, що й кукурудза звичайна.
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МАЙОРАН САДОВИЙ
майоран садовый
Majorana hortensis —
багаторічна (в культурі — одно-
річна) трав'яниста, густо вкрита
сріблясто-сірими волосками рос-
лина родини губоцвітих. Стебло
прямостояче, галузисте, 20—50 см
заввишки, біля основи дерев'янію-
че. Листки черешкові, дрібні, су-
противні, еліптичні або лопатко-
видні, цілокраї, з численними за-
лозками. Квітки дрібні, непра-
вильні, двостатеві, зібрані в дов-
гасті колосовидні пучки, розміще-
ні по 3—5 на кінцях головного
стебла або його гілок; віночок не-
виразнодвогубий, білий, блідо-лі-
ловий або рожевий. Плід склада-
ється з 4 однонасінних горішко-
видних часток. Цвіте у липні —
вересні.
Поширення. Походить з Півден-
но-Західної Азії та Північної
Африки. На території України
вирощують як ефіроолійну, лікар-
ську і городню рослину.
Заготівля і зберігання. Для лікар-
ських потреб використовують тра-
ву майорану (Herba Majoranae).
Заготовляють сировину під час
цвітіння рослини, зрізуючи об-
листнену частину стебел. Зібра-
ну траву зв'язують у пучки й
розвішують для сушіння в про-
вітрюваному приміщенні або у за-
тінку на відкритому повітрі.
Штучне сушіння проводять при
температурі 35—40°. Після су-
шіння листя і суцвіття відокрем-
люють від стеблових частин і
зберігають у добре закритих бан-
ках або бляшанках. Сухої си-
ровини виходить 10 %. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава майорану
містить ефірну олію (( 15—
0,70%), дубильні речовини
(0,9% ), рутин (127 мг% ), каротин
(до 5,5 мг% ), аскорбінову кисло-
ту (до 44 мг% ), пектин, пен-
тозани, слиз та гіркоти. Голов-
ними складовими частинами ефір-
ної олії є терпінен, пінен, са-
бінен, терпінеол, терпіненол та
борнеол.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Майоран садовий за-
спокійливо діє на центральну нер-
вову систему, стимулює діяль-
ність шлунка і кишечника, змен-
шує спазми при колітах, вияв-
ляє жовчогінну та діуретичну
дії. Всередину настій трави майо-
рану приймають при різних не-
врозах, мігрені, нервовому без-
сонні, при ахілії, блюванні, бо-
лях у шлунку, кишковій коліці
та при метеоризмі, для збуд-
ження апетиту та як засіб, що
регулює менструації. Зовнішньо,
у вигляді ванн, майоран вжи-
вають при сверблячці та кро-
пив'янці. В останньому випадку
заразом проводять і пероральне

лікування. У болгарській народ-
ній медицині майоран садовий
використовують нарівні з мате-
ринкою звичайною. Майоран вжи-
вають і як приправу в кулінарії
та консервному виробництві, для
виготовлення лікерів і наливок та
як сировину для добування запаш-
ної ефірної олії (Oleum Majora-
nae). Препарати майорану проти-
показані при вагітності.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 сто-
лова ложка сировини на 400 мл окро-
пу, настоюють 1 годину, проціджу-
ють) по півсклянки 4 рази на день до
їди; 2 чайні ложки суміші (порівну)
трави майорану садового, листя шав-
лії лікарської і м'яти перцевої та
квіток лаванди колоскової настоюють
20 хвилин на склянці окропу й випи-
вають за один раз увечері після їди
при гастро-кардіальному симптомоком-
плексі.

ЗОВНІШНЬО — настій трави (100—
200 г сировини на 2—3 л окропу) для лі-
кувальної загальної ванни.

6 7 2

М А К ВОРОНІЙ
одно- або дворічна трав'яниста
рослина родини макових. Те саме,
що й мачок жовтий.

6 7 3

МАК ДИКИЙ,
мак-самосійка;
мак-самосейка
Papaver rhoeas —
однорічна трав'яниста відстовбур-
ченоволосиста рослина родини
макових. Стебло прямостояче,
розгалужене, 25—80 см заввишки.
Листки чергові, перисторозсіче-
ні, з видовженоланцетними, над-
різанозубчастими частками, з
яких верхівкові довші за бічні.
Квітки великі (3—5 см у діаметрі),
двостатеві, правильні, 4-пелюст-
кові, одиничні на вершку стебла
й гілок; пелюстки яскравочер-
воні, рідше — рожеві або білі,
здебільшого з чорною плямою
біля основи, в ширину більші;
ніж у довжину. Плід — широ-
коеліпсоїдна коробочка, при ос-
нові звужена в добре помітну
ніжку. Цвіте з другої половини
червня по серпень.
Поширення. Мак дикий росте
розсіяно по всій території Украї-
ни як бур'ян на полях, на межах
і засмічених місцях, уздовж до-
ріг, на кам'янистих схилах.
Заготівля і зберігання. Для лікар-
ських потреб заготовляють пе-
люстки (Flores Rhoeados) і ма-
кові головки (плоди). Пелюстки
збирають у суху сонячну погоду
з повністю розкритих квіток
і швидко висушують у затінку,
розстелюючи дуже тонким (1 —

2 см завтовшки) шаром. Сухих
пелюсток виходить 10—11 % . Ма-
кові головки зрізують у період
неповного достигання (у лип-
ні), коли вони починають набува-
ти солом'яно-жовтого кольору.
Сушать їх у затінку або в теп-
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лому приміщенні з доброю вен-
тиляцією. Штучне сушіння пе-
люсток проводять при температу-
рі до 35 °С, головок — при темпе-
ратурі до 70 °С. Готову сировину
зберігають у добре закупорених
банках у сухому місці, захищено-
му від прямого сонячного про-
міння.
Рослина нєофіцинольна. Пелюст-
ки офіцинальні в 12 країнах
світу. Раніше вони входили і до
складу вітчизняної фармакопеї
(І —ІІІ видання).
Хімічний склад. Квітки маку мі-
стять близько 0,05 % алкалоїдів
(коптизин, реадин, реагенін, хло-
рид N-метилстилопіну, глауцин
та ін.), вітамін С, антоціани (по-
хідні пеларгонідину й ціанідину,
3-біозид пеларгонідину та ну-
дикаулін), слиз, пектин, смолисті
речовини та солі заліза і магнію.
В головках є алкалоїди (копти-
зин, реадин, сангвінарин, папа-
веррубіни), вітамін Е, вищі жир-
ні кислоти (пальмітинова, стеари-
нова, лінолева).

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Мак дикий заспокій-
ливо діє на центральну нервову
систему, має легкі снотворні
й болетамувальні властивості, ви-
являє пом'якшувальну, обволі-
каючу, мокротовидільну, пото-
гінну та кровоспинну дію. Настій
пелюсток використовують проти
кашлю, при бронхітах, трахеї-
тах і ларингітах, від безсоння,
у випадку серцебиття, для лі-
кування діареї й дизентерії, при
болях у черевній порожнині та
у разі мимовільного сечовипус-
кання. Для місцевого лікування
пелюстки маку використовують
у вигляді порошку (як крово-
спинний засіб) або лосьйону. Від-
вар головок найчастіше вживають
при гострому кашлі (особливо у
дітей), серцебитті, болях в че-
ревній порожнині та у випадку
нерегулярних і мізерних місяч-
них. Заслуговують на увагу анти-
бластичні властивості маку. Про-
типухлинну дію виявляють екс-
тракти з насіння цієї рослини,
про що свідчать експерименталь-
ні й клінічні спостереження япон-
ських вчених. У деяких краї-
нах (Японія, Єгипет, Чілі, Марок-
ко) плоди маку застосовують
при онкологічних захворюваннях
органів черевної порожнини, при
саркомі, кондиломі та при зовніш-
ніх формах раку.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій пелюсток (1
столова ложка сировини на 500 мл
окропу, варять 10 хвилин) по чверті
склянки 4 рази на день до їди; від-
вар головок (1 чайна ложка сировини
на 500 мл окропу, варять 10 хвилин)
по чверті склянки 4 рази на день до
їди; настій 1 столової ложки суміші
(порівну) пелюсток маку дикого, тра-
ви вероніки лікарської, листя підбілу
звичайного і квіток калачиків лісо-

вих на 2 склянках окропу приймають
по 1 столовій ложці 5—6 разів
на день при коклюші і бронхіті; 15 г су-
міші пелюсток маку дикого і коріння
бедринцю ломикаменевого у співвід-
ношенні 2 : 1 заливають у термосі 2
склянками окропу, настоюють ніч,
а вдень п'ють по великому ковтку
щогодини як засіб, що заспокоює
кашель; 40 г суміші пелюсток маку
дикого, квіток бузини чорної, липи
серцелистої, дивини густоквіткової,
калачиків лісових, підбілу звичайного
і гречки звичайної та трави медунки
лікарської у співвідношенні 3 : 2 : 2 :
: 3 : 3 : 2 : 2 : 3 заливають у термосі
1 л окропу, настоюють ніч, а вдень
п'ють по чверті склянки щогодини
при сильному простудному кашлі та
як сильний потогінний засіб; сироп із
пелюсток маку (50 г сировини зали-
вають 2 склянками окропу, додають
1 г виннокам'яної або лимонної кис-
лоти, витримують 4 години, фільтру-
ють, розчиняють у фільтраті 650 г
цукру і варять сироп) дають ді-
тям по 1 чайній ложці 5—6 раз на день
при кашлі.

ЗОВНІШНЬО — спорошковані пелюст-
ки для присипання ран, які крово-
точать; настій пелюсток (2 столові
ложки сировини на 200 мл окропу,
настоюють 1 годину, охолоджують,
проціджують) використовують як
лосьйон для протирань обличчя при
сухій шкірі та зморшках.
Мак дикий — отруйна рослина. Пере-
дозування небезпечне!
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МАК СНОТВОРНИЙ
мак снотворный
Papaver somniferum —
однорічна трав'яниста гола або
розсіянощетиниста рослина ро-
дини макових. Стебло прямо-
стояче, просте або вгорі роз-
галужене, 50—120 см заввишки.
Ластки, крім найнижчих, стебло-
обгортні, цілісні, великозубчасті
або надрізанолопатеві, дуже си-
зі. Квітки великі, двостатеві, 4-
пелюсткові, одиничні, на довгих
кінцевих квітконосах; пелюстки
білі, фіолетові або пурпурові, з бі-
лою, фіолетовою або жовтавою
плямою при основі. Плід — куляс-
та або барильцеподібна коробоч-
ка. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Мак снотворний ви-
рощують по всій території Украї-
ни як лікарську, олійну й деко-
ративну рослину; іноді трапля-
ється здичавіло на забур'яне-
них місцях. У дикому стані не-
відомий.
Заготівля і зберігання. Для лі-
карських потреб використовують
коробочки олійних сортів маку
снотворного з залишками верх-
ньої частини стебел завдовжки
до 10 см (Capita Papaveris), які
заготовляють у період повної
стиглості, коли вони набувають
жовто-бурого забарвлення, при
стисканні в руці ламаються, а при
струшуванні в них чути шурхіт
від пересипання насіння. Збира-
ють коробочки за допомогою
спеціально обладнаних комбай-
нів. Обмолочені коробочки до-
сушують на відкритому повітрі,
розстелюючи тонким (3—5 см
завтовшки) шаром на брезенті.
Після досушування коробочки
на зерноочисних машинах оста-
точно звільнюють від залишків
насіння, пакують у мішки і збе-
рігають у сухому окремому при-
міщенні як отруйну сировину.
Строк придатності — 3 роки. Ви-
користовують коробочки маку
снотворного як сировину для
добування алкалоїдів.
Хімічний склад. Мак снотворний
містить 26 алкалоїдів ізохінолі-
нової структури, кількість яких
у сухих головках становить 1 —
2,5 % . Практичне значення мають
алкалоїди морфін, кодеїн і па-
паверин. Крім алкалоїдів, у си-
ровині є тритерпеновий спирт
циклолауденол, меконін, β-си-
тостєрин та органічні кислоти
(хелідонова, оксицинхонінова, ка-
вова, ванілінова, п-кумарова, ме-
конова та інші).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Фармакологічні влас-
тивості маку снотворного зумов-
лені наявністю в ньому алкалої-
дів, найголовнішими серед яких є
морфін, кодеїн і папаверин.
Морфін є основним представни-
ком групи наркотичних аналь-

гетиків. Він блокує передач у
больових імпульсів до кори го-
ловного мозку, пригнічує дихаль-
ний, кашлевий і блювотний цен-
три , гальмує секреторну актив-
ність і рухову функцію шлун-
ково-кишкового тракту, посилює
дію наркотичних, снотворних і
місцевоанестезуючих засобів, зу-
мовлює виражену ейфорію. Ви-
користовують морфін як знебо-
люючий засіб при травмах, у до-
операційному й післяоперацій-
ному періодах, при сильних бо-
лях, пов'язаних з патологією
внутрішніх органів (злоякісні но-
воутворення, інфаркт міокарда,
кишкові й ниркові коліки, різні
запальні процеси тощо), у разі
безсоння, зумовленого сильними
больовими відчуттями. Рідше
його призначають при сильному
кашлі й задишці, пов'язаній з
гострою серцевою недостатністю.
В рентгенологічній практиці мор-
фін використовують при дослід-
женні шлунка, дванадцятипалої
кишки і жовчного міхура. При
багаторазовому, тривалому прий-
манні морфіну розвивається хво-
роблива пристрасть до нього орга-
нізму (морфінізм), яка супрово-
диться глибокими психічними
розладами й виникненням певної
патології, внутрішніх органів. По-
бічні ефекти морфіну (нудота,
блювання, запор, порушення рит-
му серцевої діяльності та функцій
травлення) усувають одноразо-
вим прийманням холінолітичних
засобів (атропін, метацин та інші).
Аналогічні показання до призна-
чення має і препарат омнопон,
який являє собою суміш гідро-
хлоридів алкалоїдів опію (48—
50 % морфіну і 32—35 % інших
алкалоїдів).
До групи наркотичних анальге-
тиків належить і кодеїн, але бо-
летамувальні властивості у ньо-
го виражені слабше. В терапев-
тичних дозах він не пригні-
чує дихання, серцевої діяльності
та функції шлунково-кишкового
тракту. Разом з тим у нього
значно сильніше, ніж у морфіну,
виражена здатність зменшувати
збудливість кашлевого центру,
що й зумовлює його застосуван-
ня для заспокоєння кашлю. За
характером дії й показаннями
до призначення близькими до
кодеїну є етилморфіну гідрохло-
рид і кодеїну фосфат. На від-
міну від кодеїну етилморфіну
гідро хлорид використовується
ширше (як протикашлевий і бо-
летамувальний засіб, в офталь-
мології), а кодеїну фосфат від-
значається меншою токсичністю.
Кодеїн входить до складу таб-
леток «кодтерпін» і «таблеток від
кашлю», які призначають для та-
мування кашлю, та як відхарку-
вальний засіб, і до складу міксту-

ри Бехтерева, яка має заспокій-
ливі властивості. В поєднанні
з ненаркотичними анальгетиками
(аналгін, амідопірин), кофеїном
і фенобарбітолом кодеїн засто-
совують при головних болях, не-
вралгіях тощо. Папаверин нале-
жить до міотропних спазмолітич-
них засобів. Він зумовлює змен-
шення тонусу і розслаблення гла-
деньких м'язів, заспокійливо діє
на центральну нервову систему.
Зважаючи на це, папаверин ви-
користовують при спазмах кро-
воносних судин (гіпертензія, сте-
нокардія, мігрень) і гладеньких
м'язів органів черевної порожни-
ни (пілороспазм, холецистит, ко-
літ, спазм сечовивідних шляхів)
та при спазмах бронхів. Папаве-
рин входить до складу таблеток
«андипал», «бепасал», «дипаса-
лін», «келатрин», «келіверин»,
«люпаверин», «ніковерин», «па-
люфин», «папазол», «пафілін»,
«теоверин» та «тепафілін».
Лікарські форми і застосування. Мор-
фіну гідрохлорид (Morphini hydrochlo-
ridum) дорослим призначають усере-
дину по 0,01—0,02 г в порошках або
під шкіру по 1 мл 1 % -ного розчину,
дітям — по 0,001—0,005 г порошку на
прийом залежно від віку (дітям до 2
років морфін не призначають зовсім);
вищі дози для дорослих (усередину
і під шкіру): разова — 0,02 г, добо-
ва — 0,05 г. Омнопон (Omnoponum)
дорослим призначають усередину по
0,01—0,02 г в порошках або під шкі-
ру по 1 мл 1 % -ного чи 2 % -ного
розчину, дітям понад 2 роки — по
0,001— 0,0075 г на прийом залежно
від віку; вищі дози для дорослих
(усередину і під шкіру): разова —
0,03 г, добова — 0,1 г. Кодеїн (Codeinum)
призначають усередину в порошках,
таблетках і розчинах дорослим по
0,01—0,02 г на прийом, дітям понад
2 роки — по 0,001—0,0075 г на прийом
залежно від віку. Кодеїну фосфат (Со-
deini phosphas) призначають усере-
дину дорослим по 0,01—0,02 г на при-
йом, дітям понад 6 місяців — по 0,002 —
0,01 г на прийом залежно від віку; вищі
дози для дорослих усередину: разова —
0,1 г, добова — 0,3 г. Папаверину гід-
рохлорид (Papaverini hydrochloridum)
дорослим призначають усередину по
0,04 г 3—4 рази на день у таблетках або
під шкіру по 1—2 мл 1—-2% -ного роз-
чину, дітям понад 6 місяців — по 0,003—
0,03 г на прийом залежно від віку; вищі
дози для дорослих усередину: разова —
0,2 г, добова — 0,6 г; парентерально; ра-
зова — 0,1 г, добова — 0,3 г (внутріш-
ньовенно треба вводити дуже повіль-
но!). Наркотичні анальгетики (зокрема
морфін) протипоказані людям похило-
го віку і дітям до 2 років, при сильному
загальному виснаженні, недостатності
дихального центру, брадикардії та при
хворобах печінки.
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МАКЛЕЯ ДРІБНОПЛОДА
маклея мелкоплодная
Macleaya тістосаіра —
багаторічна трав'яниста з оран-
жевим молочним соком і не-
приємним запахом рослина ро-
дини макових. Стебла прямостоя-
чі, до 2,5 м заввишки. Листки
довгочерешкові, чергові, пальча-
сто-лопатеві, великі (20—30 см
завдовжки), зверху сизо-зелені,
зісподу — майже білі, з висту-
паючими жилками. Квітки роже-
ві, з приємним запахом, зібрані
в довгі (30—40 см завдовжки)
верхівкові волоті. Плід — коро-
бочка. Цвіте у липні — серпні.
Поширення. Маклея дрібноплода
дико росте в Центральному Ки-
таї. В СРСР її вирощують як
лікарську рослину.
Сировина. Надземну частину рос-
лини використовують як сиро-
вину для виробництва алкалоїдів.
Хімічний склад. Трава маклеї
дрібноплодої містить 0,78—1,28 %
суми алкалоїдів, у тому числі
сангвінарин, хелеритрин, прото-
пін, алокриптопін та інші.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Біологічна активність
маклеї пояснюється наявністю в
рослині суми алкалоїдів. Найак-
тивніша терапевтична роль на-
лежить алкалоїдам сангвінари-
нові і хелеритринові. Суму бі-
сульфатів цих близьких за будо-
вою алкалоїдів використовують
як лікарський препарат, відомий
під назвою сангвіритрин. Він
виявляє антимікробну активність
по відношенню до .. грампози-
тивних і грамнегативних бактерій
та до патогенних грибів, згубно
впливає на трихомонади. Зва-
жаючи на це, застосування пре-
парату показане і дає добрий
терапевтичний ефект при ліку-
ванні уражень шкіри і слизо-
вих оболонок, спричинених дріж-
джовидними грибами і мішаною
флорою, та в разі важкозагою-
ваних інфікованих ран і виразок.
При місцевому застосуванні санг-
віритрину можливе відчуття па-
ління. Щоб уникнути цього по-
бічного явища, препарат розво-
дять або додають до нього 0,5% -
ний розчин новокаїну. Сангві-
ритрин виявляє й антихолінесте-
разну активність. Його призна-
чають при дитячих церебраль-
них паралічах, міопатіях, спастич-
них парезах лицьового нерва, при
прогресуючій м'язовій дистрофії
та іншій неврологічній патології.
При прийманні препарату всере-
дину можливі нудота, блюван-
ня та болі в шлунку. У такому
випадку вживання препарату при-
пиняють. Сангвіритрин протипо-
казаний при епілепсії, гіперкі-
незах, бронхіальній астмі, сте-
нокардії та хворобах печінки і
нирок.

Лікарські форми і застосування. Санг-
віритрин (Sanguiritrinum) приймають
усередину по 0,005—0,01 г 2 рази на
день після їди в таблетках (до 3 табле-
ток на день). Тривалість курсу лі-
кування — 20 днів. Дітям сангвіри-
трин призначають за наведеною ви-
ще схемою, але в менших дозах
(не більше як 0,001 г на 1 рік
життя на добу за 2 прийоми). Зовнішньо
сангвіритрин застосовують у вигляді
1 % -ного лініменту (нанесення на ви-
разки і рани при перев'язуваннях
щодня або через 1—2 дні; аплікації
при стоматитах різного походження
2—3 рази на день; змащування ура-
жених ділянок тіла 1—2 рази на день
при шкірних захворюваннях) та у ви-
гляді 0,2% -ного спиртового або 1% -
ного водного розчинів (промивання,
змочування тампонів при отитах, па-
родонтозі та ін.|.

6 7 6

МАКЛЮРА ОРАНЖЕВА
маклюра апельсиновидная
Madura pomifera, синонім —
М. aurantiaca —
дводомне дерево родини шовко-
вицевих. Гілки — з тонкими го-
стрими колючками в листкових
пазухах. Листки чергові, прості,
цілокраї, яйцевидні, до 15 см
завдовжки. Квітки дрібні, зелені:
тичинкові — в жовтуватих сереж-
ках, маточкові — кулясті. Плоди
дрібні, ясно-бурі занурені в м'я-
куш великого м'ясистого куля-
стого (схожого на апельсин)
зморшкуватого жовто-зеленого
супліддя. Цвіте у червні.
Поширення. Походить з Північ-
ної Америки. На Україні ви-
рощують на півдні республіки.
Сировина. Використовують сві-
жі зрілі супліддя. Рослина не-
офіцинальна.
Хімічний склад потребує вив-
чення.
Використання. В народній меди-
цині використовують як засіб,
що прискорює загоювання ран.
Лікарські форми і застосування.
З О В Н І Ш Н Ь О — настойку ( 1 : 1 , на го-
рілці) для з м а з у в а н н я ран.
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МАКОВИНЕЦЬ —
одно- або дворічна трав'яниста
шорстковолосиста рослина ро-
дини макових. Те саме, що й ма-
чок рогатий.

678

МАК-САМОСІЙКА —
однорічна трав'яниста відстов-
бурченоволосиста рослина роди-
ни макових. Те саме, що й мак
дикий.

679
МАЛИНА
малина обыкновенная
Rubus idaeus —
напівкущова рослина родини ро-
зових. Має річні вегетуючі па-
гони і здерев'янілі дворічні стеб-
ла, які утворюють вкорочені квіт-
коносні гілочки. Однорічні паго-
ни трав'янисті, сизуваті, вкриті
численними тонкими червонаво-
коричневими шипами, з поник-
лою верхівкою; восени вони де-
рев'яніють, а наступного року
зацвітають і дають плоди. Листки
чергові, трійчасті або непарно-
перисті, з 3—5(7) листочків, по
краю нерівнопилчастих, зверху
майже голих, темно-зелених, зі-
споду — білоповстистих, середній
листочок — на довгому черешку,
бічні — сидячі. Квітки двостате-
ві, 5-пелюсткові, білі, в щитко-
видно-волотистому суцвітті і в
пазушних малоквіткових кити-
цях. Плід — складна, червона або
жовта соковита кістянка. Цвіте
у травні — червні. Плоди дости-
гають у липні.
Поширення. Дикоросла малина
росте в усіх лісових районах
і в північній частині Лісостепу
(крім Донецького) в лісах, по
чагарниках, на лісових заплав-
них луках.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб заготовляють ціл-
ком стиглі плоди (Fructus Rubi
idaei), квітки (Flores Rubi idaei)
і листя (Folia Rubi idaei). Зібрані
для сушіння плоди сортують
(видаляють сторонні домішки і
перестиглі та ушкоджені плоди),
очищають від квіткових ніжок і
квітколожа, прив'ялюють на сон-
ці і сушать у вогневих сушарках
або в духовці при температурі
не вищій за 50° (краще при 35—
40°). Готової сировини виходить
16—18 % . Строк придатності су-
шених плодів — 2 роки. Квітки
і листя малини збирають у трав-
ні — червні і сушать під укрит-
тям на вільному повітрі. Ре-
комендується заготовляти листя
з річних вегетуючих пагонів,
обшморгуючи листочки з грубо-
го загального черешка. Сухого
листя виходить 25 %. Готову си-
ровину (плоди, квітки, листя)

зберігають у сухому провітрю-
ваному приміщенні. Сушені пло-
ди відпускаються аптеками.
Хімічний склад. Свіжі плоди
малини містять 3,6—5,7 % цук-
рів (глюкоза, фруктоза, сахаро-
за), 1,36—2,09 % органічних кис-
лот (яблучна, лимонна, винна,
саліцилова, мурашина), пекти-
нові речовини (0,45—0,71 % ), ка-
ротин (0,3—0,6 мг% ), вітамін В2

(0,012 мг%), аскорбінову (12—
45 мг%), нікотинову (0,6 мг%)
і фолієву (0,18 мг%) кислоти,
42—85 мг% флавоноїдів (гіперо-
зид, ізокверцитрин, астрагалін,
кемпферол-рамнозид та ін.), сли-
зисті й дубильні речовини, ефір-
ну олію, β-ситостерин та інші фі-
тостерини, мікро- і макроеле-
менти (калій, залізо, марганець,
цинк, кобальт та інші). У квітках
і листі малини є дубильні ре-
човини, флавони, органічні кис-
лоти, цукри, вітамін С та міне-
ральні солі.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В науковій медицині
використовують свіжі й сушені
плоди малини. Із свіжих плодів
виготовляють малиновий сироп
(Syrupus Rubi idaei), який ви-
користовують для поліпшення
смаку ліків. Чай із сушених
плодів призначають як потогін-
ний і протизапальний засіб при
різних простудних захворюван-
нях. Протипростудні властивості
плодів малини пояснюються на-
явністю в них саліцилової кис-
лоти. Сушені плоди входять до

складу потогінних чаїв. Як ді-
єтичний продукт плоди малини
споживають у натуральному ви-
гляді при анеміях, атероскле-
розі, гіпертонічній хворобі, цу-
кровому діабеті, для збудження
апетиту й поліпшення травлен-
ня та при екземі. Слід, однак,
пам'ятати, що при нефритах і по-
дагрі вживання плодів малини
протипоказане. Значно ширше
використовує малину народна ме-
дицина. Так, для заварювання
потогінного чаю використовують
не тільки сушені плоди, а й про-
дукти їхньої переробки (варен-
ня, желе, мармелад, сік, тощо).
Взимку пагони малини використо-
вують як заварку до чаю, який
п'ють при простуді, грипі, зне-
силенні після тривалої хвороби
та як жарознижуючий засіб.
З досвіду народної медицини
відомо, що листя малини ха-
рактеризується в'яжучими, про-
тизапальними, антитоксичними,
кровоспинними і кровоочисними
властивостями, а квітки — про-
тизапальними і антитоксичними.
Настій листя п'ють при хворобах
органів дихання, кашлі й гаряч-
ці, при проносах і ентероколі-
тах, при шлункових кровоте-
чах і геморої, при надмірних
менструаціях та проти висипів
на тілі, вугрів і екземи. Зовніш-
ньо — настій листя застосовують
для полоскання при стоматитах,
фарингітах і ангінах, для при-
мочок і зрошування при шкір-
них захворюваннях. Сушене лис-
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тя малини входить до складу
сумішей трав для приготування
гігієнічних ванн, а сік із свіжого
листя використовують для ви-
готовлення мазі, яку застосову-
ють при вуграх і висипах на
тілі. Настій квіток приймають
усередину при геморої та від
гарячки, а зовнішньо його за-
стосовують для примочок при
кон'юнктивітах, блефаритах і бе-
шихових запаленнях та для про-
мивання обличчя при вуграх.
Настоєм квіток на прованській
олії (настоюють 20 днів) лі-
кують дерматози, зумовлені уку-
сами комах.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій сушених пло-
дів (2 столові ложки сировини на
200 мл окропу, настоюють 15--20 хви-
лин, проціджують) по 2 склянки за
1 раз як потогінний засіб (пити га-
рячим); настій квіток (20 г сировини
на 200 мл окропу) по 1 столовій ложці
3—4 рази на день; настій листя
(2 столові ложки сировини на 500 мл
окропу, настоюють 2 години) по пів-
склянки 4 рази на день до їди;
1 столову ложку суміші (порівну) пло-
дів малини та анісу звичайного, ко-
ри верби білої, квіток липи серце-
листої і листя підбілу звичайного
заливають 2 склянками окропу, ки-
п'ятять 5—10 хвилин, проціджують
і п'ють гарячим по 1—2 склянки за
один раз як потогінний засіб; 1 сто-
лову ложку суміші листя малини
(20 г) і м'яти перцевої (30 г), квіток
ромашки лікарської (50 г) і нагідок
лікарських (20 г) та трави материнки
звичайної (50 г) заливають склян-
кою окропу, кип'ятять 5 хвилин, про-
ціджують і випивають гарячим за
один раз з медом при гострому тон-
зиліті й катаральній ангіні; столову
ложку суміші (порівну) листя малини
і суниць лісових, трави деревію зви-
чайного і перстачу гусячого та кори
дуба звичайного заливають склянкою
холодної кип'яченої води, витримують
4—9 годин, кип'ятять 5 хвилин, відра-
зу проціджують, охолоджують і п'ють
по одній склянці в день при над-
мірних менструаціях і катарі кишеч-
ника. ЗОВНІШНЬО — настій квіток або
листя (10 г сировини на 200 мл окро-
пу, настоюють до охолодження) для
полоскання, зрошування та примо-
чок; мазь (1 частина соку із свіжого
листя на 4 частини масла вершково-
го або вазеліну); 3 чайні ложки
суміші листя малини (20 г), шав-
лії лікарської (ЗО г), підбілу звичай-
ного (25 г) і калачиків лісових (25 г)
заварюють склянкою окропу, настою-
ють 15—20 хвилин і використовують
для полоскання при ларингіті й фа-
рингіті; гігієнічна ванна для жінок
(очищає шкіру від продуктів обміну,
надає їй еластичності і пружності,
ліквідує неприємний запах): 500 г
суміші листя малини і берези боро-
давчастої, трави м'яти перцевої, ро-
машки лікарської і конюшини лучної,
взятих у співвідношенні 4 : 4 : 2 : 4 : 4 ,
заливають 10 л холодної води, дово-
дять до кипіння, настоюють 40—
50 хвилин, проціджують і вливають у
ванну (температура води 36—39°, три-
валість процедури — до 20 хвилин,
приймають 1—2 рази на тиждень).

МАЛЬВА ЛІСОВА —
одно- або дворічна (дуже рідко —
багаторічна) трав'яниста рослина
родини мальвових. Те саме, що й
калачики лісові.

6 8 3

«МАНЬЧЖУРСЬКИЙ ГРИБ» —
культура мікроорганізмів; симбі-
оз дріжджів та оцтовокислих бак-
терій. Те саме, що й «чайний
гриб».
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МАЛЬВА МАВРИТАНСЬКА —
дворічна трав'яниста розсіяново-
лосиста або майже гола рослина
родини мальвових. Те саме, що й
калачики мавританські.

6 8 2

МАНДАРИН
мандарин
Citrus unshiu —
невелике (2—3,5 м заввишки) віч-
нозелене плодове дерево родини
рутових. Молоді гілки зелені. Лис-
тки шкірясті, чергові, ланцетні,
притуплені, зчленовані з череш-
ками. Квітки двостатеві, одинич-
ні або по 2 в пазухах листків; пе-
люстки білі, помітно відігнуті.
Плід ягодоподібний, округло
сплюснутий, на верхівці вдавле-
ний, оранжево-жовтий. Цвіте у бе-
резні—квітні.

Поширення. В дикому стані неві-
домий. На Україні вирощують як
оранжерейну плодову рослину.
Сировина. З лікувальною метою
використовують плоди рослини.
Хімічний склад. У м'якуші плодів
є цукри (до 10,5% ), вітамін С (до
40 мг% ), тіамін, органічні кисло-
ти (0,6—1,1 % ). Шкірка плодів мі-
стить ефірну олію (1,9—2,5%),
флавоноїдні глікозиди, гіркі речо-
вини та барвники. Головними
складовими частинами ефірної
олії є α-лимонен, α-пінен, цитраль,
мірцен, n-цимол, терпінолен, кап-
риловий та інші альдегіди, мети-
ловий ефір антранілової кислоти
та спирти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В натуральному ви-
гляді мандарини вживають як за-
гальнозміцнювальний засіб. На-
стойку із шкірки плодів викорис-
товують як засіб, що збуджує апе-
тит, поліпшує травлення, пом'як-
шує кашель, сприяє кращому від-
діленню мокрот. Шкірка плодів
входить до складу гіркої настой-
ки (див. статтю Золототисячник
малий). СВІЖИМ натуральним со-
ком (часточкою мандарина), яко-
му притаманні фунгіцидні власти-
вості, натирають ділянки шкіри,
уражені мікроспорією або трихо-
фітією.

Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку (2 столові
ложки свіжої шкірки настоюють 7 днів
на 250 мл спирту або горілки) по 20
крапель з водою три рази на день за
30 хвилин до їди.

МАРАЛОВА ТРАВА
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й великоголов-
ник сафлоровидний.

685

МАРАЛОВИЙ КОРІНЬ —

багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й великоголов-
ник сафлоровидний.
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МАРЕНА КРАСИЛЬНА
марена красильная
Rubia tinctorum —
багаторічна трав'яниста рослина
родини маренових. Стебла прямо-
стоячі або підведені, галузисті,
чотиригранні, 30—120 см завдовж-
ки, по ребрах вкриті колючими,
на кінці вниз загнутими шипика-
ми. Листки видовженоеліптичні
або яйцевидно-ланцетні, загостре-
ні, по краю і зісподу по централь-
ній жилці з колючими щетинка-
ми; нижні листки супротивні,
решта — в кільцях по 4—6. Квіт-
ки двостатеві, дрібні, в пазушних
і верхівкових півзонтиках; віно-
чок зеленаво-жовтий, зрослолис-
тий, з 5-лопатевим відгином. Пло-
ди ягодоподібні, чорні. Цвіте у
червні—липні.
Поширення. Марена красильна
дико росте в Південній Європі,
Передній Азії, на Кавказі. На Пів-
дні України її вирощують як лі-
карську рослину; часом дичавіє.
Заготівля і зберігання. Для лікар-
ських потреб використовують ко-
реневище з коренями (Rhizoma et
radix Rubiae). Збирають сирови-
ну пізно восени або рано навесні.
Викопані кореневища з корінням
добре очищають від землі, прив'я-
люють на сонці і сушать, розсте-
ливши тонким (3—5 см завтовш-
ки) шаром на тканині в добре про-
вітрюваному приміщенні або під
укриттям на вільному повітрі й
періодично перемішуючи. Штуч-
не сушіння проводять при темпе-
ратурі 45—50°. Сухої сировини ви-
ходить 25—30 % . Її зберігають у
сухому провітрюваному примі-
щенні. Строк придатності — 2 ро-
ки. Сировина надходить на заво-
ди для виготовлення галенових
препаратів, аптеками не відпус-
кається.
Хімічний склад. Кореневища і ко-
рені марени красильної містять
оксіантрахінони і оксиметилан-
трахінони та їхні похідні (5—
7,7 % ) — руберитринову кислоту,
рубіадин-глюкозид, рубіадин, лу-
цидин, пурпурин, ксантопурпу-
рин, псевдопурпурин, галіозин
іберицин, а також вільний аліза-
рин. Крім того, у кореневищах і
коренях є органічні кислоти (ли-
монна, яблучна, винна та ін.), цук-
ри (до 15%), пектинові речовини
та солі калію і кальцію.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Властивістю галено-
вих препаратів марени є їхня
здатність розчиняти і сприяти
швидкому виведенню з організ-
му фосфатів, оксалатів і уратів.
Поряд з цим вони мають сечогін-
ні, жовчогінні, в'яжучі і спазмо-
літичні властивості. Показання-
ми до застосування марени є нир-
ковокам'яна та жовчнокам'яна
хвороби, запальні захворюван-
ня шлунково-кишкового тракту,

жовтяниця, запор, нефропієліт,
цистит, ніктурія, поліартрит і по-
дагра. Є дані про успішне засто-
сування марени як додаткового
засобу при лікуванні кісткового
туберкульозу, рахіту й кістково-
го карієсу. У вітчизняній і зару-
біжній народній медицині настій
кореневищ використовують при
запаленні селезінки, затримці
менструацій, як сечогінний і про-
носний засоби. В суміші з медом
кореневища вживають при жовтя-
ниці та втраті пам'яті. Використо-
вують кореневища марени і в го-
меопатії. З готових аптечних пре-
паратів використовують екстракт
марени красильної сухий і ком-
плексний препарат цистенал (ви-
робляють в ЧССР). Препарати ма-
рени красильної протипоказані
при гострому і хронічному гло-
мерулонефриті, нирковокам'яній
хворобі з порушенням функції
нирок та при виразковій хворобі
шлунка. Передозування препара-
тів марени може спричинити болі
й загострення хронічних запаль-
них урологічних захворювань. Де-
які автори рекомендують прий-
мати препарати марени через 40—
60 хвилин після їди, мотивуючи
це їхньою здатністю подразнюва-
ти кишечник.

Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО - відвар коріння (1 чай-
на ложка сировини на 400 мл окропу,
варити 10 хвилин, процідити) по пів-
склянки 3 рази на день; порошок з ко-
ріння по 1 —5 г тричі на день, запиваю-
чи невеликою кількістю води; екстракт
марени красильної сухий (Extractum Ru-
biae tinctorum siccum) по 2—3 таблетки
З рази на день при нирковокам'яній
хворобі (перед прийманням таблетки
розчиняють 100 мл теплої води; курс
лікування — 20—30 днів, при необхід-
ності його повторюють через 4—6 тиж-
нів); цистенал (Cystenal) по 3—4 крап-
лі на цукрі за 30 хвилин до їди при
нирковокам'яній хворобі (при виник-
ненні печії приймають під час їди або
після їди; при приступі колік прийма-
ють одноразово 20 крапель, а хворим
з частими приступами колік призна-
чають по 10 крапель 3 рази на день).
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МАРЕНКА ЗАПАШНА
ясменник душистый
Asperula odorata —
багаторічна трав'яниста з запахом
кумарину рослина родини марено-
вих. Стебло чотиригранне, пряме,
нерозгалужене, 10—40 см заввиш-
ки, гладеньке, голе, лише біля ос-
нови листків — з кільцем волос-
ків. Листки сидячі, по краях шор-
сткі від спрямованих вперед ши-
пиків; нижні листки лопатчасті,
зібрані 4—6-членними кільцями,
верхні — ланцетні, гострі, по 8 у
кільці. Квітки правильні, дрібні,
зібрані на верхівці стебла трьома
півзонтиками, що утворюють щит-
ковидну волоть; віночок білий,
лійкуватий, до середини чотири-
роздільний. Плід сухий, вкри-
тий гачкувато-загнутими щетин-

ками; розпадається на 2 горішки.
Цвіте у травні—липні.
Поширення. Маренка запашна ро-
сте в широколистяних лісах у Кар-
патах, на Розточчі-Опіллі, на За-
хідному і Правобережному По-
ліссі, в лісостепових районах, у
Лівобережному Степу та в Гір-
ському Криму.
Заготівля і зберігання. Для лікар-
ських потреб використовують тра-
ву маренки (Herba Asperulae
odoratae), яку зрізають в період
бутонізації та на початку цвітіння
рослини і швидко сушать під ук-
риттям на вільному повітрі або в
добре провітрюваному приміщен-
ні. Сухої сировини виходить 30 —
33 % . Зберігають у сухому місці
(сировина гігроскопічна). Росли-
на неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава маренки
запашної містить флавоноїди
(0,61 % ), кумарин (0,18 % ), лактон
асперулозид (до 0,15 % ), щавлеву,
винну, катехінову, яблучну й во-
дорозчинну кремнієву кислоти,
вітамін С (59,5—87 мг%), смоли-
сті (4,12 % ), дубильні і гіркі речо-
вини та сліди ефірної олії.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати маренки
запашної активно впливають на
обмін речовин, заспокійливо ді-
ють на центральну нервову си-
стему, уповільнюють скорочення
і регулюють роботу серця, стиму-
люють виділення сечі, жовчі і по-
ту, мають легкі послаблюючі, ан-
тисептичні, ранозагоювальні та
болетамувальні властивості. На-
стій трави маренки запашної
приймають усередину від серце-
биття, при ангіоневрозах, невра-
стенії, істеричних приступах, без-
сонні, невралгії, при жовтяниці,
жовчнокам'яній і нирковокам'я-
ній хворобах, при запорах, проно-
сах і гострих катарах кишечника,
водянці і набряках, дисменореї та
як пом'якшувальний засіб при
кашлі. Як зовнішній засіб настій
трави маренки запашної викори-
стовують для лікування ран, ви-
разок, фурункулів, наривів та гно-
ячкових висипів.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2 столо-
ві ложки сировини на 400 мг окропу,
настоюють 1 годину) по півсклянки 4
рази на день до їди; 2 чайні ложки су-
міші трави маренки запашної (40 г),
листя горіха волоського (10 г) і суцвіть
липи серцелистої (50 г) настоюють 20
хвилин на склянці окропу і п'ють по
1—2 склянки на день при схильності
до шкірних хвороб.

ЗОВНІШНЬО — настій трави (готують
як у попередньому прописі) для об-
мивань, примочок і компресів. Ма-
ренка запашна — отруйна рослина. Пе-
редозування небезпечне!
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МАРИМУХА —
гриб родини мухоморових. Те са-
ме, що й мухомор червоний.

6 8 9

МАР'ЇН КОРІНЬ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Те саме, що
й півонія незвичайна.

6 9 0

МАРУНА ВЕЛИКА,
кануфер;
ромашник большой
Pyrethrum majus —
багаторічна трав'яниста білувато-
повстиста з приємним запахом ро-
слина родини айстрових (склад-
ноцвітих). Стебла прямостоячі або
підведені, прості або у верхній
частині розгалужені, 50—120 см
заввишки. Листки шкірясті, ціліс-
ні, видовженоеліптичні, тупі, по
краю зарубчасто-зубчасті; нижні
й середні — черешкові, верхні —
сидячі. Квітки трубчасті, жовті,
у невеликих (до 7 мм у діаметрі)
кошиках, які утворюють негустий
щиток. Інколи спостерігається ут-
ворення і язичкових квіток, вони
білого кольору. Плід — сім'янка.
Цвіте у серпні—вересні.
Поширення. Походить з Півден-
ної Європи. На території України
вирощують як овочеву рослину;
часом дичавіє.
Заготівля і зберігання. Для лікар-
ських потреб використовують тра-
ву маруни, яку зрізають під час
цвітіння рослини на висоті 12—
15 см від поверхні грунту і сушать
під укриттям на вільному повіт-
рі. Зберігають у щільнозакритих
банках чи бляшанках. Рослина не-
офіцинальна.
Хімічний склад. Трава маруни ве-
ликої містить до 0,4 % ефірної
олії, основними складовими час-
тинами якої є парафін та різні
кетони.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Настій трави маруни
великої використовують як седа-
тивний, спазмолітичний (при бо-
лісних менструаціях), протису-
домний, вітрогінний, дезинфікую-
чий, антигельмінтний і як такий,
що стимулює виділення шлунко-
вого соку, засіб. Свого часу ви-
датний природознавець К. Лінней
вважав маруну радикальним засо-
бом, який знешкоджує наркотич-
ну дію опію. Зовнішньо, як анти-
септичний засіб, настій трави ма-
руни великої використовують для
компресів при травматичних
ушкодженнях шкіри. Рослину ви-
користовують як інсектицидний
засіб для знищення комах і по-
бутових паразитів. Використову-
ють маруну і як пряну приправу
до страв, для ароматизації харчо-
вих продуктів, у соліннях і ово-
чевих консервах.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (6—10 г
сировини на 200 мл окропу) по 150 мл
чотири рази на день.
ЗОВНІШНЬО — настій трави подвійної
міцності (20 г сировини на 200 мл ок-
ропу) для компресів.
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МАРУНА РОЖЕВА,
златоцвіт рожевий, піретрум
рожевий, ромашка кавказька,
ромашка перська, ромашка ро-
жева;
пиретрум розовый
Pyrethrum roseurn, синонім —
P. carneum —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Стебла численні, прямостоя-
чі, слабо розгалужені. 50—70 см
заввишки, біля основи дерев'яні-
ючі, густооблистнені. Листки чер-
гові, перисторозсічені, з видов-
женоланцетними, по краю пилча-
стими або великозубчастими ча-
стками; прикореневі і нижні стеб-
лові листки довгочерешкові, реш-
та — сидячі. Квітки в кошиках з
черепичастою обгорткою, листоч-
ки якої мають по краю вузеньку
перетинчасту чорну облямівку;
крайові квітки (їх до 30) язичко-
ві, світло-рожеві, інколи — білі,
на верхівці — тричізубчасті, се-
рединні квітки трубчасті, жовті.
Плід — сім'янка. Цвіте у червні—
липні.
Поширення. Маруна рожева дико
росте в гірських районах Кавка-
зу. На території України її виро-
щують як лікарську (інсектицид-
ну) рослину.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Маруна цинерарієлиста.
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МАРУНА ЦИНЕРАРІЄЛИСТА,
далматська ромашка, піретрум
цинерарієлистий;
ромашка далматская
Pyrethrum cinerariifolium —
багаторічна трав'яниста шовкови-
сто-сіроповстиста дуже ароматич-
на рослина родини айстрових
(складноцвітих). Стебла численні,
прямостоячі, ребристі, прості або
майже від основи розгалужені,
зі стрункими, довгими, вгорі не-
облистненими гілками. Листки
чергові, широкояйцевидні, двічі-
тричіперисторозсічені, їхні част-
ки — з тупими зубчиками; прико-
реневі листки довгочерешкові,
верхні — сидячі. Квітки — в ко-
шиках, що утворюють негустий
щиток; крайові квітки (їх 18—24)
язичкові, білі, з 4 добре помітни-
ми поздовжніми жилками, на вер-
хівці тричізубчасті, серединні
квітки — трубчасті, жовті. Плід —
сім'янка. Цвіте у червні—липні.
Поширення. Маруна цинерарієли-
ста дико росте в Югославії, Ал-
банії та Греції. В південних райо-
нах України її вирощують як лі-
карську (інсектицидну) рослину,
часом дичавіє.

Заготівля і зберігання. Для лікар-
ських потреб використовують су-
шені квіткові кошики маруни (Flo-
res Pyrethri insecticidi). Заготов-
ляють їх під час повного цвітіння
рослини, коли у більшості коши-
ків розкриється близько полови-
ни трубчастих квіток, за допомо-
гою збиральних машин або вруч-

ну, зриваючи руками чи зрізуючи
ножицями так, щоб залишки сте-
бел не перевищували 2 см. Зібра-
ний матеріал того ж дня розсти-
лають тонким шаром для сушін-
ня на вільному повітрі (дозволя-
ється на сонці), в приміщенні, яке
добре провітрюється, або в спе-
ціальних сушарках при темпера-
турі, що не перевищує 70—80°.
Висушений матеріал зберігають у
сухому приміщенні в щільно за-
критій тарі. Строк придатності —
1 рік.
Хімічний склад. Надземна части-
на рослини, особливо кошики, мі-
стить піретрини (І і ІІ), цинерини
(І і ІІ), ефірну олію, флавонові
глікозиди, фітостерини, сесквітер-
пенові лактони та жирні кислоти.
Піретрини — складні ефіри кето-
спирту піретролону і хризантемо-
вих кислот, а цинерини — склад-
ні ефіри кетоспирту цинеролону
і хризантемових кислот.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Маруну цинераріє-
листу використовують як інсек-
тицидний засіб. Інсектицидні
властивості зумовлені наявністю
в рослині піретринів і цинеринів,
які є отрутою контактної дії. Для
рослин, теплокровних тварин і
людини вони не шкідливі. Поро-
шок із квіткових кошиків (піре-
трум) і уайтспіритову настойку
(фліцид) застосовують у бороть-
бі проти клопів, бліх, вошей, тар-
ганів, мух, комарів, шкідників
овочевих і плодово-ягідних куль-
тур та проти паразитів тварин.
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Лікарські форми і застосування. Піре-
трум, фліцид, мазь (1 частина піретру-
му на 3—5 частин вазелінової олії),
2% -ний екстракт піретруму (розчин ді-
ючих речовин у трансформаторній
олії) і водна суспензія піротруму (100—
300 г порошку настоюють 24 години в
10 л води; перед використанням у сус-
пензії розчиняють З0—40 г мила) для
обробки місць скупчення комах.
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МАРУНА ЧЕРВОНА,
златоцвіт червоний, піретрум
червоний, ромашка червона;
пиретрум красный
Pyrethrum coccineum —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Стебла численні, прямосто-
ячі, майже не розгалужені, слабо
облистнені, 50—70 см заввишки.
Листки чергові, двічіперистороз-
січені, з лінійними частками дру-
гого порядку; прикореневі і ниж-
ні стеблові листки черешкові, ре-
шта сидячі. Квітки — в кошиках
з черепичастою обгорткою, лис-
точки якої мають по краю широ-
ку перетинчасту темно-буру об-
лямівку; крайові квітки (їх до 30)
язичкові, темно-рожеві або черво-
ні, серединні квітки трубчасті,
жовті. Плід — сім'янка. Цвіте у
червні—липні.

Поширення, заготівля і зберіган-
ня, хімічний склад, фармакологіч-
ні властивості й використання, лі-
карські форми і застосування —
усе так, як у статті Маруна цине-
рарієлиста.
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МАСЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА
маслина европейская
Olea europaea —
вічнозелене дерево родини мас-
линових. Листки супротивні, май-
же сидячі, цілісні, ланцетні або
видовжено-яйцевидні, цілокраї,
5—10 см завдовжки, зверху тем-
но-зелені, зісподу залозисто-сріб-
лясті. Квітки правильні, дво- або
одностатеві, в китицях, які роз-
міщені супротивно в пазухах лист-
ків; віночок білуватий, зрослолис-
тий, з довгою трубочкою і чотири-
роздільним відгином. Плід — кіс-
тянка. Цвіте у травні—червні.
Плоди достигають у вересні—
жовтні.
Поширення. Маслина європейська
походить із Східного Середзем-
номор'я. На півдні Криму її виро-
щують як плодову і декоративну
рослину.
Сировина. Для лікарських потреб
заготовляють стиглі плоди (Fruc-
tus Oleae) і листя (Folia Oleae).
Листя використовують свіжим або
сушать.

Хімічний склад. Плоди маслини
європейської містять жирну олію
(до 70 % ), антоціани, фенолкарбо-
нові кислоти (кавова, пірокатехі-
нова), пектинові речовини, кате-
хіни, каротиноїди, токофероли
та інші речовини. До складу жир-
ної олії входять гліцериди олеї-
нової (до 80%), пальмітинової
(до 10%), стеаринової (5—8%),
лінолевої, арахінової та інших
кислот. У листі є глікозиди, ор-
ганічні кислоти, маніт, гіркі й ду-
бильні речовини, флавоноїди,
ефірна олія та інші речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. З плодів маслини
європейської добувають медичну,
харчову і технічну олію. Прован-
ська олія (Oleum Olivarum) за-
стосовується при гіперацидному
гастриті, виразковій хворобі

шлунка, жовчнокам'яній хворобі,
при отруєннях (вживають попере-
мінно з теплою водою і з теплим
молоком), як легкий проносний
засіб при запорах, як основа для
лініментів та інших галенових
препаратів та як розчинник для
препаратів, які використовують у
вигляді ін'єкцій (камфора, препа-
рати статевих гормонів та їхніх
аналогів тощо). Як зовнішній за-
сіб олію використовують при по-
тертостях, укусах бджіл, ос і
джмелів. Прованська олія має ви-
сокі харчосмакові якості, вжи-
вається в їжу і для виготовлення
особливо цінних консервів. Тех-
нічну олію використовують у
миловарінні тощо. Плоди спожи-
ваюсь консервованими і засоле-
ними. В народній медицині на-
стої з свіжого або сухого листя
рослини користуються репутаці-
єю ефективного гіпотензивного
засобу. Настій із свіжого листя
діє ефективніше, ніж із сухого.
Гіпотензивні властивості екстрак-
тів із листя маслини підтверд-
жено експериментальними спо-
стереженнями. Введення екстрак-
ту всередину зумовлює у дослід-
них тварин зниження артеріально-
го тиску, підвищення діурезу,
уповільнення перистальтики ки-
шечника, порідшання і поглиб-
лення дихання. З готових аптеч-
них препаратів використовують
цистенал (див. статтю Марена кра-
сильна), холагол (виробляють в
ЧССР) і оліметин. Останній за-
стосовують як жовчо- і сечогін-
ний, спазмолітичний та проти-
запальний засоби при лікуванні
і для профілактики нирковокам'я-
ної і жовчнокам'яної хвороби.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — прованську олію по
60 мл на прийом для видалення ка-
менів із жовчного міхура; настій (100
листків маслини прив'ялюють, подріб-
нюють, заварюють 1,5 л окропу, на-
стоюють 1 добу, проціджують) по тре-
тині склянки 3 рази на день за 30 хви-
лин до їди як гіпотензивний засіб
(курс лікування — 2—3 тижні): одну ча-
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стину (за об'ємом) подрібненого листя
заливають у термосі 2 частинами окро-
пу, напарюють ніч, проціджують і п'ють
по півсклянки або по склянці 3 рази
на день за 30 хвилин до їди як гіпо-
тензивний засіб (вживання напару при-
пиняють після настання ефекту); хо-
лагол (Cholagolum) no 5 крапель на
цукрі 3 рази на день за 30 хвилин до
їди як жовчогінний і спазмолітичний
засіб при жовчнокам'яній хворобі, холе-
циститах і гепатохолециститах (при
наявності диспепсичних явищ при-
ймають під час їди або після їди; при
приступах жовчної коліки приймають
одноразово 20 крапель); оліметин (Оli-
metinum) при наявності конкрементів
приймають по 2 капсули 3—5 разів на
день (до їди; при печії — після їди),
а для профілактики (після відходження
конкрементів) — по 1 капсулі в день
протягом тривалого періоду.

6 9 5

МАСЛИНКА ВУЗЬКОЛИСТА,
лох вузьколистий;
лох узколистный
Elaeagnus angustifolia —
кущ або невелике (3—8 м заввиш-
ки) дерево з колючими гілками
родини маслинкових. Молоді па-
гони сріблясто-білі від зірчастих
волосків. Листки чергові, ліній-
но або видовженоланцетні, ціло-
краї, сріблясті. Квітки двостатеві,
запашні, по 1—3 в пазухах лист-
ків, оцвітина 4-лопатева, дзвони-
кувата, всередині жовта, зовні —
срібляста. Плід — кістянкоподіб-
ний, жовтий, борошнистий. Цві-
те у червні, плоди достигають у
серпні — вересні.

Поширення. Маслинка вузько-
листа дико росте на Кавказі і в
Середній Азії. По всій території
України, особливо у Степу і
Лісостепу, її вирощують як фіто-
меліоративну і декоративну рос-
лину.

Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
плоди (Fructus Elaeagni), рідше —
квітки (Flores Elaeagni) і листя
(Folia Elaeagni). Квітки збирають,
коли вони повністю розпустяться;
листя — у червні — серпні; пло-
ди — з моменту повної стиглості
і аж до настання морозів. Плоди
споживають свіжими або сушать.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Плоди маслинки
містять дубильні й слизисті ре-
човини, до 40 % вуглеводів (фрук-
т о з а — 20%, сахароза, глюкоза),
органічні кислоти, білки (до 10 % ),
солі калію і фосфору. У листі є
таніди і аскорбінова кислота
(140—350 мг%), а в квітках —
ефірна олія (близько 0,3 % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Натуральні плоди або
виготовлені з них препарати (від-
вар, порошок) і страви (узвар, ки-
сіль) використовують як в'яжучі
й протизапальні засоби при про-
носах і катарах шлунково-кишко-
вого тракту. Відвар плодів, крім
того, вживають при хворобах ди-
хальних шляхів, від глистів та як
сечогінний засіб при водянці. На-
стій квіток п'ють при простудних
захворюваннях та як засіб, що
поліпшує роботу серця. Препара-
ти з сухого листя рослини за-
стосовують як болетамувальний
засіб при подагрі й ревматизмі,
а подрібнене свіже листя прикла-
дають до гнійних ран. Настойку
з свіжих дозрілих плодів засто-
совують у гомеопатії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар плодів (50 г
сировини на 300 мл окропу) по 2—3 сто-
лові ложки 2—4 рази на день до їди
або під час їди; настій квіток (2 чайні
ложки сировини настоюють 1 годину
на склянці окропу) по 1 столовій лож-
ці 2—4 рази на день; порошок плодів
(розмелюють шкірку і борошнисту ча-
стину плодів) по 2—3 столові ложки
на прийом 2—4 рази на день до їди
або під час їди (дітям дають по 1 чай-
ній ложці 3—4 рази на день).
ЗОВНІШНЬО — розпарене листя загор-
тають у марлю і прикладають до хво-
рих місць для зменшення подагрич-
них і ревматичних болів.
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МАТЕРИНКА ЗВИЧАЙНА,
душанка, душинка;
душица обыкновенная
Origanum vulgare —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Стебло прямо-
стояче або висхідне, чотиригран-
не, розгалужене, 30—90 см зав-
вишки. Листки черешкові, супро-
тивні, довгасто-яйцевидні, ціло-
краї або віддалено-дрібнозубча-
сті, тупі або загострені. Квітки
дрібні, неправильні, двостатеві
або маточкові, розміщені поодин-
ці в пазухах здрібнених і щільно
зближених верхівкових листків,
утворюючи щитковидно-волотис-
ті суцвіття; віночок невиразно
двогубий, лілово-рожевий, рід-
ше — білуватий, з вищербленою
верхньою і трилопатевою ниж-
ньою губою. Плід складається з
4 однонасінних горішковидних
часток. Цвіте у червні — вересні.
Поширення. Материнка звичайна
росте по всій Україні в розрід-
жених хвойних і березових лісах,
на узліссях, серед чагарників,
на степових і кам'янистих схилах.
Заготівля і зберігання. Для лі-
карських потреб використовують
траву материнки (Herba Origani
vulgaris), яку заготовляють під
час цвітіння рослини, зрізуючи
облистнені верхівки стебел зав-
довжки 20—30 см. Зібрану траву
зав'язують у пучки і сушать, роз-

вішуючи в провітрюваному при-
міщенні, на горищі або під ук-
риттям на вільному повітрі. Після
сушіння квітки і листя відокрем-
люють від стеблових частин (об-
молочують у мішку або проти-
рають крізь решето з великими
отворами) і зберігають у добре
закритих банках або бляшанках.
Строк придатності — 1 рік. Су-
шена трава материнки є у про-
дажу в аптеках.
Хімічний склад. Трава материнки
містить ефірну олію (до 1,2%),
флавоноїди, дубильні речовини,
аскорбінову кислоту (до 500 мг% ).
Головними складовими частина-
ми ефірної олії є тимол і карвак-
рол, сумарний вміст яких дося-
гає 44 % . Крім того, у складі
ефірної олії виявлено сесквітер-
пени, вільні спирти, геранілацетат
та інші речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Материнка звичайна
заспокійливо діє на центральну
нервову систему, посилює сек-
рецію травних, бронхіальних і по-
тових залоз, посилює перисталь-
тику і тонус кишечника, тоні-
зуюче впливає на скорочення
гладенької мускулатури матки,
стимулює секрецію жовчі, підви-
щує діурез, регулює менструаль-
ний цикл, виявляє протизапаль-
ну, болетамувальну, протиглистя-
ну й антимікробну дію. Засто-
сування материнки показане при
гострому й хронічному бронхі-
ті, коклюші, при зниженому апе-
титі й поганому травленні, особ-
ливо при секреторній недостат-
ності шлунково-кишкового трак-
ту, при холециститах і дискі-
незії жовчовивідних шляхів, при
ентероколітах, які супроводять-
ся запорами і метеоризмом, при
первинній і вторинній амено-
реї, альгоменореї, підвищеній нер-
вовій і статевій збудливості, при-
гніченому настрої та при без-
сонні. Трава материнки входить
до складу грудного чаю, пото-
гінних чаїв, вітрогінного чаю
і суміші для полоскання горла.
Протипоказано приймати настій
трави материнки всередину при
вагітності і підвищеній секреції
шлунка. Як зовнішній засіб ма-
теринку вживають для компре-
сів на нариви, набряки, фурун-
кули та висипи; для полоскання
горла і ротової порожнини при
ангінах, стоматитах, гінгівітах
та для промивання ран; для сприн-
цювання вагіни при сверблячці,
білях і хронічному кольпіті; для
миття голови при мігрені, безсон-
ні, випаданні волосся і лупі; для
ванн при сверблячих екземах,
скрофульозі й рахіті у дітей. Від
нежитю і головного болю, при
знепритомленні дають нюхати по-
рошок з трави материнки. Ек-
стракт трави материнки входить
до складу препарату уролесану

(див. статтю Морква дика). У по-
буті материнку використовують
як інсектицидну рослину (вису-
шеною травою перекладають
одяг, щоб уберегти його від молі).
Застосовують материнку і в го-
меопатії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (10 г,
або 2 столові ложки сировини на
200 мл окропу) по півсклянки 2 рази
на день за 15 хвилин до їди (прийма-
ти теплим!); настій трави (10 г сиро-
вини на 300 мл окропу) по півсклян-
ки 3 рази на день за 15 хвилин до
їди при епілепсії (курс лікування —
З роки); 2 чайні ложки суміші трави
материнки звичайної, листя підбілу
звичайного і коріння алтеї лікар-
ської, взятих у співвідношенні 1 ;
: 2:2, настоюють 15—20 хвилин на
склянці окропу, проціджують і п'ють
теплим по півсклянки 3—4 рази на
день як відхаркувальний засіб у ви-
падках гострого чи загострення хро-
нічного бронхіту; 1 столову лож-
ку суміші трави материнки звичайної,
маренки запашної, листя меліси Лікар-
ської і суниць лісових, взятих у спів-
відношенні 1:2:2:3, настоюють 15—20
хвилин на 300 мл окропу, проціджують
і п'ють по півсклянки 3 рази на день
при шлунково-кишковому катарі.
ЗОВНІШНЬО — настій трави (10 г сиро-
вини на 200 мл окропу) для компре-
сів, полоскання та обмивань; настій
трави (20—30 г сировини на 2—3 л
окропу, настоюють до охолодження,
проціджують) для спринцювань (вжи-
вати теплим); настій трави (50 г сиро-
вини на 10 л води) для ванн.

697
МАТИ-Й-МАЧУХА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини складноцвітих. Те саме,
що й підбіл звичайний.

698
МАТКА —
отруйний паразитичний гриб ро-
дини ріжкових (клавіцепсових).
Те саме, що й ріжки.
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МАТКОВІ РІЖКИ —
отруйний паразитичний гриб ро-
дини ріжкових (клавіцепсових).
Те саме, що й ріжки.

700

МАТОЧНИК —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Те саме, що
й меліса лікарська.

701
МАТОЧНИК БІЛИЙ —
багаторічна трав'яниста корене-
вищна рослина родини білозеро-
вих. Те саме, що й білозір бо-
лотний.
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МАЧОК ЖОВТИЙ,
мак вороній;
мачок жёлтый
Glaucium flavum —
одно- або дворічна трав'яниста
рослина родини макових. Стебло
голе, розгалужене, 20—50 см зав-
вишки; вся рослина сиза. Стеб-
лові листки густо опушені, ре-
шта — голі. Прикореневі листки
ланцетні, трикутні або яйцевидні,
верхні — яйцевидні, виїмчасто-
лопатеві. Всі листки більш-менш
цупкі, шкірясті синьо-зелені.

Квітки правильні, пелюсток — 4,
вони завдовжки 3—4 см, лимон-
но-, золотисто- або оранжево-
жовті, зрідка — кавово-червоні з
жовтуватою основою. Плід — дво-
гнізда стручковидна коробочка.
Цвіте у травні — липні.
Поширення. Росте в літоральній
смузі по берегах Чорного моря
в Криму (від Євпаторії до Керчі),
на галечниках і схилах. Раніше
М. ж. був поширений і по уз-
бережжі Азовського моря. Вве-
дений у культуру.
Заготівля і зберігання. Збирають
надземну частину під час цві-
тіння рослини (Herba Glaucii
flavi), зрізуючи серпом або но-
жем, уникаючи виривання росли-
ни з коренем, особливо на піску-
ватих місцях. Сушать, розстелив-
ши тонким шаром, у приміщенні
з доброю вентиляцією або на
сонці, коли сировина ще досить
волога. На ніч траву ховають
у примгщення. Штучне сушіння
проводять при температурі 55—
70°. Сухої сировини виходить
20 % . Зберігають у сухих провіт-
рюваних приміщеннях без досту-
пу прямого сонячного проміння.
Рослина є сировиною для одер-
жання алкалоїду глауцину. Апте-
ки сировину не відпускають.
Хімічний склад. Трава мачку мі-
стить алкалоїди глауцин, магно-
флорин, протопін, ауротензин,
глауфлорин, сангвінарин, кори-
дин, хелідонін, хелеритрин, хелі-
рубін та інші, а також гіркоту
(глаукопікрин), слиз, смоли, фу-
марову і діоксималеїнову кисло-
ти та мінеральні солі. Вміст основ-
ної сполуки глауцину коливаєть-
ся залежно від якості сировини
від 0,1 % до 2,3 % , у культурних
рослин — близько 1,7%. Глауцин
є тільки в надземних органах, до-
мінуючим алкалоїдом коренів є
протопін. В коренях є й алкалої-
ди хелеритрин, алокриптопін,
сангвінарин та інші.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
використовували траву мачку як
сечогінний засіб при літіазах, а
також як відхаркувальний, заспо-
кійливий і протидіабетний засіб.
Зовнішньо застосовували для за-
гоювання гнійних ран. Фарма-
кологічні дослідження показали,
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що глауцин, виділений з трави
М. ж., виявляє виразну гіпотен-
зивну, спазмолітичну та проти-
кашлеву, а також незначну зне-
болювальну дію. Протикашлева
його дія подібна до дії кодеїну,
але глауцин менш токсичний, не
тамує дихання, не закріплює й
не спричинює наркотичних ста-
нів, тому особливо придатний у
педіатрії. В клінічних умовах гла-
уцин показує добру дію при ліку-
ванні бронхіту, фарингіту й кру-
позної пневмонії, при абсцесі ле-
гень та при інших хворобах ор-
ганів дихання. Насіння М. ж. мі-
стить до 35 % жирної олії, яка
придатна в їжу і для виробницт-
ва мила.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — глауцину гідрохлорид
(Glaucini hydrochloridum): дорослим
по 50 мг 2—3 рази на день після їди,
дітям — по 10—30 мг. В Болгарії з
трави М. ж. виробляють препарати гла-
увент, глаутерпін і бронхолітин, а в
Польщі — тусиглауцин. Препарати з
М. ж. ПРОТИПОКАЗАНІ при зниже-
ному тиску крові.

МАЧОК РОГАТИЙ,
маковинець, рогомак;
мачок рогатый
Giaucium corniculatum —
одно- або дворічна трав'яниста
шорстковолосиста рослина роди-
ни макових. Стебло прямостояче
або висхідне, просте або галузис-
те, 15—40 см заввишки. Прико-
реневі листки довгасті, з корот-
ким черешком, стеблові — видов-
женояйцевидні, сидячі. Квітки
правильні, пелюстки — оранжеві,
жовті або яскраво-червоні, з тем-
ною плямою біля основи. Плід —
коробочка, завдовжки 10—25 см.
Цвіте у травні — червні.
Поширення. Росте на полях, у по-
сівах, при дорогах, по крейдяних
відслоненнях, на щебенистих схи-
лах здебільшого в Лісостепу, Сте-
пу та в Криму; заноситься в пів-
денні райони Полісся.
Заготівля і зберігання — так, як
у статті Мачок жовтий.
Хімічний склад. Трава (Herba
Glaucii corniculatae) містить
близько 0,5 % алкалоїдів (кори-
дин, коптизин, берберин, прото-
пін, сангвінарин, хелідонін та ін-
ші). В коренях є алкалоїди про-
топін, хелеритрин і сангвінарин
та гіркота глаукопікрин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Трава виявляє седа-
тивну та сечогінну дію. Були спро-
би використовувати її при діабеті
й неврастенії. В народній меди-
цині листя, квітки та сік, змішані
з борошном і медом, використо-
вувалися для обробки гнійних
ран, а насіння — як послаблю-
ючий засіб.

Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — 1 столову ложку на-
сіння натщесерце в невеликій кіль-
кості води.
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МЕДВЕЖЕ ВУХО —
невеликий вічнозелений кущик
родини вересових. Те саме, що й
мучниця звичайна.

705

МЕДІВНИК —
багаторічна трав'яниста рослина
родини маренових. Те саме, що
й підмаренник справжній.

706

МЕДОВА ТРАВА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Те саме, що
й меліса лікарська.

707

МЕДУНКА ЛІКАРСЬКА,
смоктунчики, щемелина зви-
чайна;
медуница лекарственная
Риlтопаrіа officinalis —
багаторічна трав'яниста рослина
родини шорстколистих. Стебло
ребристе, 10—40 см заввишки,
прямостояче, вкрите жорсткими
залозистими волосками. Прикоре-
неві листки, зібрані в розетку,
серцевидно-яйцевидні, на довгих
черешках, загострені, вкриті білу-
ватими плямами. Стеблові листки
дрібніші, середні та верхні — си-
дячі, напівстеблообгортні. Квітки
зібрані завійками на верхівках
стебел, чашечка п'ятироздільна,
дзвониковидна. Віночок трубча-
стий, спочатку червоний, потім
фіолетовий, після запилення —
блакитний. Плід складається з 4
кулястих горішків. Цвіте у берез-
ні — червні.
Поширення. Західноєвропейський
вид, може трапитися на крайньо-
му заході України, але певні
місцезнаходження на території
СРСР не відомі.
Заготівля і зберігання. Зрізують
надземну частину під час цві-
тіння рослини. Збирають і здоро-
ві прикореневі листки (після од-
цвітання). Заготовляють сировину
в сонячну погоду. Зібрану тра-
ву уберігають від злежування,
бо вона легко запарюється і чор-
ніє. Сушити слід зразу ж піс-
ля заготівлі. Для цього сирови-
ну розстилають тонким шаром
на решітках у провітрюваному
приміщенні, часто перевертаючи.
В сушарнях температура не по-
винна перевищувати 50°. Занадто
повільне сушіння веде до по-
чорніння зілля. При зберіганні
суху сировину треба добре про-
вітрювати. Рослина неофіци-
нальна.
Хімічний склад. Молоді прико-
реневі листки містять каротин і
до 30 мг% вітаміну С. Трава
(Herba Pulmonariae maculosae) мі-
стить до 5 % кремнекислоти (по-

ловина з цієї кількості — у роз-
чинній у воді формі), дубильні
речовини (6—10% ), алантоїн (до
1% ), сапонін, органічні кислоти,
синильну кислоту, цукор, слиз,
борнезит, кверцетин, кемпферол
та мінеральні солі.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина виявляє про-
тизапальну, відхаркуючу, в'яжу-
чу, сечогінну, пом'якшуючу, кро-
вотворну та метаболічну дію; є
вказівки на можливу протиканце-
рогенну дію. Витяжки з сировини
діють корисно на слизові обо-
лонки дихальних шляхів та на
процес звапнення туберкульозно-
го вогнища, зменшують запа-
лення і збільшують опірність на
дію шкідливих летких речовин
і пилу, полегшують розріджу-
вання виділень, які залягають у
верхніх дихальних шляхах. Пре-
парати з медунки застосовують
як допоміжні ліки при захворю-
ваннях легень, вони ефективні

особливо тоді, коли є такі симп-
томи, як катар горла і бронхів,
утруднене відхаркування, хрипо-
та й сухий кашель. Сировина, як
правило, вживається в сумішах з
іншими лікарськими рослинами
(споришем, хвощем, кропивою,
деревієм, підбілом, солодкою то-
що). Медунка входить до складу
відхаркувальних препаратів, які
випускаються в Австрії і ФРН.
Рослина офіцинальна у ФРН. Мо-
лоде прикореневе листя викори-
стовують на салати.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО - відвар трави (1 сто-
лова ложка трави на 1 склянку води,
варити 10 хвилин) пити по півсклянки
2 рази на день як відхаркувальний
засіб; відвар (по 10 г трави медунки,
листя подорожника великого і підбілу
звичайного на 1 л води, повільно до-
вести до кипіння, варити 3 хвилини,
настояти 10 хвилин, додати меду) пити
по півсклянки через регулярні інтерва-
ли як допоміжний засіб при грипі,
бронхіті, фарингіті й охриплості.
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МЕДУНКА М'ЯКЕНЬКА
медуница мягкая
Pulmonaria mollis, синоніми:
P. dacica, P. mollissima —
багаторічна трав'яниста рослина
родини шорстколистих. Уся рос-
лина бархатисто опушена, у верх-
ній частині клейка від залозис-
тих волосинок. Стебла 15—50 см
заввишки, прямостоячі, іноді вго-
рі розгалужені. Листки прикоре-
неві видовженоеліптичні, звужені
в крилаті черешки, стеблові —
яйцевидно-ланцетні, сидячі. Квіт-
ки — в негустих завійках, зібра-
них на верхівці стебел щитком
Чашечка дзвониковидна, віночок
лійковидний, голубувато-фіоле-
товий, його відгин надрізаний на
широкі лопаті. Плід — горішок.
Цвіте у квітні — травні.
Поширення. Росте в лісах, на уз-
ліссях у Карпатах та в лісових
і лісостепових районах Право-
бережжя, в Степу — дуже рідко.
Заготівля і зберігання — так, як у
статті Медунка лікарська. Рос-
лина неофіцинальна.

709
Хімічний склад близький до хіміч-
ного складу медунки лікарської
та медунки темної. З'ясовано, що
медунка м'якенька інтенсивно на-
громаджує марганець (до 11 % від
ваги золи), в золі є й калій, за-
лізо та мідь.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Дія рослини близька
до дії медунки лікарської. Мар-
ганець є активатором і складовою
частиною окислюючих ферментів,
бере участь у реакціях декарбо-
ксиляції, гідролізу, сприяє засво-
єнню деяких вітамінів, утворенню
еритроцитів. У народній медицині
рослину широко використовують
від кашлю (жменя трави на пів-
літра води, у вигляді настою),
листя прикладають до ран, а со-
ком промивають рани; порошком
з листя засипають різні рани. За
успішне лікування ран у деяких
місцевостях М. м. називають йод-
травою. Прикореневі листки при-
датні до їжі (салати, супи).
Лікарські форми і застосування — так
як у статті Медунка лікарська.

МЕДУНКА ТЕМНА
медуница тёмная
Pulmonaria obscura —
багаторічна трав'яниста шорстко-
волосиста рослина родини шорст-
колистих. Стебло прямостояче,
15—30 см заввишки, біля основи —
з великими коричневими луска-
ми. Листки чергові, прості, ціло-
краї; прикореневі — широкояйце-
видні, 5—21 см завдовжки, загост-
рені, біля основи звужені в широ-
кокрилаті черешки; стеблові —
сидячі. Квітки двостатеві, пра-
вильні, пониклі, у верхівкових
небагатоквіткових завійках; віно-
чок лійковидний, спочатку ро-
жевий, потім — пурпурово-фіоле-
товий або синій. Плід сухий, з
4 горішків. Цвіте у квітні —
травні.
Поширення. Росте в листяних і
мішаних лісах, по чагарниках у
лісових і лісостепових районах,
зрідка — в Степу.
Сировина. Використовують траву,
зібрану в період цвітіння росли-
ни. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить
дубильні речовини, рутин, слиз,
каротин, аскорбінову кислоту,
сполуки марганцю, заліза, міді,
ванадію, титану, срібла, нікелю,
стронцію тощо.
Фармакологічні властивості 1 ви-
користання. Препарати трави ме-
дунки мають протизапальні, кро-
воспинні, ранозагоювальні, в'я-
жучі й пом'якшувальні властиво-
сті, позитивно впливають на про-
цеси кровотворення. Настій трави
вживають при гемороїдальних,
носових та інших кровотечах, ге-
морагічному діатезі, недокрів'ї,
захворюваннях дихальних шляхів,
запаленнях шлунка і кишечника,
при проносах. Як зовнішній засіб
настій трави рослини використо-
вують для промивання гнійних ран
і наривів та для спринцювань при
білях у жінок.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— настій (1 столова лож-
ка трави на 400 мл окропу, настоюють
1 годину, проціджують) по півсклян-
ки 3—4 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — настій (готують, як у
попередньому прописі) для промивань,
компресів, примочок і спринцювань.

710
МЕДЯНИК —
багаторічна трав'яниста рослина
родини первоцвітих. Те саме, що
й первоцвіт весняний.
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МЕЛІСА ЛІКАРСЬКА,
маточник, медова трава, роїв-
ник, лимонна трава;
мелисса лекарственная
Melissa ofiicinalis —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Стебла чо-
тиригранні, до 1 м заввишки, ду-
же розгалужені. Листки темно-
зелені й голі зверху, ясно-зелені
та опушені знизу, яйцевидні, на
верхівці загострені. Квітки дріб-
ні, в пазушних суцвіттях верх-
ніх листків. Чашечка двогуба
трубчасто-дзвониковидна. Віно-
чок двогубий, спочатку жовтий,
потім стає білим або блідо-ліло-
вим. Плід сухий, розпадається на
4 однонасінні горішки. Вся рос-
лина до цвітіння має приємний
лимонний запах, який після цві-
тіння послаблюється, стає навіть
дещо неприємним. Цвіте в черв-
ні — серпні.
Поширення. Росте в середземно-
морських і центрально-європейсь-
ких країнах; у нас лише в куль-
турі, але нерідко дичавіє, особ-
ливо в Криму, де трапляється на
лісових галявинах, по берегах
річок та біля доріг.
Заготівля і зберігання. Заготовля-
ють листя (Folia Melissae). Час
збирання визначається залежно
від призначення сировини — якщо
з листя треба одержати ефірну
олію, то збирають його обов'яз-
ково до цвітіння рослини, коли
вміст олії в ньому найвищий.
Вдруге листя можна зрізувати
через 20—25 днів; якщо осінь во-
лога і тепла, то можливо зби-
рати сировину і втретє. Збирати
листя краще опівдні, в суху по-
хмуру погоду — щоб зменшити
втрати ефірної олії. Зібрану мелі-
су розстилають тонким шаром і
сушать при температурі до 35°;
під час сушіння сировину не треба
ворушити. Сухого листя вихо-
дить 20 % . Зберігають у бля-
шаних коробках у приміщеннях,
у які не проникає сонячне світ-
ло. В СРСР рослина була офі-
цинальною. Тепер вона офіци-
нальна в багатьох західноєвро-
пейських країнах.
Хімічний склад. Листя містить
від 0,05 до 0,33 % ефірної олії
(в її складі є цитраль, ліналоол,
гераніол, цитронелал, мірцен,
альдегіди), до 5 % дубильних ре-
човин, гіркоту, слиз, янтарну, ка-
вову, хлорогенову, олеанолову та
урсолову кислоти, цукри (стахіо-
зу) й мінеральні солі.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Екстракти з листя
виявляють ефективну седативну
дію, особливо у людей похилого
віку. Це дає змогу зменшити дозу
синтетичних препаратів або вза-
галі відмовитися від них. Сиро-
вина діє і протиспастично, змен-

шує напруження гладеньких м'я-
зів кишечника, збуджує виділен-
ня травних соків, має протиза-
пальні, бактеріостатичні й проти-
вірусні властивості. Експеримен-
тально підтверджено цитостатич-
ну дію водних екстрактів з ме-
ліси. Рослина використовується
при станах загального нервового
збудження, при судинно-вегета-
тивній дистонії, безсонні, пору-
шеннях ритму серця, змінах тиску
крові під впливом емоційних
збудників, а також при розладах,
які їх супроводять: при порушен-
нях травлення, епігастричних бо-
лях, вегетативному неврозі, гаст-
риті та коліті. Діє тонізуюче на
мозок, серце, матку, органи трав-
лення. Листя меліси саме засто-
совується рідко, частіше в су-
мішах з м'ятою, ромашкою, кми-
ном, гісопом, валеріаною, лаван-
дою, глодом та ін. До складу лі-
кувально-профілактичного харчо-
вого раціону включають салати
з молодого листя рослини. Зов-
нішньо мелісу використовують
для ванн, компресів та в кос-
метиці.

Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій листя (3 чайні
ложки листя на склянку окропу, на-
стоювати 15 хвилин) випити ковтками
теплим перед сном, як заспокійливий
засіб; відвар (із суміші рівних частин
листя меліси лікарської, квітів і пло-
дів глоду криваво-червоного, трави хво-
ща польового, листя горіха волосько-
го і омели білої взяти 2 столові ложки
і відварити в 0,6 л води 3—5 хвилин,
настояти 10 хв) пити двічі на день
по 1 склянці при гіпертонії; арома-
тичний вітамінний салат — на 1 пучок
редьки взяти 1 морквину, півголовки
капусти, невелику цибулину, олії й солі
і посипати подрібненим листям ме-
ліси лікарської.
ЗОВНІШНЬО — відвар (трави М. л.
75 г, суцвіть ромашки лікарської 30 г,
листя м'яти перцевої 75 г; відварити
5 хвилин у 3 л води) вилити у ванну
(при вегетативному неврозі).
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МЕРТВА КРОПИВА —
багаторічна трав'яниста корене-
вищна м'якоопушена рослина ро-
дини губоцвітих. Те саме, що й
глуха кропива біла.

713
МИГДАЛЬ ЗВИЧАЙНИЙ
миндаль обыкновенный
Amygdalus communis —
гіллястий кущ або невелике (4—
8 м заввишки) дерево родини розо-
вих. Має пагони двох типів: ви-
довжені вегетативні і вкорочені
генеративні. Кора на однорічних
пагонах червонувато-коричнева,
на гілках — сіро-бура, на стовбу-
рі — сіро-чорна. Листки чергові,
ланцетні, залозисто-пилчасті, за-
гострені. Квітки правильні, 5-пе-
люсткові, двостатеві, майже си-
дячі, одиничні або розміщені
попарно; пелюстки білі або світ-
ло-рожеві. Плід — кістянка; кі-
сточка дірчасто-ямчаста, стисла,
овальна, з поверхні гладенька.
Цвіте у лютому — березні, до роз-
пускання листя. Існують дві фор-
ми мигдалю звичайного, які мор-
фологічно не розрізняються: з
солодким ядром (var. sativa, си-
нонім — var. dulcis) і з гірким
(var. amara).
Поширення. Гіркомигдальні дере-
ва дико ростуть у горах Копет-
дагу (Туркменія), у західному
Тянь-Шані та в південній Вірме-
нії. На Україні, переважно в Кри-
му, мигдаль вирощують. У куль-
турі переважно сорти з солодким
ядром.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
ядра плодів (Semina Amygdali
excorticate) і листя (Folia Amyg-
dali). Плоди - збирають повністю
стиглими, коли вони починають
жовтіти і випадати з оплодня.
Досушують їх на сонці або в при-
міщенні, яке добре провітрю-
ється. Готову сировину збері-
гають у сухому місці, стежачи,
щоб її не ушкоджували гризуни.
Строк зберігання — 4 роки.
Хімічний склад. Насіння солод-
кого мигдалю (Semen Amygdalae
dulces) містить жирну олію (30—
62%), білок (до 20%), сахаро-
зу (10%), глюкозу, гумоподібні
речовини (2—3 % ), слиз (3 % ),
емульсин, ліпазу та інші фермен-
ти, вітаміни В, (0,15—0,22 мг%),
В2 (0,62 мг% ), В5, В6, РР (4,8 мг% ),
С (6—18 мг%), каротин (0,02—
0,17 мг%), дубильні речовини
(0,17—1,39 % ), аспарагін та холін,
18 макро- і мікроелементів (до
З % ) — кальцій, магній, натрій,
залізо, марганець, мідь, барій та
інші. Насіння гіркого мигдалю
(Semen Amygdalae amarae) відріз-
няється меншим вмістом цукрів
(3—5 % ) і жирної олії (35—38 % )
та наявністю глікозиду синильної

кислоти амигдаліну (1,5—8%).
Жирна олія солодкого та гіркого
різновидів мигдалю складається
з олеїнової (понад 70 % ), ліно-
левої (20 % ) та пальмітинової
(З % ) кислот, фітостерину (0,3 % )
та гліцеридів насичених жирних
кислот (до 5 % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Солодкий мигдаль ре-
комендують вживати при недо-
крів'ї, астенії, після перенесених
виснажливих хвороб, при затрим-
ці росту у дітей та як ліки від
судомного кашлю, при підвищеній
кислотності шлункового соку,
виразці шлунку, особливо у за-
взятих курців (тамує епігастраль-
ний біль). Гіркий мигдаль для їжі
непридатний. Він містить амиг-
далін, який під дією соляної ки-
слоти шлунку та ферменту емуль-
сину (є в самому мигдалі) роз-
кладається на глюкозу, бензой-
ний альдегід і дуже отруйну си-
нильну кислоту. З одного плоду
гіркого мигдалю може надійти
в організм близько 1 мг синиль-
ної кислоти. Вважається, що для
дорослої людини смертельною до-
зою є 30—60 плодів гіркого миг-
далю, а для дитини — 7—15. Роз-
товкуючи ядро солодкого мигда-
лю з водою або молоком, одер-
жують мигдальне молоко (Emul-
sio Amygdalarum), яке застосову-
ють при опіках і інших ушкод-
женнях шкіри, при сверблячці,
як косметичний засіб при дифуз-
ному облисінні та для догляду
за шкірою всіх типів. Мигдалева
олія (Oleum Amygdalarum), яку
добувають холодним пресуванням
ядер солодкого й гіркого мигда-
лю, застосовується при гастриті,
колітах, як проносний засіб при
запорах (особливо у немовлят) і
як основа для лініментів та ін-
ших галенових препаратів, а та-
кож як розчинник для препара-
тів, які використовують у вигля-
ді ін'єкцій. Як зовнішній засіб
мигдалеву олію використовують
при сверблячці і пролежнях. Ра-
фінована мигдалева олія, одержа-
на гарячим пресуванням, викори-
стовується як харчовий продукт
і в парфюмерній промислово-
сті, а нерафінована — у милова-
рінні. З макухи солодкого мигда-
лю виготовляють мигдалеві ви-
сівки (Furfur Amygdalarum), які
використовують у косметиці як
засіб, що пом'якшує і очищає
шкіру. З макухи гіркого мигдалю
шляхом переганяння з водяною
парою одержують гіркомигдалеву
воду (Aqua Amygdalarum ama-
rarum). Для цього макуху под-
рібнюють на порошок, залива-
ють водою у співвідношенні 1 : 7,
залишають кілька годин для бро-
діння, а після цього проводять
переганяння. Одержана таким чи-
ном гіркомигдалева вода містить
до 0,25 % синильної кислоти і

використовується як ефективний
седативний засіб при бронхіаль-
ній астмі, катаральному бронхіті,
гастралгії, кашлі, безсонні та від
нестримного блювання; місце-
во — як знеболюючий засіб (спо-
соби застосування гіркомигдале-
вої води див. у статті Мигдаль
степовий). У гомеопатії настойка
гіркого мигдалю використовуєть-
ся при астмі, епілепсії, дифтерії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій сухого листя
(1 столова ложка сировини на 200 мл
окропу) по півсклянки 4 рази на день
між прийомами їжі як протикашле-
вий засіб; мигдалеву олію п'ють нат-
щесерце (дорослим — 3 столові ложки,
дітям і людям похилого віку — 1) як
проносний засіб; 30 г ядер солодкого
мигдалю і одне ядро гіркого розтов-
кти, змішати з 100 г молока і 50 г
вершків і прийняти за день за 2 рази
при виразці шлунка (приймати за ЗО
хвилин до іди); настій на олії (100 г
солодкого мигдалю тонко подрібнити,
змішати з 2 столовими ложками по-
рошку з листя розмарину справжньо-
го, додати 800 г маслинової олії, на-
стояти один місяць, процідити) по 1 сто-
ловій ложці через кожні 2 години при
гострому запаленні тонкого кишечни-
ка з діареєю; мигдалеве молоко (100 г
солодкого мигдалю розтовкти з не-
великою кількістю води і цукру, до-
дати 2 л води, в якій було розчинено
100 г цукру, добре розмішати) по пів-
склянки 3 рази на день до їди як по-
м'якшувальний засіб при кашлі й га-
стриті; солодкий мигдаль вживати по
10 штук три рази на день до їди про-
тягом 3 днів, а наступний тиждень —
тільки вранці по 20 штук при під-
вищеній кислотності шлункового соку.
ЗОВНІШНЬО — мигдалеве молоко (по-
трібну кількість мигдалю розтерти з
молоком у співвідношенні 1 : 10 до
стану кашки) і мигдалеву олію за-
стосовувати для змащування.

714
МИГДАЛЬ НИЗЬКИЙ —
декоративний раноквітуючий кущ
родини розових. Те саме, що й
мигдаль степовий.

715
МИГДАЛЬ СТЕПОВИЙ,
бобчук, мигдаль низький;
миндаль степной
Amygdalus папа —
невеликий (30—100 см заввишки)
кущ родини розових. Кора на
однорічних пагонах білувата, на
багаторічних — червонаво-сіра.
Ластки чергові, ланцетні, гостро-
пилчасті, на верхівці загострені,
на вкорочених пагонах, які часто
перетворюються на колючки, си-
дять пучками, на ростових — ча-
стіше одиничні; пелюстки яскра-
во-рожеві, у деяких культурних
форм — білі. Плід — яйцевидно-
округла, трохи сплюснута, вкри-
та повстю кістянка; кісточка ко-
со-яйцевидно-округла, майже гла-
денька. Цвіте у березні — травні,
одночасно з появою листя.
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Поширення. Мигдаль степовий
росте в Лісостепу (переважно на
півдні), в Степу і в Криму на сте-
пах, схилах, серед чагарників. Ви-
рощують як декоративну рослину.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб заготовляють пло-
ди рослини (Semen Amygdali na-
пае). Правила збору і сушіння
див. у статті Мигдаль звичай-
ний. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. У ядрі кісточок
є жирна (20 % ) і ефірна олії, глі-
козид амигдалін (2,5—3,5%), бі-
лок (20% ), крохмаль, слиз, холін,
аспарагін, вітаміни групи В, ас-
корбінова кислота, каротин та
мінеральні солі.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Плоди мигдалю сте-
пового використовують як сиро-
вину для виробництва гіркомигда-
левої води й жирної олії. Фарма-
кологічні властивості і викорис-
тання гіркомигдалевої води такі
самі, як і у гіркомигдалевої
води, одержаної з мигдалю зви-
чайного. Жирна олія, яку добува-
ють холодним пресуванням, при-
датна для їжі, вважається доброю
приправою до салатів.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— гіркомигдалеву воду
по 10—20 крапель на півсклянки води
кілька разів на день вживають як про-
тикашлевий засіб і при гастралгії
(найбільша разова доза — 2 г, найбіль-
ша добова — б г).
ЗОВНІШНЬО — суміш (порівну) гірко-
мигдалевої води, вапнистої води і
гліцерину для примочок і обмивання
застосовують від кропивниці і пролеж-
нів (як седативний місцевий засіб).

7 1 6

МИКОЛАЙКА —
багаторічна гола рослина родини
зонтичних. Те саме, що й мико-
лайчики плоскі.

МИКОЛАЙЧИКИ ПЛОСКІ,
миколайка, миколайчики сині,
синьоголов, перенос-зілля;
синеголовник плосколистный
Егупдіит рlапит —
багаторічна гола рослина родини
зонтичних. Стебло 30—80 см зав-
вишки, у верхній частині роз-
галужене, синювате. Листки шкі-
рясті, прикореневі — довгочереш-
кові, цілісні, колючі, нижні стеб-

лові — короткочерешкові, цілісні,
або більш-менш роздільні, верх-
ні — сидячі, 3—5-роздільні, поді-
лені на колючі частки. Квіткові
головки яйцевидні, розміщені на
кінцях гілок, листочки обгорт-
ки — з колючими зубцями. Пе-
люстки голубі. Плід — двосім'ян-
ка, вкрита лусочками. Цвіте у
червні — вересні.
Поширення. Росте на більшій ча-
стині України, крім Карпат та
Криму, по степах, перелогах, пі-
сках, по заплавних луках, біля
шляхів.
Заготівля і зберігання. Збирають
траву (Herba Eryngii plani) під
час цвітіння рослини, зрізуючи
її серпом. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить
ефірну олію (0,1—0,2%), сапонін
(0,5%), таніди (до 1,5%), яблуч-
ну, лимонну, малонову, щавлеву
та гліколеву кислоти і полі-
ацетиленові сполуки. Корені ма-
ють близький до трави вміст хі-
мічних речовин.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослина виявляє се-
чогінну і протиспастичну дію.
Вживають її як ефективний засіб
від кашлю, особливо у дітей.
У народній медицині цю рослину
використовують при водянці, ста-
тевих розладах, від шлункового
й серцевого болю, при безсонні,
ревматизмі, зубному болі й каріє-
сі та при бронхіальній астмі.
Корені вважались протиотрутою*
при отруєнні грибами. Зовнішньо
миколайчики застосовують для
ванн при фітодерматозах і арт-
риті. В їжу використовують, як і
миколайчики польові.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2 чайні
ложки сировини на 2 склянки окропу,
настояти 15 хвилин), випити до їди за
4 прийоми як протиспастичний засіб;
настій трави з коренем М. п., подорож-
ника великого, чебрецю звичайного (по
1 столовій ложці кожного на 0,3 л
окропу) випити за день у 3—4 прийо-
ми як засіб проти кашлю та бронхіту.
ЗОВНІШНЬО — відвар (200 г трави або
коренів, варити 10 хвилин у 3 л води)
вилити у ванну або використати для
компресів при фітодерматозах.

717

718
МИКОЛАЙЧИКИ ПОЛЬОВІ,
перекотиполе, переполошник,
колючка;
синеголовник полевой
Eryngium campestre —
багаторічна сірувато-зелена ко-
люча рослина родини зонтичних.
Корінь веретеновидний, довгий.
Стебла до 60 см заввишки, роз-
галужені. Листки жорсткошкіря-
сті, нижні — черешкові, верхні —
сидячі, трійчасті, з глибокопери-
стороздільними сегментами. Су-
цвіття рідке, зонтиковидне; зубці
чашечки закінчуються довгим
колючим вістрям, пелюстки білу-
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ваті. Плід — двосім'янка, еліпсо-
видна, по ребрах з гострими лу-
сочками. Цвіте у липні — вересні.
Поширення. Ростуть на степових
схилах, біля шляхів або як бур'ян
на полях. У Степу, Лісостепу та
в Криму — звичайна рослина, на
Поліссі трапляються рідко.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують коріння {Radix Eryngii
campestris), яке викопують рано
навесні або восени, після визрі-
вання насіння, бажано після дощу,
коли грунт м'який. Помиті коре-
ні нарізують кусочками по 8—
10 см, розрізують уздовж і сушать
при температурі до 50°. Сухої си-
ровини виходить 25 % . Сировину
треба берегти від гризунів, яких
вона приваблює. Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад. Корені містять
сапоніни, сахарозу, невелику кіль-
кість дубильних речовин, сліди
алкалоїду, близько 0,1 % ефірної
олії та яблучну, лимонну, мало-
нову, оксалову, розмаринову, глі-
колову і хлорогенову кислоти, до
160 мг% вітаміну С. Надземна ча-
стина має близький до коренів
хімічний склад, але в інших спів-
відношеннях. Насіння містить до
0,6 % ефірної олії з запахом амб-
ри і мускусу.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Коріння виявляє се-
чогінну та спазмолітичну дію. За-
стосовують його проти коклюшу,
при нефритах, водянці, статевій
слабості, простатиті, для підви-
щення апетиту, при запаленні се-
реднього вуха.
В народній медицині коріння і
траву (Herba Eryngii campestris)
використовують як ліки при шкір-
них хворобах, туберкульозі, скро-
фульозі, набряках ніг, сказі, за
тримці менструації, пародонтозі
гастралгії, виразці шлунку та гній-

них катарах верхніх, дихальних
шляхів, сік з трави або коріння —
проти сухот, шкірних хвороб та
як сечогінний засіб — при літіазі.
Зовнішньо препарати з миколай-
чиків використовують для ком-
пресів при запаленнях очей і під-
вищеній вразливості їх на світло.
Молоді пагони придатні на сала-
ти, а молоде листя — для мари-
надів (збуджує апетит); можна їс-
ти й корені — зацукрені або від-
варені (як домішку до салатів).
Трава входить до складу галено-
вого препарату нірон (ФРН).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар коріння (25 г
коріння на 0,5 л води, варити 10 хви-
лин) пити 4 рази на день до їди; сві-
жий сік з трави або коріння п'ють по
1 столовій ложці на півсклянки води
з додаванням меду, 3 рази на день.

719
МИКОЛАЙЧИКИ ПРИМОР-
СЬКІ
синеголовник приморский
Eryngium maritimum —
багаторічна або дворічна гола
синювато-сіра рослина родини
зонтичних. Корінь дуже дов-
гий, маловолокнистий, вузлува-
тий. Стебло 40—70 см заввишки,
міцне, галузисте. Листки шкі-

рясті, ясно-зелені, колючі, прико-
реневі — з черешками, верхні —
стеблообгортні. Суцвіття — куля-
сті головки з КОЛЮЧИМИ тричі-
надрізаними приквітками, пелю-
стки голубуваті. Плід — сплюс-
нуто-куляста двосім'янка, вкрита
майже колючими лусочками. Цві-
те у червні — липні.
Поширення. Росте в літоральній
смузі Чорного й Азовського мо-
рів на піскуватих і кам'янистих
місцях.
Заготівля і зберігання — так, як
у статтях Миколайчики польові
та Миколайчики плоскі. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад близький до хіміч-
ного складу миколайчиків польо-
вих.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Трава і корінь (Herba
et Radix Eryngii maritimi) вияв-
ляють дію, близьку до дії мико-
лайчиків польових. У народній
медицині рослина вважається кро-
воочисним засобом і ліками від
усяких застійних явищ в орга-
нізмі. Зменшує секрецію молока.
Вважається добрим засобом при
літіазах і для підвищення функ-
цій статевих залоз. Використову-
ються в гомеопатії. Корінь був
офіцинальним у Великобританії.
В їжу використовують так, як і
миколайчики польові.
Лікарські форми і застосування — так,
як у статті Миколайчики польові.
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720

МИЛЬНА ТРАВА —
багаторічна трав'яниста гола або
короткошорсткувата рослина ро-
дини гвоздикових. Те саме, що й
мильнянка лікарська.

721

МИЛЬНИЙ КОРІНЬ —
багаторічна трав'яниста гола або
короткошорсткувата рослина ро-
дини гвоздикових- Те саме, що
й мильнянка лікарська.

722

МИЛЬНЯНКА ЛІКАРСЬКА,
МИЛЬНИЙ корінь, собаче мило,
мильна трава;
мыльнянка лекарственная
Saponaria officinalis —
багаторічна трав'яниста гола або
короткошорсткувата рослина ро-
дини гвоздикових. Має повзуче
гіллясте червонувате кореневище.
Стебла численні, прямі, прості
або вгорі розгалужені, 30—70 см
заввишки. Листки супротивні, при
основі звужені в короткий чере-
шок, видовжені або еліптичні,
з трьома жилками і з гостро-шор-
стким краєм. Квітки правильні,
двостатеві, 5-пелюсткові, запаш-
ні, в щитковидно-волотистому су-
цвітті; пелюстки білі або блідо-
рожеві, виїмчасті, з пазурцями
і з додатком на межі пластинок
та пазурців. Плід — коробочка.
Цвіте з червня до вересня.
Поширення. Мильнянка лікарська
росте по всій території України
на піскуватих луках, узліссях, се-
ред чагарників, особливо в до-
линах річок, біля будинків і шля-
хів.

Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб заготовляють ко-
реневища (Rhizoma Saponariae
officinalis) і траву (Herba Sapo-
nariae officinalis) мильнянки. Ко-
реневища викопують рано навесні
або восени, обтрушують від землі,
звільняють від надземної частини,
миють у холодній воді, ріжуть
на куски завдовжки 10—20 см і
сушать на вільному повітрі (мож-
на й на сонці), розкладаючи тон-
ким (3—5 см завтовшки) шаром
на тканині чи папері. Штучне
сушіння проводять при темпера-
турі до 50°. Траву збирають під
час цвітіння рослини, зрізаючи
верхні 30 см її; на невідрізаній
частині стебла обривають листя.
Сушать траву під укриттям на
вільному повітрі. Штучне сушіння
трави проводять при температурі
до 40°. Сухих кореневищ вихо-
дить 22 % , трави — 12 % . Збері-
гають сировину в сухих прохо-
лодних приміщеннях. При мані-
пуляціях з сировиною треба за-
хищати очі й ніс від пороху, який
дуже подразнює слизові оболон-

ки і спричинює сльозотечу та
чхання. Рослина офіцинальна у
Франції, ФРН, Нідерландах, Фін-
ляндії та Португалії.
Хімічний склад. Коріння миль-
нянки містить до 20 % тритерпе-
нових сапонінів, у тому числі
сапонізиди А, В, С і D, аглікона-
ми яких є гіпсогенін або гіпсо-
генінова кислота. У листі росли-
ни є флавоновий глікозид сапо-
нарин і аскорбінова кислота (до
1% ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати мильнян-
ки лікарської посилюють виділь-
ні функції слизових оболонок
верхніх дихальних шляхів і трав-
ного каналу, розріджують густе
мокротиння і слизисті виділення,
полегшують відхаркування, ви-
являють потогінну, жовчогінну й
діуретичну дії, сприяють виведен-
ню з організму токсичних продук-
тів обміну (як тих, що утворю-
ються під час нормальних мета-
болічних процесів, так і тих, що
утворюються при хворобливих
змінах у різних органах), тобто
виявляють кровоочисну дію (тер-
мін «кровоочисна дія», або ла-
тинською мовою haemodepurati-
vum, запозичений з народної ме-
дицини, наукова медицина не
визнає, але в галузі фітотерапії
користується ним за відсутністю
кращого). Крім того, препарати
мильнянки зв'язують холестерол
і тим протидіють утворенню ка-
менів жовчного міхура, полегшу-
ють всмоктування в травному
каналі багатьох складових їжі й
лікарських речовин завдяки зни-
женню поверхневого натягу трав-
них соків та прискоренню емуль-
гації жирів, мають протинабря-
кові властивості, прискорюють
процес гоєння післяопераційних
ран. Застосування мильнянки лі-
карської показане при хроніч-
них катарах верхніх дихальних
шляхів, особливо при запален-
нях трахеї та при бронхітах
коли є сухий кашель і утруднене
відкашлювання. Як допоміжний
засіб її використовують при брон-
хіальній астмі, силікозі, інтокси
кації організму внаслідок бак
теріальної інфекції, літіазах, жов
тяниці, захворюваннях селезінки
дерматозах та подагрі. Слід пам'я-
тати, що препарати мильнянки
протипоказані при кровотечах з
травного каналу, при гострих
катарах шлунка і кишечника, без-
посередньо після операцій на ки-
шечнику, жовчних і сечових шля-
хах. Передозування препаратів
спричинює подразнення шлунка і
кишечника, озноб, сухість у роті,
частковий параліч язика, нудоту,
блювання, сонливість, кривавий
пронос, непритомність і судин-
ний колапс. Як зовнішній засіб
рослину використовують при се-
бореї, лупі та випаданні волосся.

В гомеопатії мильнянку вико-
ристовують дуже рідко (при апа-
тії, відчутті натиснення на око,
повільному пульсі).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — столову ложку корін-
ня мильнянки настоюють 8 годин на
250 мл холодної кип'яченої води і ви-
пивають за день ковтками як відхарку-
вальний засіб; відвар коріння мильнян-
ки (20 г сировини на 500 мл окропу,
варити 5 хвилин, відразу процідити)
по три чверті склянки 3 рази на день
(першу порцію — натщесерце) при хво-
робах печінки, екземі та герпесі; від-
вар трави (ЗО г сировини на 1 л окропу,
випити рівними порціями за день) при
жовтяниці; столову ложку суміші
коренів мильнянки лікарської (25 г),
трави чистотілу звичайного (15 г) і
звіробою звичайного (50 г) настоюють
30 хвилин на 250 мл окропу, відразу
проціджують і п'ють по 2—3 склянки
на день при холелітіазі, набряках пе-
чінки, здутті живота й нудоті; 30 г
суміші коріння мильнянки лікарської
і пирію повзучого у співвідношенні 1 : 2
варять ЗО хвилин у 500 мл окропу і
випивають за день за три прийоми при
екземах.
ЗОВНІШНЬО — ЗО г суміші коріння
мильнянки лікарської і листя шавлії
лікарської у співвідношенні 1 : 2 варять
5 хвилин у 250 мл окропу і використо-
вують цей відвар теплим для полоскан-
ня горла при ангінах; відвар коріння
мильнянки (40 г сировини на 500 мл
окропу, варити 5 хвилин) для обми-
вання при герпесі.



279

723

МИРТ ЗВИЧАЙНИЙ,
мирт обыкновенный
Myrfus communis —
вічнозелений кущ родини мирто-
вих, 40—80 см заввишки. Листки
супротивні, ланцетні, при розти-
ранні пахнуть. Квітки двостатеві,
правильні, 5-пелюсткові, білі, роз-
міщені поодиноко або по кілька
в пазухах листків. Плід — синюва-
то-чорна ягода. Цвіте у червні —
липні.

Поширення. Походить з Серед-
земномор'я. В УРСР в Пд. Криму
розводять як декоративну та ефі-
роолійну рослину.
Сировина. Використовують листя,
зібране під час цвітіння мирта.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Рослина містить
ефірну олію.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
М. з. мають антимікробні власти-
вості. У вигляді відвару або на-
стойки їх вживають при лікуванні
ангіни, бронхіту, туберкульозу ле-
гень та грипозних захворювань.
У стародавній медицині настій
плодів на вині вживали як елік-
сир, що надає людині здоров'я,
продовжує життя.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку листя (у
співвідношенні 1 : 5, на 70 % -ному спир-
ті) по 25—30 крапель 3 рази на день
протягом 5—7 днів (при необхідності
курс лікування повторюють після 5-ден-
ної перерви).

7 2 4

мисочки —
однорічна трав'яниста гола розсі-
яноопушена рослина родини ка-
пустяних (хрестоцвітих). Те саме,
що й грицики звичайні.

7 2 5

МИШАТНИК —
багаторічна трав'яниста рослина
родини бобових. Те саме, що й
термопсис ланцетовидний.

7 2 6

МИШАЧЕ ВУШКО —
багаторічна трав'яниста рослина
родини складноцвітих. Те саме,
що й нечуйвітер волохатенький.

727

МІХУРНИК ДЕРЕВОВИДНИЙ,
хлопушка;
пузырник древовидный
Colutea arborescens, синонім —
С. vesicaria —
гіллястий листопадний, до 5 м зав-
вишки кущ родини бобових. Лист-
ки непарноперисті, з 3—6 парами
довгастих або овальних листоч-
ків. Квітки двостатеві, неправиль-
ні, яскраво-жовті, до 2 см зав-
довжки, в пазушних 3—6-квітко-
вих китицях. Плід — багатонасін-
ний, пухирчасто здутий, плівча-
стий біб, 5—8 см завдовжки і 2—
З см завширшки. Цвіте у травні —
серпні.
Поширення. Походить з Серед-
земномор'я. На Україні, переваж-
но в південних районах, міхур-
ник вирощують як декоративну
рослину. Легко дичавіє.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують листя (Folium
Coluteae), яке заготовляють про-
тягом усього вегетаційного пері-
оду. Сушать його під наметом,
розстилаючи тонким шаром і час
від часу перемішуючи. Сухої си-
ровини виходить 25 %. Рослина
неофіцинальна.
ХІМІЧНИЙ склад. Листя міхурника
містить дубильні й гіркі речо-
вини, колютеву кислоту, сліди
ефірної олії, аскорбінову кисло-
ту та мінеральні солі.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Міхурник здавна ви-
користовують як замінник касії
гостролистої. Його препарати ма-
ють проносні властивості, але за
силою дії поступаються перед
препаратами касії. Сила пронос-
ної дії залежить від дози: малі
дози зумовлюють легке послаб-
лення, великі — проносний ефект.
Рослина виявляє й незначну сечо-
гінну та жовчогінну дію. В на-
родній медицині міхурник ви-
користовували і як кровоочисний
засіб. Недоліком препаратів мі-
хурника є їхній неприємний смак
і запах. Щоб позбутися цього, в
препарати міхурника додають ме-
ду або коріння солодки голої,
які не лише виправляють смак лі-
ків, а й посилюють проносну дію.
Проведені в СРСР експеримен-
тальні й клінічні випробування
препаратів з листя міхурника до-
вели відсутність токсичних явищ.
Лікарські форми і використання.
ВНУТРІШНЬО — настій листя (20—50 г
сировини на 1 л окропу, настоюють
5 хвилин) по одній склянці перед сном
як проносний або послаблюючий засіб
(відрегулювати дозою); складний на-
стій (10 г листя міхурника і 15 г ме-
леної кави настоюють 15 хвилин на
150 мл окропу, проціджують і додають
15 г гіркої солі й 30 г малинового си-
ропу) для хворих з слабим серцем як
проносний і жовчогінний засіб.
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МІШЕЧКИ —
однорічна трав'яниста гола роз-
сіяноопушена рослина родини ка-
пустяних (хрестоцвітих). Те саме,
що й грицики звичайні.

729

могильник —
вічнозелений півкущик родини
барвінкових. Те саме, що й бар-
вінок малий.

730

МОГИЛЬНИК СТЕПОВИЙ —
багаторічна трав'яниста гола рос-
лина родини паролистових. Те
саме, що й гармала звичайна.

731

МОКРЕЦЬ —
трав'яниста рослина родини гвоз-
дикових. Те саме, що й зірочник
середній,

7 3 2

МОЛОДИЛО ПАРОСТКОВЕ,
доля;
молодило отприсковое
Jovibarba sobolifera, синонім —
Sempervivum soboliferum —
багаторічна трав'яниста м'ясиста
рослина родини товстолистих.
Стебло прямостояче, залозисто-
опушене, облистнене, 10—25
(40) см заввишки, з розеткою лист-
ків біля основи; неплідні паго-
ни — у вигляді щільних кулястих
розеток листків. Листки розетки
видовжено-клиноподібні, гострі,
голі, з країв війчасті. Квітки ак-
тиноморфні (див. статтю Актино-
морфна квітка), двостатеві, 6-
членні, дзвониковидні, у щитко-
видних суцвіттях; пелюстки блі-
до-жовті або зеленаві, більше як
удвоє довші за чашечку, по краю
війчасті. Плід — листянка. Цвіте
у липні — серпні.
Поширення. Молодило паростко-
ве росте на Поліссі в соснових
лісах, на піщаних місцях.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують свіже листя мо-
лодила, яке збирають у липні —
серпні. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. У листі молодила
є органічні кислоти, серед яких
найбільше яблучної.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. При серцевій недо-
статності вживають свіже молоде
листя з медом або цукром. До ран,
які довго не гояться, прикладають
свіжу потовчену траву, змішану
з свинячим смальцем.

733

МОЛОДИЛО ПОКРІВЕЛЬНЕ
молодило кровельное
Sempervivum tectorum —
багаторічна трав'яниста рослина
родини товстолистих. Стебло пря-
ме, залозисто-опушене, облистне-
не, 24—45 см заввишки, з розеткою
листків біля основи; неплідні па-
гони — у вигляді щільних куляс-
тих розеток листків. Листки ро-
зетки з обох боків голі, лише з
країв коротковійчасті, довгасті
або оберненояйцевидні, з загост-
реною червонястою верхівкою.
Квітки актиноморфні (див. Ак-
тиноморфна квітка), двостатеві,
12-членні, зірчасті, у щитковид-
них суцвіттях; пелюстки рожево-
фіолетові, лінійно-ланцетні, заго-
стрені, волохаті, вдвоє довші за
чашечку. Плід — листянка. Цвіте
у липні — вересні.
Поширення. Молодило покрівель-
не походить з гір Середньої Євро-
пи. На території України його ви-
рощують як декоративну рослину;
іноді воно трапляється здичавіло
на мурах, дахах і на кам'янистих
місцях.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують свіже листя мо-
лодила, яке збирають у липні —
вересні. Інколи використовують
і сухе листя. Рослина неофіци-
нальна.
Хімічний склад. У листі молодила
є дубильні речовини, смоли, орга-
нічні кислоти й седогептоза.
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Фармакологічні властивості і ви-
користання. Відвар свіжого листя
приймають усередину при вираз-
ковій хворобі шлунка, проносі,
альгоменореї й метрорагії, а хо-
лодний настій — при гарячкових
станах і запаленнях органів ди-
хання. Застосовують молодило і
як зовнішній засіб. Відвар листя
використовують як полоскання
при ангінах і як натирання при
тривалому загорянні на сонці.
Свіжим соком виводять бородавки
і мозолі, лікують рани і опухи.
Для лікування ран і опухів можна
використовувати і свіже подрібне-
не листя. Подрібнене листя або
сік, змішані з рослинною олією
або смальцем, застосовують при
бородавках, ластовинні, синяках,
опіках, різних запаленнях шкіри,
афтах тощо.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар листя (4 г си-
ровини на 200 мл окропу, варити 9 хви-
лин) по три чверті склянки 2—3 рази на
день; 2—3 подрібнені листки рослини
заливають холодною кип'яченою водою,
настоюють ніч і випивають протягом
дня за 2—3 прийоми.
ЗОВНІШНЬО — відвар листя (12 г сиро-
вини на 200 мл окропу, варити 9 хви-
лин) для полоскання або натирання.

734

МОЛОЧАЙ ГОРОДНІЙ
молочай огородный
Euphorbia peplus —
однорічна трав'яниста гола росли-
на родини молочайних. Стебла
підведені або, рідше, прямосто-
ячі, розгалужені, 10—25 см зав-
вишки. Листки чергові, обернено-
яйцевидні, тупі. Квітки різноста-
теві, однодомні, без оцвітини: од-
на маточкова квітка та 10—12 ти-
чинкових квіток оточені чашечко-
видним покривальцем і утворю-
ють невеличкі суцвіття, подібні
до квітки. Головних променів су-
цвіття три. Плід — трилопатевий
тригорішок; насінини шестигран-
ні, по двох гранях борозенчасті,
по чотирьох — ямчасті. Цвіте у
липні — серпні.

Поширення. Молочай городній
росте розсіяно в степових і лісо-
степових районах України як бу-
р'ян на полях та біля доріг.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують траву і коріння.
Заготовляють сировину під час
цвітіння рослини. Вживають траву
й коріння рослини (так само, як
і молочний сік) свіжими або су-
шать. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Молочай город-
ній містить їдкий молочний сік
(евфорбій), смолу, каучук, солі
яблучної кислоти та мінеральні
речовини. Основною діючою речо-
виною молочного соку є евфор-
бон, до складу якого входять
евфол, α-евфорбол, тараксерол,
тритерпеновий спирт резинеферол
і β-амірин. У насінні рослини є
жирна олія, смола, евфорбіосте-
роїд та сліди алкалоїдів.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Настій трави, молоч-
ний сік (свіжий чи сухий розве-
дений) і відвар цілої рослини ви-
користовують у дерматології і
косметиці (див. статтю Молочай
кипарисовидний). При виведенні
веснянок і плям обличчя змащу-
ють спочатку молочним соком, а
потім — риб'ячим жиром. Свіжий
молочний сік рослини використо-
вують і для боротьби з блощи-
цями. Останнім часом увагу до-
слідників привертають повідом-
лення про антибластичні власти-
вості молочаїв і можливості син-
тезу статевих гормонів і вітаміну
D з евфорбіостероїду.
Лікарські форми і застосування.
ЗОВНІШНЬО — відвар із свіжої росли-
ни (дві рослини з корінням на 10 л ок-
ропу) у вигляді ванночок для лікування
корости. Молочай городній — отруйна
рослина. Передозування небезпечне!

735

МОЛОЧАЙ
КИПАРИСОВИДНИЙ
молочай кипарисовидный
Euphorbia cyparissias —
багаторічна трав'яниста сірувато-
зелена, з білим молочним соком
рослина родини молочайних.
Стебла численні, прямостоячі,
10—40 см заввишки, голі або в
нижній частині короткопухнасті,
з неплідними густооблистненими
гілочками. Стеблові листки вузь-
колінійні, сидячі, до основи зву-
жені, тупі, одножилкові; верхів-
кові — нитковидні. Квітки різно-
статеві, однодомні, без оцвітини;
одна маточкова квітка та 10—12
тичинкових квіток оточені дзво-
никовидним покривальцем і утво-
рюють невеличкі суцвіття, подіб-
ні до квітки. Головних променів
суцвіття 10—15. Плід — густо-
дрібнобородавчастий трилопате-
вий тригорішок. Цвіте у травні —
червні.
Поширення. Молочай кипарисо-
видний росте майже по всій тери-
торії України (крім Донецького
Лісостепу і Степу) на степових
схилах, відкритих піщаних місцях,
як бур'ян на полях та біля доріг.
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Сировина. Див. статтю Молочай
городній.
ХІМІЧНИЙ склад молочаю кипари-
совидного близький до хімічного
складу молочаю городнього.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
молочаю кипарисовидного мають
сечогінні, проносні, глистогінні,
потогінні та болетамувальні вла-
стивості. Великі дози рослини
спричинюють блювання. Молоч-
ний сік, при нанесенні його на
шкіру, виявляє місцеву подразню-
ючу дію. Водний настій трави або
коріння молочаю вживають при
катарах шлунка, захворюваннях
нирок, як послаблюючий, блювот-
ний та протиглисний засіб. У дер-
матології й косметиці настій трави
або молочний сік рослини (свіжий
чи сухий розведений) використо-
вують для виведення веснянок і
плям на обличчі, видалення мозо-
лів і бородавок та для лікування
лишаїв. Як засіб від корости за-
стосовують відвар цілої рослини
(див. статтю Молочай городній).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (1 чайна лож-
ка трави або коріння на 200 мл окропу,
настояти 20 хвилин) по 1 столовій
ложці з водою 3 рази на день до їди.
Молочай кипарисовидний — отруйна
рослина. Передозування небезпечне!

736
МОЛОЧАЙ СТЕПОВИЙ
молочай степной
Euphorbia stepposa —
багаторічна трав'яниста рослина
родини молочайних. Стебло пря-
мостояче, голе, сизувате, 30—
60 см заввишки. Листки цілісні,
чергові, широколанцетні, з 3—5
жилками, шкірясті, тупі, з неве-
личким верхівковим вістрям. Квіт-
ки різностатеві, однодомні, без
оцвітини; одна маточкова квітка
та 10—12 тичинкових квіток ото-
чені чашечковидним покриваль-
цем і утворюють невеличкі суцвіт-
тя, подібні до квітки. Головних
променів суцвіття 7—13. Плід —
трилопатевий тригорішок. Цвіте у
червні — серпні.

Поширення. Молочай степовий
росте в Лісостепу й Степу на від-
слоненнях, степах і степових
схилах.
Сировина. Див. статтю Молочай
городній.
Хімічний склад молочаю степо-
вого близький до хімічного складу
молочаю городнього.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
молочай степовий використову-
ють як послаблюючий, сечогінний
і глистогінний засіб. Є відомості
про застосування його у народній
медицині при ракових пухлинах.
Як зовнішнім засобом препарата-
ми молочаю степового лікують
хвороби шкіри. Соком рослини
виводять бородавки, мозолі та
плями на обличчі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар (2 г сухого ко-
ріння на 200 мл окропу) або настій
(4—5 г сухої або 6—8 г свіжої трави
на 200 мл окропу) по 1 столовій ложці
2—4 рази на день як сечогінний засіб.
ЗОВНІШНЬО — настій трави або відвар
коріння у вигляді ванночок для ліку-
вання екземи. Молочай степовий —
отруйна рослина. Передозування не-
безпечне!

737

МОЛОЧКА ПРИМОРСЬКА
глаукс приморский
Glaux maritima —
багаторічна трав'яниста ясно-зе-
лена м'ясиста рослина родини пер-
воцвітих, заввишки 5—20 см. Стеб-
ла прямостоячі або простягнуті,
з густо облистненими гілками.
Листки сидячі, еліптичні або ви-
довженоланцетні, цілокраї, заго-
стрені, з розсіяними бурими крап-
частими ямками; нижні — супро-
тивні, верхні — чергові. Квітки
двостатеві, одиничні, сидячі або
на коротких квітконіжках у пазу-
хах листків; оцвітина проста,
блідо-рожева, 5-лопатева (склада-
ється з самої чашечки). Плід —
коробочка. Цвіте у травні —
червні.
Поширення. Молочка приморська
росте на солонцях і засолених
луках у південній частині Лісо-
степу і в Степу.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують траву, яку заго-
товляють під час цвітіння росли-
ни. Сушать сировину під укрит-
тям на вільному повітрі. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад ще не вивчено.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У народній медицині
настій трави молочки вважається
засобом, що сприяє підвищенню
секреції молока у матерів-году-
вальниць.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 столо-
ву ложку сировини настоюють 1 годи-
ну на склянці окропу, проціджують)
по чверті склянки 3—4 рази на день
до їди.
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738

МОРЕЛЯ —
листопадне дерево, рідше — кущ,
родини розових. Те саме, що й аб-
рикос звичайний.

739
МОРІЖОК —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини гречкових. Те саме, що й
спориш звичайний.

740

МОРКВА ГАДЮЧА —
багаторічна трав'яниста з приєм-
ним запахом рослина родини се-
лерових. Те саме, що й смовдь
гірська.

7 4 1

МОРКВА ДИКА,
гніздо сороче;
морковь дикая
Daucus carota —
дворічна трав'яниста жорстково-
лосиста рослина родини селеро-
вих (зонтичних). Стебло прямо-
стояче, гранчасто-борозенчасте,
угорі розгалужене, 25—80 см зав-
вишки. Листки двічі-тричі пери-
сторозсічені, з довгастими або лі-
нійними, надрізанозубчастими ча-
стками. Квітки правильні, дрібні,
5-пелюсткові, білі, зібрані у склад-
ні великі зонтики, біля основи
яких є обгортка, утворена пе-
ристороздільними листочками;
центральна квітка зонтика часто
неплідна, темно-червона, на дов-
гій квітконіжці. Плід — двосім'ян-
ка. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Морква дика росте
як бур'ян на полях і відкритих
місцях по всій території України.
Сировина. Для медичних потреб
використовують плоди рослини
(Fructus Dauci carotae). Заготов-
ляють плоди під час повної стиг-
лості (зрізані зонтики підсушують
і обмолочують). Сухі плоди збе-
рігають у щільно закритих короб-
ках. Аптеки сировину не відпу-
скають.
Хімічний склад. У насінні моркви
дикої є ефірна олія (1,6 % ), ал-
калоїди (1,4 % ), дубильні речови-
ни (0,2 %), органічні кислоти,
цукри та понад 20 мікроелемен-
тів.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Насіння моркви дикої
використовують як засіб, що має
сечогінні, холеретичні, солероз-
чинні, спазмолітичні, протиза-
пальні та антимікробні власти-
вості. В науковій медицині плоди
моркви дикої використовують як
сировину для виготовлення спир-
тового екстракту, який входить до
складу препарату уролесану. Уро-
лесан призначають при лікуванні
нефролітіазу, жовчнокам'яної
хвороби, гострого та хронічного
калькульозного холециститу, пі-
єлонефриту, ниркових і печінко-
вих колік та сольових діатезів.
У народній медицині порошок
з плодів моркви дикої вживають
як вітрогінний, глистогінний і про-
носний засіб та при нетравленні
шлунка. При нирковокам'яній
хворобі п'ють настій плодів, до-
тримуючись при цьому дієти, як
при нефриті.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — уролесан (Urolesa-
nura) по 8—10 крапель на грудочці цук-
ру 3 рази на день перед їдою (курс
лікування — від 5 днів до 1 місяця),
а в разі ниркових і печінкових колік —
по 15—20 крапель на прийом; порошки
з плодів по 1 г на прийом, 3 рази на
день; настій плодів (1 столова ложка
сировини на 200 мл окропу, настояти
у термосі протягом ночі) по одній
склянці 3 рази на день (пити гарячим!)

7 4 2

МОРКВА ЇСТІВНА —
дворічна трав'яниста рослина ро-
дини селерових (зонтичних). Те
саме, що й морква посівна.

7 4 3

МОРКВА ПОСІВНА,
морква їстівна;
морковь посевная
Daucus sativus —
дворічна трав'яниста жорстково-
лосиста рослина родини селеро-
вих (зонтичних). У перший рік
утворює розетку листків і м'яси-
стий коренеплід червоно-оранже-
вого, жовтого або білого кольору,
на другий — розетку листків, квіт-
кові стебла й плоди. Стебло пря-
мостояче, 30—100 см заввишки.
Листки чергові, черешкові, двічі
або тричі перисторозсічені, три-
кутні. Квітки правильні, дрібні,
білі, червонуваті або жовтуваті,
зібрані в складні зонтики. Плід —
двосім'янка. Цвіте у червні —
липні.
Поширення. Моркву посівну виро-
щують по всій території України
як овочеву і кормову рослину.
Сировина. Для медичних потреб
використовують плоди (Fructus
Dauci sativi), коренеплоди (Radix
Dauci recens) і зрідка листя росли-
ни (Folia Dauci sativi). Листя зби-
рають під час цвітіння рослини
і сушать у затінку на вільному
повітрі. Плоди заготовляють під
час повної стиглості (зрізані зон-
тики підсушують і обмолочують).
Готову сировину зберігають у за-
критих коробках. Коренеплоди
споживають свіжими або варять.
Хімічний склад. Коренеплоди
моркви містять β-каротин (до
24 мг% ) та інші каротиноїди, ні-
котинову (0,55—1,47 мг%), панто-
тенову (0,26 мг% ) і фолієву кисло-
ти та інші вітаміни (Е — 0,63 мг% ,
С, В1, В2, В6, біотин), флавоноїди
(22—60 мг% ), фосфоліпіди, ле-
цитин, стероли, інозит (48 мг%),
цукри (3,4—12,0 % ), пектинові ре-
човини (0,3—0,8 % ), клітковину
(0,7—2,0 % ) і макро- та мікроеле-
менти (калій, магній, фосфор,
хлор, йод, алюміній, бор, ванадій,
залізо, кобальт, мідь, марганець,
цинк). У насінні є жирна й ефірна
олії, флавоноїди та кумарини. Із
листя виділено піролідин і дауцин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Коренеплоди моркви
вживають не лише як продукт хар-
чування, а й як цінний лікуваль-
ний засіб. Як джерело каротину
сиру моркву або свіжий морквя-
ний сік призначають хворим на
гіпо- й авітаміноз А (при хворій
печінці і зниженій функції щито-
видної залози лікування авітамі-
нозу А малоефективне!), вагітним
жінкам і матерям-годувальницям
(підвищується секреція молока),
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людям, професія яких пов'язана
з напругою зору, при інфаркті
міокарда, як допоміжний ліку-
вальний засіб при кон'юнктивітах,
кератитах, блефаритах, гемерало-
пії (куряча сліпота) і стомленні
сітківки. Як легкий проносний
засіб морква використовується
при хронічних запорах і геморої,
як сечогінний — при хворобах ни-
рок. Наявністю значної кількості
йоду (5 мкг/100 г сирої маси) по-
яснюється застосування моркви
при зниженій функції щитовидної
залози. Заслуговують на увагу й
повідомлення про ефективне за-
стосування моркви при захворю-
ваннях, пов'язаних з порушенням
мінерального обміну {хронічні об-
мінні поліартрити, остеохондроз,

жовчнокам яна і нирковокам яна
хвороби). Морквяний сік з медом
використовують у народній меди-
цині при простуді, розладах трав-
лення, статевому безсиллі (по сто-
ловій ложці кілька разів на день).
У дитячій практиці морквяний сік
дають як легкий проносний, про-
гизолотушний і глистогінний
(особливо проти гостриків) засіб
та як засіб, що підвищує стій-
кість організму до простудних
і шкірних захворювань, сприяє
ростові й розвиткові дитини. При
загостренні виразкової хвороби
шлунка і дванадцятипалої кишки,
запальних процесах тонкого й тов-
стого відділів кишечника вживати
моркву всередину протипоказано.
Зовнішньо як болетамувальний,
протизапальний і антисептичний
засіб терту моркву застосовують
для гоєння ран, опіків, відморо-
жень, золотушних і цинготних ви-
разок та при панариції. Свіжим
соком полощуть рот при стомати-
тах, змащують ротову порожнину
у дітей при пліснявці. В дермато-
логії терту сиру моркву застосо-
вують місцево для лікування со-
нячного дерматиту, а в космети-
ці — для накладання масок при
сухості шкіри обличчя. Корене-
плоди моркви використовують і
як сировину для промислового
виробництва каротину, олійний
розчин якого застосовують у ви-
гляді примочок, компресів, емуль-
сій при лікуванні хронічних за-
хворювань шкіри, гнійних ран,
опіків, відморожень та уражень
слизових оболонок, носа і глотки.
Насіння моркви використовують
як засіб, що має сечогінні, холе-
ретичні, солерозчинні, вітрогінні
та протиглистяні властивості. Су-
шене листя моркви заварюють як
чай і п'ють при геморої.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій плодів (1 сто-
лова ложка сировини на 200 мл окропу,
настояти у термосі протягом ночі) по
півсклянки 5—6 раз на день до їди при
нирковокам'яній хворобі й метеоризмі
(пити гарячим!); свіжий сік по 1 столо-
вій ложці 4—5 раз на день, додаючи
безпосередньо перед вживанням мед
або цукор на смак (дітям дають по 1 сто-
ловій ложці 2 рази на день зранку
і ввечері натщесерце як глистогінний
засіб і при проносі).
ЗОВНІШНЬО — дві стерті морквини
змішують з одним попередньо збитим
білком і чайною ложкою прованської
олії або молока і невеликою кількістю
крохмалю, наносять одержану суміш
на обличчя і через 30 хвилин змивають
теплою водою.
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МОРСЬКА КАПУСТА —
багаторічна морська бура водо-
рість родини ламінарієвих. Те са-
ме, що й ламінарія цукриста.

7 4 5

МОХ БІЛИЙ
рід багаторічних трав'янистих
рослин родини сфагнових. Те са-
ме, що й сфагн.

7 4 6

«МОХ» ДУБОВИЙ
лентец крупитчатый
Evernia prunastri —
багаторічний кущистий лишайник
родини уснеєвих. Слань лишай-
ника прямостояча або звисла,
м'яка, 10—20 см завдовжки. Лопа-
ті слані вилчасторозгалужені, до-
сить широкі, морщинисті, склад-
частохвилясті чи бородавчасті,
зверху жовтуваті або сіро-зелені,
зісподу — бліді, місцями світло-
рожеві, з загорнутими донизу кра-
ями. Органи вегетативного роз-
множення (соредії) розміщені на
загорнутих краях лопатей, мають
вигляд дрібних білих цяток. Пло-
дові тіла (апотеції) 2—10 мм у діа-
метрі, коричневі або червоно-ко-
ричневі, матові, розміщені розрід-
жено на верхній частині слані
або на закінченнях лопатей.
Поширення. «Мох» дубовий як
епіфіт росте в лісових і на пів-
ночі лісостепових районів Укра-
їни в старих тінистих лісах на
стовбурах і товстих гілках різних
дерев (дуб, клен, липа, ясен тощо).
Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб використовують слань
лишайника (Lichen quercus). Заго-
товляють слань увесь рік, але най-
краще влітку,' коли є змога швид-
ко і якісно сушити зібрану си-
ровину. Слань знімають з гілок
руками або зшкрібають ножем,
очищають від сторонніх домішок,
розстилають тонким (5—7 см зав-
товшки) шаром на папері або тка-
нині й сушать проти сонця або
в теплому приміщенні, періодично
помішуючи. Можна сушити в су-
шарках при температурі, не вищій
за 60°. Сухої сировини виходить
76—77 % . Зберігають у сухих,
добре провітрюваних приміщен-
нях. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Слань лишайни-
ка містить евернієву кислоту та
її ефіри, уснінову кислоту, смоли,
віск, жири та слизисті речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. «Мох» дубовий має
пом'якшувальні, антимікробні,
протизапальні й легкі проносні
властивості, збуджує апетит. На-
стій слані «моху» дубового п'ють
при кашлі, астмі, хронічному за-
порі, в разі відсутності апетиту.
«Мох» дубовий широко викори-
стовують у парфюмерному вироб-
ництві.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (1 столова лож-
ка сировини на 400 мл окропу, варити
5 хвилин, процідити) по півсклянки
4 рази на день до їди.
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МОХ СФАГНОВИЙ —
рід багаторічних трав'янистих
рослин родини сфагнових. Те са-
ме, що й сфагн.

7 4 8

МОХ ТОРФОВИЙ —
рід багаторічних трав'янистих
рослин родини сфагнових. Те са-
ме, що й сфагн.

749
МУДНИК —
багаторічна трав'яниста корене-
вищна рослина родини білозеро-
вих. Те саме, що й білозір болот-
ний.

7 5 0

МУХОЛОВКА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини росичкових. Те саме, що й
росичка круглолиста.

751
МУХОМОР ЧЕРВОНИЙ,
маримуха;
мухомор красный
Amanita muscaria —
гриб родини мухоморових. Ша-
пинка 5—15 см у діаметрі, у мо-
лодих грибів майже куляста, у зрі-
лих — опукло- або плоскорозпро-
стерта, з тонким рубчастим краєм,
яскраво-червона або оранжева,
з численними білими або жовту-
ватими пластівцями, які після до-
щу часом зникають; пластинки
густі, тонкі, вільні, білі. Спорова
маса біла. Ніжка циліндрична,
з великою бульбою, щільна, піз-
ніше з порожниною, 5—13 (18) см
заввишки і 1—3 (4) см завтовшки,
з широким білим (по краю жов-
тим) кільцем у верхній частині;
піхва приросла, має вигляд кон-
центричних, бородавчасто-луска-
тих смуг. М'якуш білий, під шкір-
кою шапинки — жовтуватий, без
виразного запаху.
Поширеная. Мухомор червоний
росте по всій території України
у хвойних і листяних лісах з лип-
ня по листопад.
Сировина. Використовують свіже
плодове тіло гриба.
Хімічний склад. У плодовому
тілі мухомора є алкалоїди муска-
зон і мускімол, іботенова кисло-
та й мікоатропін.
Фармакологічні властивості і ви-
користаная. У народній медицині
настойку гриба на горілці вико-
ристовують для розтирання при
ревматизмі. В гомеопатії з мухо-
мора червоного приготовляють
препарат Agaricus muscarius, який
застосовують при спазмах судин,
епілептичному і хореатичному
станах, множинному склерозі й
ангіні та при функціональних
порушеннях діяльності спинного
мозку й тяжкому перебігу клі-
максу. В побуті мухомор черво-
ний використовують як інсекти-
цидний засіб. Для знищення мух
готують міцний відвар, невелику
кількість якого наливають у не-
глибоку тарілку й підсолоджують
цукром, а зверху кладуть філь-
трувальний папір так, щоб він
дещо виступав за краї тарілки.
Замість відвару в тарілку можна
насипати дрібненькі кусочки
гриба, залити їх невеликою кіль-
кістю підсолодженої води або
молока, а зверху так: само по-
класти фільтрувальний папір.
Споживаючи розчини, мухи ги-
нуть. Свіжим соком або вареним
грибом (у вигляді кашкоподібної
маси) змащують місця скупчення
клопів.
Мухомор червоний — смертельно
отруйний гриб. При маніпуляціях
з ним слід бути обережним, а роз-
ставляючи приманки для мух, тре-
ба слідкувати, щоб до них не мали
доступу діти.
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МУЧНИЦЯ ЗВИЧАЙНА,
медвеже вухо;
толокнянка обыкновенная
Arctoslaphylos uva-ursi, сино-
нім — Arbutus uva-ursi —
невеликий вічнозелений кущик
родини вересових. Стебла лежачі,
0,3—1 (2) м завдовжки, дуже роз-
галужені, з висхідними квітконос-
ними гілочками. Листки чергові,
шкірясті, довгасто-обернено-яй-
цевидні, тупі, з трохи загнутими
донизу і злегка потовщеними
цільними краями, зверху темно-
зелені, з полиском, з ясно поміт-
ними сітчасто розташованими
вдавленими жилками, зісподу
світліші, матові, з ясно виступа-
ючою середньою жилкою. Квітки
двостатеві, правильні, на корот-
ких квітконіжках, у пониклих ки-
тицях на кінцях гілочок; віночок
глечиковидний, білий або блідо-
рожевий, на верхівці з п'ятьма
зубчиками. Плід — червона ягодо-
подібна куляста борошниста кі-
стянка. Цвіте у травні — червні.
Поширення. Мучниця звичайна
трапляється невеличкими острів-
ками на Поліссі в соснових лісах,
на сухих піщаних грунтах.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
листя мучниці (Folia Uvae ursi).
Заготовляють сировину у два
строки: навесні, перед цвітінням
або на його початку, і восени, від
початку достигання плодів і до
першого снігу. Зрізані гілочки
зв'язують у пучки й розвішують
для сушіння під наметами або
в провітрюваному приміщенні.
Після сушіння листки відокрем-
люють від стеблових частин і збе-
рігають у коробках у сухих,
добре провітрюваних приміщен-
нях. Строк придатності сирови
ни — 5 років. Листя мучниці від-
пускають аптеки.
Хімічний склад. Листя мучниці
містить фенолові глікозиди арбу-
тин (8—16 % ) і метиларбутин,
вільний гідрохінон, дубильні ре-
човини пірогалової групи (30—
35 % ), органічні кислоти (галова,
елагова, хінна, мурашина, урсоло-
ва), флавоноїди гіперозид, кверце-
тин, кверцитрин, ізокверцитрин,
мірицетин, мірицитрин, тритерпен
уваол, віск і смолу та сліди ефір-
ної олії й мінеральні солі.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Основними діючими
речовинами листя мучниці є фе-
нолові глікозиди, флавоноїди й
дубильні речовини. Арбутин і ме-
тиларбутин розщеплюються в ор-
ганізмі до гідрохінону, який має
подразні й антибактеріальні влас-
тивості, внаслідок чого підвищу-
ється діурез, а сечовивідні шля-
хи очищаються від бактеріальної
флори. Протибактеріальна дія
мучниці проявляється лише за
умови лужної реакції сечі, оскіль-

ки при кислій реакції сечі гідро-
ліз глікозидів не відбувається.
Антисептичний ефект проявляють
і дубильні речовини мучниці. Він
зумовлений їхньою здатністю ут-
ворювати комплексні сполуки з
мікробними білками й від реак-
ції сечі не залежить. Поряд з цим
дубильні речовини мучниці вияв-
ляють протизапальну дію. Флаво-
ноїди, що містяться в рослині,
виявляють салуретичну дію (під-
вищення діурезу з одночасним
посиленням виведення з організ-
му іонів натрію і хлору). Одно-
часна наявність сечогінних, анти-
мікробних і протизапальних вла-
стивостей робить цю рослину цін-
ним засобом для лікування за-
пальних процесів у сечовивідних
шляхах та ниркової недостатно-
сті з порушенням водного й мі-
нерального обміну. У народній
медицині, крім того, препарати
мучниці приймають при нефро-
літіазі, гематурії, затримці сечі,
мимовільному сечовиділенні, нік-
турії, сперматореї, малярії, тубер-
кульозі легень, діареї й атонії
кишок та при цукровому діабеті.
Мучниця звичайна входить до
складу сечогінного чаю. Вжива-
ють мучницю у вигляді настою,
відвару або порошків з листя. На-
томість болгарські вчені вважа-
ють, що найкраща лікарська фор-
ма мучниці — настій, і пояснюють
це тим, що при кип'ятінні екстра-
гується значна кількість дубиль-
них речовин, які подразнюють
слизову оболонку шлунково-киш-
кового тракту. При надмірному
й тривалому вживанні препарати
мучниці можуть спричиняти блю-
вання, пронос, подразнення нирок,
викидень у вагітних. У разі необ-
хідності тривалого вживання муч-
ниці її використовують у суміші
з іншими лікарськими рослинами,
які мають сечогінні та протиза-
пальні властивості. Окремі автори
рекомендують при вживанні муч-
ниці одночасно приймати 1 чайну

ложку натрію гідрокарбонату для
створення лужної реакції сечі.
Зовнішньо настій листя рослини
застосовують для гоєння виразок
і гнійних ран.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — холодний настій (І
столову ложку сировини заливають
двома склянками кип'яченої води кім-
натної температури, настоюють 6—8 го-
дин, проціджують) по 1—2 столові
ложки 3—4 рази на день; настій (10 г,
або 1 столова ложка сировини на 200 мл
окропу) по півсклянки або по третині
склянки 3—5 раз на день через 40 хви-
лин після їди; відвар (10 г, або 1 сто-
лова ложка сировини на 200 мл окропу)
по 1 столовій ложці 3—5 раз на день
через 40 хвилин після їди; порошок
з листя по 1 г двічі на день; 10 г суміші
листя мучниці звичайної і полину зви-
чайного, трави хвоща польового, насін-
ня моркви дикої і кропу запашного,
взятих у співвідношенні 3 : 2 : 2 : 1:2,
заливають двома склянками окропу, на-
стоюють 12 годин у духовці, кип'ятять
5 хвилин і п'ють по півсклянки 4 рази
на день через 1 годину після їди при
нирковокам'яній хворобі; столову
ложку суміші (порівну) листя мучниці
звичайної і трави собачої кропиви
п'ятилопатевої заливають 3 склянками
окропу, кип'ятять, поки не википить
третина рідини, проціджують і п'ють
протягом дня за 3 рази при нервовому
збудженні й атонії кишок.
ЗОВНІШНЬО — настій або відвар (го-
тують, як у попередньому прописі)
для обмивань і комлресів.



287

753

МУШМУЛА ЗВИЧАЙНА
мушмула обыкновенная
Mespilus germanica —
колючий кущ або невисоке (1,5—
5 м заввишки) дерево родини ро-
зових. Гілки червонаво-бурі, в мо-
лодому стані опушені, пізніше —
голі. Листки чергові, короткоче-
решкові, прості, суцільні, видов-
женоланцетні або видовженоеліп-
тичні, до 12 см завдовжки і 4 см
завширшки, цілокраї або дрібно-
зубчасті (на кінцях зубчиків є чер-
вонаві залозки), в молодому віці
з обох боків опушені, згодом —
зверху темно-зелені,у розсіяново-
лосисті або зовсім голі, зісподу —
ясно-зелені, білуватопухнасті.
Квітки правильні, двостатеві, 5-пе-
люсткові, 3—5 см у діаметрі, оди-
ничні на кінцях вкорочених паго-
нів; пелюстки оберненояйцевидні,
білі. Плід — несправжня при-
плюснуто-куляста бурувата кі-
стянка з (4) 5 кісточками, зовсім
зануреними у м'якуш. Цвіте у
травні.
Поширення. Мушмула звичайна
росте в Криму у світлих міша-
них і хвойних лісах. У південних
районах республіки її вирощують
як декоративну і плодову рослину.

Сировина. З лікувальною метою
використовують плоди і листя
рослини. Листя заготовляють з
травня по серпень, плоди — восе-
ни (у стадії повної стиглості).
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Плоди і листя
рослини містять значну кількість
дубильних речовин. У плодах,
крім того, є цукри (до 17 % ), 0,2—
0,9 % органічних кислот (в основ-
ному яблучна), до 16 мг% віта-
міну С.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Відвари і настої пло-
дів та листя мушмули або плоди
в натуральному вигляді користу-
ються репутацією ефективного
в'яжучого засобу. Всередину їх
дають при звичайних і кривавих
проносах, для збудження апетиту;
зовнішньо як протизапальний за-
сіб використовують для полоскан-
ня горла при ангіні. Плоди муш-
мули їстівні. Споживають їх після
влежування або після перших
осінніх приморозків — тоді вони
гублять терпкий смак. Про запас
плоди консервують у цукровому
сиропі. Лікувальні властивості в
таких плодів не втрачаються.
Лікарські форми і застосування.
ЗОВНІШНЬО — настій листя (1 столова
ложка сировини на 200 мл окропу) для
полоскання.
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М'ЯТА БЛОШИНА
мята блошная
Mentha pulegium —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Стебло підве-
дене, чотиригранне, розгалужене,
вгорі коротковолосисте, 15—50 см
заввишки. Листки супротивні, че-
решкові, овальні або яйцевидні,
зубчасті, при основі клиновидні,
притиснутоопушені. Квітки дріб-
ні, в густих, майже кулястих кіль-
цях; чашечка двогуба, з війчасти-
ми з країв зубцями, віночок майже
правильний, з 4-лопатевим відги-
ном, рожево-ліловий з білуватою
трубочкою, зовні розсіяноволоси-
стий. Плід складається з 4 одно-
насінних горішковидних часток.
Цвіте у липні — серпні.
Поширення. М'ята блошина росте
спорадично в західних областях
України і на півдні Кримської
області по берегах водойм, на за-
плавних луках.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
траву м'яти блошиної (Herba Меп-
thae pulegii), яку заготовляють
під час цвітіння рослини, зрізу-
ючи в першій половині дня об-
листнені частини стебел. Зібрану
траву сушать під укриттям на
вільному повітрі або в провітрю-
ваному приміщенні. Сухої трави
виходить 25 %. Готову сировину
зберігають у добре закритих бан-
ках або бляшанках. Строк при-
датності — 1 рік. Рослина неофі-
цинальна.
ХІМІЧНИЙ склад. Сушена трава
М'ЯТИ блошиної містить ефірну
олію (1—2 % ), дубильні речовини,
сапонін і флаваноновий глікозид
гесперидин. Головними складови-
ми частинами ефірної олії є пу-
легон (75—90 % ) , азулен, лимо-
нен, дипентен і ментон. Ментолу
в ефірній олії м'яти блошиної
немає.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
м'ята блошина має аналогічне з
м'ятою перцевою застосування.
Рослина відома, своїми спазмолі-
тичними, болетамувальними, про-
тизапальними, жовчогінними і де-
зинфікуючими властивостями,
здатністю рефлекторно розширю-
вати вінцеві судини, збуджувати
секрецію залоз шлунково-кишко-
вого тракту й підвищувати апетит.
Настій трави п'ють при шлунко-
во-кишкових розладах, при болях
і спазмах у шлунку й кишечнику,
при метеоризмі, проносах, нудоті
та блюванні, при жовчнокам'яній
хворобі й жовтяниці, для стиму-
лювання серцевої діяльності й за-
спокоєння головних болів та від
безсоння. Зовнішньо настій трави
застосовують при сверблячці шкі-
ри (обмивання), запаленні ясен
(полоскання) та нервовому збуд-
женні (ванни).
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Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—настій трави (1 столо-
ва ложка сировини на 200 мл окропу,
настоюють 1 годину) по півсклянки
4 рази на день до їди (пити теплим!).
ЗОВНІШНЬО — обмивання і полоскан-
ня вищезазначеним настоєм, ванни
з настою (50 г трави заливають 2 л
окропу, підігрівають в добре закритій
посудині 10—15 хвилин, охолоджують,
проціджують, віджимають і додають до
ванни).
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М'ЯТА ВОДЯНА
мята водяная
Mentha aquatica —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Стебло вис-
хідне, чотиригранне, опушене або
майже голе, галузисте. 20—80 см
заввишки. Листки супротивні, че-
решкові, яйцевидні або довгасто-
яйцевидні, при основі округло-
або широко-клиновидні, на вер-
хівці тупувато-загострені, пилчас-
ті, голі або опушені. Квітки дріб-
ні, волосисті, у кільцях, які розмі-
щені у пазухах приквіткових лист-
ків, що не перевищують кілець,
і утворюють на верхівці стебла
суцвіття у вигляді кулястих або
овальних головок; чашечка пра-
вильна, віночок рожевий або ро-
жево-ліловий, майже правильний,
лійковидний, з 4-лопатевим відги-
ном. Плід складається з 4 одно-
насінних горішковидних часток.
Цвіте з липня по вересень.
Поширення. М'ята водяна росте
по всій території України (в Кри-
му рідко) на берегах водойм і у во-
ді на мулуватих грунтах.
Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб використовують траву
м'яти водяної (Herba Menthae
aquaticae), яку заготовляють під
час цвітіння рослини, зрізуючи
в першій половині дня облистнені
частини стебла. Зібрану траву су-

шать під укриттям на вільному
повітрі або в провітрюваному при-
міщенні. Сухої трави виходить
14—15 % . Готову сировину збе-
рігають у добре закритих банках
або бляшанках. Строк придатно-
сті — 1 рік. Рослина неофіци-
нальна.
Хімічний склад. Сушена трава
м'яти водяної містить ефірну олію
(до 1 % ), дубильні речовини (7 % ),
ліноленову, лінолову, масляну,
міристинову, пальмітинову та ін-
ші кислоти й нітрат калію. Голов-
ними складовими частинами ефір-
ної олії є вільний ліналоол (бл.
36 % ), ліналілацетат (бл. 10 %),
карвон та сесквітерпени. Ментолу
в ефірній олії м'яти водяної немає.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
м'ята водяна застосовується май-
же так само, як і м'ята перцева.
Найчастіше настій трави м'яти
водяної вживають як жовчогінний
засіб, при шлунково-кишкових
розладах, при болях і спазмах у
шлунку й кишечнику, при метео-
ризмі й проносах та при серце-
биттях. При болях у шлунку м'ята
водяна вважається ефективні-
шою за м'яту перцеву. Зовнішньо,
у вигляді мазі, м'яту використо-
вують для гоєння ран та лікуван-
ня ерозій шийки матки (спосіб
приготування мазі див. у статті
М'ята польова).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2 сто-
лові ложки сировини на 200 мл окропу)
по 1 склянці на день ковтками (пити
теплим!).
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М'ЯТА ПЕРЦЕВА,
м'ята холодна;
мята перечная
Mentha piperita —
багаторічна трав'яниста опушена
рослина родини губоцвітих.
Стебло підведене, чотиригранне,
галузисте, часто червонувате, 30—
55 см заввишки. Листки супро-
тивні, короткочерешкові, яйце-
видно-довгасті або ланцетні, не-
рівно-гостропилчасті, зісподу по
жилках коротковолосисті. Квітки
дрібні, майже стерильні (плоди
утворюються дуже рідко), зібрані
на верхівці стебла в кільця, що ут-
ворюють густе, перерване лише
при основі, колосовидне суцвіт-
тя; чашечка правильна, п'ятизуб-
часта, з десятьма поздовжніми
жилками; віночок майже пра-
вильний, з тупим чотири- або
п'ятилопатевим відгином, черво-
но-фіолетовий з білуватою тру-
бочкою. Плід складається з 4
однонасінних горішковидних час-
ток. Цвіте у червні — липні.
Поширення. М'ята перцева в ди-
кому стані не росте. Являє собою
гібрид, одержаний від схрещу-
вання м'яти водяної (Mentha
aquatica) з м'ятою колосковою
(Mentha spicata) або зеленою
(Mentha viridis). У лісостепових
районах України її вирощують як
ефіроолійну рослину.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
траву (Herba Menthae piperitael
і листя (Folia Menthae piperitae)
м'яти перцевої. Заготовляють си-
ровину, коли половина квіток у
суцвітті вже розпуститься, а реш-
та ще перебуває в стадії буто-
нізації. Свіжу або сушену траву
використовують як сировину для
добування ефірної олії. Щоб одер-
жати листя, яке використовують
для виготовлення галенових пре-
паратів, сушену траву обмоло-
чують і стебла відкидають. Сухого
листя виходить 7—8 % . Зберіга-
ють його у щільно закритих бан-
ках чи бляшанках у сухому тем-
ному місці. Строк придатності —
2 роки. Сировина є у продажу
в аптеках.

Хімічний склад. Листя м'яти пер-
цевої містить до 2,75 % ефірної
олії, у складі якої є ментол (віль-
ний і у вигляді складних ефірів
оцтової і валеріанової кислот),
пінени, лимонен, феландрен, ци-
неол, дипентен, пулегон та інші
терпеноїди. Крім того, у листі
м'яти перцевої є флавоноїди, ур-
солова і олеанолова кислоти, бе-
таїн, каротин, гесперидин, ду-
бильні речовини й мікроелементи
(мідь, марганець, стронцій та
інші).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Терапевтична актив-
ність м'яти перцевої зумовлена
комплексом біологічно активних

речовин, серед яких першочерго-
ве значення має ментол, який на-
лежить до групи терпенів і має
притаманні цій групі речовин по-
дразні, антисептичні й анестезую-
чі властивості. Подразна дія мен-
толу вибіркова. В першу чергу по-
дразнюються терморецептори сли-
зових оболонок і шкіри, й це зу-
мовлює відчуття охолодження,
яке супроводиться рефлекторним
звуженням судин, а потім розви-
вається паління, слідом за яким
настає легка анестезія. Як зовніш-
ній засіб настій м'яти перцевої
вживають для полоскання рото-
вої порожнини при поганому за-
паху з рота, для ванн, обмивань
і компресів при сверблячці, ней-
родерміті та екземі. Терапевтич-
ний ефект можна в цих випадках
значно посилити одночасним пе-
роральним застосуванням настою
(по півсклянки 4 рази на день).
При поганому запаху з рота бол-
гарські лікарі рекомендують по-
лоскати ротову порожнину насто-
єм м'яти на червоному вині й од-
ночасно приймати цей настій усе-
редину по 1 столовій ложці 2—3
рази на день. Свіже листя м'яти
прикладають до лоба при сильно-
му головному болі, а сік із свіжого
листя використовують для змащу-
вання ділянок шкіри, уражених
поверхневими неускладненими
мікозами. Широко використову-
ється м'ята і для перорального за-
стосування. При прийманні всере-
дину препарати м'яти підсилюють
секрецію травних залоз, збуджу-
ють апетит, прискорюють еваку-
ацію шлункового та кишкового
вмісту (посилюють перистальти-
ку), пригнічують процеси гниття
й бродіння в травному каналі (ді-
ють вітрогінно), знижують тонус
гладеньких м'язів кишечника,
жовчно- та сечовивідних шляхів
(діють спазмолітично), посилю-
ють жовчотворну функцію печін-
ки і виділення жовчі у дванад-
цятипалу кишку (цікаво, що жов-
чогінні властивості ментолу знач-
но поступаються перед жовчогін-
ними властивостями еквівалент-
ної кількості листя м'яти), вияв-
ляють седативну і слабку гіпотен-
зивну дію. Пероральне лікування
препаратами м'яти перцевої по-
казане при захворюваннях шлун-
ково-кишкового тракту (нудота
різного походження, блювання
у вагітних, кишкові коліки, метео-
ризм, катаральні стани травного
каналу, нестравність жирів та ін-
ші захворювання, які супрово-
дяться спазмами) і печінки (холе-
цистит, гепатит і холангіт різного
походження, жовчнокам'яна хво-
роба і жовтяниця), при нервовому
збудженні, безсонні та різних нев-
ротичних станах. Ментол викори-
стовують як легкий рефлекторний
судинорозширювальний засіб при
стенокардії й хворобах, пов'яза-

них зі спазмами судин голов-
ного мозку. Листя м'яти входить
до складу вітрогінних чаїв,
потогінного чаю, жовчогінного
чаю, заспокійливих ча'ів, шлунко-
вого чаю. М'ятну олію і ментол
використовують per se або у скла-
ді- фітопрепаратів і комплексних
лікувальних засобів. Слід пам'ята-
ти, що передозування ментолу або
інших препаратів м'яти може
спричинити шкідливі побічні яви-
ща місцевого і загальнорезорбтив-
ного характеру. Протипоказано
змащувати ментолом слизові обо-
лонки носа і носоглотки у дітей,
оскільки можливі рефлекторне
пригнічення і зупинка дихання.
З віком загроза отруєння менто-
лом зменшується.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій із листя (5 г, або
половина столової ложки сировини на
200 мл окропу) по половині або трети-
ні склянки 2—3 рази на день за 15 хви-
лин до їди; олію м'яти перцевої (Oleum
Menthae piperitae) по 1—3 краплі на
прийом як вітрогінний засіб; таблетки
м'ятні (Tabulettae olei Menthae) по 1—2
таблетки на прийом під язик як заспо-
кійливий і спазмолітичний засіб при
нудоті і блюванні, спазмах гладеньких
м'язів; м'ятні краплі (Tinctura Menthae
piperitae) по 10 —15 крапель на прийом
при невралгічних болях; ментол (Меn-
tholum) по 2—З краплі 5 % -ного спир-
тового розчину на грудочці цукру під
язик при стенокардії та як заспокій-
ливий засіб; таблетки «Пектусин» (Ta-
bulettae «Pectusinum») призначають при
запальних захворюваннях верхніх ди-
хальних шляхів (тримають у роті до
повного розсмоктування); валідол (Va-
lidolum) no 4—5 крапель на грудочці
цукру або по 1 таблетці при стенокардії,
неврозах, істерії та як протиблювот-
ний засіб при морській і повітряній
хворобі (тримають у роті до повного
розсмоктування); оліметин (Olimeti-
num) призначають при нирковокам'я-
ній та жовчнокам'яній хворобі (див.
статтю Маслина європейська); «краплі
Зеленіна» по 20—25 крапель 2—3 рази
на день при неврозах серця, що супро-
водяться брадикардією; корвалол (Сог-
valotum) призначають при неврозах з
підвищеною збудливістю, нерізко ви-
ражених спазмах коронарних судин,
тахікардії, безсонні й гіпертонічній хво-
робі в початковій стадії та при спаз-
мах кишечника (див. статтю Вале-
ріана лікарська).

ЗОВНІШНЬО — ванни з відвару (50 г
листя на 1 відро води); полоскання
настоєм листя на червоному вині (го-
тують у співвідношенні 1 : 10); компре-
си, обмивання і полоскання настоєм
листя на воді (1 столова ложка сиро-
вини на 0,5 л окропу, настоюють 1 го-
дину, проціджують): олія м'яти перце-
вої як освіжаючий та антисептичний
засіб входить до складу полоскань,
зубних порошків і паст; м'ятна вода
(Aqua Menthae piperitae) для полоскан-
ня ротової порожнини; краплі зубні —
по 2— 3 краплі на кусочку вати вкла-
дають у дупло хворого зуба; ментол
застосовують як болетамувальний (від-
тяжний) засіб при невралгіях, міалгіях
і артралгіях (розтирання 2 % -ним спир-
товим розчином або 10 % -ною олійною
суспензією), при сверблячих дермато-
зах (натирання 0,5 %-ним спиртовим
розчином або 1 % -ною ланоліново-
вазеліновою маззю), при мігрені (нати-
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рають скроні ментоловим олівцем) та
як протизапальний засіб при запальних
захворюваннях верхніх дихальних шля-
хів (змащування, інгаляції, закапування
у ніс); бороментол (Borromentholum) за-
стосовують як антисептичний і боле-
тамувальний засіб для змащування шкі-
ри при сверблячці, невралгії та для зма-
щування слизової оболонки носа при
ринітах; краплі «евкатол» (Guttae Euca-
tolum) для полоскання при запальних
захворюваннях верхніх дихальних шля-
хів (5—10 крапель на склянку води); ме-
новазин (Menovasinum) для розтирань
(2—3 рази на день) при невралгіях,
міалгіях, артралгіях, сверблячих дерма-
тозах; аерозоль «камфомен» (Aeroso-
lum «Camphomenum») для лікування за-
пальних захворювань верхніх дихаль-
них шляхів, головним чином гострих
ринітів і фарингітів (інгаляції прово-
дять 3—4 рази на добу після їди; дітям
до 5 років і хворим, які працюють в
умовах підвищеного запилення повітря,
призначати препарат не рекомендуєть-
ся); інгакамф (кишеньковий інгалятор)
застосовують для інгаляцій при гострих
ринітах: мазь «Ефкамон» (Unguentum
«Efcamonum») для розтирань при артри-
тах, міозитах, невралгіях тощо (втира-
ють у шкіру по 2—3 г 2—3 рази на
день і покривають теплою пов'язкою);
валідол використовують у вигляді 5—
10 % -ного спиртового розчину для за-
спокоєння свербежу шкіри; мазь «Гев-
камен» (Unguentum «Geucamenum») для
розтирань при невралгіях, міалгіях
тощо.

М'ЯТА ПОЛЬОВА
мята полевая
Mentha arvensis —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Стебло ви-
східне або прямостояче, розгалу-
жене, голе або опушене, 15—60 см
заввишки. Листка супротивні,
прості, яйцевидні або видовжено-
еліптйчні, волосисті, пилчасті, на
верхівці — гострі, короткочереш-
кові; верхні — сидячі. Квітки зи-
гоморфні (див. статтю Зигоморф-
на квітка), дрібні, лілові або ро-
жево-лілові, у щільних розсуну-
тих кільцях. Плід — горішок. Цві-
те у червні — серпні.
Поширення. Росте на берегах во-
дойм, у заплавних лісах і на луках
по всій території України (в Кри-
му — рідко).

Заготівля і зберігання. Викори-
стовують листя, зібране на почат-
ку цвітіння рослини. Зрізують усю
надземну частину, потім обрива-
ють листя, розкладають тонким
шаром і сушать. Зберігати в щіль-
но закритій тарі. Строк придат-
ності — 2 роки. Рослина неофіци-
нальна.
Хімічний склад. Листки містять
ефірну олію, гесперидин, рамнозу,
глюкозу, бетаїн, каротин тощо. До
складу ефірної олії входить мен-
тол.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати М. п. ма-
ють спазмолітичні, знеболювальні
й антисептичні властивості. На-
стій листя використовують у на-
родній медицині як заспокійли-
вий, протисудомний, потогінний
і сечогінний засіб, при простуді,
нудотах, болях у шлунку та про-
носі, для поліпшення апетиту,
а місцево — при свербінні.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій листя (1 столо-
ва ложка сировини на 200 мл окропу,
настоюють 20 хв, проціджують) по
1/2—1 склянці 3 рази на день за 15 хв
до їди. ЗОВНІШНЬО — олія (10 %-ну
настойку листя М. п. змішують у рів-
них кількостях з прованською або со-
няшниковою олією і випарюють спирт
на водяній бані) для лікування ран і
ерозій шийки матки.
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М'ЯТА ХОЛОДНА —
багаторічна трав'яниста опушена
рослина родини губоцвітих. Те
саме, що й м'ята перцева.
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М'ЯТОЧНИК ЧОРНИЙ
белокудренник чёрный
Ballota піgrа, синонім — В. ru-
deralis —
багаторічна трав'яниста коротко-
волосиста рослина родини губо-
цвітих. Стебло висхідне, розгалу-
жене, 50—120 см заввишки. Лист-
ки супротивні, короткочерешко-
ві, прості, яйцевидні, по краю
зарубчасто-пилчасті, зморшкува-
ті. Квітки з лінійно-шиловидними
приквітками, двостатеві, непра-
вильні, в пазушних півзонтиках,
що утворюють несправжні кільця,
які на кінцях стебла та гілок збли-
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жені; віночок бруднувато-роже-
вий, зрідка білий, волосистий, з
трубочкою, не довшою за чашеч-
ку, двогубий; верхня губа довга-
ста, трохи шоломовидна, дволопа-
тева, виїмчаста, нижня — трило-
патева, з великою, обернено-сер-
цевидною лопаттю. Чашечка з 10
жилками, 7 —10 мм завдовжки;
зубці її ланцетні, 2—4 мм завдов-
жки, відтягнуто-загострені, від-
стовбурчені, з жорстким вістрям,
у 2—2,5 рази коротші за трубочку.
Плід складається з 4 однонасінних
горішковидних часточок. Цвіте
у червні — серпні.
Поширення. М'яточник чорний
росте майже по всій території
України на засмічених місцях,
біля доріг, по ярах, на схилах.
Сировина. Для лікарських потреб
використовують траву м'яточника
(Herba Ballotae), яку заготовляють
під час цвітіння рослини. Сушать
сировину під укриттям на вільно-
му повітрі або в приміщенні з доб-
рою вентиляцією. Рослина неофі-
цинальна.

Хімічний склад. Трава м'яточника
містить ефірну олію, гіркі й ду-
бильні речовини, пектини та яб-
лучну кислоту.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Показання до при-
значення м'яточника чорного збі-
гаються з показаннями для шанд-
ри звичайної або меліси лікар-
ської, але з фармацевтичною ме-
тою змішувати або заміняти одну
рослину іншою не можна. Най-
частіше м'яточник використову-
ють як седативний, спазмолітич-
ний і тонізуючий засіб. Настій
трави або порошок вживають при
станах надмірного нервового
збудження, іпохондрії, безсонні,
зумовленому нервовим напружен-
ням та нав'язливими думками, при
спазмах шлунка і шлункового
тракту, болісних менструаціях,
вазомоторних розладах. Зовніш-
ньо, як болетамувальний засіб,
траву м'яточника використовують
для ванн при ломоті в суглобах
і м'язах, для припарок при рев-
матизмі, ішіасі тощо.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО —настій трави (10 г си-
ровини настоюють 20 хвилин на склян-
ці окропу) по три чверті склянки 2—
4 рази на день; порошок з трави прий-
мають по 1 г з водою 2—4 рази на
день.
ЗОВНІШНЬО — розпарену траву за-
гортають у марлю і прикладають до
хворих місць; відвар трави (100 г сиро-
вини на 2 л окропу, варити 5—10 хви-
лин) для лікувальної загальної ванни
(температура води 36—39º, тривалість
процедури 15—20 хвилин, приймати 2—
З рази на тиждень до настання тера-
певтичного ефекту).
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НАГІДКИ ЛІКАРСЬКІ,
крокіс, календула;
ноготки лекарственные
Calendula olficinalis —
однорічна трав'яниста з сильним
своєрідним запахом рослина ро-
дини айстрових (складноцвітих).
Стебло округле, прямостояче,
розгалужене, 30—60 см заввиш-
ки. Листки чергові, нижні ви-
довженооберненояйцевидні, че-
решкові; верхні — ланцетовидні,
сидячі. Квітки золотаво-жовті або
оранжеві, зібрані у верхівкові
кошики; крайові квітки язичкові,
маточкові, розміщені в 2—3 ря-
ди, плідні; серединні — трубчасті,
двостатеві, безплідні. Плід— сі-
м'янка. Цвіте у червні — жовтні.
Поширення. Нагідки лікарські по-
ходять з Центральної і Південної
Європи. По всій території України
їх розводять у садах і на городах
як декоративну рослину, часом
вони дичавіють. Для лікарських
потреб вирощують у спеціалізо-
ваних радгоспах.
Заготівля і зберігання. З лікуваль-
ною метою використовують квіт-
кові кошики нагідок (Flores Са-
lendulae), зібрані, коли вони вже
повністю розкрилися. Після по-
переднього пров'ялювання на сон-
ці сировину сушать у затінку на
вільному повітрі або у провітрю-
ваному приміщенні, розстилаючи
тонким шаром і час від часу пере-
мішуючи. Штучне сушіння про-
водять при температурі 40—45°.
Сухих кошиків виходить 14—

15 % . Сировина відпускається ап-
теками. Строк придатності —
1 рік.
Хімічний склад. Квітки нагідок
містять близько 3 % каротиної-
дів (каротин, лікопін, віолаксан-
тин, цитраксантин, рубіксантин,
флавохром), флавоноїди (нарци-
син, рамнетин, ізорамнетин-3-три-
глюкозид, ізокверцитрин та ін-
ші), ефірну олію (близько 0,02 % ),
сапоніни, гірку речовину кален-
ден, смолисті (до 3,44 % ) і ду-
бильні речовини, слиз (до 2,5%),
інулін, органічні кислоти (яблуч-
ну, саліцилову, пентадецилову),
фітостерини, ферменти, вітамін С,
алкалоїди та тритерпендіоли (ар-
нідіол, фараціол).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Нагідки лікарські ма-
ють протизапальні, бактерицидні,
ранозагоювальні, спазмолітичні,
гіпотензивні, кардіотонічні й се-
дативні властивості, підвищують
метаболічну функцію печінки
(підвищується секреторна і ви-
дільна функції, зменшується кон-
центрація білірубіну і холестери-
ну в жовчі). Широка терапевтична
активність нагідок пояснюється
наявністю в них значної кілько-
сті каротиноїдів, флавоноїдів і са-
ліцилової кислоти, вітамінів та ін-
ших сполук. Особливо широко
використовують нагідки для міс-
цевого лікування. При тріщинах
шкіри й герпесі у стадії висипання
пухирців і утворення виразок ви-
користовують 10 % -ний настій
квіткових кошиків на рослинній
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олії, а при вуграх та інфекційній
тріщині в куточках рота — 20 % -
ний настій. Розведеною настойкою
(1 чайна ложка настойки на склян-
ку перевареної води) лікують ви-
разку гомілки, висівковидний ли-
шай і жирну себорею обличчя,
екзему, гноячкові висипи на шкірі
та відмороження, полощуть рото-
ву порожнину і горло (через кож-
ні півтори — дві години) при аф-
тозних стоматитах, гінгівітах, піо-
реї, запально-дистрофічних фор-
мах пародонтозу, тонзилітах і ан-
гінах, спринцюються при ерозії
шийки матки і трихомонадному
кольпіті, роблять ванночки і мік-
роклізми (до і після випорожнен-
ня) при проктиті, парапроктиті й
тріщинах відхідника, компреси і
ванночки для очей при блефари-
тах, кон'юнктивітах і ячмінцях {в
очній практиці використовують
розчин подвійної міцності —
1 чайна ложка настойки на пів-
склянки перевареної води). Для
полоскання ротової порожнини
і горла, мікроклізм і спринцювань
можна використовувати й 10 —
20 % -ний водний настій квіткових
кошиків (для спринцювання на-
стій розводять перевареною во-
дою у співвідношенні 1 : 5). При
лікуванні ангін препарати нагідок
застосовують як самостійні засоби
або в поєднанні з сульфаніламід-
ними препаратами та антибіоти-
ками. Терапевтичний ефект при
місцевому лікуванні виразки го-
мілки, тріщин шкіри і гноячкових
висипів на шкірі можна значно
посилити одночасним прийман-
ням усередину настойки або на-
стою нагідок. Ластовиння на об-
личчі і руках виводять щоденним
дворазовим (вранці і ввечері) зма-
щуванням уражених місць соком
із свіжого листя нагідток, зміша-
ним порівну з соком лимона, ягід
порічок і мигдалевою олією. З го-
тових аптечних препаратів, крім
зазначеної вище настойки, для
місцевих процедур використову-
ють мазь каріофіленову (проти-
запальний засіб, що сприяє усу-
ненню сверблячки і зменшенню
інфільтрації при дерматитах, ек-
земі, трофічних виразках) і мазь
«календула». При ряді захворю-
вань проводять пероральне ліку-
вання нагідками. Застосування на-
гідок показане і дає, в цьому ви-
падку, добрий терапевтичний
ефект при гастритах, виразковій
хворобі шлунка і дванадцятипалої
кишки, колітах, ентероколітах,
захворюваннях печінки і жовчних
шляхів. Особливо добрий терапев-
тичний ефект спостерігається при
використанні нагідок у суміші з
ромашкою лікарською і деревієм
звичайним. З успіхом застосо-
вують нагідки при серцево-судин-
них захворюваннях, що супро-
водяться серцебиттям, задишкою
і набряками. В акушерстві й гіне-

кології настій або настойку нагі-
док дають усередину при неспин-
ному блюванні у вагітних (п'ють
перед їдою протягом 2—3 тижнів),
дисменореї (п'ють 3 рази на день
за 5—7 днів до початку менстру-
ації), при гіпертонічній хворобі
та безсонні в період клімаксу.
В народній медицині, крім усіх
вищезазначених випадків, настій
і настойку квіткових кошиків на-
гідок дають усередину при афтозі,
бронхіті, скрофульозі, рахіті, жов-
тяниці, хворобах сечового міхура
(утворення каменів і піску) і се-
лезінки, нервовій гарячці та запа-
мороченні. З готових препаратів
застосовують таблетки «кафе-
рид», запропоновані для лікуван-
ня анемії, і калефлон — протиза-
пальний засіб, що стимулює й ре-
паративні процеси при виразковій
хворобі шлунка і дванадцятипалої
кишки та при хронічних гастритах
у фазі загострення. Широко вико-
ристовують нагідки і в гомеопатії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку (готують на
70 % -ному спирті у співвідношенні
1 : 10) по 15—20 крапель 3—4 рази на
донь; настій (2 столові ложки сировини
настоюють 2 години на 400 мл окропу,
проціджують, охолоджують) по пів-
склянки 4 рази на день до їди; ка-
лефлон (Caleflonum) по 0,1—0,2 г три
рази на день після їди протягом 3—4
(6) тижнів; таблетки «каферид» (Та-
bulettae «Caferidum») no 1 таблетці 2—
З рази на день після їди. ЗОВНІШНЬО —
настій квіткових кошиків на рослинній
олії (готують у співвідношенні 1 : 5 або

1 : 10, настоюючи на сонці 2 тижні| для
змащування уражених ділянок тіла;
розчин (1 чайна ложка настойки на
склянку перевареної води) для полоска-
ння, компресів, промивання, примочок,
ванночок, клізм і спринцювання; настій
квіткових кошиків (20—40 г сировини
на 200 мл окропу) для полоскання,
компресів, промивання, примочок,
клізм і спринцювання (в останньому
випадку настій перед вживанням роз-
водять перевареною водою у співвідно-
шенні 1 : 5); настій квіткових кошиків
(З чайні ложки на 200 мл окропу, на-
стоюють 30 хвилин, проціджують, охо-
лоджують) для компресів при надмір-
ній жирності шкіри обличчя: три чайні
ложки суміші квіткових кошиків нагі-
док, трави лободи доброго Генріха і
шишок хмелю звичайного (взятих по-
рівну) заливають склянкою окропу, на-
стоюють 30 хвилин, проціджують, охо-
лоджують і застосовують так, як у по-
передньому прописі; маска для облич-
чя при надмірній жирності шкіри:
настій квіткових кошиків нагідок (3 чай-
ні ложки на 20 мл окропу) змішують
з порошком сухого молока, крохмалем
або борошном і одержану кашку на-
носять на обличчя, а через 15 — 20 хви-
лин змивають (так само можна вико-
ристовувати і наведений вище настій
суміші квіткових кошиків нагідок, трави
лободи доброго Генріха і шишок хмелю
звичайного); мазь «календула» (Un-
guentum «Calendula») для змащування
при порізах, опіках тощо; мазь каро-
філенова (Unguentum Carophyleni 5 %
aut 10 % ) для змащування уражених
ділянок 1—2 рази на день протягом 1 —
2 тижнів (при трофічних виразках —
2—6 тижнів).
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НАПЕРСТЯНКА ВЕЛИКО-
KBITKOBA
наперстянка крупноцветковая
Digitalis granditlora —
багаторічна трав'яниста рослина
родини ранникових. Стебло пря-
ме, просте, 40—100 см заввишки.
Листки чергові, великі (5—20 см
завдовжки і 2—5 см завширшки),
видовженоеліптичні або яйце-
видно-ланцетовидні, дрібнопилко-
виднозубчасті; прикореневі — при
основі звужені в короткий чере-
шок, стеблові — напівстеблооб-
гортні, сидячі, по головній жилці
залозисто-пухнасті. Квітки дво-
статеві, трохи неправильні, гори-
зонтально відхилені або пониклі,
зібрані в довге однобічне гроно;
віночок трубчасто-дзвониковид-
ний короткодвогубий, 3—4 см
завдовжки, блідо-жовтий, усере-
дині — з буруватими жилками,
зовні — разом з чашечкою залози-
сто-пухнастий, майже в 4 рази
більший за чашечку. Плід — дво-
гнізда коробочка. Цвіте у черв-
ні — серпні.

Поширення. Наперстянка велико-
квіткова росте на Поліссі, в пів-
нічній частині Лісостепу та в Кар-
патах у мішаних і листяних лісах,
серед чагарників.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
листя наперстянки (Folium Digita-
lis grandiflorae). Заготовляють
стеблові (у рослин другого і на-
ступних років життя) і прикоре-
неві (у рослин першого року жит-
тя) листки відповідно у червні —
липні та в серпні — вересні. Від-
разу після збирання листки су-
шать у затінку на протязі або в су-
шарках при температурі 55—60 °.
Сухого листя виходить 19—20 % .
Готову сировину треба зберігати
в сухому! приміщенні без доступу
світла. Строк придатності — 2 ро-
ки (підлягає щорічному переконт-
ролю!) .
Хімічний склад, фармакологічні
властивості і використання, лі-
карські форми і застосування —
усе так, як у статті Наперстянка
пурпурова.

7 6 2

НАПЕРСТЯНКА ПУРПУРОВА
наперстянка пурпурная
Digitalis purpurea—
дворічна трав'яниста рослина ро-
дини ранникових. Стебло пряме,
мало розгалужене, рідше просте,
сіроповстисте, 50—150 см зав-
вишки. Листки прості, по краю
зубчасто-зарубчасті, зморшкува-
ті, з обох боків вкриті м'якими
волосками; прикореневі листки на
довгих крилатих черешках, яйце-
видні або яйцевидно-ланцетні,
гострі, 12—20(30) см завдовжки
і 3—7 см завширшки, зібрані в ро-
зетку; стеблові листки — чергові;
нижні — черешкові, верхні — си-
дячі і поступово переходять у при-
квітки. Квітки двостатеві, не-
правильні, пониклі, сидять у па-
зухах приквіткових листків по
одній і утворюють однобічне
гроно завдовжки 50—80 см і біль-
ше. Віночок двогубий, трубчасто-
дзвониковидний, 4—5 см завдовж-
ки і 2—3 см завширшки, зовні
пурпуровий, рідше — рожевий або
білий, на внутрішній поверхні має
темно-червоні плями з білою об-
лямівкою; верхня губа широка, ко-
ротка, закруглена, цілісна або тро-
хи виїмчаста, нижня — трилопа-
тева (середня лопать витягнута,
з внутрішнього боку — з пучком
густих довгих волосків). Плід —
двогнізда коробочка. Цвіте у черв-
ні — липні.
Поширення. Наперстянку пурпу-
рову вирощують у спеціалізова-
них радгоспах як лікарську рос-
лину.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
листя наперстянки (Folium Digita-
lis purpureae). Збирають сировину
(обов'язково без черешків) двічі
на рік: у рослин першого року
вегетації — в кінці літа (коли
листки досягнуть стандартної дов-
жини 20 см) і восени (не пізніше
вересня), а у рослин другого року
вегетації — у фазі утворення па-
гонів і у фазі масового цвітіння.
Зібране листя швидко сушать у су-
шарках спочатку при температурі
55—60 ° (30 хвилин), а потім до-
сушують при температурі 40 °. Су-
хого листя виходить 20—22 % . Го-
тову сировину треба зберігати
в сухому (!) приміщенні (при зво-
ложенні біологічна активність си-
ровини знижується) без доступу
світла. Строк придатності — 2 ро-
ки (підлягає щорічному пере-
контролю!).
Хімічний склад. Листя наперстян-
ки пурпурової містить серцеві
глікозиди (пурпуреаглікозиди А і
В, які в процесі сушіння і збе-
рігання від дії ферментів пере-
творюються відповідно на ди-
гітоксин і гітоксин), стероїдні
сапоніни (дигітонін, дигонін, гі-
тонін), флавоноїди (лютеолін, 7-
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глікозидлютеолін), холін, органіч-
ні кислоти та інші сполуки.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Діючими речовинами
наперстянки пурпурової є гліко-
зиди серцевої дії. Найактивніша
терапевтична роль належить ди-
гітоксину й гітоксину. Особливі-
стю глікозидів наперстянки пур-
пурової (рівною мірою це сто-
сується й інших видів наперстян-
ки) є їхня здатність посилювати
скорочення серцевого м'яза, одно-
часно зменшуючи їх кількість, що
сприяє, з одного боку, кращому
відпочинку серця, а з другого —
більшому його кровонаповненню.
Це зумовлює збільшення об'єму
крові, що виштовхується в аорту,
прискорення течії крові, знижен-
ня венозного тиску. Внаслідок
нормалізації гемодинаміки й роз-
ширення ниркових судин відчутно
збільшується сечовиділення, що
приводить до зникнення або змен-
шення набряків. За фізико-хіміч-
ними властивостями глікозиди на-
перстянки належать до групи лі-
пофільних глікозидів. Вони добре
всмоктуються і не руйнуються
в шлунково-кишковому тракті,
швидко вступають у взаємодію з
білками плазми, отже є досить
ефективними при прийманні все-
редину (у разі неможливості
введення у шлунок, наприклад,
при блюванні, їх вводять ректаль-
но), їхня дія починає проявлятися
через 2—4 години, досягає мак-
симуму через 8—12 годин, а пов-
ністю припиняється через 14—
21 день. Порушення видільної
функції нирок мало впливає на
екскрецію глікозидів, оскільки з
сечею вони виділяються в незнач-
ній кількості. Після всмоктування
в кишечнику значна кількість їх
надходить у печінку й виділяється
з жовчю, а потім знову реабсор-
бується в шлунково-кишковому
тракті. Одночасна наявність від-
мічених властивостей дає повне
право називати наперстянку «ко-
ролем серцевих засобів». Пока-
заннями до призначення препара-
тів є хронічна серцева недостат-
ність різного походження, парок-
сизмальна тахікардія. Слід пам'я-
тати, що препарати наперстянки
мають високу кумулятивну здат-
ність і токсичність, а тому прий-
мати їх можна тільки за призна-
ченням лікаря.
Лікарські форми і застосування.
Порошок з листя наперстянки пурпу-
рової (Pulvis foliorum Digitalis) призна-
чають усередину дорослим по 0,05—
0,1 г на прийом 3—4 рази на день (після
досягнення необхідного ефекту — спо-
вільнення пульсу, збільшення сечови-
ділення, зменшення задишки — призна-
чають підтримуючу дозу, яку добира-
ють індивідуально). Дітям призначають
від 0,005 до 0,06 г на прийом залежно
від віку: до 1 року — по 0,005—0,01 г;
від 2 до 5 років — по 0,02—0,03 г; від
6 до 12 років — по 0,03—0,06 г на прий-

ом. Найвищі дози для дорослих: разова
0,1 г, добова 0,5.
Найвищі дози для дітей: віком до
6 місяців — разова 0,005 г добова —
0,02 г; від 6 місяців до 1 року — разова
0,01 г, добова — 0,04 г; віком 2 роки —
разова 0,02 г, добова — 0,08 г; 3—4 ро-
ки — разова 0,03 г, добова — 0,12 г;
5—6 років — разова 0,04 г, добова —
0,16 г; 7—9 років — разова 0,05 г, до-
бова —0,2 г; 10—14 років — разова
0,05—0,075 г, добова—0,2—0,3 г. У ра-
зі неможливості перорального прийо-
му препарат призначають ректально
в свічках.
Настій із листя наперстянки (Infusum
foliorum Digitalis) — 0,5—1 г сировини
на 180 мл води, призначають по 1 сто-
ловій ложці 3—4 рази на день. Настій
для дітей готують з розрахунку 0,1 —
0,4 г листя на 100 мл води і дають по
1 чайній — 1 десертній ложці 3—4 рази
на день. У разі неможливості перо-
рального прийому настій призначають
ректально в клізмах.
Дигітоксин (Digitoxinum) призначають
усередину у вигляді таблеток, що міс-
тять по 0,1 мг препарату. У зв'язку
з високою кумулятивною здатністю
дигітоксину лікування цим препаратом
здійснюють з урахуванням індивідуаль-
них особливостей кожного хворого.
Разом з тим існують і загальноприй-
няті схеми застосування дигітоксину.
Найуживаніша з них така: в 1-й день —
6—8 таблеток по 0,1 мг (4 таблетки
відразу і по 1—2 таблетки через кожні
6—8 годин), у 2-й і 3-й дні — по 4—5 таб-
леток. Після досягнення необхідного
ефекту (сповільнення пульсу, збільшен-
ня сечовиділення, зменшення задишки)
призначають підтримуючу дозу (1 таб-
летку на день або чергують: один
день — 2 таблетки, другий день — 1 таб-
летку). Хворим з явищами диспепсії
або застою у ворітній вені дигітоксин
призначають у свічках (Suppositoria
Digitoxini 0,00015). Вводять у пряму
кишку по 1—2 свічки 1—2 рази на день
протягом перших 2—5 днів з наступним
зменшенням дози до 1 —2 свічок на день
(дозу треба добирати індивідуально!).
Найвищі дози дигітоксину для дорос-
лих усередину: разова — 0,5 мг, добо-
ва — 1 мг.

Гітоксин (Gitoxinum) призначають усе-
редину, починаючи з 0,0002—0,0004 г
на добу з наступним зменшенням дози
до 0,0002—0,0001 г на добу. Після до-
сягнення необхідного ефекту добира-
ють індивідуальну підтримуючу дозу.
Кордигіт (Cordigitum) призначають усе-
редину по 1/2—1 таблетці 2—4 рази
на день або по 1 свічці 1—2 рази на
день. Кумулятивний ефект кордигіту
значно менший, ніж у дигітоксину.
Приймати препарати наперстянки про-
типоказано при органічних змінах у
серці, зокрема в разі переродження сер-
цевого м'яза та вираженого атероскле-
розу, а також при ендокардиті зі
схильністю до емболії.
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НАПЕРСТЯНКА ШЕРСТИСТА
наперстянка шерстистая
Digitalis lanata —
багаторічна (в культурі — дворіч-
на) трав'яниста рослина родини
ранникових. Стебло пряме, мало
розгалужене, здебільшого темно-
лілове, 60—150 см заввишки. При-
кореневі й нижні стеблові листки
5—12 (20) см завдовжки і 1,5—
3,5 см завширшки, видовжено-
яйцевидні, вкриті, як і верхні
стеблові листки, залозистими во-
лосками, здебільшого цілокраї,
рідше по краю трохи хвилясті або
дрібнозубчасті; верхні стеблові
листки ланцетні, 4—10 см завдов-
жки, сидячі, гострі, поступово
зменшуються і переходять у при-
квітки. Квітки двостатеві, непра-
вильні, на коротких квітконіжках
у пазухах видовженоланцетних
приквітків, зібрані в пірамідальне,
довге, густе, різнобічне гроно. Ві-
ночок трубчасто-дзвониковидний,
20—30 мм завдовжки, коротко-
двогубий; трубочка віночка ку-
лясто здута, буро-жовта, з ліло-
вими жилками; верхня губа негли-
боко розсічена на дві трикутні,
відігнуті догори лопаті, нижня
губа — з маленькими, трикутни-
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ми, боковими, відігнутими назовні
лопатями, з великою білою або ру-
дуватою лопатовидною середньою
лопаттю, майже дорівнює трубоч-
ці віночка. Плід — двогнізда ко-
робочка. Цвіте у липні — серпні.
Поширення. Наперстянку шерсти-
сту вирощують у спеціалізованих
радгоспах як лікарську рослину.
Заготівля і зберігання. Див. статтю
Наперстянка пурпурова.
Хімічний склад. Листя наперстян-
ки шерстистої містить 0,5—1 %
серцевих глікозидів, серед яких
головними є ланатозиди А, В і С
{в процесі сушіння і зберігання
від дії ферментів ланатозиди
А, В і С перетворюються на вто-
ринні, стійкіші глікозиди — дигі-
токсин, гітоксин і дигоксин). В не-
значній кількості листя містить
і інші глікозиди: ланатозиди D і
Е, строспезид, одорозид, гіторин,
глюкогіторин, веродоксин тощо.
Крім того, у листі є стероїдні са-
поніни дигітонін і тигонін.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Діючими речовинами
наперстянки є глікозиди серцевої
дії. З індивідуальних глікозидів
у медичній практиці застосовують
дигоксин, ланатозид С (целанід)
і ацетилдигітоксин, а новогалено-
вий препарат лантозид являє со-
бою спиртовий розчин суми гліко-
зидів, виділених із листя рослини.
За фізіологічною дією глікозиди
наперстянки шерстистої близькі
до глікозидів наперстянки пур-
пурової; їхня головна відмінність
полягає в дещо швидшому всмок-
туванні, меншому кумулятивному
ефекті, виразнішій діуретичній
дії. Через отруйність наперстян-
ки шерстистої лікування нею
провадить лікар.
Самолікування небезпечне!
Лікарські форми і застосування.
Дигоксин {Digoxinum) призначають пе-
рорально і парентерально (внутрішньо-
венно) для купірування приступів па-
роксизмальної тахікардії й при тяжких
формах порушення кровообігу. Всере-
дину дигоксин дають у 1-й день по
0,25 мг (1 таблетку) 4 —5 раз через рівні
проміжки часу (1 —1,25 мг на добу), а в
наступні дні — по 0,25 мг 3—1 раз на
добу. Дозу уточнюють щодня, керу-
ючись показниками електрокардіограм,
дихання та діурезу. Залежно від ефекту
дозу повторюють або поступово змен-
шують її. Після досягнення необхідного
терапевтичного ефекту переходять на
лікування підтримуючими дозами: 0,5—
0,25—0,125 мг на день. Дози для дітей
треба добирати строго індивідуально.
Орієнтовно для «насичення» препарат
використовують з розрахунку 0,05—
0,08 мг/кг і цю кількість вводять за
1—2 дні (метод швидкої дигіталізації)
або за 3—5 днів, а при повільному
«насиченні» — за 6—7 днів. Внутріш-
ньовенно дигоксин дорослим признача-
ють у дозі 0,25—0,5 мг (вводять по-
вільно в 10—20 мл 20 % -ного чи 40 % -но-
го розчину глюкози або ізотонічного
розчину натрій-хлориду). В перші дні
впорскують 1—2 рази на день, у на-
ступні 4—5 днів — по 1 разу на день,

після чого переходять на приймання
препарату всередину в підтримуючих
дозах. Найвища добова доза дигоксину
для дорослих— 1,5 мг. У хворих з нир-
ковою недостатністю дозу дигоксину
зменшують приблизно в два рази.
Целанід (Celanidum) призначають пер-
орально і внутрішньовенно при гострій
і хронічній недостатності кровообігу
2-го і 3-го ступенів, тахісистолічній
формі миготіння передсердь та при су-
правентрикулярній формі пароксиз-
мальної тахікардії. Всередину дають,
починаючи з 0,25—0,5 мг (1—2 таблетки)
або 10 — 25 крапель 0,05 % -ного розчину
3—4 рази на добу. Після досягнення
терапевтичного ефекту (на 2—3-й день
при внутрішньовенному введенні або
на 3— 5-й день при прийомі всередину)
добову дозу зменшують до підтриму-
ючої: 0,4—0,2 мг (2—1 мл 0,02 %-ного
розчину) внутрішньовенно або 0,5—
0,25 мг (2—1 таблетку) чи 40—20—10
крапель 0,05 % -ного розчину всередину.
При тривалій підтримуючій терапії при-
значають усередину по півтаблетки дві-
чі на день. Найвищі дози для дорослих
усередину: разова — 0,0005 (0,5 мг), до-
бова— 0,001 г (1 мг); у вену: разова —
0,0004 г (0,4 мг), добова — 0,0008 г
(0,8 мг).

Ацетилдигітоксин (Acetyldigitoxinum)
призначають перорально і внутрішньо-
венно при тих самих захворюваннях,
що й целанід. Усередину дають у перші
3—5 днів по 0,4—0,8 мг (2—4 таблетки
по 0,2 мг) на добу, потім дозу змен-
шують (залежно від ефекту) до 0,3—
0,2—0,1 мг на добу. Внутрішньовенно
впорскують по 2—4 мл 0,01 % -ного роз-
чину (вводять повільно в 10 мл ізото-
нічного розчину хлориду натрію або
крапельно в 5%-ному розчині глюко-
зи). Після одержання терапевтичного
ефекту переходять на приймання пре-
парату всередину.
Лантозид (Lantosidum) застосовують го-
ловним чином в амбулаторній практиці
для підтримуючої терапії при хронічній
недостатності кровообігу 1, 2 і 3-го сту-
пенів, що супроводиться тахікардією,
тахіаритмією і миготінням передсердь.
Усередину дають по 15—20 крапель 2—
З рази на день. У разі неможливості
перорального прийому (при виникненні
диспепсичних явищ) препарат призна-
чають ректально в клізмах (20—30 кра-
пель у 20 мл ізотонічного розчину
хлориду натрію). Найвищі дози для
дорослих усередину: разова — 25 кра-
пель, добова — 75 крапель. Протипока-
зання для препаратів наперстянки шер-
стистої такі самі, як і для препаратів
наперстянки пурпурової.

НАСТУРКА —
багаторічна (в культурі — одно-
річна) трав'яниста рослина родини
красолевих. Те саме, що й красоля
велика.

НАСТУРЦІЯ ЛІКАРСЬКА
жеруха лекарственная
Nasturtium officinale —
багаторічна трав'яниста рослина
родини капустяних (хрестоцвітих)
заввишки 10—60 см. Стебла ви-
східні, порожнисті, гранчасто-бо-
розенчасті, розгалужені. Листки
чергові, перистороздільні, з дво-
ма — трьома (у нижніх) або дво-
ма — п'ятьма (у верхніх) парами
бокових сегментів; бокові сегмен-
ти еліптичні, сидячі, а верхівко-
вий — яйцевидний, овальний або
округлий, при основі серцевид-
ний, з окремим черешком. Квітки

7 6 5



296

двостатеві, правильні, 4-пелюст-
кові, білі, в короткій китиці на
верхівці стебла. Плід — стручок.
Цвіте з травня по серпень.
Поширення. Настурція лікарська
росте в Карпатах, на Розточчі-
Опіллі, на заході Лісостепу та пів-
денному заході Степу, в Гірському
та в Південному Криму. Росте
вона у стоячій воді на болотах,
біля струмків і озер.
Сировина. Для лікарських потреб
заготовляють траву настурції
(Herba Nasturtii aquaticae). Збира-
ють квітуючі рослини й викори-
стовують у свіжому вигляді, ос-
кільки висушена трава втрачає
значну частину своїх цілющих
властивостей. Рослина неофіци-
нальна.

Хімічний склад. Свіжа трава на-
стурції містить ефірну олію, глю-
козид глюконастурцин, калієву
сіль глюконастурцієвої кислоти
C15H20O9S2K, роданову сполуку,
таніни, цукри, каротин, аскорбіно-
ву кислоту (до 210 мг% ), провіта-
мін А, вітаміни В1 В2 і Е, з хіміч-
них елементів — йод (5 мг% ), ка-
лій, залізо і миш'як.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Настурція лікарська
має протизапальні, діуретичні,
легкі проносні та протиалергічні
властивості. Дослідами доведено,
що рослина має і глистогінні
властивості. Завдяки наявності
гірчичної ефірної олії, значної
кількості вітамінів і хімічних еле-
ментів, особливо йоду, калію і
миш'яку, вживання настурції по-
казано при шкірних захворюван-
нях (хронічні висипи, сверблячі
екземи тощо), при захворюваннях
щитовидної залози, які супро-
водяться гіпофункцією, при ліку-
ванні бронхітів з сильним виді-
ленням гнійного харкотиння, при
гастритах, гострих і хронічних
нефритах, жовчнокам'яній і нир-
ковокам'яній хворобах, жовтяни-
ці, при скорбуті й анемії. Найдо-
цільніша форма застосування на-
стурції — салат з молодого листя
або свіжий сік з її трави. Як кро-
воочисний засіб при хворобах
шкіри дозволяється вживати і на-
стій із свіжої трави. Свіжий сік
трави настурції використовують
для виготовлення мазі, якою ко-
ристуються при опіках.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — свіже листя у формі
салату по 1—2 пригорщі в день про-
тягом 3—4 тижнів; свіжий сік з цілої
рослини по 1 чайній ложці 3 рази на
день; настій із свіжої рослини (20—
40 г на 1 л окропу) по 1 склянці 3 рази
на день.

ЗОВНІШНЬО — мазь (1—2 столові лож-
ки свіжого соку на 50 г вершкового
масла, старанно розтерти) для лікуван-
ня опіків.

766

НЕВІСТОЧКИ —
багаторічна трав'яниста гола або
кучерявоволосиста рослина ро-
дини айстрових (складноцвітих).
Те саме, що й королиця звичайна.

767

НЕЗАБУДКА ПОЛЬОВА
незабудка полевая
Myosotis arvensis —
дворічна, іноді однорічна трав'я-
ниста сірувата густоопушена м'я-
кими і довгими волосками рослина
родини шорсткол-истих. Стебла
прямостоячі, 10—60 см заввишки.
Листки чергові, прості, цілокраї;
прикореневі листки в розетці, дов-
гастоеліптичні, до основи звужені
в крилаті черешки; стеблові —
довгастоланцетні, сидячі. Квітки
двостатеві, правильні, в рідко-
цвітих необлистнених завійках,
які розміщені на верхівках стебел;
квітконіжки майже вдвоє довші
за чашечку. Віночок голубий,
5-лопатевий, з трубочкою, вдвоє
коротшою за чашечку. Плід сухий,
розпадається на 4 горішки. Цвіте
у травні — червні.
Поширення. Незабудка польова
росте по всій території України
як бур'ян на полях, серед чагар-
ників, у гаях.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують траву незабудки,
яку заготовляють під час цвітіння
рослини. Сушать її зразу після
збирання на вільному повітрі у за-
тінку або в теплому приміщенні,
розстилаючи тонким шаром. Рос-
лина неофіцинальна.

Хімічний склад ще не вивчено.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рослину використо-
вують виключно в народній меди-
цині як засіб, що має протиза-
пальні і кровоспинні властивості,
зменшує виділення поту. Настій
трави дають усередину при хро-
нічному бронхіті, кашлі, крово-
харканні й туберкульозі легень,
що супроводиться підвищеним
нічним потовиділенням і схуднен-
ням, та при туберкульозі кишеч-
ника. Як зовнішній засіб настій
трави незабудки застосовують для
обмивання, примочок або ванн
при шкірних висипах і сухій ек-
земі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2 чайні
ложки сировини на 200 мл окропу,
настоюють у термосі 4 години, процід-
жують) по 1 столовій ложці 3—4 рази
на день.
ЗОВНІШНЬО — настій трави (4 столові
ложки сировини на 400 мл окропу,
кип'ятити 10 хвилин, настоювати 2 го-
дини, процідити) для обмивання і при-
мочок.
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НЕОТІАНТА КАПТУРУВАТА
неоттианта клобучковая
Neottianthe cucullata —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Бульби нирковидні, знизу виїм-
часті, вкриті короткими сосочка-
ми. Стебло просте, тонке, гран-
часте, 10—30 см заввишки. Лист-
ків 3—4; з них 2 зближені, за-
гострені, з кількома поздовжніми
жилками, сполученими попереч-
ними жилками; верхні — 1—2 ли-
стки невеликі, лінійно-ланцетні,
гострі. Квітки двостатеві, непра-
вильні, шестироздільні, рожево-
лілові, без запаху, зібрані в щіль-
ний однобічний, 6—20 (24)-квітко-
вий колос. Усі листочки оцвітини
однакової довжини, зібрані шо-
ломом; зовнішні — видовжено-
ланцетні, загострені, 6—8 мм зав-
довжки; внутрішні — лінійні,
вужчі за зовнішні. Губа 7—9 мм
завдовжки, зверху рясно вкрита
дрібними сосочками, глибокотри-
лопатева, з лінійними боковими
та довшого і ширшою середньою
лопаттю. Шпорка спрямована до-
низу, зігнута вперед, від ширшої
основи поступово до кінця звуже-
на і на кінці іноді кулевидно роз-
ширена, коротша за губу і зав'язь.
Плід — коробочка. Цвіте у лип-
ні — серпні.
Поширення. Неотіанта каптуру-
вата — рідкісна, зникаюча росли-
на. Трапляється на Розточчі —
Опіллі, на Поліссі, дуже рідко —
в Правобережному Лісостепу. Ро-
сте переважно в соснових і мі-
шаних лісах. Занесена до Черво-
ної книги Української РСР.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Любка дволиста.

НЕТРЕБА ЗВИЧАЙНА,
зобник, туриця;
дурнишник обыкновенный
Xanthium strumarium —
однорічна трав'яниста шорстка
сірувато-зелена з неприємним за-
пахом рослина родини айстрових
(складноцвітих). Стебло прямо-
стояче, розгалужене, бурувате,
вгорі залозисте. Листки чергові,
черешкові, округло-трикутні або
яйцевидні, при основі серцевидні,
надрізанозубчасті, часто 3—7-ло-
патеві. Квітки трубчасті, дрібні,
зеленаві, одностатеві (рослини од-
нодомні), зібрані в кошики, що
розміщені в пазухах листків пуч-
ками; кошики з тичинковими
квітками — багатоквіткові, оточе-
ні обгорткою з однакових незрос-
лих листочків; з маточковими —
двоквіткові, їхня обгортка зрос-
лолиста. Обгортка плодів сіро-
зелена, овальна до основи і до
верхівки звужена, 10—15 мм зав-

довжки і 5—9 мм завширшки, на
верхівці — з двома прямими роз-
ставленими або зближеними ко-
лючками, рідко вкрита шипиками,
які не доходять до верхівки об-
гортки. Плід — сім'янка. Цвіте
у липні — серпні.
Поширення. Нетреба звичайна
росте по всій території України
на засмічених місцях, на полях,
у садах.
Сировина. Для медичних потреб
заготовляють траву нетреби, зрі-
зуючи облистнену частину стебел
під час цвітіння рослини. Зібрану
сировину використовують свіжою
або сушать під укриттям на віль-
ному повітрі. Рослина неофіци-
нальна.
ХІМІЧНИЙ склад. Трава рослини
містить значну кількість йоду, ал-
калоїди, глікозид ксантострума-
рин, аскорбінову кислоту та інші
речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. З досвіду вітчизняної
і зарубіжної народної медицини
відомо, що трава нетреби звичай-
ної має антимікробні, потогінні,
жарознижуючі та седативні вла-
стивості. Найчастіше настій трави
нетреби п'ють при діареї, дизен-
терії, при хворобах простудного
характеру, при шкірних захворю-
ваннях та хворобах щитовидної
залози. Свіжий сік рослини вва-
жається ефективним засобом від
кропив'янки. Як зовнішній засіб
використовують свіжий сік і на-
стій трави нетреби. Ними змащу-
ють уражені місця при шкірних
захворюваннях (екзема, лишаї,
скрофульозні струпи, рак шкіри,
вугри, висипи, грибкові ураження
тощо). Нетребу звичайну викори-
стовують у гомеопатії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (1 столова лож-
ка висушеної трави на 200 мл окропу,
кип'ятити 10 хвилин) по 1 склянці 2—
З рази на день; свіжий сік по 15—20 кра-
пель на один раз (дітям — від 2 до 10
крапель на один раз залежно від віку).
ЗОВНІШНЬО — настій (готують, як у
попередньому прописі) і свіжий сік
для примочок.
Нетреба звичайна — отруйна рослина.
Передозування небезпечне! При міс-
цевому лікуванні також треба дотри-
муватись обережності, оскільки настій
з цієї рослини спричинює паління.
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НЕТРЕБА КОЛЮЧА,
страхополох;
дурнишник колючий
Xanthium spinosum —
однорічна трав'яниста шорстка
рослина родини айстрових (склад-
ноцвітих), заввишки 30—50 см.
Стебло прямостояче, тонкоре-
бристе, дуже розгалужене, ко-
ротковолосисте, біля основи лист-
ків має одну або. дві трироз-
дільні міцні жовті колючки. Лист-
ки чергові, короткочерешкові,
глибоко три-, п'ятилопатеві, при
основі клиновидні, зверху тем-
но-зелені, зісподу — біло-пов-
стисті. Квітки трубчасті, дріб-
ні, жовтаві, одностатеві (рос-
лини однодомні), зібрані в коши-
ки, що розміщені по одному в па-
зухах листків; кошики з тичинко-
вими квітками — багатоквіткові, з
обгорткою з однакових вільних
листочків; з маточковими — дво-
квіткові, зі зрослолистою обгорт-
кою. Обгортка плодів жовтаво-
бурувата, видовжено еліптична
на верхівці — з 1—2 прямими тон-
кими колючками, густувато вкри-
та міцними колючими шипами.
Плід — сім'янка. Цвіте у липні —
серпні.
Поширення, сировина, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як
у статті Нетреба звичайна.
Молоде листя нетреби колючої
їстівне. Його використовують на
салати, для приготування зелених
юшок.
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НЕЧІПАЙ-ЗІЛЛЯ —
багаторічна трав'яниста шорстко-
опушена рослина родини гарбузо-
вих. Те саме, що й переступень
білий.
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НЕЧУЙВІТЕР

ВОЛОХАТЕНЬКИЙ,
корсатка волосиста, усаня, ми-
шаче вушко;
ястребинка волосистая
Hieraciam pilosella —
багаторічна трав'яниста волоси-
стоопушена кореневищна рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Має багаторічні повзучі
пагони. Квітконосне стебло нероз-
галужене, безлисте, 5—30 см зав-
вишки. Листки — в прикореневій
розетці, цілокраї, численні, обер-
ненояйцевидно-ланцетні або лан-
цетні, тупуваті, до основи звуже-
ні в черешок, зверху голубувато-
зелені, зісподу — сірувато-пов-
стисті. Квітки усі язичкові, дво-
статеві, ясно-жовті, з 5 зубчиками
на верхівці, зібрані в одиничні
кошики, що розміщені на верхівці

стебла; крайові квітки в кошику
зовні з червоними смужками. Цві-
те у травні — червні, нерідко
повторно восени.
Поширення. Нечуйвітер волоха-
тенький росте по всій території
України в соснових і мішаних
лісах, на лісових галявинах, уз-
ліссях, вирубках, степових і піща-
них схилах.
Заготівля і зберігання. Для лікар-
ських потреб збирають траву з ко-
рінням або без нього (Herba
Hieracii piloselli) або окремо ко-
шика (Flores Hieracii piloselli) під
час цвітіння рослини. Зібрану си-
ровину сушать, розстеливши її
тонким шаром під укриттям на
вільному повітрі або в провітрю-
ваному приміщенні. Сухої трави
виходить 16—17 % . Готову сиро-
вину зберігають у коробках. В ок-
ремих випадках, наприклад при
уремії, застосовують свіжу рос-
лину. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава рослини
містить дубильні й гіркі речовини,
слиз, смолу, кумарин умбеліфе-
рон, флавон (у квітках), цукри
та марганець.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. З народного досвіду
відомо, що нечуйвітер волоха-
тенький має властивості спиняти
кровотечі, підвищувати діурез, по-
силювати виділення шлункового
соку при недостатній кислотності,
виявляє протизапальну дію. На-
стій трави нечуйвітру дають усе-
редину при маткових, легеневих
і шлункових кровотечах, крово-
харканні, геморагічних коліках,
дизентерії та геморої, при набря-
ках серцевого й ниркового поход-
ження та уремії, при гіпоацид-
ному гастриті й відсутності апе-
титу, при опуханні печінки та при
жовтяниці. Порошок з трави ви-
користовують для присипання
гнійних ран, нюхають при силь-
ному нежиті або приймають усе-
редину при жовтяниці. Настоєм
трави проводять спринцювання
піхви при маткових кровотечах
і білях у жінок, промивають гній-
ні рани, роблять примочки на фу-
рункули. Нечуйвітер волохатень-
кий використовують у гомеопатії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій сушеної трави
(10 г сировини на 200 мл окропу) по
2 столові ложки 3 рази на день; настій
свіжої трави (20 г сировини на 200 мл
окропу) по 2 столові ложки 3 рази на
день при уремії; порошок з трави по
1 чайній ложці 3 рази на день при
жовтяниці.
ЗОВНІШНЬО — настій сушеної трави
(готують, як у попередньому про-
писі) для промивання, примочок і
спринцювань (спринцювання проводять
двічі на день гарячим настоєм, попе-
редньо наполовину розведеним пере-
вареною водою); порошок трави для
присипання гнійних ран. Нечуйвітер
волохатенький — отруйна рослина. Пе-
редозування небезпечне!
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НИРКОВИЙ ЧАЙ —
багаторічна (в культурі — одно-
річна) трав'яниста рослина роди-
ни губоцвітих. Те саме, що й орто-
сифон.
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НІМИЦЯ —
дворічна трав'яниста опушена
рослина родини пасльонових. Те
саме, що й блекота чорна.
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НІЧНА СВІЧКА —
дво- або однорічна трав'яниста
щерстистоопушена рослина роди-
ни онагрових. Те саме, що й ено-
тера дворічна.
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ОБВІЙНИК ГРЕЦЬКИЙ
обвойник греческий
Periploca graeca, синонім — Р.
maculata —
дерев'яниста ліана родини ластів-
невих. Стебло витке, 4—8 (12) м
завдовжки, з червонавою корою,
вкритою жовтаво-бурими соче-
вичками. Листки супротивні, про-
сті, яйцевидні або овальні, ціло-
краї; 5—10 см завдовжки, корот-
кочерешкові. Квітки правильні,
двостатеві, зібрані в нещільні
дво-шестиквіткові напівзонти-
ки; віночок зеленаво-бурий або
зеленаво-фіолетовий, зрослопе-
люстковий, з п'ятироздільним від-
гином, по краях волохатий. Плід—
багатонасінна листянка; насінини
з чубком. Цвіте з квітня по чер-
вень.
Поширення. Обвійник грецький
трапляється в Південному Криму
і зрідка в Одеській області
(м. Вилкове) серед чагарників, по
вологих прибережних місцях. На
півдні республіки його іноді роз-
водять як декоративну рослину,
часом він дичавіє.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують кору обвійника
(Cortex Periplocae graecae). Заго-
товляють кору рано навесні під
час сокоруху, здираючи її з зазда-
легідь зрізаних бокових гілок роз-
різаними вздовж трубками або
жолобками, і сушать на відкри-
тому повітрі або в добре провіт-
рюваних приміщеннях. Штучне
сушіння проводять при темпера-
турі 60 °. Сухої кори виходить
36—40 % . Зберігати кору обвійни-
ка треба окремо від іншої лікар-
ської сировини, дотримуючись
правил зберігання отруйних рос-
лин. Аптеки сировину не відпу-
скають.
Хімічний склад. Кора обвійника
грецького містить серцевий гліко-
зид периплоцин, 4-метоксисаліци-
ловий альдегід, дубильні речови-
ни та цукри.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Основною діючою ре-
човиною кори обвійника є глі-
козид периплоцин, який діє на
серце подібно до серцевих гліко-
зидів наперстянки і строфанту:
поліпшує серцеву діяльність, упо-
вільнює ритм серця, підвищує
діурез, зменшує набряки й застій-
ні явища у внутрішніх органах.
Дослідами встановлено, що обвій-
ник має всі властивості наперстян-
ки, за винятком центральної дії на
блукаючий нерв. На відміну від
строфанту, обвійник має слабшу
біологічну активність (у 3—4 ра-
зи), меншу токсичність і не ку-
мулюється в організмі. Обвійник
грецький призначають при серце-
во-судинній недостатності 1-го і
2-го ступенів та при органічних
пороках мітрального клапана. При
тяжких ураженнях міокарда, що
супроводяться значними пору-
шеннями кровообігу й різко вира-
женою гіпертонією, препарати об-
війника не дають терапевтичного
ефекту.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— настій кори (1 г сиро-
вини на 200 мл окропу) по 1 столо-
вій ложці 3—4 рази на день; на-
стойку (готують на 40 % -ному спирті
у співвідношенні 1 : 10) по 5—10 кра-
пель 2—3 рази на день.
Обвійник грецький — отруйна рослина.
Лікування треба проводити під постій-
ним наглядом лікаря.
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ОБЕРНА ШИРОКОЛИСТА,
смілка широколиста;
оберна широколистная
Oberna behen, синоніми: Silene
latifolia, S. cucubalus —
багаторічна трав'яниста сизувато-
зелена гола рослина родини гвоз-
дикових. Стебла прямостоячі, вго-
рі розгалужені, 35—85 см заввиш-
ки. Листки супротивні, цілісні,
цілокраї, ланцетні, загострені;
нижні — короткочерешкові, ін-
ші — сидячі. Квітки правильні,
різнорідні, зібрані напівзонтиком;
віночок з 5 білих, угорі глибоко-
двороздільних пелюсток; чашечка
здута, з 20 жилками. Плід — коро-
бочка. Цвіте у червні — вересні.
Поширення. Оберна широколиста
росте на сухих луках, по схилах,
узліссях і чагарниках по всій те-
риторії України.
Сировина. Використовують траву,
зібрану під час цвітіння рослини.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить са-
поніни, синапову, ферулову й ас-
корбінову (110 мг%) кислоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати з трави
оберни мають сечогінні, пом'як-
шуючі й заспокійливі властиво-
сті, знижують кислотність шлун-
кового соку. Суху траву рослини
заварюють як чай і вживають при
хронічному бронхіті, гастриті й
дизентерії, при захворюваннях ни-
рок і сечового міхура та як седа-
тивний засіб. Відваром трави лі-
кують лишаї. Свіжий сік рослини
використовують при запаленні
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ОБЛІПИХА КРУШИНОВИДНА
облепиха крушиновая
Hippophaö rhamnoides —
кущ або невелике (4—15 м зав-
вишки) дерево родини маслинко-
вих. Дводомна рослина з колючи-
ми гілками, вкритими сірою ко-
рою. Листки чергові, вузькі, лі-
нійні або лінійно-ланцетні, майже
сидячі, зверху темно-зелені, зіс-
поду — сріблясті. Квітки односта-
теві, буруваті, з дволопатевою
чашечкою, в коротких пазушних
китицях. Плід — овальна або май-
же куляста соковита несправжня
кістянка жовтого, оранжевого
або оранжево-червоного кольору.
Цвіте у квітні — травні. Плоди до-
стигають у вересні — жовтні.
Поширення. На території України
обліпиха крушиновидна в дикому
стані росте в дельті ріки Дунаю,
створюючи на піщаних косах густі
непрохідні зарості. Як декоратив-
ну і плодову рослину її вирощу-
ють по всій території України.
Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
плоди (Fructus Hippophaes), кору
(Cortex Hippophaes) і листя (Fo-
lia Hippophaes) рослини. Плоди
збирають у стадії повної стигло-
сті, обриваючи їх спеціальним
дротяним пінцетом, а після на-
стання морозів їх струшують на
підстелений під кущ брезент або
іншу тканину. Зібрані плоди ви-

користовують для одержання об-
ліпихової олії, споживають у си-
рому вигляді, сушать, переробля-
ють на варення, повидло й желе,
додають у кондитерські вироби,
соки, настойки й лікери. Строк
зберігання заморожених плодів —
б місяців. Кору заготовляють
рано навесні (техніку збирання
і сушіння див. у статті Крушина
ламка), листя — протягом вегета-
ційного періоду. Обліпихова олія
є у продажу в аптеках, але її
можна виготовляти і в домашніх
умовах. Для цього подрібнені сухі
плоди або висушені вичавки, що
залишаються після одержання об-
ліпихового соку, заливають рів-
ною кількістю (за об'ємом) про-
ванської або соняшникової олії
(краще рафінованої), добре пере-
мішують і одержану суміш витри-
мують 24 години в нагрітій ду-
ховці або на водяній бані при тем-
пературі, не вищій за 60 °. Після
цього суміш віджимають через
капронову торбиночку, а одержа-
ну олію змішують з новою пор-
цією подрібнених сухих плодів
або висушених вичавок і так само
нагрівають. Триразове повторення
операції дає змогу одержати об-
ліпихову олію високої якості. Піс-
ля тижневого відстоювання олію
фільтрують.
Хімічний склад. М'якуш плодів
обліпихи містить жирну олію (від
1,7 до 10 % , найчастіше 3—4,5 % ),

до складу якої входять гліцериди
лінолевої, олеїнової, пальмітино-
вої, пальмітоолеїнової, стеарино-
вої й інших жирних кислот; фла-
воноїди лейкоантоціани, катехіни
і флавоноли (ізорамнетин, квер-
цетин, кемпферол) і флавони; ка-
ротиноїди (від 0,31 до 20 мг%),
у складі яких є α-, β- і γ-каротини,
лікопін, зеаксантин та інші спо-
ріднені сполуки; токофероли
(2,9—18,4 мг% ), (3-ситостерин; фі-
лохінон (0,8—1,5 мг%); фосфолі-
піди; батаїн; аскорбінову кислоту;
нікотинову кислоту; інозит; фолі-
єву кислоту; тритерпенові кисло-
ти (урсолова і олеанолова); алка-
лоїд серотонін, кумарини та ор-
ганічні кислоти (яблучна, винна,
щавлева, янтарна). У листі є ку-
марини, тритерпенові кислоти
(урсолова і олеанова), вітаміни
С, В1, В2, В6, нікотинова кислота,
інозит, фолієва кислота, речовини
поліфенольного характеру (кемп-
ферол, кверцетин, ізорамнетин,
мірицетин, галова кислота тощо)
й інші сполуки. Кора обліпихи мі-
стить значну кількість серотоніну
(0,3—0,4 % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Обліпихова олія має
протизапальні, бактерицидні, епі-
телізуючі, гранулюючі та знебо-
люючі властивості, у зв'язку з чим
її з успіхом використовують для
лікування променевих уражень
шкіри, опіків і відморожень, про-
лежнів, туберкульозу шкіри, ек-
зем, лишаїв, трофічних виразок,
флегмонозного акне, хвороби
Дар'є, хейлітів, виразкового вов-
чака, хвороб очей (трахома, пов-
зуча виразка рогівки тощо), носо-
глотки (гайморит, хронічний тон-
зиліт, фарингіт, риніт) і ротової
порожнини (пульпіт, періодон-
тит), жіночих хвороб (кольпіт, ен-
доцервіцит, ектопія епітелію, еро-
зія шийки матки). В свічах облі-
пихова олія ефективна при еро-
зивно-виразкових проктитах, еро-
зивно-виразкових сфінктеритах,
тріщинах заднього проходу, ката-
ральному й атрофічному прокти-
ті й при внутрішньому геморої
у хворих на хронічний ентероко-
літ. Всередину обліпихову олію
дають при виразковій хворобі
шлунка і дванадцятипалої кишки,
при променевій терапії раку стра-
воходу. Заслуговують уваги по-
відомлення про ефективне ліку-
вання обліпиховою олією хворих
на атеросклероз. Гальмівний
вплив обліпихи на розвиток атеро-
склеротичного характеру поясню-
ється наявністю в ній лінолевої
та ліноленової кислот, токофе-
ролів, каротиноїдів, фосфоліпідів
і рослинних стеринів, які мають
здатність сприяти зменшенню
кількості загального холестерину,
α-ліпопротеїдів і загальних ліпі-
дів у сиворотці крові. Окремі до-
слідники відмічають інгібіруючий
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вплив обліпихової олії на секре-
цію шлункового соку, а в експе-
риментах на щурах було доведено
високу її ефективність при пато-
логічних змінах печінки, спричи-
нених алкогольною інтоксикацією
та чотирихлористим вуглецем
(дію обліпихової олії на клітин-
ному та субклітинному рівнях на
фоні гострої й хронічної інтокси-
кації пояснюють здатністю її під-
вищувати в печінці концентрацію
нуклеїнових кислот і сприяти за-
хистові клітинних і субклітинних
мембран).
Із готових аптечних препаратів,
до складу яких входить обліпихо-
ва олія, застосовують олазольком
бінований препарат в аерозольно-
му балончику як засіб, що лікує
опіки, інфіковані рани, трофічні
виразки, екземи й сверблячі дер-
матози.
Плоди обліпихи (свіжі або пере-
роблені) широко використовують-
ся в лікувально-дієтичному хар-
чуванні, їх вживають при вираз-
ковій хворобі шлунка, при хво-
робах, спричинених нестачею ві-
тамінів (гіпо- й авітамінози), як
загальнозмі днюючий засіб для
хворих, які перенесли інфекційні
захворювання й тяжкі хірургічні
операції. Соком із свіжих плодів
обліпихи змащують ділянки шкіри
з ураженнями ерозивного або ви-
разкового характеру (в тому числі
й з ураженнями, спричиненими
рентгенівським промінням). Для
посилення терапевтичного ефекту
паралельно проводять пероральне
лікування (до харчового раціону
включають свіжі плоди обліпихи).
Цінні терапевтичні властивості
має кора обліпихи. Спиртовий
екстракт із кори має високу ра-
діозахисну активність, затримує
патологічний ріст тканин (дія се-
ротоніну). Зважаючи на це, спир-
товий екстракт із кори обліпихи
рекомендується в комплексі з
рентгенотерапією для лікування
злоякісних пухлин.
У народній медицині відвар кори
або настій листя дають усередину
при поносі. Крім цього, листя ви-
користовують для ванн і для при-
парок при ревматичних і подаг-
ричних болях.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— обліпихову олію (Ole-
um Hippophaës) по 1 чайній ложці 2—
З рази на день за 30 — 40 хвилин до їди
при виразковій хворобі шлунка, а при
променевій терапії раку стравоходу —
по половині столової ложки 2—3 рази
на день протягом усього курсу ліку-
вання і по закінченні його — ще 2—
3 тижні; відвар кори або настій листя
(1 столова ложка сировини на склянку
окропу) по 1 столовій ложці 4—5 разів
на день при поносі.
ЗОВНІШНЬО — на очищену від некро-
тичних тканин уражену ділянку шкіри
наносять піпеткою обліпихову олію і
накладають ватно-марлеву пов'язку,
яку міняють через день; ватний тампон,
змочений обліпиховою олією (5—10 мл
на тампон), вкладають у піхву на 12—

14 годин після попереднього її сприн-
цювання і протирання (курс лікуван-
ня — 2—3 тижні); інгаляції обліпихо-
вою олією при хронічних запальних за-
хворюваннях верхніх дихальних шля-
хів; лікувально-профілактична ванна
(стимулює обмін речовин в організмі,
виявляє загальнозміцнюючу дію): 500 г
суміші трави ромашки без'язичкової,
листя обліпихи крушиновидної, гілочок
калини звичайної, трави споришу зви-
чайного, трави хвоща польового і хвої
сосни звичайної, взятих у співвідношен-
ні 4 : 5 : 3 : 3 : 3 : 12, заливають 10 л хо-
лодної води, доводять до кипіння, на-
стоюють 40—-50 хвилин, проціджують
і вливають у ванну (температура води
36—39, тривалість процедури — до
20 хвилин, приймають 1—2 рази на тиж-
день); 2—3 столові ложки листя загор-
тають у марлю, занурюють в окріп і при-
кладають до хворих місць.

779
ОВЕС ЗВИЧАЙНИЙ —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини злакових. Те саме, що й овес
посівний.
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ОВЕС ПОСІВНИЙ,
овес звичайний;
овёс посевной
Avena sativa —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини злакових. Стебло (соломина)
прямостояче, 60 — 100 см заввиш-
ки, смугасте, гладеньке, з добре
виявленими вузлами і порожни-
стими меживузлями, галузиться
в нижній частині — вузлі кущіння.
Листки чергові, дворядні, склада-
ються з лінійної пластинки й дов-
гої трубчастої піхви, на межі
яких є плівчастий язичок. Квітки
дрібні, двостатеві, зібрані по 2—
3 в пониклі колоски, що утво-
рюють на верхівці стебла розлогу
волоть; усі квітки в колоску не
зчленовані з його віссю, через що
вони при достиганні не осипа-
ються. Плід — зернівка. Цвіте у
червні — серпні.
Поширення. Овес посівний виро-
щують як важливу кормову і
круп'яну рослину по всій тери-
торії України, особливо на Поліс-
сі та в північній частині Лісо-
степу.
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Сировина. З лікувальною метою
використовують неочищене зерно
(Fructus A venae), крупи (Fructus
Avenae excorticati), борошно (Fa-
rina Avenae), солому (Stramentum
Avenae) і траву — стебла і листя
зелених рослин (Herba Avenae).
Траву збирають під час цвітіння
рослини і сушать, солому можна
заготовляти під час жнив. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. У зерні вівса є
крохмаль (50—60 % ), білкові ре-
човини (14—16 % ), жирна олія (6—
9 % ), вітаміни групи В, вітамін Е,
холін, стерини (стигмастерин, β-
ситостерин, холестерин та інші),
стероїдні сапоніни (авенакозид
А), органічні кислоти (щавлева,
малонова й ерукова), кумарин ско-
полетин, глюкозид ваніліну й мі-
неральні солі (фосфорні, кальці-
єві та інші).
фармакологічні властивості і ви-
користання. Вівсяні крупи і бо-
рошно, які містять збалансовану
кількість легкозасвоюваних, бага-
тих на незамінні амінокислоти
білків, вуглеводів, жирів і вітамі-
нів групи В, широко використо-
вують у дієтичному й дитячому
харчуванні. Приготовлені з них
страви (каші, слизисті відвари, су-
пи) вживають як поживний діє-
тичний і обволікальний засіб при
гострих запальних захворюваннях
шлунково-кишкового тракту
(гастрити, ентероколіти), при ато-
нії кишечника, вірусному гепати-
ті, астенії, захворюваннях нерво-
вої системи, порушенні ритму сер-
цевої діяльності та при залізо-
дефіцитній анемії, спричиненій
порушенням синтезу порфіринів.
Вівсяний куліш рекомендують
вживати при туберкульозі легень
(як зміцнювальний засіб), дають
дітям, хворим на золотуху. Настій
з неочищеного зерна дають пити
при діабеті. У клінічних умовах
встановлено, що настойка зеленої
висушеної рослини (трави) має за-
спокійливі й снотворні властиво-
сті. Такі самі властивості має
й настій трави, але частіше його
вживають при гарячкових станах,
подагрі, при набряках, спричине-
них хворобами нирок, для збуд-
ження апетиту й підвищення за-
гального тонусу організму, як віт-
рогінний засіб. Досвід індійської
народної медицини, а також до-
слідні дані англійських вчених
свідчать про ефективність вівса
при лікуванні звикання до нарко-
тиків і тютюну. Найкращі наслід-
ки одержано при використанні
спиртових екстрактів із свіжих
молодих рослин. Екстракти із зер-
на показали трохи нижчу ефек-
тивність. Свіжовижатий сік рос-
лини призначають усередину при
безсонні, нервовому виснаженні,
для збудження апетиту. Не менш
широко застосовують овес і як
зовнішній засіб. Борошно і вівсяні

пластівці використовують для
косметичних масок, а відвар тра-
ви або соломи — для ванн, примо-
чок та обмивань при скрофульозі,
рахіті, ревматизмі й гіпергідрозі
ніг, обмороженнях і різних шкір-
них хворобах та для гарячих комп-
ресів на ділянку нирок як засіб,
що полегшує проходження каме-
нів (при нирковокам'яній хворо-
бі). Використовують овес і в го-
меопатії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку (готують на
70 % -ному спирті у співвідношенні
1 : 5) по 20—30 крапель 3 рази на день;
свіжий сік із молодих рослин по 20—
30 крапель 3 рази на день; настій із
неочищеного зерна (100 г сировини на
3 склянки окропу) по півсклянки 3 —
4 рази на день до їди; відвар трави або
соломи (30—40 г сировини на 1 л окро-
пу) по півсклянки 4—5 раз на день;
слизистий відвар (100 г крупів або пла-
стівців замочують на кілька годин у 1 л
холодної води, потім варять, поки не
загусне), п'ють без дозування; настій
зерна (2 склянки сировини заварити
1 л окропу, настояти 20 хвилин, про-
цідити, охолодити) по півсклянки 3 рази
на день як жовчогінний засіб; відвар
з медом (1 склянку крупів або пластів-
ців вівса варять в 1 л води, поки рідина
не випарується наполовину, проціджу-
ють, додають рівну кількість молока,
знову варять, підсолоджують на смак
медом, доводять ще раз до кипіння)
п'ють теплим по 500 мл на день за 2—
З прийоми як зміцнювальний засіб після
виснажливих хвороб; 1 столову ложку
суміші (порівну) трави або соломи вівса,
плодів шипшини травневої, трави чеб-
рецю звичайного, споришу звичайного,
трави та коренів цикорію дикого на-
стоюють 4 години на 2 склянках окропу,
проціджують і п'ють по півсклянки 1 —

2 рази на день при запальних захворю-
ваннях органів сечовивідних шляхів; З
столові ложки суміші (порівну) трави
вівса, листя чорниці звичайної, насіння
льону звичайного і лушпиння квасолі
звичайної кип'ятять 10 хвилин у З
склянках окропу, настоюють 20 хвилин,
проціджують і п'ють по чверті склянки
6—8 раз на день при цукровому діабеті.
ЗОВНІШНЬО—600 г суміші (порівну)
трави або соломи вівса і кори дуба зви-
чайного заливають 10 л окропу, ки-
п'ятять 1 годину, проціджують і в одер-
жаному відварі парять ноги при гіпер-
гідрозі; відвар трави або соломи вівса
(30 г сировини на 1 л окропу) для при-
мочок, обмивань і компресів; 0,5—1 кг
трави або соломи вівса варять ЗО хви-
лин у 10 л води, проціджують, вли-
вають у ванну і доводять кількість води
в ній до потрібного об'єму (темпера-
тура ванни 36—39°, тривалість про-
цедури— 15—20 хвилин, приймати 2—

3 рази на тиждень до настання тера-
певтичного ефекту); маска для вида-
лення комедонів обличчя: збитий білок
змішують з 2 ложками вівсяного борош-
на, одержану суміш наносять на облич-
чя, після висихання знімають сухим
рушником, а обличчя миють холодною
водою і витирають; маска при сухості
шкіри обличчя: 2 столові ложки вів-
сяних пластівців варять 15 хвилин на
молоці або воді, трохи охолоджують,
додають ложку меду і одержану кашку
теплою наносять на обличчя на 20 хви-
лин, після чого обличчя вмивають хо-
лодною водою і витирають.
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ОГІРКОВА ТРАВА —
однорічна трав'яниста жорстко-
волосиста рослина родини шорст-
колистих. Те саме, що й огірочник
лікарський.
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ОГІРОК-ПИРСКАЧ
ПРУЖНИЙ,
скажений огірок;
бешеный огурец
Ecballium elaterium —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини гарбузових. Стебло сланке,
25—70 см завдовжки, шорстко-
волосе, без вусиків. Листки черго-
ві, серцевидні, невиразнолопатеві,
зарубчасто-зубчасті, 8—20 см зав-
довжки, зісподу сіроповстисті,
зморшкуваті. Квітки одностатеві
(рослини однодомні), правильні,
блідо-жовті; тичинкові — з п'яти-
роздільною чашечкою і п'ятироз-
дільним віночком, до 2 см зав-
довжки, зібрані в бічні малоквіт-
кові китиці; маточкові — з труб-
частою, п'ятироздільною чашеч-
кою і п'ятироздільним віночком,
1,5—2 см завдовжки, одиничні, на
довгих квітконіжках у пазухах
листків. Плід ягодоподібний, дов-
гастий, 5—10 см завдовжки, зе-
ленуватий, шорсткощетинистий;
по достиганні плід під великим
тиском рідини, що в ньому міс-
титься, відокремлюється від ніж-
ки, а через утворений отвір з си-
лою випорскується насіння на
віддаль 1—2 м від рослини. Цвіте
у липні — вересні. Плоди дости-
гають у вересні — жовтні.
Поширення. Огірок-пирскач
пружний росте на засмічених
місцях у приморській смузі.
Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
недозрілі плоди рослин (Fructus
Ecballii elaterii). Вживають їх сві-
жими (у вигляді соку) або сушать
на сонці чи в теплому приміщенні.
Штучне сушіння проводять при
температурі до 45 °. Сухих плодів
виходить 8—9 % . Зберігають їх
окремо від іншої сировини (вони
отруйні). Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Плоди рослини
містять α- і β-елатерин, елатери-
цин А і В, елатеразу, органічні кис-
лоти, білкові речовини, сліди ал-
калоїдів.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В невеликих, строго
визначених дозах огірок-пирскач
пружний призначають як сильний
проносний засіб при набряках різ-
ного походження, зокрема при во-
дянці. Поряд з цим застосування
цієї рослини показане і дає добрий
терапевтичний ефект при жовтя-
ниці й вірусному гепатиті. У про-
цесі експериментальних дослід-
жень встановлено антибластичну
властивість рослини. Протипух-
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линну активність виявили елате-
рицин А і В, α- і β-елатерени,
кислота С 2 4 Н 4 4 О 5 . Настойку плодів
вживають для натирання при рев-
матизмі, ішіасі та невралгії. В го-
меопатії огірок-пирскач застосо-
вують при проносі й дитячій
хореї.
Лікарські форми і застосування.
ЗОВНІШНЬО—настойку плодів (готу-
ють на міцній горілці у співвідно-
шенні 1 : 20) використовують для на-
тирання. Огірок-пирскач пружний —
дуже отруйна рослина. Прийняті все-
редину 0,6 г свіжого соку плодів
можуть спричинити смертельне отру-
єння. Вживати огірок-пирскач усере-
дину дозволяється тільки за призна-
ченням і під контролем лікаря. Потре-
бує обережності й зовнішнє застосу-
вання рослини (можливе подразнення
шкіри, виникнення пухирців і навіть
виразок).

7 8 3

ОГІРОК ПОСІВНИЙ
огурец посевной
Cucumis sativus —
однорічна однодомна шорстково-
лосиста трав'яниста рослина ро-
дини гарбузових. Стебло лежаче
або лазяче за допомогою простих
вусиків, розгалужене, завдовжки
до 3 м. Листки чергові, серце-
видні, 3—5-лопатеві. Квітки одно-
статеві, жовті; тичинкові зібрані
пучками в пазухах листків, маточ-
кові — одиничні, на коротеньких
ніжках. Плід — несправжня ягода
(гарбузина). Цвіте у травні —
липні.
Поширення. Походять огірки з Ін-
дії. По всій території України їх
вирощують як цінну овочеву рос-
лину.
Сировина. З лікувальною метою
використовують плоди і насіння
рослини. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Плоди огірків
містять цукри (1,07—2,70 % ), пек-
тинові речовини (0,4 % ), крохмаль
(0,1 % ) , клітковину (0,7 % ), орга-
нічні кислоти (яблучна, лимонна,
щавлева), стероїдні сапоніни ку-
курбітацини, вітаміни (В3, В5 та
інші), макро- і мікроелементи (ка-
лій — 141 мг% , фосфор — 42 мг% ,
магній, кальцій, хлор, залізо —
0,6 мг% , алюміній — 0,43 % , йод,
фтор, цинк, марганець, мідь, мо-
лібден та інші).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Огірки мають сечо-
гінні, жовчогінні й м'які послаб-
люючі властивості, збуджують

апетит, посилюють виділення
шлункового соку (особливо ква-
шені й мариновані), сприяють за-
своєнню жирів і білків. Спожи-
вання свіжих огірків показане при
захворюваннях серцево-судинної
системи і нирок, при запорах і ато-
нії кишечника та при ожирінні.
Хворим на гіпертонічну хворобу,
сечокислий діатез і ожиріння
призначають огіркові розванта-
жувальні дні, які проводять раз
на тиждень. У розвантажувальні
дні хворий одержує лише 2 кг сві-
жих огірків. Розвантажувальні дні
треба проводити під контролем
лікаря. Свіжий огірковий сік п'ють
при кашлі й хронічних катарах
дихальних шляхів, при болях у
шлунку і кишечнику. Широкою
популярністю фітотерапевтично-
го засобу користуються огірки в
дерматології й косметиці. Огірко-
ві креми, лосьйони, маски, пудра
або просто свіжий сік виявляють
відбілюючу, освіжаючу і тонізу-
ючу дію на шкіру обличчя. Огір-
ковим соком виводять веснянки
(змащують пігментні плями — 2—
3 рази на день).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — свіжий огірковий сік
по 2—3 столові ложки 2 рази на день,
підсолоджуючи медом або цукром; огір-
кове пюре по 100 г натщесерце при
спастичних колітах.
ЗОВНІШНЬО — маска для обличчя при
сухій шкірі та зморшках: свіжий огі-
рок труть на дрібній тертці, додають
кілька крапель лимонного соку і одер-
жану кашку наносять на обличчя і шию,
а через 20 хвилин знімають рушником,
не вдаючись до миття обличчя водою;
маска для обличчя при надмірній жир-
ності шкіри: свіжі огірки і яблука труть
на дрібній тертці, змішують у рівних
кількостях і одержану суміш наносять
на обличчя, а через 20 хвилин змива-
ють теплою водою; лосьйон для облич-
чя при надмірній жирності шкіри:
4 столові ложки подрібнених свіжих
огірків настоюють 4 години на 2 склян-
ках окропу і застосовують для обми-
вань і примочок при вуграх, веснянках,
висипах на шкірі тощо; суміш свіжого
огіркового соку з товченим огірковим
насінням і рисовим борошном вису-
шують на сонці, розтирають і одер-
жаним порошком пудрять обличчя на
ніч. При гострих і хронічних нефритах
(у стадії загострення), хронічній нир-
ковій недостатності, нирковокам'яній
хворобі та при пієлоциститах з лужною
реакцією сечі вживати свіжі огірки про-
типоказано. Обмежують вживання сві-
жих огірків і при загостренні вираз-
кової хвороби шлунка й дванадцяти-
палої кишки, при гострих і хронічних
гастритах з нормальною й підвищеною
секрецією шлункового соку, при за-
гостренні гастритів зі зниженою секре-
цією соку, при гострих і хронічних
ентеритах, ентероколітах і колітах. Ква-
шені й мариновані огірки протипоказані
при гострих гепатитах і холециститах,
загостренні хронічних гепатитів, холе-
циститів і жовчнокам'яної хвороби,
при гострих і при загостренні хроніч-
них запальних процесів шлунка і тов-
стого кишечника, а при гіпертонічній
хворобі, атеросклерозі й інших захво-
рюваннях серцево-судинної системи
вживання їх треба обмежувати.
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ОГІРОЧНИК ЛІКАРСЬКИЙ,
огіркова трава;
огуречник лекарственный
Borago officinalis —
однорічна трав'яниста жорстково-
лосиста рослина родини шорстко-
листих. Стебла прямі або висхід-
ні, товсті, всередині порожнисті,
розгалужені, 30—60 см заввишки.
Листки великі, м'ясисті, чергові,
прості, з гострим і сильним за-
пахом свіжих огірків; прикореневі
й нижні стеблові — еліптичні або
овальні, на верхівці — тупі, до ос-
нови звужені в черешки; верхні
стеблові — видовженояйцевидні,
сидячі, стеблообгортні. Квітки
двостатеві, правильні, в небагато-
квіткових завійках, які складають
щитковидно-волотевидне суцвіт-
тя; віночок зрослопелюстковий,
темно-голубий, рідше — білува-
тий, 2,5—3 см у діаметрі, з корот-
кою трубочкою і п'ятилопатевим

відгином. Плід сухий, розпадаєть-
ся на 4 горішки. Цвіте з червня
по серпень.
Поширення. Огірочник лікарський
розсіяно росте майже по всій те-
риторії України на городах і за-
бур'янених місцях.
Заготівля і зберігання. З лікуваль-
ною метою використовують тра-
ву (Herba Boraginis) або квітки
(Flores Boraginis) огірочника. За-
готовляють сировину під час цві-
тіння рослини. Сушать її під
укриттям на вільному повітрі або
у провітрюваному приміщенні,
розкладаючи тонким шаром. Су-
хої трави виходить 20 % . Готову
сировину зберігають у коробках
або в невеликих торбах. Свіже
листя вживають у їжу як салат.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. У траві огірочни-
ка є до 30 % слизистих речовин
(полісахариди), сапоніни, дубиль-
ні речовини (до 3 % ), ефірна
олія (сліди), органічні кислоти
(яблучна, лимонна), смоли, фла-
воноїди, алантоїн, каротин (3,4
мг% ), вітамін С (до 17 мг% ), роз-
чинна кремнієва кислота, солі маг-
нію і марганцю, нітрат калію
та ін.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Народна медицина
визнає огірочник лікарський як
засіб, що має сечогінні, потогінні,
протизапальні, пом'якшувальні та
легкі послаблюючі властивості,
він позитивно впливає на обмін
речовин, регулює роботу серця,
зміцнює нервову систему, збуд-
жує апетит. Вживання настою з
квіток або трави огірочника по-
казане при запаленнях сечових
шляхів, при гарячкових станах,
кашлі, плевриті, при ревматичних
болях і болях у шлунку, при слаб-
кій серцевій діяльності та кардіо-
неврозі, нервових захворюваннях,
подагрі й шкірних хворобах. Са-
лати із свіжого листя огірочника
вживають як «кровоочисний», ві-
тамінний та як такий, що запо-
бігає виникненню запальних про-
цесів у нирках і кишечнику, засіб,
у випадках підвищеного нервово-
го збудження, роздратованості.
В гомеопатії застосовують есен-
цію із свіжого листя рослини.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (1 столова лож-
ка трави або 1 чайна ложка квіток
на 200 мл окропу, настоюють до охо-
лодження) по чверті склянки 4 рази
на день, підсолоджуючи цукром; сто-
лову ложку суміші (порівну) трави
огірочника лікарського, хвоща польо-
вого та споришу звичайного настою-
ють 30 хвилин на склянці окропу,
проціджують і вживають по чверті
склянки 3— 4 рази на день як се-
чогінний засіб; салат: порізану дріб-
ними кусочками варену картоплю по-
сипають пошаткованим листям огіроч-
ника і цибулі, солять, перемішують,
заправляють вершками (на одну варену
картоплину беруть 100 г огірочника,40 г
зеленої цибулі і 20 г вершків; сіль —
на смак).

7 8 5

огничок нивовий —
невеличка (8—25 см заввишки)
трав'яниста гола рослина родини
первоцвітах. Те саме, що й курячі
очка польові.

7 8 6

ОЖИНА ЗВИЧАЙНА —
напівкущова рослина родини ро-
зових. Те саме, що й ожина сиза.

7 8 7

ОЖИНА НЕСІЙСЬКА,
ведмежина;
ежевика несская
Rubus nessensis —
кущ родини розових. Річні пагони
майже прямостоячі, 0,5—2,5 м зав-
вишки, гранчасті, з коротенькими
прямими чорно-пурпуровими ши-
пами на ребрах. Листки пальчасті,
зубчасті, з 3—5 (7) листочками,
зверху голі, зісподу по жилках
коротковолосисті. Квітка великі,
правильні, двостатеві, білі, у 6—
12-квітковому щитковидному су-
цвітті. Плід — збірна кістянка
(плодики червонаво-чорні, блис-
кучі, без сизого нальоту). Цвіте
у червні — липні.
Поширення. Росте в усіх лісових
районах, рідше — в Лісостепу, по
берегах річок, у чагарниках, на
узліссях, у лісах.
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Сировина. Використовують усю
рослину: коріння, пагони, листя
і плоди. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Плоди містять
дубильні й ароматичні речовини,
аскорбінову кислоту, токоферол,
каротин, глюкозу (до 3,6 % ), фрук-
тозу (до 3,2 % ), сахарозу (до
0,6 % ), органічні кислоти (до
2,2 % ) тощо. Листки багаті на
аскорбінову кислоту (80—272
мг%).

Фармакологічні властивості і ви-
користання. У вітчизняній і зару-
біжній народній медицині настій
листя вживають як кровоспинний
засіб, при кашлі, проносах, гаст-
ритах, виразковій хворобі шлунка
і дванадцятипалої кишки, при за-
хворюваннях печінки. Відвар ко-
ріння використовують як сечогін-
ний засіб, а відвар пагонів — при
неврозах. Плоди вживають як в'я-
жучий засіб при розладах шлунка.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — 10 г сухого листя за-
варюють 0,5 л окропу і п'ють як чай;
відвар коріння (10 г на 200 мл окропу)
по 1 столовій ложці через кожні 2—
3 години.

ОЖИНА СИЗА,
ожина звичайна;
ежевика сизая
Rubus caesius —
напівкущова, 50—150 см заввишки
рослина родини розових з річними
вегетуючими пагонами і здерев'я-
нілими дворічними стеблами, на
яких утворюються квітконосні гі-
лочки. Річні пагони трав'янисті,
сизуваті, циліндричні, в молодому
віці прямостоячі, пізніше — дуго-
подібно вигнуті, здебільшого голі
або розсіянозалозисто-волосисті,
густо вкриті різної довжини пря-
мими або відігнутими щетинко-
видними шипиками; восени вони
дерев'яніють, а наступного року
зацвітають і дають плоди, після
чого відмирають. Листки чергові,
черешкові, трійчасті, з обох боків
розсіяноволосисті, з широколан-
цетними прилистками; листочки
зверху й зісподу зелені, по краю
неправильной а дрізанозубчасті .
Квітки двостатеві, 5-пелюсткові,
білі, зібрані в негусті щитки;
квітконоси довгі, тонкі. Плід —
складна кістянка; кістяночки чис-
ленні, великі, тьмяно-чорні, вкри-
ті сизою поволокою. Цвіте з трав-
ня по серпень.

Поширення. Ожина сиза росте по
всій території України в лісах,
ярах, на берегах річок, по чагарни-
ках, у садах і парках.
Заготівля і зберігання. З лікуваль-
ною метою використовують ціл-
ком стиглі плоди (Fructus Rubi
fruticosi), листя (Folia Rubi fruti-
cosi) і коріння (Radix Rubi fruti-
cosi). Плоди вживають свіжими
або сушать. Для сушіння плоди
сортують (видаляють сторонні
домішки, перестиглі та ушкодже-
ні плоди), очищають від квіткових
ніжок і частково від квітколожа
(відривають разом з його верх-
ньою частиною) і сушать на сонці
чи в духовці спочатку при тем-
пературі 30—40°, а закінчують
при температурі 60°. Листя зби-
рають повністю розвиненим про-
тягом усього літа (зрізують чи
обривають так, щоб залишок за-
гального черешка не перевищував
2—3 см) і сушать під укриттям
на вільному повітрі. Сухого листя
виходить 30—33 % . Коріння копа-
ють восени, миють, ріжуть куска-
ми 10—15 см і сушать. Готову
сировину (плоди, листя, коріння)
зберігають у сухому приміщенні,
яке треба провітрювати. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Свіжі плоди ожи-
ни містять 4,53 % цукрів (глюкоза,
фруктоза, сахароза), 0,96 % орга-
нічних кислот (яблучна, винна,
лимонна, саліцилова), пектини
(0,37—0,56 % ) , 0,18 % дубильних
і барвних речовин, солі калію, мі-
ді і марганцю та вітаміни (в мг% ):
провітамін А — 0,5—0,8, нікоти-
нову кислоту— 1,6; аскорбінову

кислоту — 5,0—38,0; тіамін —
0,033; рибофлавін —0,03; віта-
мін К — 0,5. У листі ожини є ду-
бильні речовини (до 14 % ), флаво-
ноїди, інозитол, аскорбінова кис-
лота, органічні кислоти (цитри-
нова, ізоцитринова), слизисті ре-
човини та ефірна олія (сліди);
у корінні є значна кількість та-
ніну і крохмаль.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. З лікувальною метою
ожину використовують дуже ши-
роко. У народі добре відомі її
в'яжучі, протизапальні, бактери-
цидні, потогінні й сечогінні вла-
стивості, здатність заспокійливо
діяти на центральну нервову си-
стему, зменшувати у хворих на
цукровий діабет кількість цукру
в крові. Експериментами доведе-
но, що водні витяжки із листя
ожини мають противірусну актив-
ність і цитотоксичні властивості.
Настій із сушених плодів або
листя визнають за корисний засіб
при проносі, дизентерії й катарі
шлунково-кишкового тракту, при
гострих респіраторних захворю-
ваннях і пневмонії, у випадку під-
вищеної нервової збудженості,
особливо при істеричних припад-
ках, патологічного клімаксу (часті
приливи крові до голови, безсон-
ня, неврастенія, невроз) та при
нефропатії. Настій із листя, крім
того, допомагає при кровохар-
канні, шлункових крововиливах,
гіперполіменореї, апендициті, во-
дянці й цукровому діабеті. Часто
листя ожини застосовують у сумі-
ші з нагідками лікарськими, ма-
ренкою запашною, сухоцвітом
багновим, собачою кропивою п'я-
тилопатевою, глодом криваво-
червоним тощо. Свіжі плоди рос-
лини вживають як загальнозміц-
нюючий, заспокійливий і жаро-
знижуючий засіб. Перестиглі пло-
ди виявляють легку послаблюючу
дію. Для місцевого лікування
використовують настій із листя
рослини. Його вживають при гін-
гівітах, афтах і захворюваннях
горла, при екземі, лишаях, вираз-
ках і гнійних ранах, при білях
та хронічних запаленнях піхви
(кандидоз, трихомоноз та ін.). Ко-
ріння ожини використовують
значно рідше. У вигляді відвару
його приймають усередину при
діареї, дизентерії, кровохарканні,
гіперполіменореї, апендициті, во-
дянці й розширенні вен. Зовніш-
ньо відвар коріння використову-
ють як протизапальний засіб для
полоскання ротової порожнини
і горла.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій листя (2 столо-
ві ложки сировини на 500 мл окропу,
настоюють 1 годину, проціджують) по
півсклянки 4 рази на день до їди; від-
вар коріння (1 столова ложка сировини
на 500 мл окропу, варити 10 хвилин,
процідити) по півсклянки 4 рази на день
до їди; настій сушених плодів (2 столові
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ложки сировини на 200 мл окропу,
настоюють 15—20 хвилин) по 2—
З склянки протягом 1—2 годин як по-
тогінний засіб; спорошковані сушені
плоди по половині чайної ложки 3 рази
на день при проносі у дітей, підсолод-
жуючи цукром; 4 чайні ложки суміші
листя ожини сизої і квіток нагідок лі-
карських, взятих у співвідношенні 2 : 1,
настоюють 10 хвилин на склянці окро-
пу і п'ють по чверті склянки 4 рази
на день до їди як протигнильний, де-
пуративний і такий, що покращує
перистальтику кишок, усуває печію і
лікує катари кишок, засіб; 1 столову
ложку суміші листя ожини сизої,
трави звіробою звичайного і квіток
глухої кропиви білої, взятих у спів-
відношенні 2 : 3 : 2 , настоюють 3 го-
дини на склянці окропу і п'ють по
З склянки на день при недокрів'ї;
1 столову ложку суміші листя ожини
сизої, трави маренки запашної, чебрецю
звичайного, собачої кропиви п'ятило-
патевої і сухоцвіту багнового, взятих
у співвідношенні 2,5 : 2 : 1 : 2 : 1,5, на-
стоюють 10 хвилин на склянці окропу
і п'ють по 3 склянки на день при підви-
щеній нервовій збудливості, особливо
при істеричних припадках; 1 столову
ложку суміші листя ожини сизої,
трави маренки запашної, собачої кро-
пиви п'ятилопатевої, сухоцвіту багно-
вого і квіток глоду криваво-червоного,
взятих у співвідношенні 2,5 : 2 : 2 : 1,5 :
: 1, настоюють 10 хвилин на склянці
окропу і п'ють по чверті склянки 4 рази
на день при патологічному клімаксі;
1 столову ложку суміші листя ожини
сизої, трави маренки запашної, соба-
чої кропиви п'ятилопатевої, сухоцвіту
багнового, квіток глоду криваво-черво-
ного і молодих гілок з листям омели
біло), взятих у співвідношенні 2,5 : 2 :
: 2 : 1,5 : 1 : 1,5, настоюють 10 хвилин
на склянці окропу і п'ють протягом
тривалого часу по 3—4 склянки на день
при гіпертонічній хворобі, ускладненій
атеросклерозом.

ЗОВНІШНЬО — полоскання, примочки
і спринцювання настоєм із листя (50 г
сировини на 1 л окропу).

789
ОЖИНА ТАВРІЙСЬКА
ежевика таврическая
Rubus tauricus —
кущова, 2—3 м заввишки рослина
родини розових з річними веге-
туючими пагонами і здерев'яніли-
ми дворічними стеблами, на яких
утворюються квітконосні гілочки.
Річні пагони здебільшого дуговид-
но вигнуті, міцні; зовсім голі, без
поволоки, гранчасті, 7—10 мм у
діаметрі, з прямими, злегка відхи-
леними або серповидно зігнутими
шипами на ребрах; наступного
року вони зацвітають і дають пло-
ди, після чого відмирають. Квітко-
носні пагони розсіяно- або густо-
волосисті, з великими, серповидно
зігнутими або гачкуватими, при
основі дуже розширеними шипа-
ми. Листки чергові, черешкові,
п'ятірні (на вегетуючих пагонах)
або трійчасті (на квітконосних па-
гонах}, з вузьколінійно-ланцетни-
ми прилистками; листочки майже
шкірясті, зверху голі або по жил-
ках волосисті, зісподу — сірувато-
повстисті, по краю — нерівномір-
но пилчасто-зубчасті; кінцевий
листочок у листків річних паго-
нів широкий, при основі — серце-
видний. Квітки правильні, двоста-
теві, 5-пелюсткові, білі, до 3 см
у діаметрі, в багатоквітковому
широкому волотевидному суцвіт-
ті. Плід — складна кістянка куля-
стої форми і чорного забарвлення.
Цвіте у червні — липні.
Поширення. Ендем Криму. Росте
в Південному та Гірському Криму
на галявинах, узліссях і схилах.
Заготівля і зберігання. Див. статтю
Ожина сиза.
Хімічний склад. Ожина таврійська
має близький до ожини сизої хі-
мічний склад, але відрізняється
дещо іншим вмістом і співвід-
ношенням компонентів у ньому.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Ожина сиза.

790
ОКО КОЗИНЕ —
багаторічна трав'яниста розсіяно-
опушена рослина родини бобових.
Те саме, що й конюшина лучна.

791
ОЛЕАНДР ЗВИЧАЙНИЙ
олеандр обыкновенный
Nerium oleander —
кущ або невелике (3—4 м заввиш-
ки) дерево родини барвінкових.
Стебла розгалужені, з гладенькою
світло-сірою корою. Листки вічно-
зелені, шкірясті, цілокраї, зісподу
опушені. Квітки правильні, дво-
статеві, на довгих повстистоопу-
шених квітконіжках, зібрані у
верхівкові півзонтики; віночок
рожевий, рідше білий, • зросло-
пелюстковий, з п'ятилопатевим
відгином і зубчастими виростами
в зіві. Плід складається з двох
листянок. Цвіте з червня по сер-
пень.

Поширення. Олеандр звичайний
походить з Середземномор'я.
В Південному Криму його широко
розводять у відкритому грунті як
декоративну рослину. Вирощують
його і як кімнатну квіткову рос-
лину.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
цілком розвинуте листя олеандра
(Folia Nerii oleandri; Folia Nerii,
Folia Oleandri), яке заготовляють
у жовтні — листопаді або у квітні
(до початку активного росту па-
гонів). Перевагу віддають весня-
ному строку заготівлі. Листя об-
шморгують руками (в захисних
рукавицях!) з обрізаних при деко-
ративному формуванні кущів па-
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гонів і швидко сушать під укрит-
тям на вільному повітрі або в теп-
лих кімнатах, розстеливши тон-
ким (2—3 см завтовшки) шаром
на тканині чи папері. Штучне
сушіння проводять при темпера-
турі 50°. Сушіння припиняють,
коли черешки стають ламкими.
Зберігають олеандр окремо від ін-
шої сировини, дотримуючись пра-
вил зберігання отруйних рослин.
Для місцевого лікування частіше
використовують свіжі або сушені
квітки з листям (вершки квітучих
гілок).

Хімічний склад. Листя олеандра
містить карденоліди олеандрин
(0,08—0,15 %), дигіталін, дезаце-
тилолєандрин і одинерин, діуре-
тично діючу субстанцію нериїн,
флавоноїди (рутин, кемпферол-
3-рамноглюкозид і ін.), сапонін
карабін, урсолову кислоту.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Олеандр звичайний
ефективний кардіотонічний засіб,
за своєю дією схожий на серце-
ві засоби наперстянки. У процесі
експериментальних досліджень
встановлено, що препарати оле-
андра покращують серцеву діяль-
ність, сповільнюють ритм серця,
підвищують діурез, розширюють
вінцеві судини, знижують артері-
альний тиск. На відміну від гліко-
зидів наперстянки, глікозиди оле-
андра діють швидше і м'якше,
швидше виводяться з організму.
Крім кардіотонічної дії, водні
екстракти олеандра виявляють
противірусну активність і мають
цитотоксичні властивості. Оле-
андр звичайний призначають у
випадку тахіаритмії, при легких
формах серцевої недостатності
та при стенокардії. У народній
медицині настій листя олеандра
п'ють при нервовому виснажен-
ні, головних болях, епілепсії,
апоплексії, безсонні, при м'язо-
вих спазмах, у разі діареї та
як вітрогінний засіб. Як зовнішній
засіб настій листя використовують
для примочок і компресів при
шкірних хворобах (мокнуча екзе-
ма, лишай тощо), для полоскання
при зубному болю.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій із листя (1 чай-
на ложка сировини на 500 мл окропу,
настоюють 1 годину) по 25—30 мл
тричі на день до їди.

ЗОВНІШНЬО — натирання і примочки
настоєм із сушених квіток і листя
(100 г сировини на 1 л окропу, на-
стоюють кілька годин) при корості і дер-
матитах, спричинених укусами комах;
натирання маззю із свіжих квіток і лис-
тя (готують на смальці у співвідно-
шенні 3 : 5, після старанного змішу-
вання нагрівають на водяній бані
15 хвилин) при корості. Олеандр зви-
чайний містить сильнодіючі речовини,
тому ліки з нього треба суворо дозу-
вати, а лікуватися — з дозволу і під
контролем лікаря.

792
ОЛЕНЯЧА ТРАВА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й великоголов-
ник сафлоровидний.

793
ОЛЕНЯЧИЙ КОРІНЬ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й великоголов-
ник сафлоровидний.

7 9 4

ОЛІЙНЕ ДЕРЕВО —
однодомна і дводомна деревна
листопадна або вічнозелена рос-
лина родини молочаєвих. Те саме,
що й тунг.

795
ОМАН БРИТАНСЬКИЙ,
пожарки;
девясил британский
Inula britannica —
багаторічна трав'яниста сіро-зеле-
на або зеленувата рослина родини
айстрових (складноцвітих). Має
тонке косо повзуче кореневище.
Стебла висхідні або прямостоячі,
густо облистнені, 15—18 см зав-
вишки, вгорі розгалужені й під ко-
шиками білоповстисті, внизу роз-
сіяном'якоопушені. Листки черго-
ві, цілісні, видовжено- або широ-
коланцетні, коротко загострені,
по краю дрібнозубчасті, рідше ці-
локраї, зверху голі або розсіяно-
волосисті, зісподу густіше вкриті
прилеглими довгими тонкими бі-
лими волосками і, крім того, дріб-
ними жовтими залозками; ниж-
ні — до основи поступово звужені
в крилаті черешки, серединні
і верхні — сидячі, напівстеблооб-
гортні, нерідко з вушками. Квітки
блідо-жовті, зібрані в невеликі
(2,5—3 см у діаметрі) кошики,
що утворюють на верхівці стебла
нещільне щитковидне суцвіття;
крайові язичкові квітки — жіночі,
голі, гладенькі, на верхівці —
тризубчасті, серединні — двоста-
теві, трубчасті. Плід — сім'янка.
Цвіте у червні — вересні.
Поширення. Оман британський
росте по всій території України
(крім високогір'їв Криму і Карпат)
на берегах річок і канав, на луках,
як бур'ян уздовж доріг, на засмі-
чених місцях, рідше — на полях.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
кореневище з корінням (див. стат-
тю Оман високий) і листя оману.
Збирають листя під час цвітіння
рослини і сушать у затінку на від-
критому повітрі або в добре про-
вітрюваному приміщенні. Почор-
нілі листки і листки з плямами
викидають. Рослина неофіциналь-
на.
Хімічний склад. Кореневища і ко-
рені оману британського містять
інулін (30—40 % ), алкалоїди
(0,063—0,075%), ефірну олію (до
3%), до складу якої входять
алантолактон, незначна кількість
ізоалантолактону і деякі інші
сполуки. У листі оману є ефірна
олія, флавоноїди, каротин, ду-
бильні речовини, британін та інші
сесквітерпенові лактони й аскор-
бінова кислота (до 45 мг% ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Фармакологічні вла-
стивості і показання до призна-
чення препаратів з підземних
органів оману британського і ома-
ну високого збігаються, проте пе-
ревагу треба віддавати оману ви-
сокому, препарати якого мають
більше виражений терапевтичний
ефект. Настій із листя оману бри-
танського дають усередину при
скрофульозі, ревматизмі й ради-
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куліті, від кашлю, як спазмолітич-
ний засіб при шлунково-кишко-
вих захворюваннях, зокрема при
гастралгії, коліках і проносі, як
послаблюючий засіб при геморої
та як засіб, що має потогінні,
відхаркувальні й сечогінні власти-
вості. Зовнішньо, як антибакте-
ріальний і в'яжучий засіб, на-
стій листя використовують у ви-
гляді компресів, примочок, обми-
вань і полоскань при гнійних ра-
нах, виразках, лишаях і хворобах
горла. Свіже потовчене листя
прикладають до виразок, гнійних
ран і ран, що кровоточать.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій із листя (1 сто-
лову ложку сировини настоюють 1—2
години на склянці окропу, процід-
жують) по 1—2 столові ложки 3—4 ра-
зи на день.

ЗОВНІШНЬО— компреси, примочки,
обмивання і полоскання настоєм із лис-
тя (готують, як у попередньому про-
писі).
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ОМАН ВИСОКИЙ,
дивосил;
девясил высокий
Inula helenium —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Має товсте, м'ясисте коре-
невище з численними довгими
коренями. Стебла міцні, прямі,
рубчасті, 1—2 м заввишки, у верх-
ній частині розгалужені, внизу
розсіяно-, вгорі — густожорстко-
волосисті. Листки чергові, цілісні,
нерівномірнозубчасті, великі (до
50 см завдовжки і 18—25 см зав-
ширшки), зверху жорстковоло-
систі, знизу — сіроповстисті; при-
земні — черешкові, еліптично-ви-
довжені; стеблові — сидячі, ви-
довженояйцевидні, загострені, з
серцевидною, напівстеблообгорт-
ною основою. Квітки жовті, зіб-
рані у великі (6—8 см у діаметрі)
кошики, що утворюють на вер-
хівці стебла щитковидне суцвіття;
крайові язичкові квітки — жіночі,
з вузьколінійним тризубчастим
язичком; серединні — двостатеві,
трубчасті. Плід — сім'янка. Цвіте
у червні — серпні (іноді — у ве-
ресні).
Поширення. Оман високий росте
розсіяно майже по всій терито-
рії України. Полюбляє узлісся,
чагарники, лісові луки, береги
річок, вологі місця.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
кореневище і корені (Rhizoma
cum radicibus Inulae helenii) ома-
ну. Заготовляють їх восени, зали-
шаючи на кожні 10 м2 по одній
добре розвиненій рослині для від-
новлення заростей. Викопані ко-
реневища і корені одмивають від
землі, розрізають на куски зав-
довжки 10—15 см, розщеплюють
при необхідності вздовж, пров'я-
люють 2—3 дні на вільному по-
вітрі, а в сиру погоду — під укрит-
тям, після чого досушують у
добре провітрюваних приміщен-
нях або в сушарках при темпе-
ратурі, не вищій за 40°. Сировину
можна сушити й на сонці. Сухої
сировини виходить 29—30 % .
Строк придатності — 3 роки. Си-
ровина є у продажу в аптеках.
Хімічний склад. Кореневище і ко-
рені оману високого містять іну-
лін (до 44 % ) та інші полісаха-
риди (псевдоінулін, інуленін),
смоли, камедь, сліди алкалоїдів,
сапоніни, органічні кислоти й
ефірну олію (до 4,3 % ), у складі
якої є біциклічні сесквітерпенові
лактони (алантолактон, ізоаланто-
лактон, дигідроалантолактон),
алантол, проазулен і а-токоферол.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
оману високого розріджують мок-
ротиння, полегшують відхарку-
вання і зменшують надмірне ви-
ділення з слизових оболонок

дихальних шляхів, збуджують
апетит і поліпшують травлення,
зменшують секреторну активність
кишечника і регулюють його мо-
торику, виявляють стимулюючу
дію на процес утворення жовчі
і на вихід її у дванадцятипалу
кишку, нормалізують загальний
обмін речовин в організмі, сприят-
ливо впливають на хворих з ту-
беркульозом легень (зменшується
кількість харкотиння, заспокою-
ється кашель, припиняється виді-
лення бацил Коха, зменшуються
катаральні явища, збільшується
вага і кращає загальне самопо-
чуття хворих), виявляють збудний
вплив на дихання, дещо підвищу-
ють діурез і потовиділення, мають
глистогінні й антимікробні вла-
стивості, регулюють місячні. За-
стосування галенових препаратів
оману показане і дає добрий те-
рапевтичний ефект при гострих
і хронічних захворюваннях ди-
хальних шляхів (бронхіти, трахе-
їти, катари верхніх дихальних
шляхів, кашель з виділенням
мокротиння) і при грипі, при хво-
робах шлунково-кишкового трак-
ту (гастрити, ентероколіти, про-
носи неінфекційного походження,
відсутність апетиту, мляве трав-
лення, погане й часте відригуван-
ня, метеоризм, геморой), печінки
і нирок, при глистяній інвазії та
гіпоменструальному синдромі.
Широко використовують препара-
ти оману високого і в народній ме-
дицині. Крім усіх вищезазначе-
них випадків, їх дають усере-
дину при гіпертонії, бронхіаль-
ній астмі, туберкульозі легень,
жовтяниці, водянці, нирково-
кам'яній хворобі, легких формах
цукрового діабету, ревматизмі,
радикуліті, золотусі, простатиті
й маткових кровотечах, як засіб,
що допомагає уникнути перед-
часних родів, та як депуративний
засіб при захворюваннях шкіри.
З готових аптечних препаратів за-
стосовують алантон, запропоно-
ваний для лікування виразкової
хвороби шлунка і дванадцятипа-
лої кишки. Застосовують оман і
як зовнішній засіб. Мазі або настій
на олії застосовують при корості,
екземі й нейродермітах. Відваром
полощуть ротову порожнину і
горло при запальних процесах,
промивають рани, які довго не
загоюються (але не мокнуть!).
У гомеопатії оман високий засто-
совують як матковий засіб.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар кореневищ і ко-
ренів (1 столова ложка сировини на
200 мл окропу) приймають теплим по
півсклянки 2—3 рази на день за 1 го-
дину до їди; алантон (Allantonum) по
0,1 г тричі на день після їди протягом
6—8 тижнів; настойку (готують на
70 % -ному спирті у співвідношенні
1:4) по 25 крапель 3 рази на день до
їди; вино оманове (100 г сировини
на 1 л червоного вина, настоюють 8 днів,
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проціджують) по чверті склянки перед
їдою як загальнозміцнюючий і як та-
кий, що збуджує апетит, засіб; 1 чайну
ложку суміші (порівну) кореня оману
високого і трави чебрецю плазкого за-
варюють як чай в 1 склянці окропу
і приймають по 1 чайній ложці через
кожні 2 години при коклюші; 20 г суміші
(порівну) коріння оману високого і ло-
пуха справжнього настоюють 1 годину
на склянці окропу, проціджують і п'ють
по 1 столовій ложці 3 рази на день при
ревматизмі; настій суміші (порівну) ко-
ріння оману високого і тирличу жовто-
го, трави деревію звичайного (3 чайні
ложки суміші на 500 мл окропу, варити
10 хвилин) приймають по 2 склянки на
день ковтками при анемії та хлорозі.
ЗОВНІШНЬО — мазі для змащування
уражених ділянок тіла: а) суміш (по-
рівну) свинячого сала, вазеліну і риб'я-
чого жиру змішують з порошком із
коріння оману у співвідношенні 2 : 1 ;
б) 50 г подрібненого коріння оману ва-
рять 20 хвилин в 100 мл води, проці-
джують і одержаний відвар змішують
з 50 г свинячого сала; в) подрібнене
коріння оману змішують з свинячим
салом у співвідношенні 1 : 10, варять
15 хвилин, проціджують; настій на рос-
линній олії (готують у співвідношенні
1 ; 10, настоюють на сонці 2 тижні);
відвар (готують, як у попередньому
прописі) для компресів, промивання,
примочок і полоскання.
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ОМЕГ ВОДЯНИЙ
омежник водяной
Oenanthe aquatica —
багаторічна трав'яниста корене-
вищна болотна або водяна росли-
на родини зонтичних. Стебло біля
основи потовщене, порожнисте,
дуже розгалужене, борозенчасте,
50—150 см заввишки. Занурені у
воду листки двічі-тричі перисто-
розсічені, з нитковидними кінце-
вими частками; надводні — двічі-
тричі перисторозсічені з колінча-
сто відігнутою донизу пластинкою
і яйцевидними перистонадрізани-
ми частками. Нижні листки довго-
черешкові, верхні — короткоче-
решкові або сидячі. Квітки білі,
дрібні, правильні, у складних зон-
тиках без обгортки. Крайові квіт-
ки в зонтичку часто тичинкові.
Плід — двосім'янка. Цвіте у черв-
ні — вересні.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України на болотах і вологих
луках, по берегах річок, ставків
та озер.
Сировина. Використовують спілі
плоди свіжими (Semen Phelandri).
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. У плодах омегу
водяного є смоли, до складу яких
входить енантотоксин, воскові
речовини (2,3 % ), близько 20 %
жирної олії, галактани, маналін,
андрол, фенадрол, 1—2,5 % леткої
олії, яка на 80 % складається
з феландрену.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати омегу во-
дяного виявляють потогінну, від-
харкувальну, сечогінну та дезин-
фікуючу дію, зменшують бродін-
ня і метеоризм. Раніше в апте-
ках з плодів омегу водяного го-
тували екстракти, сиропи та спир-
тову настойку, які використову-
вали як відхаркувальний засіб при
катарах і туберкульозі. В народ-
ній медицині омег водяний ви-
користовують при хронічному
циститі, каменях нирок та сечово-
го міхура.
Лікарські форми і застосування.
Протягом дня 1—3 г порошку з пло-
дів омегу водяного приймають усе-
редину невеличкими порціями з медом;
настій плодів (5—10 г на 1 л води)
п'ють по пізсклянки 6 раз на день. Уся
рослина отруйна! Особливо небезпечні
корені.
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ОМЕЛА БІЛА
омела белая
Viscum album —
багаторічний напівпаразитичний
вічнозелений кулястої форми ку-
щик родини омелових. Гілки голі,
зеленаво-жовті, циліндричні, де-
рев'янисті, вилчасторозгалужені,
у вузлах потовщені і дуже крихкі.
Листки супротивні, шкірясті, ці-
локраї, еліптичновидовжені, си-
дячі, жовте-зелені. Квітки одно-
статеві (рослини дводомні), жовті,
сидячі, зібрані по 3—6 у голов-
часті суцвіття в розвилках гілок.
Плоди ягодоподібні, білі, кулясті
або короткоовальні, з трохи вдав-
леною верхівкою. Цвіте у берез-
ні — квітні.
Поширення. Омела біла паразитує
на листяних (тополя, клен, береза,
верба, липа, дуб, в'яз, груша, яб-
луня), рідко — хвойних породах,
закріплюючись на них присоска-
ми, через які живиться за рахунок
дерева, на якому оселилася. Трап-
ляється в лісостепових районах,
на Поліссі, зрідка на півночі
Степу та в Криму.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
молоді гілки з листям (Stipites
Visci cum foliis). Заготовляють
сировину пізно восени і взимку,
використовуючи для цього сека-
тори або гачки. Сушать сировину
під наметами або в теплих провіт-
рюваних приміщеннях, розстила-
ючи її тонким (3—5 см завтовшки)
шаром на тканині або папері.
Штучне сушіння проводять при
температурі 40—50 °. Сухої сиро-
вини виходить 37—39 % . Збері-
гають у щільно закритих банках
чи бляшанках у сухому темному
місці.
Хімічній склад. Омела біла мі-
стить 0,03—0,10 % віскотоксину
(біла аморфна речовина, що скла-
дається з великої кількості амі-
нокислот і цукрів), а- і р-віскол,
вісцерин, олеанолову і урсолову
кислоти, холін і його похідні (аце-
тилхолін, пропіонілхолін), аміни
(віскалін, віскальбін, тирамін та
ін.), спирти (пініт, квебрахіт та
ін.), флавоноїди (кверцетин, рам-
нетин, ізорамнетин, рамназин-3-
глюкозид, флавоядоринін А і В,
гомофлавоядоринін В тощо), жир-
ну олію, аскорбінову кислоту, ка-
ротин, смолисті речовини й міне-
ральні солі.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
омели мають гіпотензивні, седа-
тивні, в'яжучі, кровоспинні й
глистогінні властивості, посилю-
ють діурез і виділення продуктів
азотистого обміну. За експеримен-
тальними даними очищений екс-
тракт омели виявляє цитолітичну
дію. В науковій медицині настій
трави омели дають пити при гі-
пертонічній хворобі 1—2-ї стадій,
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атонії кишок, при легеневих, но-
сових і тривалих маткових кро-
вотечах, особливо у хворих з ар-
теріальною гіпертензією в клімак-
теричний період. Очищений екс-
тракт омели (у вигляді ін'єкцій)
запропоновано як цитолітичний
засіб при неоперабельних формах
раку. В народній медицині омелу
здавна використовують при шлун-
ково-кишкових, менструальних і
гемороїдальних кровотечах, про-
ти епілепсії, еклампсії й істерії
та при болях у животі. Чай з омели
рекомендують як загальнозміцню-
ючий засіб для підвищення тонусу
життя, ослаблим людям похилого
віку та при запамороченні. Зов-
нішньо настій і порошок з трави
омели використовують як пом'як-
шувальний і знеболюючий засіб
при абсцесах та інших шкірних
хворобах. Для промивання піхви
при кольпіті і білях використо-
вують настій із трави омели і де-
ревію звичайного. Використову-
ють омелу і в гомеопатії. Слід
пам'ятати, що при тривалому
вживанні препарати омели мо-
жуть спричинити отруєння.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави омели
(15 г сировини на 200 мл окропу)
по 1 столовій ложці 3 рази на день;
чай із трави омели (1 чайну ложку
сировини на 1 склянку холодної пере-
вареної води, настоюють ніч) по тре-
тині склянки 3 рази на день; настойку
із трави омели (готують на 70 % -ному
спирті у співвідношенні 1 : 5) по 50 кра-
пель 3 рази на день; для вигнання
круглих глистів вживають порошок
омели і коренів валеріани лікарської,
взятих у співвідношенні 1 : 2, по 1 чай-
ній ложці щодня протягом трьох днів,
запиваючи водою й заїдаючи великою
кількістю свіжої тертої моркви.
ЗОВНІШНЬО —дві столові ложки су-
міші (порівну) трави омели і деревію
звичайного заварюють в 1 л окропу,
настоюють до охолодження, проціджу-
ють і використовують для спринцю-
вання при кольпіті і білях.
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ОПЛІТКА —
багаторічна трав'яниста витка
рослина родини березкових. Те
саме, що й березка польова.
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ОПЛОПАНАКС ВИСОКИЙ —
листопадний колючий кущ зав-
вишки 0,5—1 (3) м родини ара-
лієвих. Те саме, що й заманиха
висока.
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ОРЛИКИ ЗВИЧАЙНІ
водосбор обыкновенный
Aquilegia vulgarls —
багаторічна трав'яниста гола або
незалозистоопушена рослина ро-
дини жовтецевих. Стебло прямо-
стояче, 30—80 см заввишки, у
верхній частині розгалужене.
Листки черешкові, двічітрійчас-
тороздільні, з трилопатевими, по
краях зарубчастими або цілокраї-
ми частками. Квітки 4—5 см в діа-
метрі, на довгих ніжках, одиничні,
в пазухах листків, з 5 яскраво
забарвленими великими чашо-
листками і 5 лійковидними, при
основі видовженими в шпорку
пелюстками різного забарвлен-
ня — сині, лілові, рідше — черво-
ні, рожеві та білі. Плід — збірна
листянка. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Орлики звичайні зрід-
ка трапляються в лісових і право-

бережних лісостепових районах
та в Криму в лісах і по чагар-
никах. Вирощують як декоративну
рослину.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
траву (Herba Aquilegiae), яку за-
готовляють під час цвітіння рос-
лини, зрізуючи на висоті 8—10 см
від поверхні грунту. Зібрану сиро-
вину сушать під наметами або на
горищі. Зберігають у сухому
добре провітрюваному приміщен-
ні окремо від іншої сировини
(рослина отруйна!).
Хімічний склад. Трава орликів
звичайних містить алкалоїди
(0,008—0,054 % ), ціаногенні спо-
луки й аскорбінову кислоту (у сві-
жому листі).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
орликів звичайних мають сечо-
гінні, жовчогінні, потогінні, зне-
болюючі, заспокійливі, послаблю-
ючі й антисептичні властивості.
Всередину препарати орликів
вживають при альгоменореї, імпо-
тенції, шлункових коліках, крово-
течах, жовтяниці різного поход-
ження, при застійних явищах у
селезінці, печінці й жовчному
міхурі, в разі початкової стадії
водянки. Гарячим настоєм трави
полощуть рот при запаленнях
і норицях, лікують висипи на
шкірі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 сто-
лова ложка сировини на 2 склянки
окропу) по столовій ложці 2—З рази
на день; чай з трави орликів (20—25 г
сировини на 1 л окропу, настоюють
10 хвилин) п'ють зранку і ввечері
по 500 мл ковтками; сік свіжої рос-
лини п'ють двічі на день по 15—20
крапель.
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ОРТОСИФОН,
індійський чай, котячі вуса,
нирковий чай, яванський чай;
почечный чай
Orthosiphon stamineus —
багаторічна (в культурі — одно-
річна) трав'яниста волохата рос-
лина родини губоцвітих. Стебло
галузисте, чотиригранне, внизу
темно-фіолетове, вгорі — зелене,
50—70 см заввишки. Листки су-
противні, майже ромбовидні, з ве-
ликозубчастим краєм. Квітки блі-
до-лілові, в китицевидному су-
цвітті. Тичинки — з довгими нит-
ками (звідси народна назва «котя-
чі вуса»). Плід — коробочка. Цвіте
у липні — серпні.
Поширення. Походить з тропічної
Південно-Східної Азії. В СРСР,
у т. ч. на Україні,— в культурі
(в Криму, на Чорноморському
узбережжі Кавказу).
Заготівля і зберігання. Використо-
вують траву (молоді верхівкові
пагони з двома парами листків
і верхівковою брунькою — флеші,
а також зелене листя). Збирають
урожай 3—4 рази на літо. При
останньому зборі заготовляють
флеші і все зелене листя. Зібрану
сировину розстилають товстим
шаром і пров'ялюють у затінку
протягом 24—36 годин, а потім
швидко сушать на сонці або в
сушарці при температурі 30 —
35°С. Сировина гігроскопічна, то-
му її слід зберігати в сухому
приміщенні. Строк придатності —
4 роки. Рослина відпускається
аптеками (Folium Orthosiphoni).
Хімічний склад. З листя орто-
сифону виділено тритерпенові
сапоніни, гіркий глікозид ортоси-
фонін (0,01 % ), ефірну олію (0,2—
0,6%), жирну олію (2,7%), ду-
бильні речовини (5—6%), сліди
алкалоїдів та органічні кислоти:
винну (1,5%), лимонну, фенол-
карбонову і розмаринову.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Настій ортосифону
виявляє діуретичну і холеретичну
дію. Сечогінний ефект супрово-
диться виведенням з організму
сечовини, сечової кислоти і хло-
ридів, посиленням секреції шлун-
кових залоз і збільшенням вмісту
вільної соляної кислоти в шлун-
ковому соку, збільшенням виді-
лення жовчі та антиспастичною
дією на органи з гладенькими
м'язами. В науковій і народній ме-
дицині настій трави ортосифону
використовують при запаленнях
жовчного й сечового міхурів,
при поліартриті, подагрі та при
каменях у нирках і жовчному мі-
хурі. Ефективне застосування ор-
тосифону при цукровому діабеті,
гострих і хронічних захворюван-
нях нирок та при набряках різ-
ного походження (в т. ч. й при
серцевій недостатності). Крім то-
го, наукова медицина рекомендує

ортосифон при церебральному
атеросклерозі та гіпертонії, яка
супроводиться порушенням функ-
ції печінки та нирок.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— настій листя ортоси-
фону (Infusum folii Orthosiphoni sta-
minei): 3,5 г трави на 200 мл окропу,
п'ють теплим по півсклянки двічі на
день до їди протягом 4—6 місяців з
перервами щомісяця на 5—6 днів (при
холециститах вживають так само, але
після їди); суміш трави ортосифону
і брусниці та коріння бузини чорно'і
у співвідношенні 3:5:10 готують як
настій (1 чайну ложку на 200 мл окро-
пу) і вживають теплим по півсклянки
4 рази на день; суміш коріння марени
красильної, трави вовчуга польового,
ортосифону і хвоща польового, листя
берези, квіток ромашки лікарської,
насіння кропу запашного у співвідно-
шенні 2:1,5:1,5:1:1:1,5:1,5 готують як
настій (10 г на 200 мл окропу) і вжи-
вають по 1/2—3/4 склянки 3—4 рази
на день при нирковокам'яній хворобі.
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ОСИКА,
тополя тремтяча;
осина обыкновенная
Populus tremula —
високе (20—30 м заввишки) листо-
падне дводомне дерево родини
вербових. Має округлу крону і
циліндричний стовбур, укритий
гладенькою світло-зеленою ко-
рою; в нижній частині стовбура,
особливо у старих дерев, кора
чорна, глибокотріщинувата. Лист-
ки чергові, шкірясті, майже округ-
лі або округло-ромбічні, нерівно-
мірно виїмчасто-зубчасті, зверху
жовто-зелені, зісподу — сизуваті,
на довгих сплюснутих черешках.
Квітки одностатеві, у пониклих
пурпурових сережках. Плід —
коробочка. Цвіте у березні — квіт-
ні, до появи листя.
Поширення. Росте осика по всій
території України як домішка
у хвойних і широколистяних лі-
сах, по торфовищах та у плав-
нях.

Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
кору, бруньки і листя рослини.
Заготовляють кору напровесні під
час сокоруху, здираючи її з моло-
дих гілок і тонких стовбурів.
Для цього роблять кільцевидні
надрізи через кожні 30 см, які

'з'єднують поздовжніми розріза-
ми, після чого кора легко зні-
мається. Сушать кору під наметом
або в провітрюваному приміщен-
ні. Бруньки осики збирають на по-
чатку цвітіння дерев, відламуючи
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їх від гілок. Зібрані бруньки
сушать у затінку на протязі або
в теплому провітрюваному при-
міщенні, розкладаючи їх тонким
(1 — 2 см завтовшки) шаром на тка-
нині або папері й періодично пе-
ремішуючи. Молоде повністю роз-
винене листя використовують сві-
жим або сушать. Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад. Усі частини рос-
лини (кора, бруньки, листя) міс-
тять глікозиди (саліцин, саліцил-
популозид, популін та ін.), ефірну
олію, органічні кислоти, дубильні,
гіркі й інші речовини. У свіжому
листі є значна кількість аскорбі-
нової кислоти (471,3 мг% ) і ка-
ротину (43,1 мг% ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати осики ма-
ють потогінні, жарознижуючі,
протизапальні, знеболюючі, по-
м'якшувальні, в'яжучі й сечогінні
властивості. Настій або відвар
бруньок дають усередину при по-
ліартриті, подагрі, ревматизмі, ге-
морої, гострому й хронічному за-
паленні сечового міхура, мимо-
вільному і болючому (особливо
під час вагітності й після опера-
цій) сечовипусканні, у разі збіль-
шення простати і як жарознижу-
ючий засіб при гарячці. При гаст-
ритах, циститах, геморої й дизен-
терії бруньки можна вживати й у
вигляді настойки. Для місцевого
лікування бруньки осики засто-
совують у вигляді мазі й настойки:
мазь використовують для гоєння
ран, хронічних виразок і опіків,
для розм'якшування гемороїдаль-
них вузлів, для розтирання при
подагрі й ревматизмі; настойку —
як протизапальний і антисептич-
ний засіб. Відвар кори рекомен-
дують при гастриті, диспепсії й
проносі, як засіб, що збуджує
апетит і поліпшує травлення. По-
дрібнене свіже або сухе листя
використовують для припарок при
ревматизмі, подагричному та ге-
мороїдальному болі, а вижатим
із листя соком змазують лишаї
та бородавки.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — дві чайні ложки по-
дрібнених бруньок заливають двома
склянками окропу, настоюють 15 хви-
лин, проціджують і випивають усю
дозу за день; згущений відвар бруньок
або кори (45 г подрібненої сировини
варять у 500 мл води, поки рідина не
випарується наполовину, проціджують,
підсолоджують на смак медом або цук-
ром) по чверті склянки 3 рази на день;
настойку бруньок (готують на 40 % -но-
му спирті або горілці у співвідно-
шенні 1:10) по 20 — 30 крапель 3 рази
на день.
ЗОВНІШНЬО — мазь (1 частина сирови-
ни у вигляді порошку на 4 частини
коров'ячого масла або вазеліну) і на-
стойку (готують на 40 % -ному спирті
або горілці у співвідношенні 1:5) із
бруньок та компреси з розпареного
листя (2—3 ложки подрібненого листя
загортають у марлю, занурюють в окріп
і прикладають до уражених ділянок
тіла).
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ОСОКА ПАРВСЬКА
осока парвская
Carex brevicollis —
багаторічна трав'яниста зимовозе-
лена щільно- (на відкритих міс-
цях) або пухкодерниста (в лісах)
рослина родини осокових. Має
косе, міцне, розгалужене коре-
невище, вкрите шорсткими лус-
ками. Стебла сплюснуто-тригран-
ні, 30—45 см заввишки, у верхній
частині шорсткі, в нижній тре-
тині — облистнені, при основі
одягнені бурими розщепленими на
волокна листковими піхвами.
Листки трирядні, лінійні (5—7 см
завширшки і 40—50 см завдовж-
ки), зелені з сизуватим відтінком,
жолобчасті, з двома жилками
і загорнутими наспід краями.
Квітки одностатеві (рослини одно-
домні), без оцвітини, зібрані
в 2—3 розсунуті колоски. Верхній
колосок тичинковий, коричне-
вий, булавовидний, 1,5—2 см зав-
довжки. Нижні колоски маточ-
кові, зеленаво-коричневі, яйце-
видні, 1,5—2,5 см завдовжки,
на прямих міцних шорстких ніж-
ках, що виходять з пазух при-
квіткових листків; покривні луски
з шиловидним вістрям, каштанові,
посередині зелені, з трьома жил-
ками. Плід — горішок, що міс-
титься в оберненояйцевидному,
круглястому (до 5 мм завдовжки),
жовтаво-зеленому, з невиразними
жилками, вкритому негустими
щетинками мішечку, звуженому
на верхівці в короткий іржавий,
з шорстким краєм носик. Цвіте
у квітні.
Поширення. Осока парвська росте
в листяних лісах Західного, Право-
бережного і Лівобережного Лісо-
степу України.
Заготівля і зберігання. До 1983 ро-
ку траву осоки парвської вико-
ристовували в науковій медицині
як сировину для виготовлення
препарату бревіколіну. В народній
медицині з лікувальною метою ви-
користовують сушені кореневища
і коріння рослини, які заготовля-
ють пізно восени.
Хімічний склад. Усі частини рос-
лини містять алкалоїди бревіко-
лін (у корінні — 50 % і в листі —
95 % ), бревікарин (відповідно 45
і 4 % ) і гарман (5 % і 1 % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Головною діючою
речовиною осоки парвської є ал-
калоїд бревіколін, який виявляє
спазмолітичну й гіпотензивну дію,
підвищує тонус і посилює ско-
рочення матки й кишечника, сти-
мулює дихання, здійснює фарма-
кологічну денервацію органів (не
впливаючи на виконавчі органи
безпосередньо, зменшує надход-
ження до них нервових імпульсів
по симпатичних і парасимпатич-
них нервах). Бревіколіну гідро-
хлорид застосовували (у 1983 році
препарат виключено з Державно-

го реєстру лікарських засобів) для
стимулювання родової діяльності
та при маткових кровотечах після
аборту і пологів. Рідше його ви-
користовували для лікування гі-
пертонічної хвороби, лівошлуноч-
кової недостатності, бронхіальної
астми та облітераційного ендар-
теріїту. В народній медицині пре-
парати осоки парвської викорис-
товують при гіпертонічній хворо-
бі, бронхіті, різних висипах, фу-
рункульозі, алергії, подагрі й рев-
матизмі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій кореневищ з
корінням (2 чайні ложки сировини на
400 мл окропу, настоюють 8 годин, про-
ціджують) по півсклянки 3 рази на день;
згущений відвар кореневищ з корінням
(ЗО г сировини на 650 мл води, варять
у закритій посудині доти, поки не ви-
парується третина рідини, одержаний
відвар настоюють ще 2 години, проці-
джують) по чверті склянки 3 рази на
день.
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ОСОКА ПІЩАНА
осока песчаная
Саrех arenaria —
багаторічна трав'яниста рослина
родини осокових. Кореневище
довге, повзуче, 2—5 мм завтовшки.
Стебло пряме, тригранне, вгорі
шорстке, 15—40 см заввишки.
Листки довгозагострені, жорсткі,
жолобчасті, такої самої довжини,
як і стебло, або трохи довші за
нього. Квітки в колосках, скупчені
в верхній частині стебла і утво-
рюють колосовидне суцвіття.
У верхніх колосках квітки тичин-
кові, в нижніх — маточкові, а в
середніх — і ті й другі. Плід —
горішок. Цвіте у травні.
Поширення. Росте на узбережжі
Балтійського моря.
Сировина. Використовують вису-
шені кореневища. Рослини не-
офіцинальна.

Хімічний склад слабо вивчено.
Кореневища містять ефірну олію,
смолу та дубильні й слизисті
речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Раніше осоку піщану
використовували як замінник ко-
реня південноамериканської рос-
лини сарсапариль (Smilax medica),
яка використовується при ліку-
ванні золотухи, подагри, ревма-
тизму, сифілісу та різних захво-
рювань шкіри. Препарати осоки
піщаної виявляють сечогінну, по-
тогінну, знеболюючу й легку
послаблюючу дію і використову-
ються в народній медицині при
циститі, пієліті й ревматизмі, як
засіб, що зумовлює загальне по-
ліпшення функцій шкіри.
лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар кореневищ
{20 г кореневищ на 0,8 л води варять
у закритій посудині, поки вода не
википить до половини, настоюють
2 години, проціджують) по 50 мл
4 рази на день; настій: 2 чайні ложки
кореневища заварюють 2 склянками
окропу, настоюють 30 хв, проціджують
і випивають протягом дня рівними
порціями.
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ОСОКА ШЕРШАВА
осока мохнатая
Сатех hirta —
багаторічна трав'яниста сіро-зеле-
на рослина родини осокових. Має
довгі (іноді довші за 1 м) дере-
в'янисті кореневища. Стебло три-
гранне, гладеньке, 10—60 см зав-
вишки. Листки лінійні, 2—5 мм
завширшки, довші за стебло,
зісподу густоволосисті. Квітки
одностатеві, без оцвітини, зібрані
в колоски; ТИЧИНКОВІ колоски
вузькоциліндричні, світло-корич-
неві, 15—30 мм завдовжки; ма-
точкові — короткоциліндричні, на
прямих тонких ніжках, 15—40 мм
завдовжки. Плід — горішок. Цвіте
у травні.
Поширення. Росте по всій терито-
рії України.
Сировина. Використовують коре-
невище з корінням. Рослина не-
офіцинальна.
Хімічний склад. Кореневища міс-
тять дубильні, смолисті й сли-
зисті речовини, сапоніни, кума-
рин та сліди ефірної олії.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментально
доведено, що препарати з корене-
вищ осоки мають відхаркувальні
властивості. В народній медицині
настій кореневищ з корінням
п'ють при бронхіті та нервових
захворюваннях.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — холодний настій
(1 чайна ложка сировини на 200 мл
холодної кип'яченої води, настоюють
8—10 годин, проціджують) по 1 столо-
вій ложці через кожні 2 години; га-
рячий настій (1 столова ложка сиро-
вини на 500 мл окропу, настоюють
2 години, проціджують) по півсклянки
4 рази на день.
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ОСОКІР —
листопадна дводомна рослина ро-
дини вербових. Те саме, що й то-
поля чорна.
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ОСТУДНИК
БАГАТОШЛЮБНИЙ,
грижниця багатошлюбна;
грыжник многобрачный
Herniaria polygama,
синонім — H. odorata —
однорічна розпростерта зелена
рослина родини гвоздикових.
Стебла розгалужені, лежачі або
висхідні, густокороткоопушені,
5—25 см завдовжки. Листки дріб-
ні, цілісні, супротивні, овальні або
довгастоеліптичні, до основи кли-
новидно звужені в короткий че-
решок, по краю щетинисто-вій-
часті, з білоплівчастими ланцет-
ними прилистками. Квітки дрібні,
двостатеві й одностатеві, з зеле-
ною чашечкою і нитковидними
пелюстками, зібрані в щільні па-
зушні клубочки; чашолистків і ти-
чинок по 4. Плід — сухоплівчас-
тий кулястий однонасінний горі-
шок. Цвіте у червні — вересні.
Поширення. Остудник багато-
шлюбний росте по всій терито-
рії України (на Поліссі рідко)
на відкритих, переважно піщаних
місцях, кам'янистих відслоненнях
і як бур'ян на полях і дорогах.
Заготівля і зберігання — див. у
статті Остудник голий.
ХІМІЧНИЙ склад потребує даль-
шого вивчення. Відомо, що трава
містить кумарини (умбеліферон,
герніарин і скополетин).
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Остудник голий.
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ОСТУДНИК ГОЛИЙ,
грижниця гола, польове мило,
собаче мило;
грыжник голый
Herniaria glabra —
багаторічна розпростерта жовта-
во-зелена рослина родини гвозди-
кових. Стебла разгалужені, корот-
коопушені або майже голі, ле-
жачі або висхідні, 10 — 30 см зав-
довжки. Листки цілокраї, голі,
супротивні, еліптичні або довга-
сті, 6—7 мм завдовжки, з яйце-
видними перетинчастими війча-
стими прилистками. Квітки дрібні,
двостатеві, з жовтаво-зеленою ча-
шечкою і нитковидними пелюст-
ками, зібрані в щільні пазушні
клубочки; чашолистків і тичинок
по 5. Плід — сухоплівчастий ку-
лястий однонасінний горішок.
Цвіте у червні — серпні.

Поширення. Остудник голий росте
по всій території України на від-
критих місцях, галявинах та при
дорогах як бур'ян.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
траву (Herba Herniariae), яку зби-
рають під час цвітіння рослини.
Зібрану траву швидко сушать у
затінку на свіжому повітрі або в
приміщенні, яке добре провітрю-
ється, розкладаючи її на тканині
або папері шаром завтовшки
3—4 см і часто перемішуючи.
Сухої сировини виходить 23—
25 % . Зберігають у сухих, добре
провітрюваних приміщеннях.
Строк придатності — 2 роки. Рос-
лина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава остудника
містить 0,43—0,84 % кумаринів
(герніарин, умбеліферон), флаво-
ноїди (0,12—0,4 % ), дубильні ре-
човини (3,16 % ), тритерпенові са-
поніни (5,37—16,25 %), фенол-
карбонові кислоти (саліцилова,
ферулова, кавова, ванілінова, про-
токатехінова, п-кумарова та п-гід-
роксибензойна), алантоїн, ефірну
олію (до 0,6 % ), вітамін С, каротин
і вуглеводи. У складі флавоноїдів
є кверцетин, арабінозид кверце-
тину, 3-триглюкозид кверцетину,
3-триглікозид кверцетину, 3-три-
глікозид ізорамнетину, галакто-
зид кверцетину, нарцисин і рутин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Остудник голий має
сечогінні, в'яжучі, спазмолітичні
й антибактеріальні властивості,
виявляє слабку жовчогінну дію,
нормалізує порушений мінераль-
ний обмін в організмі. Препарати
рослини використовуються при
серцевій недостатності, пов'язаній
з декомпенсацією серцевої діяль-
ності, при гострому й хронічному
катарі сечового міхура, пієліті,
мимовільному сечовипусканні,
нирковокам'яній хворобі, пієло-
нефриті, стійкій альбумінурії,
ревматизмі, подагрі, артриті, гоно-

рейних запаленнях сечовивідних
шляхів, жовтяниці та у випадку
катару дихальних шляхів і при бо-
лях у м'язах після важкої фізич-
ної праці. Зовнішньо настій трави
використовують при діатезі й хво-
робах шкіри та для гоєння ран.
Побічного впливу препаратів
остудника голого на організм хво-
рих не виявлено.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— настій трави (20 г си-
ровини на 200 мл окропу) по 1 столовій
ложці 3—4 рази на день; свіжий сік
рослини приймають по 2 столові лож-
ки 3—4 рази на день; 3 столові ложки
суміші трави остудника голого, листя
мучниці звичайної, плодів ялівцю зви-
чайного (по 50 г) і коріння марени
красильної (200 г) варять в 1 л води
15 хвилин, проціджують і п'ють по пів-
склянки до їди і після їди 3 рази на
день при нирковокам'яній хворобі;
1 столову ложку з верхом суміші тра-
ви остудника голого, плодів петрушки
городньої (по 20 г) і листя мучниці
звичайної (60 г) настоюють на склянці
холодної води протягом 6 годин, кип'я-
тять 15 хвилин і випивають за день
рівними порціями при циститі та бак-
теріурії (збір ефективний при лужній
сечі).
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ОСТУДНИК ШОРСТКИЙ
грыжник шершавый
Herniaria hirsuta —
однорічна сіро-зелена розпро-
стерта рослина родини гвоздико-
вих. Стебла розгалужені, лежачі,
короткоопушені, 5—15 см зав-
довжки. Листки дрібні, видов-
жено-лінійні або еліптичні, до
основи звужені, майже сидячі,
густоопушені, по краю щети-
нисто-війчасті. Квітки дрібні, дво-
статеві, з зеленою чашечкою з
п'яти чашолистків і з нитковид-
ними пелюстками, зібрані в щіль-
ні пазушні клубочки; чашолистки
закінчуються щетинкою; тичинок
2—3, рідко 5. Плід — сухоплівчас-
тий кулястий однонасінний горі-
шок. Цвіте у травні — серпні.
Поширення. Остудник шорсткий
росте на сухих піщаних грунтах
західних областей України.
Заготівля і зберігання — див. у
статті Остудник голий.
Хімічний склад. Трава рослини
містить тритерпенові сапоніни
(10,2 % ), 0,63 % кумаринів (гер-
ніарин, умбеліферон, скополе-
тин), 0,35 % флавоноїдів (кемп-
ферол, кверцетин), фенолкарбо-
нові кислоти, ефірну олію та
вуглеводи.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і
застосування — усе так, як у стат-
ті Остудник голий.
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ОТРУЙНИЦЯ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини пасльонових. Те саме, що
й беладонна звичайна.
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ОФРИС БДЖОЛОНОСНА
офрис пчелоносная
Ophrys apifera —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Бульба майже кулясті або еліп-
совидні, до 1 см у діаметрі.
Стебло просте, 20—45 см заввиш-
ки. Листків 4—7; нижні листки
широколанцетні, загострені, 5—
10 см завдовжки і 1,5—2,8 см
завширшки, верхні — дрібніші,
при основі обгортають стебло.
Квітки неправильні, двостатеві,
шестироздільні, зібрані в нещіль-
ний, 3—8-квітковий колос; лис-
точки оцвітини розходяться, зов-
нішні голі, видовженоеліптичні,
тупі, з п'ятьма жилками, яскраво-
рожеві або білувато-рожеві, внут-
рішні короткі, з трьома жилка-

ми, бархатисто-опушені, тупуваті,
зеленуваті або блідо-рожеві. Гу-
ба опукла, бархатиста, широко-
овальна, трилопатева, темно-пур-
пурова з широкою квадратною
жовтаво-коричнюватою плямою
при основі; бокові лопаті губи
яйцевидно-трикутні, донизу за-
гнуті, середня лопать губи велика
(7—8 мм завдовжки і 8—10 мм
завширшки), широкоромбовидна,
на кінці з довгим ланцетним
загостренням і також загнутим і
притиснутим до нижньої поверхні
губи придатком завдовжки до
З мм. Плід — коробочка. Цвіте у
травні — червні.
Поширеная. Офрис бджолонос-
на — рідкісна зникаюча рослина.
Трапляється дуже рідко в Півден-
ному Криму. Росте переважно в
світлих лісах, чагарниках та на
узліссях. Занесена до Червоної
книги Української РСР.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські форми
і застосування — усе так, як у
статті Любка дволиста.
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ОФРИС КОМАХОНОСНА,
офрис мухоносна;
офрис мухоносная
Ophrys insektifera, синонім —
О. muscifera —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Бульби кулясті або еліптичні.
Стебло просте, 20—35 см зав-
вишки, у нижній частині з 2—5
листками. Листки видовженолан-
цетні або видовжені, гострі або
тупуваті; сизувато-зелені; верхній
згорнутий навколо стебла у ви-
гляді піхви. Квітки двостатеві,
неправильні, шестироздільні, зі-
брані в рідкий, 2—10-квітковий
колос; листочки оцвітини розхо-
дяться, зовнішні видовженояйце-
видні, ясно-зелені, з трьома жил-
ками, внутрішні бокові значно
коротші, лінійні, з відігнутими
назад краями, з однією жилкою,
дрібноопушені, червоно-бурі. Гу-
ба без шпорки, більш-менш опук-
ла, видовженооберненояйцевид-
на, трилопатева, з двома малень-
кими боковими лопатями і серед-
ньою більшою, на кінці виїмча-
стою лопаттю, пурпурово-бура,
бархатиста, з квадратною голубу-
ватою голою плямою посередині.
Плід — коробочка. Цвіте у червні.
Поширення. Офрис комахонос-
на — рідкісна зникаюча рослина.
Трапляється дуже рідко на При-
карпатті у світлих лісах, по ча-
гарниках, на гірських схилах,
переважно на вапнистому грунті.
Занесена до Червоної книги
Української РСР.
Заготівля і зберігання, ХІМІЧНИЙ
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські форми
і застосування — усе так, як у
статті Любка дволиста.

814 ~
ОФРИС КРИМСЬКА
офрис крымская
Ophrys taurica —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Бульби майже кулевидні, до 2 см
у діаметрі. Стебло просте, 25 (30 —
60 см) заввишки, при основі з
перетинчастою піхвою; вище
листків, які скупчені в нижній
частині стебла, є 2—3 загострені,
зеленаві піхви. Листки видовже-
ноланцетні, нижні інколи майже
еліптичні, тупі, до 9 см завдовжки
і 2—3 см завширшки, до основи
звужені. Квітки двостатеві, непра-
вильні, шестироздільні, зібрані в
рідкий, 3—8-квітковий колос; се-
редній зовнішній листочок оцві-
тини довгастий, тупий, зовні зеле-
навий, усередині зеленавий з ко-
ричнювато-рожевими краями; бо-
кові зовнішні листочки нерівно-
бокі, з трьома жилками, зовні
зеленаві, всередині вздовж двоко-
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лірні (в нижній половині роже-
вуваті, в верхній, вужчій,— зеле-
ні); внутрішні листочки оцвітини
язичковидні, з однією жилкою,
жовтаві або буруваті, майже голі.
Губа без шпорки, 10—15 мм зав-
довжки і 9—11 мм завширшки,
бархатиста, округло-яйцевидна,
опукла, цілісна, при основі з
двома великими (2,5— 3 мм) воло-
систими сосочковидними пагорб-
ками, на кінці з маленьким
(0,5 мм) трикутним зеленим при-
датком, темно-фіолетово-бура, з
голубим голим знаком у вигляді
двох поздовжніх ліній, знизу
рожева, з зеленими краями.
Плід — коробочка. Цвіте у квіт-
ні — травні.
Поширення. Офрис кримська —
рідкісна зникаюча рослина. Зрід-
ка трапляється в Гірському Криму
(крім яйли) та на Південному
березі Криму. Росте здебільшого
у світлих лісах, на кам'янистих
схилах. Занесена до Червоної
книги Української РСР.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські форми
і застосування — усе так, як у
статті Любка дволиста.

815
ОФРИС МУХОНОСНА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Те саме, що й офрис комахо-
носна.

816
ОФРИС ОВОДОНОСНА
офрис оводоносная
Ophrys oestrilera —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Бульби майже кулясті або еліпсо-
їдні, 0,8—1,8 см у діаметрі.
Стебло просте, 20—45 см заввиш-
ки. Нижні листки (їх 2—5) ви-
довжені, тупі або тупо-загост-
рені, 5—10 см завдовжки і до
2 см завширшки, скупчені біля
основи стебла; верхні (їх 2) —
загострені, зелені, у вигляді піхов,
що обгортають стебло. Квітки
двостатеві, неправильні, шести-
роздільні, зібрані в рідкий, 3 — 8 -
квітковий колос; зовнішні листоч-
ки оцвітини тупі, бузкові, з трьома
зеленими жилками; середній —
видовженооберненояйцевидний;
бокові — видовжені, нерівнобокі;
два верхні внутрішні листочки
оцвітини — овально-ланцетні, ту-
пі, з однією жилкою, лілові,
на внутрішньому боці бархатисті.
Губа трилопатева, бархатиста,
чорно-коричнева, з малюнком із
синювато-фіолетових плям з жов-
тою облямівкою; бокові лопаті
язичковидні, пригнуті, тупі, звер-
ху несуть по одному тонкому
густоволосистому коричневому, з
зеленою верхівкою, довгому (5—
8 мм) рогу; середня лопать майже
округла, велика, на кінці з загну-
тим догори невеликим тупувато-
загостреним придатком завдовж-
ки до 2 мм. Плід — коробочка.
Цвіте у березні — травні.
Поширення. Офрис оводонос-
на — рідкісна зникаюча рослина.
Трапляється досить рідко в Гір-
ському (крім яйли) та Південному
Криму. Росте у світлих лісах,
на кам'янистих схилах. Занесена
до Червоної книги Української
РСР.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські форми
і застосування — усе так, як у
статті Любка дволиста.

ОЧАНКА ПРЯМОСТОЯЧА,
очанка стиснута;
очанка прямостоячая
Euphrasia stricta, синонім —
Е. condensata —
однорічна трав'яниста напівпара-
зитна рослина родини раннико-
вих. Стебло розгалужене, рідше —
просте, червонаво-буре, опушене,
5—50 см заввишки. Листки прості,
супротивні, голі, яйцевидні, по
краю — з 3—5 довгозагостреними
зубцями з кожного боку. Квітки
двостатеві, неправильні, пазушні,
у верхівкових колосовидних об-
листнених суцвіттях; віночок блі-
до-фіолетовий, з жовтими цятка-
ми і темно-фіолетовими жилками
на нижній губі. Плід — коробоч-
ка. Цвіте у червні — вересні.

8 1 7
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Поширення. Росте в лісах, по ча-
гарниках, на луках майже по
всій території України (немає
в Криму).
Сировина. Використовують траву,
зібрану під час цвітіння рослини.
Сухої сировини виходить 20 %.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить
глікозид аукубін, смоли, гіркі
й дубильні речовини, ефірну
олію, барвники тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
рослини мають протизапальні, в'я-
жучі й гіпотензивні властивості.
В народній медицині настій трави
п'ють при простуді, гарячці, а та-
кож, як зовнішній засіб при за-
хворюваннях очей, діатезі, дитя-
чих екземах та для покращення
росту волосся.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (1 столова лож-
ка трави на 400 мл окропу, настою-
ють до охолодження) по півсклянки
4 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — настій (готують, як у
попередньому прописі) для промивань,
примочок, миття голови тощо.

818
ОЧАНКА СТИСНУТА —
однорічна трав'яниста напівпара-
зитна рослина родини раннико-
вих. Те саме, що й очанка пря-
мостояча.

819
ОЧИТОК ВЕЛИКИЙ,
заяча капуста велика;
очиток большой
Sedum maximum —
багаторічна трав'яниста рослина
родини товстолистих. Має вере-
теновидні корені, які поступово
переходять у тонкий кінчик.
Стебла всі квітконосні, прямо-
стоячі, вгорі розгалужені, 40—
80 см заввишки. Листки прості,
супротивні, сидячі, м'ясисті, пло-
скі, видовженоеліптичні, нестеб-
лообгортні, 5—13 см завдовжки,
2—5 см завширшки, темно-зеле-
ні, з країв невійчасті, невиразно-
виїмчасті. Квітки двостатеві, пра-
вильні, 5-пелюсткові, в густих
щитковидно-волосистих суцвіт-
тях; пелюстки 3—4 мм зав-
довжки, втроє довші за чашечку,
білувато-рожеві, крапчасті, у
верхній частині відстовбурчені;
пиляки жовті. Плід — збірна лис-
тянка. Цвіте у липні.
Поширення. Очиток великий рос-
те в лісах і серед чагарників
розсіяно на Поліссі та в Лісо-
степу, переважно на захід від
Дніпра.

Сировина. Для лікарських потреб
використовують свіжу або суху
траву чи листя очитку, які за-

готовляють під час цвітіння
рослини. Сушать на вільному по-
вітрі. Аптеки сировину не від-
пускають.
Хімічний склад. Трава очитку
великого містить флавонові глі-
козиди, сліди алкалоїдів, орга-
нічні кислоти (лимонна, щавлева,
яблучна), вітамін С, цукри, слиз
та мінеральні солі.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. З очитку великого
виробляють препарат біосед (Bios-
sedum), який за фармакологічною
дією належить до біогенних сти-
муляторів. Використовують його
як допоміжний засіб, що стиму-
лює процеси обміну й регене-
рацію тканини в офтальмології,
терапії, хірургії й стоматології.
Застосування біоседу протипока-
зане при злоякісних пухлинах,
при гастриті й виразковій хворобі,
які супроводяться ахілією. У дітей
раннього віку препарат зумовлює
місцеві алергічні реакції. У народ-
ній медицині очиток великий
використовують при маткових
кровотечах і як загальнозміцню-
ючий засіб. Свіже товчене листя
прикладають до мозолів, опіків
і гнійних ран. Припарки з свіжої
або сухої розпареної трави таму-
ють біль у суглобах при ревма-
тизмі й простудних захворюван-
нях.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій свіжого листя
(1 столова ложка сировини на 200 мл
окропу, настоюють 4 години, проціджу-
ють) по 1—2 столові ложки 3—4 рази
на день.
ЗОВНІШНЬО — 3 столові ложки свіжої
або сухої трави загортають у марлю,
занурюють в окріп і використовують
для знеболюючих припарок.

8 2 0

очиток їдкий,
заяча капуста їдка;
очиток едкий
Sedum acre —
невеличка (5—15 см заввишки)
багаторічна трав'яниста рослина
родини товстолистих. Стебла чис-
ленні, соковиті; квітконосні — ви-
східні; вегетативні — часто лежа-
чі. Листки дрібні, сидячі, м'я-
систі, широкояйцевидні; на без-
квіткових пагонах розміщені чере-
пичасто в 5—6 рядів, на квітко-
носних — рідше. Квітки двостате-
ві, правильні, з подвійною п'я-
тичленною оцвітиною, в розгалу-
жених щитковидних суцвіттях;
пелюстки золотаво-жовті, в 2—3
рази, довші за чашечку. Плід —
збірна листянка. Цвіте у травні —
липні.
Поширення. Очиток їдкий росте
по всій території України на су-
хих відкритих піщаних і кам'я-
нистих місцях, на луках, у світ-
лих лісах, серед чагарників.
Заготівля і зберігання. Для лі-
карських потреб використовують
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траву очитку їдкого (Herba Sedi
acris), яку заготовляють під час
цвітіння рослини. При збиранні
треба бути обережним, бо сві-
жий сік рослини спричинює на
шкірі запалення й пухирі. Сушать
траву у затінку на відкритому
повітрі або в сушарці при тем-
пературі до 40°. Перед цим траву
на 1—2 хвилини занурюють в
окріп. Сухої сировини виходить
10 % . Зберігають у сухому місці.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Надземна частина
рослини містить близько 0,2 %
алкалоїдів (седамін, нікотин, сед-
ридин, ізопельт'єрин, сединін, се-
динон та інші), дубильні речови-
ни, глікозиди, аскорбінову кисло-
ту, рутин, органічні кислоти (яб-
лучна, щавлева, янтарна, молоч-
на), цукри, віск, слиз тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментально
встановлено, що препарати з очит-
ку їдкого посилюють моторну
діяльність кишок, активізують
дихання, мають гіпотензивні й за-
гальнотонізуючі властивості. У
народній медицині препарати з
очитку їдкого вживають усереди-
ну при епілепсії, недокрів'ї, ате-
росклерозі, жовтяниці, геморої,
як протималярійний, проносний і
сечогінний засіб. У поєднанні
з омелою білою і глодом кри-
ваво-червоним очиток використо-
вують при гіпертонічній хворобі.
Зовнішньо, у вигляді мазі, рослину
застосовують при різних шкірних
хворобах і опіках, а припарки
із свіжої товченої трави вважа-
ються ефективним засобом при
новоутвореннях.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2 столові
ложки сировини на 400 мл окропу,
настояти 2 години) по півсклянки
4 рази на день до їди; настій однієї
чайної ложки суміші (порівну) трави
очитку їдкого, листя омели білої
і квіток глоду криваво-червоного на
склянці окропу п'ють по третині склян-
ки 3 рази на день через півгодини
після їди як гіпотензивний засіб.
ЗОВНІШНЬО — мазь (1 частина порош-
ку трави на 4 частини масла вершко-
вого або вазеліну) від мозолів, боро-
давок, гнійних ран і виразок.

8 2 1

ОЧКИ ЦАРІВНИ —
багаторічна трав'яниста комахо-
їдна рослина родини росичкових.
Те саме, що й росичка кругло-
листа.

8 2 2
ПАДУБ ГОСТРОЛИСТИЙ
падуб остролистный
Ilex aquifolium —
кущ або невелике деревце роди-
ни падубових. Листки вічнозелені,
шкірясті, прості, чергові, виїм-
часто-зубчасті; нижні — з колю-
чими зубцями. Квітки здебільшого
одностатеві, зібрані в зонтиковид-
ні щитки в пазухах листків; віно-
чок колесовидний, 4-пелюстко-
вий, білий. Плід — м'ясиста черво-
на кістянка. Цвіте у червні.
Поширення. Дико росте в Пів-
денній і Західній Європі, Малій
Азії та на Закавказзі. На Укра-
їні культивують у садах і парках
як декоративну рослину.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують листя (Folia Aqui-
folii). Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Листки містять
глікозид ілицин, ілексантин, ілек-
сову кислоту і таніни.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
П. г. використовують як проти-
гарячковий і сечогінний засіб, при
простуді, ревматизмі та водянці.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар (10 г сухого по-
дрібненого листя на 0,5 л окропу, ки-
п'ятити, поки не википить половина
води) п'ють по 1—2 склянки в день
рівними порціями.

8 2 3

ПАЛИЧНИК —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й жовтозілля
широколисте.

824

ПАЛЬЧАТОКОРІННИК
М'ЯСО-ЧЕРВОНИЙ,
зозулинець широколистий;
пальчато коренник мясо-крас-
ный
Dactylorhiza incarnata, сино-
нім — Orchis latifolia —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Бульби стиснуті, дво-, чотирироз-
дільні. Стебло порожнисте, прос-
те, 20—60 см заввишки. Листки
ясно-зелені, видовженоланцетні
або лінійно-ланцетні, з башличко-
подібною тупуватою верхівкою.
Квітки двостатеві, неправильні,
шестироздільні, зібрані в густий
багатоквітковий колос. Листочки
оцвітини фіолетові або бузково-
рожеві, видовженояйцевидні, ту-
пуваті. Губа — з темнішим, пур-
пурово-фіолетовим малюнком, ви-
довженоромбічна, суцільна або
невиразно трилопатева. Плід —
коробочка. Цвіте у червні —
липні.
Поширення. Рідкісна рослина. Зу-
стрічається спорадично в лісових
і лісостепових районах та в Гір-
ському Криму на мохових бо-
лотах, вологих луках, лісових
галявинах. Занесена до Червоної
книги Української РСР.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські форми
і застосування — усе так, як у
статті Любка дволиста.
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ПАЛЬЧАТОКОРІННИК

ПЛЯМИСТИЙ,
зозулинець плямистий;
пальчатокоренник пятнистый
Dactylorhiza maculata, сино-
нім — Orchis maculata —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Бульби стиснуті, дво- чотирило-
патеві. Стебло виповнене або з
вузькою порожниною, просте,
20—65 см заввишки. Листки звер-
ху темно-зелені, з бурими пля-
мами, зісподу — сизуваті; нижні
довгасті, тупі; середні — видовже-
ноланцетні, гострі; верхні — змен-
шені, лінійно-ланцетні, загостре-
ні, схожі на приквітки. Квітки
двостатеві, неправильні, шести-
роздільні, зібрані в циліндрич-
ний, густий, багатоквітковий ко-
лос, листочки оцвітини ясно-ліло-
ві, видовженояйцевидні, тупі. Гу-
ба — з фіолетовим малюнком з
плямочок, трилопатева, з меншою
середньою лопаттю. Плід — ко-
робочка. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Рідкісна рослина. Ду-
же рідко трапляється на Закар-
патті, в Карпатах, на Розточчі-
Опіллі на болотах, вологих галя-
винах, по чагарниках, у заболо-
чених мохових лісах. Занесена до
Червоної книги Української РСР.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так, як у
статті Любка дволиста.

8 2 6

ПАЛЬЧАТОКОРІННИК

ФУКСА,
зозулинець Фукса;
пальчатокоренник Фукса
Dactylorhiza tuchsii, синонім —
Orchis luchsii —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Бульби 2—4-лопатеві, стиснуті.
Стебло (15) 25—65 см заввишки
і до 7 мм завтовшки біля основи.
Листки зверху темно-зелені, з фіо-
летово-брунатними плямами, зі-
споду одноколірні, сизувато-зеле-
ні; нижній листок оберненояйце-
видний або видовженоланцетний,
тупий, два дальші листки видов-
женоланцетні, тупувато-загостре-
ні; верхні — вузьколінійно-лан-
цетні, загострені, приквітковидні.
Квітки двостатеві, неправильні,
рожевувато-лілово-фіолетові, зі-
брані в густий циліндричний
колос; губа — з фіолетовим ма-
люнком з плямочок, округло-
ромбічна, з трьома лопатями (бо-
кові лопаті трохи ширші за серед-
ню); зовнішні листочки оцвітини
ланцетні, тупуваті; шпорка цилін-
дрична, пряма, трохи коротша за
зав'язь. Плід—коробочка. Цвіте
протягом червня — липня.
Поширення. Рідкісна рослина.
Трапляється на Закарпатті, в Кар-
патах, на Прикарпатті, зрідка на
Розточчі-Опіллі, на Поліссі, в
північній частині Лісостепу, дуже
рідко — в Степу на вологих луках,
по чагарниках, у листяних лісах,
на галявинах. Занесена до Чер-
воної книги Української РСР.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властивос-
ті і використання, лікарські форми
і застосування — усе так, як у
статті Любка дволиста.

8 2 7

ПАННА —
гриб родини веселкових. Те саме,
що й веселка звичайна.

8 2 8

ПАПУРНИК —
багаторічна повстистоопушена, з
міцним розгалуженим кореневи-
щем і м'ясистими довгими ко-
ренями рослина родини мальво-
вих. Те саме, що й алтея лікар-
ська.

829
ПАРИКОВЕ ДЕРЕВО —
кущ або невелике (2—3 м зав-
вишки) дерево родини сумахових.
Те саме, що й скумпія звичайна.

8 3 0

ПАРИЛО ВОЛОСИСТЕ
репейничек волосистый
Agrimonia pilosa —
багаторічна трав'яниста рослина
родини розових. Має більш-менш
слабке горизонтальне кореневище
з численними додатковими коре-
нями на ньому. Стебло 25—150 см
заввишки, прямостояче, просте
або вгорі трохи розгалужене, бо-
розенчасте, вкрите, як і черешки
листків, довгими рідкими відхи-
леними волосками, що сидять на
буруватих горбочках. Листки чер-
гові, перервано непарноперисті,
зверху темно-зелені, голі або роз-
сіянокоротковолосисті, зісподу
ясно-зелені, по жилках волосисті
й на всій поверхні більш-менш
залозисті; нижні та серединні
листки черешкові, верхівкові —
сидячі; листочки (їх 5—7, рідше
9) сидячі, видовженоромбічні,
ромбічно - оберненояйцеподібні
або майже ланцетні, до основи
клиновидно звужені й цілокраї,
від середини до верху з (3)4—
5(7) великими загостреними або
тупуватими зубцями й такою са-
мою кількістю жилок з кожного
боку та одним трохи більшим за
бокові загостроним або тупува-
тим кінцевим зубцем; проміжні
часточки, що є між листочками,
видовженояйцевидні, частіше ці-
локраї. Прилистки майже ціло-
краї, напівсерцевидні й стебло-
обгортні. Квітки правильні, дво-
статеві, 5-пелюсткові, зібрані ко-
лосовидною китицею на верхівці
стебла; пелюстки видовжені, блі-
до-жовті. Плід складається з 1—
2 горішків, вміщених у гіпан-
тій', гіпантій дзвоникуватий, з гли-
бокими борозенками, що доходять
майже до його основи, розсіяно-
волосистий, угорі під чашечкою
з багаторядним колом догори
спрямованих і зближених над пло-
дом у вигляді конуса гачковидно
зігнутих шипиків. Цвіте у черв-
ні — липні.
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Поширення. Парило волосисте
росте в Карпатах, на Поліссі
і в Лісостепу по лісах, узліссях,
галявинах, серед чагарників, на
луках, берегах річок, схилах ба-
лок.
Заготівля і зберігання. Див. статтю
Парило звичайне.
Хімічний склад. Парило волосисте
має близький до парила звичайно-
го хімічний склад, але відрізня-
ється трохи іншим вмістом і спів-
відношенням компонентів, що йо-
го складають.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Парило звичайне.

831
ПАРИЛО ЗВИЧАЙНЕ,
глекопар, грудник, зрад-зілля,
реп'ях жовтий, серпник, яблун;
репейничек обыкновенный
Адтітопіа eupatoria —
багаторічна трав'яниста рослина
родини розових. Має більш-менш
міцне повзуче просте або розга-
лужене кореневище. Стебло 30 —
85 (100) см заввишки, прямо-
стояче, просте або вгорі трохи
розгалужене, густо вкрите, як і
черешки листків, довгими жорст-
кими горизонтально відхиленими
та короткими тонкими більш-
менш кучерявими білуватими або
рудуватими волосками. Листки
чергові, перервано непарнопе-

ристі, зверху темно-зелені, роз-
сіяноприлегловолосисті, зіспо-
ду — білуваті від густого шовко-
висто-бархатистого опушення й
розсіянозалозисті; нижні та сере-
динні листки розетковидно
зближені при основі стебла, че-
решкові; верхні — віддалені один
від одного, сидячі; листочки
(їх від 3 до 13) сидячі, еліп-
тичні, видовженояйцевидні або
ромбовидні, до основи зубчаті,
з 9—21 великим загостреним зуб-
цем і з такою ж кількістю боко-
вих жилок; проміжні часточки
(їх по 2—3 пари в кожному про-
міжку між листочками) яйце-
видні, цілокраї або з 2—3 зубцями
на верхівці. Прилистки косояйце-
видні, по верхівці загострені, при
основі напівсерцевидні, по краю
з кількома гострими зубцями.
Квітки правильні, двостатеві, 5-пе-
люсткові, запашні, зібрані колосо-
видною китицею на верхівці стеб-
ла; пелюстки видовженояйцевид-
ні, оранжево-жовті. Плід склада-
ється з 1—2 горішків, вміщених
у гіпантій; гіпантій дзвоникува-
тий, з глибокими борозенками, що
доходять майже до його основи,
густоволосистий, угорі під чашеч-
кою з багаторядним колом прямо-
стоячих гачковидно зігнутих ши-
пиків. Цвіте у червні — серпні.
Поширення. Парило звичайне рос-
те по всій території України у
світлих лісах, на узліссях, серед
чагарників, на схилах, край доріг.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
траву парила (Herba Agrimoniae),
яку заготовляють під час цві-
тіння рослини. Зрізують верхівки
стебел завдовжки 30—40 см, а з
нижніх здерев'янілих частин сте-
бел обривають лише листя. Зібра-
ну сировину сушать на вільному
повітрі в тіні або у провітрюва-
ному приміщенні, розкладаючи
тонким шаром. Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад. Трава парила зви-
чайного містить до 5 % дубиль-
них речовин, ефірну олію (біля
0,2 % ), стероїдні сапоніни, ку-
марини, гіркоти, органічні кисло-
ти (яблучна, лимонна), холін,
вітамін С, нікотинову кислоту,
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вітаміни групи В, сліди алкало-
їдів та значну кількість кремне-
зему.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
парила звичайного мають в'яжучі
й сечогінні властивості, збуджу-
ють апетит і рефлекторно поси-
люють секрецію травних залоз,
сприяють нормалізації обміну ре-
човин, виявляють кровоспинні й
слабкі жовчогінні властивості. На
дослідах in vitro виявлено, що
водні витяжки з рослини виявля-
ють пригнічуючу дію на вірус
герпесу, а спиртові витяжки при-
гнічують розвиток золотистого
стафілокока й α-гемолітичного
стрептокока. Експериментально
підтверджено й глистогінні влас-
тивості рослини. Найдоцільніша
форма застосування парила зви-
чайного — настій. Усередину його
рекомендують при хворобах пе-
чінки і жовчного міхура (гепатит,
жовтяниця, жовчнокам'яна хво-
роба), як шлунковий засіб і про-
тиотруту при алкалоїдних отру-
єннях, проти проносів і глистів,
від геморою та бородавок (Verru-
cae vulgaris), для зупинки внут-
рішніх кровотеч (кровохаркання,
ниркові й маткові кровотечі),
у випадку стійкого запалення се-
чового міхура, олігурії й нічного
нетримання сечі та при застійних
явищах і набряках. При захво-
рюваннях печінки і жовчного мі-
хура настій парила доцільно за-
стосувати в суміші з іншими, силь-
нішими жовчогінними засобами
рослинного походження. В суміші
з іншими рослинами парило засто-
совують і при нирковокам'яній
хворобі. Зовнішньо настій трави
парила вживають при запальних
процесах порожнини рота і верх-
ніх дихальних шляхів, для лі-
кування ран, пролежнів і виразок,
при фурункулах і дерматитах, для
спинення паренхіматозних крово-
теч, при геморої, для промиван-
ня піхви при білях та для ножних
ванн при відчутті втоми після
тривалої мандрівки. Використову-
ють парило звичайне і в гомео-
патії.
Лікарські форми і застосуванні.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2 столові
ложки сировини на 400 мл окропу,
настояти 2 години) по півсклянки
4 рази на день до їди; настій (20 г си-
ровини на 300 мл окропу) по 1 столо-
вій ложці через кожні 2 години при
кровохарканні; відвар трави (20—30 г
сировини на 200 мл окропу) по 1 сто-
ловій ложці кожної години при про-
носах; згущений відвар (ЗО г сировини
на 360 мл окропу, уварити до полови-
ни) по 1 столовій ложці через кожні
З години при маткових кровотечах.
ЗОВНІШНЬО — настій (5 столових ло-
жок сировини на 400 мл окропу, на-
стояти 15 хвилин, процідити) для по-
лоскання, компресів, примочок, сприн-
цювань і ванн для ніг,

8 3 2

ПАРОЛИСТ ЗВИЧАЙНИЙ
парнолистник бобовый
Zygophyllum fabago —
багаторічна трав'яниста гола рос-
лина родини паролистових. Стеб-
ла численні, 48—80 см заввишки,
біля основи нерідко здерев'янілі.
Листки супротивні, з однією па-
рою м'ясистих косих видовжено-
оберненояйцевидних листочків.
Квітки двостатеві, правильні, 5-пе-
люсткові, розміщені по 2 в пазухах
листків; пелюстки білі, біля осно-
ви оранжеві. Плід — коробочка.
Цвіте у травні — серпні.
Поширення. Зустрічається в Кри-
му та в південних районах Степу
по приморських берегах, на піску-
ватих і солончакуватих місцях,
рідше — як бур'ян по засмічених
місцях, коло жител.
Сировина. Використовують корені
і листя. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Листя містить
алкалоїди, зокрема зигофабагін,
сапоніни, дубильні речовини, ас-
корбінову кислоту.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати трави П. з.
мають бактерицидні властивості.
Чай, приготовлений з листя рос-
лини, вживають при занепаді сил,
ослабленні серцево! діяльності,
а також як глистогінний засіб.
Подрібнене свіже листя приклада-
ють до фурункулів і ран. Як
ранозагоювальний засіб викорис-
товують корінь, розтертий зі
смальцем.
Лікарські форма і застосування.
ВНУТРІШНЬО —подрібнене листя за-
варюють як чай (1 чайна ложка на
200 мл окропу) і п'ють по 1 столовій
ложці 3 рази на день.
Рослина отруйна!
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ПАСИФЛОРА
ІНКАРНАТНА —
багаторічна трав'яниста ліана ро-
дини страстоцвітих. Те саме, що
й пасифлора м'ясо-червона.

834

ПАСИФЛОРА
М'ЯСО-ЧЕРВОНА,
пасифлора інкарнатна,
страстоцвіт м'ясо-червоний;
пассифлора мясо-красная
Passiflora incarnata —
багаторічна трав'яниста ліана ро-
дини страстоцвітих. Стебло лазяче
за допомогою вусиків або сланке
(при відсутності опори), гладень-
ке, круглясте, облистнене, при
основі дерев'яніюче, до б м за-
вдовжки. Листки прості, чергові,
глибокотрироздільні, шкірясті,
зверху зелені, зісподу сіруваті,
по краю дрібнопилчасті, на дов-
гих черешках. Квітки правильні,
двостатеві, великі (близько 5 см
і більше в діаметрі), складаються
з п'ятилигтої чашечки і п'яти-
листого віночка, а поміж віноч-
ком і тичинками розташовані
2 кільця довгих ниткоподібних
бузкових торочок, що надає квіт-
кам неповторної краси. Плід
ягодоподібний, овальний, соко-
витий, їстівний, жовто-оранжево-
го кольору. В умовах Аджар-
ської АРСР цвіте у липні — ве-
ресні.

Поширення. Батьківщина паси-
флори — Бразілія. В СРСР її куль-
тивують як лікарську рослину на
Чорноморському узбережжі Кав-
казу.



322

Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
сушену траву (Herba Passiflorae
incarnatae) пасифлори, яку збира-
ють кілька разів протягом веге-
таційного періоду: у фазі буто-
нізації, цвітіння і початку плодо-
ношення рослини. Готова сирови-
на — це суміш трав'янистих па-
гонів, листя, квіток і недозрілих
плодів. Строк придатності — 2 ро-
ки. Зберігають у сухому примі-
щенні, яке треба провітрювати.
Хімічний склад. Трава пасифлори
містить до 0,05 % алкалоїдів,
основними серед яких є похідні
індолу гарман, гармін і гармол.
Крім алкалоїдів, у траві є фе-
нольні сполуки (флавоноїди, ку-
марини, хінони), пектинові речо-
вини, сапоніни й аскорбінова кис-
лота.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати пасифло-
ри використовують як седативний
засіб при неврастенії, безсонні,
хронічному алкоголізмі, гіперкі-
незах, постгрипозних арахноїди-
тах, клімактеричних порушеннях
та іншій патології центральної
нервової системи. При інфаркті
міокарда, стенокардії й атеро-
склерозі судин мозку і серця пре-
парати пасифлори протипоказані.
Лікарські форми 1 застосування.
ВНУТРІШНЬО—екстракт пасифлори
рідкий (Extractum Passiflorae fluidum) —
по 20—30 крапель 3 рази на день (курс
лікування — 20—30 днів); пасит (Pas-
sit) — комбінований препарат (містить
екстракти пасифлори, валеріани лі-
карської, звіробою звичайного, глоду
криваво-червоного і хмелю звичай-
ного) виробництва Чехословацької Со-
ціалістичної Республіки. Приймають
як заспокійливий засіб по 1 чайній
ложці 3—4 рази на день; перед сном —
по 2 чайні ложки.
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ПАСЛІН-ГЛИСНИК —
напівкущова рослина родини
пасльонових. Те саме, що й паслін
солодко-гіркий.
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ПАСЛІН СОЛОДКО-ГІРКИЙ,
паслін-глисник, підтинник;
паслён сладко-горький
Solanum dulcamara —
напівкущова, з повзучим корене-
вищем рослина родини пасльоно-
вих. Стебла висхідні, виткі, 1—3 м
завдовжки, розгалужені, голі або
негусто опушені. Листки чергові,
черешкові, видовженояйцевидні,
цілокраї, на верхівці загострені,
при основі здебільшого серцевид-
ні, з обох боків розсіяноволо-
систі; верхні листки — при основі
з частками по боках. Квітки дво-
статеві, правильні, зібрані пів-
зонтиками, які утворюють у свою
чергу волотевидне суцвіття; віно-
чок фіолетовий, п'ятироздільний,
з довгастими частками, при осно-
ві яких є по 1—2 зеленаві пля-
мочки. Плід — яйцевидна червона
ягода. Цвіте з травня по серпень.
Поширення. Паслін солодко-гір-
кий росте по вологих місцях,
серед чагарників, по берегах рі-
чок і струмків.
Заготівля і зберігання. Для лікар-
ських потреб використовують тра-
ву (Herba Dulcamarae) — трав'я-
нисті верхівки стебел з листям,
рідше одно-трирічні пагони зав-
товшки 4—8 мм (Stipites Dulcama-
rae). Траву заготовляють на по-
чатку або під час цвітіння росли-
ни і використовують свіжою або
сушать, розкладаючи тонким ша-
ром на вільному повітрі в затін-
ку або у провітрюваному примі-

щенні. Штучне сушіння прово-
дять при температурі до 40°.
Пагони збирають восени після
відпадання листя або весною,
коли листя ще не розвинулося,
ріжуть на куски 10—15 см зав-
довжки і сушать. Готову сировину
треба зберігати в окремому місці
у щільно закритих банках чи
бляшанках, дотримуючись правил
зберігання отруйних рослин. Як
офіцинальний засіб траву пасльо-
ну солодко-гіркого використо-
вують в НДР і Франції. В СРСР
рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Рослина містить
стероїдні алкалоїди солацеїн, со-
ланеїн, соламаргін, соласонін та
інші, агліконами яких є сола-
нідин, томатидин і соласодин;
дубильні речовини (8,5—11,5%),
сапонінові кислоти (дулкамаре-
тинова і дулмаринова) і гліко-
зидну гірку речовину дулкамарин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У народній медици-
ні відомі потогінні, протизапаль-
ні, відхаркувальні, діуретичні,
жовчогінні, знеболюючі, слабкі
наркотичні й проносні власти-
вості рослини, її здатність по-
ліпшувати обмін речовин, послаб-
лювати статеву збудливість (ана-
фродіазична дія) та виганяти
глистів. Усередину препарати пас-
льону солодко-гіркого вживають
при захворюваннях шкіри (сверб-
лячка, дерматити, кропив'янка,
екзантема, хронічні екземи, ли-
шай, псоріаз, ексудативний діатез,
золотуха, запальні процеси й різні
висипи на шкірі), при подагрі,
ревматизмі, астмі, грипі, хроніч-
них бронхітах і коклюші, при
ускладненнях після простудних
захворювань (невралгії, біль у
вухах, проноси, запалення сечо-
вого міхура, нерегулярні місячні
тощо), у випадку жовтяниці і во-
дянки та від глистів. При шкір-
них захворюваннях для посилен-
ня терапевтичного ефекту зара-
зом проводять і місцеве лікування
(компреси, примочки, обмивання
і ванночки з настою трави). В го-
меопатії рослину використову-
ють при катарах та слабості се-
чового міхура, при гострих і хро-
нічних захворюваннях шкіри, м'я-
зових і суглобних ревматизмах,
при невралгії, грипі й катарі
органів дихання та при кашлі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар пагонів (3 г
сировини на 200 мл окропу) по тре-
тині склянки 3 рази на день після
їди, підсолоджуючи цукром або ме-
дом; настойку пагонів (готують у спів-
відношенні 1:10) по 10 крапель 2—3
рази на день; настій пагонів (10 г
сировини на 150 мл окропу, на-
стояти б годин, процідити, додати
10 г цукру) по чверті склянки 2 рази
на день; настій трави (3 г, або 1 чайну
ложку подрібненої на порошок сиро-
вини на 500 мл окропу, настояти
одну годину) по 1 чарці (30 мл) 3 рази
на день до їди; подрібнену на порошок
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траву приймають 3 рази на день про-
тягом тижня на кінчику ножа (0,10 г)
при шкірних захворюваннях; настій
столової ложки суміші (порівну) па-
гонів пасльону солодко-гіркого, квіток
арніки гірської і глоду криваво-чер-
воного, трави фіалки триколірної і хво-
ща польового, листя копитняка євро-
пейського, трави з коренем чистотілу
звичайного й кори крушини ламкої
на склянці окропу приймають по тре-
тині склянки 3 рази на день при
ревматизмі й поліартриті; 4 столові
ложки суміші пагонів пасльону солод-
ко-гіркого, пелюсток маку дикого, кві-
ток гречки звичайної (по 30 г),
листя підбілу звичайного, квіток ди-
вини густоквіткової й калачиків лі-
сових, трави медунки лікарської і зві-
робою звичайного (по 40 г), квіток
бузини чорної, липи серцелистої й
первоцвіту весняного (по 20 г) зали-
вають 1 л окропу, настоюють у термосі
ніч, проціджують і приймають по
1 столовій ложці 4 рази на день як
відхаркувальний засіб.
ЗОВНІШНЬО — настій трави (10 г си-
ровини на 200 мл окропу) для ван-
ночок, обмивань, компресів і при-
мочок; настій трави на олії (1 частина
товченої свіжої трави на 10 частин
олії, настоюють 3 тижні) для змащу-
вання ран, фурункулів, гемороїдальних
вузлів, вивихів тощо. Притаманні рос-
лині токсичні властивості вимагають
обережності при використанні її. Три-
вале вживання і надмірне вживання
небезпечні.
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ПАСЛІН ЧОРНИЙ,
слинник;
паслён чёрный
Solarium nіgrит —
однорічна трав'яниста розсіяно-
опушена або майже гола рослина
родини пасльонових. Стебло вис-
хідне, розгалужене, гранчасте,
20—80 см заввишки. Листки чер-
гові, короткочерешкові, яйцевид-
ні або яйцевидно-трикутні, по
краях виїмчасто-зубчасті, рідше
майже цілокраї. Квітки двоста-
теві, правильні, зібрані зонтико-
видними завійками, супротивни-
ми листкам; віночок майже вдвоє
довший за чашечку, до середини
п'ятилопатевий, з загостреними
яйцевидно-ланцетними лопатями,
білий або білуватий з фіолетовим
відтінком. Плід — чорна, рідше —
біла, жовтувата, червонувата або
зеленувата куляста повисла яго-
да. Цвіте з червня по вересень.
Поширення. Паслін чорний росте
на забур'янених місцях по всій
території України.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
траву (Herba Solani nigri), плоди
(Fructus Solani nigri) і квітки (Flo-
res Solani nigri) пасльону. Траву
заготовляють в період цвітіння
рослини й використовують сві-
жою або сушать, розкладаючи
тонким шаром на вільному повітрі
в тіні або у провітрюваному
приміщенні. Готову сировину тре-
ба зберігати в окремому місці
у щільно закритих банках чи
бляшанках, дотримуючись правил
зберігання отруйних рослин. Квіт-
ки також використовують суше-
ними. Плоди збирають, коли
вони пoвнicтю достигнуть (недо-
зрілі плоди — отруйні) і викори-
стовують свіжими. Як офіци-
нальний засіб траву пасльону
чорного використовують в Анг-
лії, Франції, Туреччині, Португа-
лії й Венесуелі. В СРСР рослина
неофіцинальна.

Хімічний склад. Трава пасльону
чорного містить глікоалкалоїди
(солацеїн, соланеїн), алкалоїд со-
ланін, рутин, аспарагін, солан-
густин, ситостерин, дубильні ре-
човини (7—10%), сапоніни, ли-
монну кислоту (у листі до 4,95 % ),
вітамін С (24—184 мг% ) і каро-
тин. У зрілих плодах є дубильні
речовини, антоціани, вітамін С
(до 1630 мг% ), органічні кислоти
й цукри.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Настій трави пасльо-

ну чорного використовують як се-
дативний, спазмолітичний, боле-
тамувальний, діуретичний, по-
м'якшувальний і протизапальний
засіб. Лікування настоєм трави
показане при неврозах, схиль-
ності до припадків, головних бо-
лях, спастичному кашлі, брон-
хіальній астмі, коліках у шлунку
й кишечнику, спазмах сечового
міхура, геморої, подагричних і
ревматичних болях, нерегулярних
місячних та як сечогінний засіб.
Свіжі плоди, які виявляють гі-
потензивну й холінолітичну дію,
вживають при гіпертонії та ате-
росклерозі, при нічних полюціях,
геморої й ревматизмі, як легкий
послаблюючий засіб та від глистів
у дітей. Настій квіток рекомен-
дують при ревматизмі, як сечо-
гінний та відхаркувальний за-
сіб. Зовнішньо паслін використо-
вують для полоскання при запа-
ленні слизової оболонки рота, гно-
ячкових захворюваннях ясен, ан-
гіні, для ванн при зовнішньому
геморої, як засіб, що діє проти-
запально і заспокоює свербіння
при екземах, псоріазі та в ділян-
ці анального отвору. В гомеопа-
тії рослину використовують при
отруєнні ріжками та при судомі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (3 г, або
1 чайну ложку, подрібненої на по-
рошок сировини на 150 мл окропу,
варити 10 хвилин) по 1 чайній ложці
двічі на день; подрібнену на поро-
шок траву приймають 3 рази на день
протягом тижня на кінчику ножа (0,10 г)
при шкірних захворюваннях; свіжі
плоди по 5—6 г на добу при гі-
пертонічній хворобі та атеросклерозі,
відвар плодів (2—3 столові ложки
сировини відварюють у 200 мл окропу,
настоюють 2 години, проціджують)
по чверті склянки 4 рази на день при
геморої, ревматизмі та як легкий по-
слаблюючий засіб; настій квіток (1 чай-
ну ложку сировини настояти 2 години
на склянці окропу, процідити) по
1 столовій ложці 3—4 рази на день
при ревматизмі як сечогінний та від-
харкувальний засіб.

ЗОВНІШНЬО — полоскання розведеним
соком плодів |3 столові ложки соку
на півсклянки холодної кип'яченої
води); настій трави (8 столових ло-
жок сировини на 2 л окропу, настояти
3—4 години) для сидячих ванн при
геморої; компреси, примочки, полос-
кання і обмивання настоєм трави
(З г сировини на 150 мл окропу,
варити 10 хвилин); потовчену свіжу
рослину (траву разом з плодами)
змішати з рослинною олією і при-
кладати на гнійні рани. Рослина мі-
стить сильнодіючі речовини й потре-
бує обережності при використанні її.
Тривале вживання і надмірне вжи-
вання небезпечні!



324

838

ПАСТЕРНАК ПОСІВНИЙ
пастернак посевной
Pastinaca sativa —
дворічна трав'яниста гола рос-
лина родини селерових (зонтич-
них). У перший рік утворює
розетку листків і м'ясистий со-
ковитий веретеновидний округло-
стиснутий або конусовидний ко-
ренеплід, на другий — прямостоя-
че розгалужене гранчасто-боро-
зенчасте стебло заввишки 100 —
170 см. Стеблові листки черго-
ві, сидячі, перисторозсічені, з 3 —
7 парами видовженояйцевидних
зарубчастопилчастих і часто над-
різанолопатевих сегментів. Квітки
правильні, двостатеві або частко-
во тичинкові, 5-пелюсткові, зіб-
рані в складні зонтики; пелюстки
жовті, округло-яйцевидні, трохи
виїмчасті, у виїмці з загнутою
всередину часточкою. Плід —
двосім'янка. Цвіте у липні —
серпні.
Поширення. Широко культивують
як овочеву та лікарську рослину.

Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
плоди (Fructus Pastinacae sati-
vae), траву (Herba Pastinacae
sativae) і коренеплоди (Radix
Pastinacae sativae) пастернаку.
Траву збирають під час цвітіння
рослини й використовують сві-
жою або розстилають тонким ша-
ром на папері чи мішковині
й сушать у затінку на вільно-
му повітрі. Заготівлю плодів
проводять в період повної їх
стиглості (зрізані зонтики під-
сушують і обмолочують). Строк
придатності насіння — 3 роки. Ко-
ренеплоди використовують сві-
жими або ріжуть тонкими (3—
5 мм завтовшки) пластинками,
які в свою чергу подрібнюють
на кусочки завдовжки 1—1,5 см,
і сушать у духовці при температу-
рі 50°. Сухих коренеплодів ви-
ходить 14—15%. Аптеки сиро-
вину не відпускають.
Хімічний склад. Свіжі коренепло-
ди пастернаку містять жирну олію
(близько 0,5 % ), уронові кислоти
й пектинові речовини (7,3 % ), кро-
хмаль (до 4 % ), 8,6—10,6 % вугле-
водів (арабіноза, галактоза, кси-
лоза, маноза, рамноза, сахароза,
фруктоза), аскорбінову (5—
40 мг%), нікотинову (0,94 мг%)
і пантотенову (0,50 мг% ) кисло-
ти, рибофлавін, тіамін, каротин
(0,03 мг% ), мінеральні солі (ка-
лій — 342 мг% , фосфор — 69 мг%
та інші). У плодах є 0,66—1,45%
фурокумаринів (бергаптен, ксан-
тотоксин, ксантотоксол, сфондин,
імператорин, алоімператорин,
ізопімпінелін), флавоноїдні глі-
козиди (пастернозид, дезглюко-
пастернозид, гіперозид, рутин та
інші) й жирна олія (10%), до
складу якої входять гліцериди
гептилової, капронової й масля-
ної кислот. У свіжій траві па-
стернаку є каротин (2,4 —
12,2 мг% ), аскорбінова (до
108 мг%) і фолієва кислоти, тіа-
мін, рибофлавін і фурокумарини.
Всі частини рослини містять ефір-
ну олію (в коренеплодах 0,7—
3,5 % , в плодах 1,5—3,6 % ), до
складу якої входять октиловий
ефір масляної кислоти, гептило-
ва, каприлова, пропіонова й інші
кислоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В нативному вигляді
пастернак посівний використо-
вують лише в народній медицині.
Галенові препарати рослини вжи-
вають для збудження апетиту,
як болетамувальний засіб при
шлункових, печінкових і нирко-
вих коліках, при простудній га-
рячці та від кашлю (відхарку-
вальна дія), при водянці й нир-
ковокам'яній хворобі (діуретична
і спазмолітична дія). Настій коре-
неплодів з цукром п'ють як
загальнозміцнюючий і як такий,
що збуджує статеву функцію,

засіб. У науковій медицині ви-
користовують препарати пасти-
нацин і бероксан, які виготов-
ляють з плодів пастернаку. Пасти-
нацин (суміш однометоксильних
та ізомерних фурокумаринів) роз-
ширює периферичні судини й він-
цеві судини серця, знімає спазми
бронхів і гладеньких м'язів че-
ревної порожнини, виявляє по-
мірну седативну дію. Пастинацин
показаний при стенокардії, кар-
діоневрозах і неврозах з явищами
спазму судин, а також при спаз-
мах шлунково-кишкового тракту,
жовчовивідних шляхів, нирок і
сечоводів. Бероксан (суміш двох
фурокумаринів — бергаптену і
ксантотоксину) має фотосенсибі-
лізуючі властивості, стимулює
ріст волосся і в поєднанні з дозо-
ваним ультрафіолетовим опромі-
ненням використовується для лі-
кування псоріазу, вітиліго й гніз-
дової плішивості. Його признача-
ють усередину у вигляді таблеток
і зовнішньо у вигляді розчину
для втирання. Можливий побіч-
ний вплив препарату на організм
хворих, наслідком якого є голов-
ний біль, серцебиття, болі в ділян-
ці серця та диспепсичні явища.
При зниженні дози або тимчасо-
вій перерві в лікуванні побічний
вплив зменшується або зникає
зовсім. Бероксан протипоказаний
при гострих шлунково-кишкових
захворюваннях, гепатиті, цирозі
печінки, гострому й хронічному
нефриті, діабеті, кахексії й гі-
пертонічній хворобі та вираже-
них ендокринопатіях, при ту-
беркульозі, захворюваннях крові,
серця й центральної нервової
системи, при злоякісних і до-
броякісних новоутвореннях та
при вагітності. Його не ре-
комендують приймати дітям до
5 років і хворим похилого (по-
над 60 років) віку. Під час ліку-
вання в денні години рекомен-
дується носити світлозахисні оку-
ляри. Лікування бероксаном про-
водять під наглядом лікаря, суво-
ро дотримуючись призначеного
режиму опромінювання (при по-
єднанні опромінення уражених
ділянок тіла ртутнокварцовою
лампою й дії сонячної радіації
можливий розвиток бульозного
дерматиту!). Кращий ефект при
лікуванні бероксаном спостеріга-
ється у хворих молодшого віку,
при невеликій давності захворю-
вання, у брюнетів і в людей,
схильних до загоряння. Курс
лікування складається з 4—6 цик-
лів з перервами між ними 15—
20 днів. Загальна доза на курс лі-
кування становить для дорослих
250—300 таблеток, для дітей віком
понад 5 років—1/3—1/2 курсу
дорослих, залежно від віку. При
відсутності необхідного ефекту
курс лікування повторюють через
півтора — два місяці.
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Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій сушеної трави
(1 столову ложку сировини варять 10
хвилин у двох склянках води, на-
стоюють 2 години) по 0,3—0,5 склянки
З рази на день за 20—30 хвилин до
їди; відвар свіжої трави (1,5—2 столові
ложки сировини варять 15 хвилин
у склянці води) по чверті склянки
З—4 рази на день; відвар плодів
(пів чайної ложки подрібненої сиро-
вини варять 15 хвилин у склян-
ці води) по чверті склянки 3—4 рази
на день; настій сушених коренеплодів
(1 десертну ложку сировини на 2
склянки окропу, варити 15 хвилин,
настояти до охолодження) по 1 столовій
ложці через кожні 4 години; настій сві-
жих коренеплодів (2 столові ложки
подрібненої сировини і 3 столові ложки
цукру на склянку окропу, варити 15 хви-
лин, настояти 8 годин) по 1 столовій
ложці 4 рази на день за 30 хвилин
до їди; пастинацин (Pastinacinum) по
1 таблетці (0,02 г) 2—3 рази на день
до їди (курс лікування — 2—4 тижні);
бероксан (Beroxanum) приймають по
1 таблетці (0,02 г) від 1 до 4 раз
(залежно від індивідуальної чутли-
вості й сезону року) за 4—3—2
і 1 годину до ультрафіолетового опро-
мінювання. Одночасно 0,5 % -ний роз-
чин бероксану втирають в уражені
ділянки тіла спочатку за 12 і 8 годин
до ультрафіолетового опромінювання,
а в наступні цикли — за 4—2 і 1 го-
дину до ультрафіолетового опроміню-
вання. Змащені ділянки тіла дозво-
ляється мити водою лише після опро-
мінення. При виявленні підвищеної
чутливості шкіри до 0,5 % -ного роз-
чину бероксану його розводять 70 % -
ним спиртом у співвідношенні 1:3,
1:4 і т. д. Всього протягом циклу про-
водять 10—20 втирань і опромінень.
Режим опромінення хворого ртутно-
кварцовою лампою встановлюють, вихо-
дячи з даних попереднього визна-
чення біодози.

839
ПАХУЧКА ЗВИЧАЙНА.
пахучка обыкновенная
Clinopodium vulgare, сино-
нім — Calamintha clino-
podium —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Стебло чо-
тиригранне, пряме, малорозгалу-
жене, волосисте, 30—70 см зав-
вишки. Листки супротивні, дріб-
ні, яйцевидні або видовжено-
яйцевидні, дрібнозарубчасто-пил-
часті, волохато-волосисті. Квітки
неправильні (віночок двогубий,
пурпуровий, вдвоє довший за
чашечку), дрібні, з щетиновидно-
лінійними, такої самої довжини,
як і чашечка, густовійчастими
приквітками, в 15—40-квіткових
кільцях, що створюють півкуля-
сті кінцеві суцвіття; чашечка
трубчаста, двогуба, з 13 жилками,
густоопушена, з шиловидними
зубцями. Плід складається з 4 од-
нонасінних горішковидних час-
ток. Цвіте у червні — серпні.
Поширення. Пахучка звичайна ро-
сте по всій території України (крім
півдня Степу) на узліссях листя-
них і мішаних лісів, серед чагар-
ників.
Сировина. Для медичних потреб
використовують траву пахучки.
Збирають і сушать квітуючі рос-
лини. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад пахучки потребує
вивчення. Відомо лише, що трава
рослини містить запашну ефірну
олію й дубильні речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. З досвіду народної
медицини відомо, що пахучка зви-
чайна допомагає від головного
болю, ядухи, кашлю й захворю-
вань дихальних шляхів та від
проносу. Розпарену траву прикла-
дають до опухів як протизапаль-
ний засіб.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 столо-
ва ложка сировини на 200 мл окропу,
настояти 30 хвилин у термосі} по 2 сто-
лові ложки 3—4 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — припарки (2—3 столові
ложки трави загортають у марлю, роз-
парюють в окропі) до опухів.

8 4 0
ПЕНІЦИЛ
пеницилл
Penicillium —
рід багатоклітинних міцеліаль-
них мікроорганізмів класу неза-
вершених грибів. Тіло П. (талом,
слань) має вигляд розгалужених
ниток {гіфів), що пронизують
субстрат (головним чином рос-
линного походження), а також
розвиваються на його поверхні.
П. спричинюють пліснявіння
фруктів, овочів, м'ясних, молоч-
них та інших продуктів, псуван-
ня різних кормів тощо. Розмно-
жуються П. здебільшого неста-
тевими спорами — конідіями. Ок-
ремі види пеніцилів мають здат-
ність продукувати й виділяти
в середовище біологічно актив-
ні речовини. Відібрані високо-
продуктивні штами P. notatum
і P. chrysogenum культивують у
штучних умовах на спеціально
підібраних живильних середови-
щах, з яких потім одержують
природний антибіотик пеніцилін.
Хімічним шляхом одержано ряд
напівсинтетичних пеніцилінів —
похідних 6-амінопеніциланової
кислоти. Всі препарати групи
пеніциліну (бензилпеніциліну на-
трієва сіль, бензилпеніциліну ка-
лієва сіль, бензилпеніциліну но-
вокаїнова сіль, новоцин, біци-
лін-1, біцилін-3, біцилін-5, фен-
оксиметилпеніцилін, метициліну
натрієва сіль, диклоксациліну
натрієва сіль, ампіцилін, ампіци-
ліну тригідрат, ампіциліну натрі-
єва сіль, ампіокс, карбеніциліну
динатрієва сіль) пригнічують ріст
коків — грампозитивних (стафі-
ло-, стрепто- і пневмококів) і
грамнегативних (менінго- і го-
нококів), спірохет, збудників диф-
терії, газової гангрени і правця.
По відношенню до вірусів (збуд-
ників грипу, поліомієліту, віспи
та ін.), мікобактерій туберкульо-
зу, збудника амебної дизентерії,
рикетсій, грибів і більшості пато-
генних грамнегативних мікробів
препарати групи пеніциліну не-
ефективні. З культуральної ріди-
ни P. vitale одержують антибіотик
мікроцид, який діє на грампози-
тивні й грамнегативні мікроби.
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ПЕРВЕНЕЦЬ —
багаторічна кореневищна трав'я-
ниста рослина родини первоцві-
тих. Те саме, що й первоцвіт вес-
няний.

842

ПЕРВОЦВІТ БЕЗСТЕБЛИЙ
первоцвет обыкновенный
Primula vulgaris, синонім —
P. acaulis —
багаторічна трав'яниста рослина
родини первоцвітих заввишки 5—
15 см. Має коротке кореневище
з великою кількістю бурих товсту-
ватих шнуровидних коренів. Квіт-
кова стрілка не розвинена. Лист-
ки зібрані приземною розеткою,
видовженооберненояйцевидні,
довгасті або яйцевидні, непра-
вильнотупозубчасті або зарубча-
сті, до основи звужені в короткий
черешок, з нижнього боку тільки
по жилках, іноді по всій поверхні,
шершаві. Квітки двостатеві, пра-
вильні, численні, на квітконіжках
виходять прямо з кореневища і
трохи більші за листки; чашечка
трубчаста, гранчаста, віночок лій-
куватий, світло-жовтий з оранже-
вими плямами в зіві, з широким
п'ятилопатевим відгином, частки
якого двороздільні. Плід — яйце-
видна коробочка, коротша за ча-
шечку. Цвіте у березні — квітні.
Поширення. Первоцвіт безстеблий
зустрічається в Гірському Криму,
зрідка в Карпатах і дуже рід-
ко — на Поліссі на лісових галя-
винах.
Заготівля і зберігання. Див. стат-
тю Первоцвіт весняний. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Первоцвіт без-
стеблий має близький до первоцві-
ту весняного хімічний склад, але
відрізняється дещо іншим вміс-
том і співвідношенням компо-
нентів, що його складають.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і
застосування — усе так, як у стат-
ті Первоцвіт весняний.

843
ПЕРВОЦВІТ
ВЕЛИКОЧАШЕЧКОВИЙ
первоцвет крупночашечный
Primula macrocalyx —
багаторічна трав'яниста коротко-
опушена рослина родини перво-
цвітих. Має косе кореневище
з великою кількістю буруватих
або білуватих шнуровидних ко-
ренів. Квіткова стрілка безлиста,
10—40 см заввишки. Листки зібра-
ні приземною розеткою, яйце-
видно-довгасті, неясно дрібноза-
рубчастозубчасті, зморщені, по-
ступово, рідше — раптово звуже-

ні в крилатий черешок, що дорів-
нює за довжиною пластинці або
коротший за неї. Квітки правиль-
ні, двостатеві, зібрані на верхівці
стебла в зонтиковидне суцвіття з
3—15 квітками, пониклими в один
бік; чашечка здута, широкодзво-
никовидна; віночок лійкуватий, з
п'ятилопатевим відгином, частки
якого майже округлі, на верхівці
виїмчасті, жовтий, усередині з
оранжевими плямами при основі
часток відгину. Плід — овальна
коробочка, коротша за чашечку
майже в 2 рази. Цвіте у травні —
червні.
Поширення. Первоцвіт великоча-
шечковий росте в передгір'ї і в
горах Криму серед чагарників,
на узліссях, у лісах.
Заготівля і зберігання. Див. стат-
тю Первоцвіт весняний.
Хімічний склад. Первоцвіт вели-
кочашечковий має близький до
первоцвіту весняного хімічний
склад, але відрізняється трохи
іншим вмістом і співвідношенням
компонентів, що його складають.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Первоцвіт весняний.



327

844

ПЕРВОЦВІТ ВЕСНЯНИЙ,
аптечна скороспілка, баран-
чики, веснівка, весняник лі-
карський, ключики, лісове зіл-
ля, медяник, первенець, перво-
цвіт лікарський, примула;
первоцвет весенний
Primula veris, синонім — P. of-
iicinalis —
багаторічна кореневищна трав'я-
ниста рослина родини первоцві-
тих. Квіткова стрілка пряма, без-
листа, 5—20 см заввишки. Листки
зібрані приземною розеткою,
яйцевидні або яйцевидно-видов-
жені, хвилястозубчастовиїмчасті,
зморщені, зісподу вкриті сірува-
тим пушком, звужені в крилатий
черешок. Квітки правильні, дво-
статеві, зібрані на вершечку стеб-
ла в зонтиковидне суцвіття з
5—13 квітками, пониклими в один
бік; чашечка трубчаста, п'яти-
гранна; віночок лійкуватий, з ко-
ротким п'ятилопатевим відгином,
яскраво-жовтий, усередині з жов-
тогарячими цятками при основі
часток відгину. Плід — яйцевидна
коробочка такої самої довжини,
як і чашечка. Цвіте з середини
квітня до червня.
Поширення. Первоцвіт весняний
росте в лісових і лісостепових
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районах, рідше в північно-східних
районах Степу в лісах, на узліс-
сях, серед чагарників.
Заготівля і зберігання. Для лікар-
ських потреб заготовляють коре-
невище з корінням (Rhizoma et ra-
dix Primulae), квітки з чашечкою
(Flores Primulae cum calyce), рід-
ше тільки віночок (Flores Primu-
lae sine calyce) і листя (Folia
Primulae). Коріння первоцвіту ко-
пають весною до цвітіння рослини
або восени, коли зів'яне листя;
його старанно відмивають від зем-
лі і сушать на сонці або в теп-
лому приміщенні, розстеливши
тонким шаром на папері чи тка-
нині й час від часу перемішу-
ючи. Сухого коріння виходить
28—30 % . Квітки і листя збирають
на початку цвітіння рослини, зри-
ваючи їх руками або зрізуючи
ножами. Половину листя на кож-
ній рослині треба залишати, щоб
не зашкодити цвітінню і плодо-
ношенню. Сушити листя треба
швидко і бажано при високій (90—
100°) температурі, що дає змогу
одержувати сировину з високим
вмістом аскорбінової кислоти. Су-
хого листя виходить 22—23 % .
Свіже листя використовують на
салати. Квітки зрізують або зри-
вають цілими суцвіттями і з час-
тиною (2—3 см) квітконосної
стрілки. Попередньо їх прив'я-
люють на сонці, а потім до-
сушують під укриттям на віль-
ному повітрі, а при несприят-
ливих погодних умовах — у теп-
лому приміщенні. Сухих кві-
ток виходить 15—16%. Збері-
гати їх треба в добре закритих
банках або бляшанках, бо во-
ни дуже гігроскопічні. Штуч-
не сушіння квіток і коріння про-
водять при температурі 40°. Строк
придатності сировини — 2 роки.
Хімічний склад. Коріння перво-
цвіту містить до 10 % тритерпено-
вих сапонінів, агліконами яких
є примулагеніни A, D і SD, глі-
козиди (примулаверин, примве-
рин), ефірну олію (0,08 % ) і каро-
тин. У листі є сапоніни (до 2 % ),
флавоноїди, каротин (до 3 мг% );
у квітках — сапоніни, флавоноїди
й ефірна олія. Всі частини рос-
лини містять значну кількість
аскорбінової кислоти. У листі її,
наприклад, до 5,9 % (на суху
масу).

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Первоцвіт весняний
використовують в основному як
добрий відхаркувальний засіб при
захворюваннях легень і дихальних
шляхів. Галенові препарати перво-
цвіту посилюють секрецію слизо-
вої оболонки бронхів і верх-
ніх дихальних шляхів, підвищу-
ють активність війкового епіте-
лію, прискорюють евакуацію сек-
рету з дихальних шляхів, виявля-
ють слабку спазмолітичну дію.
Як відхаркувальний засіб вжива-

ють настій коріння первоцвіту
(Infusum radicis et rhizome Primu-
lae). Його призначають при ката-
рах верхніх дихальних шляхів,
хронічних трахеїтах і бронхітах,
бронхопневмоніях. Окремі автори
(О. П. Попов, 1970) рекомендують
відвар коріння і листя первоцвіту
ще й як болетамувальний (при
ревматизмі) та сечогінний засіб
(при хворобах нирок і сечового
міхура). Натомість інші автори
(Ф. Стари, В. Ірасек, 1982) вва-
жають такі рекомендації безпід-
ставними. В народній медицині
настій коріння первоцвіту викори-
стовують як відхаркувальний і як
такий, що прискорює розсмокту-
вання зовнішніх крововиливів, за-
сіб. У зв'язку з наявністю в лист-
ках великої кількості аскорбіно-
вої кислоти і каротину первоцвіт
використовують у вигляді салатів
і настоїв (відповідно із свіжого
і сушеного листя) при авітаміно-
зах С і А. Часто при захворю-
ваннях органів дихання первоцвіт
призначають у поєднанні з інши-
ми лікарськими рослинами: ро-
машкою лікарською, анісом зви-
чайним, подорожником великим,
підбілом звичайним тощо. Квітки
первоцвіту використовують пере-
важно в народній медицині. На-
стій квіток п'ють при гарячці,
запаленні горла і легень, при різ-
них головних болях, зокрема при
мігрені, при неврозах і безсон-
ні, прискореному серцебитті, як
«кровоочисний» засіб при подагрі,
фурункулах, виразках і шкірних
висипах. Зовнішньо настій вико-
ристовують для промивання носа
при нежиті.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій коріння (10 г,
або 1 столова ложка, сировини на 200 мл
окропу) по 1—2 столові ложки 3—4 ра-
зи на день до їди; 10 г квіток насто-
юють 15 хвилин на склянці окропу,
проціджують і випивають за день рів-
ними порціями; настій листя (10 г си-
ровини на 200 мл окропу) по чверті
склянки 4 рази на день як вітаміно-
вмісний засіб; столову ложку суміші
квіток первоцвіту, трави хвоща ПОЛЬО-
ВОГО, листя підбілу звичайного і подо-
рожника великого, взятих у співвід-
ношенні 4:3:1:2, настоюють 2 години
на склянці холодної кип'яченої води,
варять 5 хвилин, охолоджують, процід-
жують і п'ють теплим по 1 склянці
на день за кілька прийомів при кашлі,
трахеобронхіті, хронічному бронхіті й
сухому бронхіті; салат: подрібнене ли-
стя первоцвіту і цибулі змішати, по-
класти на кусочки вареного буряка, по-
солити й заправити вершками (на
100 г листя первоцвіту беруть 80 г ва-
реного буряка, 25 г зеленої цибулі і 20 г
вершків; сіль — на смак; перед вжи-
ванням салат охолоджують).
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ПЕРВОЦВІТ ВИСОКИЙ
первоцвет высокий
Primula elatior —
багаторічна трав'яниста опушена
рослина родини первоцвітих. Має
косе кореневище з великою кіль-
кістю буруватих шнуровидних
коренів. Квіткові стрілки прямі,
безлисті, 10—40 см заввишки. Ли-
стки зібрані, приземною розеткою,
яйцевидні, еліптичні, видовжені
або округлі, зарубчастодрібнозуб-
часті, по краю зморшкуваті, з
виступаючими знизу і вдавленими
зверху жилками, раптово звужені
в крилатий черешок, що майже
дорівнює за довжиною пластинці.
Квітки двостатеві, правильні, зіб-
рані на вершечку стебла в не-
поникле зонтиковидне суцвіття
з 5—15 квітками; чашечка труб-
часта, з п'ятьма ребрами, віночок
лійкуватий, з широким п'ятилопа-
тевим відгином, частки якого
оберненояйцевидні, світло-жов-
тий, усередині з темнішою пля-
мою при основі часток відгину.
Плід — короткоциліндрична ко-
робочка, довша за чашечку. Цвіте
у травні.
Поширення. Первоцвіт високий
росте в Карпатах і на Прикар-
патті, зрідка зустрічається в Захід-
ному Лісостепу в лісах, на уз-
ліссях, серед чагарників.
Заготівля і зберігання. Див. статтю
Первоцвіт весняний.
Хімічний склад. Первоцвіт висо-
кий має близький до первоцвіту
весняного хімічний склад, але
відрізняється дещо іншим вмістом
і співвідношенням компонентів,
що його складають.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і
застосування — усе так, як у стат-
ті Первоцвіт весняний.
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ПЕРВОЦВІТ ЛІКАРСЬКИЙ —
багаторічна кореневищна трав'я-
ниста рослина родини первоцві-
тих. Те саме, що первоцвіт вес-
няний.

ПЕРВОЦВІТ ПОЛОНИНСЬКИЙ
первоцвет полонинский
Primula poloninensis —
багаторічна трав'яниста рослина
родини первоцвітих. Квіткові
стрілки прямі, 10—22 (25) см зав-
вишки, опушені довгими білими
й густими волосками. Листки зіб-
рані приземною розеткою, видов-
женоеліптичні або яйцевидно-
еліптичні, зарубчасто-зубчасті,
густосітчасто-жилчасті, з боко-
вими жилками, які відходять від
середньої жилки майже під пря-
мим кутом, зісподу по жилках
опушені довгими шорсткими во-
лосками, поступово відтягнуті в
ширококрилатий черешок, що не
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перевищує за довжиною пластин-
ку. Квітки правильні, двостатеві,
зібрані на вершечку стебла в не-
поникле зонтиковидне суцвіття з
5—10 квітками; чашечка здуто-
дзвониковидна, віночок лійкува-
тий, з п'ятилопатевим відгином,
частки якого неглибоковиїмчасті,
жовтий. Плід — коробочка. Цвіте
у червні.
Поширення. Первоцвіт полонин-
ський зустрічається в субальпій-
ській смузі Карпат на гірських
кам'янистих схилах і луках.
Заготівля і зберігання. Див. статтю
Первоцвіт весняний. Рослина не-
офіцинальна.
Хімічний склад. Первоцвіт поло-
нинський має близький до перво-
цвіту весняного хімічний склад,
але відрізняється дещо іншим вмі-
стом і співвідношенням компо-
нентів, що його складають.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і
застосування — усе так, як у
статті Первоцвіт весняний.
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ПЕРЕКОТИПОЛЕ —
багаторічна сірувато-зелена ко-
люча рослина родини селерових
(зонтичних). Те саме, що й ми-
колайчики польові.

849
ПЕРЕЛЁТ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини бобових. Те саме, що й
астрагал шерстистоквітковий.

8 5 0

ПЕРЕЛЕТ ПОЛЬСЬКИЙ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини бобових. Те саме, що й
астрагал шерстистоквітковий.

8 5 1

ПЕРЕНОС-ЗІЛЛЯ —
багаторічна гола рослина родини
селерових (зонтичних). Те саме,
що й миколайчики плоскі.
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ПЕРЕПОЛОШНИК —
багаторічна сірувато-зелена ко-
люча рослина родини селерових
(зонтичних). Те саме, що й мико-
лайчики польові.

853
ПЕРЕСТРІЧ ГАЙОВИЙ,
день-і-ніч, іван-і-марія, сест-
рички;
марьянник дубравный
Melampyrum nemorosum —
однорічна трав'яниста напівпара-
зитна рослина родини раннико-
вих. Стебло прямостояче, 15—60
см заввишки, опушене білувати-
ми волосками. Листки прості, су-
противні, короткочерешкові, яй-
цевидноланцетні або з вушками.
Квітки двостатеві, неправильні,
золотаво-жовті, трохи пониклі,
в пазухах великих приквітків,
зібрані в однобічні колосовидно-
китицевидні суцвіття; верхні при-
квітки під час цвітіння яскраво-
фіолетові. Плід — коробочка. Цві-
те у червні — серпні.
Поширення. Росте в мішаних лі-
сах, по чагарниках на Поліссі та
в Лісостепу.

Сировина. Використовують траву,
зібрану під час цвітіння рослини.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить
глікозид аукубін, дульцит і алка-
лоїди.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Настій трави вжи-
вають всередину при захворюван-
нях серця і шлунка та при алергії.
Як зовнішній засіб настій трави
використовують для лікування
ран, екземи, туберкульозу шкіри
і корости та при діатезі у дітей.
Лікарські форми і застосування.
ЗОВНІШНЬО — настій (3 столові ложки
трави на 1 л окропу, настоюють 2 го-
дини, проціджують) для обмивань і
місцевих ванн. Рослина отруйна!
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ПЕРЕСТУПЕНЬ БІЛИЙ,
нечіпай-зілля, переступень
чорноягідний;
переступень белый
Вrопіа alba —
багаторічна трав'яниста шорстко-
опушена рослина родини гарбузо-
вих. Корінь ріповидно потовще-
ний, 50—70 см завдовжки і 3—4 см
завтовшки, м'ясистий, білувато-
жовтий, з білим молочним соком.
Стебла лазячі за допомогою не-
розгалужених вусиків, до 4 м зав-
довжки. Листки черешкові, черго-
ві, яйцевидні, п'ятилопатеві, вели-
козубчасті, з серцевидною осно-
вою. Квітки одностатеві (рослини
однодомні), правильні, в пазуш-
них суцвіттях; тичинкові зібрані
гронами, маточкові — щитком; ві-
ночок зрослопелюстковий, жов-
таво-білий, з п'ятироздільним,
розправленим відгином. Чашечка
жіночих квіток майже дорівнює
віночкові. Плід ягодоподібний,
кулястий, чорний, 8—10 мм у діа-
метрі. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Переступень білий
росте майже по всій території
України (частіше в лісових і лі-
состепових районах) по чагар-
никах, у лісах, біля парканів.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб вживають коріння
переступня (Radix Bryoniae). Пе-
ревагу віддають кореням з 2—
3-річних рослин. Заготовляють си-
ровину восени. Викопане коріння
старанно відмивають від землі й
використовують свіжим або рі-
жуть кружечками, нанизують на
нитку і сушать. Сухої сировини
виходить 15—16 % . Зберігають ок-
ремо від іншої сировини, дотри-
муючись правил зберігання отруй-
них рослин. Свіже коріння можна
зберігати всю зиму в льоху так
само, як, наприклад, моркву чи
редьку.
Хімічний склад. Коріння росли-
ни містить алкалоїд бріоніцин,
глікозиди (бріонін, бріонідин, брі-
онол, бріозид, бреїн), бріонолову
кислоту, олеїнову, пальмітинову
та інші (всього 23) вільні жирні
кислоти, ефірну олію, гіркі речо-
в и н и — кукурбітацини В, D, E, L
та інші речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Переступень білий
має проносні, сечогінні, відхарку-
вальні, болетамувальні, крово-
спинні й місцеві подразні власти-
вості, в невеликих дозах пригні-
чує центральну нервову систему.
Як лікувальний засіб цю рослину
широко використовують у народ-
ній медицині. Як протиревматич-
ний і проносний засіб рослину
визнає й наукова медицина. В не-
великих дозах препарати пересту-
пня дають усередину як сильний
проносний засіб, при набряках різ-
ного походження і болях у ділян-
ці серця, при мігрені, підвищеній
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нервовій збудливості та епілепсії,
для заспокоєння кашлю, у випад-
ку маткових кровотеч і мізерних
менструацій та як антигельмінт-
ний засіб при круглих глистах.
Є дані про ефективне застосуван-
ня переступня при гіпертонічній
хворобі (курс лікування — 3—4
тижні). При ревматичних і подаг-
ричних болях, міжреберній нев-
ралгії у болючі місця втирають
свіжий сік, мазь або настойку.
Для цього, а також для лікування
ознобишів використовують настій
свіжого коріння на прованській
чи соняшниковій олії.
Із свіжого коріння готують і
гомеопатичні ліки. Треба пам'ята-
ти, що переступень належить до
отруйних рослин, тому ліки з ньо-
го треба суворо дозувати. При
передозуванні спостерігається ну-
дота, блювання, кривавий пронос,
запалення нирок, ураження цент-
ральної нервової системи. При
тяжких отруєннях настає смерть
від паралічу дихального центра.
Потребує обережності і зовнішнє
застосування рослини. При нати-
раннях треба обробляти якомога
обмеженіші ділянки тіла.
Лікарські форми і застосуванні.
ВНУТРІШНЬО — настій сухого корін-
ня (1 чайна ложка сировини на
600 мл окропу) по 25—30 мл тричі на
день до їди; настойку з сухого коріння
(готують у співвідношенні 1:10) по 20—
30 крапель 3 рази на день; півсклян-
ки настою (1 столова ложка сухого
коріння на 200 мл окропу) п'ють
натщесерце як сильний проносний
засіб; порошки з коріння приймають
по 0,5 г тричі на день як проносний

засіб; свіжовижатий сік із коріння по
4—8 г з водою 1—2 рази на день (не
більше 10 г на прийом) або настойку
із 30 г коріння на 700 г вина по
1 столовій ложці кілька разів на день
як сечогінний засіб при водянці.
ЗОВНІШНЬО — розтирання свіжим со-
ком (до появи водянистих пухирців),
настойкою із сушеного коріння (готу-
ють у співвідношенні 1:10), емульсією
(1 чайна ложка розтертого свіжого ко-
ріння на 100 мл олії) або маззю (2
чайні ложки 30 % -ної настойки корін-
ня змішують з чвертю склянки несо-
леного сала чи вершкового масла або
свіжий сік змішують з вершковим
маслом чи вазеліном у співвідношен-
ні 1:4).

855
ПЕРЕСТУПЕНЬ ДВОДОМНИЙ
переступень двудомный
Вrуопіа dioica —
багаторічна трав'яниста шорстко-
волосиста рослина родини гарбу-
зових. Корінь видовжений, тов-
стий, соковитий. Стебла 2—3 м
завдовжки, лазячі за допомогою
нерозгалужених вусиків. Листки
черешкові, чергові, широкосерце-
видні, 5—7-лопатеві, хвилясто-
зубчасті, 15—17 см завдовжки.
Квітки одностатеві (рослини дво-
домні), правильні, п'ятичленні, в
пазушних суцвіттях; чоловічі зіб-
рані гронами, жіночі — щитком;
віночок зрослопелюстковий, жов-
то-білий. Чашечка жіночих кві-

ток удвоє коротша за віночок.
Плід ягодоподібний, кулястий,
червоний або жовтий. Цвіте у
червні — липні.
Поширення. Переступень дводом-
ний росте переважно в західних
лісових та лісостепових районах
України серед чагарників, біля
парканів найімовірніше як здича-
віла рослина.
Заготівля і зберігання. Див. у
статті Переступень білий. Росли-
на неофіцинальна.
Хімічний склад. Корені рослини
містять глікозиди (бріомарид,
бріодулькозид, бріобіозид, бріо-
нол), тритерпенову оксимонокар-
бонову кислоту, стерин, дубильні
речовини, смоли, цукри та інші
речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і
застосування — усе так, як у стат-
ті Переступень білий.

856
ПЕРЕСТУПЕНЬ
ЧОРНОЯГІДНИЙ —
багаторічна трав'яниста шорстко-
опушена рослина родини гарбу-
зових. Те саме, що й пересту-
пень білий.
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ПЕРЕЦЬ СТРУЧКОВИЙ
ОДНОРІЧНИЙ,
перчиця;
красный перец однолетний
Capsicum annuum —
багаторічна (в культурі — одно-
річна) трав'яниста рослина роди-
ни пасльонових. Стебло прямосто-
яче, розгалужене, 30—100 см зав-
вишки. Листки чергові, черешкові,
цілокраї, ланцетні, яйцевидно-
ланцетні, яйцевидні або видовже-
но-яйцевидні, 2—14 см завдовж-
ки, загострені, при основі кли-
новидні. Квітки правильні, дво-
статеві, одиничні або по 2—3 в
розвилках стебла; віночок коле-
совидний, до середини п'ятироз-
дільний, білий або жовтуватий,
рідко — червонуватий або фіоле-
товий. Плід — повисла суха ягода,
яскраво-червоного, рідше — зеле-
ного або жовтуватого кольору.
Цвіте у червні—серпні, плодоно-
сить у серпні—вересні.
Поширення. Походить з Централь-
ної Америки. По всій території
України культивують як овочеву
рослину.
Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб використовують стиг-
лі висушені плоди гірких сортів
перцю (Fructus Capsici). Збирають
плоди перцю в міру їхнього до-
стигання й сушать на сонці. Гото-
ву сировину зберігають у сухих
провітрюваних ізольованих при-
міщеннях. Строк придатності —
З роки. Аптеки сировину не від-
пускають.
Хімічний склад. Плоди перцю мі-
стять алкалоїд капсаїцин (0,03—
0,2%), аскорбінову кислоту (до
400 мг% ), каротиноїди (Р-каротин,
нео-р-каротин, псевдо-а-каротин,
р-каротин-епоксид, цитроксантин,
криптоксантин, зеаксантин, анте-
раксантин, віолаксантин, капсан-
тин тощо), флавоноїди, глюкоал-
калоїд соланін, кумарин скополе-
тин, ефірну (понад 1 % ) і жирну
(4—16 % ) олію, сірку, хлор і крем-
незем, солі калію, натрію, каль-
цію, заліза, алюмінію та фосфору.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Настойку плодів пер-
цю призначають усередину для
збудження апетиту й покращення
травлення. Зовнішньо, у вигляді
розтирання, настойку використо-
вують при ревматичному і м'язо-
вому болі, радикуліті, невралгії
та ознобишах.
Настойка перцю входить до скла-
ду мазі від обмороження, склад-
но-перцевої мазі, перцево-аміач-
ного і перцево-камфорного ліні-
ментів тощо, а екстракт перцю
густий — до складу перцевого
пластиру.
Вживання перцю протипоказане
при виразковій хворобі шлунка і
дванадцятипалої кишки, при гост-
рих і хронічних гастритах, енте-
ритах і колітах, гострих і хроніч-

них гепатитах і холециститах (у
стадії загострення) та при захво-
рюваннях нирок.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку плодів (го-
тують на 90% -ному спирті у співвідно-
шенні 1 : 10) по 10—15 крапель у чарці
води 3 рази на день за 30 хвилин до
їди.
ЗОВНІШНЬО — розтирання настойкою
(готують, як у попередньому прописі);
мазь від обмороження (Unguentum con-
tra congelationem) втирають у відкриті
частини шкіри для профілактики обмо-
рожень; капситрин (Capsitrinum), ліні-
мент перцево-аміачний і лінімент пер-
цево-камфорний використовують для
розтирання при невралгіях, міозитах
тощо; пластир перцевий (Emplastrum
Capsici) використовують як відволі-
кальний і болетамувальний засіб при
радикулітах, невралгіях, міозитах, люм-
баго тощо (перед накладанням пласти-
ру шкіру знежирюють спиртом, ефіром
або одеколоном і протирають насухо);
капсин (Capsinum) для розтирання при
суглобовому і м'язовому ревматизмі,
артритах та ексудативному плевриті;
камфоцин (Camphocinum) для розти-
рання при ревматизмі й артритах; на-
стойку перцю змішують з подвійною
кількістю рослинної олії й використо-
вують для розтирання при радикуліті,
ревматичних болях у суглобах та при
міозиті.

858

ПЕРСЕЯ АМЕРИКАНСЬКА —
вічнозелена тропічна рослина ро-
дини лаврових. Те саме, що й аво-
кадо.

859
ПЕРСИК ЗВИЧАЙНИЙ
персик обыкновенный
(Persica vulgaris) —
дерево заввишки 3—6 м або кущ
родини розових. Кора жовтувата
або червонувато-коричнева. Лист-
ки ланцетні, гостропилчасті, з ко-
роткими черешками, які несуть
по 3—5 червоно-бурих залозок.
Квітки актиноморфні (див. стат-
тю Актиноморфна квітка), двоста-
теві, рожеві, одиничні, зрідка їх
по дві. Плід — кістянка. Цвіте у
квітні — травні.
Поширення. Походить із Східної
Азії. Розводять як плодову рос-
лину в південних районах Украї-
ни.
Сировина. Використовують плоди.
Хімічний склад. Плоди містять
цукри (до 15 % ), аскорбінову кис-
лоту, вітаміни групи В, каротин,
органічні кислоти (яблучну, ли-
монну, хінну та винну), ефірну
олію, сполуки калію і заліза; в
насінні є жирна (до 57 % ) і ефір-
на олія.



332

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Плоди персика реко-
мендуються хворим з порушен-
ням серцевого ритму, при гіпо-
хромній анемії, пов'язаній з алі-
ментарним фактором або гіпацид-
ним гастритом, як засіб, що сти-
мулює шлункову секрецію і по-
кращує травлення, та як сечо-
гінний засіб. ПРОТИПОКАЗАНО
вживати персики хворим на діа-
бет і ожиріння. М'якуш плодів
використовують і як фітотерапев-
тичний засіб у косметиці. З на-
сіння одержують персикову олію,
яка є цінною сировиною для фар-
мацевтичної і парфюмерної про-
мисловості.
Лікарські форми і застосування.
ЗОВНІШНЬО: маска на обличчя при
сухості шкіри (Hyposteatosis cutis) —
м'якуш спілого персика змішують з
відваром ромашки лікарської і одер-
жану кашку наносять на обличчя, че-
рез 20 хв змивають теплою водою.

8 6 0
ПЕРСТАЧ БІЛИЙ,
п'ятиперсник;
лапчатка белая
Potentilla alba —
багаторічна трав'яниста рослина
родини розових. Має здерев'яні-
ле товсте косе кореневище, що
закінчується пучком листків, зі-
браних у прикореневу розетку.
Прикореневі листки — з довгими
черешками, пальчастороздільні,
зверху темно-зелені, голі, зіспо-
ду — сріблястоволосисті; листоч-
ки (їх 5) видовженоланцетні, з
дрібними зубцями на верхівці.
Квітконосні стебла тонкі, висхід-
ні, з 1—3 трійчастими листками,
виходять з пазух прикореневих
листків. Квітки двостатеві, пра-
вильні, 5-пелюсткові, зібрані по
2—4 в рідкі півзонтики; пелюстки
білі, широкооберненояйцевидні,
виїмчасті. Плід складається з го-
рішковидних сім'янок. Цвіте у
травні — червні.
Поширення. Перстач білий росте
по лісах, чагарниках і узліссях
на Поліссі, в Лісостепу та перед-
гір'ях Карпат.
Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб використовують тра-
ву або цілу рослину (траву з коре-
невищем) перстачу. Збирають кві-
туючі рослини і сушать, розсти-
лаючи тонким шаром, на рамках
у затінку або в сухому провітрю-
ваному приміщенні. Рослина не-
офіцинальна.
Хімічний склад. Перстач білий
містить дубильні речовини (полі-
феноли й конденсовані таніни),
елементарний йод, аніон йодистої
кислоти (JO 3)—, сапоніни та різні
елементи, а саме: натрій, кальцій,
алюміній, нікель, вісмут, лантан,
молібден, літій, кобальт, мідь,
срібло, цинк, залізо і марганець.
Більшим вмістом біологічно ак-
тивних речовин відрізняється ко-
ренева система рослини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Дослідами, проведе-
ними в клінічних умовах, вста-
новлено, що водний настій росли-
ни є досить ефективним засобом
для лікування захворювань тирео-
токсикозу. Курс лікування —
один місяць. При необхідності
його повторюють після двомісяч-
ної перерви.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—настій (10 г сировини
на 200 мл окропу) приймають залежно
від стадії хвороби і стану серця хворо-
го від 1 столової ложки до третини
склянки 2—3 рази на день (індивіду-
альну дозу підбирає лікар!).

861
ПЕРСТАЧ ГУСЯЧИЙ,
гусяча лапка, рябинник дорож-
ній;
лапчатка гусиная
Potentilla anserina, синонім —
Argentina anserina —
багаторічна кореневищна трав'я-
ниста рослина родини розових.
Головне стебло вкорочене, з ро-
зеткою прикореневих листків, із
пазух яких виходять довгі (15—
40 см завдовжки) повзучі укорі-
нювані в вузлах пагони. Листки
непарноперисті, короткочерешко-
ві, овальні або видовжені; лис-
точки (їх 6—11 пар) видовжено-
оберненояйцевидні або видовже-
ноеліптичні, глибокопилчасті, зі-
споду сріблясто-шовковисті, звер-
ху зелені або прилегловолосисті
й сіруваті. Квітки правильні, дво-
статеві, 1—2 см у діаметрі, золо-
таво-жовті, одиничні, на довгих
квітконіжках, що виходять з при-
кореневої розетки або з повзу-
чих пагонів; чашолистків і пелюс-
ток по 5. Плід складається з го-
рішковидних сім'янок; зав'язь і
сім'янки голі. Цвіте з травня по
серпень.

Поширення. Перстач гусячий рос-
те по всій території України на
берегах річок, по вологих місцях
на луках і особливо на випасах.
Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб використовують тра-
ву (Herba Anserinae), кореневище
(Rhizoma Anserinae) і зрідка пло-
ди (Fructus Anserinae) перстачу.
Траву заготовляють під час цві-
тіння рослини; кореневища — вес-
ною, поки немає листя, або восе-
ни, коли листя зів'яне; плоди —
восени в стадії повної стиглості.
Зібрану траву використовують
свіжою (у вигляді соку) або су-
шать, розстеливши тонким ша-
ром у затінку на протязі або в
добре провітрюваному приміщен-
ні. Кореневища викопують із зем-
лі, добре обмивають водою, обрі-
зують гнилі та ушкоджені час-
тини, очищають від корінців і
після пров'ялювання на повітрі
сушать на горищі, під наметом
чи в теплій кімнаті. Зібрані пло-
ди при потребі досушують. Гото-
ву сировину зберігають у короб-
ках або в паперових мішечках.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Кореневища і тра-
ва містять 10—18 % дубильних
речовин, значну кількість аскор-
бінової кислоти (у листі — 220—
297, у кореневищах — до 105,6
мг% ); у кореневищах, крім того,
є тритерпеновий сапонін тормен-
тол, хінна кислота, барвники та
крохмаль; у траві — ефірна олія
(0,28 % ), гіркоти, флавоноїди
(кверцетин, кемпферол, мірице-
тин, дельфінідин та ціанідин), р-
кумарова, ферулова й елагова
кислоти та смоли.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
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лікування перстачем гусячим ду-
же популярне. Використовують
його болетамувальні, в'яжучі,
кровоспинні й «кровоочисні» вла-
стивості, здатність підвищувати
діурез, стимулювати виділення
шлункового соку і жовчі, регулю-
вати функціональну діяльність
товстої кишки й запобігати запо-
рам. Спазмолітичні властивості
рослини відомі не лише з досві-
ду народної медицини, а й під-
тверджені фармакологічними до-
слідами. Характерно, що роз-
слаблюючий вплив препаратів
перстачу поширюється в першу
чергу на гладенькі м'язи травно-
го тракту і матки, дещо менше —
на жовчовивідні шляхи і зовсім
не поширюється на органи се-
човивідної системи і кровоносні
судини. Особливістю цієї росли-
ни є те, що діє вона повільно і те-
рапевтичний ефект настає після
тривалого вживання препаратів.
Застосування препаратів перста-
чу показане при судомі різного
характеру і навіть при правці,
при спазматичних шлункових бо-
лях, при поносах, що супроводять-
ся кишковими коліками, при аль-
гоменореї й субінволюції матки,
при нирковокам'яній та жовчно-
кам'яній хворобах, при різних
внутрішніх кровотечах, у разі
мігрені, бронхіту, грудної жаби
й дизентерії. Єдиної думки щодо
дії окремих частин рослини не
існує. Більшість дослідників у зга-
даних вище випадках рекоменду-
ють застосовувати траву, вважа-
ючи препарати з кореневищ ефек-
тивними лише при катарах шлун-
ка і кишечника, при виразковій
хворобі шлунка, проносах, дизен-
терії та внутрішніх кровотечах.
При сильних маткових болях і
при болісних менструаціях най-
ефективнішим засобом вважаєть-
ся настій плодів на молоці в по-
єднанні з компресом з настою
трави на нижню частину живота.
Настій трави на козиному кип'я-
ченому молоці рекомендується
народною медициною як сильний
сечогінний засіб, що не подраз-
нює нирок. Свіжий сік з перста-
чу гусячого в суміші з свіжим
соком жита посівного вживають
при жовчнокам'яній хворобі та
при хворобах печінки. Салати з
молодого листя перстачу вжива-
ють як джерело вітаміну С і для
профілактики судоми. Для місце-
вого лікування використовують
свіжий сік і настій трави перста-
чу: соком промивають рани і роб-
лять примочки на гнійні виразки;
настоєм полощуть рот при гінгі-
вітах і стоматитах, при кровото-
чивості ясен, тріщинах і виразках
на язиці, при болі зубів, роблять
місцеві ванни, обмивання і при-
мочки при висипах на шкірі. Тра-
ва перстачу гусячого входить до
складу сумішей, з яких готують

лікувально-профілактичні ванни
для дітей і дорослих.
Лікарські форми І застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2—4 сто-
лові ложки сировини на 200 мл окропу)
по 1/3 склянки 3 рази на день до
їди; відвар кореневищ (1 столова лож-
ка сировини на 200 мл окропу) по 2 сто-
лові ложки 4 рази на день до
їди; настій насіння (1 чайна ложка
сировини на 200 мл води або кип'я-
ченого молока, кип'ятити 5 хв) по
півсклянки вранці і ввечері; суміш
(порівну) свіжого соку перстачу гу-
сячого з свіжим соком жита посів-
ного по 1 столовій ложці 3 рази
на день; столову ложку суміші тра-
ви перстачу гусячого, гірчака перцево-
го і листя меліси лікарської, взятих
у співвідношенні 3 : 2 : 1, настоюють
10 хвилин на 200 мл окропу і п'ють
по три склянки на день при болісних
менструаціях; столову ложку суміші
(порівну) трави перстачу гусячого, лис-
тя меліси лікарської й коріння вале-
ріани лікарської настоюють 10 ХВИЛИН
на 200 мл окропу і п'ють по третині
склянки 3 рази на день при спазмах
кишечника, грудній жабі та при мен-
струальних болях; 2 столові ложки су-
міші трави перстачу гусячого, рути
садово) і полину гіркого, плодів ялів-
цю звичайного, взятих у співвідношен-
ні 2 : 2 : 3 : 3 , заливають 500 мл води,
кип'ятять 5 хвилин, проціджують, охо-
лоджують і п'ють по 400 мл протягом
5 днів з першого дня місячних при гіпо-
менструальному синдромі; 2 чайні лож-
ки суміші (порівну) трави перстачу
гусячого і деревію звичайного, коріння
валеріани лікарської настоюють до
охолодження на склянці окропу, про-
ціджують і п'ють по 400 мл на день
з першого дня менструації до її закін-
чення при гіперполіменореї; столову
ложку суміші (порівну) трави перстачу
гусячого, деревію звичайного і чисто-
тілу звичайного та квіток ромашки лі-
карської настоюють до охолодження на
200 мл окропу, проціджують і п'ють
по 1 склянці двічі на день при патоло-
гічному клімаксі; салат: подрібнене
листя перстачу гусячого, щавлю й ци-
булі посолити, додати оцту, змішати,
заправити вершками, присипати под-
рібненим листям кропу (на 150 г моло-
дого листя перстачу беруть 50 г щавлю,
25 г зеленої цибулі та 20 г вершків,
а сіль, оцет і кріп — на смак).
ЗОВНІШНЬО — місцеві ванни, обми-
вання, примочки і полоскання насто-
єм трави (4 столові ложки сировини
на 600 мл води, кип'ятити 5 хвилин,

настояти 2—4 години, процідити); 2 сто-
лові ложки суміші (порівну) трави
перстачу гусячого і квіток ромашки лі-
карської настоюють 20 хвилин на 1 л
окропу, проціджують і використову-
ють для спринцювань і ванночок при
вульвовагініті; змащування ран і трі-
щин маззю (1 столову ложку корене-
вищ зміщують з 1 склянкою вершко-
вого масла, доводять до кипіння на
слабому вогні, кип'ятять 5 хвилин і про-
ціджують, не охолоджуючи); лікуваль-
но-профілактична ванна для дітей (де-
зинфікує, заспокоює, стимулює обмін
речовин, лікує різні алергічні захво-
рювання, особливо ексудативний діа-
тез, виявляє загальнозміцнюючу дію):
150—200 г суміші трави перстачу гу-
сячого, материнки звичайної, череди
трироздільної і медунки лікарської
та листя берези бородавчастої і кро-
пиви дводомної, взятих у співвідно-
шенні 5 : 3 : 5 : 5 : 3 : 5 , заливають 5 л
холодної води, доводять до кипіння,
настоюють 40—50 хвилин, проціджують
і вливають у ванну (температура во-
ди 36—38°, тривалість процедури —
10—20 хвилин, приймають 1—2 рази на
тиждень); лікувально-профілактична
ванна для дорослих (стимулює й регу-
лює обмін речовин в організмі, вияв-
ляє загальнозміцнюючу дію): 250 г су-
міші (порівну) трави перстачу гусячо-
го, кропиви дводомної, вівса посівно-
го, череди трироздільної і материнки
звичайної та листя берези бородавчас-
тої, коріння з молодим листям лопуха
справжнього й коріння з молодим лис-
тям кульбаби лікарсько) змішують з
250 г сінної потерті, заливають 10 л
холодної води, доводять до кипіння,
настоюють 40—50 хвилин, проціджу-
ють і вливають у ванну (температура
води 36—39°, тривалість процедури —
до 20 хвилин, приймають 1—2 рази на
тиждень).
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ПЕРСТАЧ ПОВЗУЧИЙ
лапчатка ползучая
Potentilla reptans —
багаторічна трав'яниста рослина
родини розових. Стебло лежаче,
з повзучими або сланкими паго-
нами, 10—70 см завдовжки. Лист-
ки довгочерешкові,пальчасті, ок-
руглояйцевидні, з 5—7 листочка-
ми, зверху голі, зісподу притис-
нутоволосисті. Квітки двостате-
ві, правильні, 18—25 мм у діамет-
рі, жовті, одиничні, зрідка по 2 на
довгих (3,5—8,5 см завдовжки)
прямостоячих квітконіжках, біль-
ших за черешки стеблових лист-
ків; чашолистків і пелюсток по
п'ять. Плід складається з горіш-
ковидних сім'янок; зав'язь і сі-
м'янки голі. Цвіте у червні—липні.
Поширення. Перстач повзучий
росте по всій території України
в долинах річок, на луках, на
вологих місцях.

Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
траву з корінням, тобто Цілу
рослину (Herba et radix Potentillae
reptantis). Копають з корінням
квітуючі рослини і сушать, роз-
стилаючи тонким шаром, на рам-
ках у затінку або в сухому про-
вітрюваному приміщенні. Сухої
сировини виходить 20 %. Росли-
на неофіцинальна.
Хімічний склад. Рослина містить
значну кількість флавоноїдів і
дубильних речовин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Перстач повзучий
використовують як засіб, що має
в'яжучі, кровоспинні, протиза-
пальні й слабкі болетамувальні
властивості. Форма застосуван-
ня — настій. Його дають усереди-
ну при різних кровотечах, про-
носах і дизентерії. Зовнішньо
настій використовують як по-
лоскання при кровоточенні ясен.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО —настій із цілої рос-
лини (1 столова ложка сировини на
200 мл окропу) по 1 столовій ложці
3—4 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — полоскання настоєм
(готують, як у попередньому прописі).

863
ПЕРСТАЧ ПРЯМОСТОЯЧИЙ,
калган;
лапчатка прямостоячая
Potentilla etecta, синоніми: P.
silvestris, P. tormentilla, Tor-
mentilla erecta —
багаторічна трав'яниста рослина
родини розових. Має товсте ци-
ліндричне шишкоподібне дерев'я-
нисте кореневище. Стебла вис-
хідні або прямостоячі, вилчасто
розгалужені, 10—40 см заввишки,
з рідкими притисненими волос-
ками. Листки стиснуто-опушені,
з обох боків зелені (зісподу трохи
блідіші); прикореневі листки че-
решкові, з трьох, рідше — з п'яти
круглясто-оберненояйцевидних,
спереду надрізанозарубчастих
листочків, які швидко засихають
і під час цвітіння їх уже немає,
стеблові — сидячі, з великими зе-
леними клиновидно-оберненояй-
цевидними, 3—7-надрізаними при-
листками і з трьома видовжено-
клиновидними, надрізанопилчас-
тими листочками. Квітки пра-
вильні, двостатеві, 4-пелюсткові,
одиничні, на довгих квітконіжках,
що виходять з пазух верхніх
листків: пелюстки оберненояйце-
видні, золотисто-жовті. Плід збір-
ний з 8—15 горішковидних сім'я-
нок. Цвіте у червні — вересні.
Поширення. Перстач прямостоя-
чий росте по вологих луках та
лісах, по краях боліт на Поліссі,
в Карпатах і на Закарпатті, в пів-
нічній частині Лісостепу, зрідка
в Степу.

Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
кореневища рослини (Rhizoma
Tormentillae), які заготовляють
восени або рано навесні. Вико-
пані кореневища очищають від
корінців і решток стебел, добре
миють у холодній воді від землі
і сушать на вільному повітрі (на
сонці чи під наметом) або в добре

провітрюваному приміщенні, роз-
стеливши тонким (2—3 см зав-
товшки) шаром на папері чи тка-
нині. Штучне сушіння (після по-
переднього пров'ялювання на від-
критому повітрі) проводять при
температурі 50—60°. Сухої сиро-
вини виходить 28—32 % . Її збе-
рігають у сухому добре прові-
трюваному приміщенні. Строк
придатності — 6 років. Сушені
кореневища перстачу є в прода-
жу в аптеках. У народній ме-
дицині, зокрема при виготовленні
мазі, використовують і свіжі ко-
реневища.

Хімічний склад. В кореневищах
перстачу прямостоячого є дубиль-
ні речовини (до 31 % ), флобафе-
ни, кристалічний ефір торментол,
тритерпенові сапоніни (похідні
а-амірину і торментолу), хінна
і елагова кислоти, крохмаль,
віск, смолисті речовини й сліди
ефірної олії та мінеральні ре-
човини (6 % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Перстач прямостоя-
чий використовують як в'яжучий,
протизапальний і кровоспинний
засіб. В експерименті in vitro вод-
ні витяжки рослини виявляють
цитотоксичну дію, згубно діють
на вірус герпесу. Застосування
перстачу показане при різних
запальних захворюваннях травно-
го каналу (ентерит, ентероколіт,
диспепсія); при лікуванні про-
носів дизентерійного характеру
і проносів при туберкульозі; при
шлункових і кишкових крово-
течах, гіперменореї, маткових
кровотечах, пов'язаних з запаль-
ними захворюваннями жіночих
статевих органів. У народній ме-
дицині, крім зазначених вище
захворювань, відвар кореневищ
перстачу дають усередину при
ахілії шлунка, гастриті, виразці
шлунка, при захворюваннях пе-
чінки, жовтяниці різного по-
ходження, ревматизмі та по-
дагрі. Використовують перстач
і як зовнішній засіб. Відвар коре-
невищ використовують для ліку-
вання кровоточивих ран, виразок
і забитих місць, опіків, різних
висипів на тілі, мокнучих екзем,
геморою, кольпіту і вульвовагі-
ніту різної етіології та для лі-
кування справжньої ерозії ший-
ки матки, а також для полоскання
ротової порожнини і горла при аф-
тозі, стоматиті, гінгівіті та ангіні.
Порошком з розтертого корене-
вища присипають обпечені міс-
ця. Мазь застосовують від трі-
щин на шкірі ніг, рук і на губах.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар кореневищ (1
столова ложка сировини на 200 мл окро-
пу) по 1 столовій ложці 3—5 раз на
день до їди; суміш 1 столової ложки
кореневищ перстачу і 1 чайної ложки
насіння льону звичайного заливають
склянкою окропу, кип'ятять 10 хвилин,
охолоджують і п'ють по 1 столовій
ложці через кожні 2 години при крово-
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течі з шлунка і кишок; столову ложку
суміші кореневищ перстачу прямо-
стоячого, плодів кмину звичайного,
листя шавлії лікарської та квіток
цмину піскового, взятих у співвід-
ношенні 1 : 1 : 5 : 2 , кип'ятять в 1 склян-
ці води 5—7 хвилин, проціджують
і п'ють по чверті склянки за 30 хви-
лин до їди при хворобах печінки,
що супроводяться жовтяницею.
ЗОВНІШНЬО — змащування маззю (5 г
дрібно посічених свіжозібраних корене-
вищ варять 5 хвилин у склянці коров'я-
чого масла, проціджують); присипання
порошком з кореневищ; обмивання,
примочки, компреси і спринцювання
відваром кореневищ (спринцюються
двічі на добу теплим розчином, який
готують розведенням відвару корене-
вищ кип'яченою водою у співвідно-
шенні 1 : 4).

864

ПЕРСТАЧ СРІБЛЯСТИЙ,
розтопир;
лапчатка серебристая
Potentilla argentea —
багаторічна кореневищна трав'я-
ниста з густим повстистим опу-
шенням рослина родини розових.
Стебло прямостояче, тонке, 10—

30 см заввишки. Листки паль-
часто-п'ятироздільні (верхні —
трійчасті), зверху голі чи роз-
сіяноволосисті, яскраво-зелені, з
полиском, зісподу — білуватопов-
стисті; прикореневі листки — на
довгих черешках, у період цві-
тіння рослини вони в'януть і від-
мирають; стеблові — численні, ко-
роткочерешкові, малозубчасті, з
неоднаковими, по краю загорну-
тими зубцями; верхні — сидячі.
Квітки правильні, двостатеві, 9—
12 мм у діаметрі, світло-жовті,
в розчепіреному волотисто-щит-
ковидному суцвітті; чашолист-
ків і пелюсток по 5. Плід скла-
дається 3 горвшковидних сім'я-
нок; зав'язь і сім'янки голі.
Цвіте у червні — липні.
Поширення. Перстач сріблястий
росте по всій території України,
крім крайнього Степу, на лісових
галявинах, уздовж просік, на лу-
ках і лісових пасовищах.
Заготівля і зберігання. Для ви-

готовлення ліків використовують
траву перстачу. Збирають її під
час цвітіння рослини, зрізуючи
стебла без грубих прикореневих
частин, і сушать під укриттям
на вільному повітрі або в добре
провітрюваних приміщеннях, роз-
стеливши тонким шаром на па-
пері чи тканині. Готову сиро-
вину зберігають у сухому при-
міщенні, яке треба провітрюва-
ти. Строк придатності — 3 роки.
Хімічний склад. Трава перстачу
містить значну кількість дубиль-
них речовин та аскорбінову кис-
лоту.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Перстач сріблястий
має добре виражені в'яжучі,
кровоспинні, протизапальні та
бактерицидні властивості. Зва-
жаючи на це, настій трави пер-
стачу дають пити при анацидно-
му гастриті, проносі, дизентерії,
геморої й гематурії, при про-
студних захворюваннях, ревма-
тизмі й міозиті та як проти-
глисний засіб. Трава перстачу вхо-
дить до складу мікстури Здренко,
яку використовують як симптома-
тичний засіб при папіломатозі се-
чового міхура й анацидних гаст-
ритах. Використовують перстач і
для місцевого лікування: для по-
лоскання ротової порожнини і
горла при запаленнях слизової
оболонки, кровоточенні ясен і при
ангіні та для компресів при за-
паленні повік.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 сто-
лова ложка сировини на 200 мл окропу,
настояти у термосі 2 години, процідити)
по чверті склянки 4 рази на день за
30 хвилин до їди.
ЗОВНІШНЬО — використовують настій
трави (готують, як у попередньому
прописі) для полоскання і компресів.

8 6 5

ПЕРСТЕНЕЦЬ —
однорічна безхлорофільна пара-
зитна рослина родини повитице-
вих. Те саме, що й повитиця євро-
пейська.

8 6 6

ПЕРЧИЦЯ —
однорічна трав'яниста рослина
з голими, здебільшого розгалу-
женими стеблами і яйцевидно-
ланцетними цілокраїми листка-
ми, родини пасльонових. Те саме,
що й перець стручковий одно-
річний.

8 6 7

ПЕТРОВІ БАТОГИ —
багаторічна трав'яниста з довгим
стрижневим коренем рослина ро-
дини айстрових (складноцвітих).
Те саме, що й цикорій дикий.
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868

ПЕТРУШКА ГОРОДНЯ —
однорічна трав'яниста пряноово-
чева рослина родини селерових
(зонтичних). Те саме, що й пе-
трушка кучерява.

869
ПЕТРУШКА КУЧЕРЯВА,
петрушка городня, петрушка
польова, петрушка посівна;
петрушка кудрявая
Petroselinum crispum,
синонім — P. sativum —
дворічна трав'яниста гола росли-
на родини селерових (зонтичних).
У перший рік утворює розетку
листків і потовщений веретено-
подібний корінь, на другий —
прямостояче круглясте вздовж
штриховане, від середини розга-
лужене (гілки супротивні або
кільчасті) стебло заввишки 30—
100 см. Листки трикутні, темно-
зелені, зверху з полиском; при-
кореневі й нижні стеблові лист-
ки довгочерешкові, двічіперисто-
розсічені, з оберненояйцевидни-
ми, при основі клиновидними,
тричінадрізаними або глибоко-
зубчастими листочками (зубці
тупуваті, з дрібним білуватим
вістрям); верхні—трироздільні, з

ланцетно-лінійними частками.
Квітки правильні, двостатеві,
5-пелюсткові, зібрані в складні
зонтики; пелюстки окрукруглі, при
основі серцевидні, виїмчасті, у
виїмці — з загнутою всередину
часточкою, жовтуватозелені або
білуваті, часто з червонуватим
відтінком. Плід — двосім'янка.
Цвіте у червні — липні.
Поширення. Петрушка кучерява
походить з гірських районів Се-
редземномор'я. По всій території
України її культивують як пряну
рослину, часом вона дичавіє.
Заготівля і зберігання. Для лі-
карських потреб використовують
плоди (Fructus Petroselini), рід-
ше — листя (Folia Petroselini) і
коренеплоди (Radix Petroselini)
петрушки. Заготовляють листя
в перший рік вегетації рослини
й використовують свіжим (у ви-
гляді соку чи подрібненим як
приправу до їжі) або розстилають
тонким шаром на папері чи міш-
ковині й сушать у затінку на
вільному повітрі або у приміщен-
ні з доброю вентиляцією. Після
припинення сушіння грубий спіль-
ний черешок відокремлюють від
пластинок і відкидають. Сухого
листя виходить 16% . Плоди зби-
рають у період воскової стиг-
лості (зрізані зонтики підсушують
і обмолочують). Коренеплоди ко-
пають у кінці першого року веге-
тації (восени) чи навесні наступ-
ного року й використовують сві-
жими, зберігаючи тривалий час
у льоху, або розрізають уздовж
на кілька частин і сушать у за-
тінку на вільному повітрі. Сухих
коренеплодів виходить 18 % . Го-
тову сировину зберігають у щіль-
но закритих банках чи бляшан-
ках у сухому темному місці.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Усі частини рос-
лини містять ефірну олію (у пло-
дах до 7 % ) і флавоноїди (апіїн,
лютеолін-7-апіоглюкозид, кверце-
тин, кемпферол, хризоеріол-7-
апіофуранозидоглюквзид, ізорам-
нетин-3,7-диглюкозид, вербіозид
та нарингенін). До складу ефірної
олії входять апіол, міристицин,
апіолова кислота, алілтетраме-
токсибензол, пінен тощо. Крім
того, у плодах є фурокумарин
бергаптен і жирна олія (17—
22%), яка складається в ос-
новному з гліцеридів петрозелі-
нової кислоти; у листі — аскорбі-
нова кислота (58—290 мг% ), β-ка-
ротин (1,7 мг% ), токофероли
(1,8 мг% ) та інші вітаміни, а та-
кож білки й цукри (переважно
глюкоза і фруктоза); у корене-
плодах — нікотинова кислота
(1,0 мг% ), піридоксин (0,6 мг% ),
аскорбінова кислота (20—35 %)
й інші вітаміни та білки і цукри
(переважно сахароза).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати

петрушки посилюють діурез, під-
вищують тонус гладенької муску-
латури матки, кишечника і сечо-
вого міхура, збуджують апетит
і поліпшують травлення, при-
гнічують процеси бродіння в
кишечнику, розчиняють камені
й пісок у сечовивідних шляхах,
регулюють менструації, сприяють
виділенню молока у матерів-
годувальниць, виявляють жов-
чогінну, спазмолітичну і пото-
гінну дію.

Застосування препаратів петруш-
ки показане і дає добрий терапев-
тичний ефект при набряках сер-
цевого походження, водянці, нир-
ковокам'яній хворобі, запальних
процесах у сечовому міхурі,
простатиті, при функціональних
порушеннях травлення, диспеп-
сії, метеоризмі, кишкових колі-
ках, при гіпотонічних маткових
кровотечах у післяродовий пе-
ріод, при лікуванні гіпоменстру-
ального синдрому, у випадку
гарячки та при декомпенсованих
пороках серця. Протипоказано
приймати препарати петрушки
всередину при нефриті, гострому
циститі й подагрі. Надмірне вжи-
вання препаратів петрушки може
спричинити аборті Досить широ-
ко використовують петрушку і як
зовнішній засіб. Свіжим соком
лікують дерматити від укусів
комах (знеболююча дія), виво-
дять ластовиння і темні пігмент-
ні плями. Відваром із кореневищ
миють обличчя проти загару.
Кашку, яка залишається після
проціджування настою з листя
або коренеплодів, прикладають
до фурункулів. Мазь із плодів
застосовують при педикульозі.
Лікарські форми І застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій листя (1 стола-
ва ложка сировини на 400 мл окропу,
настоюють 2 години) по півсклянки 4
рази на день до їди; настій коренепло-
дів (1 столова ложка сировини на
400 мл окропу, настоюють 2 години)
по півсклянки 4 рази на день до їди;
настій плодів (1 чайна ложка сировини
на 400 мл окропу, настоюють 2 години)
по півсклянки 4 рази на день до їди;
свіжий сік рослини по 1 столовій
ложці З рази на день до їди; порошок
із плодів по 0,5 г 2—3 рази на день за
ЗО хвилин до їди; відвар плодів (3—
4 чайні ложки сировини на 200 мл
окропу, варити 7—10 хвилин, про-
цідити) по 1 столовій ложці 5 раз на
день при гіпоменореї; 3 г суміші пло-
дів петрушки і трави рути садова), взя-
тих у співвідношенні 2 : 1, варять 7—
10 хвилин у 300 мл води, проціджують
і випивають усе за день ковтками при
припиненні менструацій; одну — пів-
тори столової ложки суміші плодів
петрушки, ялівцю звичайного і фен-
хелю звичайного (по 5 г), квіток кон-
валії звичайної і листя берези бородав-
частої (по 30 г) настоюють на склянці
окропу і п'ють по третині склянки
З рази на день як сечогінний засіб.
ЗОВНІШНЬО — обмивання свіжіш
соком; змащування маззю із плодів
(1 частина сировини на 4 частини
мазевої основи).



337

8 7 0

ПЕТРУШКА ПОЛЬОВА —
дворічна трав'яниста пряноово-
чева рослина родини селерових
(зонтичних). Те саме, що й пет-
рушка кучерява.

8 7 1

ПЕТРУШКА ПОСІВНА —
дворічна трав'яниста пряноово-
чева рослина родини селерових
(зонтичних). Те саме, що й пет-
рушка кучерява.

8 7 2

ПЕЧЕРИЦЯ ЗВИЧАЙНА,
печериця степова, печерка,
стернівка;
шампиньон обыкновенный
Agaricus campestris, синонім —
Psalliota campestris —
гриб родини агарикових. Шапинка
4—8 см у діаметрі, у молодих гри-
бів куляста, пізніше опукло-
або плоскорозпростерта, шовко-
висто-біла, у дозрілих грибів —
з коричнюватим відтінком, гола
або з малопомітними притисну-
тими лусочками; пластинки віль-
ні, спочатку рожеві, потім довго
зберігають м'ясочервоний колір,
у старих грибів — шоколадно-
коричневі й навіть чорні. Споро-
ва маса пурпурово-коричнева.
Ніжка щільна, кольору шапинки,
З—7 см заввишки і 1 —1,5 см зав-
товшки, з тонким білим нестійким
кільцем у верхній частині. М'я-
куш білий, з приємним запахом
свіжоспиляного дерева, при роз-
різуванні рожевіє, особливо у
верхній частині ніжки.

Поширення. Печериця звичайна
росте по всій території України
на пасовищах і луках, у садах, на
полях та в цілинних степах. Се-
лекційні сорти культивують у
спеціалізованих господарствах,
продається як їстівний гриб.
Заготівля і зберігання. Збирають
печерицю в червні — жовтні. Ви-
користовують свіжою, про запас
сушать, солять і маринують.
Хімічний склад. М'якуш свіжого
гриба містить антибіотик кам-
пестрин, близько 6 % білків, у т. ч.
близько 5 % засвоюваних, вугле-
зоди, фібрин та мінеральні сполу-
ки (до 1 % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Печериця звичайна
має дезинфікуючі властивості,
а виділений з плодового тіла
гриба кампестрин згубно діє на
золотистий стафілокок, тифозну
й паратифозну палички. Кам-
пестрин не токсичний і виявляє
помітний терапевтичний ефект
при лікуванні тифозних хворих.

8 7 3

ПЕЧЕРИЦЯ СТЕПОВА —
гриб родини агарикових. Те саме,
що й печериця звичайна.

8 7 4

ПЕЧЕРКА —
гриб родини агарикових. Те саме,
що й печериця звичайна.

8 7 5

ПЕЧІНОЧНИЦЯ ЗВИЧАЙНА
печёночница обыкновенная
Hepalica nobilis, синоніми:
Н. triloba, Anemone hepatica —
багаторічна кореневищна трав'я-
ниста рослина родини жовтеце-
вих. Стебла у вигляді квітко-
носних стрілок; вони прямостоя-
чі, 5—15 (20) см заввишки, опуше-
ні, одиничні, одноквіткові, ви-
ходять з пазух лусковидних лист-
ків кореневища, з покривалом
з трьох цілісних зелених листоч-
ків, зібраних кільцем при основі
квіток. Листки зібрані призем-
ною розеткою, з'являються в кін-
ці цвітіння й потім зимують (від-
мирають у наступному році),
довгочерешкові, трилопатеві, при
основі серцевидні, в молодому
віці опушені, згодом майже голі;
лопаті широкояйцевидні, ціло-
краї. Квітки правильні, двоста-
теві, з простою віночковидною
вільнопелюстковою оцвітиною;
листочки одноцвітини (їх 8—10)
вузькояйцевидні, синювато-бла-
китні, рідше — білі або рожеві.
Плід — збірна опушена сім'янка.
Цвіте у квітні — травні.
Поширення. Печіночниця звичай-
на росте в листяних і мішаних
лісах та серед чагарників захід-
них районів республіки.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
траву (Herba Anemonis hepaticae)
або тільки саме листя (Folia Ane-
monis hepaticae) чи квітки (Flores
Anemonis hepaticae) печіночниці.
Збирають сировину в період цві-
тіння рослини й сушать, по мож-
ливості швидко, в затінку або
в теплому приміщенні, яке треба
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провітрювати. Листя використо-
вують іноді й свіжим. Збираючи
рослину, треба слідкувати, щоб
їдкий сік рослини, який спричи-
нює виникнення на шкірі пухир-
ців, не потрапив на відкриті ді-
лянки тіла, а особливо в очі.
Після збирання треба старанно
помити руки. Зберігають печі-
ночницю окремо від іншої си-
ровини, дотримуючись правил
зберігання отруйних рослин.
Окремі автори вважають, що при
сушінні печіночниці її отруйність
зникає. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Усі частини рос-
лини містять кумарини. У листі,
крім того, є сапоніни (хепати-
сапонін, хепатрилобін) і флаво-
ноїди (3-глюкозид кверцетину,
7-глюкозид кверцетину і 3-глю-
куронід кверцетину); у квітках —
флавоноїди (3-глюкозид кемпфе-
ролу, 7-глюкозид кемпферолу,
3,7-диглюкозид кемпферолу, 3-
глюкуронід кемпферолу).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Печіночницю зви-
чайну використовують як засіб,
що стимулює секрецію жовчі,
підвищує діурез, має відхарку-
вальні й антисептичні власти-
вості й позитивно впливає на об-
мін речовин. Настій трази або
самого тільки листя чи квіток
вживають при запаленнях печін-
ки, жовчнокам'яній хворобі, за-
паленнях селезінки, нирок і се-
чового міхура, при бронхіті й
трахеїті, запаленні глотки, рев-
матизмі, малярії, подагрі й гоно-
реї. Як «кровоочисний» засіб при
фурункулах, висипах на тілі
та скрофульозі дають пити настій
квіток печіночниці, Настойку рос-

лини приймають усередину, щоб
зняти біль у ділянці печінки й
жовчного міхура, а зовнішньо
її використовують для розти-
рання при поліартриті. Настоєм
трави полощуть рот і горло,
промивають гнійні рани, тро-
фічні виразки, шкірні виразки та
шкірні висипи. В гомеопатії пе-
чіночницю використовують при
хронічних бронхітах, захворю-
ваннях печінки й шкірних хво-
робах.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (4 г,
або 1 чайна ложка, сировини на 200 мл
окропу) по третині склянки 3 рази на
день до їди; настій листя (10 г свіжо-
го або 2 г сухого листя на 200 мл хо-
лодної кип'яченої води, настоюють
ніч) п'ють ковтками по 1 склянці
на день; настій квіток (1 чайна ложка
сировини на 200 мл окропу, на-
стоюють 10 хвилин) п'ють вранці і вве-
чері по 1 склянці, ковтками; настій
столової ложки суміші (порівну) тра-
ви печіночниці звичайної і рутки
лікарської та коріння кульбаби лі-
карської на склянці окропу п'ють
по третині склянки 3 рази на день
до їди як жовчогінний засіб; настойку
(30 г трави або повну жменю квіток
на 250 мл горілки, настоюють 2 тижні)
по 20 крапель на цукрі або з невели-
кою кількістю води 3—4 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — використовують настій
трави для полоскання, промивання
і примочок або настойку для розти-
рання (готують, як у попередніх про-
писах). Печіночниця звичайна — отруй-
на рослина. Передозування небез-
печне!
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ПИГВА ЗВИЧАЙНА —
невелике дерево підродини яб-
луневих родини розових. Те саме,
що й айва довгаста.
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ПИЖМАЧКА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини адоксових. Те саме, що
й адокса мускусна.

8 7 8

ПИЖМО ЗВИЧАЙНЕ,
дика горобинка, коровай, кри-
ворот, польова горобинка, рай-
цвіт;
пижма обыкновенная
Tanacefum vulgare —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Має міцне галузисте коре-
невище, з якого виростає кілька
прямостоячих трохи здерев'яні-
лих голих або розсіяноволосис-
тих, у верхній частині гіллястих
стебел 50—100 см заввишки. Лист-
ки чергові, двічіперистороздільні,
поділені на ланцетні гребінчасто-
зубчасті частки, видовженояйце-
видні, зверху темно-зелені, зі-
споду — сірувато-зелені, з силь-
ним камфороподібним запахом;
нижні — черешкові, стеблові —
сидячі. Суцвіття — півкулясті ко-
шики, зібрані в щитки. Квітки
дрібні, золотаво-жовті, всі з труб-
часто-лійковидним віночком; кра-
йові — маточкові, серединні —
двостатеві. Плід — сім'янка з плів-
частим окрайком на верхівці.
Цвіте у червні — липні.
Поширення. Росте майже по всій
території України по берегах рі-
чок, серед чагарників, на сухих
луках, узліссях, просіках, уздовж
полезахисних лісових смуг та біля
доріг.
Заготівля і зберігання. Викорис-
товують молоді суцвіття з квіт-
коносами до 4 см завдовжки (Flo-
res Tanaceti). Збирають на почат-
ку цвітіння рослини. Сушать під
наметом або в сушарні при темпе-
ратурі 25—30º. Зберігають у су-
хих провітрюваних приміщеннях
строком до 3 років. Сировина від-
пускається аптеками.
Хімічний склад. Квітки П. з. мають
у своєму складі сесквітерпено-
вий лактон танацетин, флавоноїди
(кверцитрин, лютеолін, лютеолін-
7-глюкозид тощо), леткі алкалоїди
(0,04%), галову, кавову, тана-
цетову й хлорогенову кислоти,
дубильні речовини та ефірну
олію (0,1—0,3%). До складу
останньої входять камфора, пі-
нен, борнеол, туйол та біцикліч-
ний кетон туйон.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В науковій медицині
П. з. використовують як глисто-
гінний засіб та при захворю-
ваннях шлунка (при гастриті зі
зниженою кислотністю, ахілії),
кишечника (при аліментарних
ентероколітах і колітах іншого
походження), як жовчогінний за-
сіб при хворобах печінки і жов-
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човивідних шляхів (при гепа-
титах, холециститах, ангіохолі-
тах). У народній медицині вну-
трішньо у вигляді відвару прий-
мають при інтоксикаціях, спри-
чинених туберкульозом легень,
при ревматизмі та інших видах
поліартритів, при порушенні мен-
струального циклу, нервовому
виснаженні, запаленнях сечового
міхура і нирок, від головного
болю, для лікування епілепсії
та нирковокам'яної хвороби. Зов-
нішньо настій квітів П. з. вико-
ристовують для лікування гній-
них ран, виразок, синців, ревма-
тизму, корости, спазмів м'язів кін-
цівок та для миття голови при
вошивості. Ванни з настою П. з.
використовують для лікування
подагри і ревматизму. При захво-
рюваннях шкіри, укусах бджіл
використовують мазі різної кон-
центрації (від 5 до 50 % ). Вва-
жають, що П. з. відганяє мух,
тому його доцільно садити біля
тваринницьких приміщень.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій суцвіть (5—
10 г сировини на 200 мл води) по 1 сто-
ловій ложці 3—4 рази на день за 20
хвилин до їди; настій суцвіть (для до-
рослих — 3 столові ложки на 2 склян-
ки холодної! води, для дітей — 1 чайна
ложка на 1 склянку холодної! води;
настоюють кілька годин) по 1 склянці
вранці і ввечері при аскаридах і гостри-
ках; настойку суцвіть (50 г на 200 мл
мускатного вина, настоюють 8 днів
при кімнатній температурі без досту-
пу світла) по 30—40 мл вранці і в обід
після їди; настойку суцвіть (25 г на
100 г 70 % -ного спирту) по 30—40 кра-
пель 3 рази на день; порошок із кві-
ток по 2—3 г на прийом 2—3 рази
на день.

ЗОВНІШНЬО — настій суцвіть (1 сто-
лова ложка на 400 мл окропу, на-
стоюють 2 години, проціджують) для
миття голови при себореї (курс лі-
кування — 10—12 процедур, через
день). Передозування препаратів П. з.
призводить до отруєнь. ПРОТИПОКА-
ЗАНО вживати П. з. п р и в а г і т -
н о с т і !
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ПИРІЙ ПОВЗУЧИЙ
пырей ползучий
Elytrigia repens, синонім — Ag-
ropyrum repens —
багаторічна трав'яниста рослина
родини злакових. Має повзуче
гіллясте тонке циліндричне го-
ризонтальне кореневище, 2—4 м
завдовжки. Стебло (соломина),
пряме, рідше висхідне, голе, гла-
деньке, 50— 125 см заввишки.
Листки чергові, голі, цілокраї,
складаються з плоскої лінійної
пластинки і довгої розщепленої
піхви, на межі яких є короткий
білий плівчастий язичок. Квітки
дрібні, двостатеві, зелені, зібра-
ні по 4—7 у сидячі колоски,
що утворюють на верхівці стеб-
ла складний колос. Колоскові
луски ланцетні або видовжені,
гострі, з 5—7 жилками, при
основі з поперечною борозенкою,
гладенькі або шорсткі. Нижня
квіткова луска ланцетна, гола, ту-
пувата, загострена або з корот-
ким остюком на верхівці та з 5
жилками на спинці. Плід — зер-
нівка. Цвіте у червні — липні.

Поширення. Пирій повзучий рос-
те по всій території України на
луках, уздовж доріг, на степових
схилах, серед чагарників, як зліс-
ний бур'ян на полях, городах
і в садах.
Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
кореневища пирію (Rhizoma Gra-
minis). Заготовляють кореневища
рано навесні або восени, обтру-
шуючи їх від землі, потім обрі-
зують корінці і стебла, миють
у холодній воді і сушать на віль-
ному повітрі (на сонці або під
наметом), розстеливши тонким
(1—2 см завтовшки) шаром на
тканині чи папері й час від часу
перемішуючи. Сухих кореневищ
виходить 33—34 % . Висушені ко-
реневища ріжуть на дрібні (не
більше 1 см) кусочки і збері-
гають у щільно закритих бан-
ках або бляшанках. Траву пирію
(Herba Graminis) використовують
свіжою, у вигляді соку. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Кореневище пи-
рію містить полісахарид три-
тицин (до 10 % ), слизові речо-
вини (до 10 % ), фруктозу (до
4 % ), маніт (до 3 % ), мезоінозит,
левульозу, фенольну сполуку аве-
нін, жирну (1,5% ) і ефірну олію,
тритерпен, агронірен, яблучну
кислоту; вітамін С (до 156 мг% ),
каротин (до 85 мг% ), кремнієву
кислоту та інші речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
пирію виявляють відхаркувальну,
протизапальну і сечогінну дію,
сприяють відновленню порушено-
го обміну речовин. Застосуван-
ня пирію показане при подагрі,
ревматизмі, нирковокам'яній хво-
робі, циститах, запаленні перед-
міхурової залози, каменях у жовч-
ному міхурі, гастриті, ентеро-
коліті та при набряках серце-
вого походження. Болетамуваль-
ні властивості пирію використо-
вуються при подагричних ломо-
тах, ревматизмі, люмбаго і наслід-
ках артриту, а обволікаючі й
пом'якшувальні — при кашлі.
Препарати пирію вважаються
ефективними й при рахіті, фу-
рункульозі, золотусі, хронічній
екземі та при інших шкірних
захворюваннях (для посилення
терапевтичного ефекту заразом
1 — 2 рази на тиждень приймають
ванни з відваром кореневищ).
Рідше відвар кореневищ вжи-
вають як м'який послаблюючий
і потогінний засіб та при без-
плідді.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар кореневищ (2
столові ложки сировини на 500 мл
окропу, варити 10 хвилин) по півсклян-
ки 4 рази на день до їди; сік із сві-
жої трави по півсклянки 1 — 2 рази
на день при каменях у жовчному
міхурі.
ЗОВНІШНЬО — ванни з відвару ко-
реневищ (50 г сировини на 5—10 л води).
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ПІВНИКИ БЛІДІ
касатик бледный
Iris pallida —
багаторічна трав'яниста рослина
родини півникових. Має товсте
повзуче кореневище. Стебло 30 —
60 см заввишки (значно пере-
вищує листя), у верхній частині
розгалужене. Листки дворядні,
плоскі, широкомечовидні. Покри-
вало з перетинчастими від основи
листочками. Квітки правильні,
двостатеві, ясно-фіолетові, за-
пашні, на коротких квітконіжках,
у більш-менш багатоквітковому
суцвітті. Оцвітина віночкоподіб-
на, з трьома зовнішніми й трьо-
ма внутрішніми частками відгину
і з трубочкою, яка за довжиною
майже дорівнює зав'язі; зовнішні
частки відгину широкооберне-
нояйцевидні з жовтою борідкою,
у верхній частині відігнуті; вну-
трішні— вгору спрямовані, за
довжиною майже дорівнюють зов-
нішнім. Плід — довгаста тригран-
на коробочка. Цвіте у травні —
червні.

Поширення. Півники бліді розво-
дять у квітниках і парках, у Кри-
му їх культивують як ефіроолій-
ну рослину. В дикому стані на те-
риторії СРСР їх немає.
Заготівля і зберігання. Див. стат-
тю Півники німецькі.
Хімічний склад. Півники бліді ма-
ють близький до півників німець-
ких хімічний склад, але відрізня-
ються дещо іншим вмістом і спів-
відношенням його компонентів.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Півники німецькі.
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ПІВНИКИ БОЛОТНІ
касатик болотный
Iris pseudaorus —
багаторічна трав'яниста рослина
родини півникових. Має товсте
(до 2 см завтовшки) косе роз-
галужене кореневище. Стебло
кругле, трохи сплющене, 0,6 —
1,5 м заввишки, вкрите листом,
у верхній частині гіллясте; гілки
стебла прямостоячі, закінчуються
квітками, нижні довші, інші по-
ступово вкорочені. Листки дво-
рядні плоскі, широко мечовидні,
гострі; нижні листки такої ж дов-
жини, як і стебло, верхні —
короткі. Покривало дволисте (лис-
точки трав'яні, з перетинчасти-
ми краями), з 2—3 квітками; квіт-
ки правильні, двостатеві, яскра-
во-жовті, одиничні. Оцвітина ві-
ночковидна, з трубочкою, вдвоє
коротшою за зав'язь, і з трьома
зовнішніми та трьома внутріш-
німи частками відгину; зовніш-
ні частки відгину — з обернено-
яйцевидною, донизу відігнутою
пластинкою, при основі звуженою
в короткий нігтик, внутрішні —
втроє коротші, оберненоланцетні,
прямостоячі, менші за частки
стовпчика; останні — з двома го-
стрими, наверху зубчастими ло-
патями. Плід — коробочка (еліп-
тична, тупотригранна, з вістрям).
Цвіте у червні — липні.
Поширення. Півники болотні рос-
туть по всій території України
(крім Полинового Стопу й Гір-
ського Криму) на болотах, по
берегах річок та озер.

Заготівля і зберігання. Див. стат-
тю Півники німецькі.
Хімічний склад. Кореневища пів-
ників болотних містять ефірну
олію, ізофлавоновий глікозид
іридин, дубильні речовини, орга-
нічні кислоти (шикімову, хінну,
яблучну, лимонну, фумарову і
молочну), жирну олію та крох-
маль. У складі ефірної олії є ке-
тон ірон.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Півники болотні ви-
користовують як в'яжучий, від-
харкувальний, протизапальний,
сечогінний, кровоспинний і гли-
стогінний засіб.
У науковій медицині півники
застосовують як симптоматич-
ний засіб (у складі збору за
прописом Здренко) при лікуван-
ні папіломатозу сечового міхура,
анацидного гастриту і виразко-
вої хвороби шлунка.
Значно ширше використовує пів-
ники народна медицина. Всереди-
ну (найчастіше у формі водного
настою) півники дають при брон-
хітах, пневмонії, ангіні, болях
у кишечнику, запальних захво-
рюваннях селезінки, в разі во-
дянки та від полюцій. При діареї,
асциті, кровотечах, зобі й круг-
лих глистах ефективними засо-
бами вважаються свіжий сік,
порошок і настойка кореневищ
на червоному вині. Настойку
кореневищ на 70% -ному спирті
вживають при метрорагії. Як зов-
нішній засіб водний настій суше-
них кореневищ використовують
для лікування опіків, гнійних ран,
виразок, нориць і подразнень шкі-
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ри, для полоскання ротової по-
рожнини при хронічному і го-
строму гінгівітах та зубному
болі. При геморої приймають
сидячі ванни з настою свіжих
кореневищ півників. Настій ко-
реневищ на соняшниковій олії
втирають у шкіру при запаленні
сідничного нерва, захворюван-
нях м'язів та суглобів.
У гомеопатії есенцію із свіжих
кореневищ застосовують при ка-
таральному ентероколіті та ви-
паданні волосся.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій із сухих ко-
реневищ (1 столова ложка сировини
на 150 мл окропу) по 1—2 столові
ложки 3 рази на день; свіжий сік
з кореневищ по 10—15 г на день; по-
рошок з кореневищ по 1—2 г три рази
на день до їди; настойку на вині (30 г
сировини на 200 мл червоного вина)
ПО 1 столовій ложці через кожні 2 го-
дини; настойку на 70% -ному спирті
(готують у співвідношенні 1,5 : 20) по
2 столові ложки 4—6 раз на день.
ЗОВНІШНЬО — полоскання, примочки
і обмивання настоєм із сухих коре-
невищ (1 чайна ложка сировини на
склянку холодної води, настояти 8 го-
дин) ; розтирання настоєм сухих ко-
реневищ на соняшниковій олії (100 —
120 г сировини на 500 мл олії); си-
дячі ванни з настою (400 г натертих
на тертці свіжих кореневищ варять
5 хвилин у 4 л води в закритій по-
судині, проціджують, охолоджують
до 30—35°) тривалістю 5—10 хви-
лин протягом 4—6 днів.
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ПІВНИКИ НІМЕЦЬКІ,
півники садові;
касатик германский —
багаторічна трав'яниста рослина
родини півникових. Має товсте,
коротке, повзуче кореневище.
Стебло прямостояче, 60—100 см
заввишки (перевищує листя), роз-
галужене. Листки дворядні, плос-
кі, мечовидні, загострені, сизо-
зелені. Покривало з видовжено-
човниковидними перетинчастими
від середини листочками. Квітки
правильні, двостатеві, розміщені
на кінцях гілок і стебла. Оцві-
тина віночковидна, з трубочкою,
вдвоє довшою за зав'язь і з трьо-
ма зовнішніми та трьома внутріш-
німи частками відгину; зовнішні
частки оцвітини оберненояйце-
видні, вертикальнозвислі, темно-
фіолетові, при основі жовтаві,
з буро-фіолетовими жилками і
жовтою поздовжньою борідкою;
внутрішні — прямостоячі, світло-
сині, раптово звужені в нігтик,
однакової довжини з зовнішніми.
Плід — довгаста тупотригранна
коробочка. Цвіте у травні —
червні.
Поширення. В дикому стані трап-
ляються в Закарпатській області
(м. Виноградів) на кам'янистих
схилах, серед чагарників. По всій
території України їх розводять
як декоративну рослину, часом во-
ни дичавіють.
Заготівля і зберігання. Для. ви-
готовлення ліків використовують
кореневища півників (Rhizoma
Iridis), які заготовляють восени
або рано навесні (перевагу від-
дають кореневищам з 2—3-річних
рослин). Викопані кореневища
добре миють у холодній воді від
землі, очищають від корінців
і решток листя й сушать цілими
або розрізаними вздовж, розсте-
ливши тонким (3—5 см завтовшки)
шаром на папері чи тканині у за-
тінку на відкритому повітрі або
в добре провітрюваному примі-
щенні. Штучне сушіння про-
водять при температурі 50°, слід-
куючи, щоб кореневища не підго-
ріли або не запарились і не
потемніли при недостатній вен-

тиляції. Сухої сировини виходить
25 % . Зберігають сировину в су-
хому приміщенні, яке добре про-
вітрюється. Строк придатності —
3 роки. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. У кореневищах
півників є ефірна олія, ізофлаво-
новий глікозид іридин, дубильні
речовини, органічні кислоти,
жирна олія, крохмаль, слиз і смо-
листі речовини. До складу ефірної
олії входять кетон ірон, бензой-
на, міристинова, тридецилова й
ундецилова кислоти; п-децило-
вий, бензойний і ноніловий аль-
дегіди.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Півники німецькі ви-
користовують як відхаркуваль-
ний, обволікаючий, болетамуваль-
ний і протизапальний засіб. За-
стосування їх показане при ка-
тарах верхніх дихальних шля-
хів, запаленні легень, хворобах
печінки і жовчного міхура та
при шлунково-кишкових колітах.
Як зовнішній засіб півники за-
стосовують для лікування невро-
дермітів, інфікованих ран, ви-
разок і нориць та для виведен-
ня ластовиння. Настоєм коре-
невищ полощуть рот при зуб-
ному болі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій кореневищ (1
чайна ложка сировини на 400 мл окро-
пу, настояти 2 години) по півсклянки
4 рази на день до іди; столову ложку
суміші квіток дивини густоквіткової
(20 г), кореневищ півників німець-
ких (10 г), листя підбілу звичайного
(40 г), плодів анісу звичайного (20 г),
коріння алтеї лікарської (80 г) і со-
лодки голої (30 г) заварюють двома
склянками окропу, настоюють 20 хви-
лин, проціджують і приймають по
півсклянки через 3 години як відхар-
кувальний засіб при захворюваннях
верхніх дихальних шляхів; дві чайні
ложки суміші (порівну) кореневищ
півників німецьких, плодів анісу зви-
чайного, квіток дивини скіпетровид-
ної, коріння алтеї лікарської й со-
лодки голої заливають склянкою холод-
ної води, настоюють 8 годин, проціджу-
ють і випивають за день як відхарку-
вальний засіб при захворюваннях верх-
ніх дихальних шляхів; дві столові лож-
ки суміші кореневищ півників німець-
ких (7,5 г), листя підбілу звичайного
(30 г), квіток дивини скіпетровидної
(15 г), трави чебрецю плазкого (22,5 г),
плодів анісу звичайного (15 г), корін-
ня алтеї лікарської (60 г) заварюють у
500 мл окропу, варять 5—10 хвилин,
охолоджують, проціджують і п'ють по
чверті склянки 3—4 рази на день як від-
харкувальний засіб при захворюваннях
верхніх дихальних шляхів.
ЗОВНІШНЬО — полоскання, примочки
і обмивання настоєм (1 чайна ложка си-
ровини на склянку холодної води, на-
стояти 8 годин); присипки порошком
з кореневищ при невродермітах.
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ПІВНИКИ САДОВІ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини півникових. Те саме, що
й півники німецькі.
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ПІВНИКИ ФЛОРЕНТІЙСЬКІ
касатик флорентийский
Iris florentina —
багаторічна трав'яниста рослина
родини півникових. Має товсте
повзуче кореневище. Стебло до
60 см заввишки (значно переви-
щує листя), у верхній частині роз-
галужене, з 2—4 покривалами.
Листки дворядні, плоскі, широ-
комечовидні. Покривало з ланцет-
но-човниковидними, вздовж се-
редини трав'янистими, по краях
широкоперетинчастими листочка-
ми. Квітки правильні, двостатеві,
білі, жовті, блідо-голубі, одинич-
ні, на довгих квітконіжках. Оцві-
тина віночковидна, з трубочкою,
трохи довшою за зав'язь і з трьо-
ма зовнішніми й трьома внутріш-
німи частками відгину; зовнішні
частки відгину оберненояйцевид-
ні, у верхній частині відігнуті,
при основі — з бурими жилками
і ясно-жовтою борідкою, внут-
рішні— видовжено-оберне но яйце-
видні, до основи звужені в нігтик.
Плід — тригранна коробочка.
Цвіте у травні — червні.
Поширення. Півники флорентій-
ські розводять у квітниках і пар-
ках, у Криму культивують як
ефіроолійну рослину. В дикому
стані на території СРСР відсутні
Заготівля і зберігання. Див. стат-
тю Півники німецькі.
Хімічний склад. Півники флорен-
тійські мають близький до півни-
ків німецьких хімічний склад,
але відрізняються дещо іншим
вмістом і співвідношенням ком-
понентів у ньому.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Півники німецькі.
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ПІВОНІЯ ВУЗЬКОЛИСТА,
воронець;
пион узколистный
Раеопіa tenuifolia —
багаторічна трав'яниста рослина
родини півонієвих. Має корене-
вище з потовщеними у вигляді
довгастих шишок, що сидять на
коротких ніжках, коренями. Стеб-
ла прості, голі, 20—50 см зав-
вишки. Листки двічі або тричі
перисто-розсічені на вузькі (1 —
2 мм завширшки), лінійно-нит-
ковидні цілокраї частки. Квітки
правильні, двостатеві, великі (до
8 см у діаметрі), одиничні на
верхівці стебла; пелюсток 8—10,
вони криваво-червоні. Плід скла-
дається з 2—5 багатонасінних
повстистоопушених листянок.
Цвіте у травні.

Поширення. Півонія вузьколи-
ста — зникаюча рослина. Зрідка
трапляється на півдні Лісостепу,
в Степу та в Криму. Полюбляє
степові схили та узлісся. Легко
вирощується в культурі. Занесена
до Червоної книги Українсь-
кої РСР.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
траву (зрізають під час цвітіння
рослини) і кореневі шишки (ко-
пають восени) культивованих рос-
лин. Сушать сировину на го-

рищі або під укриттям на вільно-
му повітрі. Готову сировину збе-
рігають у щільно закритих банках
чи бляшанках. Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад. Усі частини рос-
лини містять дубильні речови-
ни. У квітках є флавоноїди
(кверцетин, кемпферол, ранун-
кулатин і флавесцетин). Свіже
листя містить значну кількість
аскорбінової кислоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У зарубіжній і віт-
чизняній народній медицині на-
стій кореневих шишок викори-
стовують при епілепсії, недо-
крів'ї, каїплі, нирковокам'яній
хворобі, геморої, тріщинах зад-
нього проходу, при мізерних і
нерегулярних місячних та як
засіб, що прискорює протвере-
жування п'яних. Настій трави
п'ють при хворобах серця.
Лікарські форми і застосування,
ВНУТРІШНЬО — настій кореневих ши-
шок (1 чайна ложка подрібненої сирови-
ни на 400 мл окропу, варити 5 хвилин,
процідити) по півсклянки 3 рази на
день до їди; настій трави (1 чайна
ложка сировини на 3 склянки окропу,
настояти 30 хвилин, процідити) по
1 столовій ложці 3 рази на день за
10—15 хвилин до їди. Притаманні
рослині токсичні властивості вима-
гають обережності при застосуванні
її. Передозування небезпечне!
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ПІВОШЯ НЕЗВИЧАЙНА,
мар'їн корінь;
пион уклоняющийся
Paeonia anomala —
багаторічна трав'яниста рослина
родини півонієвих. Має корот-
ке багатоголове кореневище, від
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якого відходять веретеновидні
м'ясисті сидячі (без звужень
при основі) корені. Стебла пря-
мостоячі, ребристі, прості, 60—
100 см заввишки. Листки голі,
чергові, черешкові, двічі або
тричі перисторозсічені на вузькі
(до 2,5 см завширшки), ланцетні
частки. Квітки правильні, дво-
статеві, великі (8— 13 см у діа-
метрі), 5—6-пелюсткові, одиничні
на верхівці стебла; пелюстки
інтенсивно червоні, інколи блідо-
рожеві, на верхівці вищерблені.
Плід складається з (2) 3—5 бага-
тонасінних голих листянок. Цвіте
у травні — червні.
Поширення. Основні райони по-
ширення півонії незвичайної —
райони Східного і Західного Си-
біру, де вона росте в лісах, на
галявинах і узліссях. На Україні
зустрічається в ботанічних садах
і парках.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
кореневище з корінням (Radix
Paeoniae) і траву (Негbа Раеоnіае)
півонії. Копати коріння можна
протягом усього вегетаційного
періоду, але доцільніше заготов-
ляти коріння і траву одночасно,
в період цвітіння рослини. Над-
земну частину (траву) відокрем-
люють від кореневищ. Коріння
обтрушують від землі, звіль-
няють від залишків стебел (їхня
довжина не повинна перевищу-
вати 3 см) і миють. Для від-
новлення заростей на ділянці,
де проводять заготівлю сиро-
вини з викопуванням коріння,
треба залишати не менше 35 %
рослин, з яких дозволяється зрі-
зати надземну частину, не ушкод-
жуючи при цьому бруньки віднов-
лення. Повторну заготівлю сиро-
вини на тій самій ділянці прово-

дять через 5 років. Зібрану си-
ровину сушать на горищі або під
укриттям на вільному повітрі.
Штучне сушіння проводять при
температурі 45—60° (перед су-
шінням сировину пров'ялюють).
Готову сировину зберігають у су-
хому приміщенні, яке треба про-
вітрювати. Строк її придатності —
З роки. Аптеки сировину не від-
пускають.
Хімічний склад. Коріння півонії
незвичайної містить дубильні ре-
човини (8,8%), флавоноїди
(1,39 % ), до 31 % вуглеводів (крох-
маль, глюкоза, сахароза), фе-
нолглюкозид саліцин, саліцило-
ву кислоту (0,07— 1,02%), ме-
тилсаліцилат (0,66 % ) бензойну
кислоту, ефірну олію (0,14—
1,59%), ситостерин та сліди ал-
калоїдів. У золі коріння виявле-
но велику кількість мікро- і
макроелементів: стронцій (1%),
хром, сурму, марганець, нікель,
вісмут, молібден, вольфрам, ти-
тан, свинець, мідь, магній, натрій,
кальцій та барій. Надземна части-
на рослини містить дубильні
речовини, флавоноїди, сліди ал-
калоїдів та аскорбінову кислоту.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У науковій медицині
настойку півонії незвичайної ви-
користовують як седативний засіб
при неврастенії з явищами підви-
щеної збудливості, при безсонні,
церебральній вазопатії, фобічно-
му й іпохондричному станах та
при вегетативно-судинних пору-
шеннях різного походження. Крім
того, водні й спиртові витяжки
коріння півонії мають знеболюю-
чі властивості, зумовлюють під-
вищення кислотності шлункового
соку. Суттєвого впливу препара-
тів рослини на функцію дихання і
кров'яний тиск не відмічено. В
народній медицині коріння піво-
нії незвичайної вважається ефек-
тивним засобом при різних шлун-
кових хворобах і поганому апе-
титі, від кашлю, ревматизму, при
подагрі, епілепсії та при інших
нервових захворюваннях і при жі-
ночих хворобах (як засіб, що ре-
гулює місячні). Є відомості про
використання народною медици-
ною коріння півонії при злоякіс-
них пухлинах шлунка, печінки
і матки.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку (10 г су-
міші коріння і трави, взятих у спів-
відношенні 1:1, на 100 мл 40% -ного
спирту, настоювати 7 днів) по 30—40
крапель (до 1 чайної ложки) 3 рази
на день протягом 25—30 днів (при не-
обхідності курс лікування повторюють
після десятиденної перерви); настій
(1 чайну ложку подрібненого коріння
заливають трьома склянками окропу,
настоюють 30 хвилин, проціджують)
по 1 столовій ложці 3 рази на день
за 10—15 хвилин до їди. Притаманні
рослині токсичні властивості вимага-
ють обережності при застосуванні
її. Передозування небезпечне!
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ПІДБІЛ ЗВИЧАЙНИЙ.
мати-й-мачуха;
мать-и-мачеха
Tussilago fаrfаrа —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Має повзуче гіллясте коре-
невище. Рано навесні з кореневищ
виростають квіткові стебла 10—
25 см заввишки, з яйцевидно-
ланцетними, гострими, здебіль-
шого пурпурно-фіалковими, лус-
куватими листками. Прикорене-
ві листки, які розвиваються після
цвітіння, зібрані розеткою, мають
довгі, зверху злегка жолобчасті
черешки і круглясто-серцевидну,
кутасто - нерівномірнозубчасту
пластинку, зверху ' голу, зіспо-
ду — білоповстяну. Квітки золо-
таво-жовті, численні, в одинич-
них пониклих кошиках, крайові —
язичкові, маточкові, плідні, роз-
міщені в кілька рядів, решта —
трубчасто-дзвониковидні, двоста-
теві, на вершечку п'ятизубчасті,
безплідні. Плід — сім'янка. Цві-
те у березні — квітні.
Поширення. Підбіл звичайний
росте по всій території України
на глинистому грунті на схилах,
у ярах і на стрімких берегах
річок та як бур'ян на полях і го-
родах.

Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
листя (Folia Farfarae) і квіткові
кошики (Flores Farfarae| підбілу.
Кошики збирають рано навесні на
початку розпукування їх, зрізу-
ючи або обриваючи біля самої ос-
нови, листя — у кінці травня і в
червні, коли воно ще порівняно
невелике і верхній бік листків
майже голий, а нижній має густу
повсть (залишки черешків не по-
винні перевищувати 5 см). Зібра-
ну сировину сушать у добре про-
вітрюваних приміщеннях, роз-
стилаючи тонким шаром (лист-
ки розкладають по одному, білим
боком догори). Почорнілі лист-
ки і листки з плямами відки-
дають. Сухого листя виходить
16—17 % , сухих кошиків — 14 % .
Листя підбілу є в продажу в ап-
теках. Строк придатності — 3 ро-
ки. Рослина включена до фар-
макопей 15 країн світу.
Хімічний склад. Листя підбілу мі-
стить гіркі глікозиди (до 2,63%),
флавоноїди (до 160 мг% ), ситосте-
рин, сапоніни, каротиноїди, ор-
ганічні кислоти, дубильні речо-
вини та вітамін С (до 250 мг% ).
У квіткових кошиках є тритер-
пени фарадіол і арнідіол, тетра-
терпен тараксантин, стигмасте-
рин і ситостерин, вуглевод геп-
такозан і дубильні речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Підбіл звичайний ви-
користовують як відхаркуваль-
ний, пом'якшувальний, протиза-
пальний, легкий потогінний, жов-
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чогінний та слабкий спазмолі-
тичний засіб. У науковій меди-
цині настій листя підбілу зви-
чайного призначають при ларин-
гітах, трахеїтах, хронічних брон-
хітах, бронхопневмонії, бронхі-
альній астмі, бронхоектатичній
хворобі тощо. Листя підбілу
входить до складу грудних чаїв
і потогінних чаїв. У народній ме-
дицині, крім усіх вищезазначених
випадків, настій листя підбілу
п'ють при гарячці, катарах шлун-
ка, кишок і сечового міхура,
при запальних процесах у нирках,
водянці, загальній слабості орга-
нізму та як гіркоту для збуджен-
ня апетиту й поліпшення трав-
лення при хронічних ентероко-
літах. Сирий сік підбілу вважа-
ється добрим жовчогінним і по-
тогінним засобом; його рекомен-
дують пити при туберкульозі
легень і скрофульозі. Зовнішньо
підбіл використовують як про-
тизапальний і ранозагоювальний
засіб. Розім'яте свіже листя при-
кладають до наривів, інфікованих
ран, виразок та фурункулів. По-
рошком з листя присипають ді-
лянки шкіри, уражені бешихою,
одночасно приймаючи всередину
настій листя по 1 чайній ложці
З рази на день. Настоєм листя
полощуть горло при ангіні, об-
мивають виразки і рани, сприн-
цюються при запальних захво-
рюваннях піхви, що супроводять-
ся білями (в останньому випадку
для посилення терапевтичного
ефекту одночасно приймають
усередину по 1 столовій ложці

настою листя 4—б раз на день).
Настоєм із суміші листя підбілу
і кропиви дводомної миють го-
лову при випаданні волосся та
при лупі й свербінні шкіри.
Цигарки з подрібненого листя
курять при сильному кашлі зі
спастичними явищами.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій листя (5 г, або
1 столова ложка сировини на 200 мл
окропу) по половині — третині склян-
ки 2—3 рази на день за годину до
їди (пити теплим!); сирий сік підбілу
по 4—6 столових ложок на день;
столову ложку суміші (порівну) листя
підбілу звичайного, квіток бузини
чорної, дивини густоквіткової і липи
серцелистої, кореневищ пирію повзу-
чого та коренів живокосту лікарського
настоюють 8 годин на склянці окропу
і п'ють при кашлі по чверті склянки
4 рази на день; столову ложку
суміші квіткових кошиків підбілу зви-
чайного, трави рути садової і споришу
звичайного, взятих у співвідношенні
5 : 3 : 10, настоюють 10 хвилин на склян-
ці окропу і п'ють по 3 склянки на день
при хворобах печінки, при висипах і
плямах на тілі; настій 2 столових ложок
суміші листя підбілу звичайного і по-
дорожника великого та коріння солодки
голої, взятих у співвідношенні 3 : 2 : 2 ,
на 2 склянках окропу п'ють по пів-
склянки 3—4 рази на день як відхар-
кувальний І протикашлевий засіб.
ЗОВНІШНЬО — настій листя (готують,
як у попередньому прописі) для полос-
кання, обмивань, примочок і компре-
сів; настій листя (50 г сировини на 1 л
окропу, кип'ятити 5 хвилин, проці-
дити) для спринцювань; 8 столових
ложок суміші (порівну) листя підбілу
звичайного і кропиви дводомної зава-
рюють у 1 л окропу і одержаним на-
стоєм миють голову тричі на тиждень.
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ПІДЛИСТЕНЬ —
багаторічна коротковолосиста
рослина родини хвилівникових.
Те саме, що й копитняк євро-
пейський.
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ПІДЛІСНИК ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
подлесник европейский
Sanicula europaea —
багаторічна трав'яниста з повзу-
чим кореневищем рослина ро-
дини селерових (зонтичних). Стеб-
ло прямостояче, просте, 20—50 см
заввишки. Прикореневі листки
довгочерешкові, пальчастороз-
дільні, з 3—5 оберненояйцевид-
ними дво-, тринадрізаними пил-
частими частками з зубцями,
що закінчуються щетинкою; стеб-
лові — трироздільні короткоче-
решкові або сидячі, дрібні. Квіт-
ки дрібні, 5-пелюсткові, двоста-
теві (сидячі) і тичинкові (на квіт-
коніжках), у головчастих су-
цвіттях, зібраних у 3—5-проме-
невий зонтик, оточений обгорт-
кою з ланцетних, зубчастих або
перистороздільних листочків; пе-
люстки білі до блідо-рожевих,
виїмчасті, з довгою увігнутою
всередину верхівкою. Плід —
двосім'янка. Цвіте у червні —
липні.

Поширення. Підлісник європей-
ський поширений у Карпатах
і на Правобережжі (східна межа
проходить через Київ — Жито-
мир — Вінницю — Гайсин — Оль-
гопіль— Ямпіль), на лівобереж-
ному Поліссі (на вододілі Дні-
пра та Десни) і в Криму, де
росте в тінистих лісах, найчас-
тіше поодинокими екземплярами.
Сировина. Для медичних потреб
використовують траву (Herba Sa-
niculae) або кореневище підліс-
ника (Rhizoma Saniculae). Траву
збирають під час цвітіння рос-
лини і сушать під укриттям на
вільному повітрі або в добре
провітрюваному приміщенні. Су-
хої трави виходить 22—23 % .
Кореневища заготовляють рано
навесні або восени. Сушать їх
у теплому провітрюваному при-
міщенні. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Усі частини рос-
лини містять невивчені сапоніни.
У траві, крім того, є дубильні
й гіркі речовини, ефірна олія,
органічні кислоти (яблучна, ли-
монна та інші) і вітамін С (72 мг% ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Підлісник європей-
ський використовується народ-
ною медициною як кровоспин-
ний, протизапальний, бактери-
цидний, болетамувальний; сечо-
гінний і як такий, що зміцнює
нервову систему, засіб. Най-
частіше настій трави або відвар
кореневищ вживають при крово-
течах легень, шлунка, кишок
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і нирок, при запальних захво-
рюваннях шлунково-кишкового
тракту та від кашлю. Настойка
коріння вважається засобом, що
посилює статеву діяльність у чо-
ловіків. Зовнішньо настій трави
або відвар коріння використо-
вують для гоєння ран, полоскан-
ня горла і ротової порожнини,
а порошок з листя — при фу-
рункульозі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—настій трави або від-
вар коріння (1 столова ложка сиро-
вини на 2 склянки окропу) по 1 сто-
ловій ложці 3 рази на день; настой-
ку коріння (готується на спирті або
міцній горілці у співвідношенні 1 : 3)
по 30 мл на прийом.
ЗОВНІШНЬО — обмивання і полоскан-
ня настоєм трави або відваром ко-
ріння (готують, як у попередньому
прописі) та присипки порошком з
листя.
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ПІДМАРЕННИК М'ЯКИЙ
подмаренник мягкий
Galium mollugo —
багаторічна трав'яниста рослина
родини маренових. Має розга-
лужене дерев'янисте кореневи-
ще. Стебло висхідне, чотири-
гранне, розгалужене, голе, 50—
100 см заввишки. Листки сидячі,
цілокраї, лінійні або лінійно-
довгасті, гострокінцеві, до основи
звужені, з 1 жилкою, голі й гла-
денькі, у восьмичленних кільцях,
часто з загорнутими краями.
Квітки запашні, дрібні, правиль-
ні, зрослопелюсткові, чотири-
членні, зібрані у велику розло-
гу верхівкову волоть; віночок
колесовидний, білий, 2,5— 3,5 мм
у діаметрі. Плід — сухий торі-
шок. Цвіте у червні — серпні.
Поширення. Підмаренник м'який
росте в Карпатах, на Поліссі,
в Лісостепу на луках, по берегах
річок, на узліссях, серед чагар-
ників.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
траву підмаренника, зібрану в
період його цвітіння. Зрізують
верхівки стебел завдовжки 20—
30 см, в'яжуть у невеличкі пучки
й розвішують для сушіння у про-
вітрюваному приміщенні або в
затінку на відкритому повітрі.
Висушену траву зберігають у доб-
ре закритих банках або бляшан-
ках. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава підмарен-
ника містить глікозид асперуло-
зид, дубильні речовини, ефірну
олію, органічні кислоти й інші
речовини.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. У народній медици-
ні настій трави підмаренника
м'якого вживають при епілепсії,
хворобах серця і печінки, при
болях у шлунку та при подагрі.
Ванни з відвару трави підмарен-
ника діють заспокійливо. В го-
меопатії застосовують есенцію
із свіжої трави рослини.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2 сто-
лові ложки сировини на 400 мл окро-
пу, настоюють 1 годину, проціджують)
по півсклянки 4 рази на день до їди.
ЗОВНІШНЬО — ванни з відвару (50 г
сировини на 10 л води).
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ПІДМАРЕННИК СПРАВЖНІЙ,
дрібноцвіт, медівник;
подмаренник настоящий
Galium verum —
багаторічна трав'яниста корене-
вищна рослина родини маренових.
Стебла підведені, 30—125 см
заввишки, округлочотиригранні,
в нижній частині голі й гладень-
кі, у верхній опушені короткими
відлеглими волосками або не-
рідко зовсім голі, дещо опушені
лише під вузлами при основі
листків, розгалужені в суцвітті,
нижче якого з більш-менш роз-
виненими стерильними пазушни-
ми гілками. Листки сидячі, вузь-
колінійні до шиловидних або
майже нитковидних, з однією
поздовжньою жилкою й загор-
нутими наспід краями; середин-
ні стеблові листки — в кільцях
по 6(8) — 10(15), зверху темно-зе-
лені, трохи з полиском, шорсткі
від гострих горбочків або вкриті
дрібними, вперед спрямованими
щетинками, зісподу — блідо-зеле-
нуваті або білуваті, на верхівці
витягнуті в дуже коротеньке
вістря; приквіткові листки спо-
чатку в кільцях по 4—8, вище —
паристі (супротивні) й одиничні,
верхні — дрібні, по краю голі,
з кінцевим коротеньким вістрям.
Квітки запашні, дрібні, правиль-
ні, двостатеві, зрослопелюсткові,
зібрані в довгасте досить густе
волотисте суцвіття; віночок ко-
лесовидний, яскраво-жовтий, 3—
4,5 мм у діаметрі, з чотирироз-
дільним відгином. Плід — сухий
горішок. Цвіте у червні — ве-
ресні.

Поширення. Підмаренник справж-
ній росте по всій території
України на луках, узліссях, сте-
пових схилах і кам'янистих від-
слоненнях.
Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
свіжий сік (Succi Galii veri) і тра-
ву підмаренника (Herba Galii
veri), зібрану в період його цві-
тіння. Зрізують верхівки стебел
завдовжки 20—30 см, в'яжуть у
невеличкі (із 7—8 рослин) снопи-
ки й розвішують для сушіння
у провітрюваному приміщенні або
в затінку на відкритому повіт-
рі. Сухої трави виходить 20 %.
Висушену траву зберігають у до-
бре закритих банках або бля-
шанках. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава підмарен-
ника справжнього містить гліко-
зиди галіозин, рубіадин і асперу-
лозид, дубильні речовини, ли-
монну кислоту, незначну кіль-
кість ефірної олії, флавоноїди,
кумарини, сичужний фермент та
інші речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати підмарен-
ника справжнього мають сечо-
гінні, кровоспинні, протизапаль-
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ні, антисептичні, знеболюючі и
седативні властивості. Настій тра-
ви або свіжий сік рослини дають
усередину при катарах шлунко-
во-кишкового тракту, діареї, жов-
тяниці, захворюваннях печінки
і нирок, набряках ниркового
походження, як в'яжучий і кро-
воспинний засіб при ендометри-
тах, геморої та менструальних
і носових кровотечах, у ра-
зі нервових захворювань (епі-
лепсія, істерія, конвульсії у ді-
тей) і захворювань шкіри (боліс-
ні висипи, дерматози з больовим
синдромом, екзема), при зупинці
менструацій і ускладненнях після
пологів. Широко використовують
підмаренник і як зовнішній за-
сіб. Міцним настоєм і свіжим
соком промивають рани і нариви,
зупиняють кровотечі з носа (втя-
гують у ніздрі). У вигляді примо-
чок свіжий сік використовують
при раку шкіри (як знеболюючий
засіб). Порошком із трави при-
сипають рани, нариви та опіки
і виразки, це прискорює їхнє
гоєння. В гомеопатії застосовують
есенцію із свіжої трави рослини.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—настій трави (2 сто-
лові ложки сировини на 400 мл окро-
пу, настоюють 1 годину, проціджують)
по півсклянки 4 рази на день до
їди; сік із свіжої трави по 2 чайні
ложки 3 рази на день.

8 9 2

ПІДМАРЕННИК ЧІПКИЙ
подмаренник цепкий
Galium арагіпе —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини маренових. Стебла полеглі
або лазячі, 50—200 см завдовж-
ки, чотиригранні, по ребрах вкри-
ті загнутими гачковидно вниз
шипиками, розгалужені. Лист-
ки — в кільцях по 6—8, оберне-
нояйцевидні (нижні) або клино-
видно-ланцетні (серединні й верх-
ні), по краю і зісподу по сере-
динній жилці негусто вкриті
відігнутими назад шипиками,
зверху розсіянощетинисті, на вер-
хівці — відтягнуті в тонке вістря.
Квітки дрібні, правильні, по-
лігамні (двостатеві й чоловічі),
зрослопелюсткові, в пазушних
півзонтиках, більших за листки;
віночок до 2 мм у діаметрі,
білуватий, колесовидний, з чо-
тирироздільним відгином. Плід—
сухий горішок. Цвіте у травні —
вересні.

Поширення. Підмаренник чіпкий
росте по всій території України
як бур'ян на городах, у садах,
рідше на полях.
Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
свіжий сік (Succi Galii aparinis)
і траву підмаренника (Herba Ga-
lii aparinis), зібрану під час його
цвітіння. Після попереднього про-
в'ялювання на сонці сировину
сушать у затінку на вільному по-
вітрі або в провітрюваному при-
міщенні. Сухої трави виходить
25 % . Готову сировину зберігають
у добре закритих банках або бля-
шанках. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава підмарен-
ника чіпкого містить глікозид ас-
перулозид, дубильні речовини, са-
поніни, органічні кислоти (лимон-
на, галова), червоний барвник та
вітамін С (128 мг% ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У народній медицині
підмаренник чіпкий відомий сво-
їми діуретичними, болетамуваль-
ними, кровоспинними й антимі-
кробними властивостями. Найчас-
тіше настій трави цієї рослини
п'ють при нирковокам'яній хво-
робі, циститі, водянці, плевриті
й хворобах печінки, при болях
у шлунку й кишечнику, діареї,
ревматизмі, зобі, епілепсії й скро-
фульозі та при гарячкових станах.
У разі епілепсії краще вживати
свіжий сік рослини. Зовнішньо,
у вигляді мазі, підмаренник чіп-
кий використовують для ліку-
вання фурункулів, лишаїв, раку
шкіри і висипів на шкірі (тера-
певтичний ефект можна в цих
випадках значно посилити од-
ночасним пероральним застосу-
ванням настою або свіжого соку
рослини). Порошком трави при-
сипають рани і фурункули. Есен-
цію із свіжої трави підмарен-
ника чіпкого використовують у
гомеопатії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — свіжий сік рослини
по 1 чайній ложці 5—6 раз на день;
настій трави (2 столові ложки сиро-
вини на 400 мл окропу, настоюють
1 годину, проціджують) по півсклян-
ки 4 рази на день до їди.
ЗОВНІШНЬО — мазь із свіжого соку
і смальцю (готують у співвідношенні
1 : 10).
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ПІДСНІЖНИК ВОРОНОВА
подснежник Воронова
Galanthus woronowii —
багаторічна цибулинна рослина
родини амарилісових. Цибулина
1—2 (3) см в діаметрі, біла,
з жовтуватими оболонками. Стеб-
ло слаборебристе, 10—30 см зав-
вишки, з однією звислою квіткою,
що виходить з пазухи перетин-
частого приквітка. Ластки (їх
два) широколінійні, 1,5—2 см
завширшки, на верхівці — з потов-
щенням (ковпачком), під час
цвітіння значно коротші за стеб-
ло. Квітки правильні, двостате-
ві, з віночковидною шестироз-
дільною білою оцвітиною; зов-
нішні листочки оцвітини 15—
20 мм завдовжки, видовжено-
оберненояйцевидні; внутрішні —
до 11 мм завдовжки, виїмчасті,
з зеленою нирковидною плямою.
Плід— коробочка. Цвіте у лю-
тому — березні.
Поширення. Підсніжник Вороно-
ва — ендемічна рослина передгір-
ських лісів Західного Закавказ-
зя. Введений у культуру.
Сировина. Для медичних потреб
використовують цибулини під-
сніжника (Bulbus Galanthi wo-
ronowii), з яких добувають ал-
калоїд галантамін. Заготовляють
сировину в період цвітіння рос-
лини.
Хімічний склад. Цибулини під-
сніжника містять алкалоїди га-
лантамін (0,07—0,15%), галантин,
галантамідин і мікорин.
Фармакологічні властивості і ви-
користаная. Основною діючою
речовиною підсніжника є алка-
лоїд галантамін, який відносять
до групи антихолінестеразних ре-
човин (інактивує фермент холі-
нестеразу й посилює чутливість

нервово-м'язової системи до аце-
тилхоліну, має виразні перифе-
ричні м-холіноміметичні влас-
тивості: звужує зіниці, знижує
внутрішньоочний тиск, стимулює
секрецію слинних, слизових
і потових залоз, підвищує скорот-
ливість міометрію та гладень-
ких м'язів кишок). На відміну від
інших антихолінестеразних засо-
бів, галантамін виявляє повіль-
нішу, але тривалішу загальноре-
зорбтивну дію. Галантаміну гід-
робромід призначають при міасте-
нії, м'язовій прогресуючій дис-
трофії, при рухових і вразливих
порушеннях, пов'язаних з неври-
тами, поліневритами, радикулі-
тами й радикулоневритами, при
залишкових явищах після пору-
шення мозкового кровообігу, при
психогенній імпотенції та при ін-
шій патології. В комплексі з
іншими препаратами, лікуваль-
ного гімнастикою й іншими фізіо-
терапевтичними процедурами
його з успіхом використовують
у відновному резидуальному пе-
ріоді гострого поліомієліту і при
дитячих церебральних паралічах.
Рідше галантамін використовують
при атонії кишечника і сечового
міхура, як антагоніст курарепо-
дібних міорелаксантів (15—20—
25 мг внутрішньовенно) і сук-
цинілхоліну (20—35 мг внутріш-
ньовенно).
Лікарські форми і застосування.
Застосовують галантаміну гідробро-
мід (Galanthamini hydrobromidum) під
шкіру у вигляді водного розчину.
Дозу добирають індивідуально, за-
лежно від віку хворого, характеру
захворювання, ефективності лікуван-
ня та індивідуальної чутливості хво-
рого до препарату. Разова доза для
дорослих становить від 0,0025 г (2,5 мг)
до 0,01 г (10 мг), тобто 0,25—1 мл 1% -
ного розчину. Вводять препарат 1—2
рази на добу, починаючи з меншої до-
зи й поступово збільшуючи її за умови
відсутності побічних явищ (слинотеча,
паморочення, уповільнення ритму сер-
ця та ін.), пов'язаних з підвищеною
індивідуальною чутливістю до препа-
рату. Найбільші дози для дорослих
під шкіру: разова 0,01 г (10 мг), до-
бова— 0,02 г (20 мг). Дітям галанта-
міну гідробромід призначають залеж-
но від віку:
у віці 1—2 роки — 0,25—0,5 мг (0,1 —
0,2 мл 0,25% -ного розчину),
3—5 років — 0,5—1 мг (0,2—0,4 мл
0,25% -ного розчину),
6—8 років — 0,75—2 мг (0,3—
0,8 мл 0,25% -ного розчину),
9—11 років — 1,25—3 мг (0,5 мл 0,25% -
ного розчину — 0,6 мл 0,5 % -ного
розчину),
12—14 років—1,75—5 мг (0,7 мл
0,25% -ного розчину — 1 мл 0,5% -но-
го розчину),
15—16 років —2—7 мг (0,2—0,7 мл
1% -ного розчину).
Препарат вводять 1 раз, а при не-
обхідності —2 рази на добу. Трива-
лість курсу лікування — 10 — 20 — 30
днів. При необхідності курс лікуван-
ня повторюють. Застосування галанта-
міну протипоказане при епілепсії,
гіперкінезах, бронхіальній астмі, сте-
нокардії та брадикардії.
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ПІДТИННИК —
напівкущова рослина родини пас-
льонових. Те саме, що й паслін
солодко-гіркий.
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ПІЗНЬОЦВІТ ОСІННІЙ
безвременник осенний
Colchicum autumnale —
невелика (8—25 см заввишки)
багаторічна бульбоцибулинна
рослина родини лілійних. Бульбо-
цибулина яйцевидна, 2,5—6 см
завдовжки, оточена темно-бурими
шкірястими оболонками, витягну-
тими зверху в довгу шийку. Стеб-
ло дуже вкорочене, підземне. Лис-
тки (їх 3—4) видовженоланцетні,
плоскі, паралельножилкові, тупі,
2—5 см завширшки, до часу цві-
тіння рослини зникають. Квітки на
коротких квітконіжках, правиль-
ні, двостатеві, одиничні або по 2—
3; оцвітина проста, віночковидна,
рожево-бузкова, з довгою три-
гранною трубочкою й лійкуватим,
шестироздільним відгином; част-
ки відгину видовженоеліптичні,
з 13—21 жилками. Плід—корич-
нева шкіряста довгастоовальна
гостра тригнізда коробочка. Цвіте
з вересня до листопада. Плоди
достигають у червні — липні на-
ступного після цвітіння року.
Поширення. Пізньоцвіт осінній
зустрічається спорадично, окре-
мими групами в Карпатах на воло-
гих і заплавних луках уздовж
річок і потоків та шосейних шля-
хів. Рідкісна зникаюча росли-
на. Занесена до Червоної книги
Української РСР.
Заслуговує уваги позитивний до-
свід ботанічних садів по виро-
щуванню пізньоцвіту в культурі.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
бульбоцибулини (Bulbotuber Col-
chici), насіння (Semina Colchici)
і квітки (Flores Colchici) пізньо-
цвіту. Бульбоцибулини збирають
перед самим цвітінням рослини
їх звільняють від надземної час-
тини і коріння, очищають від зем-
лі й використовують свіжими або
висушеними (розрізують на час-
тини і сушать на сонці або в печі).
В цей же час заготовляють і квіт-
ки пізньоцвіту. Насіння збирають
у період його повної стиглості
і сушать у темному теплому місці,
розсипаючи тонким шаром на тка-
нині. Строк придатності сушеної
сировини 1 рік, свіжих бульбо-
цибулин — 3 місяці. Зберігають
пізньоцвіт окремо від іншої сиро-
вини, дотримуючись правил збе-
рігання отруйних рослин. Аптеки
сировину не відпускають.
Хімічний склад. Усі частини рос-
лини містять суму алкалоїдів,
серед яких головними є колхіцин
і колхамін. У бульбоцибулинах
колхіцину міститься до 0,25% , у
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квітках — до 0,8% , У насінні — до
1,2% . Крім алкалоїдів, у бульбо-
цибулинах є флавоноїд апігенін,
органічні кислоти ароматичного
ряду, фітостерини та вуглеводи;
в насінні — жир, вуглеводи та
дубильні й смолисті речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Основними діючими
речовинами пізньоцвіту є алкало-
їди колхіцин і колхамін. Терапев-
тичні властивості у них однакові,
але практично використовують
колхамін, який порівняно з колхі-
цином має значно меншу токсич-
ність. Колхамін є сильним анти-
бластичним засобом і використо-
вується для лікування раку шкіри
(екзофітних і ендофітних форм
1 -ї і 2-ї стадій) та неоперабель-
них форм раку стравоходу (особ-
ливо при локалізації раку в ниж-
ній його третині) і високорозта-
шованого раку шлунка. При ра-
ку шкіри на пухлину і 0,5—
1 см навколишньої здорової шкіри
щодня наносять 1 — 1,5 г колха-
мінової мазі, прикладають мар-
леву серветку і заклеюють лейко-
пластиром (кожного разу при за-
міні пов'язки залишки мазі від по-
переднього змащування і пухлин-
ну тканину, що розклалася, ре-
тельно видаляють, а навколо пух-
лини проводять туалет). Курс
лікування триває 18—25 днів (при
ендофітних формах — до 30—35
днів). Після припинення нанесен-
ня мазі накладають протягом 10—
12 днів асептичну пов'язку і про-
водять ретельний туалет рани.
При раку шкіри 3-ї і 4-ї стадій
з метастазами застосування кол-
хамінової мазі протипоказане. Не

рекомендується наносити колха-
мінову мазь поблизу слизових
оболонок. Проникаючи через шкі-
ру і слизові оболонки, колхамін
у великих дозах може спричинити
лейкопенію й інші побічні явища,
які можуть спостерігатися при
прийманні колхаміну всередину.
Зважаючи на це, застосовувати
мазь треба обережно: уникати
передозування (на одне змащу-
вання брати не більше 1,5 г мазі),
систематично проводити аналіз
крові й сечі. При перших ознаках
токсичної дії лікування припиня-
ють, призначають глюкозу, аскор-
бінову кислоту, лейкоген або інші
стимулятори лейкопоезу, про-
водять (у разі необхідності)
переливання крові. У випадку
раку стравоходу колхамін при-
значають усередину в таблетках
через день по 0,006—0,01 г (6—
10 мг) за 2—3 рази протягом дня.
Загальна курсова доза стано-
вить 0,05— 0,11 г (50—110 мг).
Кращі результати спостерігають-
ся при застосуванні колхаміну
в поєднанні з сарколізином. При-
значають обидва препарати од-
ночасно 3 рази на тиждень;
сарколізин — по 15 мг, рідше по
20—10 мг, колхамін — по 5 мг,
рідше по 6 мг на прийом. Ос-
лабленим хворим призначають
по 10 мг сарколізину і 4 мг
колхаміну. Таблетки колхаміну
й сарколізину ретельно подріб-
нюють, змішують і приймають,
запиваючи невеликою кількістю
(1—2 ложки) киселю, що дає
змогу збільшити тривалість міс-
цевої дії препаратів на пухли-
ну. Курс комбінованого ліку-

вання триває 4—5 тижнів (10—
15 прийомів). Застосування колха-
міну (per se або в поєднанні з
іншими протипухлинними пре-
паратами) при раку стравоходу
протипоказане при загрозі перфо-
рації в бронхи і при наявності
такої перфорації, при різко вира-
женому пригніченні кісткомозко-
вого кровотворення (кількість
лейкоцитів нижча за 4000 і тром-
боцитів — нижча за 100 000 в
1 мкл) та при анемії. Лікування
колхаміном проводять під нагля-
дом лікаря, часто контролюючи
склад крові; при падінні кількості
лейкоцитів нижче за 3000 і тром-
боцитів — нижче за 100 000 в
1 мкл крові приймання препара-
тів припиняють до відновлення
картини крові. При прийманні
колхаміну можуть з'явитися ну-
дота і блювання. При передозу-
ванні можливе сильне пригні-
чення кровотворення. Заходи за-
побігання і лікування цих усклад-
нень такі самі, як і при засто-
суванні інших цитостатичних пре-
паратів. При передозуванні може
виникнути й пронос і тимчасове
випадання волосся. При з'явленні
домішок крові в блювотних масах
і дьогтеподібного випорожнення
лікування припиняють і проводять
гемостатичну терапію. В процесі
лікування, періодично треба про-
водити дослідження калу на при-
ховану кров. У народній меди-
цині настойку насіння пізньоцві-
ту дають усередину при дефор-
муючому поліартриті, щоб втаму-
вати біль. Місцево настойку на-
сіння і мазь із суміші насіння,
квіток і бульбоцибулин викорис-
товують як болетамувальні за-
соби при суглобному ревматизмі
й подагрі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — таблетки колхаміну
(Tabulettae Colchamini) по 0,002 г
(2 мг) 3—4 рази на день через день;
настойку насіння (готують на 70% -ному
спирті або міцній горілці у співвід-
ношенні 1 : 10) по 15—20 крапель
З рази на день.
ЗОВНІШНЬО — мазь колхамінова (Un-
guentum Colchamini) по 1 — 1,5 г на ура-
жену ділянку шкіри; настойку насіння
(готують, як у попередньому прописі)
для втирання при ревматизмі, подагрі
й невралгії; 3 столові ложки суміші
(порівну) насіння, бульб і квіток піз-
ньоцвіту кип'ятять у достатній кіль-
кості води доти, поки не утвориться
тягуча сіра маса, яку зливають ще в
гарячому стані і змішують з однако-
вою кількістю якого-небудь тваринного
жиру і одержану мазь втирають
в уражені ділянки тіла в невеликій
кількості (1—1,5 г) 1 раз на день. Слід
пам'ятати, що всі частини пізньо-
цвіту надзвичайно отруйні. Зважаючи
на це, всяке лікування препаратами
цієї рослини треба проводити під
наглядом лікаря.
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896
ПІЛОКАРПУС

ПЕРИСТОЛИСТИЙ
пилокарпус перистолистный
Pilocarpus pennatifolius —
вічнозелений кущ або невелике
(3 — 4 м заввишки) дерево родини
рутових. Листки чергові, череш-
кові, непарноперисті, з 7—9 лис-
точками; листочки шкірясті, дов-
гасті або ланцетні, цілокраї, з кли-
новидною основою і слабовиїм-
частою верхівкою; вторинні жил-
ки листочків зливаються по краю
дугами. Квітки правильні, дво-
статеві, 5-пелюсткові, зібрані в ба-
гатоквіткові довгі пониклі вер-
хівкові китиці ; пелюстки яйцевидд-
но-ланцетні, коричнювато-пурпу-
рові. Плід — коробочка.
Поширення. Культивують на чор-
номорському узбережжі Кавказу
як лікарську рослину.
Сировина. Для медичних потреб
використовують сушене листя
рослини (Folia Jaborandi), з якого
одержують алкалоїд пілокарпін.
Хімічний склад. Листя пілокар-
пуса містить 0,2—0,3% алкалоїдів
групи імідазолу, серед яких го-
ловними є пілокарпін та ізопі-
локарпін.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Пілокарпін належить
до парасимпатоміметичних речо-
вин, що вибірково збуджують
м-холінореактивні системи орга-
нізму. Його здатність звужувати
зіниці, спричинювати спазм ако-
модації, знижувати внутрішньо-
очний тиск і покращувати жив-
лення тканин ока широко вико-
ристовують в офтальмологічній
практиці (для зниження внутріш-
ньоочного тиску при глаукомі,
для поліпшення трофіки ока при
тромбозі центральної вени сіт-
ківки, гострій непрохідності арте-
рії сітківки, при атрофії зоро-
вого нерва, при крововиливах
у скловидне тіло). Настойку з су-
хого листя пілокарпуса застосо-
вують у гомеопатії.
Лікарські форми і застосування.
ЗОВНІШНЬО — пілокарпіну гідрохло-
рид (Pilocarpini hydrochloridum) призна-
чають у вигляді очних крапель (1 % -
ний або 2 %-ний водний розчин) по
1—2 краплі 2—3 рази на день (для по-
силення й подовження ефекту при-
значають 5—6 % -ний розчин або вико-
ристовують пілокарпін у поєднанні
з іншими лікарськими засобами: міо-
тичними, адреномїметичними та ін-
шими). Перед сном можна закладати
за повіки 1—2% -ну очну полікарпіно-
ву мазь (Unguentum Pilocarpini hydro-
chloridi). При субкомпенсованій і не-
компенсованій глаукомі застосовують
пролонговані лікарські форми пілокар-
піну (1% -ний розчин пілокарпіну з ме-
тилцелюлозою або 2 %-ний розчин
пілокарпіну з натрій-карбоксиметилце-
люлозою), які призначають по 1—2
краплі 1—3 рази на добу. Очну плівку
(Membranullae ophthalmicae cum pilo-
carpini hidrochlorido) вкладають за до-
помогою очного пінцета за нижнє
віко 1—2 рази на добу.

897
ПІРЕТРУМ РОЖЕВИЙ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й мару на ро-
жева.

898

ПІРЕТРУМ ЦИНЕРАРІЄЛИС-
ТИЙ —
багаторічна трав'яниста шовко-
висто-сіроповстиста дуже пахуча
рослина родини айстрових (склад-
ноцвітих). Те саме, що й мару на
цинерарієлиста.

8 9 9

ПІРЕТРУМ ЧЕРВОНИЙ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й мару на чер-
вона.

900
ПЛАКУН ВЕРБОЛИСТИЙ
дербенник иволистный
Lythrum salicaria —
багаторічна кореневищна трав'я-
ниста жорстковолосиста або май-
же повстиста рослина родини пла-
кунових. Стебло прямостояче, чо-
тиригранне, просте або вгорі роз-
галужене, 25—200 см заввишки.
Листки сидячі, ланцетні або ви-
довженоеліптичні, цілокраї, з сер-
цевидною основою; нижні —- су-
противні або в кільцях по 3 — 4,
верхні — чергові. Квітки правиль-
ні, двостатеві, по 1—2 у пазушних
дихазіях, які складають верхів-
кове китицевидно-волотевидне
суцвіття; віночок вільнопелюст-
ковий, з шістьма малиновими
пелюстками. Плід — видовжено-
овальна коробочка. Цвіте з
червня по вересень.
Поширення. Плакун верболистий
росте по всій території України в
листяних лісах, вільшняках, на
болотах, по берегах водойм.
Сировина. Для медичних потреб
використовують траву плакуна
(Herba Salicariae). Заготовляють
її в період цвітіння рослини,
зрізаючи верхівки стебел з квіт-
ками, і сушать на вільному повітрі
в затінку. Рослина неофіцинальна.
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Хімічний склад. Трава рослини
містить дубильні речовини, гліко-
зид салікарин, смолу, слиз, пек-
тин і незначну кількість ефірної
олії. У квітках є флавони.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Плакун верболистий
має в'яжучі, протизапальні та
кровоспинні властивості, приско-
рює гоєння ран. Настій трави
дають усередину при проносах,
дизентерії, хронічному катарі
шлунка і кишечника, при крово-
течах та при простудних захво-
рюваннях і гарячкових станах.
У народній медицині Азербайд-
жану настій трави плакуна реко-
мендують при нервових хворобах.
Вважають, що рослина має й за-
гальнозміцнюючі та тонізуючі
властивості. Зовнішньо як кро-
воспинний і ранозагоювальний
засіб використовують настій трави
(обмивання) і свіже подрібнене
листя (припарки).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2—3 пов-
ні з горою столові ложки сировини на
500 мл окропу) по третині склянки
3—4 рази на день до їди.

901
ПЛАУН АЛЬПІЙСЬКИЙ,
п'ядич альпійський;
плаун альпийский
Diphasiastrum alpinum,
синоніми: Lycopodium alpinum,
Diphasium
alpinum —
багаторічна вічнозелена трав'я-
ниста рослина родини плаунових.
Стебло повзуче, 20—60 см завдов-
жки, з прямостоячими сірозеле-
ними багаторазово розгалуже-
ними, зібраними у пучки гілоч-
ками заввишки 4—11 см. Листки
стебла і гілок, що несуть стро-
біли (спороносні колоски), роз-
міщені спірально. У безплідних
сплющених гілок листки товсту-
ваті й гострі, парносупротивні,
притиснуті, розміщені в 4 ря-
ди: крайові — яйцевидно-ланцет-
ні, до середини зрослі між собою
і з гілкою, а ті, що містяться на
плоскому боці гілок,— довгасті.
Стробіли 10—16 мм завдовжки,
одиничні сидячі, з широкояй-
цевидними, загостреними, по краю
вирізаними споролистками. Спо-
роносить у серпні — вересні.
Поширення. Плаун альпійський
росте в Карпатах на гірських лу-
ках і скелях.
Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб використовують спори
плауна. Правила заготівлі і збері-
гання спор див. у статті Плаун
булавовидний.
Хімічний склад. Спори плауна
альпійського мають близький до
спор плауна булавовидного хіміч-
ний склад, але відрізняються дещо
іншим вмістом і співвідношенням
його компонентів.
Фармакологічні властивості і ви
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Плаун булавовидний.

902
ПЛАУН БАРАНЕЦЬ,
п'ядич баранець;
баранец обыкновенный
Huperzia selago, синонім —
Lycopodium selago —
багаторічна вічнозелена трав'я-
ниста рослина родини баранцевих.
Стебла прямостоячі або висхідні,
5—25 см заввишки, вилчасто роз-
галужені, густо вкриті лінійно-
ланцетними цілокраїми або
дрібнопилчастими загостреними
відстовбурченими або косо вгору
спрямованими листками, розмі-
щеними вісьмома поздовжніми
рядами. Спороносні колоски не
утворюються, спорангії розміщені
в пазухах звичайних листків у се-
редній або верхній частині стебла.
Спороносить у червні. На вершеч-
ках стебел і пагонів розвиваються
вкриті листочками бруньки, які
восени відпадають.
Поширення. Плаун баранець росте
в Карпатах і на Поліссі в тінис-
тих лісах, на скелях. Рослині
загрожує знищення, її занесено
до Червоної книги Української
РСР.

Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб використовують траву
рослини (Herba Lycopodii selagi-
nis). Збирають траву у серпні —
вересні, зрізуючи! її гострим
ножем або серпом без прико-
реневих побурілих частин і обо-
в'язково струшуючи на грунт
зимуючі бруньки, що містяться
в пазухах верхніх листочків стеб-
ла. Виривати рослини з корінням
категорично заборонено! Зібрану
сировину сушать у затінку на
протязі, розсипаючи тонким (3—
5 см завтовшки) шаром на папері
або тканині. Сухої трави виходить
25—30% . Зберігають її окремо від
іншої лікарської сировини (росли-
на отруйна!). Строк придатно-
сті — 3 роки.
Хімічний склад. Трава плауна
баранця містить 0,3—1,1 % алка-
лоїдів (селагін, лікоподин, псев-
доселагін, акрифолін, алкалоїд
(L-8), флавоноїди, смолисті ре-
човини та понад 40 мікроеле-
ментів.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В науковій медицині
плаун використовують для ліку-
вання хронічного алкоголізму.
Суть лікування полягає у вироб-
ленні умовнорефлекторної огиди
до алкоголю. Через 4 дні після
останнього вживання спиртного
хворому дають випити не натще,
але на порожній шлунок (увечері)
80—100 мл свіжоприготованого
відвару трави плауна баранця,
а через 3 —15 хвилин дають спо-
чатку добре понюхати, а потім
випити 3—5 мл горілки або вина.
Через 10—15 хвилин (інколи аж
через 1 — 3 години) настає блюван-
ня, яке може повторюватися до
5—8 раз. Перед настанням кож-
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ного наступного блювання прий-
мання алкоголю повторюють. Від-
раза до спиртного настає після 2—
З сеансів, що проводяться з про-
міжками в 5—7 днів. Успіх ліку-
вання залежить від ступеня проя-
ву алкоголізму, індивідуальних
особливостей і бажання хворого
вилікуватися. В разі рецидиву
лікування повторюють через 0,5—
1—2 роки. У народній медицині
траву плауна баранця використо-
вують, крім того, як проносний
і абортивний засіб, від глистів,
при нервових і шкірних хворобах.
Лікування відваром трави плауна
баранця протипоказане при тире-
отоксикозі й діабеті, при вира-
женому кардіосклерозі, атеро-
склерозі судин мозку, гіперто-
нії, бронхіальній астмі, туберку-
льозі легень, при хворобах печін-
ки і нирок, виразковій хворобі
шлунка і дванадцятипалої кишки
та людям у віці понад 60 років.
Лікування цією рослиною треба
проводити з дозволу й під нагля-
дом лікаря. Передозування й не-
вміле застосування препаратів
плауна баранця може призвести
до тяжкого отруєння і навіть до
смерті.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар трави (10 г
сировини на 200 мл окропу, кип'ятити
10 хвилин на слабому вогні) по 80 —
100 мл на прийом при хронічному
алкоголізмі.
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ПЛАУН БУЛАВОВИДНИЙ,
п'ядич булавовидний;
плаун булавовидный
Lycopodium clavatum —
багаторічна вічнозелена трав'я-
ниста рослина родини плаунових
заввишки 30—50 см. Стебло
повзуче, вилчасто розгалужене,
округле, з висхідними розгалуже-
ними гілочками, густо вкритими
лінійно-ланцетними, майже ціло-
країми, спрямованими косо вгору
листками, загостреними в довгу
білу щетинку; молоді висхідні гі-
лочки продовжуються в довгу
пряму ніжку, вкриту тісно при-
леглими жовтуватими лінійно-
ланцетними листочками, з 2 або
З—4 стробілами (спороносними
колосками) на кінці. Стробіли
циліндричні, 20—40 мм завдовж-
ки, з тісно сидячими яйцевидними
довгозагостреними листками, у
пазухах яких містяться нирковид-
ні мішечки — спорангії, наповне-
ні спорами. Спороносять у липні—
серпні.

Поширення. Плаун булавовидний
росте в Карпатах, на Поліссі та
в північній частині Лісостепу в
соснових лісах на вологому піща-
ному грунті.
Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб використовують спори
(Sporae Lycopodii) рослини. Заго-
тівлю починають у другій по-
ловині літа, коли стробіли набу-
дуть жовтого кольору. Заготі-
вельні роботи треба проводити
зранку по росі або у вологу пого-
ду, бо за сухої погоди досить
найменшого дотику до рослини,
щоб спори обсипались. Гілочки з
стробілами обережно зрізують
ножицями у підставлену знизу
металеву коробочку чи паперову
торбинку. Виривати рослини для
дальшого обрізування стробілів
категорично заборонено! Це при-
зводить до знищення заростей,
які відновлюються лийте через
20 — 30 років. Зібрану сировину
сушать, підстеливши папір, на
сонці (там, де немає вітру) або
в теплому приміщенні. З висуше-

ної сировини витрушують спори,
відокремлюють їх, просіваючи
крізь дрібне волосяне чи шовкове
сито, від гілочок та інших сто-
ронніх домішок і зсипають у
пляшки, банки або подвійні папе-
рові торбинки. З 15—20 кг сухих
стробілів одержують 1 кг спор.
Строк придатності спор необме-
жений. Сухі гілочки, що зали-
шаються після відокремлення
спор, зберігають окремо і вико-
ристовують у народній медицині
як лікарську сировину (Herba
Lycopodii).
Хімічний склад. Спори плауна
містять до 50% жирної олії, до
складу якої входять гліцериди
вищих жирних кислот — пальмі-
тинової, стеаринової, арохіно-
вої, діоксистеаринової, олеїнової,
лінолевої та міристинової, полі-
мерний терпен споронін, фітосте-
рин, гліцерин, протеїни, клітко-
вину, цукри та мінеральні речови-
ни. У траві рослини є до 0,12% ал-
калоїдів, у тому числі лікоподин,
клаватин, клаватоксин і лікодин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Спори плауна вико-
ристовують як найкращу присип-
ку для немовлят, для присипання
запрілих місць, гострих і навіть
мокнучих екзем, пролежнів, ран,
опіків та відморожень і як при-
сипку при сверблячці. У вигляді
відвару спори використовують
для обмивань і примочок при
шкірних захворюваннях (короста,
псоріаз, сверблячі висипи, гнояки,
фурункули, товчені рани) та для
місцевих ванн при судомі. Внут-
рішнє застосування спор зумов-
лене їхніми протизапальними, бо-
летамувальними й сечогінними
властивостями. Відвар спор п'ють,
не проціджуючи, при запальних
хворобах нирок і сечового міхура,
затримці сечі в дітей, при печін-
кових і ниркових коліках, спазмах
м'язів травного тракту, нервових
і ревматичних болях та при хворо-
бах дихальних шляхів. Замість
відвару спор можна вживати на-
стій плауна. В гомеопатії спори
плауна застосовують при хворо-
бах шлунково-кишкового тракту,
печінки й дихальних органів
(пневмонія, бронхіт та ін.), а у
фармацевтиці — для обсипання
пілюль.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— відвар спор (1 столова
ложка сировини на 200 мл холодної
води, варити, помішуючи ложечкою, 15
хвилин) по 1 столовій ложці через
кожну годину; настій трави (половина
чайної ложки сировини по 200 мл
окропу, настоюють 10 хвилин) по 1
склянці на день ковтками; мед, посипа-
ний спорами плауна, по 1 столовій лож-
ці через кожні 2 години при хворобах
сечового міхура.
ЗОВНІШНЬО — спори (Lycopodium) у
формі присипок у чистому вигляді
або в суміші (порівну) з крохмалем;
примочки, обмивання й місцеві ванни з
відвару спор (готують, як у поперед-
ньому прописі).
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ПЛАУН ДВОГОСТРИЙ,
плаун сплющений, п'ядич
двогострий;
плаун обоюдоострый
Diphasiastrum complanatum;
Lycopodium anceps, синонім —
L. complanalum —
багаторічна вічнозелена трав'я-
ниста заввишки до 40 см рослина
родини плаунових. Стебла довгі
(до 1 м завдовжки), підземні,
повзучі, з прямостоячими яскра-
во-зеленими віялоподібно зібра-
ними, повторно розгалуженими
гілками; плідні гілочки перехо-
дять у довгу, рідко обсаджену
листками вилчасторозгалужену
ніжку з 2—6 (рідко 4) стробілами
(спороносними колосками) на
кінці. Листки повзучого стебла
і головних його гілок, що несуть
стробіли, розміщені спірально,
вони однакові. У безплідних сплю-
щених гілок листки дрібні, попар-
носупротивні, притиснуті, розмі-
щені в 4 ряди, за формою і вели-
чиною не однакові: крайові —
трикутно-ланцетні, кулясті, дуже
загострені, а ті, що містяться на
плоскому боці гілочок — вужчі,
майже шиловидні. Стробіли 25 мм
завдовжки, циліндричні, з яйце-
видними, по краю виїмчасто-за-
рубчастими споролистками, трохи
довшими за спорангії. Спороно-
сить у серпні — вересні.
Поширення. Плаун двогострий
росте в північній частині Лісо-
степу, на Поліссі, зрідка в Кар-
патах у хвойних лісах.
Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб використовують спори
плауна двогострого. Правила
заготівлі і зберігання спор див.
у статті Плаун булавовидний.
Хімічний склад. Спори плауна
двогострого мають близький до
спор плауна булавовидного хіміч-
ний склад, але відрізняються
дещо іншим вмістом і співвідно-
шенням компонентів, що його
складають.

Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і
застосування — усе так, як у стат-
ті Плаун булавовидний.

ПЛАУН ЗАПЛАВНИЙ,
п'ядич заплавний;
плаун заливаемый
Lycopodiella inundata, сино-
нім — Lycopodium inunda-
turn —
багаторічна вічнозелена трав'я-
ниста заввишки 5—10 см рослина
родини плаунових. Стебло повзу-
че, просте, рідше — вилчасто роз-
галужене, міцно прикріплене ко-
рінням до землі, завдовжки до 10,
рідше до 15 см, густо вкрите м'я-
кими лінійно-шиловидними ціло-
країми, по краю вузькоперетин-
частими листками, розміщеними
спірально або в 4--8 рядів; плід-
ні гілки короткі, прості, несуть
довгі стробіли (спороносні колос-
ки) без ніжок; спорангіальні
листки майже не відрізняються від
безплідних і тільки трохи частіші
й довші, ніж останні. Спороносить
у липні — вересні.
Поширення. Плаун заплавний
росте на Поліссі, в північній час-
тині Лісостепу, по річках захо-
дить у Степ, де росте на вологих
місцях, коло боліт.
Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб використовують спо-
ри плауна заплавного. Правила
заготівлі і зберігання спор див. у
статті Плаун булавовидний.
Хімічний склад. Спори плауна за-
плавного мають близький до спор
плауна булавовидного хімічний
склад, але відрізняються трохи
іншим вмістом і співвідношенням
компонентів, що його складають.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Плаун булавовидний.
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ПЛАУН КОЛЮЧИЙ,
п'ядич колючий;
плаун годичный
Lycopodium annotinum —
багаторічна вічнозелена трав'я-
ниста рослина родини плаунових.
Стебло повзуче, розгалужене, ци-
ліндричне, з угору стоячими
вилчасторозгалуженими гілочка-
ми, вкритими лінійно-ланцетними
дрібнопилчастими горизонтально
або назад відігнутими колючо-за-
гостреними листками, розміще-
ними п'ятьма поздовжніми ряда-
ми. Молоді, спрямовані вгору,
гілочки закінчуються одиничними
стробілами (спороносними колос-
ками), що сидять безпосередньо
на гілочках, без ніжок. Стробіли
циліндричні, з тісно сидячими
яйцевидними зубчастими корот-
козагостреними, по краю плів-
частими листками, у пазухах яких
містяться нирковидні торбочки-
спорангії, наповнені спорами.
Спороносить у серпні — вересні.
Поширення. Плаун колючий зу-
стрічається в Карпатах, на Поліс-
сі, в північній частині Лісостепу
в лісах і на пісках. Рослина по-
требує охорони, її занесено до
Червоної книги Української РСР.
Заготівля і зберігання. Для медчч
них потреб використовують спо-
ри плауна колючого. Про заготів-
лю і зберігання спор див. у етапі
Плаун булавовидний.
Хімічний склад. Спори плауна ко-
лючого мають близький до спор
плауна булавовидного хімічний
склад, але відрізняються трохи
іншим вмістом і співвідношенням
компонентів, що його складають.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування— усе так. як у статті
Плаун булавовидний.
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ПЛАУН СПЛЮЩЕНИЙ —
багаторічна вічнозелена трав'я-
ниста рослина родини плауно-
вих. Те саме, що й плаун дво-
гострий.
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ПЛЕТУХА ЗВИЧАЙНА
повой заборный
Calystegia sepium, синонім —
Convolvulus sepium —
багаторічна кореневищна трав'я-
ниста рослина родини березкових.
Стебло витке, гладеньке, до 3 м
завдовжки. Листки чергові, прос-
ті, цілісні, трикутно-яйцевидні, з
серцевидною основою й загостре-
ним вершечком. Квітки правильні,
великі, одиничні, пазушні, на
квітконіжках, довших за листки;
чашечка — з п'ятьма рівними
лопатями; віночок зрослопелюст-
ковий, лійковидно-дзвониковид-
ний, білий, рідше — блідо-роже-
вий, 3,5—6 см завдовжки. Плід —
коробочка. Цвіте з червня по сер-
пень.
Поширення. Плетуха звичайна
росте по всій території України
на вологих місцях, по берегах
річок і озер та серед чагарників.
Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб використовують траву
(Herba Calystegiae), або окремо
листя (Folia Calystegiae), коріння
(Radix Calystegiae) і квітки (Flores
Calystegiae) плетухи. Траву, як і
листя, заготовляють під час цві-
тіння рослини й використовують
свіжою або сушать. Коріння, зі-
бране рано навесні або восени,
і квітки сушать. Рослина нєофіци-
нальна.
ХІМІЧНИЙ склад. Усі частини рос-
лини містять дубильні речовини
(до 8,5% ), сапоніни і флавоноїди.
У квітках є флавони.
Фармакологічні властивості і
використання. Смолиста речови-

на, що міститься в рослині, має
різко виражені проносні власти-
вості. Поряд з цим рослина має
діуретичні й глистогінні власти-
вості, прискорює гоєння ран. Пре-
парати трави або листя плетухи
рекомендують при стійких запо-
рах і водянці. Так само вживають
і настойку з коріння. Настій кві-
ток вважається ефективним засо-
бом від простуди. Свіжовижатий
сік рослини або настойку з свіжої
трави використовують для ком-
пресів і примочок на рани. При-
таманні рослині токсичні власти-
вості змушують бути обережними
при використанні її.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 чайна
ложка сировини на півтори склянки
окропу, настоюють 30 хвилин) по 1 сто-
ловій ложці 3 рази на день; настій
листя (6 г, або дві чайні ложки, сиро-
вини на 200 мл окропу, настоюють
20 хвилин) по півсклянки 2 рази на день;
настойку коріння (готують на 70% -ному
спирті у співвідношенні 1 : 10, настою-
ють 7 днів) по 20—30 крапель на при-
йом; настій квіток (1 столова ложка
сировини на 200 мл окропу, настою-
ють 10 хвилин) по 1 склянці 3 рази
на день, підсолоджуючи медом.
ЗОВНІШНЬО—компреси і примочки із
свіжого соку і настойки (1 частина
свіжої трави на 2 частини 70% -ного
спирту, настоюють 14 днів, проціджу-
ють; перед вживанням готують розчин
з розрахунку 1 столова ложка настойки
на півсклянки холодної кип'яченої
води).

910

909
ПЛЕШИВЕЦЬ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й кульбаба лі-
карська.

ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ,
прочитан;
плющ обыкновенный
Hedera helix, синонім —Н. саи-
casigena —
вічнозелена рослина-ліана родини
аралієвих. Стебло дерев'янисте,
лазяче (прикріплюється до сто-
ронніх предметів численними при-
сосковидними додатковими ко-
рінцями), розгалужене, 10—20
(ЗО) м завдовжки. Листки череш-
кові, чергові, шкірясті, блискучі;
на безплідних пагонах — серце-
видні, три-п'ятилопатеві; на квіт-
коносних гілках — цілісні, яйце-
видні або ромбічно-яйцевидні.
Квітки дво- або одностатеві,
правильні, п'ятичленні, жовтаво-
зелені, в складних зонтиках, що
утворюють китицю. Плід ягодо-
подібний, сферичний, спочатку
зелений, потім — чорно-синій.
Цвіте у вересні — жовтні.
Поширення. Плющ звичайний зу-
стрічається в Карпатах та при
леглих районах, рідше — на За-
хідному Поліссі та в Правобереж-
ному Лісостепу в тінистих лісах
на вологих місцях.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують сушене листя
плюща (Folia Hederae helicis).
Заготівлю проводять під час цві-
тіння рослини. Сухого листя
виходить 25% . Рослина неофіци-
нальна.
Хімічний склад. Листя плюща
містить сапонінові глікозиди (α- і
[β-гедерин, гедеросапонін С, геде-
росапонін-β), дубильні речовини,
смоли, каротин, вітамін Е, хлоро-
генову, мурашину і яблучну кис-
лоти, пектин і йод (у складі орга-
нічних сполук).
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Фармакологічні властивості і ви-
користання. Плющ звичайний має
протизапальні й ранозагоювальні
властивості, підсилює секрецію
бронхіальних залоз, підвищує діу-
рез, розширює (малі дози) або
звужує (великі дози) судини,
виявляє загальнозміцнюючу й то-
нізуючу дію. Найдоцільніша фор-
ма застосування плюща — холод-
ний настій. Його дають пити при
хронічному бронхіті, при захво-
рюваннях печінки і жовчного
міхура, при подагрі й ревматизмі,
після тривалих виснажливих хво-
роб або тяжких операцій та при
надмірних місячних. Зовнішньо
настій використовують для при-
парок при виведенні мозолів і бо-
родавок, лікуванні ран і опіків.
При білях у жінок настоєм про-
мивають піхву і зовнішні статеві
органи. Для стимулювання росту
волосся ватним тампоном, попе-
редньо насиченим настоєм плюща,
змочують волосся і шкіру голови
1 раз на день (увечері) протягом
15—20 днів.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО - холодний настій (по-
ловина чайної ложки сировини на
200 мл холодної кип'яченої води,
настоюють 8 годин) по чверті склян-
ки 4 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — припарки, обмивання,
зрошування настоєм із листя (1 сто-
лова ложка сировини на 500 мл
окропу, варити 10 хвилин); припарки
з розтертого листя на мозолі та бо
родавки. Рослина містить сильнодіючі
речовини й потребує обережності при
її застосуванні. При передозуванні
можливе отруєння!

911
ПОВИТИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА,
перстенець, сплітачка, хме-
линка;
повилика европейская
Cuscuta еиrораеа —
однорічна безхлорофільна пара-
зитна рослина родини повитице-
вих. Стебло нитковидне (до 1 мм
завтовшки), витке, розгалужене,
зеленаво-жовте до червонаво-
жовтого, без листя і коріння
(прикріплюється до інших рослин,
з яких тягне поживні речовини,
присосками — гаусторіями). Квіт-
ки дрібні, майже сидячі, правиль-
ні, двостатеві, п'ятичленні, зіб-
рані в щільні головчасті суцвіт-
тя; віночок — з лійковидною тру-
бочкою, рожевий або блідо-роже-
вий, лопаті його тупі, трохи ко-
ротші за трубочку. Плід — коро-
бочка. Цвіте у червні — серпні.
Поширення. Повитиця європей-
ська росте по всій території
України. Паразитує на багатьох
культурних і дикорослих трав'я-
нистих рослинах — на кропиві,
хмелі, коноплях, конюшині, лю-
церні, виці, лаванді тощо, іноді —
на кущах і молодих деревах.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують сушену траву
повитиці (Herba Cusculae euro-
раеае). Заготовляють під час цві-
тіння рослини. Сухої трави вихо-
дить 14—15% . Рослина неофіци-
нальна.
Хімічний склад. Трава повитиці
містить глікозид кускутин, ду-
бильні речовини (до 6% ), фіто-
стерин, флавони, флобафени, лей-
коантоціани, вуглеводи та ін-
ші речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Відвар трави повитиці
вживають як пургативний, діуре-
тичний, болетамувальний та як
такий, що збуджує виділення
шлункового соку, засіб. Як в'яжу-
чий засіб його призначають при
колітах. П'ють відвар і при де-
яких жіночих хворобах, зокрема
при мізерних менструаціях. У ті-
бетській медицині рослина відома
своїми кровоспинними властиво-
стями. Зовнішньо, у вигляді ванн,
повитицю використовують при
шкірних захворюваннях. У гомео-
патії препарати повитиці дають
пити при висипах на шкірі, гри-
пі, жіночих хворобах та в інших
випадках.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО -відвар (5 г сирови-
ни на 200 мл окропу) по 1 столовій
ложці 3 рази на день; настій (5—10 г
сировини на 200 мл окропу) по пів-
склянки 2 —3 рази на день при мізер-
них менструаціях.
ЗОВНІШНЬО — ванни з відвару (50 г
трави заливають 2 л окропу, підігріва-
ють 20—25 хвилин, охолоджують, про-
ціджують, віджимають і додають до
ванни). Притаманні повитиці токсичні
властивості змушують бути обережни-
ми при внутрішньому застосуванні її.

912
ПОВІЙКА —
багаторічна трав'яниста витка
рослина родини березкових. Те
саме, що й березка польова.

913
ПОДОРОЖНИК БЛОШИНИЙ
подорожник блошный
Plantago psyllium —
однорічна трав'яниста коротко-
волосиста рослина родини подо-
рожникових. Стебло прямостоя-
че, гіллясте, 10—40 см заввиш-
ки, з залозистим опушенням у
верхній частині. Листки супро-
тивні, лінійні, цілокраї або у
верхній частині розставленозуб-
часті, з загостреною верхівкою.
Квітки дрібні, двостатеві, в щіль-
них яйцевидних або кулястих
суцвіттях-головках, що сидять
на довгих квітконосах у пазухах
листків; віночок трубчастий, ро-
жевувато-буруватий, плівчастий,
волосистий, з чотирироздільним
відгином. Плід — коробочка. Цві-
те у червні — липні. Насіння
дозріває у серпні — вересні.
Поширення. Подорожник блоши-
ний у дикому стані росте на сухих
схилах на Закавказзі. На Україні
(в Сумській та Полтавській облас-
тях) подорожник блошиний куль-
тивують як лікарську рослину.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
насіння (Semen Psyllii) і свіжу тра-
ву (Herba Plantaginis psyllii re-
cens) подорожника. Траву за-
готовляють на початку цвітін-
ня рослини. Зібрану сировину
негайно відправляють на завод для
переробки на сік. Для одер-
жання насіння траву подорож-
ника скошують (найкраще у фа-
зі повної стиглості насіння в
нижніх суцвіттях), досушують
під укриттям на вільному повітрі
і обмолочують. Зберігати насіння
треба в сухому місці у щільно
закритих банках чи бляшанках.
Хімічний склад. Насіння подо-
рожника містить значну кіль-
кість слизу, жирну олію, білки,
мінеральні солі та іридоїдний
глікозид аукубін. У траві подо-
рожника є слиз, аукубін, флаво-
ноїди та інші речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Насіння подорож-
ника блошиного (ціле або потов-
чене) вживають як проносний
засіб при хронічних запорах.
Проносний ефект зумовлюється
слизистими речовинами: при зітк-
ненні з вологою, особливо в луж-
ному середовищі кишечника, від-
бувається значне набухання на-
сіння і як наслідок збільшується
об'єм кишкового вмісту, що зу-
мовлює посилену перистальтику
внаслідок механічного подразнен-
ня слизової оболонки кишеч-
ника. Крім того, наявність у насін-
ні великої кількості слизу зумов-
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лтоє його обволікаючі, пом'як-
шувальні й протизапальні вла-
стивості, здатність адсорбувати
бактерії. Експериментально дове-
дено, що подорожник блошиний
прискорює процес зсідання кро-
ві. Зважаючи на це, вживання
відвару (Decoctum seminis Planta-
ginis psyllii) і слизу (Mucilaginis
seminis Plantaginis psyllii) з на-
сіння подорожника показане при
виразкових ураженнях слизових
оболонок шлунково-кишкового
тракту і при хронічних запальних
станах, ускладнених кровотечами.
Місцево, у вигляді припарок з по-
дрібненого насіння, розмоченого
в гарячій воді, подорожник бло-
шиний застосовують при запа-
леннях слизових оболонок очей,
при хворобах шкіри (виразки,
припухлості), для лікування
тріщини соска грудної залози у
матерів-годувальниць (припарки
прикладають до тріщини після
кожного годування). Готовий ап-
течний препарат «сік подорожни-
ка», який складається з суміші
рівних об'ємів соку свіжозібрано-
го листя подорожника великого
і трави подорожника блошиного,
призначають усередину як гіркоту

при анацидних гастритах і хро-
нічних колітах, при виразковій
хворобі шлунка і дванадцятипалої
кишки без підвищеної кислот-
ності й зовнішньо при ранах, по-
різах тощо. В поєднанні з анти-
біотиками й сульфаніламідними
препаратами сік із свіжої трави
подорожника блошиного засто-
совують при хронічній дизен-
терії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — одну столову ложку
насіння потовкти й прийняти на ніч
або вранці натщесерце, запиваючи
водою; відвар насіння подорожника
блошиного (10 г сировини заливають
200 мл окропу, кип'ятять 10 хвилин на
водяній бані, охолоджують 10 хвилин
і проціджують) по 1 столовій ложці
1 раз на день натщесерце (готують перед
вживанням!); слиз насіння подорожни-
ка блошиного (2 столові ложки сиро-
вини промивають, заливають 200 мл
окропу, охолоджують 10 хвилин) по 1
столовій ложці натщесерце (готують
перед вживанням!); сік подорожника
(Succus Plantaginis) по 1 столовій ложці
3 рази на день за 15—20 хвилин до їди
протягом 30 днів (перед вживанням
сік розводять у чверті склянки води).
ЗОВНІШНЬО — припарки з потовчено-
го насіння.

914
ПОДОРОЖНИК ВЕЛИКИЙ,
трипутник;
подорожник большой
Plantago major —
багаторічна трав'яниста рослина
родини подорожникових. Стебло
безлисте, тонкоборознисте, 10—60
см заввишки. Листки яйцевидні
або еліптичні, цілокраї, голі або
злегка опушені, звужені в ши-
рокий черешок, з 3—9 поздовж-
німи жилками, зібрані прикоре-
невою розеткою; черешки корот-
ші за пластинку або майже дорів-
нюють їй. Квітки дрібні, правиль-
ні, двостатеві, сидячі, зібрані на
верхівці стебла циліндричним ко-
лосом; віночок буруватий, з ци-
ліндричною трубочкою і чотири-
роздільним відгином. Плід — ко-
робочка. Цвіте з червня по жов-
тень. Плоди достигають з липня.
Поширення. Подорожник великий
росте на смітниках, городах, біля
доріг і на вологих трав'янистих
місцях по всій території України.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
листя (Folium Plantaginis majoris)
і насіння (Semen Plantaginis majo-
ris) подорожника. Листя заготов-
ляють під час цвітіння рослини
й використовують свіжим (для до-
бування соку) або сушать, роз-
стеливши тонким (3—5 см завтов-
шки) шаром на тканині чи папері
в затінку на вільному повітрі або
в добре провітрюваному примі-
щенні й час від часу перемішу-
ючи. Штучне сушіння проводять
при температурі 40—50°. Сушіння
припиняють, коли черешки стають
ламкими. Пожовкле й побуріле
листя відкидають. Сухої сиро-
вини виходить 22—23% . Насіння
подорожника заготовляють во-
сени. Готову сировину зберігають
у сухому місці в щільно закритих
банках чи бляшанках. Строк при-
датності — 3 роки. Листя подо-
рожника є у продажу в аптеках.
Хімічний склад. Листя містить
глікозид аукубін, флавоноїди (го-
моплантагінін, плантагінін, похід-
ні байкалеїну і скутеляреїну
тощо), гіркі, дубильні й пектинові
речовини, слиз, оксикоричні кис-
лоти (хлорогенова і неохлороге-
нова), фактор Т (бере участь у
процесі зсідання крові), вітамін
С і К, каротин, холін, аденін, сапо-
НІЕІИ та сліди алкалоїдів. У насінні
є значна кількість слизу, жирна
олія, аукубін, олеанолова кислота,
стероїдні сапоніни та вуглеводи.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати з
листя подорожника виявляють ба-
гатосторонню терапевтичну дію:
секретолітичну, протизапальну,
знеболюючу, кровоспинну, рано-
загоювальну, бактеріостатичну,
седативну (навіть снотворну), гі-
потензивну та протиалергічну.
Відвар із листя подорожника при-
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значають при бронхітах, туберку-
льозі легень, коклюші, пневмо-
склерозі та інших захворюваннях
дихальних органів, що супрово-
дяться виділенням густих секре-
тів, при катарах шлунка з недо-
статньою кислотністю, гострих
шлунково-кишкових захворюван-
нях (гастрити, ентерити, ентеро-
коліти), гострих і хронічних колі-
тах, хронічних нефритах і ви-
разковій хворобі. З готових ап-
течних препаратів використову-
ють сік подорожника (див, стат-
тю Подорожник блошиний) і
плантаглюцид. Плантаглюцид за-
стосовують як спазмолітичний
і протизапальний засіб при гіп-
ацидних гастритах, виразковій
хворобі шлунка і дванадцяти-
палої кишки з нормальною і
недостатньою кислотністю (в пе-
ріод загострення і для профілак-
тики рецидивів). Тривалість лі-
кування в період загострення —
3—4 тижні. Плантаглюцид і відвар
листя подорожника протипока-
зані при гіперацидних гастритах
і виразковій хворобі шлунка з
підвищеною кислотністю. Листя
подорожника входить до складу
грудного чаю. В народній ме-
дицині відвар або настій листя
подорожника п'ють і як «крово-
очисний» засіб, від кропив'янки,
при цинзі, гарячці й атероскле-
розі, у випадку печії, відрижки,
метеоризму, проносу й геморою,
при запаленні сечового міхура,
від нічного нетримання сечі й на-
бряків, при раку шлунка і легень,
злоякісних виразках шкіри та сло-
новості. Насіння подорожника
великого має обволікаючі, пом'як-
шувальні й протизапальні власти-
вості. Вживають його так само,
як і насіння подорожника блоши-
ного, Разом з тим відвар насіння
подорожника великого п'ють по 1
столовій ложці 3 рази на день
протягом 1 — 2 місяців при жіно-
чому безплідді на грунті гормо-
нальної недостатності й при цук-
ровому діабеті. Широко викорис-
товують подорожник і як зовніш-
ній засіб. Свіже листя приклада-
ють до фурункулів, ран, виразок,
опіків, забиттів, порізів і наривів.
Соком потовченого листя подо-
рожника лікують дерматити від
укусів комах. Порошок з листя
використовують для присипання
ран (кровоспинна дія) і для ви-
готовлення мазі, яка є ефективним
засобом для лікування гноячкових
захворювань шкіри. Відваром лис-
тя промивають рани і виразки, по-
лощуть рот при запаленні ясен,
роблять примочки при запаленні
очей і дерматитах. Есенцію із
свіжої рослини використовують у
гомеопатії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар листя (10 г,
або 2 столові ложки, сировини на
200 мл окропу) по половині — третині

склянки за 10 — 15 хвилин до іди 3 - 4
рази на день; плантаглюцид (Plantag-
lucidum) по 0,5—1 г (по 1/2 — 1 чайній
ложці) 2—3 рази на день на 20—30
хвилин до їди в чверті склянки теплої
води (для профілактики рецидивів при-
ймають по 1 г 1—2 рази на день про-
тягом 1-2 місяців); сік подорожника
(дрібно порізане свіже листя подорож-
ника змішують з рівною кількістю
цукру і настоюють у теплому місці
протягом 2 тижнів) по 1 столовій лож-
ці 3—4 рази на день за 20 хвилин до їди
при раку шлунка; настій 2 столових
ложок суміші (порівну) листя подорож-
ника великого і шавлії лікарської на
двох склянках окропу приймають при
виразковій хворобі 3 рази на день до
їди по третині склянки в перші 10
днів, а потім— по півсклянки протягом
1—2 місяців.
ЗОВНІШНЬО — компреси з соку подо-
рожника для лікування злоякісних пух-
лин; настій листя (50 г сировини на 200
мл окропу) для полоскання, обмивань,
примочок і компресів; мазь (10 г порош-
ку з листя на 90 г вазеліну) для ліку-
вання гноячкових захворювань шкіри.

915
ПОДОРОЖНИК ІНДІЙСЬКИЙ,
подорожник піщаний;
подорожник индийский
Plantago scabra, синоніми:
P. arenaria, P. indica—
однорічна трав'яниста шерстисто-
опушена рослина родини подо-
рожникових. Стебло прямостояче,
розгалужене, густооблистнене,
15—30 см заввишки. Листки прос-
ті, цілокраї, супротивні, сидячі,
лінійні або вузьколінійні, 2—5 см
завдовжки і 5 мм завширшки.
Квітки дрібні, правильні, двоста-
теві, зібрані в густі яйцевидні або
довгасті колоски, які на верхівці
рослини утворюють зонтик; віно-
чок плівчастий, сухий. Плід — ко-
робочка. Цвіте у червні — вересні.
Поширення. Росте на сухих пі-
щаних місцях, біля доріг, іноді —
в посівах на Поліссі, в лісо-
степових і степових районах,
у східних приморських районах
Криму.

Заготівля і зберігання. Викорис-
товують насіння (Semen Psyllii) і
сік із свіжого листя. Зрізані в пе-
ріод дозрівання плодів верхівки

-рослини досушують, обмолочу-
ють і просівають через сито. Одер-
жане насіння зберігають у за-
критій посудині в сухому місці.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Насіння містить
слиз, жирну олію, білкові речо-
вини тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Відвар насіння ви-
користовують як послаблюючий
та обволікаючий засіб при за-
порах і хронічних колітах. При
хронічних колітах вживають і
свіжий сік рослини.
Лікарські форми і застосування. Відвар
насіння (10 г насіння на 200 мл окропу)
По 1 столовій ложці на день натще-
серце.
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916
ПОДОРОЖНИК
ЛАНЦЕТОЛИСТИЙ,
поранник, порізник, собачі
язички;
подорожник ланцетолистими
Plantago lanceolata —
багаторічна трав'яниста рослина
родини подорожникових. Стебло
(квіткова стрілка) просте, без-
листе, прямостояче або висхідне,
борозенчасте, слабоволосисте,
10—50 см заввишки. Листки лан-
цетні або вузьколанцетні, гострі,
при основі звужені в черешок,
цілокраї або злегка зубчасті,
з 3—7 поздовжніми жилками,
майже голі або вкриті більш-менш
довгими волосками, зібрані при-
кореневою розеткою; черешки за
довжиною дорівнюють пластин-
ці. Квітки дрібні, правильні, дво-
статеві, сидячі, зібрані на верхів-
ці стебла коротким густим яйце-
видним, видовженим або еліп-
соїдно-циліндричним колосом; ві-
ночок буруватий, плівчастий, з ци-
ліндричною, злегка здутою, тру-
бочкою і чотирироздільним від-
гином. Плід — коробочка. Цвіте
з квітня по вересень.
Поширення. Подорожник ланце-
толистий росте по всій території
України в степах, на степових
схилах, кам'янистих відслонен-
нях, луках і трав'янистих місцях
та серед чагарників.
Заготівля і зберігання. Див. статтю
Подорожник великий. Рослина не-
офіцинальна.
Хімічний склад. Подорожник лан-
цетолистий має близький до по-
дорожника великого хімічний
склад, але відрізняється трохи
іншим вмістом і співвідношенням
компонентів, що його складають.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Подорожник великий.

917
ПОДОРОЖНИК ПІЩАНИЙ —
однорічна трав'яниста шерстисто-
опушена рослина родини подо-
рожникових. Те саме, що й по-
дорожник індійський.

918
ПОДОРОЖНИК СЕРЕДНІЙ
подорожник средний
Plantago media —
багаторічна трав'яниста шорстко-
опушена рослина родини подо-
рожникових. Стебло (квіткова
стрілка) просте, безлисте, при
основі висхідне, тонкоборозен-
часте, 15—70 см заввишки. Лист-
ки еліптичні або яйцевидні, з 5 по-
здовжніми жилками, на верхівці
пригострені, при основі широко-
клиновидні, з обох боків волосис-
ті, зібрані прикореневою розет-
кою, черешки в 4—10 раз коротші
за пластинку. Квітки дрібні, пра-
вильні, двостатеві, сидячі, зібра-
ні на верхівці стебла густим ци-
ліндричним або видовженоцилін-
дричним колосом; віночок сріб-
лясто-білий, з циліндричною тру-
бочкою і чотирироздільним від-
гином. Плід — коробочка. Цвіте з
травня по серпень.
Поширення. Подорожник серед-
ній росте по всій території
України на сухих луках, степових
схилах, трав'янистих місцях та
узліссях.
Заготівля і зберігання. Див. статтю
Подорожник великий. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Подорожник се-
редній має близький до подорож-
ника великого хімічний склад, але
відрізняється дещо іншим вмістом
і співвідношенням компонентів,
що його складають.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Подорожник великий.

919
ПОДОФІЛ ЩИТКОВИДНИЙ
подофилл щитовидный
Podophyllum peltatum —
багаторічна трав'яниста рослина
родини барбарисових. Має пов-
зуче горизонтальне циліндричне
колінчасте, просте або розгалу-
жене, червонаво-коричневе коре-
невище, від потовщених вузлів
якого відходять м'ясисті, шнуро-
видні додаткові корені. Стебло
гладеньке, прямостояче 25—30 см
заввишки, просте, на верхівці
несе 2 супротивнорозміщені, дов-
гочерешкові, пальчастоп'яти-се-
мироздільні листки, між якими на
короткій квітконіжці розвива-
ється велика (до 5 см у діаметрі)
поникла 6—9-пелюсткова біла
квітка. Плід — соковита жовта
їстівна кислувато-солодка запаш-
на ягода. Цвіте на початку черв-
ня. Плоди достигають у серпні.
Поширення. В дикому стані по-
дофіл щитковидний росте в Пів-
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нічній Америці. В СРСР (Ленін-
градська і Московська області)
його культивують як лікарську
рослину.
Сировина. Для медичних потреб
заготовляють кореневища подо-
філу (Rhizoma Podophylli), які ви-
користовують як сировину для ви-
готовлення подофіліну.
Хімічний склад. У кореневищах
подофілу є смолисті речовини
невивченого складу і кристалічні
сполуки, які за своєю природою
належать до лігнанів і є похід-
ними подофілотоксину або пель-
татину.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Подофілін, який яв-
ляє собою суміш смолистих речо-
вин і лігнанів, виявляє цитоста-
тичну активність і блокує мітози
на стадії метафази. Крім того,
препарат виявляє послаблюючу
і жовчогінну дію, пригнічує діяль-
ність центральної нервової сис-
теми. Використовують подофілін
як допоміжний засіб при папіло-
матозі гортані й папіломах сечо-
вого міхура. Є дані про високу
ефективність препарату при лі-
куванні лімфангіом.
Лікарські форми і застосування, Подо-
філін (Podophyllinum) — аморфний по-
рошок від жовто-коричневого до жов-
то-зеленого кольору зі специфічним
запахом. Застосовують у вигляді спир-
тових розчинів (при лікуванні папі-
ломатозу гортані) і суспензії у вазе-
ліновому маслі (при лікуванні папі-
лом сечового міхура). При папіло-
матозі гортані у дітей спочатку вида-
ляють папілому хірургічним шляхом,
а потім 1 раз на 2 дні змащують ді-
лянки слизової оболонки на місці ви-
далення 15% -ним спиртовим розчином
подофіліну. Курс лікування— 14—16
змащувань. У дітей віком до 1 року за-
стосовувати препарат треба з обереж-
ністю. У дорослих змащують гортань
30 % -ним спиртовим розчином подофі-
ліну 10 раз, потім видаляють папіломи
і знову змащують 20 раз. При відсут-
ності запальної реакції змащують що-
дня при наявності запальної реакції —
1 раз на 2—3 дні. Суспензію подофіліну
вводять у сечовий міхур при неве-
ликих типових і атипових папілярних
фіброепітеліомах. У поєднанні з елек-
трокоагуляцією застосовують подофі-
лін для профілактики рецидивів. У се-
човий міхур вводять через катетер
1% -ну, 4% -ну, 8% -ну або 12% -ну
суспензію подофіліну в вазеліновому
маслі в кількості 100 мл на 30—40
хвилин або 1—2 години, з тижневою
перервою. Після вливання хворий пови-
нен деякий час лежати спочатку на
одному боці, а потім на другому. При
застосуванні подофіліну відчувається
паління в сечовому міхурі, яке прохо-
дить після виведення препарату. Якщо
при змащуванні гортані з'являються
нудота, блювання, розлад шлунково-
кишкового тракту, дальше застосування
препарату припиняють. Подофілін по-
дразнює слизові оболонки, особливо
кон'юнктиву. Зважаючи на це, працю-
вати з ним (готувати розчини, суспен-
зії тощо) треба в окулярах.

920
ПОЖАРКИ —
багаторічна трав'яниста сіро-зе-
лена або зеленувата рослина ро-
дини айстрових (складноцвітих).
Те саме, що й оман британський.

921
ПОЛИН АВСТРІЙСЬКИЙ,
полинок;
полынь австрийская
Artemisia austriaca, синонім —
A. repens —
багаторічна трав'яниста білувато-
повстиста рослина родини айст-
рових (складноцвітих). Стебла
підведені до майже прямостоя-
чих, часто вигнуті, 15—70 см зав-
вишки, при основі трохи здере-
в'янілі, нижче середини або й від
основи розгалужені, з численними
вкороченими пазушними гілочка-
ми під суцвіттям; неплідні пагони,
що відходять від кореневища, на-
багато коротші за стебла, висхідні.
Листки короткочерешкові (нижні)
або сидячі, від 2—3-роздільних до
двоперисторозсічених, почасти з
2—3-роздільними сегментами 2-го
порядку (крім найнижчих віяло-
видних), яйцевидні або овальні,
з більш-менш розвинутими, роз-
дільними або перисторозсіченими
вушками при основі; кінцеві част-
ки вузьколінійні до лінійно-лан-
цетних, загострені; верхівкові ли-
стки при кошиках лінійні або вузь-
колінійні, тупі або тупуваті. Квіт-
ки різнорідні, в яйцевидних або
майже кулястих дрібних, більш-
менш пониклих кошиках, що
утворюють волотисте суцвіття;
крайові квітки (їх 5—7) жіночі,
серединні (їх 7—8) — двостатеві,
їхній віночок жовтуватий, рідко
червонясто-жовтий, вузькоконіч-
ний, п'ятизубчастий, на верхівці
мохнато-волосистий. Плід — сім'-
янка. Цвіте у липні — серпні.
Поширення. Полин австрійський
росте по всій території України
(крім Карпат і півночі Полісся)
на степових схилах, відслоненнях
і сухих луках, як бур'ян по від-
критих місцях.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
траву полину (стеблові вершечки
разом з листям та квітками).
Зрізані на початку цвітіння рос-
лини верхівки стебел зв'язують у
пучки й розвішують для сушіння
у затінку на протязі або в провіт-
рюваному приміщенні. Готову си-
ровину зберігають у добре закри-
тих банках або бляшанках. Рос-
лина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава полину
австрійського містить ефірну
олію, алкалоїди, органічні кисло-
ти, каротин, вітамін С і смоли.
До складу ефірної олії входять
цинеол, кетон туйон, сесквітерпе-
новий спирт абсинтин і туйол.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Полин австрійський
використовують як засіб, що сти-
мулює секрецію шлункового
соку і жовчі, підвищує діурез
і виділення поту, виявляє жаро-
знижуючу, кровоспинну, проти-
судомну, слабку снотворну й про-
тиблювотну дію і має глисто-
гінні властивості. Найчастіше на-
стій трави полину австрійського
призначають для поліпшення апе-
титу і травлення, при водянці,
малярії, глистяній інвазії, хворо-
бах печінки й селезінки та по-
дагрі, а також як протисудомний
і протиблювотний засіб. Свіжу
траву рослини прикладають до
лоба і висків при безсонні.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—настій трави (1 чайну
ложку сировини настотоготь до охолод-
ження на двох склянках окропу, процід-
жують) по чверті склянки 3 рази на
день за 30 хвилин до їди, підсолоджу-
ючи на смак. Препарати полину авст-
рійського протипоказані при вагіт-
ності та при ожирінні у людей
похилого віку.
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ПОЛИН БОЖЕ ДЕРЕВО
полынь лечебная
Artemisia abrotanum —
високий (60 —150 см заввишки)
майже до верхівки здерев'янілий
півкущ родини айстрових (склад-
ноцвітих). Має міцний цитрино-
вий запах. Стебла підведені, в
нижній частині — з бурою корою,
в верхній вкриті воскового пово-
локою, голі, розгалужені, густо
облистнені. Листки чергові, голу-
бувато-зелені, зісподу сіруваті
від дрібного опушення; стебло-
ві — черешкові до сидячих, без
вушок при основі, двічіперисто-
розсічені, з вузьколінійними за-
гостреними кінцевими частками,
верхівкові — трійчасті або суціль-
ні, вузьколінійні. Квітки жовті,
різнорідні, в майже кулястих
дрібних, розташованих на поміт-
них ніжках, більш-менш пониклих
кошиках, що утворюють рідкувате
густо облистнене, волотисте су-
цвіття; крайові квітки жіночі,
решта — двостатеві. Плід — сім'-
янка. Цвіте з липня по жовтень.
Поширення. Полин боже дерево
походить з Південної Європи і
Малої Азії. На території УРСР (пе-
реважно в західних районах) його
де-не-де культивують у садах
та на городах як ароматичну рос-
лину, іноді він трапляється в зди-
чавілому стані.

Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
стеблові вершечки разом з листям
та квітками (Herba Abrotani).
Зібрані вершечки стебел зв'язують
у пучки й розвішують для сушін-
ня у затінку на протязі або в про-
вітрюваному приміщенні. Штучне
сушіння проводять при темпера-
турі до 40°. Сухої трави вихо-
дить 25—30% . Зберігають у добре
закритих банках або бляшанках.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава рослини
містить ефірну олію, алкалоїд
абротин та дубильні й гіркі ре-
човини.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Полин боже дерево
використовують як засіб, що сти-
мулює діяльність,травних органів
і збуджує апетит, виявляє проти-
спазматичну, болетамувальну й
кровоспинну дію та виганяє деякі
види глистів. Вживають у вигляді
настою. Для місцевого лікування
використовують свіжий сік, роз-
парену траву й настій полину:
свіжим соком лікують рани й на-
риви; компреси з розпареної трави
рекомендують при запаленнях
грудної залози і для прискорення
визрівання наривів; настоєм по-
лощуть рот при болі зубів, роб-
лять місцеві ванни при по-
тінні ніг. У гомеопатії рослину
використовують для лікування
анемії, золотухи, епілепсії й ту-
беркульозного менінгіту.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (ЗО г си-
ровини на 400 мл окропу) по три чверті
склянки 3 рази на день.

ПОЛИН ГІРКИЙ,
полынь горькая
Artemisia absinthium —
багаторічна трав'яниста срібляс-
то-сіра рослина родини айстрових
(складноцвітих). Стебла прямо-
стоячі, 50—125 см заввишки, сла-
боребристі, у верхній частині роз-
галужені. Листки чергові, зверху
білувато-шовковисті, з просвіт-
частими крапчастими залозками;
нижні — довгочерешкові, трикут-
но-серцевидні, тричіперисторозсі-
чені; серединні — сидячі, двічі-
перистороздільні; верхні — сидя-
чі, перистороздільні; лопаті лист-
ків лінійно-довгасті, притуплені.
Квітки жовті, різнорідні, в майже
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кулястих пониклих кошиках, зіб-
раних гронами у волотисте суцвіт-
тя; крайові квітки — жіночі, реш-
та — двостатеві. Плід — сім'янка.
Цвіте з липня до вересня.
Поширення. Полин гіркий росте
по всій території України на полях
і пустирях, біля доріг та поблизу
жител.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
траву (Herba Absinthii) і листя
(Folia Absinthii) рослини. Листя
полину збирають до цвітіння рос-
лини (беруть добре розвинені
прикореневі або стеблові листки,
зриваючи їх без черешків). Траву
заготовляють на початку цвітіння
рослини, зрізуючи серпами або
ножами нездерев'янілі верхівки
стебел завдовжки 20—25 см.
Зібрану сировину зразу ж сушать
у затінку на вільному повітрі
або в добре провітрюваному
приміщенні, розкладаючи тонким
(3—5 см завтовшки) шаром на тка-
нині чи папері й час від часу пере-
міщуючи. Штучне сушіння прово-
дять при температурі 40—45°.
Сухої сировини виходить 24—
25% . Зберігають у щільно закри-
тих банках або бляшанках. Строк
придатності — 2 роки. Трава по-
лину є у продажу в аптеках.
Хімічний склад. Сировина полину
гіркого має у своєму складі ефір-
ну олію (0,5—2% ), флавоноїди
(артемізетин та інші), дубильні
речовини, лігнани, органічні кис-
лоти, каротин і вітамін С, В6 та
ін. До складу ефірної олії вхо-
дять сесквітерпенові спирти (аб-
синтин, анабсинтин та артабсин-
тин), сесквітерпенові лактони,
туїловий спирт, вуглеводні (біза-
болени, пінен, кадинен, фелан-
дрен, каріофілен та сепінен),
кетон туйон, моноциклічні кето-
лактони тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Полин гіркий є одним
з представників гіркот: він збуд-
жує апетит, рефлекторно стиму-
лює діяльність залоз травного ка-
налу, підвищує секрецію жовчі,
панкреатичного й шлункового
соку. В помірних дозах полин
виявляє заспокійливу дію, а при
дії великих доз спостерігається
наростання явищ збудження з на-
ступним пригніченням. Крім того,
полин має протизапальні, анти-
септичні, противиразкові й глис-
тогінні властивості. Полин гіркий
прописують у вигляді густого
екстракту, настою або настойки
як гіркоту, що поліпшує апетит
і збуджує діяльність травних орга-
нів, при гастритах як з підвище-
ною, так і з недостатньою кислот-
ністю, при захворюваннях печінки
і жовчного міхура, при всіх яви-
щах фізіологічної слабості — за-
гальному погіршенні живлення,
після тривалих виснажливих хво-

роб, при анемії, скрофульозі
й диспепсіях. Полин входить до
складу інгредієнтів для виготов-
лення настойки гіркої (Tinctura
amara), шлункових таблеток
(Tabulettae Stomachicae cum
extract о Belladonnae), апетитних
чаїв та жовчогінних чаїв. Дуже
популярне лікування полином гір-
ким у народній медицині. Крім
усіх вищезазначених випадків,
усередину його дають при гарячці
й малярії, туберкульозі й золоту-
сі, при захворюваннях печінки, що
супроводяться жовтяницею, хво-
робах селезінки, запальних про-
цесах у нирках і сечовому міхурі,
водянці, геморо'і й холері (як
дезинфікуючий засіб), при без-
сонні, постійному запамороченні,
спазмах у животі й ядусі, при
недостатніх і нерегулярних мен-
струаціях та нічних полюціях.
Для лікування алкоголізму засто-
совують настій із суміші трави
полину гіркого і чебрецю плазко-
го. При зовнішньому застосуванні
препарати полину діють знеболю-
юче, антисептично, протизапаль-
но. Розведену кип'яченою водою
у співвідношенні І : 10 настойку
використовують для компресів
і примочок при забиттях, саднах,
ранах, хворобах очей та при уку-
сах комах. Свіже потовчене листя
з успіхом застосовують при крово-
виливах на тілі внаслідок травм,
при вивихах і розтягу сухожил-
ків. Настоєм трави полину, який
застосовують у вигляді клізми
(після випорожнення) з додаван-
ням часнику (в 1 склянці настою
відварюють середню головку час-
нику), виганяють гостриків. Кліз-
му повторюють кілька днів підряд
до повного зникнення глистів.
Полоскання настоєм проводять
при неприємному запаху з рота.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—екстракт полину гус-
тий (Extractum Absinthii spissum) пo 10—
20 крапель за 30—40 хвилин до їди
З рази на день; настойку полину (готу-
ють на 70% -ному спирті у співвідно-
шенні 1:5) по 15—20 крапель 3 рази
на день за 15—20 хвилин до їди; настій
трави (10 г або 2 столові ложки сиро-
вини на 200 мл окропу) по чверті
склянки 3 рази на день за 30 хвилин
до їди; настій трави (1 чайну ложку
сировини на 200 мл окропу, настояти
10 хвилин) по 3 столові ложки про-
тягом 10 днів натщесерце (вранці)
і ввечері (перед сном) при аскаридозі
(після кожного прийому настою з'їда-
ють по півсклянки свіжонатертої морк-
ви) ; 15 г суміші трави полину гіркого
і чебрецю плазкого, взятих у спів-
відношенні 1 : 4, варять 5 хвилин
у склянці окропу, охолоджують, відцід-
жують і п'ють по 1 столовій ложці
З рази на день протягом 2—3 місяців.
ЗОВНІШНЬО — настій трави (1—2 чайні
ложки сировини на 200 мл окропу) для
полоскання ротової порожнини 4—6 раз
на день. Тривале надмірне вживання
препаратів полину може спричинити
отруєння. Не рекомендується вживати
препарати полину вагітним жінкам.

924
ПОЛИН ЕСТРАГОН,
тархун;
полынь эстрагон
Artemisia dracunculus, сино-
нім — Oligosporus dracuncu-
lus —
багаторічна трав'яниста гола рос-
лина родини айстрових (складно-
цвітих). Стебла прямостоячі, 40—
150 см заввишки, жовтаво-бурі, в
суцвітті волотевидно розгалуже-
ні, нижче — з видовженими не-
плідними гілками. Листки чергові,
суцільні (нижні іноді на верхівці
надрізані, з 2—3 лопатями), ліній-
но- або видовженоланцетні, ко-
ротко й тупувато або відтягнуто
загострені. Квітки блідо-жовті,
різнорідні, в пониклих, майже
кулястих кошиках, що утворюють
вузьке й густе волотисте суцвіття;
крайові квітки маточкові, плідні,
серединні — тичинкові, з редуко-
ваною маточкою. Плід — сім'янка.
Цвіте у серпні — вересні.
Поширення. Полин естрагон росте
розсіяно в Лісостепу і Степу
по берегах річок та в степових
балках, на пустищах. Культиву-
ють як пряну рослину.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
стеблові верхівки разом з листям
та квітками (Herba Dracunculi).
Зрізані верхівки стебел зв'язують
у пучки й розвішують для сушін-
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ня у затінку на протязі або в
провітрюваному приміщенні.
Штучне сушіння проводять при
температурі до 40°. Сухої трави
виходить 25% . Зберігають у добре
закритих банках або бляшанках.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава рослини
містить ефірну олію (0,1—0,72% ),
каротин (15 мг% ), аскорбінову
кислоту (190 мг% ) та гіркі й ду-
бильні речовини. У складі ефір-
ної олії є сабінен, мірцен, метил-
хавікол, естрагол та ін.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Полин естрагон ви-
користовують як засіб, що стиму-
лює секрецію шлункового соку і
жовчі, підвищує діурез, виявляє
загальнозміцнюючу дію. Настій
трави призначають для покращен-
ня апетиту і травлення, при ката-
рах шлунка, зокрема при хро-
нічних гастритах зі зниженою кис-
лотністю шлункового соку, у разі
водянки, метеоризму й глистяної
інвазії та як протицинготний
засіб. Траву полину естрагону
вживають як пряну приправу до
м'ясних страв, додають для запаху
до м'ясних юшок, використовують
для виготовлення безалкогольних
напоїв і ароматично-пряного оцту,
під час соління огірків і помідорів
та квашення капусти, яблук і
груш. Свіжим зіллям натирають
сире м'ясо й дичину, щоб не
сідали мухи.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (6 г си-
ровини на 200 мл окропу) по третині
склянки 3 рази на день до їди. Вагітним
жінкам вживати препарати полину
естрагону протипоказано.
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ПОЛИН ЗВИЧАЙНИЙ,
чорнобиль;
полынь обыкновенная
Artemisia vulgaris —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Стебла прямі або коло осно-
ви висхідні, гранчасті, здебіль-
шого волотисторозгалужені і
більш чи менш опушені, 0,5—1,5 м
заввишки. Листки чергові, зверху
темно-зелені, голі, знизу — біло-
повстисті, з трохи загнутими до-
низу краями, перистороздільні,
з еліптично-ланцетними або лан-
цетними, пилчастонадрізаними
лопатями; нижні листки — з чере-
шками, серединні і верхні — си-
дячі, верхівкові — 3—5-роздільні
або цілі. Квітки різнорідні, чер-
вонуваті, в оберненояйцевидних
або еліптичних кошиках, що утво-
рюють волотисте суцвіття; крайо-
ві квітки жіночі, з вузькотруб-
частим двозубчастим віночком,
серединні —двостатеві, віночок у
них лійковидно-трубчастий 5-зуб-
частий. Плід — сім'янка. Цвіте
з липня до вересня.
Поширення. Полин звичайний рос-
те по всій території України, на
луках, узліссях, лісових галяви-
нах, біля доріг, у садах та серед
чагарників.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
стеблові верхівки разом з листям
і квітками (Herba Artemisiae
vulgaris} і коріння (Radix Artemi-
siae vulgaris) полину. Зрізані на
початку цвітіння рослини верхів-
ки стебел зв'язують у пучки й роз-
вішують для сушіння у затінку

на протязі або в провітрюваному
приміщенні. Сухої трави виходить
23—24% . Корені викопують восе-
ни, відламують нездерев'янілі м'я-
систі бокові частини, старанно
очищають від землі щітками
(мити не можна!) і швидко
сушать (можна на сонці). Су-
хих коренів виходить 20% . Готову
сировину зберігають у добре
закритих банках або бляшанках.
Строк придатності — 3 роки. Ап-
теки сировину не відпускають.
Хімічний склад. Трава полину
містить ефірну олію (0,1—0,6 % ),
алкалоїди, каротин, аскорбінову
кислоту (у листі до 175 мг% )
і вітаміни групи В, дубильні речо-
вини, гіркі сесквітерпенові лак-
тони (тауремізин та інші), сли-
зисті й смолисті речовини. До
складу ефірної олії трави входять
цинеол, туйон, бронерол, парафін
та альдегіди. У коренях є слизисті,
смолисті й дубильні речовини,
інулін та ефірна олія, до складу
якої входять дигідроматрикаріє-
вий ефір і кетон.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
полину звичайного заспокійливо
діють на нервову систему, при-
гнічують судому, виявляють легку
снотворну та потогінну дію, збуд-
жують апетит і регулюють функ-
ціональну діяльність травного ка-
налу, нормалізують менструаль-
ний цикл, виганяють деякі види
глистів. Відвар трави полину по-
казаний при зниженому апетиті,
млявому травленні, при епілепсії,
неврастенії й інших нервових
захворюваннях та при нервовому
безсонні.
В акушерстві й гінекології відвар
трави полину призначають при
аменореї й гіпоменструальному
синдромі центрального генезу,
при токсикозах вагітних та як за-
сіб, що прискорює і знеболює
пологи, а розведеним у воді від-
варом спринцюються при білях.
Настій трави дають пити породіл-
лям для посилення пологових
виділень. При повній відсутності
менструацій настій трави з корін-
ням (2 столові ложки трави і 1 сто-
лова ложка, або 15 г, коріння,
на 200 мл холодної води, настою-
ють добу) вживають по 1 столо-
вій ложці через кожні 3 години
до появи менструації. Якщо протя-
гом тижня менструація не поч-
неться, то концентрацію настою
збільшують (беруть по 30 г трави
і коріння). Відвар коріння полину
в білому сухому вині вживають
при туберкульозі легень як тоні-
зуючий засіб. При глистяній інва-
зії п'ють настій суміші трави поли-
ну звичайного, квіток ромашки
лікарської і коріння тирличу жов-
того. Для лікування алкоголізму
застосовують настій із суміші
трави полину звичайного і чеб-
рецю плазкого. Трава полину
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звичайного входить до складу
суміші Здренко, яку використо-
вують при лікуванні деяких гаст-
ритів і виразки шлунка. В гомео-
патії траву й коріння полину зви-
чайного застосовують при епілеп-
сії та при різних жіночих хворо-
бах. Цигарки з сухої трави по-
лину палять при бронхіальній
астмі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар трави (3 чайні
ложки сировини на 300 мл окропу)
по півсклянки 3 рази на день; настій
трави (1 столова ложка сировини на
500 мл окропу, настоюють 10 хвилин)
по півсклянки 3 рази на день; відвар
коріння у вині (1 столову ложку з го-
рою сировини на 200 мл вина, варять
10 хвилин, додаючи до відвару, який ще
кипить, 1—2 чайні ложки меду, охолод-
жують) по півсклянки натщесерце;
1 столову ложку суміші (порівну)
трави полину звичайного, квіток ро-
машки лікарської і коріння тирличу
жовтого заварюють в 1 склянці окропу,
настоюють 30 хвилин, проціджують
і п'ють по три чверті склянки вранці
натщесерце і ввечері протягом 3 днів;
1 столову ложку з горою суміші трави
полину звичайного і чебрецю плазкого,
взятих у співвідношенні 1 : 4, варять
5 хвилин у склянці окропу, охолод-
жують, проціджують і п'ють по 1 сто-
ловій ложці 3 рази на день протягом
2—3 місяців (у багатьох хворих уже
через 2 тижні вживання відвару з'яв-
ляється байдужість до спиртних напоїв,
а в декого навіть огида).
ЗОВНІШНЬО — спринцювання розчи-
ном відвару трави (для одного сприн-
цювання 1 склянку відвару розводять
в 1 л теплої кип'яченої води) при
білях.

9 2 6

ПОЛИН ОДНОРІЧНИЙ
полынь однолетняя,
Artemisia annua —
однорічна трав'яниста темно-зе-
лена, на час цвітіння зовсім гола
рослина родини айстрових (склад-
ноцвітих). Має приємний запах.
Стебла прямостоячі, 30—100 см
заввишки, вгорі або нерідко й
від основи розгалужені. Листки
чергові; стеблові листки корот-
кочерешкові (нижні) або сидячі
двоперистороздільні з перисто-
надрізаними частками, яйцевидні;
листки в суцвітті дрібніші й
менш складні, до вузьколінійних
при кошиках. Квітки жовті, різно-
рідні, в кошиках, що утворюють
волотевидне суцвіття; крайові
квітки жіночі, решта — двоста-
теві; спільне квітколоже кошика
голе. Плід — сім'янка. Цвіте у
липні — серпні.

Поширення. Полин однорічний
розсіяно росте по всій території
України як рудеральний бур'ян.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують траву (Herba Аr-
temisiae annuae) або молоде лис-
тя (Folia Artemisiae annuae)
полину. Траву заготовляють в пе-
ріод цвітіння рослини. Сушать її
в затінку на протязі або в добре
провітрюваному приміщенні. Рос-
лина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава полину міс-
тить ефірну олію, до складу
якої входять артемізіакетон, ізо-
артемізіакетон, 1-камфора, ци-
неол, пінен, борнеол, камфен,
кадинен, каріофілен, спирти та
оцтова і масляна кислоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Настій трави полину
однорічного вживають як засіб,
що збуджує апетит. Свіжим соком
лікують коросту.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—настій трави для сти-
мулювання діяльності травних органів
і підвищення апетиту (разова доза —
3—8 г).
ЗОВНІШНЬО — свіжий сік із молодого
листя для змащування уражених
ділянок тіла двічі на день.

9 2 7

полин польовий
полынь полевая
Artemisia campestris —
багаторічна трав'яниста, в моло-
дому віці опушена, пізніше —
гола рослина родини айстрових
(складноцвітих). Має багатого-
лове дерев'янисте кореневище,
від якого відходять квітконосні
й короткі вегетативні пагони.
Квітконосні стебла висхідні або
прямостоячі, 30—60 см заввишки,
бурі або червонаві, біля основи
здерев'янілі. Листки чергові, голі
або майже голі, лише молоді
шовковистоволосисті, двіч і-тричі -
перисторозсічені, з лінійними гос-
трокінцевими частками; верхні —
трироздільні або цілісні, лінійні;
нижні — черешкові, решта — си-
дячі. Квітки жовті або черво-
наві, в яйцевидних, пониклих,
зближених групами або клубоч-
ками кошиках, що утворюють
вузькопірамідальну волоть; кра-
йові квітки маточкові, нитковид-
но-трубчасті, двозубчасті, плідні,
серединні — двостатеві, трубчас-
ті, п'ятизубчасті, неплідні. Плід —
сім'янка. Цвіте у липні — вересні.
Поширення. Росте в соснових,
рідше — в мішаних лісах, на про-
сіках, галявинах, річкових пісках,
сухих луках, уздовж доріг по всій
території України.
Сировина. Використовують траву
(верхівки квітконосних пагонів),
зібрану в період цвітіння рослини.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад ще слабо вивче-
но. Рослина містить ефірну олію.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Відвар трави п'ють
при маткових кровотечах, запа-
ленні сечового міхура, при болях
у животі і «ломоті кісток». Ним
полощуть рот при зубному болі.
Мазь із свіжого подрібненого лис-
тя і свинячого смальцю викорис-
товують для лікування ран і нари-
вів, для змащування ніг при над-
мірній пітливості.
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928
ПОЛИН ПРИМОРСЬКИЙ
полынь приморская
Artemisia maritima —
павутинисто-повстистий півку-
щик родини айстрових (складно-
цвітих). Має міцний гострий за-
пах. Стебла тонкі, 20—40 см зав-
вишки, гіллясті, при основі під-
ведені або майже прямостоячі,
у нижній частині помітно здере-
в'янілі. Листки чергові; нижні —
довгочерешкові, двічі або тричі
перисторозсічені, кінцеві частки
у них лінійні, плоскі, серединні
стеблові — короткочерешкові або
сидячі, одноразово або двічі пе-
ристорозсічені, верхні приквіт-
кові часто більші за китицю, сидя-
чі; покривні листочки при коши-
ках набагато коротші за самі
КОШИКИ. Квітки двостатеві, труб-
часто-дзвониковидні, жовті, зі-
брані по 7—10 у кошики, що утво-
рюють розлогу волоть; гілки та
гілочки суцвіття, як і самі кошики,
звичайно більш-менш пониклі.
Плід — сім'янка. Цвіте у серпні —
вересні.
Поширення. Полин приморський
росте на солончакових грунтах
по узбережжю Чорного та Азов-
ського морів і Сиваша.
Сировина. Для виготовлення ліків
використовують кошики полину
(Flores Artemisiae maritimae), які
добре розвинулися, але ще не
розпустилися. Зрізані вершки сте-
бел швидко (щоб не розпустилися
кошики) сушать, обмолочують і
просівають через сито. Сухих ко-

шиків виходить 10% . Зберігають
їх у добре закритих банках або
бляшанках. Рослина неофіциналь-
на.
Хімічний склад. Кошики полину
приморського містять сесквітер-
пеновий лактон сантонін (0,2—
0,94% ), глікозиди абсинтин і анаб-
синтин, до 1% ефірної олії, голов-
ною складовою частиною якої є
туйол, дубильні речовини, хамазу-
лен, каротин, вітамін С і В6 та
янтарну і яблучну кислоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Найчастіше полин
приморський використовують як
засіб, що має глистогінні власти-
вості. Вживають його у вигляді
настою або порошків з кошиків,
змішаних з медом. Поряд з цим на-
стій з кошиків дають всередину
для стимулювання діяльності
травних органів і підвищення
апетиту, при туберкульозі легень
та при мізерних і нерегулярних
менструаціях. Припарки з коши-
ків полину прикладають на забиті
місця і на ділянки ураження
шкіри раком, до мозолів і боро-
давок.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— порошки з кошиків
у суміші з медом (10 г сировини змішу-
ють з 100 г меду) при глистяній ін-
вазії ; настій кошиків (1 чайна ложка
сировини на 400 мл окропу, настою-
ють до охолодження, проціджують) по
чверті склянки 3 рази на день за 30
хвилин до їди.
ЗОВНІШНЬО — припарки на уражені
ділянки тіла 1—2 рази на день.

929
ПОЛИН ЦИТВАРНИЙ,
цитварне насіння, цитварні
квітки,
полынь цитварная
Artemisia cina —
півкущик родини айстрових
(складноцвітих). Має специфіч-
ний камфорний запах. Стебла
прямостоячі, 30—50 см заввишки,
у нижній частині помітно зде-
рев'янілі, спочатку волосисті, зго-
дом голі, гладенькі, з жовтува-
тою корою; гілочки тоненькі,
відходять під гострим кутом.
Листки чергові, в молодому віці
павутинисто-волосисті, пізніше
майже голі, сіро-зелені; нижні —
довгочерешкові, двічіперистороз-
січені, з довгими товстуватими
тупими вузьколінійними частка-
ми, на час цвітіння відмирають,
серединні стеблові — коротко-
черешкові або сидячі, трироз-
дільні; верхні — сидячі, прості,
лінійні; покривні листочки при
кошиках коротші за них. Квітки
двостатеві, трубчасто-дзвонико-
видні, жовті або пурпурові, зіб-
рані по 3 — 6 у прямостоячі ко-
шики, що утворюють вузькопіра-
мідальну волоть. Плід — сім'янка.
Цвіте у вересні.

Поширення. Полин цитварний —
ендемічна рослина Середньої
Азії (Південний Казахстан, Тад-
жикистан), де росте суцільними
заростями в напівпустельних сте-
пах і по долинах річок.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
кошики полину (Flores Сіпає), які
добре розвинулися, але ще не
розпустилися. Зрізані вершки сте-
бел швидко сушать, обмолочують
і просівають через сито. Строк
придатності — 3 роки. Зберігають
у добре закритих банках або
бляшанках, дотримуючись правил
зберігання отруйних рослин. Си-
ровина продасться в аптеках.
Хімічний склад. Кошики полину
цитварного містять сесквітерпе-
новий лактон сантонін (до 7% ),
дубильні, гіркі і барвні речовини,
яблучну і оцтову кислоти, бетаїн
і холін та до 3% ефірної олії,
головною складовою частиною
якої є цинеол (70—80% ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Головною діючою
речовиною полину є сантонін,
який виявляє протиглистяну дію.
Зважаючи на це, порошки з коши-
ків рослини застосовують як засіб,
що виганяє круглих глистів, особ-
ливо аскарид і гостриків. Прий-
мають кошики в суміші з цукром,
медом, варенням чи сиропом
після відповідної підготовки хво-
рого. Настій кошиків має анти-
септичні, протизапальні та боле-
тамувальні властивості. Його ви-
користовують для натирання при
м'язовому і суглобовому ревма-
тизмі, невралгіях і люмбаго.
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Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — порошки з кошиків
(«цитварне сім'я») в суміші з медом для
виганяння круглих глистів (у перший
день призначають дієту, на ніч — про-
носне, на другий і третій день дають
«цитварне сім'я» 3 рази на день за
півтори — дві години до їди в дозах:
від 1 до 3 років — 0,25— 0,75 г, від 4
до 6 років — 1 —1,5 г, від 7 до 9 років —
1,75—2,25 г, від 10 до 14 років — 2,5—
3.5 г, у віці 15 років — 4 г, дорослим —
по 5 г на прийом; на ніч призначають
проносне). Треба пам'ятати, що полин
цитварний належить до отруйних рос-
лин, тому ліки з нього треба суворо
дозувати.

9 3 0

полинок —
багаторічна трав'яниста білувато-
повстиста рослина родини айстро-
вих (складноцвітих). Те саме, що
й полин австрійський.

931
ПОЛЬОВА ГОРОБИНКА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й пижмо зви-
чайне.

932
ПОЛЬОВЕ МИЛО —
однорічна розпростерта жовтаво-
зелена рослина родини гвоздико-
вих. Те саме, що й остудник голий.

933
ПОЛЬОВИЙ КРІП —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Те саме, що й
горицвіт весняний.

934

ПОЛЬОВІ ЗІРКИ —
невеличка (8—25 см заввишки)
трав'яниста гола рослина родини
первоцвітих. Те саме, що й курячі
очка польові

935

ПОМПЕЛЬМУС
ГРОНОВИДНИЙ —
вічнозелене дерево роду цитрус
родини рутових. Те саме, що й
грейпфрут.

9 3 6
ПОРАННИК —
багаторічна трав'яниста рослина
родини подорожникових. Те саме,
що й подорожник ланцетолистий.

937

ПОРІЗНИК —
багаторічна трав'яниста рослина
родини подорожникових. Те саме,
що й подорожник ланцетолистий.

938
ПОРТУЛАК ГОРОДНІЙ
портулак огородный
Portulaca oleraceae —
однорічна трав'яниста рослина
родини портулакових. Стебла м'я-
систі, простерті, 10—30 см завдов-
жки, від основи розгалужені.
Листки сидячі, клиновидно-обер-
ненояйцевидні, видовженоклино-
видні, лопатковидні, тупі; ниж-
ні — розміщені спірально, верх-
ні — супротивні. Квітки двостате-
ві, сидячі, 3—5-пелюсткові, жовті,
зібрані по 1—3 в розвилках
стебла або в пазухах листків.
Плід — коробочка. Цвіте у черв-
ні — вересні.
Поширення. Росте по всій тери-
торії України як бур'ян.
Сировина. Використовують траву
і насіння. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Листки містять
аскорбінову кислоту (до 300 мг% ),

каротин, органічні кислоти, цук-
ри, глікозиди, алкалоїди (0,03% ),
смолисті і слизисті речовини,
жир (0,4—0,5% ), білки та міне-
ральні солі. В насінні є жирна
олія, до складу якої входять
гліцериди лінолевої, пальмітино-'
вої, стеаринової та інших жирних
кислот.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В науковій медицині
насіння і траву використовують
як глистогінний засіб. Настій або
відвар трави можна використову-
вати як замінник адреналіну.
Експериментально доведено, що
препарати рослини сприяють по-
силенню серцевого ритму, підви-
щенню артеріального тиску при
значному звуженні судин. Значно
ширше використовують П. г. в на-
родній медицині. Свіжим соком
рослини лікують хвороби очей,
а свіжа трава у вигляді салатів —
чудовий засіб проти цинги. Настій
трави п'ють як сечогінний засіб,
при хворобах печінки і нирок, при
дизентерії та як антитоксичний
засіб. У поєднанні з іншими рос-
линами траву портулака город-
нього використовують проти ста-
тевого безсилля у чоловіків.
Зовнішньо свіжий сік або настій
трави використовують як раноза-
гоювальний засіб, при трихомо-
надному кольпіті. Насіння вико-
ристовують як засіб, що добре
очищає організм, і при лікуванні
лускатого лишаю.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 столо-
ва ложка свіжої трави на 1 склянку
окропу) по 1—2 столові ложки 4 рази
на день.
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939
ПОРХАВКА ГІГАНТСЬКА
дождевик гигантский
Calvatia gigantea, синоніми:
Lasiosphaera gigantea, Langer-
mania gigantea —
гриб родини лікопердових. Пло-
дове тіло кулясте або овально-
кулясте, гладеньке, спочатку біле,
пізніше буріє, 15—35 (50) см у ді-
аметрі. М'якуш молодого гриба
білий, пізніше стає бежуватим,
пурпурово-бурим, чорно-бурим,
порохнявим.

Поширення. Росте на пасовищах,
у садах і листяних лісах по всій
території України.
Заготівля і зберігання. Збирають
порхавку гігантську у серпні —
жовтні. Придатні для вживання
лише молоді, з білим м'якушем
гриби. Використовують свіжими і
сушать про запас тільки в день
збирання, поки м'якуш чисто-бі-
лий. Перед сушінням плодові тіла
подрібнюють на тонкі скибочки.
Хімічний склад. М'якуш свіжого
гриба містить антибіотик кальва-
цин, понад 5% білків, у т. ч. близь-
ко 4% засвоюваних.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Виділений з плодо-
вого тіла порхавки гігантської
кальвацин має протипухлинні
властивості. В народній медицині
П. г. використовують як крово-
спинний і дезинфікуючий засіб.

940
ПРИВОРОТЕНЬ БЛИСКУЧИЙ
манжетка сверкающая
Alchemilla gracilis, синонім —
A. micans —
багаторічна трав'яниста темно-зе-
лена рослина родини розових.
Стебла 5—20 см завдовжки, дугу-
вато підведені або майже розпро-
стерті, густо опушені. Прикоре-
неві листки довгочерешкові, нир-
ковидні або майже округлі, по
краю густоволосисті, знизу опу-
шені по головних жилках, трохи
хвилясті або майже плоскі, з 9,
рідше —з 11 напівяйцевидними
або трикутними лопатями, зубці
по краю лопатей порівняно ве-
ликі, в кількості 11 або 19;
стеблові листки дрібні, коротко-
черешкові. Квітки дрібні, двоста-
теві, жовтаво-зеленаві, безпелю-
сткові, зібрані в пухкі клубочки,
що утворюють щитковидно-воло-
тевидне суцвіття. Плід — сім'яні
ка. Цвіте у травні — липні.
Поширення. Росте на луках, узліс-
сях, у гаях, у розріджених сосно-
вих і мішаних лісах на Прикар-
патті, на Поліссі та в Лісостепу,
у Степу — лише в північно-схід-
ній частині.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують траву, зібрану під час цві-
тіння рослини. Сушать під наме-
том або в приміщенні, яке добре
провітрюється. Сухої сировини
виходить 20 % . Зберігають у су-
хому місці.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить
дубильні (6—8% ) і гіркі речови-
ни, аскорбінову кислоту та інші
речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Настій трави П. б.
п'ють при проносах, шлункових
коліках, ентероколіті, при дис-
менореї. Як зовнішній засіб настій
трави використовують при білях
у жінок, при нежиті і кровотечах
з носа.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (1 столова лож-
ка подрібненого листя на 300 мл окропу,
нагрівають до кипіння, настоюють
1 годину, проціджують) по 1 столовій
ложці через кожні 2 години.
ЗОВНІШНЬО — настій (готують, як у
попередньому прописі) для промивань
та спринцювань.

941
ПРИВОРОТЕНЬ ЗВИЧАЙНИЙ
манжетка обыкновенная
Alchemilla vulgar is —
багаторічна трав'яниста рослина
родини розових. Стебло сланке,
розгалужене, 10—30 см заввишки.
Листки складчасті, по краю зазуб-
рені; прикореневі — довгочереш-
кові, нирковидні, глибоко роз-
січені на 7—9 лопатей, зібрані
в розетку, стеблові — 5—б-лопа-
теві, майже сидячі. Квітки дрібні,
жовто-зелені, безпелюсткові, зі-
брані в клубочки, що утворюють
щитковидно-волотевидне суцвіт-
тя. Плід — сім'янка. Цвіте у черв-
ні — серпні.
Поширення. Росте по всій терито-
рії України на луках, у гаях, на
межах, по узліссях.
Заготівля і зберігання. Використо-
вують траву (Herba Alchemil-
lae vulgaris), зібрану під час
цвітіння рослини. Сушать під на-
метом або в приміщенні, яке добре
провітрюється. Сухої сировини
виходить 20% . Зберігають у сухо-
му місці. Рослина неофіципальна.
Хімічний склад. Листки містять
дубильні речовини (0,8%), аскор-
бінову кислоту (до 210 мг% ),
фітостерин, смолисті речовини
та цукри.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
траву П. 3. використовують як
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в'яжучий і сечогінний засіб: внут-
рішньо — при нестравленні шлун-
ка, проносах, здутті кишечника
і в'ялій перистальтиці кишок,
при набряках та при діабеті;
зовнішньо — як протизапальний
і почасти антисептичний засіб,
при хворобах жіночих статевих
органів (білі, надмірні менструа-
ції, зниження функції яєчників),
запаленні очей, укусах комах,
нежиті і кровотечах з носа, а та-
кож для лікування чиряків і гній-
них ран. До лікувально-профілак-
тичного харчового раціону вклю-
чають салати з молодого листя
цієї рослини.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— відвар трави (10 г
сировини на 200 мл окропу) по чверті
склянки 4 рази на день; салат —
помите молоде листя П. з. занурюють
на 1 хв в окріп, прохолоджують,
подрібнюють, змішують з подрібнени-
ми зеленою цибулею і хроном, солять,
заправляють вершками (на 150 г листя
П. з. беруть 25 г цибулі, 15 г хрону,
20 г вершків, сіль).
ЗОВНІШНЬО — відвар трави (готують,
як у попередньому прописі) для проми-
вань, компресів, примочок і спринцю-
вань.

9 4 2

ПРИМУЛА —
багаторічна кореневищна трав'я-
ниста рослина родини первоцві-
тих. Те саме, що й первоцвіт
весняний.

943
ПРИЧЕПА —
однорічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й череда три-
роздільна.

9 4 4

ПРОСКУРНЯК —
багаторічна повстистоопушена з
міцним розгалуженим кореневи-
щем і м'ясистими довгими коре-
нями рослина родини мальвових.
Те саме, що й алтея лікарська.

945
ПРОЧИТАН —
вічнозелена рослина-ліана роди-
ни аралієвих. Те саме, що й плющ
звичайний.

946
ПРЯМИК —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Те саме, що й зозулинець шо-
ломоносний.

947
ПСОРАЛЁЯ КІСТЯНКОВА
псорален костянковая
Psoralea drupacea —
багаторічна трав'яниста рослина
родини бобових. Стебла числен-
ні, прямі, 40—150 (200) см зав-
вишки, у верхній частині роз-
галужені, при основі дерев'яні-
ючі, злегка ребристі, вкриті бі-
луватими простими волосками і
коричневими крапчастими залоз-
ками. Листки чергові, черешкові.,
прості або в нижній частині
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стебла трійчасті, знизу волосисті,
з обох боків з крапчастими за-
лозками, клейкі. округлі або
овальні, великозубчасті. Квітки
двостатеві, неправильні, 4 — 7 мм
завдовжки, зібрані в одиничні
пазушні багатоквіткові колосо-
видні китиці; віночок метелико-
вий, білувато-ліловий. Плід — біб.
Цвіте у червні — серпні. Плоди
дозрівають у липні — вересні.
Поширення. Псоралея кістянкова
росте в республіках Середньої
Азії і в Південному Казахстані,
головним чином на лесовій під-
гірній рівнині, в передгір'ях і
низькогір'ях, де інколи утворює
майже чисті зарості. Часто трап-
ляється як бур'ян на незрошу-
ваних полях.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
плоди псоралеї (Fructus Psora-
leae), які заготовляють з кінця
червня до вересня (роботи по за-
готівлі проводять у захисних
рукавицях, щоб уникнути опіків
шкіри). Зібрані плоди відразу су-
шать на сонці на відкритих май-
данчиках. Готову сировину збе-
рігають у сухих приміщеннях
з доброю вентиляцією. Строк
придатності — 3 роки. Використо-
вують сировину для виготовлен-
ня препарату псоралену. В натив-
ному вигляді рослину не вико-
ристовують.
Хімічний склад. Плоди псоралеї
містять фурокумарини псорален
і ізопсорален (ангеліцин), ефірну
і жирну олії, речовини з естро-
генними властивостями (друпа-
цин, друпанін).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарат псорален
являє собою природну суміш
фурокумаринів — псоралену та
ізопсоралену і належить до фото-
сенсибілізуючих засобів. Засто-
сування псоралену показане при
гніздовому й тотальному обли-
сінні та при вітиліго (альбінізм).
Побічні явища і протипоказан-
ня такі самі, як і при застосуван-
ні бероксану (див. статтю Па-
стернак посівний).
Лікарські форми і застосування. Псо-
рален (Psoralenum) призначають усе-
редину дорослим по 0,005; 0,01 або
0,02 г щодня 2—3 рази на день за
30 хвилин до їди. Добові дози: для до-
рослих 0,04—0,06 г; для дітей віком
від 5 до 10 років — 0,01 г, від 10 до
13 років — 0,015 г, від 13 до 16 років —
0.02 г. Поряд з прийомом усередину
змащують депігментовані або позбав-
лені волосся ділянки шкіри 0,1 %-ним
розчином препарату щодня або через
день, на ніч або за 2—3 години до
опромінення ртутно-кварцокою лам-
пою. Режим опромінення такий самий,
як І при застосуванні бероксану. Вліт-
ку можлива заміна опромінення ртут-
но-кварцовою лампою сонячним світ-
лом. Тривалість курсу лікування 3 —
3,5 місяця; при необхідності признача-
ють повторні курси (2—3 курси) з ін-
тервалами між ними один — півтора
місяця.

948
ПУЕРАРІЯ ЛОПАТЕВА,
пуерарія шорстка;
пуэрария лопастная
Риеrаrіа lobata, синонім —
P. hirsuta —
багаторічна рослина родини бо-
бових. Ліана з дерев'янистими
опушеними стеблами до 12 см
у діаметрі і 1 — 3 м завдовжки.
Листки трійчасті. Листочки 14—
20 см завдовжки, на довгих опу-
шених черешках; бокові — ок-
руглі, верхівкові -— ромбічні.
Квітки зигоморфні (див. Зиго-
морфна квітка); фіалково-рожеві,
в багатоквіткових пазушних ки-
тицях. Плід — біб. Цвіте у липні —
жовтні.

Поширення. В дикому стані росте
на Далекому Сході. В Криму ви-
рощують як декоративну росли-
ну. Дичавіє.
Сировина. Використовують усю
рослину: кореневище, листя, квіт-
ки, боби. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Кореневища міс-
тять крохмаль, вуглеводи діадзин
і діадзеїн, кумарини; у листках
і бутонах є флавоноїди, аспа-
рагін, аденін, масляна і глютамі-
нова кислоти; в насінні — алка-
лоїди, гістидин, кемпферол і
крохмаль (до 40 % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У вітчизняній і зару-
біжній народній медицині П. л.
широко використовують. Квітки
і корені використовують як пото-
гінний, протигарячковий і про-
типростудний засіб. Окрім зга-
даного, препарати квіток реко-
мендують як кровоспинний, спра-
готамуючий і витвережуючий за-
сіб, при ентероколітах та зло-
якісних пухлинах, а препарати
коренів — як відхаркувальний за-
сіб при кашлі. Настій або відвар
листя вважають ефективним про-
тиблювотним і сечогінним засо-
бом, вживають при головних
болях у хворих на гіпертонію.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО настій (10 г подріб-
неної сировини заварюють склянкою
окропу, залишають охолоджуватися,
проціджують) по 1/3 склянки 3 рази
на день; відвар 110 г подрібненої
сировини на 200 мл окропу, кип'ятять
15 хв., настоюють 45 хв. і проціджують)
по 2 столові ложки 3 — 4 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — відвар (готують, як у
попередньому прописі} для лікування
захворювань шкіри.

949
ПУЕРАРІЯ ШОРСТКА —
багаторічна рослина родини бо-
бових. Те саме, що й пуерарія
лопатева.

950
ПУСТИРНИК ЗВИЧАЙНИЙ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Те саме, що
й собача кропива звичайна.

951
ПУСТОДУЙ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й кульбаба
лікарська.
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952

ПУХІВКА ШИРОКОЛИСТА
пушица широколистная
Eriophorum latifolium —
багаторічна трав'яниста рослина
родини осокових. Стебло пряме,
тупотригранне, 15—70 см зав-
вишки. Листки лінійно-ланцетні,
3—8 мм завширшки, плоскі, тро-
хи кілюваті, на верхівці — три-
гранні, з піхвами. Квітки двоста-
теві, в багатоквіткових яйцевид-
них, поникаючих після цвітіння
колосках (їx 5—12), що утворю-
ють на верхівці стебла зонтико-
видне суцвіття; ніжки колосків
округлі або тригранні, шорсткі.
Колоскові луски довгасті, зеле-
наво-чорні, з однією жилкою.
Оцвітинні щетинки численні, на,
кінці розгалужені, при плодах
розростаються і утворюють пуч-
ки білих волосків — пухівки.
Плід — тригранний горішок. Цві-
те у травні - червні.
Поширення. Пухівка широколиста
зустрічається переважно в Кар-
патах і на Поліссі, в Лісостепу —
розсіяно. Росте на осоково-мо-
хових болотах.

Сировина. Для медичних потреб
використовують сушену траву,
зібрану в період цвітіння росли-
ни, і пухнасті колоски, які заго-
товляють у серпні. Рослина не-
офіцинальна.
Хімічний склад пухівки широко-
листої ще не вивчено. Відомо
лише, що в рослині є значна кіль-
кість кремнію.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Настій трави вжива-
ють як сечогінний і послаблю-
ючий засіб при тривалих запорах
і затримці сечі. Чай із пухнастих
колосків вважається кровоочис-
ним, потогінним і відхаркуваль-
ним засобом. Його п'ють при
простудах і кашлі, при проно-
сах, катарах кишок і запаленні
м'язів, при ревматизмі, подагрі
та шкірних хворобах і використо-
вують для промивання ран.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 сто-
лова ложка сировини на 200 мл окропу,
настояти 1 годину, процідити) по 1 сто-
ловій ложці 3—4 разіи на день; настій
колосків (1 столова ложка сировини
на 200 мл окропу, настояти 10 хвилин,
процідити) по 2 склянки на день
ковтками.

9 5 3
ПШІНКА ВЕСНЯНА
чистяк весенний
Ficaria verna —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Стебло 9—
30 см заввишки, висхідне, просте
або вгорі розгалужене, з пучком
бульбовидно потовщених додат-
кових коренів при основі і з бі-
лими видовженими вивідковими
бруньками в пазухах листків.
Листки з полиском, цілісні, окру-
гло-серцевидні або яйцевидно-
серцевидні, здебільшого виїмча-
сто-зарубчасті; нижні — довгоче-
решкові, середні й верхні — на
коротших черешках. Квітки дво-
статеві, правильні, 2,5—3,5 см
у діаметрі, по одній на верхівці
стебла і гілок; віночок роздільно-
пелюстковий, з 8 —10 видовжени-
ми оберненояйцевидними жовти-
ми з полиском пелюстками, при
основі яких є медова залозка,
вкрита лусочкою. Плід — збірна
сім'янка. Цвіте у квітні — травні.

Поширення. Пшінка весняна ро-
сте по всій території України
в листяних і мішаних лісах, серед
чагарників.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
надземну частину (траву) або
всю рослину (трава разом з ко-
рінням). Заготовляють сировину
в період цвітіння рослини; сушать
під укриттям на вільному повітрі,
на горищі або в добре провітрю-
ваному приміщенні. Молоде лис-
тя споживають свіжим. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. У свіжому листі
рослини є сапонін, протоанемо-
нін, анемонін (у висушеному
листі), аскорбінова кислота (до
190 мг% ), каротин (5,2 мг% ).
Кореневі бульби містять крох-
маль (13,5 % ), цукри (10 % |.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Пшінку звичайну за-
стосовують як сечогінний, легкий
проносний, відхаркувальний, кро-
воочисний і ранозагоювальний
засіб. Відвар трави з корінням
п'ють при вуграх, шкірних виси-
пах, золотусі, при запорах і гемо-
рої та від кашлю. Настоєм трави
полощуть рот при гінгівітах і сто-
матитах, промивають рани і ви-
разки. З молодого листя готують
вітамінні «кровоочисні» салати,
юшки, зелені та холодні борщі.
Слід пам'ятати, що після цвітіння
рослина стає отруйною і надмір-
не вживання її у вигляді салатів
чи галенових препаратів може
призвести до отруєнь.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар цілої рослини
(1 столова ложка сировини на 2 склян-
ки води або сироватки, нагрівати на
водяній бані 2—3 години) по 1 столовій
ложці 3—4 рази на день; вітамінні
«кровоочисні» салати із пшінки: порі-
зану кусочками варену картоплю по-
сипають подрібненим листям пшінки,
заправляють сіллю, олією, оцтом або
гірчицею (на 200 г вареної картоплі
беруть 100 г листя пшінки і 20 г олії,
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сіль, оцет або гірчицю— на смак);
свіжозібране листя пшінки бланшують
4—5 хвилин у киплячій воді, виймають,
трохи підсушують, дрібно січуть, при-
крашають кусочками варених яєць,
додають оцет, солять, заправляють
вершками (на 120 г листя пшінки
беруть двоє яєць, 40 г вершків, сіль
і оцет — на смак).
ЗОВНІШНЬО — полоскання і проми-
вання настоєм трави (1 столова ложка
сировини на 200 мл окропу, кип'ятити
,5 хвилин), змащування гемороїдальних
вузлів маззю (розтерте до однорідної
маси листя пшінки змішують з вершко-
вим маслом у співвідношенні 1:1).

954
П'ЯДИЧ АЛЬПІЙСЬКИЙ —
багаторічна вічнозелена трав'я-
ниста рослина родини плаунових.
Те саме, що й плаун альпійський.

955
П'ЯДИЧ БАРАНЕЦЬ —
багаторічна вічнозелена трав'я-
ниста рослина родини плаунових.
Те саме, що й плаун баранець.

956

П'ЯДИЧ БУЛАВОВИДНИЙ —
багаторічна вічнозелена трав'я-
ниста рослина родини плаунових.
Те саме, що й плаун булавовид-
ний.

957
П'ЯДИЧ ДВОГОСТРИЙ —
багаторічна вічнозелена трав'я-
ниста рослина родини плаунових.
Те саме, що й плаун двогострий.

958
П'ЯДИЧ ЗАПЛАВНИЙ —
багаторічна вічнозелена трав'я-
ниста рослина родини плаунових.
Те саме, що й плаун заплавний.

9 5 9

П'ЯДИЧ КОЛЮЧИЙ —
багаторічна вічнозелена трав'я-
ниста рослина родини плауно-
вих. Те саме, що й плаун колю-
чий.

9 6 0

П'ЯТИПЕРСНИК —
багаторічна трав'яниста рослина
родини розових. Те саме, що
й перстач білий.

961
РАБАРБАР —
багаторічна трав'яниста рослина
родини гречкових. Те саме, що
й ревінь тангутський.

962
РАЙ-ДЕРЕВО —
кущ або невелике (2—3 м зав-
вишки) дерево родини сумахо-
вих. Те саме, що й скумпія зви-
чайна.

963
РАЙ-ЦВІТ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й пижмо зви-
чайне.

964

РАК БЕРЕЗИ —
багаторічний паразитичний гриб
родини гіменохетових. Те саме,
що й березовий гриб.

965
РАКОВІ ШИЙКИ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини гречкових. Те саме, що
й гірчак зміїний.

966
РАННИК ВУЗЛУВАТИЙ
норичник узловатый
Scrophularia nodosa —
багаторічна трав'яниста рослина
родини ранникових. Має м'ясис-
те, бульбоподібно потовщене ко-
реневище. Стебло прямостояче,
просте, 40—100 см заввишки,
гострочотиригранне, гладеньке,
іноді на верхівці трохи зало-
зисте. Листки супротивні, че-
решкові, видовжено-яйцевидно -
довгасті або ланцетно-довгасті,
пилчасті, гострі, 5—16 см завдовж-
ки і 2—8 см завширшки. Квітки
дрібні, двостатеві, неправильні, зі-
брані у ДОВГе ВОЛОТИСТе СУЦВІТТЯ;
віночок зеленаво-бурий, глечи-
ковидно-дзвониковидний, з май-
же двогубим п'ятилопатевим від-
гином і з нижньою лопаттю, яка
відігнута донизу, верхня частина
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і спинка буро-червоні. Чашечка
в 2,5—4 рази коротша за віночок.
Плід — коробочка. Цвіте з трав-
ня до серпня.
Поширення. Ранник вузлуватий
росте по всій території України
(на півдні рідше) на луках, серед
чагарників, у лісах.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків, використовують
траву (Herba Scrophulariae nodo-
sae) і кореневище (Rhizoma Scro-
phulariae nodosae). Траву заготов-
ляють в період цвітіння рослини,
зрізуючи верхівки стебел завдов-
жки ЗО см. Кореневища копають
восени. Зібрану сировину сушать
у затінку на вільному повітрі
або в приміщенні, яке добре про-
вітрюється. Сухої сировини ви-
ходить 20 % . Зберігають у щільно
закритих банках або бляшанках,
дотримуючись правил зберігання
отруйних рослин. Рослина неофі-
цинальна.

Хімічний склад. У траві й коре-
невищах рослини є алкалоїди,
отруйний сапонін, флавоноїд ге-
сперидин, дубильні й смолисті
речовини та органічні кислоти
(масляна, корична, яблучна).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. При призначенні все-
редину препарати ранника вуз-
луватого виявляють дермото-
нічну, протиалергічну, болета-
мувальну і протисвербцеву дію.
Зважаючи на це, настій корене-
вищ п'ють при сверблячих виси-
пах на шкірі й запаленні лімфа-
тичних вузлів, а настій трави —
при кропив'янці. Крім того, на-
стій кореневищ рекомендується
при скрофульозі, зобі, ново-
утвореннях і суглобовому рев-
матизмі. При зовнішньому засто-
суванні препарати ранника ву-
злуватого діють протизапально,
тамують біль, заспокоюють свер-
біння, прискорюють гоєння ран.
Настій кореневищ використову-
ють для компресів (2—3 рази на
день при фурункулах і свербінні
шкіри), примочок (2—3 рази на
день при геморої) і полоскання
(при ангінах). Свіжу потовчену
траву або порошок із сушеної
трави використовують для гоєння
ран. Припарки з сушеної трави
застосовують при абсцесах, У го-
меопатії використовують есенцію
з свіжої трави.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — 1 чайну ложку коре-
невищ настоюють до охолодження на
склянці окропу і одержаний настій
випивають за день ковтками; 5 г трави
настоюють до охолодження на склянці
окропу і одержаний настій випивають
протягом дня за 3 прийоми.
ЗОВНІШНЬО — полоскання, примочки
і компреси з відвару кореневищ (2 чай-
ні ложки сировини на 200 мл окропу,
варити 20 хвилин, процідити). При-
таманні ранникові токсичні властиво-
сті потребують обережності при вико-
ристанні його.

967
РАПОНТИКУМ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й великоголов-
ник сафлоровидний.

9 6 8

РДЕСНИК ПЛАВУЧИЙ,
рдест плавающий
Potamogeton natans —
багаторічна трав'яниста плавуча
рослина родини рдесникових.
Стебло циліндричне, слаборозга-
лужене, 50—120 см завдовжки.
Листки чергові, цілокраї, на дов-
гих черешках; плавучі — довга-
сті, занурені — ланцетні, непро-
зорі. Квітки правильні, двоста-
теві, чотиричленні, зеленаво-жов-
таві, в густому циліндричному
колосовидному суцвітті завдовж-
ки 4—5 см; квітконос до 10 см
завдовжки. Плід кістянковидний,
4—5 см завдовжки, обернено-
яйцевидний, з тупуватим кілем
на спинці. Цвіте у червні —
серпні.
Поширення. Рдесник плавучий
росте розсіяно по всій території
України в стоячих і повільно
текучих водах.
Сировина. Для виготовлення лі-
ків використовують сушену тра-
ву рдесника, яку заготовляють
в період цвітіння рослини. Росли-
на неофіцинальна.
Хімічний склад вивчено ще недо-
статньо. Відомо лише, що листя

рослини містить каротиноїд ро-
доксантин і аскорбінову кислоту
(49,8 мг% ). У насінні є алкалоїди.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рдесник плавучий
виявляє протизапальну, в'яжучу
і протисвербіжну дію. Всереди-
ну настій трави дають при киш-
кових коліках, проносі, свербля-
чих висипах на шкірі, при ранах
і виразках, ускладнених запаль-
ними процесами. Есенцію з сві-
жої рослини використовували в
гомеопатії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— настій трави (1 сто-
лову ложку сировини настоюють 2 го-
дини на склянці окропу, проціджують)
по 1 столовій ложці 3—4 рази на день.

РЕВІНЬ ПАЛЬЧАСТИЙ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини гречкових. Те саме, що
й ревінь тангутський.

9 6 9
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РЕВІНЬ ТАНГУТСЬКИЙ,
ревінь пальчастий, рабарбар,
китайський рапонтик;
ревень тангутский
Rheum palmatum —
багаторічна трав'яниста рослина
родини гречкових. Має коротке
багатоголове, зверху темно-буре,
на зломі яскраво-жовте корене-
вище з кількома товстими м'яси-
стими коренями. Стебла прямі,
150—250 см заввишки, порожнис-
ті, борозенчасті, з червонавими
цяточками і смужками. Прико-
реневі листки великі (до 75 см
у діаметрі), широкояйцевидні, 5—
7-лопатеві, зверху з розсіяними
дрібними ворсинками, зісподу —
по всій поверхні густо опушені
довгими волосками, на довгих
(до 30 см) циліндричних, часто
червонавих черешках, зібрані ро-
зеткою; лопаті листків загостре-
ні, нерівновеликонадрізані. Стеб-
лові листки чергові, дрібніші
(до 10 см у діаметрі), з короткими
черешками і округлими паль-
часторозсіченими пластинками.
Квітки двостатеві, правильні, в
багатоквіткових волотистих су-
цвіттях; оцвітина проста, віночко-
видна, шестироздільна, білува-
то-рожева або червона. Плід —
тригранний ширококрилатий ко-
ричнювато-червоний горішок.
Цвіте у липні.

Поширення. Батьківщина ревеню
тангутського — гірські ліси цен-
трального Китаю. На території
України його культивують як лі-
карську рослину.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
коріння й кореневища ревеню
(Radix Rhei). Збирають коріння
у вересні, викопуючи чотириріч-
ні рослини; з нього обтрушують
землю, звільняють його від над-
земної частини, миють у хо-
лодній воді, очищають від ушкод-
жених частин, ріжуть на куски
розміром 10—12 см, при необ-
хідності розщеплюють уздовж
і сушать. Штучне сушіння про-
водять при температурі 60° після
попереднього пров'ялювання. Го-
тову сировину зберігають у су-
хому провітрюваному приміщен-
ні без доступу світла. Строк при-
датності — 5 років.
Хімічний склад. Коріння й коре-
невища ревеню тангутського міс-
тять антраглікозиди (понад 5 % )
та їхні аглікони й первинні фор-
ми — антраноли, дубильні (до
12 % ), смолисті й пектинові ре-
човини, крохмаль, глюкозу, га-
лову і коричну кислоти та значну
кількість оксалату кальцію. До
складу антраглікозидів входять
глюко-реум-емодин (глюкозид
реумемодину), хризофанеїн (глю-
козид хризанолу), реохризин
(глюкозид фісціону) і глюко-

алое-емодин (глюкозид алое-емо-
дину).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Головними діючими
речовинами цієї рослини є антра-
глікозиди й дубильні речовини.
Антраглікозиди, розщеплюючись
у товстому кишечнику, утворю-
ють реїн, реумемодин і хризофа-
нову кислоту, які подразнюють
нервові закінчення кишкової
стінки і спричинюють проносну
дію. Дубильні речовини виявля-
ють в'яжучу й протизапальну
дію. Біологічна дія ревеню за-
лежить від дози: у великих дозах
він діє як послаблюючий засіб
(наслідок настає через 8—10 го-
дин), при малих дозах спостері-
гається протипроносний ефект.
Послаблююча і в'яжуча дії зале-
жать і від того, який розчинник
використовується при вигото-
вленні препаратів: у водних пре-
паратів переважає подразне ді-
яння (антраглюкозиди добре роз-
чинні у воді), у спиртових — в'я-
жуче (таноглюкозиди краще роз-
чиняються у спирті). Галенові
препарати ревеню мають і жовчо-
гінні властивості. Призначається
ревінь переважно хворим похи-
лого віку і дітям як послаблю-
ючий засіб при атонії кишечника,
метеоризмі і при хронічних запо-
рах. Дозу добирають індивіду-
ально. В невеликих дозах (0,05—
0,2 г) ревінь допомагає при дис-
пепсії та катарі шлунка з недо-
статньою кислотністю. Вживання
препаратів ревеню протипоказа-
не при гострому апендициті й хо-
лециститі, гострому перитоніті,
непрохідності кишок і кровоте-
чах із шлунково-кишкового трак-
ту та при вагітності. Слід уни-
кати їх при подагрі, катарах се-
чового міхура й оксалурії. Три-
вале вживання ревеню веде до
посилення запорів.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — таблетки ревеню (Та-
bulettae radicis Rhei) по 1—2 таблетки
на прийом при запорах, на ніч після
їди; екстракт ревеню сухий (Extractum
Rhei siccum) від 0,1 до 1—2 г на прийом
залежно від віку; настойку ревеню
гірку (Tinctura Rhei amara) по 1/2 —
1 чайній ложці 2 рази на день перед
їдою при атонії кишечника, метеориз-
мі й хронічних запорах; сироп ревеню
(Sirupus Rhei) дають головним чином
дітям при розладах травлення, що
супроводяться метеоризмом і схиль-
ністю до запорів, по 1/2—1 чайній
ложці (дозу добирають індивідуально)
на прийом перед їдою 3 рази на день;
настій коріння (2 столові ложки сиро-
вини на 200 мл окропу) по третині
склянки на ніч.

971
РЕДЬКА ПОСІВНА ЧОРНА
редька посевная чёрная
Raphanus sativus var, niger —
овочева коренеплідна дворічна
рослина родини капустяних (хре-
стоцвітих). У перший рік розви-
ває розетку ліровидних, пери-
стонадрізаних листків і корене-
плід, на другий — квітконосне
стебло і насіння. Стебло прямо-
стояче, розгалужене, 20—100 см
заввишки. Квітки дрібні, дво-
статеві, правильні, білі або лі-
лові, у китицях; оцвітина подвій-
на, чотиричленна. Плід — вере-
теновидний товстий роздутий
стручок. Цвіте у квітні — травні.
Плоди дозрівають у травні —
червні.
Поширення. Редьку посівну ви-
рощують на городах по всій тери-
торії України.
Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
свіжі коренеплоди [Radix Rapha-
ni recentis] і насіння (Semen Ra-
phani sativi). Зберігають корене-
плоди у льоху в вологому піску.
Хімічний склад. Коренеплоди
редьки містять цукри (до 6 % ),
білки, амінокислоти, клітковину,
ферменти (діастаза, глюкозидаза,
оксидаза, каталаза), вітаміни В1

і С (до 56 мг% ), антоціани, орга-
нічні кислоти, ліпіди, органічні
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сполуки сірки (метилмеркаптан,
глюкобертегоїн, синігрин та ін.),
солі калію (до 1200 мг% ), кальцію,
заліза і магнію. В насінні є жирна
і ефірна олії.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментальними
дослідженнями встановлено, що
свіжий сік редьки має жовчо-
гінні й діуретичні властивості,
посилює перистальтику кишок.
Жовчогінні властивості редьки
підтверджено й клінічними спо-
стереженнями. Крім того, сік
редьки підвищує толерантність
організму до вуглеводів (при
цукровому діабеті), має фітон-
цидні (пояснюються наявністю
органічних сполук сірки) й від-
харкувальні властивості, поси-
лює секрецію залоз шлунка і ки-
шок, збуджує апетит і виявляє
подразнювальну дію (при місце-
вому застосуванні), подібну до
дії гірчичників. Пероральне за-
стосування соку редьки показане
і дає добрий терапевтичний
ефект при токсичних гепатитах,
цирозах печінки, холециститах
і жовчнокам'яній хворобі, при
порушеннях серцевого ритму і
кардіоневрозах, при гіпацидних
гастритах, дуоденостазах і атонії
кишечника. При бронхіті, за-
хриплості, коклюші й кровохар-
канні редьковий сік вживають
у поєднанні з медом. У народній
медицині свіжий сік редьки да-
ють цинготним хворим, п'ють при
відсутності апетиту, метеоризмі,
проносі, нирковокам'яній хворо-
бі, затримці менструацій і як
засіб, що сприяє збільшенню
виділення молока у матерів-го-
дувальниць. Редькою лікують па-
раліч язика (її треба жувати).
Терту редьку корисно вживати
при атеросклерозі (сприяє виве-
денню з організму надлишкового
холестерину). В суміші з буряком
і морквою редька допомагає при
анемії. При виразковій хворобі
шлунка і дванадцятипалої киш-
ки, гіперацидному гастриті й
гострих запальних захворюван-
нях печінки, кишечника і нирок
та при органічних захворюван-
нях серця вживати редьку проти-
показано. Для місцевого лікуван-
ня використовують сік і насіння
редьки. Свіжим соком промива-
ють гнійні рани і виразки, роб-
лять розтирання при міжребер-
них невралгіях, міозитах, ради-
куліті й артралгіях. Соком редь-
ки, змішаним з медом і горілкою,
розтирають хворі суглоби, а роз-
веденим пополам з водою — об-
мивають обморожені ділянки ті-
ла. Насіння редьки, потовчене
і змішане з невеликою кількістю
води, застосовують у вигляді
припарок як антибактеріальний
і антимікотичний засіб при міко-

тичних екземах і ранах, які пога-
но гояться.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— свіжий сік п'ють по
1 столовій ложці 2—3 рази на день
як відхаркувальний і сечогінний засіб;
свіжий сік, змішаний з медом у спів-
відношенні 1:1, п'ють по 1—2 столові
ложки 2—3 рази на день; при захво-
рюваннях печінки і жовчного міхура
свіжий сік п'ють, починаючи з 100 мл
на день і поступово збільшуючи дозу
до 400 мл на день, протягом 5— 8 тиж-
нів (разова доза 50—100 мл; курс лі-
кування рекомендується періодично
повторювати); суміш (порівну) соку
редьки, буряків і моркви наливають
у темну пляшку, нещільно, щоб рідина
могла випаровуватися, закривають,
ставлять на 3 години у теплу духовку
і після охолодження вживають по
1 столовій ложці 3 рази на день за
15 хвилин до їди (курс лікування —
2—3 місяці).

ЗОВНІШНЬО — три частини (за об'є-
мом) свіжого соку редьки змішують
з двома частинами меду і однією
частиною горілки і одержану суміш
використовують для втирання у хворі
суглоби; припарки з потовченого на-
сіння при мікозах (1—2 рази на день,
курс лікування — 7— 10 днів).

9 7 2

РЕЗЕДА ЖОВТА
резеда желтая
Reseda lutea —
одно- або дворічна трав'яниста
рослина родини резедових. Стеб-
ло прямостояче або висхідне,
жорстке, розгалужене, густооб-
листнене, 30—60 см заввишки.
Листки чергові, з шорсткими
краями; прикореневі листки не-
рідко цілісні, стеблові — тричі-
п'ятиперистороздільні, з цілісни-
ми або дво-трироздільними част-
ками, верхівкові — лінійні. Квіт-
ки двостатеві, неправильні, жов-
таво-зелені, на квітконіжках, зі-
брані в густі колосовидні китиці;
пелюстки (їх 6) незрослі, з роз-
ширеною нижньою частиною і
глибокорозсіченою верхньою,
неоднакові, верхні більші за інші.
Плід — довгаста тригранна спря-
мована догори коробочка з трьо-
ма зубчиками на верхівці. Цвіте
у травні — жовтні.
Поширення. Резеда жовта росте
в лісостепових і степових рай-
онах, рідше — на півночі та пів-
нічному заході України на полях,
біля доріг, на схилах, вапняково-
кам'янистих місцях та на від-
слоненнях вапняку і крейди.
Сировина. Для виготовлення лі-
ків використовують сушену тра-
ву і свіже коріння резеди. Заго-
тівлю сировини проводять під
час цвітіння рослини. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Коріння резеди
містить ізотіоціонати й алкалої-
ди, трава — алкалоїди, ефірну
олію, фенолкарбонові кислоти
(ванілінову, п-кумарову, п-гідро-
ксибензойну}, флавоноїди, аскор-
бінову кислоту, токофероли і ка-
ротин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Настій трави резеди
застосовують як сечогінний і по-
тогінний засіб. Настій свіжого
коріння п'ють при хворобах сер-
ця.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій коріння (1 чай-
ну ложку сировини настоюють 1 —
2 години на двох склянках окропу,
проціджують) по 1 столовій ложці
2 рази на день, підсолоджуючи медом.

973
РЕП'ЯШОК ПРЯМОРОГИЙ —
однорічна трав'яниста шерстисто-
волохата рослина родини жовте-
цевих. Те саме, що й pen'яшок
язичковидний.
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РЕП'ЯШОК ЯЗИЧКОВЙДНИЙ,
реп'яшок пряморогий;
рогоглавник язычковидный
Ceratocephala testiculata, сино-
німи: С. reflexa, С. orthoceras—
однорічна трав'яниста шерстис-
то-волохата рослина родини жов-
тецевих. Квітконосні стебла зав-
вишки 3—10 см, одноквіткові.
Листки пальчастороздільні, зі-
брані в прикореневу розетку.
Квітки двостатеві, актиноморфні
(див. Актиноморфна квітка), 5-пе-
люсткові, світло-жовті. Плід —
сім'янка. Цвіте у березні — квіт-
ні.

Поширення. Росте в лісостепо-
вих і степових районах, рідше —
в лісових районах і в Криму, на
степах, степових схилах, підви-
щених відкритих місцях та по
вигонах.
Сировина. Використовують сві-
жу траву або сік рослини. Росли-
на неофіцинальна.
Хімічний склад. Рослина містить
алкалоїд анемонін.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментально
доведено ранозагоювальні вла-
стивості препаратів Р. я. при
фурункулах, виразках, піодермії
тощо. Використання їх сприяє
очищенню ран від гною, приско-
рює розсмоктування запальних
набряків, грануляцію тканин і
епітелізацію. В народній меди-
цині Р. я. використовують як
зовнішній засіб при екземі та
інших захворюваннях шкіри.
Лікарські форми і застосування.
ЗОВНІШНЬО — свіжий або консерво-
ваний за допомогою 20 % -ного спирту
сік для змащування уражених місць;
свіжа подрібнена рослина для прикла-
дань до уражених місць.
У свіжому вигляді рослина отруйна.
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РИЦИНА ЗВИЧАЙНА
клещевина обыкновенная
Ricinus communis —
багаторічна деревовидна (в куль-
турі в країнах помірного кліма-
ту, зокрема на Україні,— одно-
річна трав'яниста) рослина ро-
дини молочайних. Стебло прямо-
стояче, порожнисте, розгалуже-
не, заввишки 0,8—3(5) м. Листки
великі, чергові, пальчасторозсі-
чені (на 5—11 лопатей), на дов-
гих (20—60 см) черешках; лопаті
яйцевидно-видовжені, загостре-
ні, нерівнозубчасті по краю. Квіт-
ки одностатеві, однодомні, зібра-
ні в китицевидні суцвіття зав-
довжки до 70 см; оцвітина про-
ста, непоказна, 3—5-роздільна,
забарвлена залежно від форми
і сорту. Плід — овально-куляста
тригнізда коробочка, вкрита ши-
пами або рідше без них. Цвіте
у серпні.
Поширення. Рицина звичайна по-
ходить з Африки. На території
України її культивують як олій-
ну і як декоративну рослину.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
насіння рицини (Semen Ricini),
з якого добувають рицинову
олію. Збирають насіння в 3 —
4 прийоми, в міру достигання
китиць, зрізуючи їх серпом або
ножем і обмолочуючи. Сорти з
коробочками, що не розтріску-
ються, збирають спеціальними
комбайнами, з наступним об-
молочуванням молотаркою і з
додатковим очищенням на віял-
ках. Зберігають насіння в сухих
приміщеннях.

Хімічний склад. Насіння рицини
містить до 55 % жирної невиси-
хаючої олії, білкові речовини
(понад 15 % ), алкалоїд рицинін
(0,1 — 1 % ), безазотисті речовини
(10—12 % ), клітковину (бл. 18 % ).
У складі рицинової олії є одно-
кислотний тригліцерид рицино-
лової кислоти (до 85 % ), олеїнова
(9%), лінолева (3%), стеарино-
ва і діоксистеаринова кислоти,
гліцерин та неомилювані речо-
вини (до 0,4%). До складу біл-
кових речовин входить мало
вивчений токсальбумін-рицин —
речовина надзвичайно отруйна
(6 насінин рицини спричинюють
смертельне отруєння у дітей, 20—
у дорослих).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рицинова олія — кла-
сичний проносний засіб. При
надходженні у дванадцятипалу
кишку вона частково гідролі-
зується на гліцерин і рициноло-
ву кислоту, яка спричинює поси-
лену перистальтику внаслідок
хімічного подразнення слизової
оболонки кишечника солями цієї
кислоти. Послаблюючий ефект
настає через 5—6 годин. Як про-
носний засіб рицинову олію при-
значають усередину головним
чином при ентероколіті, а також
при хронічному запорі в поєд-
нанні з гемороєм, проктитом та
тріщиною відхідника. Її застосо-
вують і при підготовці хворих
до рентгенологічного досліджен-
ня органів черевної порожнини
для видалення з кишок газів і
вмісту. При прийманні рицинової
олії спостерігається й рефлек-
торне скорочення м'язів матки.
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Зважаючи на це, в акушерській
практиці рицинову олію засто-
совують як рододопоміжний за-
сіб (призначають усередину по
40—50 г в поєднанні з хініном,
пахікарпіном та іншими засоба-
ми). Застосування рицинової олії
як послаблюючого засобу проти-
показане при отруєнні жиророз-
чинними речовинами (фосфор,
бензол та ін.), а також екстрак-
том дріоптериса чоловічого. Як
зовнішній засіб (змащування,
тампони) рицинову олію вико-
ристовують для лікування запрі-
лостей, атонічних виразок, радіо-
дерматитів, себореї, виразки го-
мілки, дифузного випадання во-
лосся, сквамозного блефариту
й захворювань піхви і шийки
матки. Рицинова олія входить до
складу багатьох мазей і бальза-
мів для лікування опіків, виразок,
ран тощо.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—рицинову олію [Ole-
um Ricini] дорослим призначають по
15—30 г, дітям — по 5—10—15 г (1 чай-
на, десертна або столова ложка) на
прийом.
ЗОВНІШНЬО — суміш (порівну) рици-
нової олії і скипидару змішують з не-
великою кількістю сульфату марган-
цю і використовують для втирання
при себореї.
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РІЖКИ,
житні ріжки, матка, маткові
ріжки, спориння;
спорынья пурпурная
Claviceps purpurea —
паразитичний гриб класу сумча-
стих грибів (аскоміцетів), що
уражує зав'язь деяких злаків.
Цикл розвитку гриба складається
з трьох послідовних стадій: сум-
частої, конідіальної і зимуючої.
В колосі уражених рослин за-
мість зерен утворюються скле-
роції, що мають вид ріжків і ста-
новлять собою зимуючу стадію
гриба. Склероції зимують у грун-
ті, куди вони потрапляють при
збиранні врожаю. Навесні з них
виростають червонуваті булаво-
видні відростки — строми. По пе-
риферії головок стром форму-
ються плодові тіла — перитеції,
у яких утворюються особливі
утвори — сумки, або аски, а вже
в них розвиваються по 8 нитко-
подібних аскоспор. Стиглі аско-
спори викидаються з перитеціїв,
підхоплюються вітром, перено-
сяться на рослини і заражають
їх (аскоспори проростають, і їхні
росткові трубки проникають у
зав'язь). У зав'язі з аскоспори
розвивається багатоклітинний
розгалужений міцелій, вкритий
шаром конідієносців, які відчле-
новують величезну кількість ко-
нідій. Одночасно з відчлену-
ванням конідій тіло гриба вкри-
вається липкою, солодкою і смер-

дючою рідиною (її утворює рос-
лина в результаті зараження),
яка приваблює комах, що нею
живляться. Комахи переносять
конідії на здорові колоски; від-
бувається вторинне зараження
рослин. В обох випадках після
зараження на місці зав'язей утво-
рюються склероції.
Поширення. Ріжки паразитують
на 170 культурних і дикорослих
злаках, але найчастіше на житі.
Останнім часом поширення хво-
роби у посівах зменшилось, тому
в спеціалізованих господарствах
по вирощуванню лікарських рос-
лин ріжки почали розводити
штучно (в культурі виведено
ерготамінні й ерготоксинні шта-
ми ріжків).
Заготівля і зберігання. Для лі-
карських потреб використовують
ріжки, або склероції, гриба (Se-
cale cornutum, синонім Fungus
secalis). Заготовляють ріжки під
час жнив, збираючи їх вручну
безпосередньо в полі (це найчис-
тіша і найвисокоякісніша сиро-
вина!) або на хлібоприймальних
пунктах при очищенні насіння
жита. На штучних плантаціях
ріжки збирають шляхом прямого
комбайнування переобладнани-
ми зерновими комбайнами. Зі-
брані ріжки сушать під укрит-
тям на вільному повітрі або в
добре провітрюваному приміщен-
ні, розстеливши рівним тонким
(1—2 см завтовшки) шаром на
папері або тканині. Штучне су-
шіння проводять при темпера-
турі 50°. Сухих ріжків виходить
70—80 % . Зберігають у сухих
добре провітрюваних приміщен-
нях. Строк придатності — 2 роки.
Хімічний склад. Склероції ріж-
ків містять алкалоїди, що є по-
хідними лізергінової кислоти і
поділяються на 3 групи: групу
ерготоксину (ергокристин, ерго-
корнін, ергокриптин), групу ерго-
таміну і групу ергометрину. Всі
алкалоїди названих груп мають
свої правообертові фізіологічно
неактивні стереоізомери (похід-
ні ізолізергінової кислоти). По-
ряд з цим, склероції ріжків міс-
тять алкалоїд ергомонамін і алка-
лоїди групи клавіну: костакла-
він, пенінклавін, ханаклавін, елі-
моклавін та ергоклавін. Склад
і вміст алкалоїдів значною мірою
залежать від раси гриба, росли-
ни-хазяїна, на якій гриб розви-
вається, і зовнішніх факторів.
Крім алкалоїдів, у ріжках є цу-
кри (3—4 % ), ергостерин і аміни:
тирамін, гістамін, триметиламін,
метиламін, агматин і гексиламін;
амінокислоти: аспарагін, аланін,
валін, лейцин і фенілаланін та
інші азотовмісні сполуки: холін,
ацетилхолін, бетаїн, ерготіоксин,
ерготіонеїн, урацил і гуанозин;
пігменти і значна кількість ліпі-
дів.
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Фармакологічні властивості і ви-
користання. Терапевтичний ефект
ріжків зумовлений наявністю в
них алкалоїдів, основними серед
яких є ергометрин, ерготамін і
ерготоксин. В терапевтичних до-
зах вони строго вибірково діють
на матку, посилюючи її скоро-
чення. При великих дозах настає
спазм м'язів. Найбільш вираже-
ною вибірковою дією на матку
і найменшою токсичністю від-
значається ергометрин, але за
тривалістю ефекту на скоротливу
здатність матки він поступається
перед ерготоксином і ергота-
міном. Особливо чутливі до ріж-
ків м'язи матки під час вагітності
й після родів. В акушерсько-гіне-
кологічній практиці ріжки і ви-
готовлені з них препарати ши-
роко використовують при атонії
матки і пов'язаних з нею матко-
вих кровотечах (кровоспинна дія
пояснюється стисненням стінок
судин при скороченні м'язів мат-
ки), у післяпологовий період,
щоб прискорити скорочення мат-
ки, при менорагіях та при мат-
кових кровотечах, не пов'язаних
з порушенням менструального
циклу. Застосування ріжків і ви-
готовлених з них препаратів
протипоказане при вагітності й
під час родів (тонічне скорочен-
ня м'язів матки може спричини-
ти асфіксію плода). Небезпечно
застосовувати ріжки безпосе-
редньо після народження дити-
ни, якщо дитяче місце ще в по-
рожнині матки (спазм м'язів
може перешкодити відокремлен-
ню посліду). При надто трива-
лому застосуванні, а інколи при
підвищеній чутливості до препа-
ратів ріжків можливі явища ерго-
тизму, пов'язані зі звуженням
судин і порушенням живлення
тканин (особливо кінцівок), а та-
кож психічні розлади. Явища
ерготизму можуть виникнути і
при вживанні хліба, випеченого
з борошна, змеленого з неочи-
щеного від ріжків зерна. Всі пре-
парати ріжків, так само як і ріж-
ки в нативній формі, надзвичайно
отруйні, їх треба застосовувати
лише з дозволу і під наглядом
лікаря. Випадкове або навмисне
отруєння великими дозами ріж-
ків супроводиться нестерпними
болями у шлунку й сильною
судомою, нерідко настає смерть.
Як маткові засоби використову-
ють настій ріжків, препарат ерго-
тал, що являє собою суму алка-
лоїдів ріжків, та індивідуальні
алкалоїди — ергометрин, ергота-
мін і їхні похідні. Тією чи іншою
мірою алкалоїди ріжків і їхні
похідні стимулюють центральні
дофамінові рецептори і в зв'язку
з цим можуть пригнічувати се-
крецію пролактину [специфіч-
ним антагоністом дофамінових
рецепторів є бромкриптин

(«Bromcriptinum») —напівсинте-
тичний препарат, одержуваний
на основі алкалоїду ергокрипти-
ну]. Алкалоїди ерготамін і ерго-
токсин входять до складу ряду
вітчизняних і зарубіжних ком-
бінованих препаратів («Belloid»,
«Coffetaminum», «Cofergot»,
«Ergofein», «Ergoffin»). Гідрова-
ні алкалоїди ріжків втрачають
вибіркову дію на матку, зате
набувають виражених седатив-
них і гіпотензивних властивостей
і застосовуються при неврозах,
спазмах судин, гіпертонічній
хворобі та інших захворюваннях.
Слід відмітити і флебодинамічні
властивості гідрованих алкалої-
дів ріжків (наприклад, дигідро-
ергокристин входить до складу
венотонічного препарату під наз-
вою анавенол).
Лікарські форми і застосування.
Настій ріжків {6 г сировини на 200 мл
окропу) по 1 столовій ложці 3 рази
на день при маткових кровотечах.
Ерготал( Ergotalum) застосовують при
маткових кровотечах, спричинених
атонією матки; для прискорення інво-
люції матки в післяпологовому пері-
оді. Призначають всередину по 0,0005—
0,001 г (0,5—1 мг) 2—3 рази на день
або підшкірно і в м'язи по 0,5—1 мл
(0,00025—0,0005 г ерготалу) 1 —2 рази на
день. Форми випуску: таблетки, що
містять по 0,001 г (1 мг) суми алка-
лоїдів, та у вигляді 0,05 % -ного розчи-
ну для ін'єкцій в ампулах по 1 мл.
Ергометрин (Ergometrini Maleas) за-
стосовують в акушерській практиці
при кровотечах після ручного вида-
лення посліду, при ранніх післяпо-
логових кровотечах, уповільненій Ін-
волюції матки в післяпологовому пе-
ріоді, при кровотечах після кесаревого
розтину, при кров'янистих виділеннях
після аборту та при кровотечах на
грунті міом матки. Призначають усе-
редину, в м'язи і внутрішньовенно;
найшвидший і найсильніший ефект
спостерігається при внутрішньовенно-
му введенні. Разова доза при паренте-
ральному введенні 0,0002 г (0,2 мг),
при пероральному — 0,0002—0,0004 г
(0,2—0,4 мг). В післяпологовому пе-
ріоді призначають усередину по 0,2—
0,4 мг 2—3 рази на день до зникнен-
ня загрози кровотечі — протягом 3 днів;
при тривалій кровотечі вводять одно-
разово 0,2 мг внутрішньовенно або
в м'язи, потім продовжують давати
препарат усередину. Препарат проти-
показаний під час вагітності, в 1-му
і 2-му періодах родів. Форми випуску;
таблетки, що містять по 0,0002 г (0,2 мг)
ергометрину малеату, і в ампулах по
1 мл 0,02 % -ного розчину (0,2 мг).
Ерготамін (Ergotamini Hydrotartras) за-
стосовують в акушерсько-гінекологіч-
ній практиці в ранньому післяполого-
вому періоді при гіпо- й атонічних
кровотечах, під час і після кесаревого
розтину, при субінволюції матки після
родів і аборту та при сильних дис-
функціональних маткових кровотечах
і геморагіях, пов'язаних з міомами
матки. Крім того, ерготамін застосову-
ють при мігрені. Є підстави вважати
його ефективним і при глаукомі. При-
значають усередину по 10—15 крапель
0,1 % -ного розчину (або 40 крапель
0,025 % -ного розчину) або по 1 таб-
летці (драже) (0,001 г) 1—3 рази на
день. Підшкірно і в м'язи вводять
по 0,5—1 мл 0,05 % -ного розчину

(0,25—0,5 мг ). В термінових випадках
вводять повільно у вену 0,5 мл 0,05 % -
ного розчину. При мігрені призна-
чають по 15—20 крапель 0,1 % -ного
розчину за кілька годин до очікувано-
го приступу. На початку больової фази
приступу можна прийняти 2—4 мг під
язик, потім через 2 години — 2 мг до
зменшення болю, але не більше як
10 мг на день. При тяжкому приступі
мігрені вводять 0,5—1 мл 0,05 %-ного
розчину в м'язи. Вищі дози при прийо-
мі всередину: разова — 0,002 (2 мг),
добова — 0,004 г (4 мг); під шкіру
і в м'язи: разова — 0,0005 г (0,5 мг),
добова — 0,002 г (2 мг). Тривале ліку-
вання ерготаміном не рекомендується
(можливий розвиток ерготизму); після
7 днів застосування у випадках, що
потребують тривалішого лікування,
роблять перерву (на 3—4 дні). Препа-
рат протипоказаний при стенокардії і
звуженні периферичних судин, у піз-
ніх стадіях атеросклерозу й гіперто-
нічної хвороби, при вагітності, сеп-
тичних станах і при порушеннях функ-
ції печінки і нирок. Форми випуску:
ампули по 1 мл 0,05 %-ного розчину
(0,5 мг в 1 мл), флакони по 10 мл 0,1 % -
ного розчину (1 мг в 1 мл), таблетки
(драже) по 0,001 г (1 мг).
Белоїд (Belloid) приймають по 1—2 та-
блетки 3 рази на день при підвищено-
му збудженні, безсонні, вегетативних
дистоніях, синдромі Мен'єра, невро-
генних розладах, пов'язаних з пору-
шенням менструального циклу, та при
гіпертиреозі. Протипоказання ті самі,
що й до застосування ерготаміну.
Препарат виробляють в Угорській На-
родній Республіці.

Метилергометрин (Methylergometri-
num) вводять під шкіру і в м'язи по
0,5—1 мл 0,02 % -ного розчину, в вену
0,25—1 мл (в 20 мл 40 %-ного розчину
глюкози) при гіпотонії й атонії матки
в ранньому післяпологовому періоді,
при кесаревому розтині, кровотечах
після аборту і внаслідок уповільненої
інволюції матки. Препарат протипока-
заний під час вагітності і родів. Виго-
товляється в Чехословацькій Соціалі-
стичній Республіці.
Таблетки кофетаміну (Tabulletae «Cof-
fetaminum») застосовують при мігрені
(вазопаралітична форма), артеріальній
гіпотонії та як засіб, що знижує внут-
рішньочерепний тиск при судинних,
травматичних та інфекційних уражен-
нях центральної нервової системи.
Призначають усередину по 1—2 та-
блетки на прийом під час приступу
головного болю 2 рази на день, потім
по 1 таблетці 2—3 рази на день протя-
гом кількох днів (до 1 місяця). Анало-
гічний препарат виробляють за кордо-
ном під назвами: «Cofergot», «Ergo-
fein», «Ergoffin».
Дигідроерготамін (Dihydroergotamim
Methansulfonas) приймають усередину
по 10—20 крапель {в 0,5 склянки води)
1—3 рази на день при мігрені й хворобі
Рейно. Препарат протипоказаний при
гіпотонії, вираженому атеросклерозі,
органічних ураженнях серця, стено-
кардії й при порушенні функцій нирок
та в похилому віці. Виготовляється
в Чехословацькій Соціалістичній Рес-
публіці.
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977

РІПА
репа огородная
Brassica rаpа —
овочева коренеплідна дворічна
рослина родини капустяних (хре-
стоцвітих). У перший рік роз-
виває розетку листків і корене-
плід, на другий — квітконосне
стебло і насіння. Стебло прямо-
стояче, облистнене, 30—100 см
заввишки. Прикореневі листки
ліровидні, жовтаво-зелені, вкри-
ті щетинками. Стеблові листки
сизуваті; нижні — лірозидні,
верхні — стеблообгортні, сидячі,
ланцетні. Квітки двостатеві, пра-
вильні, золотаво- або блідо-жов-
ті, зібрані в щитковидне суцвіття;
оцвітина подвійна, чотиричлен-
на. Плід — багатонасінний стру-
чок з шиловидним носиком. Цві-
те з травня по серпень.
Поширення. Ріпу вирощують на
городах по всій території Украї-
ни.
Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
свіжі коренеплоди ріпи. Збері-
гають їх у льоху в вологому пі-
ску.
Хімічний склад. Коренеплоди рі-
пи містять білки (1,74 % ), вугле-
води (до 9 % ), клітковину (1,41 % ),
стерини (β-ситостерин, кампесте-
рин, брасикостерин), тіоглікози-
ди, ізотіоціанові сполуки, фос-
фатиди і жирні кислоти (ліно-
леву, ліноленову, пальмітинову,
олеїнову), вітаміни В1, В2, В5,
аскорбінову (до 60 мг% ) і панто-
тенову кислоти, каротиноїди (лі-
копін, γ-каротин, криптоксантин)
і антоціани (рубробрасицин, ра-
фанузин).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Ріпа має відхарку-
вальні, протизапальні, антисеп-
тичні й болетамувальні власти-
вості, підвищує діурез, стимулює
секрецію шлункового соку та по-
силює перистальтику кишечни-
ка. Відвар коренеплоде вживають
при захриплості голосу, хроніч-
ному бронхіті, бронхіальній аст-
мі та як засіб, що заспокоює
серцебиття й покращує сон і як
легкий послаблюючий засіб. У
сирому вигляді ріпу признача-
ють при хронічних запорах, а сві-
жий сік ріпи дають цинготним
хворим, п'ють, підсолоджуючи
медом або цукром, при простуд-
них захворюваннях верхніх ди-
хальних шляхів, що супроводять-
ся сухим кашлем. У лікувальному
харчуванні ріпу застосовують
при гіпацидних гастритах, дискі-
незіях жовчовивідних шляхів за
гіпокінетичним типом, при атонії
кишечника й спастичних колі-
тах та для профілактики гіпо- й
авітамінозів (особливо в північ-
них районах країни). Використо-
вують ріпу і як зовнішній засіб:
з кашки вареної ріпи роблять
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припарки при подагрі, а з про-
тертої свіжої ріпи готують мазь
для лікування відморожень.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар коренеплода
(1—2 столові ложки подрібненої си-
ровини на 200 мл окропу, варити
15 хвилин, процідити) по чверті склян-
ки 4 рази на день або по 1 склянці
на ніч; свіжий сік по 1—2 столові
ложки 3—4 рази на день, підсолод-
жуючи медом або цукром на смак.
ЗОВНІШНЬО — протерту свіжу ріпу
змішують з гусячим жиром у спів-
відношенні 2:1 й використовують для
змащування відморожених ділянок
тіла; варену терту ріпу прикладають
до хворих частин тіла при подагрі.
Слід пам'ятати, що при виразковій
хворобі шлунка й дванадцятипалої
кишки та при гострих гастритах і
ентероколітах вживати ріпу в сирому
вигляді протипоказано.

РІП'ЯХ ЖОВТИЙ —
багаторічна трав'яниста, з опуше-
ним стеблом рослина родини
розових. Те саме, що й парило
звичайне.

979
РОБІНІЯ ЗВИЧАЙНА,
біла акація;
робиния ложноакация
Robinia pseudoacacia —
листопадне, до 35 м заввишки
дерево родини бобових. Листки
чергові, непарноперисті, з 4—10
парами довгастих, видовжено-
овальних або овальних листоч-
ків; листочки цілокраї, зверху
зелені, зісподу — блідо-зелені,
або сірувато-зелені, по жил
трохи опушені, з округлою або
трохи звуженою основою і тупою
верхівкою, яка закінчується ві-
стрям; прилистки видозмінені в
колючки. Квітки двостатеві, не-
правильні, в пониклих китицях;
віночок метеликового типу, з п'я-
ти вільних пелюсток, білий.
Плід — біб. Цвіте у травні —
червні.
Поширення. Робінія звичайна по-
ходить з Північної Америки. По
всій території України її культи-
вують як декоративну й фіто-
меліоративну рослину.
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Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
квітки (Flores Robiniae pseudo-
асасіае) і кору робінії (Cortex
Robiniae pseudoacaciae). Квітки
заготовляють на початку цвітін-
ня рослини. Спочатку зривають
руками або зрізують секаторами
чи ножицями суцвіття,потім з су-
цвіть обшморгують квітки, роз-
кладають їх в один шар на папері
чи тканині й висушують на горищі
або під укриттям на вільному
повітрі. Сухих квіток виходить
15—18%. Строк придатності —
1 рік. Кору робінії збирають вес-
ною до розпускання листя з мо-
лодих гілок, здираючи її роз-

різаними вздовж трубками або
жолобками, і сушать під укрит-

тям на вільному повітрі, а при
несприятливих погодних умо-
вах — у теплому приміщенні, яке
добре провітрюється.
Хімічний склад. Квітки робінії
містять флавоноїди, ефірну олію,
цукри та органічні кислоти. До
складу ефірної олії входять ме-
тиловий ефір антранілової кисло-
ти, індол, геліотропін, бензилал-
коголь і складні ефіри саліци-
лової кислоти. У корі є дубильні
речовини, токсальбумін — робін,
ефірна олія, фітостерин і стигма-
стерин.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Квітки робінії вико-
ристовують як сировину для ви-
готовлення флароніну — препа-
рату з гіпоазотемічною дією.
В народній медицині настій кві-
ток робінії використовують як
відхаркувальний, жарознижую-
чий, протизапальний, спазмолі-
тичний, кровоспинний, діуретич-
ний і легкий послаблюючий за-
сіб. Його дають усередину від
кашлю і грипу, при болях у шлун-
ку й кишечнику, при шлункових
кровотечах і запальних проце-
сах сечовивідних шляхів (пієло-
нефрит, нирковокам'яна хворо-
ба, цистит). Настій кори п'ють
при підвищеній кислотності
шлункового соку, виразках у
шлунку й кишечнику та при за-
порі. В гомеопатії застосовують
ефірну олію робінії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій квіток (1 сто-
лова ложка сировини на 300 мл окро-
пу, настояти 2 години) по півсклянки
З рази на день до їди; дві столові лож-
ки суміші квіток робінії звичайної
і нагідок лікарських та кореневищ
пирію повзучого, взятих у співвідно-
шенні 1:0,5:2,. варять 5—7 хвилин
у склянці окропу, проціджують і при-
ймають по чверті склянки 3—4 рази
на день при гострих і хронічних цисти-
тах; настій кори (половину чайної
ложки сировини на 400 мл окропу,
настоюють 30 хвилин, проціджують)
по третині або половині склянки 3 ра-
зи на день. Кора робінії отруйна. Ко-
ристуватися нею треба обережно, не
перебільшуючи рекомендованих доз.

980
РОГАТІ ВОЛОШКИ —
однорічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Те саме,
що й сокирки польові.

981
РОГОМАК —
одно- або дворічна трав'яниста
шорстковолосиста рослина ро-
дини макових. Те саме, що й ма-
чок рогатий.

982
РОДІОЛА РОЖЕВА,
золотий корінь;
родиола розовая
Rhodiola rosea, синоніми:
Sedum roseum, S. rhodiola —
багаторічна трав'яниста сизо-зе-
лена рослина родини товстолис-
тих. Має веретеноподібний м'я-
систий корінь, який переходить
у дерев'янисте сторчове, пере-
важно багатоголове, в сухому
вигляді запашне кореневище,
усаджене лусковидними бурува-
тими трикутними листочками.
Стебла прямостоячі, прості, 10—
35 см заввишки. Листки чергові,
у верхній частині стебла збли-
жені, сидячі, м'ясисті, голі,
вузьколанцетні, видовженолан-
цетні або оберненояйцевидно-
видовжені, з клиновидною осно-
вою, гострі, як правило від се-
редини або вище гострозубчасті,
іноді цілокраї. Квітки правильні,
одностатеві, дводомні, з чотири-,
зрідка п'ятичленними квіткови-
ми колами, у верхівковому щит-
ковидному багатоквітковому гу-
стому суцвітті: пелюстки видов-
жені або лінійні, жовті чи зеле-
наві, в чоловічих квітках 3—4 мм
завдовжки (коротші за тичин-
ки), в жіночих — недорозвинені.
Плід — довгаста листянка. Цвіте
у червні — серпні.
Поширення. Родіола рожева ро-
сте в Карпатах по берегах гір-
ських річок, на скелях,
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
кореневище з коренями родіоли
(Rhizoma cum radicibus Rhodiolae
rosae), які викопують у період
від кінця цвітіння рослини до
завершення її вегетації. Не слід
заготовляти молоді рослини з 1—

2 стеблами. Для відновлення
заростей на ділянці, де заготов-
ляють сировину, треба залишати
не менше як 40 % рослин, а пов-
торно заготовляти сировину на
цій ділянці дозволяється не рані-
ше як через 10—15 років. Треба
також враховувати, що чоло-
вічі екземпляри мають більшу
життєздатність, тому жіночих
особин треба заготовляти менше.
З зібраної сировини обтрушують
землю, звільняють її від стебел,

миють у проточній воді, очища-
ють від старої бурої пробки й
гнилих частин і пров'ялюють у
затінку на вільному повітрі, а пі-
сля цього ріжуть на кусочки
2—10 см завдовжки і досушують
у сушарках при температурі 50—
60° (у домашніх умовах можна
досушувати на плиті або на печі).
Готову сировину зберігають у
сухому приміщенні, яке треба
провітрювати. Строк придат-
ності — 3 роки. Аптеки сировину
не відпускають.
Хімічний склад. Коріння родіоли
містить дубильні речовини пі-
рогалової групи (до 20%), ефір-
ну олію (0,8—0,9%), цукри, біл-
ки, жири, віск, третинні спирти,
β-ситостерин, флавоноїди (кемп-
ферол, кверцетин, ізокверцетин,
гіперозид), фенольний глікозид
салідрозид (до 1%), антрагліко-
зиди, до 0,15% органічних ки-
слот (галова, яблучна, янтарна,
лимонна, щавлева), мінеральні
речовини (багато марганцю, слі-
ди цинку, титану, кадмію, хрому
та ін.).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У народній медицині
європейських країн родіолу ро-
жеву використовували мало —
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лише як засіб від головного болю
(наприклад, втирали у скроні
настій кореневищ на олії садової
троянди). Ескімоси Аляски вжи-
вали в їжу і кореневища, і молоді
пагони (до цвітіння). На Алтаї
рослину використовують від пе-
ревтоми, недокрів'я, при захво-
рюванні шлунка, статевих розла-
дах і як «ліки від усіх хвороб».
У науковій медицині препарати
родіоли рожевої призначають як
стимулюючий засіб при перевто-
мі у практично здорових людей
і хворих з астенічним станом
після соматичних та інфекцій-
них захворювань, при функці-
ональних захворюваннях нерво-
вої системи (неврози, вегетатив-
но-судинна дистонія, гіпотонія,
імпотенція), використовують у
психіатричній практиці (для знят-
тя побічної неврологічної дії
психофармакологічних засобів,
у комплексній підтримуючій те-
рапії хворих на шизофренію

з ремісією за астенічним типом).
Препарати родіоли мають і ада-
птогенні властивості: зумовлю-
ють в організмі стан підвищеної
опірності до несприятливих фак-
торів зовнішнього середовища
(переохолодження, перегріван-
ня, кисневе голодування, різні
стреси та ін.), Крім того, вони
загострюють зір і слух, поліпшу-
ють травлення, збуджують апе-
тит, знімають психічне напру-
ження, прискорюють видужуван-
ня після хірургічних операцій.
Застосовують родіолу у вигляді
екстракту (готовий аптечний пре-
парат), а в домашніх умовах
готують настойку або настій.
Настій п'ють при простудній
гарячці, різних нервових і шлун-
ково-кишкових захворюваннях,
метрорагії та серцевій слабості.
Препарати родіоли протипоказа-
ні при різко вираженому збуд-
женні, гіпертонічній кризі, га-
рячкових станах та при гіпотонії
у клімактеричному періоді.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — екстракт родіоли рід-
кий (Extractum Rhodiolae fluidum) пo
5—10 крапель 2—3 рази на день за
15—30 хвилин до їди протягом 10—
20 днів (у психіатричній практиці
призначають, починаючи з 10 крапель
2—3 рази на день, потім дозу посту-
пово збільшують до 30—40 крапель
на прийом; тривалість лікування —
1—2 місяці); настойку готують на
40 % -ному спирті у співвідношенні
1:5) по 15 крапель 3 рази на день
за 15—20 хвилин до їди; настій (10 г
сировини на 200 мл окропу, настояти

4 години, процідити) по півсклянки
2—3 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — екстракт родіоли рід-
кий використовують для змащування
ясен при піореї.
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РОДОВИК ЛІКАРСЬКИЙ,
стягникров, сухозлотиця;
кровохлёбка аптечная
Sanguisorba officinalls, сино-
нім — S. glandulosa —
багаторічна трав'яниста рослина
родини розових. Має коротке,
здерев'яніле розгалужене коре-
невище з міцними темно-корич-
невими товстими (понад 1 см
у діаметрі) і довгими додатко-
вими коренями. Стебла прямо-
стоячі, 20—100 (150) см заввишки,
ребристі, вгорі розгалужені, все-
редині порожні, як і листки зов-
сім голі, блискучі. Листки не-
парноперисті, з багатьма (7—
17 у прикореневих і 3—5—у
верхніх стеблових) видовжено-
яйцевидними або еліптичними,
серцевидними при основі й округ-
лими на верхівці, пилчасто-зуб-
частими по краю, цупкими тем-
но-зеленими зверху і сизуватими

зісподу листочками; прикореневі
листки зібрані розеткою, на дов-
гих черешках; стеблові — черго-
ві, черешкові, лише найверхніші
сидячі. Квітки правильні, дво-
статеві, безпелюсткові, в яйце-
видних, овальних або овально-
циліндричних головках, на дов-
гих прямих квітконосах; чашо-
листки (їх 4) пелюстковидні,
темно-червоні або майже чорно-
пурпурові, при достиганні пло-
дів опадаючі. Плід — однонасін-
ний горішок, вміщений у затвер-
ділий 4-гранний гіпантій. Цвіте
з червня до вересня.
Поширення. Родовик лікарський
росте на заливних луках, лучних
степах, узліссях, берегах річок
і краях боліт по всій території
України (на півдні переважно
по долинах річок).
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використову-
ють кореневище з корінням (Rhi-
zoma et radix Sanguisorbae) і над-
земну частину (Herba Sangui-
sorbae) родовика. Офіцинальну
сировину, кореневища з корін-
ням, заготовляють восени, коли
надземна частина почне в'янути.
Для відновлення заростей на ді-
лянці, де заготовляють коріння,
треба залишати 1—2 рослини на
кожні 10 м2 площі. З викопаного
коріння обтрушують землю,
звільняють його від стебел, ми-
ють у проточній воді, пров'ялю-
ють 2—3 дні на сонці, після цього
ріжуть на куски завдовжки 20 см
і досушують у теплому примі-
щенні або в сушарці при темпе-
ратурі 50—60°. Сухої сировини
виходить 22—25 % . Строк при-
датності — 5 років. Сушене ко-
ріння є в продажу в аптеках.
Траву заготовляють під час цві-
тіння рослини, відокремлюючи
стебло від коріння під призем-
ною розеткою листків. Після
закінчення сушіння, яке прово-
дять у затінку на вільному по-
вітрі або в провітрюваному при-
міщенні, грубі частини стебел
відкидають. Готову сировину збе-
рігають у сухому захищеному
від світла приміщенні.
Хімічний склад. Кореневища й
корені родовика містять Дубиль-
ні речовини пірогалової групи
(16—25%), галову й елагову
кислоти, ефірну олію (1,0—1,8 % ),
до 4,5 % сапонінів (сангвісорбін,
потерин, гентріаконтан), стерини
(ситостерин, стигмастерин), гір-
коти, флавоноїди (кверцетин,
кемпферол та ін.), крохмаль
(до 30%), цукри (0,9%), оксалат
кальцію і вітамін С (30—60 мг% ).
У траві рослини є дубильні речо-
вини, ефірна олія (1,5—1,8%),
сапонін сангвісорбін (2,5—4,0%),
барвні речовини, крохмаль, цук-
ри, вітаміни С (у свіжому листі
360— 920 мг% ) і К й каротин.
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Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
родовика лікарського мають су-
динозвужувальні (при місцевому
застосуванні), в'яжучі, протиза-
пальні, болетамувальні й крово-
спинні властивості, згубно впли-
вають на найпростіші організми,
кишкову, черевнотифозну, пара-
тифозну й дизентерійну палички.
Рідкий екстракт та відвар коре-
невищ і коріння родовика дають
всередину при кровохарканнях,
шлункових, гемороїдальних і пі-
сляабортних кровотечах, у ви-
падку геморагічних метропатій,
як засіб проти холециститів,
ентероколітів і проносів різної
етіології, хронічної дизентерії,
при різній патології кишечника,
що супроводиться метеоризмом.
Не менш популярним є зовнішнє
застосування родовика. Відвар
кореневищ і коріння використо-
вують при ангінах, гінгівітах,
стоматитах, бактеріальному й
трихомонадному кольпітах, при
справжній ерозії шийки матки,
вуграх, запальних процесах шкі-
ри, флебіті й тромбофлебіті. Роз-
варене подрібнене коріння вико-
ристовують для припарок при
фурункулах і виразці гомілки
(в останньому випадку терапев-
тичний ефект можна значно по-
силити одночасним прийманням
відвару коріння всередину). Зна-
чно рідше, переважно в народній
медицині, як кровоспинний і ра-
нозагоювальний засіб викори-
стовують настій трави родовика.
Молоде листя рослини придатне
для юшок і салатів.
Лікарські форми І застосування.
ВНУТРІШНЬО — екстракт родовика

лікарського рідкий (Extractum Sangui-
sorbae fluidum) по 30—50 крапель
3—4 рази на день; відвар кореневищ
і коріння (6 г, або 2 столові ложки
сировини на 200 мл окропу) по 1 сто-
ловій ложці 5—6 раз на день (у випад-
ку лямбліозного холециститу відвар
теплим вводять через зонд у дванадця-
типалу кишку по 100 мл 3—8 раз на
курс, а через 1—2 місяці курс ліку-
вання повторюють); настій трави (1—
2 столові ложки сировини на 400 мл
холодної кип'яченої води, настояти
8 годин, процідити) по чверті склянки
3 рази на день до їди; столову ложку
суміші трави родовика лікарського,
кореневищ перстачу прямостоячого і
листя шавлії лікарської, взятих у спів-
відношенні 10:5:3, настоюють на склян-
ці окропу і п'ють по півсклянки через
кожні 3 години при тривалих про-
носах; столову ложку суміші (порів-
ну) трави родовика лікарського і гри-
циків звичайних настоюють на склян-
ці окропу І п'ють по третині склянки
через кожні 2 години при маткових
кровотечах.
ЗОВНІШНЬО — полоскання, обмиван-
ня, примочки, компреси настоєм трави
(50 г сировини на 1 л води) або відва-
ром кореневищ і коріння (готують,
як у попередньому прописі). Для
спринцювання, які проводять 1—2 ра-
зи на день, відвар кореневищ і корін-
ня розводять теплою кип'яченою во-
дою ( на 100 мл відвару беруть 900 мл
води).
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РОДОДЕНДРОН ЖОВТИЙ
рододендрон жёлтый
Rhododendron luteum, сино-
нім — Azalea pontica —
невеликий (1—2,5 м заввишки),
з прямостоячими гілками кущ
родини вересових. Листка черго-
ві, еліптичні, ланцетовидні або
оберненояйцевидні, з країв вій-
часті, на зиму опадають; молоді
листки опушені, старі — голі.
Квітки двостатеві, великі, запаш-
ні, зібрані в зонтиковидні су-
цвіття або одиничні; віночок
жовтий або оранжевий, непра-
вильнолійковидний, з вузькоци-
ліндричною трубкою і злегка
двогубим відгином. Чашечка ма-
ленька, глибокоп'ятироздільна.
Плід — багатонасінна коробочка.
Цвіте у травні.
Поширення. Рододендрон жов-
тий росте в основному в східній
частині Західного Полісся (ост-
рівне місцезнаходження) у воло-
гих і мокрих дубово-соснових
лісах.
Заготівля і зберігання. З лікар-
ською метою заготовляють листя
(Folia Rhododendri lutei), яке
збирають під час цвітіння росли-
ни. Зібрану сировину сушать при
температурі до 45°; якщо сушін-
ня проводять на відкритому по-
вітрі, то на ніч листя ховають
у приміщення. Сухої сировини
виходить 25 % . Зберігають у су-
хих і провітрюваних приміщен-
нях у темряві і з певною обереж-
ністю— як отруйну рослину. Рос-
лина неофіцинальна.
Хімічний склад. Листя містить
дубильні речовини (7—18 % ), глі-
козиди (андромедотоксин, салі-
дрозид, ериколін), ароматичний
спирт рододендрин, флавоноїди
(кверцетин, гіперозид), терпено-

їди, урсолову, лимонну, хлоро-
генову і кавову кислоти, ру-
тин, гідрохінон, фітостерин, ари-
кулін та вітамін С (120—180 мг% ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати рододен-
дрона жовтого мають в'яжучі,
потогінні, ранозагоювальні, про-
тизапальні та болетамувальні
властивості. В дослідах над тва-
ринами з'ясовано, що основна
діюча речовина рододендрона
жовтого — андромедотоксин —
виявляє місцеву подразнюваль-
ну і загальну наркотичну дію,
уражує слизові оболонки, спри-
чинюючи запалення їх, діє пара-
лізуюче, викликає брадикардію,
знижує артеріальний тиск і при-
гнічує дихання. Ериколін має
потогінні й наркотичні власти-
вості. Комплекс діючих речовин
рослини виявляє фармакологіч-
ну дію, подібну до дії глікозидів
наперстянки. При передозуванні
препарати рододендрона жовто-
го спричинюють порушення про-
відності, шлуночкову тахікардію,
мерехтіння шлуночків та черво-
подібні рухи шлуночків серця.
Терапевтичні дози не виявляють
побічної дії, можливе лише по-
дразнення шлунка. В народній
медицині рослину використову-
ють при поліартритах ревматич-
ного й подагричного генезу, при
артрозі, бурситі й радикулітах;
у гомеопатії — при гіпертрофії
простати й гострому простатиті.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— настій (2 чайні лож-
ки листя залити 2 склянками окропу,
настояти 15 хвилин) пити ковтками
по 2 склянки на день при ревматизмі
й подагрі.

ЗОВНІШНЬО — відвар (100 г листя
на 5 л води, кип'ятити 20 хвилин,
доповнити окропом до 10 л) для сидя-
чої ванни при радикулітах.
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РОЖА ГОРОДНЯ —
багаторічна трав'яниста шерсти-
сто-волосиста рослина родини
мальвових. Те саме, що й рожа
рожева.
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РОЖА РОЖЕВА,
рожа городня;
шток-роза розовая
Alcea rosea, синонім — Altha-
ea rosea —
багаторічна трав'яниста шерсти-
сто-волосиста рослина родини
мальвових. Стебло пряме, мало-
гіллясте, 80—250 см заввишки.
Листки чергові, 5—7-лопатеві,
округлі або серцевидні, по краю —
тупозубчасті; верхні — трилопа-
теві. Квітки великі (5—7 см у ді-
аметрі), 5-пелюсткові, сидять у
пазухах листків по одній або по
дві на дуже коротких квітко-
ніжках і утворюють на верхівці
стебла колосовидне суцвіття; пе-
люстки майже округлі, їхня дов-
жина дорівнює ширині, вони
білі, рожеві, червоні до чорних.
Плід — з численних, розміщених
кільцем плодиків — сім'янок. Цві-
те у липні — серпні.
Поширення. В дикому стані рос-
те в Південній Європі та в Малій
Азії. На Україні широко культи-
вують як декоративну рослину.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
квітки, зірвані з чашечкою (Flores
Malvae arboreae cum calyce), або
лише пелюстки (Flores Maivae
arboreae sine calyce). Перевагу
надають квіткам з темно-фіоле-
товим, майже чорним забарвлен-
ням. Заготовляють сировину про-
тягом усього періоду квітування
рослини (в міру розвитку окре-
мих квіток). Зібрані квітки не-
гайно сушать на відкритих май-
данчиках, на горищі або в при-
міщенні, яке добре провітрюєть-
ся, попередньо прив'ялюючи на
сонці. Рідше використовують ко-
ріння рослини, яке заготовляють
так само, як і коріння алтеї лі-
карської. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Квітки рожі
рожевої містять дубильні і барвні
речовини та слиз. Значна кіль-
кість слизу є й у коренях.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Фармакологічні влас-

тивості і показання до призначен-
ня рожі рожевої збігаються з по-
казаннями для алтеї лікарської.
Барвна речовина, яка міститься
в пелюстках, придатна для під-
фарбовування ліків, прохолод-
жуючих напоїв, кондитерських
виробів тощо.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій квіток (10 г си-
ровини на 200 мл окропу настоюють
15—20 хвилин) по 1 столовій ложці
З рази на день; холодний настій (1 сто-
лова ложка подрібнених квіток або
коріння на 500 мл холодної кип'я-
ченої води, настоюють одну годину)
по півсклянки 4 рази на день.

987
РОЗМАРИН ЛІКАРСЬКИЙ —
невеликий (60—120 см заввишки)
вічнозелений кущик родини гу-
боцвітих. Те саме, що й розмарин
справжній.

988
РОЗМАРИН СПРАВЖНІЙ,
розмарин лікарський;
розмарин лекарственный
Rosmarinus officinalis —
невеликий (60—120 см заввишки)
вічнозелений кущик родини гу-
боцвітих. Стебла дерев'янисті,
галузисті, з чотиригранними пря-
мими, в ранньому віці опушени-
ми гілками. Листки супротивні,
сидячі, лінійні, шкірясті, ціло-
краї, з загнутими донизу краями,
зверху темно-зелені, майже голі,
зісподу — білуваті від густого
опушення. Квітки двостатеві, не-
правильні, зібрані по 5—10 у гро-
новидні суцвіття на вкорочених
гілочках. Віночок синьо-фіоле-
товий, іноді білий, двогубий,
з висунутою з чашечки трубоч-
кою; верхня губа пряма, виїм-
часта, нижня — трилопатева, з
відігнутою зубчастою середньою
і довгастими боковими лопатями.
Плід складається з чотирьох
однонасінних горішковидних ча-
сток. Цвіте у березні — травні.
Поширення. Розмарин справжній
походить з Середземномор'я. На
території України, переважно в
Криму, його вирощують як рос-
лину ефіроолійну, а також з де-
коративною метою.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
листя розмарину (Folia Rosmarini
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officinalis). Безпосередньо перед
цвітінням або під час цвітіння
рослини зрізують молоді пагони
і сушать, розстеливши тонким
шаром, у добре провітрюваному
приміщенні або під укриттям
на вільному повітрі. Коли сиро-
вина висохне, листя відокремлю-
ють від стеблових частин і збе-
рігають у добре закритих банках
або бляшанках. Щоб полегши-
ти відокремлення листя, сирови-
ну перед обшморгуванням вино-
сять на 1—2 години на сонце.
Штучне сушіння проводять при
температурі 35—40°. Сухого лис-
тя виходить 20 % . Тз свіжого
листя виробляють розмаринову
ефірну олію (Oleum Rosmarini).
Рослина офіцинальна в багатьох
європейських країнах.
Хімічний склад. Листя розмари-
ну містить до 2,5 % ефірної олії,
0,5 % суми алкалоїдів (у тому
числі розмарицин), гіркоту пік-
росальвін (1,2 % }, дубильні речо-
вини (5 — 8 % ), флавони, β-сито-
стерин, амірин, бетулін, холін,
смолисті речовини, віск, нікотин-
амід, нікотинову, урсолову, роз--
маринову, гліколеву і кавову
кислоти та мінеральні речовини
(до 10%). У складі ефірної олії
є пінени (30%), камфен (20%),
цинеол (10 % ), борнеол (10—
17 % ), камфора (7 % ), каріофілен
(до 8 % }, борнілацетат (2 % ),
лимонен, мірцен, пулегон, мен-
тон, Ізоментон, цимол, терпінеол,
ментол та інші речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати розмари-
ну справжнього знімають спазми
гладенької мускулатури травно-
го тракту, жовчних і сечовивід-
них шляхів та периферичних
кровоносних судин (як наслідок
відбувається невелике збільшен-
ня виділення сечі, слабке зни-
ження артеріального тиску, по-
ліпшення відтоку жовчі), поси-
люють жовчотворну функцію пе-
чінки, активізують виділення
шлункового соку, виявляють то-
нізуючу дію (підтверджено клі-
нічно на видужуючих хворих,
які перенесли виснажливі за-
хворювання й тяжкі хірургічні
операції, та на людях похилого
віку з порушенням мозкового
кровообігу і старечими змінами
серця), сприяють збільшенню мо-
лока у жінок, які годують груд-
дю, мають еменагогічні власти-
вості (відновлюють звичайний пе-
ребіг місячних, усувають хвороб-
ливі явища, які супроводили їх
раніше). Прописувати їх особли-
во доречно при спазмах жовчних
і сечовивідних шляхів, спастич-
ному коліті, атонічній диспепсії,
загальному занепаді сил, фізич-
ній та розумовій перевтомі,
серцевих неврозах, порушеннях
менструального циклу та при

нервових розладах у клімакте-
ричному періоді. Позитивний те-
рапевтичний ефект спостеріга-
ється й при безсонні, істерії,
неврастенії, епілепсії, мігрені, за-
памороченні, вегетативній дис-
тонії, гіпертонії, імпотенції, ме-
теоризмі, астмі, хронічному брон-
хіті та грипі. При зовнішньому
застосуванні настій листя роз-
марину вважається добрим засо-
бом для лікування запалень ро-
тової порожнини і зіву (поло-
скання), для гоєння ран і фурун-
кулів (компреси), від облисіння
(втирають у волосисту частину
голови), при невритах і простуд-
них захворюваннях (ванни), при
білях у жінок (спринцювання).
Розмаринову ефірну олію вико-
ристовують для розтирань при
ревматизмі. Розмарин входить до
складу ряду зарубіжних комбі-
нованих препаратів (балсофле-
тол, болдофлорин, депуратум,
дивінал, долопакс, лікоактин, пе-
ру бор, ромаринекс, артродинат,
фітодолор, роймекс, тогал, дра-
кодермалін, ровалінд, кардалеп,
долексамед, динпресан та ін.).
Слід пам'ятати, що вагітним жін-
кам розмарин протипоказаний
(діє абортивно). При передозу-
ванні препарати розмарину спри-
чиняють блювання, гастроенте-
рит, ожиріння печінки, подраз-
нення нирок з альбумінурією,
лейкоцитоз, маткову кровотечу
і навіть смерть внаслідок набря-
ку легень.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій листя (1 сто-
лова ложка сировини на 400 мл окро-
пу, настоюють 2 години, проціджу-
ють) по півсклянки 3 рази на день
до їди; настій листя на вині (40 г
сировини на 1 л білого вина, настою-
ють 2 доби) по 1 столовій ложці до
їди для відновлення і покращення
зору.
ЗОВНІШНЬО — полоскання, компре-
си і спринцювання настоєм (готують,
як у попередньому прописі); розти-
рання розчином розмаринової ефірної
олії (розводять спиртом у співвідно-
шенні 2:100); 1—2 столові ложки су-
міші листя розмарину справжнього,
квіток ромашки лікарської і дивини
густоквіткової, взятих у співвідно-
шенні 1:2:2, варять 30 хвилин у 500 мл
води, охолоджують, проціджують і
застосовують для ванночок і компре-
сів при гнійному запаленні пальця
(панарицій); 200—300 г листя розма-
рину заливають 2— 3 л окропу, настою-
ють 15 хвилин і одержаний настій
додають до повної ванни (температура
води 32— 40°, тривалість процедури —
до 30 хвилин; на ніч не приймати,
не сприяє засинанню); 200 г суміші
(порівну) листя розмарину справж-
нього і шавлії лікарської, трави поли-
ну гіркого та квіток бузини чорної
варять 20 хвилин у 10 л води і одер-
жаний відвар додають до повної ван-
ни, що має тонізуючі властивості
(температура води 34—36°, тривалість
процедури — 10 хвилин; на ніч не
приймати, не сприяє засинанню!).

989
РОЗРИВ-ТРАВА
ДРІБНОКВІТКОВА
недотрога мелкоцветковая
Impatens parviflora —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини бальзамінових. Стебло пря-
мостояче, 30—80 см заввишки.
Листки еліптичні або яйцевидні,
загострені, до основи клиновидно
звужені, по краю — гостропил-
частозубчасті, 8—17 см завдовж-
ки, Квітки зигоморфні (див. стат-
тю Зигоморфна квітка), 7—10 мм
завдовжки, прямостоячі, блідо-
жовті; шпорка пряма. Плід —
коробочка. Цвіте у червні —
серпні.

Поширення. Походить із Східної
Азії. Росте по тінистих вологих
місцях на Поліссі, в північній
частині Лісостепу та в Карпатах.
Сировина. Використовують усю
рослину. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить
флавонові глікозиди (0,43% ), ал-
калоїди (0,016% ), аскорбінову ки-
слоту, каротин, n-оксибензойну,
ванілінову, гептизинову, феруло-
ву, n-кумарову і кавову кислоти
та 2-метокси—1,4—нафтохінон.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментально
з'ясовано, що препарати Р.-т. д.
виявляють специфічну дію на
нервово-м'язовий апарат матки
(посилює скорочення, зупиняє
кровотечі). В народній медицині
Р.-т. д. використовують вну-
трішньо як засіб, що виявляє се-
дативну, гіпотензивну й антиток-
сичну дію, регулює менструаль-
ний цикл, прискорює пологи й зу-
пиняє маткові кровотечі, та засто-
совують при нирковокам'яній хво-
робі; зовнішньо — для лікування
геморою і ран.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (10 г подріб-
неної трави з коренями на 200 мл
окропу, настоюють 1—2 години, про-
ціджують (по чверті склянки 3 рази
на день).
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РОЗТОПИР —
багаторічна кореневищна трав'я-
ниста, з густим повстистим опу-
шенням рослина родини розових.
Те саме, що й перстач сріб-
лястий.

991
РОЗХІДНИК ЗВИЧАЙНИЙ,
розхідник плющовидний;
будра обыкновенная
Glechoma hederacea —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Стебло ле-
жаче, вкорінене, з висхідними
чотиригранними голими в ниж-
ній частині й розсіяно опушени-
ми короткими волосками вгорі
квітконосними гілочками, 10 —
40 см заввишки. Листки супро-
тивні, черешкові, з нирковид-
ною, серцевидно-трикутною або
округло-серцевидною зарубчас-
тою пластинкою, майже голі
або розсіяно опушені короткими
волосками. Квітки неправильні,
різнорідні (жіночі і двостатеві),
в пазушних 1—3-квіткових диха-
зіях. Чашечка трубчаста, неви-
разнодвогуба, з п'ятьма трикут-
но-ланцетними гострокінцевими
зубцями, в 3—4 рази коротшими
за трубочку, зовні коротково-
лосиста. Віночок синьо-фіолето-
вий, двогубий, зовні коротко-
пухнатий; верхня губа віночка
до третини надрізана на півкруг-
лі лопаті; середня лопать спід-
ньої губи впоперек овальна, за-
зублена; бокові лопаті яйцевид-
ні, в 2—3 рази вужчі за середню.
Плід складається з чотирьох
горішковидних часток. Цвіте з
квітня по серпень.
Поширення. Розхідник звичай-
ний росте по всій території Украї-
ни (в Криму порівняно рідкої по
узліссях, серед чагарників, на
вологих луках, берегах річок,
озер і боліт, як бур'ян уздовж
доріг, по канавах, у садках, на
городах і полях.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
траву розхідника (Herba Glecho-
mae, синонім — Herba Hederae
terrestris). Квітконосні гілочки
зрізують під час цвітіння росли-
ни (краще у квітні — травні) і ви-
користовують свіжими або су-
шать у затінку, розкладаючи їх
тонким шаром. Штучне сушіння
проводять при температурі, не
вищій за 35". Сухої трави вихо-
дить 20 % , Строк придатності
сировини — 1 рік. Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад. У траві розхід-
ника є ефірна олія (0,03—0,06 % ),
сапоніни, дубильні (5,9—7,5%) й
гіркі (до 31 мг % ) речовини, вин-
на, оцтова, кавова, синапова,
р-кумарова й ферулова кислоти,

тритерпенові кислоти, холін, смо-
ли і каротин (8,2 мг% ), віта-
мін С (30 — 80 мг% ) та вільні
амінокислоти (метіонін, цистеїн,
серин).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати розхід-
ника збуджують апетит, активі-
зують травлення, стимулюють за-
гальний обмін речовин в орга-
нізмі, мають антисептичні, про-
тизапальні, болетамувальні, кро-
воспинні, відхаркувальні й пото-
гінні властивості, підвищують
діурез, виявляють холеретичну,
холекінетичну й протитоксичну
дію. Настій трави розхідника
дають усередину при захворю-
ваннях органів дихання (фарин-
гіти, ларингіти, коклюш, хронічні
бронхіти, запалення легень, брон-
хіальна астма), від кровохаркан-
ня, для підвищення апетиту, як
тонізуючий і вітрогінний засіб,
при катарах шлунка і кишечника,
захворюваннях жовчного міхура,
печінки (особливо при неспе-
цифічних хворобах печінки, що
проявляються недостатнім виді-
ленням жовчі, збільшенням кіль-
кості шкідливих продуктів обмі-
ну речовин у крові, нудотою,
збільшенням печінки), селезінки
й сечових шляхів (нирковокам'я-
на хвороба, гострий і хронічний
цистит), як допоміжний засіб
при хронічних захворюваннях,
спричинених неправильним обмі-
ном речовин, та як профілактич-
ний засіб проти отруєнь свин-
цем. У терапевтичних дозах роз-
хідник не отруйний, але пере-
дозування може спричинити
збільшену слинотечу, пітливість,
порушення серцевого ритму і на-
бряк легень. Зібрані навесні рос-
лини придатні як додаток до
вітамінних салатів та як спеція
для ароматизації супів і соусів.
Як зовнішній засіб настій роз-
хідника використовують для при-
мочок при сльозотечі та кон'юнк-
тивіті, для промивання ран, вира-
зок і опіків, для компресів при
фурункулах, гнійних набряках,
запаленні суглобів, вивихах і пе-
реломі кісток та для ванн після
виснажливих хвороб (як тоні-
зуючий і стимулюючий засіб).
Міцною настойкою розхідника
на оцті лікують коросту (2 рази
на день натирають уражені ді-
лянки шкіри). Потовчене свіже
листя прикладають до наривів.
Свіжий сік рослини використо-
вують як засіб від мігрені (втя-
гують в ніс).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (1 чайна лож-
ка сухої трави на 200 мл окропу) по
третині склянки 3 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — компреси, примочки і
промивання настоєм (1 столова лож-
ка сухої трави на 200 мл окропу);
ванни з відвару (100 г сухої трави
на 2 л окропу).

992
РОЗХІДНИК

плющовидний —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Те саме, що
й розхідник звичайний.

993
РОЇВНИК —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Те саме, що
й меліса лікарська.

994

РОКИТНЯЧОК РУСЬКИЙ —
невелика (60—180 см заввишки)
короткосірувато притисну то опу-
шена кущова рослина родини
бобових. Те саме, що й зіновать
руська.

995
РОМАНЕЦЬ —
однорічна рослина родини айстро-
вих (складноцвітих). Те саме, що
й ромашка лікарська.
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996 998
РОМАШКА
АМЕРИКАНСЬКА —
однорічна дуже ароматична гола
рослина родини айстрових (склад-
ноцвітих). Те саме, що й ромаш-
ка без' язичкова.

997
РОМАШКА БЕЗ'ЯЗИЧКОВА,
ромашка американська, ро-
машка зелена, ромашка паху-
ча, рум'янка зелена;
ромашка безъязычковая
Chamomilla suaveolens, синоні-
ми: Santolina suaveolens, Arte-
misia matiicarioides, Chamomil-
la discoidea, Lepidotheca suaveo-
lens, Matricaria discoidea, M.
matricarioides —
однорічна дуже ароматична гола
рослина родини айстрових (склад-
ноцвітих). Стебла прямостоячі,
5 (15) — 30 (40) см заввишки, від
основи дуже розгалужені, до
самих кошиків густо облистнені.
Листки двічі або тричі перисто-
розсічені на лінійно-ланцетні ши-
ловидно загострені частки. Квіт-
ки трубчасті, двостатеві, зелена-
во-жовті, з коротким 4-лопате-
вим відгином, зібрані на кінцях
коротких угорі потовщених сте-
бел та гілок у дрібні (5—8 мм
у діаметрі) кошики; язичкових
квіток у кошиках немає. Плід —
сім'янка. Цвіте у червні — серпні.
Поширення. Ромашка без'язич-
кова походить з Північної Аме-
рики. У нас поширена як адвен-
тивна рослина. Росте по всій
території України на засміче-
них місцях, вигонах, уздовж
доріг, у посівах.

Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
суцвіття і траву рослини (Flores
et Herba Matricariae discoideae).
Збирати, сушити і зберігати так
само, як і ромашку лікарську.
Хімічний склад. Суцвіття ромаш-
ки без'язичкової містять ефірну
олію (0,15—0,50%), флавоноїди
(кверциметрин, апігенін, лютео-
лін-7-глюкозид), холін, умбелі-
ферон і його метиловий ефір
герніарин, слиз, камедь, гіркоти,
дубильні речовини та саліцило-
ву й аскорбінові кислоти. У скла-
ді ефірної олії є бісаболол і сес-
квітерпени, але немає або дуже
мало хамазулену.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати ромашки
без'язичкової використовують як
спазмолітичний засіб при захво-
рюваннях травного каналу і пе-
чінки, спастичному і хронічно-
му коліті, що супроводиться
бродінням у кишках, анацидно-
му гастриті та як жовчогінний
засіб. У народній медицині, крім
усіх вищезазначених випадків,

цю рослину використовують від
простуди (протизапальна і пото-
гінна дія), у разі мігрені й без-
соння (заспокійлива дія), при по-
рушенні менструального циклу
і як ефективний засіб при гель-
мінтозах, особливо у дітей (зне-
шкоджує аскариди, гострики та
волосоголовці і на відміну від
пижма звичайного є нетоксич-
ним засобом). При зовнішньому
застосуванні препарати ромаш-
ки без'язичкової виявляють дер-
матонічну й протизапальну дію
і використовуються нарівні з ро-
машкою лікарською.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — столову ложку су-
цвіть настоюють І годину в закритій
посудині на 300 мл окропу, процід-
жують і вживають настій по півсклян-
ки 3 рази на день (при аскаридозі
п'ють по 150 мл вранці і ввечері, по-
єднуючи вечірню дозу з відваром ко-
ри крушини ламкої або настоєм листя
касі'і гостролистої; при гостриках одно-
часно робити клізми з 50—100 мл
такого самого настою); столову ложку
суміші (порівну) суцвіть ромашки
без'язичкової, плодів фенхелю звичай-
ного і листя меліси лікарської на-
стоюють на склянці окропу і п'ють
ковтками по 2 склянки на день про-
тягом кількох днів при трихоцефа-
льозі.

ЗОВНІШНЬО — ванни з відвару трави
ромашки (200 г сировини на 8 л води)
при простуді й ревматизмі.

РОМАШКА ЗЕЛЕНА —
однорічна дуже ароматична гола
рослина родини айстрових (склад-
ноцвітих). Те саме, що й ромашка
без'язичкова.

999
РОМАШКА КАВКАЗЬКА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й маруна
рожева.

1 0 0 0

РОМАШКА ЛІКАРСЬКА,
рум'янка, романець;
ромашка лекарственная
Chamomilla recutita, синоніми:
Matricaria recutita, M. chamo-
milla —
однорічна рослина родини ай-
стрових (складноцвітих). Стебло
пряме, циліндричне, голе, роз-
галужене, 15—50 см заввишки.
Листки чергові, голі, сидячі, дві-
чі або тричі перисторозсічені
на тонкі, вузькі, нитковидні сег-
менти. Квітки дрібні, зібрані на
кінцях стебла та його гілок в ко-
шики (спільне квітколоже ви-
довжено-конічне, голе, порож-
нисте); крайові квітки язичкові,
маточкові, білі, серединні — дво-
статеві, трубчасті, жовті, зверху
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п'ятилопатеві. Плід — сім'янка.
Цвіте з травня до серпня.
Поширення. Ромашка лікарська
росте невеликими заростями май-
же по всій території України як
бур'ян на полях і городах, в са-
дах, на пустирях, понад дорога-
ми. Відносно великі масиви за-
лишились лише в присиваській
частині Кримської та причорно-
морській частині Херсонської об-
ласті на засолених луках і пере-
логах, а також в посівах. У спе-
ціалізованих господарствах ро-
машку культивують.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
сушені квіткові кошики ромаш-
ки. (Flores Chamomillae). Збира-
ють кошики протягом усього пе-
ріоду цвітіння рослини в суху по-
году і не після дощу, зриваючи їх
руками або спеціальними гребе-
нями при самій основі або так,
щоб залишки квітконосів були
не довшими за 3 см. Придатні
для збирання лише ті кошики,
які тільки що почали цвісти (ко-
шики, що перецвіли, при сушін-
ні розсипаються; таку сировину
бракують). Зібраний матеріал
складають, не ущільнюючи, в ко-
зуби або мішки і того ж дня су-
шать, розсипаючи тонким (2—
3 см) шаром на чистій підстилці
в сухому добре провітрюваному
приміщенні або під укриттям
на вільному повітрі і періодично
перемішуючи. Штучне сушіння
проводять при температурі не
вище 40°. Сухої сировини ви-
ходить 25—27 % . Зберігають її
в сухому, провітрюваному при-
міщенні в паперових мішках або
в картонних чи фанерних ящи-
ках, вистелених папером. Строк
придатності — 1 рік. Сировина є
у продажу в аптеках. Суцвіття
ромашки офіцинальні у 26 краї-
нах світу.
Хімічний склад. Квітки ромаш-
ки лікарської містять до 0,8 %
блакитно забарвленої ефірної
олії, головними складовими час-
тинами якої є специфічна біоло-
гічно активна речовина хама-
зулен, сесквітерпенові вуглевод-
ні фарназен і кадинен, сескві-
терпеновий спирт бісаболол та
його оксиди, лактони матрицин
(прохамазулен) і матрикарин, алі-
фатичний терпен, мірцен, капри-
лова, нонілова, ізовалеріанова і ін.
кислоти. Крім ефірної олії у квіт-
ках ромашки присутні апігенін-
глікозиди (6—7 % ), кумаринові
сполуки (умбеліферон та його
метиловий ефір герніарин), си-
тостерин, колін, вітамін С, β-ка-
ротин, органічні кислоти, полі-
сахариди, мінеральні солі (12%).
Слід відмітити, що ромашка лі-
карська має хімічні раси, на-
приклад, такі що не містять про-
хамазулену або бісабололу, то-
му високу якість сировини може

гарантувати лише культивуван-
ня сортів з підвищеним вмістом
цих сполук.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Ромашка — одна з
цінних лікарських рослин. Бага-
тий хімічний склад рослини зу-
мовлює широкий діапазон її те-
рапевтичних властивостей. Пре-
парати ромашки збільшують се-
креторну діяльність травних за-
лоз, стимулюють жовчовиділен-
ня і збуджують апетит, знімають
спазми органів черевної порож-
нини, зменшують утворення га-
зів у кишечнику, виявляють дер-
мотонічну, болетамувальну, про-
тизапальну і антимікробну дію,
заспокоюють свербіння, посилю-
ють потовиділення, регулюють
менструальну функцію, діють як
протиалергічний засіб. Шкідли-
вої побічної дії при вживанні
препаратів ромашки не відміче-
но, але великі дози викликають
головний біль, хрипоту, кашель,
кон'юнктивіт, надмірні і боліс-
ні менструації і навіть психіч-
ні розлади (дратівливість, страх,
галюцинації, маячні ідеї). Засто-
сування ромашки найбільш ефек-
тивне при захворюваннях шлун-
ково-кишкового тракту, сечови-
відних шляхів, які супроводжу-
ються спазмами, при метеориз-
мі, захворюваннях печінки, особ-
ливо при жовчнокам'яній хворо-
бі, при дитячих поносах, що су-
проводжуються болями, коліка-
ми і здуттям кишечника, при
порушенні менструального цик-
лу, болісних менструаціях і за-
пальних захворюваннях жіночих
статевих органів, нудотах у ва-
гітних. Як допоміжний засіб ро-
машку використовують при під-
вищеній кислотності шлунково-
го соку, виразці шлунка і два-
надцятипалої кишки, виразково-
му запаленні кишечника, а в по-
єднанні з іншими лікарськими
рослинами — при хронічному за-
паленні сечових шляхів, особли-
во ниркових клубочків і сечо-
вого міхура. Квітки ромашки
входять до складу вітрогінного
чаю, пом'якшувальних чаїв, су-
міші для полоскання горла. При
зовнішньому застосуванні препа-
рати ромашки виявляють проти-
запальну, знеболюючу, епітелі-
зуючу, антимікробну, антиміко-
тичну, протипаразитичну і про-
тиалергічну дію. Відвар квіток
ромашки вживають для полос-
кання (кілька разів на день)
у разі афтозу, запалення сли-
зових оболонок горла, ясен і ро-
та, для обмивання гнійних ран,
виразок і гемороїдних вузлів,
для компресів і примочок при
кон'юнктивіті, професійному дер-
матиті, запаленні шкіри і фурун-
кулах, для спринцювань при
кольпіті, вульвіті і ендоцерві-
циті. Кашкою із суцвіть ромаш-

ки лікують рак шкіри (роблять
припарки на ділянки ураження).
Настій суцвіть ромашки на олії
використовують (гарячим!) для
натирань при подагричних та
ревматичних болях, для компре-
сів на шию при втраті голосу.
В аптеках є препарат ромазулан
(Romasulan), який призначають
при гастритах, колітах- і інших
захворюваннях, що супроводжу-
ються метеоризмом, а зовніш-
ньо — при запальних захворюван-
нях ротової порожнини, зовніш-
нього вуха, при вагінітах, уретри-
тах, циститах, запальних дерма-
тозах, трофічних виразках. (Пре-
парат виготовляється в Соціаліс-
тичній Республіці Румунії).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар суцвіть (10 г
або 4 столові ложки сировини на
200 мл окропу) по половині-третині
склянки 2—3 рази на день після їди
(грудним дітям — по чайній ложці);
настойку суцвіть (готують на 70 % -
ному спирті у співвідношенні 1:10)
по 20—40 крапель 2—5 разів на день;
настій суцвіть (1 чайна ложка си-
ровини на 200 мл окропу) приймають
по 1 склянці на ніч за годину до сну
як снотворний засіб.

ЗОВНІШНЬО — компреси, примочки,
обмивання і полоскання відваром (го-
тують як у попередньому прописі);
одну столову ложку суцвіть настою-
ють на 1 л окропу, проціджують і ви-
користовують теплим для спринцюван-
ня зранку і ввечері; настій суцвіть
на олії (50 г сировини на 0,5 л олив-
кової або кукурудзяної олії, настою-
ють на сонці 2—3 доби, час від часу
струшуючи, підігрівають 3 години на
водяній бані, проціджують і відтис-
кають) для розтирань і компресів;
З столові ложки суміші суцвіть ро-
машки і листя розмарину справж-
нього, взятих у співвідношенні 2:1,
настоюють 20 хвилин на 400 мл окро-
пу і використовують для компресів
при гнійному запаленні волосяного
мішечка або сальної залози коло ко-
реня вій (ячмінь); 100 г листя кро-
пиви дводомної кип'ятять 20 хвилин
в 500 мл дистильованої води, в одер-
жаний відвар додають 25 г суцвіть
ромашки, настоюють 8 годин, процід-
жують, додають 200 мл винного оцту
і одержану суміш використовують для
втирання у волосисту частину голо-
ви при облисінні.

1001
РОМАШКА ПАХУЧА —
однорічна дуже ароматична гола
рослина родини айстрових (склад-
ноцвітих). Те саме, що й ро-
машка без'язичкова.

1002
РОМАШКА ПЕРСЬКА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й маруна ро-
жева.
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1003
РОМАШКА РОЖЕВА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й маруна ро-
жева.

1004
РОМАШКА ЧЕРВОНА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й маруна чер-
вона.

1005
РОСИЧКА АНГЛІЙСЬКА
росянка английская
Drosera anglica —
багаторічна трав'яниста комахо-
їдна рослина родини росичко-
вих. Стебла квітконосні, прямі,
10—25 см заввишки, безлисті.
Листки — в прикореневій розет-
ці, довгочерешкові, лінійно-кли-
новидні, спрямовані вгору, звер-
ху і з країв вкриті головчастими
червоними залозистими волос-
ками, з пластинками, які по-
ступово переходять у черешок.
Квітки дрібні, двостатеві, пра-
вильні, 5-пелюсткові, білі, в одно-
бічних китицях на верхівці квіт-
коносної стрілки. Плід — коро-
бочка (гладенька, без борозе-
нок). Цвіте у липні — серпні.
Поширення. Росте в заболочених
хвойних лісах, на сфагнових
лісових болотах і на торфови-
щах на Поліссі, в північній час-
тині Лісостепу, а також у пів-
нічній частині Лівобережного
Степу (зрідка). Рідкісна, зникаю-
ча болотна рослина. Занесена до
Червоної книги Української РСР.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Росичка круглолиста.
Крім того, настій трави Р. а. вва-
жається засобом, який збуджує
статеві функції.

1006
РОСИЧКА КРУГЛОЛИСТА,
мухоловка, очки царівни;
росянка круглолистная
Drosera rotundifolia —
багаторічна трав'яниста комахо-
їдна рослина родини росичко-
вих. Стебло квітконосне, прямо-
стояче, іноді звивисте, 10—25
(30) см заввишки, безлисте, в кіль-
ка разів довше за листки. Листки
в прикореневій розетці, простер-
ті, з довгим черешком і з круг-
лою або впоперек овальною пла-
стинкою, зверху і з країв вкриті
головчастими червоними волос-
ками. Квітки дрібні, двостатеві,
правильні, 5-пелюсткові, білі, в
однобічній китицевидній завій-
ці. Плід — коробочка (яйцевид-
на, довша за чашечку). Цвіте
з червня до серпня.
Поширення. Росте в північній
частині України на торфових
болотах.
Заготівля і зберігання. Для лі-
карських потреб використову-
ють траву росички (Herba Dro-
serae, синонім — Herba Rosellae),
яку заготовляють в період цві-
тіння рослини. Підземну части-
ну рослини (з бодай двома листоч-
ками) треба залишати неушко-
дженою для відновлення заро-
стей. Зібрану сировину вико-
ристовують свіжою (у вигляді
соку) або сушать, розкладаючи
тонким шаром у затінку на віль-
ному повітрі або в добре провіт-
рюваному приміщенні. Штучне
сушіння проводять при темпе-
ратурі до 40°. Сухої трави ви-
ходить 15 % . Зберігають її у доб-
ре закритих банках або бля-
шанках. Строк придатності — 2
роки. Росичка круглолиста — рос-
лина офіцинальна у Франції, Ні-
дерландах, Португалії. В СРСР —
рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава росички
містить нафтохінони (дрозерон,
плюмбагін), флавоноїди (кверце-
тин, гіперозид, мірицетин, кемп-
ферол), протеолітичний фермент,
червоний і жовтий пігменти, ор-
ганічні кислоти (цитринову, яб-
лучну, винну, янтарну, бензой-
ну), дубильні й смолисті речо-
вини, жири, цукри (4,4% ), сліди
ефірної олії, вітамін С, до 5%
мінеральних солей (багато крем-
незему, сполуки заліза, магнію,
фосфору, натрію, кальцію і мар-
ганцю).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати росички
круглолистої виявляють спазмо-
літичну, антибактеріальну (особ-
ливо сильно діють проти стреп-
тококів, стафілококів та збудни-
ків туберкульозу), болетаму-
вальну, відхаркувальну, потогін-
ну, сечогінну та„.седативну дію.
Росичка є досить ефективним
протиспастичним і відхаркуваль-
ним засобом при простудних за-
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хворюваннях, що супроводяться
кашлем, коклюші, фарингітах,
ларингітах, бронхітах і брон-
хіальній астмі. У народній ме-
дицині, крім того, препарати
росички використовують як се-
дативний (при неврастенії та-
надмірній збудливості нервової
системи), протисудомний (при
епілепсії), гіпотензивний та кро-
воспинний (при кровохарканні)
засіб, при атеросклерозі, цукро-
вому діабеті, початковій стадії
водянки, хронічних проносах і
дизентерії. Великі дози росички
можуть спричинити подразнен-
ня дихальних шляхів, кровотечу
з носа, блювоту, пронос, подраз-
нення або навіть вкривання ви-
разками слизових оболонок ро-
тової порожнини і шлунка. Про-
типоказано вживати росичку при
гіпотонії. Слід пам'ятати, що
препарати росички (навіть тера-
певтичні дози) забарвлюють сечу
в темний колір. Свіжий сік рос-
лини використовують як зов-
нішній засіб для лікування бо-
родавок, мозолів і затверділос-
тей шкіри, мікозів та закапують
в очі з більмом.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— настій трави (1 сто-
лову ложку сировини настоюють 2 го-
дини на 400 мл окропу, проціджують)
по півсклянки 3 рази на день до їди,
підсолоджуючи медом або цукром;
настойку (готують у співвідношенні
1:5) по 10—15 крапель 3—4 рази на
день.

1007
РОСИЧКА

ОБЕРНЕНОЯЙЦЕВИДНА
росянка обратнояйцевидная
Drosera obovata —
багаторічна трав'яниста комахо-
їдна рослина родини росичко-
вих. Стебла квітконосні, прямі,
вищі за листки. Листки — в при-
кореневій розетці, довгочереш-
кові, оберненояйцевидні, спрямо-
вані вгору, зверху і з країв вкри-
ті головчастими червоними за-
лозистими волосками. Квітки
дрібні, двостатеві, правильні, 5-
пелюсткові, білі, в однобічних
китицях на верхівці квітконос-
ної стрілки. Плід — коробочка.
Цвіте у липні — серпні.
Поширення. Трапляється зрідка
на Львівщині, Волині, в околи-
цях Києва і Харкова, в заболо-
чених хвойних лісах, на сфагно-
вих лісових болотах і на торфо-
вищах.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні власти-
вості і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Росичка круглолиста.

1008
РОСИЧКА ПРОМІЖНА —
багаторічна трав'яниста комахо-
їдна рослина родини росичкових.
Те саме, що й росичка середня.

1009

РОСИЧКА СЕРЕДНЯ,
росичка проміжна;
росянка промежуточная
Drosera intermedia —
багаторічна трав'яниста комахо-
їдна рослина родини росичко-
вих. Стебла квітконосні, при
основі здебільшого дуговидно зі-
гнуті, висхідні, 3 — 12 см заввиш-
ки, безлисті, вищі за листки,
Листки — в прикореневій розет-
ці, довгочерешкові, клиновидно-
оберненояйцевидні, спрямовані
вгору, зверху і з країв вкриті
головчастими червоними залози-
стими волосками. Квітки дрібні,
двостатеві, правильні, 5-пелюст-
кові, білі, в однобічних китицях
на верхівці квітконосної стрілки.
Плід — коробочка (борозенчаста,
грушовидна). Цвіте у червні —
липні.
Поширення. Трапляється зрідка
на Поліссі і в північній частині
Лісостепу (переважно на Право-
бережжі), в заболочених хвой-
них лісах, на сфагнових лісових
болотах і на торфовищах. Рід-
кісна, зникаюча болотна росли-
на. Занесена до Червоної книги
Української РСР.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні власти-
вості і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті Росичка кругло-
листа.

1010
РУМ'ЯНКА —
однорічна рослина родини ай-
стрових (складноцвітих). Те са-
ме, що й ромашка лікарська.

1011
РУМ'ЯНКА ЗЕЛЕНА —
однорічна дуже ароматична рос-
лина родини айстрових. Те саме,
що й ромашка без'язичкова.

1012
РУРЕГА —
листопадне дерево, рідше кущ
родини розових. Те саме, що й
абрикос звичайний.
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1013
РУТА ГОРОДНЯ —
багаторічна трав'яниста сизува-
то-зелена гола рослина родини
рутових. Те саме, що й рута са-
дова.

1014
РУТА ЗАПАШНА —
багаторічна трав'яниста сизува-
то-зелена гола рослина родини
рутових. Те саме, що й рута са-
дова.

1015
РУТА ПАХУЧА —
багаторічна трав'яниста сизува-
то-зелена гола рослина родини
рутових. Те саме, що й рута са-
дова.

1016
РУТА САДОВА,
рута городня, рута запашна,
рута пахуча;
рута душистая
Ruta graveolens —
багаторічна трав'яниста сизува-
то-зелена гола рослина родини
рутових. Стебла прямостоячі,
20—60 см заввишки, розгалуже-
ні, при основі дерев'яніючі. Лист-
ки чергові, залозисто-крапчасті,
яйцевидно-трикутні, 2—3-пери-
сторозсічені, з видовженообер-
ненояйцевидними цілокраїми або
дрібнозарубчастими тупуватими
частками, з яких середня більша
і часто з виїмкою на верхівці.
Квітки правильні, двостатеві, у
верхівковому щитковидному су-
цвітті (верхня квітка в суцвітті
п'ятичленна, решта — чотири-
членні); пелюстки жовті, на вер-
хівці з шоломиком, до основи
раптово звужені в нігтик, угорі
цілокраї або зубчасті. Плід —
коробочка. Цвіте у червні —
липні.
Поширення. Рута садова дико ро-
сте лише в Криму. В інших райо-
нах (переважно в південно-захід-
ній частині України) її культиву-
ють як декоративну, лікарську та
ефіроносну рослину.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
свіжу або сушену траву рути
(Herba Rutae graveolenis), зібра-
ну в період цвітіння рослини.
Збирати руту треба в гумових
рукавицях, бо свіжий сік росли-
ни подразнює шкіру і спричинює
опіки у вигляді водянистих пу-
хирців (перша допомога в цьому
випадку — зробити компрес із
свіжих розтертих квіток нагідок
лікарських) і навіть набряки

(алергічна реакція настає через
20—24 години). Сушать сировину
під укриттям на вільному повітрі
або в приміщенні, яке добре про-
вітрюється. Штучне сушіння про-
водять при температурі, не вищій
за 35°. Контролюючи хід сушін-
ня, треба користуватися респіра-
тором. Сухої трави виходить 20% •
Готову сировину зберігають без
доступу прямого сонячного про-
міння у добре закритих банках
або бляшанках. Рослина офіци-
нальна у восьми країнах світу.
Хімічний склад. Особливістю хі-
мічного складу рути садової
є одночасна наявність алкалоїдів
(0,2—1,4%) і ефірної олії (у су-
шеній траві до 0,7% ), що в рос-
линному світі спостерігається не
часто. Алкалоїди рути — похід-
ні хіноліну, фурохіноліну та акра-
дину: скіміанін, кокусагінін, гра-
веолін-руталеїн, гравеолінін, фа-
гарин, диктамнін, арборин, ар-
боринін та ін. До складу ефір-
ної олії входять кетони (метил-
гептилкетон, метилгексилкетон,
метилоктилкетон, метилнонілке-
тон, α-нонанон та ін.), на які
припадає 90 % від її загального
складу, пінени, метилсаліцилат,
α-нонілацетат, лимонен, цимол,
бензальдегід, мірцен, елмол, ун-
деканон, цимен, цинеол, кумін-
альдегід, цитронелол, карвакрол,
гваякол, линалоол, капронова,
капралова, пальмітинова та ані-
сова кислоти, ундециловий спирт
та інші аліфатичні спирти. Крім
алкалоїдів і ефірної олії, у траві
рути є фурокумарини і кумари-
ни (бергаптен, псорален, ксан-
тотоксин, рутарин, рутамарин, ру-
таретин, ізоімператорин, ізопім-
пінелін, умбеліферон, герніарин,
скополетин, рафноретин та ін.),
флавоноїдний глікозид рутин, ліг-
нан савінін, гравеоленова кисло-
та, акроніцин, смолисті та інші
речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рута садова — одна
з популярних лікарських рос-
лин. Багатий хімічний склад рос-
лини зумовлює широкий спектр
її лікувальних властивостей. Най-
важливішою властивістю рути є
її здатність знімати спазми гла-
денької мускулатури травного
тракту, жовчних і сечовивідних
шляхів та периферичних крово-
носних судин. Як наслідок зни-
жується артеріальний тиск, упо-
вільнюються серцеві скорочен-
ня, підвищується діурез, поліп-
шується відтік жовчі. Важливе
терапевтичне значення має здат-
ність рути ущільнювати стінки
кровоносних судин, завдяки чо-
му їхня резистентність та елас-
тичність збільшуються, а лам-
кість і можливість ушкодження
зменшуються. Відмічено слабку
седативну дію рути. Гіркі ре-
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човини, що є в рослині, збуд-
жують виділення шлункового со-
ку; фурокумарини підвищують
чутливість шкіри до ультрафіо-
летового проміння; акроніцин ви-
являє протипухлинну активність.
Показаннями до призначення ру-
ти (per se або в суміші з іншими
лікарськими рослинами) є брон-
хіальна астма, захворювання
шлунково-кишкового тракту, що
супроводяться спазмами, жовч-
нокам'яна хвороба, головні болі,
пов'язані зі спазмами судин, ате-
росклероз, серцеві неврози, ва-
рикозне розширення вен, істе-
рія, епілепсія, нервові розлади
в клімактеричному періоді, ім-
потенція та наявність глистів
(Ascaris lumbricoides). Як еме-
нагогічний засіб руту використо-
вують при гіпоменструальному
синдромі й альгоменореї. Най-
доцільніша форма застосуван-
ня — настойка, оскільки у спир-
ті діючі речовини рути розчи-
няються краще. Крім настойки,
часто використовують холодний
настій рослини. Застосовують ру-
ту і як зовнішній засіб. Настій
використовують при запаленні
повік і висипах на шкірі, а на-
стойку — при ревматизмі, пода-
грі, невралгії й люмбаго. В го-
меопатії руту використовують
при травмах м'язів, варикозних
вузлах, запаленні очей та сугло-
бовому ревматизмі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку (1 частина
подрібненої свіжої трави на 5 частин
горілки, настояти 10 діб у темному
місці) по 10 крапель 3 рази на день
на ложці води; настій (1 чайна ложка
сушеної трави на 400 мл холодної
кип'яченої води, настояти 10 годин)
по півсклянки 3—4 рази на день;
1 чайну ложку сушеної трави рути
настоюють 10 хвилин на склянці
окропу і п'ють як чай по 1 склянці
вранці і ввечері при імпотенції та
при нервових розладах у клімакте-
ричному періоді.

ЗОВНІШНЬО — компреси, примочки і
промивання настоєм (готують, як у по-
передньому прописі); розтирання на-
стойкою (готують, як у попередньому
прописі); відвар 60 г суміші (порівну)
трави рути садової, насіння гуньби
сінної і кореневищ перстачу прямо-
стоячого на 1 л води використовують
теплим для компресів 1—3 рази на
день при мікозах (курс лікування —
20 днів). Рутою, яка належить до
отруйних рослин, користуватися тре-
ба обережно, не перевищуючи допус-
тимих доз. Препарати рути протипо-
казані при вагітності (діють абортив-
но!), при маткових кровотечах, гіпо-
тонії, гіперацидному гастриті та ви-
разковій хворобі шлунка і дванадця-
типалої кишки. При передозуванні
препарати рути спричинюють подраз-
нення слизових оболонок травного
тракту, набряки язика і гортані, запа-
морочення, блювання, пронос, судому,
загальне ослаблення та ушкодження
нирок і печінки.

1017
РУТВИЦЯ МАЛА
василистник малый
Thalictrum minus —
багаторічна трав'яниста гола рос-
лина родини жовтецевих. Стебло
прямостояче або висхідне, роз-
галужене, 50—100 см заввишки.
Листки чергові, черешкові, ши-
рокотрикутні, 3—4-перисті, з
округло-яйцевидними спереду
трилопатевими чи тричінадріза-
ними листочками. Квітки пра-
вильні, двостатеві, пониклі, зі-
брані в розлогу волоть; оцвітина
проста, чашечковидна, з 4 яйце-
видних, зеленавих листочків; нит-
ки тичинок тоненькі, жовтаві.
Плоди — сидячі яйцевидні ребри-
сті сім'янки. Цвіте у червні —
липні.
Поширення. Рутвиця мала росте
по всій території України (пе-
реважно в Лісостепу і на пів-
ночі Степу) на узліссях і на лі-
сових галявинах, степових луках,
трав'янистих схилах та серед
чагарників.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб заготовляють тра-
ву рутвиці (Herba Thalictri mi-
noris), зрізуючи під час цвітіння
рослини верхівки стебел зав-
довжки 30—35 см. Зібрану сиро-
вину зв'язують у невеликі пучки
й розвішують для сушіння в за-
тінку на протязі або в прові-
трюваному приміщенні. Збері-
гають окремо від іншої сирови-
ни, дотримуючись правил збері-
гання отруйних рослин. Строк
придатності — 3 роки. Аптеки си-
ровину не відпускають.
Хімічний склад. Надземна части-
на рослини містить сапоніни
(3,1%), до 1,1% алкалоїдів (таль-
мін, тальмідин, тальметин, 0-ме-
тилтальметин, талактамін, дегід-
роталікмін, талікмінін, β-алокрип-
топін, β-хлорметилат l-канадину,
берберин), ціаногенні сполуки,
дубильні речовини, флавоноїди
(1,64%), вищі аліфатичні вугле-
водні та аскорбінову кислоту.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Трава рутвиці малої
входить до складу суміші Здрен-
ко, яку застосовують в онколо-
гічній практиці як симптоматич-
ний засіб. У народній медицині
рослина відома своїми болета-
мувальними, сечогінними, від-
харкувальними, седативними, гі-
потензивними, кровоспинними,
протизапальними й антисептич-
ними властивостями. Настій тра-
ви дають всередину від кашлю
(при туберкульозі легень та ін-
ших захворюваннях органів ди-
хання), при простудних захво-
рюваннях (як жарознижуючий
засіб), захворюваннях травного
каналу (пронос, запор), хворо-
бах печінки і жовчних шляхів,
при набряках різного походжен-

ня, затримці сечовиділення і при
нирковокам'яній хворобі, при різ-
них кровотечах, при ревматизмі
та болісних менструаціях, у ви-
падку епілепсії, розладу нерво-
вої системи, при безсонні, гі-
пертонічній хворобі й стенокар-
дії. Як зовнішній засіб рутвицю
застосовують для лікування за-
прілості між пальцями стоп,
гнійних ран та інших захворю-
вань шкіри. В гомеопатії рослину
застосовують при болісних мен-
струаціях і як засіб, що покра-
щує зір.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 чайна
ложка сировини на 200 мл окропу)
по півсклянки 2—3 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — обмивання настоєм (1
столова ложка сировини на 200 мл
окропу); товчене листя прикладають
до ураженої ділянки шкіри.
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1018
РУТВИЦЯ ОРЛИКОЛИСТА,
чортова м'ята;
василистник водосборолист-
ный
Thalictrum aquilegifolium —
багаторічна трав'яниста гола рос-
лина родини жовтецевих. Стебло
прямостояче, розгалужене, 50—
100 см заввишки. Листки чер-
гові, з плівчастими прилистками
і довгими жолобчастими череш-
ками, трикутні, 2—3-перисті, з
оберненояйцевидними, спереду
зарубчасто-лопатевими сидячими
або короткочерешковими листоч-
ками. Квітки правильні, двоста-
теві, на ніжках, зібрані щитко-
видного волоттю; оцвітина про-
ста, чашечковидна, з 4 яйцевид-
них зеленавих листочків; нитки
тичинок угорі розширені, блідо-
лілові. Плоди — повислі на пло-
доніжках, крилаті по ребрах
сім'янки. Цвіте у травні, червні.
Поширення. Рутвиця орликоли-
ста росте в Лісостепу, на Поліссі
і в Карпатах по тінистих лісах,
серед чагарників.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб заготовляють тра-
ву рутвиці (Herba Thalictri aqui-
legifolii), зрізуючи під час цвітін-
ня рослини верхівки стебел зав-
довжки 30—35 см. Зібрану сиро-
вину зв'язують у невеликі пучки
й розвішують для сушіння у за-
тінку на протязі або в провітрю-
ваному приміщенні. Штучне су-
шіння проводять при температурі
40°. Сухої сировини виходить
20 % . Зберігають окремо від ін-
шої сировини, дотримуючись пра-
вил зберігання отруйних рослин.
Рослина неофіцинальна.

Хімічний склад. Надземна части-
на рослини містить 0,1—0,3%
алкалоїдів (ізокоридин, тальмін,
тальмідин, магнофлорин, бербе-
рин), кумарини, ціаногенні спо-
луки (лінамарин, n-глюкозилгі-
дроксиманделонітрил, β-глюкозид
n-глюкозилгідроксиманделоні-
трилу), флавоноїди (кемпферол,
кверцетин, апігенін, лютеолін),
фенолкарбонові кислоти (n-ку-
марова, ферулова, кавова, си-
напова).

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рутвиця орликолиста
має антибактеріальні, протиза-
пальні, кровоспинні, болетаму-
вальні й сечогінні властивості.
Використовується в народній ме-
дицині при жовтяниці, водянці,
епілепсії, маткових кровотечах,
малярії, дерматозах і ревматизмі.
В деяких місцевостях рутвиця
орликолиста використовувалась
як приворотне зілля, що небез-
печно — рослина отруйна! Свіже
товчене листя рутвиці застосову-
ють для лікування запрілостей
між пальцями ніг, гнійних ран і
нашкірних захворювань.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 чайна
ложка сировини на 200 мл окропу)
по півсклянки 2 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — товчене листя прикла-
дають до ураженої ділянки шкіри.

1019
РУТВИЦЯ СМЕРДЮЧА
василистник вонючий
Thalictrum foetidum —
багаторічна трав'яниста коротко-
залозистопухнаста рослина роди-
ни жовтецевих. Стебло прямо-
стояче, 15—50 см заввишки. Ли-
стки чергові, широкотрикутні,
3—4-перисті, з дрібними округ-
лояйцевидними, спереду трилопа-
тевими листочками; нижні лист-
ки черешкові, верхні — майже
сидячі. Квітки правильні, дво-
статеві, на ніжках, пониклі, зі-
брані В рідку розлогу волоть;
оцвітина проста, чашечковидна,
з 4 яйцевидних фіолетових лис-
точків; нитки тичинок не роз-
ширені. Плоди — сидячі яйцевид-
ні ребристі залозисто-пухнасті
сім'янки. Цвіте у липні.
Поширення. Рутвиця смердюча
росте на скелях і трав'янистих
схилах на Розточчі-Опіллі та
в Західному Лісостепу (пооди-
нокі місцезнаходження).
Заготівля і зберігання. Див. стат-
тю Рутвиця мала.
Хімічний склад. Надземна час-
тина рослини містить тритерпе-
нові сапоніни, до 2,2% алкало-
їдів (берберин, фетидин, талік-
тринін, ізотетрандрин, бербамін),
дубильні речовини (1,63—5,45 % ),
флавоноїди (рутин, глюкорам-
нін, кемпферол, кверцетин, фла-
весуетин. ранункулетин), карде-
ноліди, ефірну олію та органічні
кислоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У науковій медици-
ні настойку трави рутвиці смер-
дючої використовують як засіб,
що розширює судини і знижує
артеріальний тиск. Її вживають
при лікуванні початкових стадій
гіпертонічної хвороби й стено-
кардії та при порушенні крово-
обігу. У народній медицині рут-
вицю смердючу застосовують як
седативний, бактерицидний, про-
тизапальний, кровоспинний, се-
чогінний та протиблювотний за-
сіб. Настій трави дають усере-
дину при неврозах і судомних
станах, перенапруженні, розла-
дах травлення і проносах, за-
хворюваннях печінки і жовчного
міхура, набряках і водянці та при
внутрішніх і зовнішніх кровоте-
чах. Як зовнішній засіб настій
трави застосовують для обмиван-
ня ран, виразок, гноячкових ви-
сипів тощо.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку (готують на
70 % -ному спирті у співвідношенні
1:10) по 20—40 крапель 2—4 рази на
день протягом 3—4 тижнів; настій
трави (10 г сировини на 200 мл
окропу) по столовій ложці 3—4 рази
на день.
ЗОВНІШНЬО — обмивання настоєм (го-
тують, як у попередньому прописі).
Притаманні рослині токсичні власти-
вості потребують обережності при
її використанні.
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1020
РУТКА ЛІКАРСЬКА,
дика рута, димниця;
дымянка лекарственная
Fumaria officinalis —
однорічна трав'яниста гола сизу-
вато-зелена рослина родини рут-
кових. Стебло висхідне або пря-
мостояче, гранчасто-борозенчас-
те, розгалужене, 20—30 см зав-
вишки. Листки чергові, черешко-
ві, двічі перисто розсічені на
вузькі довгасто-лінійні частки.
Квітки двостатеві, неправильні,
7—9 мм завдовжки, в пазушних
китицях; віночок з чотирьох
пурпурових неоднакових пелюс-
ток, з яких верхня має при
основі коротку шпорку. Плід —
приплюснутокулястий горішок.
Цвіте з квітня до вересня.
Поширення. Рутка лікарська рос-
те по всій території України як
бур'ян на полях та городах, на
засмічених місцях.
Заготівля і зберігання. Для лі-
карських потреб використовують
траву (Herba Fumariae officinalis).
Збирають її під час цвітіння рос-
лини, зрізуючи всю надземну
частину. Сушити траву треба
відразу після збирання у затін-
ку на вільному повітрі або в при-
міщенні, яке добре провітрю-
ється. Сухої сировини виходить
11 — 12%. Зберігають у сухому
приміщенні. Рослина входила до
складу І — І І І видань вітчизняної
фармакопеї; офіцинальна у Фран-
ції і Бразілії. В СРСР заготовля-
ють для експорту.

Хімічний склад. У надземній час-
тині рутки лікарської є алка-
лоїди (0,2—1,6 % }, дубильні ре-
човини (2,9 % ), смоли (4,7 % ), фу-
марова кислота, вітаміни С і К.
До складу алкалоїдів входять
протопін, сангвінарин, крипто-
кавін, ауретензин, d, l-тетрагід-
рокоптизин, криптокарпін та ін.
фармакологічні властивості і ви-
користання. Рутка лікарська має
жовчогінні й спазмолітичні влас-
тивості, впливає на організм
загальнотонізуюче (підвищує апе-
тит, поліпшує процеси травлен-
ня, збільшуючи секрецію трав-
них залоз і поліпшуючи всмок-
тування та обмін речовин). Рут-
ку вживають усередину при
жовчнокам'яній хворобі та інших
захворюваннях печінки й жовч-
ного міхура, при гіпоацидних
гастритах, спастичних колітах,
геморої, різних хронічних шкір-
них захворюваннях, як потогін-
ний, сечогінний і вітрогінний за-
соби. Є вказівки про ефективне
застосування рутки при іпохонд-
рії та істерії. Свіжовижатим со-
ком лікують лишаї, різні висипи
на тілі, коросту. Побічних явищ
при лікуванні руткою лікарською
не встановлено, проте існує дум-
ка, що її діючі речовини здатні
до кумуляції.
Лікарські форми і використання.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2 чайні
ложки сировини на 200 мл окропу)
по 2 столові ложки 3—4 рази на день
перед їдою як жовчогінний засіб;
настій трави (1 столова ложка сиро-
вини на 200 мл окропу) по 1 столо-
вій ложці 3—4 рази на день перед
їдою для збудження апетиту і поліп-
шення діяльності шлунково-кишково-
го тракту; настій столової ложки
суміші (порівну) трави рутки лікар-
ської і чистотілу звичайного, листя
м'яти перцевої і бобівника трилисто-
го, коріння копитняка європейського
і кульбаби лікарської на склянці
окропу п'ють по 2 столові ложки
З—4 рази на день перед їдою як
жовчогінний засіб; 2 чайні ложки
трави рутки лікарської настоюють
8 годин на 400 мл холодної кип'я-
ченої води, проціджують і випивають
рівними порціями протягом дня при
геморої; свіжовижатий сік у поєднан-
ні з пивом або сироваткою (на 1 склян-
ку пива або сироватки беруть 1 — 2
ложки соку) вживають по півсклянки
2—3 рази на день як кровоспинний
і загальнозміцнюючий засіб.

1021
РЯБИННИК ДОРОЖНИЙ —
багаторічна кореневищна трав'я-
ниста рослина родини розових.
Те саме, що й перстач гусячий.

1022
РЯСКА МАЛА
ряска маленькая
Lemna minor —
багаторічна трав'яниста рослина
родини ряскових. Корінці нитко-
видні. Стебло має вигляд ма-
ленької (2—4,5 мм завдовжки
і 2—3 мм завширшки) зеленої
круглястої пластинки, що плаває
на поверхні води. Листки не
розвинені. Квітки дуже редуко-
вані, одностатеві, в суцвіттях
з двох тичинкових і однієї ма-
точкової квіток, розташованих
біля основи пагонів у бічній
кишеньці або в ямці на поверхні
пагона; маточкові квітки мають
одну маточку, тичинкові — з од-
нією тичинкою. Плід—горішко-
видний, однонасінний, нерозкрив-
ний. Цвіте дуже рідко (у трав-
ні — червні).
Поширення. Росте по всій терито-
рії України в стоячих водах.
Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
усю рослину. Заготовляють си-
ровину протягом літа. Дрібною
сіткою ряску притягують до бе-
рега і вичерпують невеличким
сачком. Сушать під наметом
або на горищі, яке добре про-
вітрюється. Зберігають у сухо-
му, добре провітрюваному при-
міщенні. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. У рясці малій
є флавоноїди, антоціани, мікро-
і макроелементи — кальцій, фос-
фор, магній, кобальт, бром, мідь,
нікель, титан, марганець, йод,
цинк, ванадій тощо. У висуше-
ному вигляді рослина містить
2—4 % протеїну. Аскорбінової
кислоти в рослині майже немає.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Ряска мала виявляє
жарознижуючі, сечогінні, десен-
сибілізуючі й антимікробні вла-
стивості. У вітчизняній і зарубіж-
ній народній медицині препарати
ряски малої приймають усереди-
ну при кропивниці, вітиліго,
астмі, запаленнях слизової обо-
лонки дихальних шляхів і на-
бряках невротичного характеру,
як протигрипозний і загально-
зміцнюючий засіб. Зовнішньо, у
вигляді припарок, рослину ви-
користовують при ревматизмі й
подагрі (як болетамувальний за-
сіб).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку (1 чайна
ложка сухої подрібненої сировини
на 50 мл горілки) по 15—20 крапель
З рази на день; порошок ряски
(готують у вигляді пілюль, змішуючи
з медом) по 1—2 г на 1 раз 3 рази
на день.
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1023
САЛАТ —
однорічна трав'яниста овочева
рослина родини айстрових (склад-
ноцвітих). Те саме, що й латук
посівний.

1024
САМОСИЛ
БІЛОПОВСТЙСТИЙ
дубровник белый
Teucrium polium —
невеликий (15—35 см) білувато-
тонкоповстистий галузистий пів-
кущик родини губоцвітих. Лист-
ка супротивні, видовженообер-
ненояйцевидні або видовжено-
лінійні, до основи клиновидно
звужені, сидячі, з більш-менш
загорнутими зубчасто-пилчасти-
ми краями; покривні листки ви-
довженоланцетні або майже лі-
нійні. Квітки двостатеві, непра-
вильні, у малоквіткових не-
справжніх кільцях, скупчених на
кінцях гілок в овальні головки,
що утворюють складне во-
лотистощитковидне суцвіття: ча-
шечка дзвониковидна, зовні бі-
луватоповстиста, при основі коса,
з десятьма жилками і п'ятьма
коротшими за трубочку видовже-
ноланцетними зубцями; віночок
двогубий, жовтувато-білий, удвоє
довший за чашечку, з майже
голою трубочкою і видовженою,
зовні густоопушеною губою. Плід
складається з чотирьох однона-
сінних горішковидних часток.
Цвіте з липня до вересня.
Поширення. Самосил білоповсти-
стий росте в південній частині
Лісостепу (зрідка), в Степу і Кри-
му на кам'янистих, переважно
вапнякових і крейдяних відсло-
неннях, іноді на приморських
черепашкових насипах.
Заготівля і зберігання. Для лі-
карських потреб використовують
траву самосилу (Herba Teucrii

polii), яку заготовляють в пері-
од цвітіння рослини. Зібрану
сировину сушать на вільному
повітрі в затінку або в при-
міщенні, яке добре провітрює-
ться. Штучне сушіння проводять
при температурі, не вищій за
45°. Сухої трави виходить 25 % .
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава самосилу
білоповстистого містить смолисті
речовини (до 6 % ), таніни, глі-
козиди, флавоноїди, гірку речо-
вину пікрополін та ефірну олію,
основною складовою частиною
якої є борнілацетат.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Настій трави само-
силу білоповстистого має в'яжучі
й антимікробні властивості й
з успіхом застосовується при
геморої, діареї, болях у шлунку
та кишечнику. В сумішах з ін-
шими рослинами самосил засто-
совують при медикаментозному
дерматиті й фурункульозі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2 сто-
лові ложки сировини на 500 мл
окропу, настояти 1 годину, проці-
дити) по півсклянки 4 рази на день
до їди; дві столові ложки суміші
(порівну) трави самосилу білопов-
стистого, парила звичайного і хвоща
польового, пелюсток троянди дама-
ської та листя подорожника ланцето-
листого настоюють одну годину на
500 мл окропу, проціджують, охо-
лоджують і п'ють по півсклянки 4 рази
на день до їди при медикаментозному
дерматиті; дві столові ложки суміші
трави самосилу білоповстистого і па-
рила звичайного (по 10 г) та коренів
лопуха справжнього (50 г) варять
5 хвилин у 500 мл окропу, про-
ціджують, охолоджують і приймають
по півсклянки 4 рази на день до
їди при фурункульозі

1025
САМОСИЛ ГАЙОВИЙ
дубровник обыкновенный
Teucrium chamaedrys —
невеликий півкущик родини гу-
боцвітих. Стебла з висхідної
основи прямі, чотиригранні, не-
густо опушені простими волос-
ками, 10—35 см заввишки. Листки
супротивні, надрізанозубчасті, з
клиновидною основою, звуженою
В КОРОТКИЙ ЧерешОК; НИЖНІ —
оберненояйцевидні, верхні — дов-
гасті. Квітки двостатеві, непра-
вильні, на коротких квітконіж-
ках, у пазушних 2—6-квіткових
несправжніх кільцях, що утво-
рюють коротке китицевидне од-
нобічне верхівкове суцвіття; ча-
шечка червонувата, дзвониковид-
на, з десятьма жилками і п'ятьма
зубцями (зубці трикутні, тонко
загострені, коротші за трубочку),
біля основи на нижньому боці
трохи здута; віночок двогубий
(бокові лопаті спідньої губи лан-
цетні), рожево-пурпуровий, у 2,5
рази довший за чашечку. Плід
складається з чотирьох горішко-
видних часток. Цвіте з червня
до серпня.
Поширення. Самосил гайовий рос-
те по всій території України серед
чагарників, на узліссях листяних
лісів, степових схилах і кам'я-
нистих відслоненнях, рідше на
пісках.
Заготівля і зберігання. Для лі-
карських потреб використовують
траву самосилу (Herba Teucrii
chamaedrys, синонім — Herba Cha-
maedrys), яку заготовляють в пе-
ріод цвітіння рослини. Зібрану
сировину спочатку пров'ялюють
на сонці, а потім досушують
у затінку. Штучне сушіння про-
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водять при температурі, не вищій
за 40°. Сухої трави виходить 25 % .
У гомеопатії використовують
есенцію із свіжої трави само-
силу.
Хімічний склад. Трава самосилу
містить дубильні речовини, гіркі
на смак фурандитерпенові лак-
тони, значну кількість аскорбі-
нової кислоти та ефірну олію,
основною складовою частиною
якої є каріофілен.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Самосил гайовий ви-
користовують як засіб, що збу-
джує апетит і поліпшує трав-
лення, має в'яжучі, протизапаль-
ні, антимікробні, кровоспинні,
дермотонічні, жовчотворні, сечо-
гінні, загальнозміцнюючі й то-
нізуючі властивості. Настій трави
самосилу дають усередину при
болях у шлунку й кишечнику,
від печії, метеоризму, проносу
й дизентерії, при жовчнокам'я-
ній хворобі й піску в нирках,
ревматизмі, подагрі та висипах
на шкірі, проти гарячки, крово-
харкання, геморою, статевої сла-
бості й надмірних менструацій.
Як зовнішній засіб, який, крім
зазначених вище властивостей,
виявляє ще й епітелізуючий
ефект, самосил використовують
для лікування фурункулів, гній-
них ран, запалення очей і гемо-
рою, при білях у жінок, ревма-
тичних болях у суглобах та як
кровоспинний засіб.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (4 чайні
ложки сировини на 200 мл окропу,
варити 5 хвилин) по чверті склянки
4 рази на день до іди.
ЗОВНІШНЬО — настій трави (готують,
як у попередньому прописі) для ванн,
компресів, примочок і спринцювань,
а залишок після проціджування на-
стою — для припарок.

1026
САМОСИЛ ЧАСНИКОВИЙ
дубровник чесночный
Teucrium scordium —
багаторічна трав'яниста блідо-
зелена з запахом часнику рос-
лина родини губоцвітих. Стебла
з висхідної основи прямі, чотири-
гранні, прості або розгалужені,
15—50 см заввишки, вкриті від-
леглими довгими волосками й сте-
бельчастими залозками; іноді
стебла на всій своїй довжині
сіруватошерстисті. Листки супро-
тивні, сидячі, довгасті, з круг-
лястою основою й зарубчасто-
пилчастими краями, на поверхні
з обох боків притиснутокоротко-
волосисті, іноді відлегло-сірува-
тошерстисті; верхні стеблові лист-
ки й листки на гілках при основі
звужені, приквіткові листки довші
за квітки. Квітки двостатеві, не-
правильні, на квітконіжках, що
майже дорівнюють чашечці, у па-
зушних 4—6-квіткових несправж-
ніх розсунутих кільцях, які
утворюють видовжене гроновид-
не однобічне суцвіття; чашечка
дзвониковидна, з десятьма жил-
ками і п'ятьма зубцями (зубці
трикутно-ланцетні, трохи або май-
же вдвоє коротші за трубочку);
віночок двогубий, ясно-карміно-
во-червоний, з трохи вигнутою
наперед трубочкою, втроє довший
за чашечку. Плід складається
з чотирьох однонасінних го-
рішковидних часток. Цвіте у лип-
ні—серпні.
Поширення. Самосил часниковий
росте переважно в лісостепових
і степових районах України на
заплавних, нерідко солончаку-
ватих луках, по берегах річок
і боліт, серед чагарників, на
солончакуватолучних місцях у
приморській смузі.
Заготівля і зберігання. Див. у
статті Самосил гайовий.
Хімічний склад потребує даль-
шого вивчення. Відомо, що у траві
рослини є значна кількість ду-
бильних речовин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Самосил гайовий. У болгарській
народній медицині, крім того,
самосил часниковий використо-
вують як зовнішній засіб для
лікування туберкульозу шкіри.

1027
САМШИТ ВІЧНОЗЕЛЕНИЙ
самшит вечнозелёный
Baxus sempervirens —
невеликий (до 1 м заввишки) віч-
нозелений кущ родини самшито-
вих.
Листки супротивні, цілокраї, шкі-
рясті, короткочерешкові, від яй-
цевидних до видовженоеліптич-
них, на верхівці тупі, іноді
трохи виїмчасті, зверху темно-
зелені, зісподу ясніші. Квітки
дрібні, одностатеві, однодомні,
чотиричленні, з простою пра-
вильною оцвітиною, зеленаво-
жовті, зібрані пучками в пазухах
листків; численні чоловічі квітки
зібрані в нижній частині пучка,
жіночі (1, рідше 2—3) — на його
верхівці. Плід — куляста коро-
бочка. Цвіте (на півдні) у бе-
резні—квітні.
Поширення. Самшит вічнозеле-
ний походить з Середземномор'я.
На території України його ви-
рощують у садах і парках як
декоративну рослину.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
свіже або сушене листя самшиту
(Folia Buxi sempervirentis), яке
заготовляють навесні і влітку.
Сушать сировину в затінку. Штуч-
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не сушіння проводять при тем-
пературі, не вищій за 45°. Рос-
лина неофіцинальна.
Хімічний склад. Листя самшиту
містить алкалоїди (буксин та ін.),
ефірну олію, дубильні речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати самшиту
виявляють гіпотензивну, жаро-
знижувальну, антибактеріальну,
сечогінну і жовчогінну дію. Най-
частіше настій листя дають усе-
редину при підвищеній темпе-
ратурі й запаленні жовчних і
сечових шляхів. Як зовнішній
засіб самшит використовують при
облисінні й себореї голови.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (половину чай-
ної ложки сушеного листя на склянку
окропу) по третині склянки 3 рази
на день.
ЗОВНІШНЬО —50 г свіжого листя
настоюють 2 тижні на 0,5 л 45 % -ного
спирту й використовують для втирання
у волосисту частину голови; НО г
суміші листя самшиту і трави чебрецю
плазкого, взятих у співвідношенні
5:6, настоюють 2 тижні на 1 л 60 % -но-
го спирту й використовують для вти-
рання у волосисту частину голови.
Самшит містить сильнодіючі речовини
і потребує обережності при вико-
ристанні його. Передозування небез-
печне!

1028
САРОТАМНУС ВІНИКОВИЙ
жарновец метельчатый
Sarothamnus scoparius —
невеликий (0,5—2 м заввишки)
кущ родини бобових. Гілки реб-
ристогранчасті, прутовидні, голі,
зеленкуваті, в молодому віці опу-
шені, дорослі гілки майже без-
листі. Листки дуже редуковані.
Нижні листки трійчасті, на ко-
ротких (10—15 мм) розсіяноволо-
хатоволосистих черешках, з ви-
довженооберненояйцевидних ці-
локраїх листочків, 5— 15 мм зав-
довжки, зісподу розсіянопритис-
ненопухнатих, зверху — голих
або майже голих; верхні листки
прості, майже сидячі. Квітки дво-
статеві, неправильні, одиничні в
пазухах листків, розміщені пере-
важно в нижній частині гілок, на
квітконіжках, більших за покрив-
ні листки; віночок ясно-жовтий,
метеликовидний. Плід — біб. Цві-
те у травні—червні.
Поширення. Саротамнус вінико-
вий росте в лісових і лісосте-
пових районах країни по хвой-
них, мішаних і широколистяних
лісах.

Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використову-
ють молоді пагони з квітками
і листям (Herba Sarothamni sco-
раrіі, синонім — Herba Spагtii sco-
parii). Сушать сировину в за-
тінку на вільному повітрі або
в теплому приміщенні з доброю
вентиляцією. Зберігають у добре
закритих банках або бляшанках.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава саротам-
нуса містить алкалоїди спартеїн
і геністеїн, флавон скопарин (у
квітках), смолисті й інші речо-
вини.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Алкалоїд спартеїн
діє на серце подібно до хініну
(сповільнює й регулює серцеві
скорочення, не впливаючи на кро-
в'яний тиск і кровоносні судини).
Вживання настою трави саро-
тамнуса показане при тахікардії
й аритміях, при базедовій хворо-
бі, атеросклерозі, водянці серця
(як слабий сечогінний засіб) та
при хворобах нирок.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — половину чайної лож-
ки трави заливають склянкою окропу,
настоюють до охолодження і випи-
вають протягом доби рівними порція-
ми. Саротамнус віниковий містить
сильнодіючі речовини, тому застосову-
вати його треба лише з дозволу і під
наглядом лікаря.

1029
САШИНА —
багаторічна трав'яниста рос-
лина родини ароїдних. Те
саме, що й аїр тростиновий.

1030
СВЕРБІЖНИЦЯ ПОЛЬОВА
короставник полевой
Knautia arvensis, синонім —
Scabiosa arvensis —
багаторічна трав'яниста рослина
родини черсакових. Має багато-
голове кореневище, що розвиває
восени зимуючу розетку листків.
Стебло борозенчасте, прямосто-
яче, 20—70 см заввишки, просте
або у верхній частині розгалуже-
не, білувате від короткого опу-
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шення і, крім того, з довшими
шорсткими волосками. Листки
супротивні, ланцетні, шорстко-
волосисті; прикореневі й нижні
стеблові листки черешкові, ви-
довженоланцетні або перисто-
надрізані, з більшою верхньою
часткою, по краях зубчасті, верх-
ні стеблові — непарноперистороз-
дільні, з цілісними або зуб-
частими частками, короткочереш-
кові або сидячі, рідше листки
цілісні. Квітки двостатеві, непра-
вильні, в приплюснутопівкуля-
стих головках, оточених обгорт-
кою з ланцетних загострених,
по краю війчастих листочків;
чашечка складається з дрібних
неоднакового розміру чашолист-
ків, розташованих двома кіль-
цями (при основі й на верхівці
зав'язі); віночок лійковидний, 4-
лопатевий (лопаті видовженояй-
цевидні, до верхівки трохи зву-
жені), у зовнішніх квіток у го-
ловці крупніший і більш непра-
вильний. Плід — сім'янка. Цвіте
з червня до вересня.
Поширення. Свербіжниця польо-
ва росте по всій території Ук-
раїни, крім південних районів
Херсонської області й північних
районів Кримської області, на по-
лях, луках і серед чагарників.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
траву свербіжниці (Herba Knau-
tiae), яку заготовляють під час
цвітіння рослини. Сушать під
укриттям на вільному повітрі.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава свербіж-
ниці містить іридоїди, сапоніни,
дубильні й гіркі речовини, ка-
ротин (у свіжому листі до
140 мг% ) та цукри.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Настій трави свер-
біжниці сприяє виведенню з ор-
ганізму токсичних продуктів об-
міну (як тих, що утворюються
під час нормальних метаболічних
процесів, так і тих, що утворю-
ються при хворобливих змінах
у різних органах), виявляє від-
харкувальну, антисептичну, про-
тизапальну й дермотонічну дію.
Його приймають усередину при
кашлі, бронхіті, запаленні се-
чового міхура, у випадку хро-
нічних, затяжних алергічних дер-
матитів, тріщин заднього про-
ходу та як засіб, що усуває
сверблячку. При зовнішньому за-
стосуванні міцний настій свер-
біжниці вважається ефективним
засобом при різних шкірних за-
хворюваннях, зокрема при ко-
рості. Порошок трави свербіж-
ниці виявляє інсектицидну дію
й використовується для знищення
бліх.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (4 чайні
ложки сировини на 400 мл окропу)
по півсклянки 4 рази на день.

1031
СВИСТУЛЯ —
дворічна трав'яниста майже гола
рослина родини селерових (зон-
тичних). Те саме, що й боли-
голов плямистий.

1032

СЕКУРИНЕГА КУЩИСТА
секуринега полукустарниковая
Securinega suffruticosa, сино-
нім — S. roтіflоrа —
розлогий, 1—2 м заввишки кущ
родини молочайних. Молоді па-
гони ясно-жовті, голі. Листки
чергові, короткочерешкові, еліп-
тичні або овально-ланцетні. 1,5 —
7 см завдовжки, на верхівці
заокруглені. Квітка одностатеві
(рослини дводомні) з простою
чашечковидною оцвітиною, зе-
ленувато-жовті або зелені, па-
зушні; чоловічі квітки на ко-
ротеньких ніжках по 2—15 у
пучку, жіночі — здебільшого оди-
ничні, на довших (до 10 мм)
ніжках. Плід — тригнізда коро-
бочка. Цвіте у червні.
Поширення. Секуринега кущиста
дико росте на Далекому Сході
і в Східному Сибіру. На території
України її вирощують у садах
і парках як декоративну рослину.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
висушені молоді, слабоздерев'я-
нілі верхівки пагонів секуринеги
(Cormus Securinegae). Заготовля-
ють пагони (з пуп'янками, квіт-
ками або плодами) з червня до
вересня. Готову сировину паку-
ють у тюки, обшиті тканиною,
по 40—50 кг. Строк придат-
ності — 4 роки.
Хімічний склад. Пагони секури-
неги містять алкалоїди, головним
серед яких є секуринін.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Алкалоїд секуринін
за характером дії схожий на
стрихнін: збуджує центральну
нервову систему, підвищує реф-
лекторну збудливість спинного
мозку. На відміну від стрихніну,
секуринін має нижчу активність
і, що важливо, меншу токсичність
(у 8—10 раз). Застосування се-
куриніну показане при астеніч-
них станах, парезах і паралічах,
що виникли внаслідок перене-
сених інфекційних та інших за-
хворювань, при гіпо- й асте-
нічній формі неврастенії, при
статевому безсиллі на грунті
функціональних нервових розла-

дів та ін. Секуринін протипо-
казаний при гіпертонічній хво-
робі, стенокардії, кардіосклерозі,
бронхіальній астмі, базедовій хво-
робі, гострому й хронічному
нефриті, при вагітності, гепатиті,
епілепсії, тетанії, гострому по-
ліомієліті, при наявності больо-
вого і менінгеального синдромів,
схильності до утворення контрак-
тур та при дихальних розладах.
Лікарські форми і застосування. Се-
ку риніну нітрат (Securinini Nitras)
приймають усередину у вигляді таб-
леток по 0,002 г (2 мг) два рази на
день або у вигляді 0,5 % -ного розчину
по 10—20 крапель 2 рази на день;
під шкіру впорскують у вигляді 0,2 % -
ного розчину по 1 мл (2 мг) один
раз на день. Курс лікування — 20 —
30 днів. Найбільші дози для дорослих
усередину: разова 0,005 г, добова
0,015 г; під шкіру: разова 0,003 г,
добова 0,005 г.

1033
СЕНА АФРИКАНСЬКА —
невеликий (60—90 см заввишки)
розлогий кущ родини цезаль-
пінієвих. Те саме, що й касія
гостролиста.
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1034
СЕНА ІНДІЙСЬКА —
невеликий (1,5—1,8 м заввишки)
прямостоячий кущ родини це-
зальпінієвих. Те саме, що й касія
вузьколиста.

1035
СЕРПІЙ УВІНЧАНИЙ
серпуха венценосная
Serratula coronata —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Стебла прямостоячі розга-
лужені, гранисті й ребристо-
борозенчасті, пурпуруваті, до 150
см заввишки. Листки чергові,
черешкові (нижні) або майже
сидячі (верхні), перистороздільні
до розсічених, з 3—7 парами
яйцевидно- або видовженолан-
цетних бічних сегментів і біль-
шим за них верхівковим; зверху
голі, темно-зелені, зісподу —
світліші; сегменти листків гост-
рокінцеві, нерівнозубчасті, з від-
тягнутими на кінці в коротеньке
білувате вістря зубцями, по всьо-
му краю пилчасто-жорсткі. Квіт-
ки трубчасті, пурпурові, зібрані
в кошики, розташовані на кін-
цях головних гілок по 1—2;
крайові квітки більші, функ-
ціонально маточкові, з три-чоти-
рироздільним відгином, середин-
ні — двостатеві, з п'ятироздільним
відгином. Плід — сім'янка. Цвіте
з липня до вересня.
Поширення. Серпій увінчаний
росте в Лісостепу (за винятком
Крайнього Заходу) і в північній
частині Степу на сухих луках,
по узліссях, серед чагарників.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
траву серпію, яку заготовляють
під час цвітіння рослини. Після
сушіння грубі частини стебел
відкидають. Рослина неофіци-
нальна.
Хімічний склад. У траві серпію
є алкалоїди (сліди) і значна
кількість аскорбінової кислоти
(у свіжому листі до 120 мг%).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
серпій увінчаний визнають як
засіб, що має в'яжучі, проти-
запальні, жарознижувальні, жов-
чогінні, протиблювотні й седа-
тивні властивості. Настій трави
дають усередину при хворобах
шлунка, блюванні, проносі, жов-
тяниці, геморої, гарячці, недокрі-
в'ї та психічних захворюваннях.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2 чайні
ложки трави настояти 3—4 години на

300 мл окропу, процідити) по 1 сто-
ловій ложці 3—4 рази на день до
їди.

1036

СЕРПНИК —
багаторічна трав'яниста, з опу-
шеним стеблом рослина родини
розових. Те саме, що й парило
звичайне.

1037
СЕРПОРІЗ —
дворічна щетинисто-волосиста
рослина родини шорстколистих.
Те саме, що й воловик лі-
карський.

1038
СЕСТРИЧКИ —
однорічна трав'яниста напівпара-
зитна рослина родини ранни-
кових. Те саме, що й пере-
стріч гайовий.

1039
СИБІРСЬКА СЕНЕГА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини китяткових. Те саме, що
й китятки сибірські.

1040
СИВЕРСІЯ ГІРСЬКА,
чоловіча підойма;
сиверсия горная
Sieversia montana, синонім —
Geum montanum —
багаторічна трав'яниста рослина
родини розових. Має циліндрич-
не, потовщене, густо вкрите лус-
ками решток листків кореневище.
Стебло волосисте, 5—15 см зав-
вишки. Листки черешкові, в при-
кореневій розетці, переривчасто-
перисті, з великою кінцевою
часткою; стеблові—дрібні, цілі
або трилопатеві. Квітки правиль-
ні, двостатеві, 5-пелюсткові, жов-
ті, одиничні, розміщені на вер-
хівці стебла. Цвіте у травні—
липні.
Поширення. Зустрічається в Кар-
патах на субальпійських і альпій-
ських луках.
Заготівля і зберігання. Вико-
ристовують корені, зібрані во-
сени, Їх миють і сушать на
сонці, а при поганій погоді —
в протопленому, добре провітрю-
ваному приміщенні. Зберігають
у сухому місці. Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад. Корені містять
дубильні речовини, флавоноїди,
сапоніни, летку олію та смоли.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Відвар коренів вжи-
вають при шлунково-кишкових
захворюваннях (проносах, гаст-
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риті) після 3-денного голоду-
вання, при виразковій хворобі
шлунка і дванадцятипалої кишки,
при гострих і хронічних холе-
циститах, циститах і цистопіє-
літах, при мено-олігореї та ге-
морої. Як зовнішній засіб відвар
використовують для полоскань
при пародонтозі, гінгівітах і сто-
матитах та для компресів при
геморої.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар коріння (1 сто-
лова ложка сировини на 200 мл окропу,
кип'ятять 5 хв) по півсклянки тричі
на день.
ЗОВНІШНЬО — відвар коріння для по-
лоскань і компресів.

1041
СИНЮХА ГОЛУБА
синюха голубая
Polemonium coeruleum —
багаторічна трав'яниста рослина
родини синюхових. Стебло пря-
мостояче, 40—100 см заввишки.
Листки чергові, черешкові (лише
верхні майже сидячі), непарно-
перисті; листочки (їх 17—21)
яйцевидноланцетні або видовже-
ноланцетні, при основі закруг-
лені, на верхівці — загострені.
Квітки двостатеві, правильні, зі-
брані верхівковими волотевид-
ними суцвіттями; віночок голубий
або темно-голубий, дзвониковид-
но-колесовидний, з коротенькою
трубочкою, частки його закруг-
лені, майже вдвоє довші за тру-
бочку. Плід — коробочка. Цвіте
з червня до серпня.
Поширення. Синюха голуба рос-
те на вологих луках, по чагар-
никах і на лісових галявинах
у лісових районах, у Лісостепу,
крім Покуття і Поділля, в пів-
нічно-східній частині Степу.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
кореневище з коренями синюхи
(Rhizoma cum radicibus Polemo-
nii), які заготовляють восени
або навесні в період утворення
стебел. Викопують лише молоді
рослини. Для відновлення за-
ростей на ділянці, де заготов-
ляють сировину, треба залишати
15—20 % рослин, насамперед ста-
рих, які дають сировину низької
якості. На плантаціях рослини
виорюють плугом у перший або
в другий рік культури. З зі-
браної сировини обтрушують зем-
лю, звільняють її від стебел
(залишки стебел не повинні пе-
ревищувати 1 см), розрізують
уздовж на 2—4 частини, очи-
щають від гнилих частин і швидко
миють у холодній проточній
воді. Сушити сировину можна
на сонці, під укриттям або
в сушарці при температурі 50—
60°. Сухої сировини виходить
19—20 % . Зберігають у сухому
прохолодному приміщенні. Строк
придатності — 3 роки.
Хімічний склад. Кореневища з
коренями синюхи містять три-
терпенові сапоніни (20—30%),
смолисті речовини, органічні кис-
лоти, ефірну олію (сліди), жири
та крохмаль.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
синюхи голубої збільшують кіль-
кість харкотиння, полегшують
відхаркування, зменшують ката-
ральні явища, заспокійливо діють
на центральну нервову систему,
підвищують зсідання крові. За
ефективністю відхаркувальної дії
синюха не поступається перед
сенегою, а за ефективністю се-
дативної дії перевищує валеріа-
ну лікарську і собачу кропиву

звичайну у 8—10 раз. Застосу-
вання препаратів синюхи, як
відхаркувального засобу, пока-
зане при хронічних і гострих
бронхітах, при крупозній пнев-
монії в стадії лізису та при
туберкульозі легень, що супро-
водиться болісним кашлем. Як
седативний і протисудомний за-
сіб синюху вживають при без-
сонні, нервово-психічних потря-
сіннях, епілепсії й тетанії. В по-
єднанні з сухоцвітом багновим
застосування синюхи показане
і дає добрий терапевтичний ефект
при виразковій хворобі шлунка
і дванадцятипалої кишки.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій із кореневищ
з коренями (6 г, або 2 столові ложки
сировини на 200 мл окропу) по
1 столовій ложці 3—5 раз на день
через 2 години після їди. При вираз-
ковій хворобі шлунка і дванадцяти-
палої кишки за півтори години до
іди вживають усередину настій трави
сухоцвіту багнового (10 г сировини
на 200 мл окропу) по 1 столовій
ложці тричі на день, а через 2 години
після їди — настій кореневищ з ко-
ренями синюхи (готують, як у по-
передньому прописі) також по 1 сто-
ловій ложці тричі на день (курс
лікування — 3 тижні).
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1042

СИНЯК ЗВИЧАЙНИЙ,
громовик, заячі бурячки;
синяк обыкновенный
Echium vulgare —
дворічна трав'яниста відстовбур-
ченожорстковолосиста й притис-
нутокороткоопушена рослина ро-
дини шорстколистих. Стебла пря-
мостоячі, 30—100 см заввишки,
від основи розгалужені, рідше
прості, вкриті жорсткими відстов-
бурченими волосками, розміще-
ними на невеличких білуватих
горбочках, коротко і м'яко опу-
шені. Листки чергові, цілокраї,
загострені, з однією поздовжньою
жилкою, зісподу сизуваті від гус-
того опушення, зверху — з біли-
ми або буруватими горбочками,
на яких розміщені тонкі волоски;
прикореневі листки видовжено-
ланцетні, як і нижні стеблові зву-
жені до основи в широкі черешки,
розміщені густою розеткою, за-
сихають під час цвітіння росли-
ни, стеблові — лінійно-ланцетні
або вузьколанцетні, середні та
верхні — сидячі, біля основи
округлі, поступово зменшені в
напрямі до верхівки стебла. Квіт-
ки двостатеві, майже сидячі,
в численних видовжено-лінійних
простих завійках, зібраних у вер-
хівкове вузьке волотисте су-
цвіття; віночок лійковидний, спо-
чатку червонуватий, потім си-
ній, трохи неправильний, у 2 рази
довший за чашечку, з трубоч-
кою, коротшою за чашечку, і ши-
роким косим нерівномірним
п'ятилопатевим відгином (лопаті
відгину округлі). Плід склада-
ється з чотирьох горішків. Цвіте
з червня до вересня.
Поширення. Синяк звичайний ро-
сте по всій території України на
кам'янистих схилах, степах, су-
хих луках, як бур'ян уздовж до-
ріг і в посівах на полях, на за-
бур'янених місцях біля жител.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
сушену траву синяка (Herba Echii
vulgaris), яку заготовляють в пе-
ріод цвітіння рослини. Зберіга-
ють у добре закритих банках чи
бляшанках, дотримуючись пра-
вил зберігання отруйної сиро-
вини. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. У траві синяка
є сапоніни, алкалоїди (циногло-
син, консолідин), холін та аскор-
бінова кислота (у свіжому листі
до 120 мг% ).

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментальними
дослідженнями встановлено, що
настій трави синяка виявляє ви-
соку антигормональну активність.
У народній медицині настій трави
синяка звичайного використову-
ють як відхаркувальний і за-
спокійливий засіб при кашлі

й коклюші та як протисудомний
і заспокійливий засіб при епі-
лепсії. Як зовнішній засіб синяк
використовують і при ревматич-
них болях у суглобах, розтягу су-
хожилків тощо.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар трави (10 г
сировини на 200 мл окропу) по
1 столовій ложці 4 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — відвар трави (готують,
як у попередньому прописі) для
компресів, а залишок після процід-
жування відвару — для припарок. Си-
няком, який належить до отруйних
рослин, користуватися треба обережно,
не перебільшуючи допустимих доз.

1043

синьоголов —
багаторічна гола рослина родини
селерових (зонтичних). Те саме,
що й миколайчики плоскі.

1044

СИТНИК РОЗЛОГИЙ
ситник развесистый
Juncus effusus —
багаторічна трав'яниста росли-
на родини ситникових. Має гус-
тодернисте повзуче кореневище.
Стебла циліндричні, міцні, гла-
денькі (в сухому стані тонко-
борозенчасті), зелені, 50—120 см
заввишки, при основі обгорнуті
ясно-бурими безлистими піхвами,
всередині суцільно виповнені (без
перетинок), після маленької пе-
ремички витягнуті (без особли-
во помітного розширення) в дов-
гий (15—25 см) гострий труб-
частий приквітковий листок. Квіт-
ки правильні, одиничні, на ви-
довжених квітконосах, зібрані
в розлогу волоть; оцвітина ві-
ночковидна, з шести лінійно-
ланцетних, гострих, зеленуватих,
злегка іржасто-обведених, по кра-
ях вузькоперетинчастих листоч-
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ків, розміщених двома колами.
Плід — оберненояйцевидна, бу-
рувата, з полиском коробочка.
Цвіте у червні—липні.
Поширення. Ситник розлогий рос-
те на Поліссі по болотах, боло-
тистих лісах і луках, на берегах
річок і водойм; у Лісостепу
і Степу — по піскуватих терасах
річок.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
кореневища рослини, які заго-
товляють восени й використову-
ють свіжими (в гомеопатії) або
сушать. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. У кореневищах
рослини є дубильні речовини
й розчинні силікати.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У народній медицині
ситник додають до чаїв, що ре-
комендуються при нирковока-
м'яній хворобі. В поєднанні з
іншими лікарськими рослинами
його використовують при запа-
ленні сечового міхура. Як до-
датковий компонент ситник вхо-
дить до складу деяких комплекс-
них зарубіжних препаратів, ви-
користовуваних при розладах
травлення, хворобах печінки і
жовчного міхура. В гомеопатії
із свіжих кореневищ одержують
есенцію, яку додають до за-
собів, застосовуваних при ут-
воренні каменів у сечових шляхах.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — столову ложку сумі-
ші (порівну) коріння ситнику розло-
гого й солодки голої, листя берези бо-
родавчастої й мучниці звичайної і ку-
курудзяних стовпчиків замочують
у 250 мл холодної води, додають на
кінчику ножа питної соди, кип'ятять
ЗО хвилин, проціджують, охолоджують
і п'ють по чверті склянки 5 раз на
день.

1045
СІДАЧ КОНОПЛЕВИЙ,
давник, кінська грива, коно-
пельник, коноплі водяні, ко-
ноплі собачі;
посконник обыкновенный
Eupatorium cannabinum —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Стебло прямостояче, прос-
те або на верхівці розгалужене,
коричнево-кармінове, 50—170 см
заввишки. Листки супротивні, ко-
роткочерешкові (верхні — сидя-
чі), трохи пухнасті, глибокороз-
січені на 3—5 ланцетних, за-
гострених, по краю нерівн-ове-
ликозубчастих часток; верхні —
цілокраї. Квітки двостатеві, з ме-
довим запахом, у дрібних (б мм
завдовжки і 2 мм завширшки)
4—7-квіткових численних коши-
ках, що утворюють густе щит-
ковидно-волотевидне суцвіття; ві-
ночок трубчастий, ліловий, бруд-
но-рожевий або майже білий.
Плід — сім'янка. Цвіте у червні —
серпні.
Поширення. Сідач коноплевий
росте майже по всій території
України на берегах річок і во-
дойм, у вологих лісах і чагар-
никах.

Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використову-
ють траву (Herba Eupatorii can-
nabini, синонім — Herba Cannabis
aquaticae) та коріння (Radix Eupa-
torii cannabini), рідше — листя
(Folia Eupatorii cannabini). Тра-
ву (верхівки рослини завдовжки
ЗО см) і листя збирають в період
цвітіння рослини. Сушать під
наметом або в приміщеннях, які
добре провітрюються. Сухої трави
виходить 25 % . Коріння заго-
товляють восени або рано на-
весні. Готову сировину збері-
гають у сухому місці. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава рослини
містить сесквітерпеновий лактон
еупаторіопікрин, еупарин, α-лак-
гуцерол, 1-інозит, ефірну олію
(до 0,3 % ), рутин, гіперозид, ду-
бильні речовини, сапоніни, віта-
мін С, смолу, холін, інулін,
астрагалін, ізокверцитрин, кума-
рову й ферулову кислоти та
ароматичні оксикислоти (кавова,
хлорогенова, ізохлорогенова).
В корінні є ефірна олія, еуперин
та вуглеводи, серед яких є інулін.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Сідач коноплевий
виявляє жовчогінну, послаблю-
ючу, сечогінну, потогінну, холе-
ретичну та ранозагоювальну дію,
знижує артеріальний тиск і вміст
холестерину в крові та збуджує
апетит. Жовчогінну дію рослини
підтверджено експериментально.
Вважається також, що рослина
є добрим кровоочисним і сти-
мулюючим обмін речовин за-
собом.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій листя (25 г
сировини на 1 л окропу, настояти
10 хвилин) по 1 склянці зранку
натщесерце і ввечері перед сном
для прискорення видужування піс-
ля тяжкої хвороби; настій трави
(З столові ложки сировини на 600 мл
окропу, настоюють ніч) по 1 склянці
три рази на день до їди при гіпер-
тонії, підвищеному вмісту холестерину
в крові (холестеринемії) та як жовчо-
гінний засіб при схильності до запо-
рів; відвар коріння (60 г сировини
на 1 л окропу, варити 10 хвилин)
п'ють по одній склянці зранку до
їди при гіпертонії і холестеринемії;
настій коріння на вині (40 г свіжого
коріння подрібнити, підсушити, залити
1 л червоного вина, настояти 12 годин,
процідити) по 50 г після обіду протягом
трьох тижнів як засіб, що знижує
вміст холестерину у крові; порошок
з коріння приймають по 5 г у неве-
ликій кількості кип'яченої води перед
сном як жовчогінний і послаблю-
ючий засіб.
ЗОВНІШНЬО — свіже потовчене до ста-
ну кашки листя застосовують у вигляді
компресів при розширенні капілярів
носа і щік (процедуру повторюють
через день).
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1046
СІРЕ ЗІЛЛЯ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини макових. Те саме, що
й чистотіл звичайний.

1047

СКАЖЕНИЙ ОГІРОК —
однорічна трав'яниста рослина
родини гарбузових. Те саме, що
й огірок-пирскач пружний.

1048
СКОПОЛІЯ КАРНІОЛІЙСЬКА
скополия карниолийская
Scopolia carniolica —
багаторічна трав'яниста рослина
родини пасльонових. Має повзу-
че кореневище до 12 см зав-
довжки і 3 см завтовшки. Стебло
прямостояче, 20—50 см заввиш-
ки, вгорі вилчасто розгалужене.
Листки чергові; нижні — луску-
ваті, безколірні, решта — еліп-
тичні, звужені при основі в кри-
латий черешок, цілокраї або
злегка вищерблені, голі, темно-
зелені, 12—18 см завдовжки і 4—
9 см завширшки. Квітки пра-
вильні, двостатеві, 1—2,5 см зав-
довжки, одиничні, повислі на
ніжках, що виходять з листкових
пазух; віночок зрослопелюстко-
вий, трубчасто-дзвониковидний,
з 5 короткими круглястими ло-
патями, зовні бурий, лакований,
усередині оливково - зелений,
тьмяний. Плід — куляста, дво-
гнізда коробочка. Цвіте у травні —
червні.
Поширення. Скополія карніолій-
ська трапляється зрідка в Кар-
патах, на Розточчі-Опіллі, в За-
хідному Лісостепу та в західній
частині Правобережного Лісо-
степу в широколистяних лісах,
серед чагарників, на галявинах,
по краях просік. Рідкісна зни-
каюча рослина, занесена до Чер-
воної книги Української РСР.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
кореневище (Rhizoma Scopoliae
carniolicae) і траву скополії (Нег-
ba Scopoliae carniolicae). Ко-
реневища заготовляють після
плодоношення рослини. Їх вико-
пують, миють від землі й сушать
на відкритому повітрі (можна
на сонці) або пров'ялюють 2—
З дні на сонці й досушують
у спеціальних сушарках при
температурі, не вищій за 60°.
Сухих кореневищ виходить 30 % .
Траву скополії збирають в пе-
ріод цвітіння рослини і сушать.
Готову сировину зберігають у доб-
ре закритих банках або бляшан-
ках, дотримуючись правил збе-
рігання отруйних рослин. Усі
частини рослини отруйні, при
маніпуляціях з нею треба захи-
щати очі, ніс, рот, після роботи
мити руки. Збираючи корене-

вища, слід пам'ятати, що при-
родні запаси скополії невеликі
й рослину можна за короткий
час зовсім винищити, якщо не
виконувати правил, які перед-
бачають повне забезпечення від-
новлення заростей, а саме: на
місце кожної викопаної рослини
закопувати відрізок (краще вер-
хівку) кореневища довжиною 5 —
6 см, а повторне викопування
кореневищ з однієї й тієї самої
ділянки проводити не раніше,
як через 10 — 15 років.
Хімічний склад. Усі частини рос-
лини містять алкалоїди тропа-
нової структури (в листі — 0,12 —
0,14 % , у стеблах — 0,15—0,21 % ,
у кореневищах з коренями —
до 0,9%), найважливішими се-
ред яких є L-гіосціамін, ско-
поламін, тропін, кускгігрин та
псевдоатропін. Крім того, в ко-
рінні скополії знайдено бетаїн,
холін та похідні кумарину (ско-
полін, скополетин).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Для скополії карніо-
лійської характерні загальні фар-
макологічні властивості атропі-
ноподібних сполук, основною
особливістю яких є здатність
блокувати м-холінореактивні си-
стеми організму. Атропіну суль-

фат (Atropini sulfas) використо-
вують як спазмолітик і боле-
тамувальний засіб, в очній прак-
тиці (лікування й діагностичні
цілі), для лікування серцево-
судинних захворювань (див. стат-
тю Беладонна звичайна). Ско-
поламіну гідробромід (Scopola-
mini hydrobromidum) признача-
ють як заспокійливий засіб при
гострому психічному збуджен-
ні, використовують у хірургіч-
ній практиці й офтальмології;
камфорнокисла сіль скополамі-
ну входить до складу таблеток
аерон (див. статтю Дурман ін-
дійський). У народній медицині
відвар кореневищ скополії на
білому вині дають пити при
хворобі Паркінсона, а настій
трави — при низькому кров'яно-
му тиску. В гомеопатії ско-
полію застосовують як засіб від
геморою.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар кореневищ на
вині (25 г подрібненої сировини ва-
рять 10 хвилин у 0,5 л білого сухого
вина, охолоджують, проціджують) по
1 столовій ложці 3 рази на день;
настій трави (20 г сировини на
200 мл окропу) по 1 столовій ложці
З рази на день. Скополія карніолій-
ська містить сильнодіючі речовини
і при використанні її потребує бути
обережними.
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1049
СКОРЗОНЕРА НИЗЬКА
козелец приземистый
Scorzonera humilis —
багаторічна трав'яниста клочкас-
то-павутиниста рослина родини
айстрових (складноцвітих). Стеб-
ло 5—50 см заввишки, просте
або трохи розгалужене, при ос-
нові вкрите рудими піхвами від-
мерлих листків. Прикореневі
листки довгочерешкові, еліптич-
ні, видовженоланцетні або лі-
нійно-ланцетні, загострені, ціло-
краї; стеблові (їх 2—3) — змен-
шені, сидячі. Квітки язичкові,
золотисто-жовті, вдвоє довші за
обгортку, в кошиках на кінцях
стебла і гілок. Плід — сім'янка.
Цвіте у травні—червні.
Поширення. Скорзонера низька
росте у світлих лісах, на лі-
сових галявинах, на луках у Лі-
состепу (переважно в західній
частині) та на Поліссі.
Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
сушене коріння рослини, яке
заготовляють восени або рано
навесні. Сушать сировину під
укриттям на вільному повітрі
або в теплому приміщенні, яке
добре провітрюється. Рослина не-
офіцинальна.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У народній меди-
цині скорзонеру низьку вико-
ристовують як засіб, що має
діуретичні, жовчогінні, послаб-
люючі, потогінні, седативні й ра-
нозагоювальні властивості. Від-
вар коріння вважається добрим
засобом від кашлю, ядухи та
інших хвороб дихальних орга-
нів, від захворювань печінки,
запорів і подагри. Крім того,
відвар коріння давали всере-
дину як засіб, що знімає інто-
ксикацію, спричинену укусами
гадюк.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар коріння (1 сто-
лову ложку сировини варять 10 хви-
лин у склянці окропу, настоюють
2 години, проціджують) по 1 столо-
вій ложці 3—4 рази на день.

1050

СКУМПІЯ ЗВИЧАЙНА,
жовтниця, парикове дерево,
рай-дерево, шевське дерево;
скумпия кожевенная
Cotinus coggygria, синонім —
Rhus cotinus —
кущ або невелике (2—3 м зав-
вишки) дерево родини сумахо-
вих. Листки чергові, прості, обер-
ненояйцевидні або еліптичні, ці-
локраї, зверху темно - зелені,
зісподу — сизуваті, з характер-
ним запахом. Квітки дрібні, зе-
ленуваті, зібрані в розлогі волоті
(більшу частину суцвіття ста-
новлять недорозвинені квітки,
квітконіжки яких після цвітіння
видовжуються до 15—30 мм і по-
криваються довгими червонува-
тими або зеленуватими волос-
ками). Плід — зеленувата, згодом
чорнувата кістянка. Цвіте у черв-
ні—липні.

Поширення. Скумпія звичайна
трапляється в Лісостепу й Сте-
пу розсіяно, по всьому Гір-
ському Криму й здебільшого
в передгір'ях; на сухих кам'я-
нистих схилах, вапнякових або
крейдяних відслоненнях, у лі-
сах, рідко на приморських піс-
ках. Рослину вирощують як де-
коративний кущ, а також у по-
лезахисних лісонасадженнях.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використову-
ють листя (Folium Cotini cog-
gygriae), заготівлю якого про-
водять у період від початку
цвітіння рослини до утворення
плодів. Збирають великі, добре
розвинуті листки без черешків.
Сушать їх на вільному повітрі
у затінку або на сонці, роз-
стеливши тонким шаром, чи в су-
шарці при температурі 40—50°.
При сушінні треба уникати зво-
ложення сировини (роса, дощ),
бо вміст танінів від цього швидко
зменшується. Сухої сировини ви-
ходить 33 % . Зберігають її в су-
хому приміщенні без доступу
світла. Строк придатності — 2 ро-
ки. Аптеки сировину не від-
пускають, Її використовують для
промислового виробництва та-
ніну, а на його основі — препа-
ратів тенсал і танальбін (Див.
статтю Сумах дубильний).
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Хімічний склад. Листя скумпії
містить галотанін (до 25%), ела-
гову й вільну галову кислоти,
флавоноїди (кверцетин, фустин,
фізетин, мерицитрин), силіцієву
кислоту, метиловий ефір гало-
вої кислоти, галактозид, гліко-
зидні сполуки та ефірну олію
(0,1—0,2%). До складу ефірної
олії входять камфен, мірцен,
лимонен, α-пінен, ліналоол, l-тер-
пінеол та флавон мірицетин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Скумпія звичайна
має в'яжучі, протизапальні й ан-
тисептичні властивості. Викори-
стовують її переважно як зов-
нішній засіб: для промивання
гнійних ран, при зубному болі
й запаленні ясен, вуграх, інфек-
ційних тріщинах куточків рота,
відмороженнях, дисгідрозі, гі-
пергідрозі, гноячкових висипах,
виразці гомілки, геморої та при
білях у жінок. Усередину скум-
пію прописують при діареї, ди-
зентерії та як протиотруту при
отруєнні алкалоїдами й солями
важких металів.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар листя (1 сто-
лова ложка сировини на 0,5 л окропу,
кип'ятити 5 хвилин) по півсклянки
4 рази на день до їди як проти-
проносний засіб.

ЗОВНІШНЬО — настій листя (100 г
сировини на 1 л окропу, настоюють
до охолодження) для промивання,
полоскань, компресів і спринцювань.

1051
СКУСІВНИК ГІРСЬКИЙ —
багаторічна трав'яниста залози-
сто-пухната рослина родини ай-
стрових (складноцвітих). Те саме,
що й арніка гірська.

1052
СЛИВА ДОМАШНЯ,
слива звичайна;
слива обыкновенная
Prunus domestica —
дерево родини розових, заввиш-
ки 6—12 м. Гілки неколючі,
голі, з гладенькою корою. Листки
чергові, черешкові, еліптичні або
оберненояйцевидні, темно-зелені,
товсті, зісподу опушені, заруб-
часто-пилчасті. Квітки правиль-
ні, двостатеві, 5-пелюсткові, оди-
ничні або в пучках по 2—5;
пелюстки білі або зеленувато-
білі. Плоди — м'ясисті кістянки
овальної, округлої чи яйцевид-
ної форми, з чітко виявленою
поздовжньою черевцевою боро-
зенкою, різного (від зеленого
й жовтого до червоного і си-
нювато-чорного з восковим на-
льотом) забарвлення; кісточки
сплюснуті, з гострими кінцями.
Цвіте у квітні—травні.
Поширення. Батьківщина сливи
домашньої — Мала Азія, Кавказ
і Північний Іран. На Україні
її вирощують в усіх плодових
зонах, але найпоширеніша вона
у Вінницькій, Хмельницькій, Хар-
ківській, Донецькій, Закарпат-
ській та Чернівецькій областях.

Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
плоди (Fructus Pruni domesti-
сае) і кору (Cortex Pruni do-
mesticae) рослини. Плоди вико-
ристовують свіжими або пере-
робляють на чорнослив (сушені
плоди), маринади, компоти, ва-
рення, повидло, мармелад, дже-
ми, цукати тощо. Для пере-
робки на чорнослив збирають
плоди, які повністю достигли.
Спочатку їх бланшують (витри-
мують 1—2 хвилини в окропі),
а потім сушать, розстеливши
на сонці. Найстигліші й най-
соковитіші плоди бланшують ок-
ремо у 0,5—1,0%-ному розчині
питної соди протягом 20—30
секунд, щоб уникнути розтріс-
кування. Штучно сушать плоди
при температурі 50—55°, дово-
дячи її в кінці сушіння до 75 —
85°. Сушених плодів виходить
22 % . Зберігають їх у мішках
з нещільної тканини. Кору рос-
лини використовують свіжою.
Хімічний склад. Свіжі сливи
містять 6—17 % цукрів, до 1,6 %
органічних кислот (яблучна, ли-
монна, щавлева, янтарна, хін-
на), дифенілізатин, пектинові ре-
човини, флавоноли (кверцетин,
ізокверцитрин), антоціани й лей-
коантоціани, каротин (0,1—2,7
мг % ) , вітамін Е (0,63 мг%),
аскорбінову кислоту, вітаміни
групи В та сполуки калію
(214 мг % ), заліза, йоду, міді
й цинку. Ядро кісточок містить
до 42 % жирної олії, що за
своїми властивостями не посту-
пається перед олією з мигдалю
(див. статтю Мигдаль звичай-
ний).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Свіжі й сушені сли-
ви, виготовлені з них компоти
і сік з м'якушем виявляють
ніжну послаблюючу дію й ре-
комендуються при запорах і ато-
нії кишечника, особливо у дітей
і в людей похилого віку, і для
очищення кишечника при за-
пальних його станах. При ожи-
рінні й цукровому діабеті вжи-
вати сливи в зазначених ви-
падках слід після спеціальної
обробки, яка дає змогу позба-
вити їх цукру і кислот. Сливи
позитивно впливають на печін-
ку при неінфекційних гепати-
тах, поліпшують стан хворих
на атеросклероз (сприяють ви-
веденню з організму холесте
рину) і гіпертонію, прискорю
ють видалення з організму над-
лишків води і кухонної солі.
Як і інші плоди, що містять
пектини, сливи сприяють ви-
веденню з організму радіоак-
тивних речовин. М'якуш слив
іде на виготовлення комбіно-
ваного препарату кафіолу (Са-
fiolum), який застосовують як
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послаблюючий засіб. Свіжу ко-
ру сливи використовують у го-
меопатії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — звільнені від кісто-
чок плоди заливають на ніч холод-
ною кип'яченою водою, зранку ва-
рять 2 години, періодично доливаючи
кип'яченої води (гарячої), юшку зли-
вають, а відварені сливи вживають
по 10—20 штук на прийом до їди
як послаблюючий засіб.

1053
СЛИВА ЗВИЧАЙНА —
дерево родини розових. Те саме,
що й слива домашня.

1054
СЛИЗНИК —
багаторічна повстистоопушена,
з міцним розгалуженим корене-
вищем і м'ясистими довгими
коренями рослина родини ма-
львових. Те саме, що й алтея
лікарська.

1055

слинник —
однорічна трав'яниста рослина
родини пасльонових. Те саме, що
й паслін чорний.

1056
СМЕРЕКА —
однодомна вічнозелена рослина
родини соснових. Те саме, що
й ялина звичайна.

1057
СМІЛКА ШИРОКОЛИСТА —
багаторічна трав'яниста сизува-
то-зелена гола рослина родини
гвоздикових. Те саме, що й
оберна широколиста.

1058
СМОВДЬ ГІРСЬКА,
заяча рутка, морква гадюча;
горичник горный
Peucedanum oreoselinum, си-
нонім — Athamantha oreoseli-
num —
багаторічна трав'яниста з при-
ємним запахом рослина родини
селерових (зонтичних). Стебло
щільне, циліндричне, борозенча-
сте, трохи розгалужене, 30 —
100 см заввишки. Листки чергові,
з обох боків зелені, колінчасто
відігнуті вниз; прикореневі —
тричіперисторозсічені, з яйце-
видно-ланцетними перистонадрі-
заними сегментами на черешеч-
ках {черешок листка і його
розгалуження зигзагоподібно зі-
гнуті й розчепірені); верхні —

сидячі, з слабкорозвиненою пе-
ристою пластинкою. Квітки дріб-
ні, двостатеві, у складних 20 —
30-променевих зонтиках, біля ос-
нови яких є обгортка з 9—13
ланцетних, тонко загострених,
по краю плівчастих листочків,
а біля основи зонтичків — об-
горточки з 7—9 ланцетно-шило-
видних листочків; зубці чашеч-
ки короткі, часто непомітні; пе-
люстки білі, широкояйцевидні,
на верхівці виїмчасті. Плід —
округла двосім'янка, 4—5,5 мм
завширшки. Цвіте у червні—
липні.
Поширення. Смовдь гірська рос-
те на Поліссі і в Лісостепу
(у хвойних і мішаних лісах,
на пісках) і зрідка в Лівобереж-
ному Степу (на других терасах
річок).
Заготівля і зберігання. Для лі-
карських потреб використовують
траву (Herba Oreoselini) і ко-
рені (Radix Oreoselini). Траву
збирають протягом усього ве-
гетаційного періоду, сушать у за-
тінку на решетах. Корені ко-
пають після визрівання насіння
або навесні — до початку веге-
тації. Сушать при температурі,
не вищій за 30°. Сухої трави
виходить 25 % , коренів — 16 % .
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава рослини
містить флавоноїди (кемпферол,
кверцетин, лютеолін, апігенін),
похідні кумарину (пеуцеданін,
атамантин), валеріанову кисло-
ту, ефірну олію, у складі якої
є лимонен і сабінен. Хімічний
склад коренів близький до хі-
мічного складу надземної час-
тини рослини.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Смовдь гірська ви-
являє сечогінну, потогінну і се-
дативну дію. У народній меди-
цині рослину використовували
при болях у шлунку, в відварі
її купали полохливих дітей, ре-
комендували як допоміжний за-
сіб при венеричних хворобах. У
гомеопатії використовують пре-
парати з свіжої рослини.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар (5 г трави або
коріння на 200 мл окропу, варити
5 хвилин) по 1 столовій ложці 4 —
5 раз на день при недостатньому
виділенні травних соків і при киш-
кових коліках, а також як допо-
міжний засіб при уролітіазі.
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1059
СМОВДЬ КРИМСЬКА
горичник крымский
Peucedanum tauricum —
багаторічна трав'яниста рослина
родини селерових (зонтичних).
Стебла часто численні, цилінд-
ричні, колінчастопокривлені, 40—
80 см заввишки, у верхній части-
ні трохи гілчасті. Прикореневі
й нижні стеблові листка багато-
разово трійчасторозсічені, з кін-
цевими частками лінійними, шор-
сткими, 1,5—4 см завдовжки.
Квітки дрібні, двостатеві, у склад-
них 17—21-променевих зонтиках,
біля 'основи яких є обгортка з
трьох зміщених на один бік лі-
нійно-шиловидних листочків, що
рано опадають, а біля основи
зонтичків — обгорточки з 5—6 лі-
нійно-нитковидних тонко загост-
рених листочків; зубці чашечки
дуже короткі; пелюстки світло-
жовті, широкояйцевидні, без ви-
їмки на верхівці. Плід —еліптич-
на двосім'янка, близько 4—5 мм
завдовжки. Цвіте у липні-серпні.
В період плодоношення рослини
стебла, листкові піхви, зонтики
і плоди часто набувають фі-
олетового забарвлення.
Поширення. Смовдь кримська
росте в Гірському та Півден-
ному Криму на сухих кам'я-
нистих схилах.
Заготівля і зберігання.
Див. у статті Смовдь руська.
Хімічний склад. У корінні рос-
лини є ефірна олія і фуроку-
марин пеуцеданін.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У народній меди-
цині відвар коріння смовді крим-
ської вживають від кашлю, го-
ловного болю, при епілепсії та
як засіб, що покращує травлен-
ня. Цим же відваром промива-
ють гнійні рани, полощуть рот
при зубному болі і неприєм-
ному запаху з рота.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО —відвар коріння (10 г
сировини на 1 л окропу) по 1 сто-
ловій ложці 4—5 раз на день.

1060

СМОВДЬ ЛІКАРСЬКА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини селерових (зонтичних).
Те саме, що й смовдь руська.

1061
СМОВДЬ РУСЬКА
смовдь лікарська;
горичник русский
Peucedanum ruthenicum, сино-
німи: P. ofiicinale, P. besseria-
num —
багаторічна трав'яниста рослина
родини селерових (зонтичних).
Стебло щільне, циліндричне,
дрібноборозенчасте, 60—120 см
заввишки, малолисте, у верхній
частині розгалужене. Прикореневі
й нижні стеблові листки багато-
разово трійчасті або трійчасто-
перисті; середні листки дрібніші,
менш складні; верхні — без плас-
тинки, у вигляді піхов. Квітки
дрібні, двостатеві, у складних 10—
20-променевих зонтиках, з мало-
листою спадною обгорткою або
без неї; зубці чашечки короткі,
часто непомітні; пелюстки світло-
жовті, широкояйцевидні, на вер-
хівці виїмчасті. Плід — видовже-
нооберненояйцевидна двосім'ян-
ка, 6—8 мм завдовжки. Цвіте
у червні — липні.
Поширення. Смовдь руська росте
на півдні Лісостепу і в Степу на

схилах ярів і річкових долин, на
солонцях, серед кущів, на лісових
галявинах, уздовж доріг.
Заготівля і зберігання. Для лі-
карських потреб заготовляють
коріння рослини (Radix Peuceda-
ni ruthenici), яке копають одра-
зу після визрівання насіння або
рано навесні. Після попереднього
пров'ялювання на відкритому по-
вітрі коріння досушують на гори-
щі або в сушарці при температурі,
не вищій за 30°. Сухої сировини
виходить 16 % . Строк придатно-
сті — 2 роки. Рослина неофіци-
нальна.

Хімічний склад. У корінні рослини
є флавоноїди, ефірна олія, фуро-
кумарин пеуцеданін.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. З коріння смовді
руської виробляли препарат пеу
цеданін, який використовували в
комплексному лікуванні злоякіс-
них новоутворень. Останнім ча
сом препарат знято з виробницт-
ва. У народній медицині настойку
або відвар коріння рослин і за-
стосовують як болетамувальний,
протипростудний та відхарку-
вальний засіб.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар (20 г коріння
на 200 мл окропу) по 1 столовій ложцi
3 рази на день; настойку (25 г коpін-
ня на 100 г спирту по 25 крапель
3 рази на день.
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1062
СМОКОВНИЦЯ ЗВИЧАЙНА,
інжир, фігове дерево;
инжир (Ficus carica) —
одно- або дводомна листопадна
субтропічна, з молочним соком
рослина родини шовковицевих.
В дикому стані смоковниця являє
собою кущ або невисоке деревце,
в культурі — велике дерево (до
15 м заввишки) з товстими, слабо
розгалуженими гілками. Ластки
великі, чергові, довгочерешкові,
серцевидні, 3—5-лопатеві за фор-
мою (залежно від сорту листки
можуть бути й іншої форми).
Квітки маленькі, непоказні, розмі-
щені всередині м'ясистого порож-
нистого суцвітгя-сиконія з вузь-
ким отвором зверху. Розрізняють
З типи квіток: чоловічі (тичин-
кові), жіночі короткостовпчикові,
так звані галові, і жіночі довго-
стовпчикові, що дають плоди.
Довгостовпчикові квітки форму-
ються в суцвіттях, які в процесі
розвитку перетворюються на ве-
ликі соковиті супліддя-фіги. Чо-
ловічі й галові квітки формують-
ся в суцвіттях, що мають менші
розміри й завжди залишаються
твердими (в них утворюється пи-
лок і розвиваються оси бласто-
фаги, дорослі жіночі особини
яких запилюють довгостовпчико-
ві квітки). У диких рослин смо-
ковниці обидва типи суцвіть
містяться на одному й тому са-
мому дереві, у більшості куль-
турних — на різних деревах. Іс-
нує багато сортів, у яких су-
пліддя розвивається без запилен-
ня — партеногенетично. Плоди —
горішки, що містяться всередині
м'ясистого супліддя — фіги. Цвіте
у квітні — травні. Плоди достига-
ють у липні — серпні.

Поширення. В дикому стані смо-
ковниця росте в Середземномор'ї,
Малій та Південній Азії (в СРСР
зустрічається на Кавказі і в Се-
редній Азії). В Криму смоковницю
культивують як плодову рослину.
Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
супліддя (Fructus Fici caricae),
які збирають у період повної
стиглості і вживають свіжими або
сушать, і листя смоковниці (Folia
Fici caricae). Листя збирають без
черешків у червні — липні й су-
шать у затінку, розстилаючи
тонким шаром. Сухого листя ви-
ходить 20 % .
Хімічний склад. Сушені супліддя
смоковниці містять 50—70 % цук-
рів, 5 % пектину, 4—6 % білків,
жири (1,3%), органічні кислоти
(до 1 % ), антоціанові глікозиди,
слиз, вітаміни В1, В2, В6, С, РР,
Пантотенову й фолієву кислоти,
каротин, протеолітичний фермент
фіцин та мінеральні речовини
(калій, кальцій, магній, фосфор,
залізо). У листках рослини є фу-
рокумарини псорален і бергаптен,
дубильні й смолисті речовини,
органічні кислоти, рутин (0,1%),
аскорбінова кислота (до 300 мг % )
та ефірна олія.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Супліддя смоковниці
виявляють легку послаблюючу
дію й використовуються при
хронічних запорах. Як дезинфі-
куючий і пом'якшувальний засіб
супліддя застосовують при брон-
хіті, сильному кашлі й пневмо-
нії; зовнішньо, у вигляді по-
лоскань,— при ангіні й фарин-
гіті. Як дієтичний продукт смо-
ковницю рекомендують при тром-
боемболічних захворюваннях і за-
хворюваннях серцево-судинної

системи, при анемії, для поліп-
шення травлення, ослабленим хво-
робою людям та в геріатричній
практиці. Вживання смоковниці
протипоказане хворим на цукро-
вий діабет, при гострих запаль-
них захворюваннях шлунково-
кишкового тракту, при сечокис-
лому діатезі. Молочний сік росли-
ни використовують у народній
медицині від бородавок; в умо-
вах експерименту він затримує
ріст саркоми, згубно діє на гель-
мінтів. З листя смоковниці виго-
товляють препарат псоберан (Pso-
beranum), який призначають при
вітиліго і гніздовій плішивості.
У народній медицині настій листя
дають усередину при кашлі, брон-
хіальній астмі, ентеритах і енте-
роколітах, при хворобах нирок.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій листя (2 столові
ложки сировини на 400 мл окропу,
настоюють 1 годину, проціджують) по
півсклянки 4 рази на день до їди;
відвар сухих суплідь на воді (50 г
сировини на 1 л окропу, варити 30 хви-
лин) по півсклянки тричі на день до їди
як послаблюючий засіб; відвар сухих
суплідь на молоці (20 г сировини на
2.50 мл молока, варити 10 хвилин)
п'ють гарячим при бронхіті.
ЗОВНІШНЬО — відвар сухих суплідь на
молоці (готують, як у попередньому
прописі) для примочок до наривів
і для полоскання горла при ангіні
й фарингіті.
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1063
СМОКТУНЧИКИ —
багаторічна трав'яниста росли-
на родини шорстколистих. Те
саме, що й медунка лікарська.

1064
СМОРОДИНА ЧОРНА
смородина чёрная
Ribes nigrum —
невелика (0,6—1,3 м заввишки)
багаторічна кущова рослина ро-
дини ломикаменевих з характер-
ним, дещо неприємним запахом.
Листки черешкові, чергові, 3 —
5-лопатеві, по краю зарубчасто-
зубчасті, зверху голі, зісподу —
з жовтими залозками. Квітки
двостатеві, правильні, дзвонико-
видні лілувато- або рожево-сірі,
у пониклих 5—10-квіткових ки-
тицях. Плід — куляста чорна яго-
да. Цвіте у травні — червні. Плоди
достигають у липні.
Поширення. Смородина чорна в
дикому стані на Україні росте
в Карпатах, на Прикарпатті, По-
ліссі та в Лісостепу коло струм-
ків і річок, у лісах та між
чагарниками (на вологих місцях).
Введена в культуру і є родона-
чальником культурних сортів,
яких тепер налічується понад
100.
Заготівля і зберігання. З лікарсь-
кою метою використовують лис-
тя (Folia Ribis nigri), рідше
бруньки (Gemmae Ribis nigri),
та ягоди (Fructus Ribis nigri).
Бруньки збирають зимою та рано
навесні, листя — влітку (чер-
в е н ь — липень), ягоди — під час
повної стиглості. Листя і бруньки
сушать при температурі 35—40°,
плоди споживають свіжими або
сушать (починають від 35° і по-
ступово доводять до 65 °, не до-
пускаючи пересушування). Сухої
сировини виходить: бруньок —
20%, листя 16%, яг ід— 14%.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. У листі є ду-
бильні речовини, до 0,75 % ефір-
ної олії (містить цимол, сабінен),
флавоноїди (кверцетин, ізоквер-
цетин, кемпферол, рутин), фіто-
стерол, пентозани, органічні кис-
лоти, мінеральні солі, вітамін С
та фермент емульсин. Бруньки
мають хімічний склад, близький
до хімічного складу листя. Ягоди
містять до 16 % інвертних цукрів
і сахарози, жирну олію, пігменти
ціанідин і дельфінідин, близько
4 % органічних кислот (яблучна,
винна, лимонна), пектини (0,2—
0,8 % ), емульсин, вітаміни С (120—
400 мг % ), К, Р, каротин, вітаміни
групи В та мінеральні солі (бор,
йод).

1065

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Всі види сировини
мають сечогінні, потогінні, в'я-
жучі й тонізуючі властивості.
Використовують їх як допоміж-
ний засіб при ревматизмі, подагрі,
артритах, гастриті, склерозі су-
дин, при отосклерозі, уролітіазі,
діареях, мігрені, простуді, коклю-
ші, ангіні та при тонзиліті. Росли-
на використовується переважно в
зборах. Свіжі або сушені ягоди
корисно вживати при гіпохромній
анемії, пародонтозі, захворюван-
нях шлунково-кишкового тракту,
гломерулонефриті, • порушеннях
ритму серцевої діяльності, при
кардіоневрозах, геморагічному
васкуліті, простудних та інфек-
ційних захворюваннях.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій листя (50 г
сировини на 1 л окропу, настояти
4 години в закритій посудині) по
півсклянки 4—5 раз на день при
запаленні сечового міхура; настій на
вині (20 свіжих листків на 1 л білого
вина настояти 2 тижні) по 100 г до
їди при гіпоацидному гастриті; 2 чайні
ложки суміші (порівну) листя смороди-
ни чорної, листя чорниці звичайної,
малини і берези бородавчастої заварю-
ють склянкою окропу і п'ють як чай
по 1 склянці зранку і ввечері як за-
гальнозміцнюючий засіб після перене-
сеної тяжкої хвороби та при весняній
слабості.

СНІТКА —
багаторічна трав'яниста гола ко-
реневищна рослина родини селе-
рових (зонтичних). Те саме, що й
бедринець великий.

1066
СОБАЧА КРОПИВА
ВОЛОСИСТА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Те саме, що й
собача кропива п'ятилопатева.

1067
СОБАЧА КРОПИВА
ЗВИЧАЙНА,
пустирник звичайний;
пустырник сердечный
Leonurus cardiaca, синонім —
L. campestris —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Стебло пря-
мостояче, 50—100 см заввишки,
гіллясте, чотиригранне, голе або
на ребрах вкрите спрямованими
донизу волосками. Листки нав-
хрест супротивні, черешкові, звер-
ху темно-зелені, зісподу світло-
зелені; нижні —- округлі або яйце-
видні, з серцевидною основою,
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5-лопатеві за формою, середин-
ні — видовженоеліптичні або лан-
цетні, трироздільні або трилопа-
теві, з широкими довгастими
зубчастими частками; верхівко-
ві — трилопатеві або цілісні, з
двома боковими, вперед спрямо-
ваними зубцями. Квітки непра-
вильні, сидячі, в густих багато-
квіткових кільцях на верхівках
пагонів; віночок двогубий, ясно-
рожевий, 8,5—9,5 мм завдовжки.
Плід складається з 4 однонасінних
горішковидних часток. Цвіте у
червні — серпні.
Поширення. Собача кропива зви-
чайна росте розсіяно в Лісостепу
і Степу на засмічених місцях,
лісових галявинах, вирубках. У
спеціалізованих радгоспах росли-
ну культивують.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
траву собачої кропиви (Herba
Leonuri cardiacae), зібрану на
початку цвітіння рослини. Зріза-
ють верхівки рослин завдовжки
до 40 см і завтовшки не більше
5 мм і сушать у затінку, розсти-
лаючи тонким шаром і часто пе-
регортаючи, щоб не почорніли.
Штучне сушіння проводять при
температурі 50—60°. Сухої сиро-
вини виходить 20—25% . Зберіга-
ють її в сухих приміщеннях.
Строк придатності — 3 роки. Су-
шена трава собачої кропиви є у
продажу в аптеках.
Хімічний склад. Трава собачої
кропиви звичайної містить алка-
лоїди леонурин і леонуридин
(разом до 0,4% ), амін стахідрин,
флавоноїди (квінквелозид, рутин,
кверцитрин та інші), сапоніни,
дубильні речовини (близько 5 % ),
ефірну олію (до 0,05 % ), органічні
кислоти (яблучна, винна, лимон-
на, урсолова, ванілінова, р-кума-
рова), гіркі й цукристі речовини,
вітаміни (А, Е, С) та мінеральні
солі (калій, кальцій, натрій, сірка).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати собачої
кропиви звичайної за характером
дії на організм людини близькі
до препаратів валеріани лікарсь-
кої. Вони мають спазмолітичні,
седативні й гіпотензивні власти-
вості, уповільнюють серцевий
ритм, збільшують силу серцевих
скорочень, виявляють слабку діу-
ретичну дію, регулюють менстру-
альний цикл і функції травного
апарату. Їх застосовують при кар-
діосклерозі, підвищенні артері-
ального тиску, стенокардії, міо-
кардиті, кардіоневрозі, надмірній
нервовій збудливості, особливо,
коли вона пов'язана у жінок
з клімактерієм, а у чоловіків —
з гіпертрофією простати, у разі
психастенії й неврастенії, що
супроводиться безсонням, відчут-
тям напруженості й підвищеною
реактивністю, та при вегетоневро-
зах. Препарати собачої кропиви

показані й при епілепсії, гіпо-
менструальному синдромі, базе-
довій хворобі (уповільнюється
серцебиття, зумовлене підвище-
ною діяльністю щитовидної зало-
зи, знижується нервове збуджен-
ня), при шлунково-кишкових за-
хворюваннях (спазм м'язів шлун-
ка, хронічні запалення товстої
кишки). Слід відзначити, що при
серцево-судинних неврозах і дея-
ких інших серцевих захворюван-
нях препарати з собачої кропиви
діють ефективніше, ніж: препара-
ти валеріани лікарської або конва-
лії звичайної. Трава собачої кро-
пиви входить до складу заспокій-
ливого чаю, який застосовують
при збудженні нервової системи і
безсонні. Використовують росли-
ну і в гомеопатії. При зовніш-
ньому використанні препарати со-
бачої кропиви виявляють проти-
запальну, антибактеріальну і ра-
нозагоювальну дію.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави— Infu-
sum herbae Leonuri (15 r сировини на
200 мл окропу) по 1 столовій ложці
3—4 рази на день до їди; настойку —
Tinctura Leonuri (готувати на 70 % -ному
спирті у співвідношенні 1:5) по 30—50
крапель 3—-4 рази на день; екстракт
собачої кропиви рідкий — Extractum
Leonuri fluidum по 15—20 крапель
3—4 рази на день; суміш трави собачої
кропиви звичайної, звіробою звичай-
ного і деревію звичайного, листя м'яти
перцевої і горіха волоського та квіток
ромашки лікарської, взятих у співвід-
ношенні 2:2:1:1:1:1, готують як настій
(півтори столової ложки суміші на
500 мл окропу) і п'ють по 1/2—3/4
склянки 2—3 рази на день за 30 хвилин
до їди при вегетативній дистонії.
ЗОВНІШНЬО — столову ложку суміші
трави собачої кропиви звичайної, листя
подорожника великого і шавлії лікарсь-
кої, коріння солодки голої, квіток
ромашки лікарської, взятих у спів-
відношенні 2:2:1:1:1, заливають 300 мл
окропу, настоюють 1 годину, проціджу-
ють і використовують для обмивань
і компресів при травматичних ушкод-
женнях шкіри і при опіках.

1068
СОБАЧА КРОПИВА
П'ЯТИЛОПАТЕВА
собача кропива волосиста;
пустырник пятилопастный
Leonurus quinquelobatus, сино-
нім — L. villosus —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Стебло прямо-
стояче, 25—100 см заввишки, роз-
галужене, чотиригранне, як і вся
рослина опушене відстовбурчени-
ми волосками. Листки навхрест
супротивні, черешкові; зверху
яскраво-зелені, зісподу — білува-
то-повстисті; нижні — округлі або
яйцевидні, майже до середини
п'яти- семипальчасторозсічені, з
серцевидною основою, верхні —
довгасті, трироздільні або три-
лопатеві, з клиновидною основою.
Квітки неправильні, сидячі, зібра-
ні густими кільцями в пазухах
листків на верхівках пагонів;
віночок двогубий, блідо-рожевий.
Плід з 4 однонасінних горішко-
видних часточок. Цвіте у черв-
ні — вересні.

Поширення. Собача кропива п'я-
тилопатева росте по всій терито-
рії України на засмічених місцях,
біля доріг, серед чагарників, на
узліссях, лісових галявинах і ви-
рубках.
Заготівля і зберігання. Див. статтю
Собача кропива звичайна.
Хімічний склад. Собача кропива
п'ятилопатева має близький до
собачої кропиви звичайної хіміч-
ний склад, але відрізняється дещо
іншим вмістом і співвідношен-
ням компонентів, що його скла-
дають.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Собача кропива звичайна.
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1069
СОБАЧЕ МИЛО —
однорічна розпростерта жовтува-
то-зелена рослина родини гвозди-
кових. Те саме, що й остудник
голий.

1070
СОБАЧИЙ МАК —
дворічна трав'яниста опушена
рослина родини пасльонових. Те
саме, що й блекота чорна.

1071
СОБАЧИЙ ПЕРЕЦЬ —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини гречкових. Те саме, що й
гірчак перцевий.

1072
СОБАЧІ РЕП'ЯХИ —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини складноцвітих. Те саме,
що й череда трироздільна.

1073
СОБАЧІ ЯЗИЧКИ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини подорожникових. Те саме,
що й подорожник ланцетолистий.

1074
СОКИРКИ ПОЛЬОВІ,
заячі вушка, рогаті волошки;
живокость полевая
Consolida iegalis, синоніми:
С. arvensis, С. segetum, Delphi-
nium consolida —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини жовтецевих. Стебло прямо-
стояче, розчепірено-розгалужене,
короткопритиснутоопушене, 20—
60 см заввишки. Листки чергові,
багаторазово розсічені на лінійні
загострені частки; нижні — че-
решкові, верхні — сидячі. Квітки
неправильні, з простою п'яти-
членною яскраво-фіолетовою, ро-
жевою або білою оцвітиною, зіб-
рані в негусті китиці, що утво-
рюють волотевидне суцвіття;

верхній листочок оцвітини при
основі видовжений у шпорку.
Плід — листянка. Цвіте у черв-
ні — серпні.
Поширення. Сокирки польові рос-
туть по всій території України
як бур'ян у посівах, біля доріг,
у лісосмугах.
Заготівля 1 зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
траву (Herba Consolidae arvensis),
квітки (Flores Calcatrippae) і на-
сіння (Semen Consolidae, син.
Semen Calcatrippae). Траву і квіт-
ки збирають під час цвітіння
рослини. Сушать їх під наметом
або в приміщенні, яке добре
провітрюється. Сухої трави вихо-
дить 25 % , квіток — 15 % . Насіння
заготовляють, коли воно перебу-
ває в стадії воскової стиглості:
траву зв'язують у снопики, сушать
і обмолочують. Насіння віють і до-
сушують. Сухого насіння вихо-
дить 90 % . Готову сировину збе-
рігають у сухих темних примі-
щеннях. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава містить
алкалоїд калькатрипін, флавоної-
ди (кверцетин, кемпферол, ізорам-
нетин). У квітках є алкалоїди
калькатрипін, магнофлорин, дель-
козин, антоціановий глікозид
дельфіній, флавоноїди, маніт, ако-
нітова кислота, пігменти. Насіння
містить до 1 % алкалоїдів (дель-
сонін, делькозин, лікоктонін, кон-
солідин), жирну олію (до 28%).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Трава сокирок польо-
вих виявляє сечогінну дію, квіт-
ки — протизапальну та відхарку-
вальну, насіння — інсектицидну.
Рослина отруйна, особливо насін-
ня. Алкалоїди її виявляють кура-
реподібну дію, тобто паралізують
дихальний центр і впливають на
роботу серця. Проте в цілому
сировина малотоксична, про що
свідчить широке її використання
в народній медицині: від головно-
го болю, при циститі, дисменореї,
кон'юнктивіті, від глистів, зубного
болю, гіпертонії, при запаленнях
легень і плевриті, захворюваннях
шкіри і як кровоспинний засіб.
У науковій медицині рослина сама
по собі не вживається, але входить
до складу сечогінного збору
Hermes № 7 (ФРН) та послаблю-
ючого Midro (Австрія), які апте-
ками в СРСР не відпускаються.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (20 г
сировини на 1 л окропу, настоюють
1 годину) по 1 склянці 3 рази на
день до їди.

ЗОВНІШНЬО — настій квіток (10 г сиро-
вини на 0,5 л окропу, настоювати
15 хвилин) для примочок при гній-
ному запаленні очей: мазь (порошок
насіння змішують зі смальцем у спів-
відношенні 1:10) від корости (натирати
тричі на день по 5 хвилин).
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1075
СОЛДАТИКИ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й кульбаба
лікарська.

1076

СОЛОДЕЦЬ ГОЛИЙ —
багаторічна трав'яниста майже
гола або розсіянокороткоопушена
рослина родини бобових. Те саме,
що й солодка гола.

1077
СОЛОДИЦЯ ЛІСОВА —
багаторічна зимуюча папороть
родини багатоніжкових. Те саме,
що й багатоніжка звичайна.

1078
СОЛОДКА ГОЛА,
вербець, солодець голий, со-
лодковий корінь;
солодка голая
Glycyrrhiza glabra —
багаторічна трав'яниста майже
гола або розсіянокороткоопушена
рослина родини бобових. Стебла
прямостоячі, здебільшого розга-
лужені, 50—120 см заввишки.
Листки чергові, непарноперисті,
до 20 см завдовжки; листочки
(їх 9—17) овальні або видовжено-
яйцевидні, до 4 см завдовжки,
на верхівці — з вістрячком, вкриті
крапковими залозками (тому
клейкі); прилистки ланцетно-ши-
ловидні, рано опадають. Квітки
двостатеві, неправильні, на довгих
(до 7 см) пазушних квітконосах,
зібрані китицями; віночок метели-
ковий, до 1 см завдовжки, білу-
вато-лілуватий. Плід — видовже-
ний, голий, 2—6-насінний біб.
Цвіте у червні — липні.
Поширення. Солодка гола росте
по солончакуватих місцях і при-
морських схилах на півдні степо-
вої частини та в Криму.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
корені солодки (Radix Glycyrrhi-
zae), які копають рано навесні
або восени після того як над-
земні частини рослини починають
в'янути. Для відновлення заростей
на ділянці, де проводять заготів-
лю сировини, треба залишати не
менше як 25 % рослин, повторну
заготівлю сировини на цій ділян-
ці дозволяється проводити не ра-
ніше як через 6—8 років. З зіб-
раної сировини обтрушують зем-
лю, звільняють її від стебел
і сушать. В результаті одержують
так званий натуральний солодко-
вий корінь (Radix Glycyrrhizae
naturale). Очищений солодковий
корінь (Radix Glycyrrhizae munda-
ta) готують так само, але перед
сушінням здирають кору. Сушать
сировину на сонці, а при не-
сприятливих погодних умовах —
під укриттям на протязі або в су-
шарках при температурі, не вищій
за 50°. Готову сировину збері-
гають у сухих прохолодних при-
міщеннях з доброю вентиляцією.
Строк придатності — 10 років.
Хімічний склад. Корінь солодки
містить сапонін гліциризин (до
23%), флавоноїди (ліквіритин,
рамноліквіритин, рамноізолікві-
ритин, ліквіритозид, ізокверцит-
рин, рутин, сапонаретин, лікуро-
зид, уралозид, астрагалін, гліце-
рол, нікітіфлорин, ізоглаброзид,
неоліквіритин та інші, всього 27
флавоноїдів), стерини, аспарагін,
вільну гліциретинову кислоту,
кумарини (умбеліферон, герніа-
рин), аскорбінову кислоту (10—
30 мг% ) та інші сполуки. Гліци-
ризин являє собою суміш каліє-
вої і кальцієвої солей гліциризи-
нової кислоти.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Солодка гола виявляє
багатосторонню терапевтичну
дію. Гліциризин зумовлює від-
харкувальні, протизапальні, спаз-
молітичні, сечогінні та послаб-
люючі властивості. Сечогінні й
спазмолітичні властивості мають
також флавоноїди солодки. На-
явністю флавоноїдів пояснюють-
ся антигістамінні й холінолітичні
властивості солодки, а також її
противиразкова активність. Гліци-
ризинова і гліциритинова кислоти
виявляють протизапальну, про-
тиалергічну, антибіотичну і про-
типухлинну дію, регулюють вод-
но-сольовий обмін в організмі
(затримують іони натрію й під-
вищують виділення через нирки
іонів калію). Тривале вживання
солодки може спричинити пору-
шення електролітно-водного ба-
лансу й призвести до утворення
набряків. Галенові препарати со-
лодки широко використовуються
як відхаркувальний, обволікаю-
чий і як такий, що пом'якшує
кашель, засіб при захворюваннях
верхніх дихальних шляхів; дещо
рідше — при виразковій хворобі
шлунка і дванадцятипалої кишки,
при хронічних катаральних станах
шлунково-кишкового тракту,
особливо при підвищенні кислот-
ності шлункового соку; як до-
поміжний засіб — при бронзовій
хворобі й гіпофункції кори над-
ниркових залоз. Для стимуляції
кори надниркових залоз солодку
застосовують при системному
вовчаку, алергічних дерматитах,
пухирчатці тощо. Корінь солод-
ки входить до складу грудних
чаїв, шлункових чаїв, сечогінного
чаю, складнолакричного порош-
ку (див. статтю Касія гостролис-
та). Високо цінують солодку в
емпіричній медицині Китаю, де
вона входить до складу половини
складних рецептів і використо-
вується нарівні з женьшенем.
Китайські лікарі відносять солод-
ковий корінь до засобів, що
омолоджують організм. У суміші
з іншими лікарськими рослинами
солодку використовують при
ожирінні, хронічному алкоголіз-
мі, гострому та хронічному пієло-
нефриті, виразковій хворобі
шлунка тощо. З готових аптечних
препаратів використовують гліци-
рам, гранули «Флакарбін», лікві-
ритон, екстракт солодкового ко-
реня сухий, екстракт солодково-
го кореня густий, грудний еліксир
(див. також статтю Аніс звичай-
ний) та сироп солодкового кореня.
Лікарські форми і застосування.
1. Настій коріння солодки (10 г, або
1 столова ложка сировини на 200 мл
окропу) по 1 столовій ложці 3—4 рази
на день як відхаркувальний засіб.
2. Гліцирам (Glycyrramum) — дрібно-
кристалічний порошок кремового ко-
льору. Застосовують при бронхіаль-
ній астмі, легких діенцефально-гіпофі-
зарних формах аддісонової хвороби
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(per se або в поєднанні з АКТТ),
астенічних станах і гіпотонічному
синдромі різного походження, гіпо
функції кори надниркових залоз, зу-
мовленій тривалою глюкокортикоїдною
терапією, екземі й алергічних дерма-
титах, а також при захворюваннях,
при яких показані препарати кори над-
ниркових залоз, для усунення «синдро-
му відміни» при припиненні лікування
глюкокортикоїдами або з метою зни-
ження дози останніх. Призначають
усередину по 0,05—0,1 г 2—4 рази на
день за 30 хвилин до їди. Курс ліку-
вання — від 2 тижнів до 6 місяців.
У тяжчих випадках разова доза пре-
парату становить 0,1 г 3—6 разів на
день. Дози препарату і тривалість лі-
кування підбирають індивідуально за-
лежно від того, як переноситься пре-
парат, від характеру протікання захво-
рювання, стану хворого і результатів
лікування. Препарат протипоказаний
при органічних ураженнях серця, по-
рушеннях функції печінки і нирок.
Форма випуску: в таблетках по 0,05 г.
3. Еліксир грудний (Elixir pectorale) по
20—40 крапель кілька разів на день як
відхаркувальний засіб (дітям признача-
ють на прийом стільки крапель, скіль-
ки дитині років). 4. Ліквіритон (Liqui-
ritonum) — жовто-бурий аморфний по-
рошок. Застосовують як протизапаль-
ний, спазмолітичний і антисекреторний
засіб при виразковій хворобі шлунка
і дванадцятипалої кишки та гіпера-
цидних гастритах. Призначають усере-
дину по 0,1—0,2 г 3—4 рази на день
за 30 хвилин до їди. Курс лікуван-
ня — 20—30 днів, Форма випуску: таб-
летки по 0,1 г. 5. Гранули «Флакар-
бін» (Granulae «Flacarbinum») застосо-
вують при виразковій хворобі шлунка
і - дванадцятипалої кишки. Приймають
усередину по половині чайної ложки
З рази на день перед їдою, запиваючи
теплою водою (1/3—1/2 склянки). Три-
валість лікування —3—4 тижні (і біль-
ше), курси лікування повторюють.
6. Екстракт солодкового кореня густий
(Extractum Glycyrrhizae spissum) засто-
совують як constituens для виготовлення
пілюль. 7. Сироп солодкового кореня
(Sirupus Glycyrrhizae) застосовують для
виправлення смаку в мікстурах. 8. Сто-
лову ложку суміші (порівну) коріння
солодки голої і мильнянки лікарської,
трави рутки лікарської і аврану лі-
карського та плодів анісу звичайного
кип'ятять 20 хвилин у двох склянках
води і вживають по 1 склянці зранку
натщесерце як засіб від ожиріння
(при лікуванні дотримуватись дієти!).
9. Столову ложку суміші коріння со-
лодки голої, алтеї лікарської і живо-
косту лікарського та трави чистотілу
звичайного, взятих у співвідношенні
2:2:2:1, варять 15 хвилин у склянці
окропу і п'ють по 2—3 склянки на
день при виразці шлунка. 10. Відвар
суміші (порівну) коріння солодки голої
і трави хвоща польового (100 г суміші
на 3 л окропу) п'ють по 1 склянці
З рази на день за 10—15 хвилин до
їди при хронічному алкоголізмі.

1079
СОЛОДКЕ ЗІЛЛЯ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини бобових. Те саме, що й
астрагал шерстистоквітковий.

1080
СОЛОДКОВИЙ КОРІНЬ —
багаторічна трав'яниста майже го-
ла або розсіянокороткоопушена
рослина родини бобових. Те саме,
що й солодка гола.

1081
СОЛОМОНОВА ПЕЧАТЬ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини лілійних. Те саме, що й
купина запашна.

1082
СОН ГАЛЕРА —
багаторічна трав'яниста відстов-
бурченоволохата кореневищна
рослина родини жовтецевих. Те
саме, що й сон таврійський.

1083
СОН РОЗКРИТИЙ,
сон широколистий;
прострел раскрытый
Pulsatilla patens, синоніми:
P. latilolia, P. kioviensis —
багаторічна трав'яниста кореневи-
щна рослина родини жовтецевих.
Квітконосне стебло прямостояче,

безлисте, 10—20 (40) см заввишки,
густом'яковолосисте, одноквітко-
ве, з дзвоникуватим покривалом
з прямостоячих, лінійних, зрослих
при основі листочків. Листки
приземні, з черешками, з'явля-
ються наприкінці цвітіння, спочат-
ку м'якопухнаті, згодом майже
голі, напівкруглі або округло-
серцевидні, трійчасторозсічені, з
ромбічними, глибоко 2—3-роз-
дільними сегментами, які в свою
чергу глибоко 2—3-роздільні на
лінійно-довгасті 2—3-зубчасті,
рідше цілісні частки. Квітки оди-
ничні, правильні, двостатеві, ши-
рокодзвониковидні, спочатку —
пониклі, потім — майже прямо-
стоячі; оцвітина віночковидна, з
6 прямих, еліптичних, 3—4 см
завдовжки, фіолетових, лілових
або синьо-фіолетових, зовні воло-
систих листочків. Плід — багато-
горішок. Цвіте у квітні—травні.
Поширення. Сон розкритий росте
по всій території України в со-
снових і мішаних лісах, по сухих
сонячних схилах.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
траву сону (Herba Pulsatillae),
яку заготовляють в період цві-
тіння рослини і використовують
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свіжою або сушать, розстеливши
тонким шаром на папері чи
тканині у затінку на вільному
повітрі або в добре провітрюва-
ному приміщенні. Сушену траву
використовують через 3—5 міся-
ців після збирання. Рослина не-
офіцинальна.
Хімічний склад. Трава сону роз-
критого містить γ-лактон анемо-
нін, сапоніни, кумарини (сліди).
У квітках, крім того, є антоціани
(глікозид дельфінідину).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Сон розкритий —
дуже давній лікувальний засіб.
Особливо ефективним є застосу-
вання сону як заспокійливого за-
собу при підвищеній нервовій
збудливості (безсоння, запаморо-
чення, головний біль, судома,
невралгія, істерія, дисменорея) та
спазмолітичного засобу при за-
хворюваннях дихальних шляхів
(коклюш, бронхіти, бронхіальна
астма) і мігрені. Крім того, сон
розкритий вважається добрим за-
собом від тахіаритмії, серцевої
недостатності, що супроводиться
ядухою, асцитом, від глаукоми,
запорів, ниркових і печінкових
колік. При родових потугах настій
трави сону рекомендується вжи-
вати як засіб, що зменшує біль
і прискорює роди. Препарати
сону протипоказані при запаль-
них захворюваннях шлунково-
кишкового тракту, печінки і ни-
рок. При зовнішньому застосуван-
ні препарати сону виявляють
антимікробну антифунгальну,
подразну й легку анестезуючу
Дію. Настій трави використовують
для промивання ран при перев'яз-
ках і для примочок при грибкових
ураженнях шкіри, додають до
ванн при лікуванні шкірних хво-
роб. При суглобових ревматичних
болях натираються настойкою
(див. статтю Сон таврійський)
або свіжим соком рослини (сві-
жий сік подразнює шкіру і може
спричинити опіки у вигляді водя-
нистих, а то й кривавих пухир-
ців!). У гомеопатії сон використо-
вують при суглобовому ревматиз-
мі й гінекологічних захворюван-
нях.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій сушеної трави
(2 чайні ложки сировини на 200 мл
холодної води, настояти 12 годин про-
цідити) по чверті склянки 3—4 рази
на день.
ЗОВНІШНЬО — настій сушеної трави
(1 столова ложка сировини на 200 мл
холодної води, настояти 12 годин,
процідити) для обмивань, примочок і
компресів; 4 столові ложки сушеної
трави варять 3—5 хвилин в 1 л окропу,
проціджують і додають до повної
ванни. Соном розкритим, який нале-
жить до отруйних рослин, користува-
тися треба обережно, не перебільшую-
чи допустимі дози.

1084
СОН ТАВРІЙСЬКИЙ
сон Галера;
прострел таврический
Pulsatilla taurica, синоніми:
P. halleri, P. lithophilla —
багаторічна трав'яниста відстов-
бурченоволохата кореневищна
рослина родини жовтецевих. Квіт-
коносне стебло пряме, безлисте,
10—20 см заввишки, одноквіт-
кове, з дзвоникуватим покрива-
лом з лінійних, зрослих при основі
листочків. Листки приземні, з че-
решками, одноперисторозсічені, з
п'ятироздільними сегментами і
ланцетними або лінійно-ланцет-
ними частками. Квітки одиничні,
правильні, двостатеві, прямостоя-
чі або трохи пониклі, дзвонико-
видні, 30—35 мм у діаметрі;
оцвітина віночковидна, з 6 ліло-
вих, зовні пухнатих листочків.
Плід — багатогорішок. Цвіте у
квітні — травні.

Поширення. Сон таврійський рос-
те в Криму в соснових і дубо-
вих лісах і по кам'янистих місцях
на яйлі.
Заготівля і зберігання. Див. у стат-
ті Сон розкритий.
Хімічний склад ще не вивчено.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У народній медици-
ні настойку трави cону таврій-
ського призначають усередину як
седативний засіб при істерії, дис-
менореї, надмірній статевій збуд-
ливості. Зовнішньо настойку ви-
користовують як знеболюючий за-
сіб при суглобовому ревматизмі.
Протипоказання — див. у статті
Сон розкритий.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку свіжої трави
(готують у співвідношенні 1:5) по
10 крапель 3—4 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — натирання настомкою з
сухої трави (готують на міцній горілці
у співвідношенні 1 : 10). Притаманні
рослині токсичні властивості вима-
гають обережності при її використанні.

1085
СОН ЧОРНІЮЧИЙ,
прострел чернеющий
Pulsatilla nigricans —
багаторічна трав'яниста корене-
вищна рослина родини жовтеце-
вих. Квітконосне стебло прямо-
стояче, безлисте; 10—30 см зав-
вишки, густом'яковолосисте, од-
ноквіткове, з дзвоникуватим по-
кривалом з лінійних м'яковоло-
систих, зрослих при основі лис-
точків. Листки приземні, з череш-
ками, з'являються до цвітіння
або під час цвітіння, спочатку
густоволосисті, згодом — майже
голі, видовженояйцевидні трій-
частоперисторозсічені, з лінійни-
ми або вузьколінійними загостре-
ними сегментами. Квітки одинич-
ні, правильні, двостатеві, пониклі,
мають вигляд видовженого ву-
зенького дзвоника; оцвітина ві-
ночковидна, з 6 яйцевидних або
широкояйцевидних, 2—3 см зав-
довжки, на верхівці назовні віді-
гнутих чорно-фіолетових, зовні
пухнатих листочків. Плід — бага-
тогорішок. Цвіте у квітні — трав-
ні.
Поширення. Сон чорніючий росте
по всій території України в сосно-
вих лісах, по сухих сонячних
схилах і піщаних горбах.
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Заготівля і зберігання. Див. статтю
Сон розкритий.
Хімічний склад. Трава сону чорні-
ючого містить γ-лактони (ранун-
кулін, протоанемонін, анемонін),
дубильні речовини (3,4—5,6 % ),
флавоноїди, алкалоїди (сліди) та
органічні кислоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У науковій медици-
ні галенові препарати сону чорні-
ючого призначають усередину при
гіпертонічній хворобі 1-ї і 2-ї
стадій і глаукомі, для сповільнен-
ня серцевого ритму і стимуляції
дихання, як седативний і снотвор-
ний засіб при психічних захворю-
ваннях. У народній медицині цю
рослину використовують нарівні
з соном розкритим. Протипока-
зання — див. у статті Сон роз-
критий.
Ліхарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— настій сушеної трави
(40 г сировини на 200 мл окропу)
приймають по 1 столовій ложці 3—5 раз
на добу через рівні проміжки часу
між прийомами їжі протягом 2—3 тиж-
нів при гіпертонічній хворобі, по 2—3
столові ложки 3—4 рази на день про-
тягом кількох тижнів при психічних
захворюваннях, по 1—2 столові ложки
З рази на день протягом 2—3 місяців
при глаукомі. Сон чорніючий містите
сильнодіючі речовини і потребує обе-
режності при застосуванні його.

1086
СОН ШИРОКОЛИСТИЙ —
багаторічна трав'яниста корене-
вищна рослина родини жовтеце-
вих. Те саме, що й сон роз-
критий.
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сонник —
багаторічна трав'яниста рослина
родини пасльонових. Те саме, що й
беладонна звичайна.

1088
СОНЯШНИК ЗВИЧАЙНИЙ —
однорічна жорсткоопушена рос-
лина родини айстрових (складно-
цвітих). Те саме, що й соняшник
однорічний.

1089
СОНЯШНИК ОДНОРІЧНИЙ
соняшник звичайний;
подсолнечник однолетний
Helianthus annuus —
однорічна жорсткоопушена рос-
лина родини айстрових (складно-
цвітих). Стебло пряме, просте,
з боковими пазушними гілками,
1—2,5 м заввишки. Листки черго-
ві, черешкові, серцевидні, по краю

нерівнозарубчасто-зубчасті. Квіт-
ки жовті, у верхівкових пониклих
великих [20—30 (70) см у діаметрі]
кошиках; крайові квітки язичко-
ві, неплідні; серединні — труб-
часті, двостатеві, плодючі. Плід —
сім'янка. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Соняшник одноріч-
ний культивують по всій терито-
рії України як цінну олійну
рослину.
Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб використовують листя
(Folium Helianthi annui), язичкові
квітки (Flores Helianthi annui)
і соняшникову олію (Oleum He-
lianthi annui). Листя заготовля-
ють на початку цвітіння рослини,
обриваючи руками так, щоб за-
лишки черешків не перевищували
З см. Зібраний матеріал сушать
під укриттям на вільному повітрі
або в провітрюваному примі-
щенні, розкладаючи в один шар
на папері чи тканині або на-
низуючи на шпагат. Язичкові
квітки, які збирають у період
повного цвітіння рослини, реко-
мендується сушити в затемненому
приміщенні, розкладаючи тонким
(1—2 см) шаром і час від часу
перемішуючи. Сухого листя ви-
ходить 20 % , сухих квіток — 14 % .
Строк придатності сухих квіток
і листя — 2 роки. Олію добувають
із сім'янок.
Хімічний склад. Листя і язичкові
квітки соняшника містять бетаїн,
холін, арнідіол, фарадіол, флаво-
ноїди (кверциметрин і глікозид
ціанідину), каротиноїди і пектин.
Крім того, у листі є солантова,
янтарна, фумарова і лимонна кис-
лоти, смолисті речовини (до 3 % );
у язичкових квітках — сапоніни,
фенолкарбонові кислоти (хлоро-
генова, неохлорогенова, кавова,
саліцилова). Соняшникова олія
містить гліцериди олеїнової, паль-
мітинової, стеаринової, арахіно-
вої та лігноцеринової кислот і
каротиноїди.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Соняшникову олію
використовують як основу до
мазей, пластирів і розтирань, вжи-
вають як жовчогінний засіб при
хронічних захворюваннях печінки
і жовчних шляхів (холецистит,
холангіт, холангіогепатит, каль-
кульозний холецистит). Крім того,
вона входить до складу аерозолю
«Лівіан» (Aerosolum «Livianum»),
який застосовують для лікування
опікових ран. Настойку або настій
з язичкових квіток соняшнику
дають усередину як жарознижу-
вальний і спазмолітичний засіб
при малярії, спазмі бронхів та при
шлунково-кишкових коліках. Як
гіркоту для збудження апетиту,
у випадку малярії, грипу і катару
верхніх дихальних шляхів, при ви-
сипах на шкірі й застарілих ви-
разках п'ють настойку з суміші
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листя і язичкових квіток соняш-
нику.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку квіток (го-
тують на 10 % -ному спирті у співвід-
ношенні 1:5) по 20 крапель на ложці
води 3 рази на день; настій квіток
(2 столові ложки сировини на 300 мл
окропу, настоюють 2 години) по пів-
склянки 3 рази на день до їди; настойку
з суміші (порівну) листя і квіток
(1 частина суміші на 5 частин 70 % -ного
спирту) по 30—40 крапель на ложці
води 3—4 рази на день; чверть склянки
очищеної соняшникової олії випива-
ють зранку натщесерце і лягають на
правий бік, щоб виділилася жовч;
столову ложку суміші листя кропиви
дводомної, язичкових квіток соняшнику
однорічного, трави бобівника трилисто-
го і коріння солодки голої, взятих
у співвідношенні 5 : 5 : 10:3, настою-
ють 30 хвилин на склянці окропу
і п'ють по 1 склянці 3 рази на день
при малярії; столову ложку суміші
трави золототисячника малого і полину
гіркого, квіток соняшнику однорічного
і нагідок лікарських, взятих у спів-
відношенні 10:3:5 :2, настоюють 10
хвилин на склянці окропу і п'ють по
2 склянки на день при малярії.

1090
СОРОКОЗУБ —
багаторічна папороть родини щит-
никових (аспідієвих). Те саме, що
й дріоптерис чоловічий.

1091

СОРОЧІ ЛАПКИ —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини гречкових. Те саме, що й
гірчак почечуйний.

1092

СОСНА ЗВИЧАЙНА,
сосна лісова;
сосна обыкновенная
Pinus sylvestris —
високе (25—50 м) однодомне,
з конусовидною або "пірамідаль-
ною кроною і моноподіальним
кільчастим гілкуванням дерево
родини соснових. Листки (хвоїн-
ки) лінійно-голчасті, 4,5—7 см зав-
довжки, темно-зелені, зверху ви-
пуклі, знизу жолобчасті, загостре-
ні, розміщені на вкорочених паго-
нах по дві, тримаються 3—5 ро-
ків. Чоловічі шишечки сіро-жовті,
рідше червонуваті, яйцевидні,
3—7 мм завдовжки, зібрані коло-
совидно при основі молодих
видовжених пагонів. Жіночі ши-
шечки червонуваті, одиничні або
їх по 2—3, розташовані у верхній
частині пагонів; нестиглі шишки
зелені, конічні, стиглі — сірувато-

бурі, матові, яйцевидно-видовже-
ні, 3—7 см завдовжки, обвислі;
їхні луски дерев'яніючі, лопат-
часті, з майже ромбічним потов-
щенням (щитком) і бугорчастим
сосочком на його верхівці. За-
пилюється у травні.
Поширення. Сосна звичайна росте
на Поліссі, в північній частині
Лісостепу, зрідка на піщаних те-
расах рік північної частини Степу,
де утворює чисті й мішані (пере-
важно з дубом) ліси.
Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб використовують
бруньки (Turiones Pini, синонім —
Gemmae Ріпі), хвою, живицю
(Terebinthina) і продукти її пе-
реробки та продукти переробки
деревини. Бруньки становлять со-
бою молоді пагони і—4 см зав-
довжки, розміщені «коронками»
по 5—6 штук на верхівках стов-
бура й гілок. Зовні вони вкриті
спірально розміщеними рожево-
бурими бахромчастими лусочка-
ми, що склеєні між собою смолою
і містять у своїх пазухах малень-
кі бруньки, з яких розвиваються
дуже короткі гілочки з двома
хвоїнками. Заготовляють бруньки
до початку їхнього розпускання
(лусочки на верхівці бруньок
мають бути щільно замкнутими),
найкраще під час рубок догля-
ду, відрізуючи коронки від гілок
так, щоб довжина гілки під корон-
кою не перевищувала 3 мм.
Зібраний матеріал використову-
ють свіжим або сушать у теплому
приміщенні, а за сприятливих по-
годних умов — на сонці, розсте-
ливши тонким (3—4 см) шаром на
папері чи тканині й часто пере-
мішуючи. Сухих бруньок вихо-
дить 38—40 % . Готову сировину
зберігають у сухих добре провіт-
рюваних приміщеннях без досту-
пу світла. Строк придатності — 2
роки. Сушені бруньки є у продажу
в аптеках. Хвою заготовляють під
час рубок і використовують сві-
жою. Живицю (терпентин) заго-
товляють протягом усього літа
шляхом підсочки: на стовбурі
живого дерева роблять спеціаль-
ні косі надрізи, з яких у спеці-
альну посудину стікає прозора
смола — живиця. З живиці одер-
жують скипидар (Oleum Tere-
binthinae) і каніфоль (Colopho-
nium), а з деревини сосни —
дьоготь (Pix liquida Ріпі) і акти-
воване вугілля (Carbo activatus).
Хімічний склад. Бруньки сосни
містять ефірну олію (до 0,36%),
дубильні речовини, гірку речови-
ну пініпікрин, каротин, аскорбі-
нову кислоту, метильні похідні
флавоноїдів. До складу ефірної
олії входять α- і β-пінен, карен,
терпінеол, лимонен та інші тер-
пеноїди. Хвоя сосни містить смолу
(7—12%), каротин, аскорбінову
кислоту (до 0,2 % ), дубильні речо-
вини, до 1 % ефірної олії, у скла-
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ді якої є пінен (до 40 % ), лимонен
(до 40 % ), борнілацетат (до 10 % ),
борнеол, кадинен та інші терпени.
Живиця (терпентин) становить со-
бою розчин смоли (каніфолі) в
ефірній олії (скипидарі). Очище-
ний скипидар (Oleum Terebint-
hinae rectificatum) містить пінен
(до 75% ), карен, сильвестрен, ка-
динен, терпінеол та інші терпени,
каніфоль — до 95 % смоляних
кислот (декетропімарова, абіети-
нова, сапінова та ін.) і близько
5 % смол. У дьогті містяться різ-
ні феноли.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
з бруньок сосни мають відхарку-
вальні, дезинфікуючі, сечогінні
та жовчогінні властивості. Відвар
бруньок дають усередину при за-
паленнях верхніх дихальних шля-
хів, при бронхітах, хронічному
запаленні легень, ревматизмі, по-
дагрі, нирковокам'яній хворобі,
водянці, запаленні жовчного міху-
ра та як «кровоочисний» засіб.
Соснові бруньки входять до скла-
ду грудного чаю. Приготовлений
із свіжих бруньок сосновий «мед»
вживають від кашлю і як джере-
ло вітаміну С. При зовнішньому
застосуванні препарати бруньок
є ефективним засобом при за-
пальних захворюваннях дихаль-
них шляхів (інгаляції), при коль-
пітах і дисплазії шийки матки
(ванночки та спринцювання), при
ревматизмі й шкірних захворю-
ваннях (ванни). Широта терапев-
тичного застосування хвої сосни
незначна. Всередину настій хвої
призначають як ефективний засіб
для профілактики й лікування
цинги. Трохи ширше використову-
ють хвою як зовнішній засіб;
екстракт — для лікувальних ванн
(при функціональних захворю-
ваннях нервової і серцево-судин-
ної систем, при шкірних захво-
рюваннях, як загальнозміцню-
вальний засіб); ефірна олія (спир-
товий розчин) — для інгаляцій
(при захворюваннях легень) та
оздоровлення повітря в примі-
щеннях лікарень, шкіл тощо.
Так званий звичайний терпентин
(Terebinthina communis), який
одержують шляхом очищення жи-
виці від води і домішок, викори-
стовують для виготовлення пла-
стирів. У народній медицині живи-
цю (терпентин) застосовують при
геморої й затяжному кашлі (що-
дня приймають по 1—2 кульки
затверділої смоли розміром з
сочевичне зерно). Очищений ски-
пидар застосовують у мазях,
лініментах і різних сумішах, як
місцевоподразнювальний і від-
тяжний засіб при ішіасі, люмбо-
ішіалгії, невралгіях, міозитах і
ревматизмі, а у вигляді інгаля-
цій — при захворюваннях дихаль-
них шляхів. Каніфоль входить до
складу липких і рідких пластирів.

Дьоготь використовують для лі-
кування шкірних захворювань (ек-
зема, короста, псоріаз), входить
він до складу мазей Вишневсько-
го і Вількінсона. Препарат пінабін
застосовують при нирковокам'я-
ній хворобі. Великі дози препара-
ту можуть спричинити подраз-
нення слизової оболонки шлунка
і кишечника, гіпотензію й загаль-
не пригнічення. Протипоказаний
при нефритах і нефрозах.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— відвар бруньок сосни
(10 г, або 1 столова ложка сировини на
200 мл окропу) по половині — третині
склянки 2—3 рази на день після їди;
терпінгідрат (Terpinum hydratum) засто-
совують як відхаркувальний засіб при
бронхітах, дорослим 0,25—0,3 г, дітям —
0,025—0,25 г 2—3 рази на день; піна-
бін (Pinabinum) по 5 крапель на цукрі
З рази на день за 15—20 хвилин до
їди протягом 4—5 тижнів (при нирко-
вій коліці застосовують одноразово до
20 крапель на цукрі); сосновий «мед»
(1 частину свіжих бруньок заливають
2 частинами холодної води, доводять
до кипіння, кип'ятять 15—20 хвилин
доводять кип'яченою водою до почат-
кового об'єму, охолоджують, додають
2 частини цукру і доводять до кипін-
ня) по 1 столовій ложці на прийом;
ЗО г свіжої хвої промивають холодною
кип'яченою водою, заливають склян-
кою окропу, кип'ятять 20 хвилин,
охолоджують, проціджують, додають
на смак цукор І випивають за день.
ЗОВНІШНЬО — олія терпентинна очи-
щена, скипидар очищений (Oleum Теге-
binthinae rectificatum) для втирання
у шкіру в суміші з вазеліном (у спів-
відношенні 1:2); лінімент скипидарний
складний (Linimentum Olei Terebinthi-
nae compositum) для втирания в сугло-
би при артритах та інших запальних
процесах; відвар бруньок для сприн-
цювань і ванночок (10 г сировини на
200 мл окропу, кип'ятити 2 хвилини,
процідити); настій бруньок для інга-
ляцій (20 г сировини на 200 мл окропу);
500 г бруньок або посіченої хвої варять
30 хвилин у 5 л води і одержаний
відвар додають до повної ванни, яку
приймають тричі на тиждень.

1093
СОСНА ЛІСОВА —
високе однодомне, з конусовид-
ною або пірамідальною кроною
і моноподільним кільчастим гіл-
куванням дерево родини сосно-
вих. Те саме, що й сосна звичайна

1094

СОФОРА ТОВСТОПЛОДА
софора толстоплодная
Vexibia pachycarpa, синоніми:
Sophora pachycarpa, Pseudosop-
hora pachycarpa, Goebelia pa-
chycarpa —
багаторічна трав'яниста сіро-зе-
лена (від шовковистого опушення)
рослина родини бобових. Стебла
прямостоячі, від основи розгалу-
жені, 30—60(80) см заввишки.
Листки чергові, черешкові, непар-
ноперисті, з 6—12(13) парами
овальних або видовженоеліптич-
них листочків. Квітки двостатеві,
неправильні, зібрані в колосовид-
но видовжені верхівкові китиці;
віночок метеликовий, кремовий
або жовто-білий, до 15 мм зав-
довжки. Плід — товстий булаво-
видний біб. Цвіте у травні—
червні.
Поширення. Софора товстоплода
зустрічається на рівнинах і в
передгір'ях Південного Казахста-
ну, Узбекистану, Туркменії і Тад-
жикистану. Злісний бур'ян богар-
них посівів і перелогів.
Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб використовують траву
софори (Herba Sophorae pachy-
carpae), яку заготовляють протя-
гом усього вегетаційного періоду,
зрізуючи надземну частину рос-
лини серпом або скошуючи (у ви-
падку чистих заростей) косою.
Висушену на сонці траву у міш-
ках або тюках відправляють на
завод для переробки або збері-
гають у сухому приміщенні, до-
тримуючись правил зберігання
отруйних рослин. Строк придат-
ності — 2 роки. При збиранні
й сушінні треба дотримуватись
обережності, оскільки рослина
дуже отруйна.
Хімічний склад. Трава софори
товстоплодої містить суміш алка-
лоїдів (2—3%), головним серед
яких є пахікарпін.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Діючою речовиною
софори товстоплодої є алкалоїд
пахікарпін, який має здатність
блокувати h-холінорецептори ве-
гетативних вузлів, внаслідок чого
порушується віддання нервових
імпульсів з прегангліонарних на
постгангліонарні волокна веге-
тативної нервової системи. Ра-
зом з тим пахікарпін підвищує
тонус і посилює скорочення мус-
кулатури матки, поліпшує функ-
ціональну активність м'язової си-
стеми при міопатії. Застосування
пахікарпіну показане при спазмах
периферичних судин, гангліонітах
і міопатії. В акушєрсько-гінеко-
логічній практиці його використо-
вують для прискорення родової
діяльності при слабких родових
переймах або при ранньому від-
ході плодових вод, у випадку
слабких родових потуг, для бо-
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ротьби з матковою кровотечею
в післяродовому періоді.
Лікарські форми і застосування. Пахі-
карпіну гідройодид (Pachycarpini hyd-
roiodidum) призначають усередину
(до їди), під шкіру і в м'язи. При
облітераційному ендартеріїті дають
усередину по 0,05—0,1 г 2—3 рази на
день; курс лікування — від 3 до 6 тиж-
нів; через 2—3 місяці курс лікування
при загостренні процесу можна повто-
рити. При гангліонітах призначають
усередину по 0,05—0,1 г 2 рази на
день протягом 10—15 днів. При міопатії
призначають усередину по 0,1 г 2 рази
на день протягом 40—50 днів (курс
лікування можна повторити 2—3 рази
через 1—2—3 місяці). Для стимулюван-
ня родової діяльності призначають у
м'язи або під шкіру по 2—4 мл 3 % -ного
розчину (рідше — всередину по 0,1 —
0,15 г на прийом); через 1—2 години
препарат можна ввести повторно. Сти-
мулююча дія починає проявлятися че-
рез 5—30 хвилин після введення па-
хікарпіну. Для більшої ефективності
можна призначати одночасно всереди-
ну хінін по 0,2 г через кожні
30 хвилин (усього 4 рази). При субін-
волюції матки в післяродовому періоді
дають пахікарпін усередину по 0,1 г
2—3 рази на день. Найбільші дози
для дорослих усередину: разова 0,2 г,
добова 0,6 г; під шкіру; разова 0,15 г
(5 мл 3 % -ного розчину), добова 0,45 г
(15 мл 3 % -ного розчину). Препарат
протипоказаний при вагітності, пору-
шенні функцій печінки і нирок, при
стенокардії й виражених розладах
серцевої діяльності. Форми випуску:
порошок; таблетки по 0,1 г; ампули
по 2 мл 3 % -ного розчину; ректальні
свічки, що містять 0,1 г пахікарпіну.

1095
СОФОРА ЯПОНСЬКА,
японська акація;
софора японская
Sophora japonica, синонім —
Styhnolobium japonicum —
листопадне, до 30 м заввишки,
дерево родини бобових. Листки
чергові, непарноперисті, з 3—8 па-
рами листочків, на коротких від-
стовбурченоволосистих череш-
ках; листочки видовженояйце-
видні, притисненоволосисті, звер-
ху темно-зелені, з полиском,
зісподу — сизуваті. Квітки дво-
статеві, неправильні, у верхівко-
вих гронах, зібраних великими
волотями; віночок метеликового
типу, ясно-жовтий. Плід — біб, на
плодоніжці, нерозкривний, чотко-
видний, між насінинами з пере-
тяжками, заповненими жовтаво-
зеленим клейким соком. Цвіте
у липні—серпні. Плоди дозріва-
ють у жовтні і залишаються на
дереві всю зиму.
Поширення. Софора японська по-
ходить з Китаю і Японії. На
території України (переважно в
південних районах) її культиву-
ють як декоративну і фітомеліора-
тивну рослину.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
пуп'янки квіток (Alabastra Sopho-
rae japonicae) і плоди софори
(Fructus Sophorae japonicae). Пу-

п'янки заготовляють у сонячну
погоду в кінці бутонізації, коли
нижні квітки в гронах почина-
ють розцвітати. Спочатку зрива-
ють руками або зрізують сека-
торами чи ножицями суцвіття,
потім з суцвіть обшморгують
пуп'янки, пров'ялюють їх про-
тягом двох годин на сонці, після
цього переносять під укриття
або в приміщення для остаточ-
ного досушування. Штучне су-
шіння проводять при темпера-
турі 40—50°. Сухих пуп'янків
виходить 20 % . Плоди софори
збирають трохи недозрілими в су-
ху погоду і сушать у провітрю-
ваних приміщеннях або в сушар-
ках при температурі 25—30°.
Оплодень у момент заготівлі
повинен бути світло-зеленим, м'я-
систим і соковитим, а насіння —
отверділим і темніючим. Готову
сировину зберігають у паперових
мішках у сухих провітрюваних
приміщеннях. Строк придатнос-
ті — 1 рік. Аптеки сировину не
відпускають.
Хімічний склад. У пуп'янках і
молодих плодах софори містить-
ся значна кількість рутину. Крім
рутину, в плодах софори є кемп-
ферол-3-софорозид, кверцетин-3-
рутинозид, геністеїн-4-софорабіо-
зид та інші флавоноїди.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Головною діючою
речовиною препаратів софори є
рутин, який має здатність (особ-
ливо в поєднанні з аскорбіновою
кислотою) ущільнювати стінки
судин і зменшувати їхню ламкість.
Зважаючи на це, його застосову-
ють для профілактики й ліку-
вання гіпо- і авітамінозу Р, при
захворюваннях, що супроводяться
підвищенням проникності судин
(геморагічні діатези, крововиливи
Б сітківку очей, капіляротоксико-
зи, променева хвороба, септичний
ендокардит, ревматизм, гломеру-
лонефрози, гіпертонічна хвороба,
алергічні захворювання, тромбо-
пенічна пурпура), для профілак-
тики й лікування уражень ка-
пілярів при застосуванні анти-
коагулянтів, саліцилатів та миш'я
ковистих препаратів. Для промис-
лового виробництва рутину вико-
ристовують пуп'янки софори й зе-
лену масу гречки звичайної.
Крім рутину, в науковій медици-
ні використовують і настойку
плодів софори (Tinctura Sophorae
japonicae). У формі зрошувань,
промивань і вологих пов'язок її
застосовують при гнійних запаль-
них процесах (рани, опіки, тро-
фічні виразки). У народній меди-
цині настойку з плодів або
пуп'янків вживають усередину
при внутрішніх кровотечах різ-
ного походження (для спинення
або з профілактичною метою),
при стенокардії, атеросклерозі,
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цукровому діабеті, гіпертонічній
хворобі, ревматизмі, геморагічно-
му діатезі, капіляротоксикозі (от-
руєння миш'яковими сполуками,
саліцилатами), сепсисі, тромбо-
флебіті, при захворюваннях шлун-
ка і дванадцятипалої кишки, ви-
разковому коліті, хворобах пе-
чінки, черевному тифі, геморої
та інвазії гельмінтами. Як зовніш-
ній засіб ці настойки застосову-
ють при опіках і відмороженнях,
туберкульозі шкіри, вовчаку,
травматичних ураженнях, фурун-
кулах, карбункулах, гаймориті,
парапроктиті, маститі, трофічних
виразках та псоріазі. П'яти- або
десятипроцентний водний розчин
настойки з пуп'янків використо-
вують при випаданні волосся (вти-
рають у волосисту частину голо-
ви), при ячмінцях на оці (роблять
компреси), при болі зубів і запа-
ленні ясен (полощуть рот), при
нежиті (закапують у ніс), при
грибкових захворюваннях шкіри
й екземі (роблять ванночки).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — рутин (Rutinum) приз-
начають дорослим по 0,02—0,05 г
2—3 рази на добу; настойку пуп'ян-
ків (готують на 70 % -йому спирті у
співвідношенні 1:5) по 20—40 крапель
З рази на день після їди; настойку
плодів (готують на 56 % -ному спирті
із свіжих плодів у співвідношенні
1:1, із сухих— 1:2) від 10 крапель
до 1 чайної ложки 4—5 раз на день.
Одночасно з препаратами софори ре-
комендується призначати аскорбінову
кислоту.

ЗОВНІШНЬО — стерильні пов'язки на
рани, тампони, змазування, промиван-
ня і зрошування настойкою з плодів
або пуп'янків (готують, як у по-
передніх прописах).

1096
СПАРЖА —
багаторічна дикоросла трав'янис-
та рослина родини лілійних. Те
саме, що й холодок лікарський.

1097
СШРЕЯ В'ЯЗОЛИСТА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини розових. Те саме, що й
гадючник в'язолистий.

1098
СПЛІТАЧКА —
однорічна безхлорофільна пара-
зитична рослина родини повити-
цевих. Те саме, що й повитиця
європейська.

1099
СПОРИННЯ —
паразитичний гриб класу сум-
частих грибів (аскоміцетів). Те
саме, що й ріжки.
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СПОРИШ ЗВИЧАЙНИЙ,
гусятник, куряча трава, морі-
жок;
горец птичий
Polygonum aviculare —
однорічна рослина родини гречко-
вих. Стебло здебільшого лежаче,
розгалужене, 10—25 см завдовж-

ки. Листки чергові, еліптичні або
видовженоланцетні, цілокраї, з
коротким черешком і з срібля-
сто-білими плівчастими прилист-
ками, зрослими в розірвану вгорі
і бахромчасту трубочку, що
обгортає основу меживузля. Квіт-
ки дрібні, правильні, двостатеві,
по 2—5 у пазухах листків, з про-
стою п'ятироздільною зеленува-
тою, по краю рожевою або
білою оцвітиною. Плід — горішок.
Цвіте з липня до пізньої осені.
Поширення. Спориш звичайний
росте по всій території України
вздовж доріг, на подвір'ях, сміт-
никах і полях.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
траву споришу (Herba Polygoni
avicularis). Траву зрізують ножем
або серпом, розкладають у затін-
ку тонким шаром і сушать.
Штучне сушіння проводять при
температурі 40—50°. Сухої трави
виходить 22—23 % . Готову сиро-
вину зберігають у сухому провіт-
рюваному приміщенні. Строк при-
датності — 3 роки. Трава споришу
є у продажу в аптеках.
Хімічний склад. Трава споришу
звичайного містить дубильні ре-
човини (0,19%), флавоноїди (аві-
кулярин, ізорамнетин, кверцетин,
кемпферол, кверцетин-3-арабіно-
зид, лютеолін, мірицетин), ефірну
олію (сліди), кумарини (скопо-
летин, умбеліферон), сапоніни,
леткий алкалоїд, вітамін С (57—
450 мг% ), каротин, пектин, сполу-
ки кремнієвої кислоти, органічні
кислоти, полісахаридний комп-
лекс, залізо та інші речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Багатий на біологічно
активні речовини хімічний склад
споришу зумовлює його різнобіч-
ні фармакологічні властивості.
Галенові препарати рослини змен-
шують проникність стінок судин
і підвищують здатність крові до
зсідання (дія флавоноїдів, ду-
бильних речовин і сполук крем-
нію), перешкоджають утворенню
сечових каменів (дія розчинних
сполук кремнієвої кислоти), під-
вищують діурез, виводять з се-
чею надлишок іонів натрію і хло-
ру, збільшуючи фільтрацію в нир-
кових клубочках і зменшуючи
зворотну резорбцію в ниркових
канальцях, поглиблюють дихання,
знижують артеріальний тиск, по-
силюють скорочення матки, вияв-
ляють антитоксичну дію. Завдяки
дубильним речовинам, які мають
антимікробні, протизапальні і
в'яжучі властивості, галенові пре-
парати споришу позитивно впли-
вають на функцію шлунково-
кишкового тракту. Найдоцільні-
ша форма застосування — настій.
Пероральне вживання настою по-
казане при хронічних захворюван-
нях сечовивідних шляхів, ослаб-
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ленні фільтраційної функції нир-
кових клубочків і появі в сечі
великої кількості мінеральних со-
лей, особливо солей щавлевої
кислоти, при гастроентеритах,
проносі різної етіології, при під-
вищеній проникності стінок судин
і незначних діапедезних крово-
течах із ушкоджених судин слизо-
вих оболонок шлунково-кишково-
го тракту, при функціональній
недостатності печінки і при за-
хворюваннях, пов'язаних з за-
тримкою в організмі токсичних
продуктів обміну.
Як допоміжний засіб настій трави
споришу дають усередину на по-
чаткових стадіях нирковокам'яної
хвороби, в післяопераційному пе-
ріоді після видалення сечових
каменів, при сечокислому діате-
зі та при деяких шкірних захво-
рюваннях (вугри, фурункули, дея-
кі дерматити). В акушерсько-
гінекологічній практиці настій
трави споришу призначають для
прискорення післяродової інво-
люції матки, при гіперменореї,
маткових кровотечах у післяро-
довий та післяабортний періоди
і хворим з фіброміомою матки.
Особливо ефективним є застосу-
вання настою при залізодефіцит-
ній вторинній анемії, спричиненій
тривалими ювенільними матко-
вими кровотечами і кровотечами
в післяродовий і клімактеричний
періоди. У народній медицині,
крім того, спориш використо-
вують при захворюваннях дихаль-
них шляхів, при набряках різного
походження, малярії, кахексії, як
загальнозміцнюючий і тонізуючий
засіб при нервовому виснаженні,
загальній слабкості після тяжких
хвороб та слабкості в похилому
віці. Як зовнішній засіб викорис-
товують ошпарену траву споришу
(прикладають до заднього прохо-
ду при випаданні геморойних
шишок і прямої кишки). Пре-
парати споришу протипоказані
при гострих запаленнях нирок
і сечового міхура. У гомеопатії
використовують есенцію з свіжої
трави споришу.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (15 г
або 3 столові ложки сировини на
200 мл окропу) по половині —- третині
склянки 2—3 рази на день перед їдою.
ЗОВНІШНЬО — лікувально-профілак-
тична ванна для дітей (дезинфікує,
заспокоює, стимулює обмін речовин,
лікує різні алергічні захворювання,
особливо ексудативний діатез, виявляє
загальнозміцнюючу дію) 150—200 г
суміші листя берези бородавчастої,
кропиви дводомної і смородини чор-
ної, трави багна звичайного, споришу
звичайного, чебрецю плазкого, фіалки
триколірної, череди трироздільної і
чистотілу звичайного, гілочок калини
звичайної, коріння лопуха справжньо-
го та квіток ромашки без'язичкової,
взятих у співвідношенні 3 : 3 : 4 : 4 : 5 :
5 : 4 : 5 : 4 : 4 : 4 : 3 , заливають 5 л холод-
ної води, доводять до кипіння, насто-

юють 40—50 хвилин, проціджують і
вливають у ванну (температура води
36—38°, тривалість процедури —10—
20 хвилин, приймати 1 —2 рази на
тиждень); лікувально-профілактична
ванна для дорослих (стимулює обмін
речовин в організмі, виявляє заспокій-
ливу і загальнозміцнюючу дію, по-
казана при ожирінні) : 250 г суміші
(порівну) трави споришу звичайного,
хвоща польового, собачої кропиви
п'ятилопатевої і чебрецю плазкого,
кореневищ пирію повзучого та квіток
ромашки без'язичкової змішують з
250 г сінної потерті, заливають 10 л
холодної води, доводять до кипіння,
настоюють 40—50 хвилин, проціджують
і вливають у ванну (температура
води 36—39°, тривалість процедури —
до 20 хвилин, приймати 1—2 рази на
тиждень).

1101
СТАВЧАК ЗВИЧАЙНИЙ —
дводомна рослина родини ефедро-
вих. Те саме, що й ефедра
двоколоса.

1102
СТАРОДУБКА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Те саме, що й
горицвіт весняний.

1103
СТЕПОВА МАЛИНА —
дводомна рослина родини ефед-
рових. Те саме, що й ефедра
двоколоса.

1104
СТЕРКУЛІЯ

ПЛАТАНОЛЙСТА,
фірміана проста, японське ла-
кове дерево;
стеркулия платанолистная
Firmiana simplex, синоніми:
F. platanifolia, Sterculia plata-
nifolia —
листопадне швидкоростуче, зав-
вишки 10—15(30) м дерево родини
стеркулієвих. Листки великі, чер-
гові, 3—5-лопатеві, світло-зелені,
15(35) см завдовжки, 20(45) см
завширшки. Квітки одностатеві
(рослини однодомні), дрібні, зе-
ленувато-жовті, зібрані у волоте-
ві суцвіття розміром 25—50 см;
оцвітина проста, до 1 см завдовж-
ки, з 3—5 довгастими назовні
загорнутими листочками. Плід —
збірна п'ятичленна листянка. Цві-
те у липні—серпні.
Поширення. Батьківщина стер-
кулії платанолистої — субтропіки
Китаю та Індокитаю. В СРСР її
вирощують на Чорноморському
узбережжі Кавказу, в Криму,
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Туркменії, Узбекистані, Таджики-
стані.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
листя стеркулії (Folium Stercu-
liае), яке заготовляють у кінці
вегетаційного періоду рослини до
початку пожовкнення. Спочатку
вибірково зрізують секаторами
окремі гілки, з яких потім вручну
обривають листки без черешків.
Заготівлю сировини з одного й то-
го самого дерева рекомендується
проводити через рік. Зібраний
матеріал сушать у провітрюва-
ному приміщенні, розстилаючи
тонким (до 5 см завтовшки)
шаром на чистій підстилці й
періодично перемішуючи. Штучне
сушіння проводять при темпера-
турі, не вищій за 80°. Готову
сировину запаковують у мішки
по 15 кг або тюки по 50 кг
і зберігають у сухому провітрю-
ваному приміщенні. Строк при-
датності — 1 рік.
Хімічний склад. Листя стеркулії
містить дубильні речовини (3,6% ),
сліди алкалоїдів і глікозидів,
ефірну олію (0,075 % ), органічні
кислоти (2,5 % ) та вуглеводи.
У насінні є невисихаюча жирна
олія (до 28,5% ), органічні кисло-
ти (0,4 % ), алкалоїди (кофеїн,
теобромін).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
стеркулії платанолистої виявля-
ють кардіотонічну й таку, що
стимулює центральну нервову си-
стему, дію. Настойку з листя
стеркулії (Tinctura Sterculiae) да-
ють усередину як тонізуючий
засіб при лікуванні астенічних
і астеноневротичних станів після
хронічних, виснажливих хвороб,
при фізичній та розумовій пере-
втомі, при артеріальній гіпотонії,
Насіння стеркулії їстівне, приєм-
не на смак.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— настойку з листя (го-
тують на 70 % -ному спирті у спів-
відношенні 1 :5) по 10—40 крапель
2—3 рази на день (курс лікування —
3—4 тижні). На ніч не приймати, не
сприяє засинанню.

1105
СТЕРНІВКА —
гриб родини агарикових. Те
саме, що й печериця звичайна.

1106
СТЕФАНІЯ ГЛАДЕНЬКА
стефания гладкая
Stephania glabra, синонім —
S. rotunda —
багаторічна тропічна трав'яниста
ліана родини меніспермових. Має
кореневу систему у вигляді ве-
ликої (на батьківщині до 30 кг)
майже круглої бульби, з мичку-
ватими коренями при основі.
Стебло округле, голе, біля основи
дерев'яніюче, витке, довге (на
батьківщині 10—15 м завдовжки).
Листки чергові, довгочерешкові,
цілісні, щитовидні, округлі, 15—
20 см у діаметрі. Квітки дрібні,
одностатеві (рослини дводомні),
6-пелгосткові, жовто-зелені, зібра-
ні в зонтиковидні звисаючі су-
цвіття, що містяться в пазухах
листків. Плід — червона куляста
кістянка. Цвіте у червні—липні.
Поширення. Стефанія гладенька
дико росте в горах Індії, Бірми,
В'єтнаму, Південного Китаю та
Японії. В СРСР її культивують
як лікарську рослину в Ад-
жарії.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують

бульби з коренями стефанії (Tu-
ber cum radicibus Stephaniae glab-
rae). Викопані восени бульби з
коренями очищають від землі,
ріжуть на куски завтовшки до
1 см (довжина може бути різна)
І сушать у сушарках при темпе-
ратурі 60—80°. Зберігають у су-
хому провітрюваному приміщенні
(сировина чутлива до вологи).
Строк придатності — 2 роки.
Хімічний склад. Бульби і корені
стефанії містять 6—8 % алкалої-
дів: гіндарин, циклеанін, коридин,
пальматин, стефаглабрин (стефа-
рин) та інші.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Лікувальний ефект
стефанії гладенької залежить го-
ловним чином від вмісту в бульбах
і коренях алкалоїдів гіндарину
і стефаглабрину. Гіндарин на-
лежить до засобів з помірною
транквілізуючою дією. Він має
седативні, легкі снотворні та гі-
потензивні властивості. Показан-
нями до призначення гіндарину
є функціональні розлади цент-
ральної нервової системи (невра-
стенія, невроз нав'язливих станів),
залишкові явища травматичних
уражень і судинних захворювань
головного мозку, шизофренії, епі-
лепсії (судомні припадки й епі-
лептичний психоз) та хронічний
алкоголізм. Застосування гінда-
рину дає добрий терапевтичний
ефект при лікуванні дітей з невро-
тичними станами. Протипоказань
до застосування гіндарину не
виявлено. На початку лікування
можливі в'ялість і сонливість, які
проходять у процесі лікування.
При передозуванні можливі легкі
явища рухового занепокоєння, які
можна усунути прийманням ко-
ректорів (циклодол та ін.). Стефа-
глабрин виявляє антихолінесте-
разну активність. Його рекомен-
дують при сирингомієлії, прогре-
суючій м'язовій дистрофії, біч-
ному аміотрофічному склерозі,
травматичних плекситах, полі-
радикулоневритах, при невритах
лицьового нерва. Препарат проти-
показаний при епілепсії, гіпер-
кінезах, бронхіальній астмі, сте-
нокардії та брадикардії.
Лікарські форми і застосування. Гін-
дарин (Hyndarinum) призначають усере-
дину по 0,05—0,075 г на прийом 2—
3 рази на день. Найбільша разова
доза 0,1 г. Дітям призначають у мен-
ших дозах (0,0125—0,025 до 0,05 г).
Під шкіру впорскують по 1—2 мл
1 % -ного розчину гіндарину 2—3 рази
на день. Форми випуску: таблетки по
0,05 г і ампули (1—2 мл 1 % -ного
розчину). Стефаглабрину сульфат (Step-
haglabrini sulfas) призначають у м'язи
по 1—2 мл 0,25 %-ного розчину 2 рази
на день. Курс лікування — 20—30 днів.
Форма випуску: у вигляді 0,25 % -ного
розчину для ін'єкцій в ампулах по 1 мл.
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1107
СТОКРОТКИ БАГАТОРІЧНІ
маргаритка многолетняя
Bellis perennis —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Стебла (квіткові стрілки)
прямостоячі, 6—24 см заввишки,
безлисті, всередині порожнисті,
під кошиками потовщені і густі-
ше, ніж в іншій частині стебла,
відстовбурченоволосисті. Листки
в прикореневій розетці лопатчас-
то-яйцевидні, тупі, вгорі зарубчас-
то-зубчасті або майже цілокраї,
до основи раптово звужені в дов-
ші за листкову пластинку череш-
ки, з обох боків вкриті волоска-
ми; листкова пластинка з вираз-
ною середньою жилкою та 2—3
парами ледве помітних бокових
жилок. Квітки дрібні, зібрані в
кошики; крайові — язичкові, ма-
точкові, однорядні, білі або ро-
жеві; серединні — трубчасті, дво-
статеві, жовті. Плід — сім'янка.
Цвіте з квітня до червня.
Поширення. Стокротки багаторіч-
ні ростуть на луках, у гаях, по
схилах у лісових та лісостепо-
вих районах України. Як декора-
тивну рослину їх розводять по
всій території України.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
траву дикорослих стокроток
(Herba Bellidis perennis), яку за-
готовляють в період цвітіння рос-
лини, відокремлюючи стебло від
коріння під приземною розет-
кою листків. Зібрану траву роз-
кладають тонким шаром на тка-
нині чи папері під укриттям на
вільному повітрі або в провітрю-
ваному приміщенні і сушать.
Готову сировину зберігають у доб-
ре закритих банках або бляшан-
ках. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава стокроток
містить сапоніни, ефірну олію,
флавони, глюкозид белідин, смо-
листі речовини, слиз, інулін та
органічні кислоти (яблучну, вин-
ну, щавлеву).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати стокроток
регулюють загальний обмін речо-
вин, діють як відхаркувальний,
протизапальний, жарознижуваль-
ний і кровоспинний засіб, під-
вищують діурез, сприяють виді-
ленню жовчі у дванадцятипалу
кишку, мають властивість злегка
проносити. Показаннями до при-
значення стокроток є катар верх-
ніх дихальних шляхів і бронхіти
з недостатнім відходженням мок-
ротиння, бронхіальна астма, хво-
роби печінки, жовчного міхура,
нирок і сечового міхура, жовтя-
ниця, хронічні запори, легеневі
й маткові кровотечі, подагра
і ревматизм. При туберкульозі
легень потовчену до пилоподіб-
ного стану шкаралупу двох яєць
змішують 'з порошком із трави

стокроток у співвідношенні 1 : 1
і випивають з молоком за 2 рази —
вранці і ввечері. Використовують
стокротки і як зовнішній засіб.
Настоєм трави лікують рани,
інфекційні ураження шкіри, мас-
тит, виводять родимки. Застосову-
ють стокротки і в гомеопатії.
З молодого листя рослини готу-
ють салати, які позитивно впли-
вають на обмін речовин в орга-
нізмі людини.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (3 чайні
ложки сировини настоюють 3—4 го-
дини на склянці води кімнатної темпе-
ратури, проціджують) по третині склян-
ки 3 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — компреси, примочки і
промивання настоєм (б чайних ложок
сировини настоюють 3—4 години на
склянці води кімнатної температури,
проціджують); 50 г суміші кори дуба
звичайного, листя кропиви дводомної,
трави стокроток багаторічних, омели
білої, грициків звичайних і гірчака
перцевого, взятих у співвідношенні
2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1 , настоюють 2—3 ГОДИНИ
на 1 л окропу і використовують для
спринцювання при запальних проце-
сах жіночих статевих органів, для
компресів при маститі, ранах і вираз-
ках, ревматизмі й подагрі.

1108
СТОКРІВЦЯ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини звіробійних. Те саме, що й
звіробій звичайний.

1109
СТОЛІТНИК —
багаторічна вічнозелена рослина
родини лілійних. Те саме, що й
алое деревовидне.

1110
СТРАСТОЦВІТ М'ЯСО-ЧЕРВО-
НИЙ —
багаторічна трав'яниста ліана ро-
дини страстоцвітих. Те саме, що
й пасифлора м'ясо-червона.

1111
СТРАХОПОЛОХ —
однорічна трав'яниста шорстка
рослина родини айстрових (склад-
ноцвітих). Те саме, що й нетреба
колюча.

1112
СТЯГНИКРОВ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини розових. Те саме, що й
родовик лікарський.



419

1113
СУГАЙНИК ОТРУЙНИЙ
дороникум ядовитый
Doronicum pardalianches —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Має повзуче потовщене на
вузлах кореневище. Стебла прості
або розгалужені, залозисто-опу-
шені, 50—120 см заввишки. При-
кореневі листки (їх два) і нижні
стеблові — з довгими крилатими
черешками, глибокосерцевидні,
цілокраї, опушені; серединні стеб-
лові — короткочерешкові, майже
яйцевидні, з двома вушками при
основі, по краю виїмчасто-зуб-
часті; верхні листки — сидячі,
серцевидностеблообгортні, яйце-
видно-ланцетні, опушені. Квітки
дрібні, зібрані в кошики (коши-
ків кілька, рідше вони одиничні);
крайові квітки розміщені в один
ряд, маточкові, язичкові, золотис-
то-жовті; серединні — трубчасті,
двостатеві, численні. Плід —
сім'янка. Цвіте з липня до вересня.
Поширення. Сугайник отруйний
росте в Карпатах по лісах, при-
бережних чагарниках, біля струм-
ків.

Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
квіткові кошики сугайника, які
заготовляють на початку цвітіння
рослини, коли язичкові квітки
спрямовані вгору. Зібрані кошики
розкладають в один шар на папе-
рі чи тканині під укриттям на
вільному повітрі або в провітрю-
ваному приміщенні і сушать.
Готову сировину зберігають у
щільно закритих банках чи бля-
шанках у сухому темному місці.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Квіткові кошики
сугайника містять ефірну олію,
гіркі речовини, барвник ксантофіл
і невивчену речовину з подраз-
ними властивостями.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Настій кошиків су-
гайника отруйного дають усере-
дину в тих самих випадках,
що й настій квіткових кошиків
арніки гірської. Зовнішньо настій
кошиків сугайника використову-
ють при невралгіях і ревматизмі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—настій кошиків (3 г
сировини на 200 мл окропу, настою-
вати 20—25 хвилин) по третині склян-
ки 2—3 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — як відтяжний засіб ви-
користовують міцний настій кошиків
(12 г сировини на 200 мл окропу,
настоювати 20—25 хвилин).

1114
СУМАХ ДУБИЛЬНИЙ
сумах дубильный
Rhus coriaria —
кущ або невелике (2—3 м зав-
вишки) дерево родини сумахових.
Стовбур тоненький, вкритий ко-
ричневою поздовжньотріщинува-
тою корою. Пагони жовтувато-
або сірувато-коричневі, вкриті
жорсткими волосками. Листки
чергові, черешкові, непарноперис-
ті; листочки (їх 9—17) сидячі,
супротивні, яйцевидні або лан-
цетні, великозубчасті, опушені,
зверху темно-зелені, зісподу —
світло-зелені. Квітки дрібні, одно-
статеві (рослини однодомні), зе-
ленувато-білі, 5-пелюсткові, в кін-
цевих або пазушних видовжено-
конічних китицях. Плід — кістян-
ка. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Сумах дубильний
росте в південному Криму на
сухих, кам'янистих схилах, на
сланцях. У степових і лісостепо-
вих районах України його культи-
вують як декоративну і фітоме-
ліоративну рослину.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
листя сумаху (Folia Rhus coria-
rіае), яке заготовляють від почат-
ку цвітіння рослини і до утво-
рення на ній зелених плодів.
Зібраний матеріал розкладають
тонким шаром на тканині чи
папері і сушать. Можна сушити
й на сонці. Готову сировину збе-
рігають у сухому приміщенні,
яке добре провітрюється. Строк
придатності — 3 роки.
Хімічний склад. Листя сумаху
містить дубильні речовини (13—
25%), мірицитин та інші флаво-

ноїди, ефірну олію (до 0,01 % ) та
аскорбінову кислоту (близько
112 мг%). До складу дубильних
речовин входять танін (до 15%),
вільна галова кислота та її
метиловий ефір.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Сушене листя вико-
ристовують як сировину для до-
бування медичного таніну та його
препаратів (танальбін, тансал, ан-
тисептична рідина Новикова). Та-
нін використовують як в'яжучий
і протизапальний засіб при за-
пальних процесах ротової порож-
нини, носа, зіва і глотки (по-
лоскання 1—2 % -ним водним або
гліцериновим розчином і змащу-
вання 5—10 % -ним розчином), при
опіках, виразках, тріщинах і про-
лежнях (3—5—10 % -ні мазі й роз-
чини), при отруєнні солями алка-
лоїдів і важких металів (промива-
ють шлунок 0,5 % -ним водним
розчином). Настойку листя вико-
ристовують у гомеопатії при про-
носі, ревматизмі, подагрі й пара-
лічах. У народній медицині настій
листя п'ють при кровотечах, за-
хворюваннях жовчних шляхів,
проносах у зв'язку з ентеритом і
колітом, при ревматизмі, подагрі
й паралічах.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (1 чайну лож-
ку свіжого листя настоюють 1 годину
на склянці окропу, проціджують) по
1 столовій ложці 3—4 рази на день;
танальбін (Tannalbinum) по 0,3—0,5—
1 г на прийом (дітям по 0,1—0,5 г
залежно від віку) при гострих і хро-
нічних захворюваннях кишечника (про-
носах); таблетки «Тансал» (Tabulettae
«Tansalum») по 1 таблетці 3—4 рази
на день при запальних захворюваннях
кишечника (коліти, ентерити).
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1115
СУНИЦІ ЛІСОВІ
земляника лесная
Fragaria vesca —
багаторічна трав'яниста рослина
родини розових. Має коротке
горизонтальне або косе корене-
вище і довгі повзучі пагони, що
укорінюються у вузлах. Стебла
прямостоячі або висхідні, 5—20
(30) см заввишки, мало пере-
вищують прикореневі листки,
вкриті знизу відстовбурченими,
вгорі — притиснутими волосками.
Листки трійчасті, прикореневі —
на довгих, відхиленоволосистих
черешках; листочки сидячі, май-
же овально-ромбічні, зверху тем-
но-зелені, розсіяно притиснутово-
лосисті, знизу ясно-зелені, густо
вкриті притиснутими шовковис-
тими волосками, по краю з вели-
кими трикутними або округлими
зубцями, що закінчуються корот-
кими червонуватими вістрячками.
Квітки правильні, двостатеві, на
тонких довгих, притиснутоволо-
систих квітконіжках, у щитко-
видному небагатоквітковому су-
цвітті; пелюстки (їх 5) білі,
яйцевидні або округлі, з коротень-
ким нігтиком. Плоди ягодоподіб-
ні, пониклі, конічні, яйцевидні
або кулясті, яскраво-червоні, до
основи вкриті сім'янками. Цвітуть
у травні — червні.
Поширення. Суниці лісові ростуть
у хвойних і мішаних лісах, на
лісових галявинах, узліссях, серед
чагарників, на сухих луках і
трав'янистих схилах у лісових
районах і північній та середній
частинах Лісостепу; далі на пів-
день трапляються рідше.

Заготівля і зберігання. Для лі-
карських потреб використовують
свіжі й сушені плоди (Fructus
Fragariae vescae) і сушене листя
суниць (Folia Fragariae vescae).
Листя заготовляють в період
цвітіння рослини. Його обрива-
ють або зрізують ножицями без
черешків, притримуючи черешок
другою рукою (в противному
випадку рослини будуть вирива-
тися з кореневищем). З кожної
рослини треба брати лише частину
листків, щоб дати їй можливість
відплодоносити. Зібране листя
розстилають тонким шаром на
брезенті або мішковині в затінку
на відкритому повітрі або в добре
провітрюваному приміщенні і су-
шать, час від часу перемішуючи.
Сухого листя виходить 20 % .
Зберігають його в сухих прохо-
лодних приміщеннях без доступу
сонячного світла. Строк придат-
ності — 1 рік. Стиглі плоди суни-
ці збирають уранці, коли зійде
роса, або в кінці дня до появи
роси. Зібрані плоди перебирають
(очищають від чашолистків і пло-
доніжок, відкидають перезрілі,
м'яті й ушкоджені), розкладають
тонким шаром на ситах, решетах
або обтягнутих марлею рамах,
прив'ялюють протягом одного дня
на сонці, після чого досушують
у плодоовочевих сушарках при
температурі 45—65е. Сушіння вва-
жається закінченим, якщо плоди
при стисканні в кулаці не склею-
ються і не забарвлюють долоню.
Сухих плодів виходить 12,5 % .
Висушені плоди зберігають у міш-
ках у сухих, добре провітрюваних

приміщеннях. Строк придатнос-
ті — 3 роки. Плоди і листя є у про-
дажу в аптеках.
Хімічний склад. Листя суниці
містить дубильні речовини, фла-
воноїди, алкалоїди (сліди), аскор-
бінову кислоту (у свіжому листі
до 280 мг%). Свіжі плоди суниці
містять каротин (0,5 % ), вітамін С
(до 50 мг% ), вітамін В, (сліди),
флавоноїди (галактозид пеларго-
нідину, ціанідиновий глікозид),
яблучну й саліцилову кислоти,
дубильні (до 0,4 % ) і пектинові
(до 1,5 % ) речовини, цукри (до
9,5 % ), ароматичні сполуки та солі
заліза, фосфору, кальцію, марган-
цю і кобальту.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Популярність плодів
суниці як дієтичного і лікуваль-
ного засобу пояснюється їхніми
смаковими якостями, які поєдну-
ються з широким діапазоном лі-
кувальної дії. Плоди суниці та-
мують спрагу, збуджують апетит,
покращують травлення, виявля-
ють сечогінну й жовчогінну дію,
мають антимікробні, протизапаль-
ні й потогінні властивості, діють
як гіпоглікемічний і антитиреоїд-
ний засіб. Особливо корисно спо-
живати їх у свіжому вигляді.
Позитивний терапевтичний ефект
спостерігається при гіпертонічній
хворобі, атеросклерозі, гастриті,
виразковій хворобі шлунка і два-
надцятипалої кишки, коліті, ато-
нічному запорі, жовчнокам'яній
та нирковокам'яній хворобах, за-
хворюваннях селезінки, подагрі,
цукровому діабеті та гіпохромній
анемії. При жовчнокам'яній і нир-
ковокам'яній хворобах та подагрі
ефективнішим вважається прий-
мання соку плодів по 4—6 сто-
лових ложок натщесерце. Настій
сушених плодів п'ють при авіта-
мінозі С та інших авітамінозах,
ниркових і печінкових каменях,
подагрі, цукровому діабеті, гіпо-
хромній анемії, гастриті, колі-
ті, проносі у дітей, метрорагії
та простудних захворюваннях. На-
томість вживання суниць проти-
показане при тривалих печінкових
коліках, гастритах з підвищеною
кислотністю шлункового соку,
хронічному апендициті та ідіосин-
кразії до суниць. Широко вико-
ристовують плоди суниць і як зов-
нішній засіб. Свіжий сік або
настій із сушених плодів викорис-
товують як протизапальний та
дезодоруючий засіб для полоскан-
ня ротоглотки, як антимікробний
засіб для лікування дрібних ран
і порізів, у дерматології й кос-
метиці (виводять веснянки, плями
на обличчі, лікують вугри, лишаї
та екземи). Для догляду за шкірою
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обличчя використовують свіжий
сік, пом'яті плоди (роблять при-
мочки або живильні маски перед
сном) і настій свіжих плодів
на міцній горілці (використовують
як лосьйон). При такому догляді
шкіра стає свіжою, чистою і пруж-
ною, зникають дрібні зморшки.
Не меншою популярністю корис-
туються галенові препарати, ви-
готовлені з листя суниці. Вони
розширюють периферичні судини,
знижують артеріальний тиск, упо-
вільнюють ритм і посилюють
амплітуду серцевих скорочень,
підвищують тонус і посилюють
скорочення матки, сприяють ви-
веденню солей з організму, мають
сечогінні, жовчогінні, потогінні,
протизапальні та гіпоглікемічні
властивості. Настій листя дають
усередину при гіпертонії, атеро-
склерозі, для покращення ро-
боти серця, від набряків, невра-
стенії, безсоння і бронхіальної'
астми, при каменях у печінці
й нирках, висипах на шкірі,
цукровому діабеті, подагрі та
інших проявах порушеного сольо-
вого обміну в організмі, у випад-
ку простудних захворювань, що
протікають з високою температу-
рою і кашлем, від гепатиту, при
виразковій хворобі шлунка і два-
надцятипадрї кишки, гастритах,
атонічних запорах, діареї, хворо-
бах селезінки, авітамінозах, ане-
мії та профузному нічному пото-
виділенні. Використовують настій
з листя і для місцевого лікування
(компреси при мокнучих і крово-
точивих ранах, полоскання при
гнійних запаленнях рота і горла
та для дезодорації ротової порож-
нини).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій сушених плодів
(2 столові ложки сировини на 200 мл
окропу) по півсклянки 3—4 рази на
день; настій з листя (20 г сировини
на 200 мл окропу) по 1 столовій
ложці 3—4 рази на день; столову
ложку листя заливають склянкою окро-
пу, настоюють 45 хвилин, проціджують
і п'ють по 1 склянці 2 рази на
день (вранці і ввечері); столову ложку
суміші (порівну) листя І сушених
плодів суниці заварюють у склянці
окропу і п'ють як чай по 1 склянці
З рази на день; столову ложку су-
міші листя чорниці звичайної і суниць
лісових, квіток лили серцелистої
і дивини густоквіткової, взятих у спів-
відношенні 10 : 6 : 4 : 3, настоюють на
склянці окропу, проціджують і п'ють
по третині склянки 3 рази на день
при цукровому діабеті; дві столові
ложки суміші трави хвоща польового
і споришу звичайного, листя суниць
лісових, взятих у співвідношенні 10:
10:5, настоюють 20 хвилин на 2
склянках окропу, проціджують і п'ють
по півсклянки 4 рази на день при
цукровому діабеті.

ЗОВНІШНЬО—1 склянку свіжих пло-
дів суниці настоюють 30 днів на 300 мл
міцної горілки, проціджують і ви-
користовують для змащування шкіри
обличчя (перед вживанням розводять
водою у співвідношенні 1:1).

1116
СУРІПИЦЯ ЗВИЧАЙНА,
горушка;
сурепка обыкновенная
Ваrbаrеа vulgaris —
дворічна трав'яниста рослина ро-
дини хрестоцвітих. Стебло голе,
вгорі розгалужене, 40—60 см зав-
вишки. Листки чергові, ліровидно-
перисті, прикореневі і нижні стеб-
лові — на черешках, верхні стеб-
лові — сидячі. Квітки двостатеві,
правильні, жовті, 4-пелюсткові,
зібрані в китицю. Плід — стручок
(чотиригранний, на ніжці). Цвіте
у квітні — травні.
Поширення. Росте на луках, пасо-
вищах, у посівах на більшій части-
ні території України (крім пів-
денних районів).
Сировина. Використовують траву.
Заготовляють під час цвітіння
рослини. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад ще недостатньо
вивчено. Листки містять значну
кількість аскорбінової кислоти,
насіння — 25—36 % жирної олії.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Суріпиця звичайна —
стародавня лікарська рослина,
вона виявляє сечогінну, збуд-
жуючу та ранозагоювальну дію.
В народній медицині її викорис-
товували для лікування інсульту,
цинги, епілепсії й набряків та як
засіб, що підсилює статеву діяль-
ність і сприяє продукуванню спер-
ми. У тібетській народній меди-
цині олією з насіння С. з. ліку-
вали проказу. Салати з молодого
листя С. з. посідають чільне місце
в лікувальному харчовому раціо-
ні. Використовують для салатів
молоді розеткові листки. Збира-
ють їх пізньої осені, взимку
з-під снігу або рано навесні.
Можна вирощувати С. з. і на
підвіконні. Для цього насіння
С. з. висівають на фільтрувальний
папір або крихкий картон, поли-
вають. Через 8—9 днів збирають
зелені паростки, кришать і дода-
ють до борщів, юшок або посипа-
ють м'ясні страви, бутерброди.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (1 столова лож-
ка свіжої або сухої трави на 200 мл
окропу, настоювати 2—3 години, про-
цідити) по чверті склянки 4 рази на
день протягом 2—3 тижнів.

1117
СУХА НЕХВОРОЩ —
багаторічна трав'яниста шорстко-
опушена рослина родини вербе-
нових. Те саме, що й вербена лі-
карська.
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1118
СУХОВЕРШКИ ЗВИЧАЙНІ
Черноголовка обыкновенная
Prunella vulgaris, синонім Вrи-
nella vulgaris —
одно-дво- та багаторічна рослина
родини губоцвітих. Стебла висхід-
ні, чотиригранні, нерідко черво-
нуваті, 10—40(60} см заввишки,
в нижній частині голі, вище,
переважно по ребрах, розсіяно-
волосисті, вгорі здебільшого білу-
ватошерстисті. Листки супротив-
ні, прості, черешкові, видовжено-
яйцевидні або майже ланцетні,
з клиновидною основою і тупою
верхівкою; верхня пара стеблових
листків майже сидяча, щільно
притиснута до суцвіття. Квітки
двостатеві, неправильні, у пазуш-
них 6-квіткових несправжніх кіль-
цях, що утворюють колосовидну
яйцевидну або довгасту головку.
Чашечка з 10 жилками, двогуба,
з плоскою тризубчастою верх-
ньою і двороздільною нижньою
губами. Віночок фіолетово-синій,
синій або білий, в півтора—два
рази довший за чашечку, дво-
губий; верхня губа цілісна, шоло-
мовидна, нижня — трилопатева, з
широкою зубчастою середньою
часткою. Плід складається з чо-
тирьох однонасінних горішковид-
них часток. Цвіте з червня до
вересня.
Поширення. Суховершки звичайні
ростуть майже по всій території
України по берегах річок, на
луках, узліссях і лісових галяви-
нах, як бур'ян уздовж шляхів,
на парових полях, у посівах.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
траву суховершків (Herba Prunel-
Іае), яку заготовляють в період
цвітіння рослини. Сушать траву
в затінку на вільному повітрі
або в приміщенні з доброю
вентиляцією. Рослина неофіци-
нальна.
Хімічний склад. Трава суховерш-
ків містить дубильні (до 1 % ),
гіркі й смолисті речовини, ефір-
ну олію (0,5 % ), каротин (6 мг% ),
вітамін К, аскорбінову кислоту
(ЗО мг% ), рутин, гіперозид, три-
терпеновий сапонін, аглікон яко-
го — олеанолева кислота, та ур-
солову кислоту (у листі 0,56%).
Основними складовими частина-
ми ефірної олії є камфора і фен-
хон.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У народній медицині
суховершки звичайні використо-
вують як засіб, що має в'яжучі,
антимікробні, жарознижуючі,
спазмолітичні й гіпотензивні влас-
тивості, підвищує діурез, спиняє
кровотечі. Настій трави прийма-
ють при запаленнях верхніх ди-
хальних шляхів і горла, від кашлю,
при туберкульозі горла, гіперто-
нії, від тиреотоксичного зобу,
ревматичного поліартриту, ексу-

дативного діатезу й туберкульозу
шкіри та як засіб, що тамує
біль у шлунку, при проносі,
набряках, хворобах серця, епілеп-
сії й жіночих хворобах. Викорис-
товують суховершки і як зовніш-
ній засіб. Настоєм трави змива-
ють пролежні, промивають рани
при перев'язках, лікують шкірні
захворювання (роблять примочки
або приймають ванни), полощуть
рот і горло при інфекційних і
запальних ураженнях їх, миють
голову, щоб позбутися лупи.
Розпареною травою обкладають
горло при ангіні. В гомеопатії
суховершки звичайні використо-
вують при захворюваннях горла.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 чайну
ложку сировини настоюють 2 години
на склянці окропу, проціджують) по
1 столовій ложці 3 —4 рази на день
(при проносах колітного, дизентерій-
ного та іншого походження приймають
гарячим по півсклянки 3 рази на день).
ЗОВНІШНЬО— 1 столову ложку з го-
рою сировини кип'ятять 5 хвилин,
настоюють 1 годину, проціджують і
одержаний настій використовують теп-
лим для полоскання, обмивання, примо-
чок і ванн. Окремі автори вважають
суховершки отруйною рослиною і за-
стерігають від вживання великих доз.

1119
СУХОЗЛОТИЦЯ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини розових. Те саме, що й
родовик лікарський.
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1120
СУХОРЕБРИК ЛІКАРСЬКИЙ
гулявник лекарственный
Sisymbrium officinale —
однорічна жорстковолосиста рос-
лина родини хрестоцвітих. Стебло
прямостояче, розчепірено-розга-
лужене, 30—60 см заввишки. Лист-
ки чергові; нижні — на черешках,
струговидно-роздільні, з 4— 6 дов-
гастими надрізанозубчастими бо-
ковими частками, верхня частка
більша за бокові, списовидна;
верхівкові — сидячі, при основі
списовидні, зубчасті або майже
цілокраї. Квітки дрібні, правиль-
ні, двостатеві, у видовжених без-
листих китицях; пелюстки (їх 4)
з нігтиком, жовті. Плід — стру-
чок. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Сухоребрик лікар-
ський росте по всій території
України як бур'ян на полях,
уздовж доріг та поблизу жител.
Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб використовують свіжу
(у вигляді соку або салатів) або
сушену траву сухоребрику (Herba
Sisymbrii). Перевагу треба від-
дати свіжій рослині, зібраній під
час цвітіння, оскільки при збе-
ріганні сухоребрик частково

втрачає свої лікувальні власти-
вості. Сушену траву зберігають
у щільно закритих банках або
бляшанках. Строк придатності —
1 рік. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава сухоребри-
ку містить глюкозид типу си~
нігрину і ензим мірозин, які при
взаємодії утворюють ефірну гір-
чичну олію, каротин (у свіжому
листі 76 мг% ) та аскорбінову
кислоту.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Цілющі якості сухо-
ребрику були відомі ще лікарям
Стародавньої Греції. Його й тепер
цінують як засіб, що діє на за-
лози верхніх дихальних шляхів,
збільшуючи кількість харкотиння
і розріджуючи його, що полег-
шує відхаркування. Зважаючи на
це, основним показанням до при
значення сухоребрику треба вва-
жати запалення верхніх дихаль-
них шляхів. У Франції сухореб-
рик називають травою співаків
і рекомендують його педагогам,
артистам та іншим особам, які
за професією напружують голос,
як засіб, що пом'якшує болісні
відчуття й запальний стан верх-
ніх дихальних шляхів, зменшує
хриплість. Крім того, сухоребрик
використовують як сечогінний
(набряки, ниркова недостатність),
в'яжучий (пронос, дизентерія) та
протицинготний засіб (ефектив-
ним протицинготним засобом вва-
жається настойка з свіжого листя
сухоребрику). Молоде листя єухо-
ребрику їстівне, його використо-
вують для приготування вітамін-
них салатів, вінегретів, юшок та
зеленого борщу.

Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — свіже молоде листя
рослини по 10—20 г на прийом
1 раз на день; подрібнене свіже листя
змішують з рівною кількістю води,
віджимають через марлю і одержаний
сік п'ють ковтками по 50—100 г на
день; столову ложку свіжої або суше-
ної трави заварюють склянкою окропу,
настоюють 1 — 2 години, проціджують
і п'ють по 1 столовій ложці 4—5 раз
на день, підсолоджуючи на смак медом;
настойку (50 г свіжої трави на 200 мл
70 % -ного спирту) по чверті склянки
3—4 рази на день при гострому
ларингіті та як протицинготний за-
сіб. Вітамінні салати: дрібно посічене
листя сухоребрику і зеленої цибулі
змішують з нарізаним тонкими смуж-
ками свіжим огірком, солять, заправля-
ють вершками або майонезом і при-
крашають кусочками яйця (на 100 г
огірків беруть по 50 г листя сухо-
ребрику і цибулі, 40 г вершків або
майонезу, 1 яйце, сіль на смак); листя
сухоребрику і зеленої цибулі дрібно
шинкують, солять, заправляють вершка-
ми і посипають дрібними кусочками
вареного яйця (на 150 г цибулі
беруть 25 г молодого листя сухореб-
рику, 20 г вершків, 1 яйце, сіль на
смак); кусочки вареної картоплі поси-
пають подрібненим листям цибулі
і сухоребрику, заправляють олією
(на 200 г картоплі беруть по 25 г
листя сухоребрику і цибулі, 5—10 г
олії, сіль і перець на смак). Листя
сухоребрику перед використанням за-
нурюють на 3—5 хвилин в окріп.

1121
СУХОЦВІТ БАГНОВИЙ
сушеница топяная
Gnaphalium ulignosum —
однорічна трав'яниста сірувато-
зелена, сіра або білувата від не-
рівноклочкуватошерстистого опу-
шення рослина родини айстрових
(складноцвітих). Стебло (5) 10 —
20 (ЗО) см заввишки, від самої ос-
нови розгалужене, з простертими,
рідше спрямованими вгору гіл-
ками. Листки чергові, цілісні,
видовжено-лінійні або видовже-
но-лопатковидні, 1—5 см завдовж-
ки, (2) 3—6 (8) мм завширшки, ту-
пуваті або з коротеньким віст-
рячком на верхівці, до основи
трохи звужені; верхні стеблові
листки дрібніші за нижні та се-
редні, оточують суцвіття й по-
мітно довші за нього. Квітки дріб-
ні, в кошиках, зібраних по 3—10
у клубочки; крайові квітки (їх
до 75) маточкові, з прозорим або
жовтуватим, на верхівці коричню-
ватим трубчасто-нитковидним ві-
ночком, розміщені в кілька рядів;
серединні (їх 8—10) —двостатеві,
з жовтуватою циліндричною тру-
бочкою й п'ятизубчастим відги-
ном (зубці відгину трикутні, ко-
ричневі). Плід — сім'янка. Цвіте з
червня до серпня.
Поширення. Сухоцвіт багновий
росте на вологих, болотистих
місцях, по берегах річок і озер,
у канавах у лісових і північних
лісостепових районах України.
Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб використовують тра-
ву сухоцвіту (Herba Gnaphalii
uliginosi), яку заготовляють в пе-
ріод цвітіння рослини. Для від-
новлення заростей на ділянці, де
заготовляють сировину, треба за-
лишати на 1 м2 по 2—4 рослини.
З вирваних з коренем рослин об-
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трушують землю і сушать їх на
сонці або під укриттям, якщо по-
годні умови несприятливі. Штучне
сушіння проводять при темпера-
турі, не вищій за 40°. Сухої трави
виходить 25—30 % . Готову сиро-
вину запаковують у полотняні
мішки і зберігають на стелажах
у сухому провітрюваному примі-
щенні. Строк придатності — 3 ро-
ки. Трава сухоцвіту є у продажу
в аптеках.
Хімічний склад. Трава сухоцвіту
містить флавоноїди, ефірну олію
(0,05 % ), дубильні (до 4 % ) і смо-
листі (до 16 % ) речовини, алка-
лоїди (сліди), фітостерини, каро-
тин (12—55 мг% ), тіамін та аскор-
бінову кислоту.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментальними
дослідженнями і клінічними спо-
стереженнями доведено, що гале-
нові препарати сухоцвіту розши-
рюють периферичні судини, зни-
жують артеріальний тиск, упо-
вільнюють ритм серця, посилюють
перистальтику кишечника, при-
скорюють зсідання крові, мають
протизапальні, в'яжучі, антибак-
теріальні, спазмолітичні і заспо-
кійливі властивості. Масляні екс-
тракти сухоцвіту посилюють ре-
паративні процеси в тканинах.
Застосування сухоцвіту показане
при гіпертонічній хворобі (у по-
чатковій стадії), безсонні, стено-
кардії. При лікуванні гіпертоніч-
ної хвороби терапевтичний ефект
можна посилити одночасним
прийманням ножних ванн з напа-
ром сухоцвіту. Настій сухоцвіту
є ефективним засобом для ліку-
вання виразкової хвороби шлунка
і дванадцятипалої кишки (зника-
ють болі і симптоми ніші, по-
кращується загальне самопочуття,
хворі набирають ваги). Ефектив-
ність лікування виразкової хво-
роби можна підвищити, якщо су-
хоцвіт використовувати в поєд-
нанні з синюхою голубою (див.
статтю Синюха голуба). Як зов-
нішній засіб препарати сухоцвіту
(мазь, настої на воді та олії) ви-
користовують для лікування ран,
що погано гояться, і опіків. За-
стосовують сухоцвіт і в гоме-
опати.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави сухоцві-
ту (10 г, або 2 столові ложки сировини
на 200 мл окропу) по половині —
третині склянки 2—3 рази на день після
їди. ЗОВНІШНЬО — настій трави для
пов'язок і зрошувань (готують, як у
попередньому прописі); ножні ванни з
настою трави (50 г сировини на 1 л
окропу, кип'ятять 5 хвилин, настоюють
і розводять 10 л води з температу-
рою 35—37°) тривалістю 30 хвилин;
мазь для змащування уражених діля-
нок шкіри (5—10 г подрібненої на по-
рошок сировини на 50 г мазевої ос-
нови); настій на олії (50 г сировини
на 1 л лляної олії, настоюють 2 тижні)
для змащування уражених ділянок
шкіри.

1122
СФАГН,
мох сфагновий, мох білий, мох
торфовий;
сфагнум
Sphagnum —
рід багаторічних трав'янистих
рослин родини сфагнових. Білува-
то-зелені, бурі до червонуватих
мохи, що ростуть більш чи менш
густими дернинками. Стебло тон-
ке, в'яле, до 10—20 см, часом дов-
ше, з необмеженим угорі ростом,
внизу поступово відмирає (внаслі-
док постійного відмирання стебла
знизу відбувається утворення тор-
фу), вкрите короткими гілочками,
які у верхній частині стебла
густо зібрані в головку. Листки
без жилки, сидячі; стеблові лист-
ки одиничні, гілочкові — черепи-
часто розміщені. Розмдожується
сфагн за допомогою паростків
і спорами. Спори утворюються
у липні — серпні.
Поширення. Росте сфагн переваж-
но в лісовій зоні у вологих і забо-
лочених, більш або менш кислих
місцях.
Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб придатні, по суті, всі
види сфагну (у флорі УРСР їх 30),
проте кращими (в сухому стані не
такі крихкі, стебла — не менше як
7 см завдовжки) • вважаються
сфагн магелланський, сфагн бу-
рий, сфагн центральний, сфагн
болотний, сфагн гостролистий,
сфагн гострокінцевий та деякі ін-
ші. Заготовляють сировину з трав-
ня по вересень у суху погоду,
висмикуючи всю живу, зелену
частину дернини. Добутий сфагн
віджимають, видаляють нижні по-
бурілі частини, очищають від сто-
ронніх домішок і зразу сушать на
сонці, на вітрі, розстеливши його
тонким шаром на тканині. Сушін-
ня вважають закінченим, коли зе-

лені частини сфагну побіліють.
Сухої сировини виходить 9—11 % .
Оптимальна вологість висушеного
сфагну має бути 25—30 % . При
пересушуванні він стає ламким
і мало придатним для використан-
ня. Строк придатності — 1 рік..
Хімічний склад. Рослина містить
фенолоподібну речовину сфагнол,
клітковину, білки та мінеральні
солі.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Завдяки наявності
сфагнолу рослина діє як активний
антисептик, прискорює гоєння
ран. До позитивних якостей сфаг-
ну слід віднести й його здатність
добре всмоктувати вологу. Всмок-
тувальні властивості у нього на-
багато кращі, ніж у гігроскопіч-
ної вати. Одночасна наявність
антимікробних властивостей і ви-
сокої вологоємності робить сфагн
цінним перев'язочним матеріалом
при лікуванні вогнепальних, про-
меневих і гнійних ран. Безпосе-
редньо на рану класти сфагн не
можна, попередньо його треба об-
шити одним шаром марлі і про-
стерилізувати.
Лікарські форми і застосування.
ЗОВНІШНЬО — стерильні сфагново-
марлеві пов'язки (перед застосуван-
ням зволожити фізіологічним розчи-
ном). У випадку експедицій, туристич-
них походів та інших незвичайних си-
туацій допускається використання і не-
стерилізованого сфагну.
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1123
СФЕРОФІЗА СОЛОНЦЕВА
сферофиза солонцовая
Sphaerophysa salsula —
багаторічна трав'яниста, вкрита
короткими притиснутими волос-
ками рослина родини бобових.
Стебло прямостояче, 25—100 см
заввишки, у верхній частині роз-
галужене. Листки чергові, непар-
ноперисті, з 6—10 парами видов-
женоеліптичних листочків. Квітки
двостатеві, неправильні, у верхів-
кових китицях; віночок метели-
ковий, червоний, 16 мм завдовжки.
Плід — б/б. Цвіте з травня до
липня.
Поширення. Сферофіза солонцева
росте на Кавказі, в Середній Азії,
в Казахстані, південній частині
Сибіру на берегах і по долинах
річок, на вологих, часто засолених
місцях, як бур'ян на бавовникових
плантаціях і на полях люцерни.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
траву сферофізи (Herba Sphaero-
physae salsolae), яку заготовляють
від початку цвітіння рослини до
початку утворення плодів, зрізу-
ючи всю надземну частину росли-
ни серпом або косою. Висушену
на сонці траву обмолочують ці-
пами. Грубі частини стебел відки-
дають, а подрібнену масу, що
складається з квіток, листя і то-
неньких пагінців, використовують
як сировину для добування сферо-
фізину. Зберігають сировину в су-
хих приміщеннях. Строк придат-
ності — 2 роки.
Хімічний склад. Трава сферофізи
містить суму алкалоїдів (0,12—
0,4 %), головним серед яких є
сферофізин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Алкалоїд сферофізин
виявляє гіпотензивну дію, тонізує
й посилює скорочення мускула-
тури матки. Його використовують
при гіпертонічній хворобі 1-ї і 2-ї
стадій, у випадку слабкої полого-
вої діяльності й кровотечі після
пологів та як засіб, що скорочує
м'язи матки в післяпологовий
період. Як матковий засіб сферо-
фізин поступається перед іншими
препаратами, зате його можна за-
стосовувати у породіль з гіперто-
нічною хворобою й атеросклеро-
зом, коли призначення інших
препаратів (пітуїтрин та інші)
протипоказані.
Лікарські форми і застосування. Сфе-
рофізин (Sphaerophysinum) признача-
ють усередину по 0,03 г 2—3 рази на
день, під шкіру і в м'язи по 1 мл 1 % -но-
го розчину (також 2—3 рази на день).
Для стимулювання родової діяльності
вводять під шкіру або у м'язи по 1 мл
1 % -ний розчин повторно через 1 годи-
ну; всього 6 впорскувань. Усередину
призначають по 0,03 г повторно через 2
години. Найбільші дози для дорослих
усередину: разова 0,05 г, добова — 0,1 г.

1124
ТАВОЛГА В'ЯЗОЛИСТА —
багаторічна трав'яниста рослина
род. розових. Те саме, що й га-
дючник в'язолистий.

1125
ТАЛАБАН ПОЛЬОВИЙ
ярутка полевая
Thlaspi arvense —
однорічна трав'яниста рослина
родини хрестоцвітих з запахом
часнику. Стебло прямостояче, го-
ле, угорі розгалужене, 20—50 см
заввишки. Листки чергові: стеб-
лові — сидячі, видовжено-ланцет-
ні, зубчасті, біля основи стріло-
видні, нижні — в прикореневій
розетці, довгасто-овальні або
оберненояйцеподібні, великозуб-
часті, звужені біля основи в че-
решок, рано відмирають. Квітки
двостатеві, правильні, дрібні, білі
чотирипелюсткові, зібрані в ки-
тицю. Плід — стручечок. Цвіте у
квітні — липні.
Поширення. По всій території
України росте як бур'ян у посівах,
біля шляхів і жител.
Заготівля і зберігання. Викори-
стовують траву і плоди. Заготов-
ляють траву під час цвітіння. Су-
шать під наметом або на горищі.
Зберігають у щільно закритій та-
рі. Рослина неофіцинальна.
ХІМІЧНИЙ склад. ЛИСТКИ МІСТЯТЬ
аскорбінову кислоту (85,6—477
мг%), насіння — глікозид сини-
грин, жирну олію (30—34 % ), ле-
цитин, синигрозид, мирозин, ас-
корбінову кислоту.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати з трави
талабану польового мають крово-
спинну, сечогінну, потогінну, від-
харкувальну, в'яжучу, антимік-
робну, протизапальну, ранозаго-
ювальну властивості. Насіння про-
являє тонізуючу, стимулюючу та
зміцнюючу дії. Використовується
талабан польовий лише в народ-
ній медицині: настій трави — при
венеричних захворюваннях, зок-
рема сифілісі, при запаленнях
яєчників і ракові матки, для ви-
ведення токсичних речовин з ор-
ганізму з потом, лікування стено-
кардії, жовтяниці, віспи і скарла-
тини, як засіб, що знижує кис-
лотність шлункового соку, збу-
джує і стимулює статеву функцію
у чоловіків, прискорює і активі-
зує менструальний цикл у жінок.
Зовнішньо настій трави або свіже
подрібнене листя використовують
для лікування ран і виразок. Мо-
лоді розеткові листки талабану
польового — як у чистому вигля-
ді, так і в суміші з іншими рос-
линами — використовують для
приготування вітамінних проти-
цинготних салатів, м'ясних юшок,
борщів, окрошки, соусів тощо. Сік
трави талабану польового вико-

ристовували від волосатика та як
засіб, що прискорює загоювання
ран і видаляє бородавки. Насіння
талабану польового народна меди-
цина рекомендує при гіпертонії,
атеросклерозі, міокардиті, запорі,
цукровому діабеті, для стимуля-
ції статевої функції у чоловіків.
В китайській медицині, крім цьо-
го, насіння використовують при
запаленні очей.
Лікарські форми і застосування.
Настій 11—1,5 столової ложки трави
на 200 мл окропу, настоюють 4 години
в закритій посудині, проціджують) по
1 чайній ложці 4 —5 раз на день.
Порошок листків і плодів з насінням
приймають усередину по 0,3 г 4 рази
на день. Вітамінний салат. 200 г лист-
ків талабану польового, 200 г картоплі,
30 г майонезу або салатної заправки,
сіль за смаком. Варену картоплю на-
різати кусочками, зверху покласти
подрібнені листки талабану польового,
посолити і залити сметаною або майоне-
зом. Відвар трави діє абортивно!
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1126
ТАМУС ЗВИЧАЙНИЙ
тамус обыкновенный
Tamus communis —
багаторічна трав'яниста дводомна
рослина (ліана) родини діоскорей-
них. Має товсте бульбовидне ко-
реневище до 1 м завдовжки. Стеб-
ло витке, 2—4 м завдовжки. Лист-
ки чергові, довгочерешкові, 8—
14 см завдовжки, цілокраї або
зрідка майже трилопатеві, з гли-
бокосерцевидною основою і від-
тягненозагостреною верхівкою та
добре помітним дуговидним жил-
куванням. Квітки дрібні, односта-
теві, з простою шестироздільною
жовтувато-зеленуватою оцвіти-
ною, зібрані в пазушні китиці.
Плід — червона ягода. Цвіте з
квітня до червня.
Поширення. Тамус звичайний зу-
стрічається в Південному Криму
в лісах, рідше по чагарниках.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб заготовляють коре-
невища тамуса (Rhizoma Tami
communis). Викопані восени коре-
невища відмивають від землі і ви-
користовують свіжими або су-
шать. Сухих кореневищ виходить
22 % . Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Кореневища та-
муса містять глікозиди, сапоніни,
алкалоїдоподібні й дубильні ре-
човини, мурашину й щавлеву кис-
лоти. Наявність дубильних речо-
вин у кореневищах тамуса деякі
автори ставлять під сумнів. Усі
частини рослини отруйні.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Особливої уваги за-
слуговує зовнішнє застосування
тамуса при ревматизмі, артриті,
радикуліті, ішіасі тощо як засобу,
що зумовлює гіперемію. Крім
того, терапевтичний ефект ви-
явлено при лікуванні кругової
або гніздової плішивості та озно-
бишів. При вживанні всередину
препарати тамуса спричинюють
запалення слизової оболонки
шлунково-кишкового тракту,
блювання та пронос.
Лікарські форми і застосування.
ЗОВНІШНЬО — змащування або роз-
тирання уражених ділянок тіла 1—2 ра-
зи на день свіжим соком чи настоєм
свіжих кореневищ на прованській олії
(200 г подрібненої сировини на 1 л олії,
настояти 20 днів); присипання ран по-
рошком із сушених кореневищ.

1127
ТАРХУН —
багаторічна трав'яниста гола рос-
лина родини айстрових (складно-
цвітих). Те саме, що й полин
естрагон.

1128
ТАТАРНИК ЗВИЧАЙНИЙ,
татарник колючий, чортопо-
лох;
татарник обыкновенный
Onopordum acanthium, сино-
нім — Onopordon acanthium —
дворічна колюча трав'яниста рос-
лина родини айстрових (складно-
цвітих). Стебло пряме, 50—200 см
заввишки, павутинисто-шерсти-
сте, розгалужене, з 2—3 широ-
кими (до 1,5 см завширшки) ко-
лючозубчастими крилами. Листки
з обох боків сіропавутинисті,
рідше — майже голі, великі, 12—
30 (45) см завдовжки, до верхівки
стебла поступово зменшуються в
розмірі; прикореневі листки ко-
роткочерешкові, перистонадріза-
ні або перисторозсічені, з колю-
чозубчастими частками; стебло-
ві — чергові, сидячі, часто надрі-
зані, з колючими лопатями; ко-
лючки та зубці листків міцні,
жовті. Квітки двостатеві, у вели-
ких (2—3 см завширшки), одинич-
них кошиках; віночок зрослопе-
люстковим, правильний, трубча-
стий, пурпуровий, з 5 зубчиками
на верхівці. Обгортка черепича-
ста, павутиниста; її листочки яй-
цевидні або видовженояйцевидні,
витягнуті в міцну зеленувату ко-
лючку. Плід — сім'янка. Цвіте з
червня до вересня.
Поширення. Татарник звичайний
росте по всій території України
на полях і засмічених місцях,
уздовж шляхів, біля жител.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
квіткові кошики (Flores Onopordo-
nis acanthii) або всю надземну
частину рослини без нижньої,
грубої частини стебла (Негbа
Onopordonis acanthii). Зібрану в
період цвітіння рослини сировину
використовують свіжою (у вигляді
соку) або сушать, розстеливши
тонким шаром на листках паперу
чи на іншій підстилці в затінку
на вільному повітрі або в примі-
щенні з доброю вентиляцією. Го-
тову сировину зберігають у добре
закритих банках або бляшанках
у сухому провітрюваному примі-
щенні. Рослина нєофіцинальна.
Хімічний склад. Листя татарника
містить алкалоїди (0,05 % ), сапо-
ніни, гіркий сесквітерпеновий лак-
тон аркціопікрин, вітамін С (47,4—
93,2 мг% ), вітамін К,, цукри
(1,58 % ), смоли (1,6 % ), дубильні
та інші речовини. У квіткових
кошиках є сапоніни, інулін, барв-
ник, вітамін С та інші сполуки.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати татарника
колючого виявляють сечогінну,
в'яжучу, дермотонічну, крово-
спинну й антимікробну дію, тоні-
зують серцеву діяльність, збіль-
шують силу серцевих скорочень,
звужують периферичні кровонос-
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ні судини, підвищують артеріаль-
ний тиск, стимулюють секрецію
травних залоз, збуджують (у ма-
лих дозах) або пригнічують (у ве-
ликих дозах) центральну нервову
систему. В експериментах вста-
новлено, що препарати татарника
малотоксичні й навіть при трива-
лому вживанні не виявляють по-
бічного впливу на організм. Усе-
редину препарати татарника да-
ють при запальних захворюваннях
сечового міхура, подагрі, ревма-
тизмі й слабості серця, від набря-
ків, стійкого спастичного кашлю
і астми, як протисудомний засіб
при правці, у випадку простудних
захворювань, при злоякісних пух-
линах, зокрема при раку матки,
для профілактики метастазів піс-
ля видалення злоякісних пухлин,
як «кровоочисний» засіб та як за-
сіб, що усуває пригнічений стан
хворого й надає йому бадьорості.
Широко використовують татарник
і як зовнішній засіб. Свіжим со-
ком рослин лікують (1 раз на день
змащують уражені ділянки тіла)
рак шкіри, гноячкові висипи при
імпетиго, фурункули, гнійні рани,
інфекційні тріщини куточків ро-

та, лишаї, зокрема вовчий лишай,
та коросту. Настоєм трави 2—3 ра-
зи на день полощуть рот при аф-
тозі, лікують інфекційні тріщини
куточків рота (змащують 2—3 ра-
зи на день), роблять обмивання,
примочки і компреси при гнійних
ранах, фурункулах і набряках за-
пального походження. Настій
квіткових кошиків використову-
ють для примочок при захворю-
ваннях очей. Настойку із свіжої
трави татарника застосовують у
гомеопатії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — 2 столові ложки под-
рібненої трави варять 10 хвилин у 500 мл
води, охолоджують, проціджують і
одержаний настій випивають за день
кількома рівними порціями; 3 подріб-
нені квіткові кошики настоюють 1 го-
дину на 400 мл окропу, проціджують
і вживають по чверті склянки 4 рази
на день до їди; порошок з листя
(без колючок) по 1 чайній ложці 3 ра-
зи на день, запиваючи водою; сік із
свіжого листя по 1 чайній ложці 3 рази
на день.
ЗОВНІШНЬО — компреси, примочки і
обмивання настоєм (20 г сировини на
200 мл окропу); змащування свіжим
соком.

1129
ТАТАРНИК КОЛЮЧИЙ —
дворічна колюча трав'яниста рос-
лина родини айстрових (складно-
цвітих). Те саме, що й татарник
звичайний.

1130
ТАТАРСЬКЕ ЗІЛЛЯ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини ароїдних. Те саме, що й
аїр тростиновий.

1131
ТВЕРДОСТІЙ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини зозулинцевих (орхідних).
Те саме, що й зозулинець чоло-
вічий.

1132
ТЕРЕН ЗВИЧАЙНИЙ,
терновник;
тёрн колючий
Primus spinosa, синоніми: P.
stepposa, P. moldavica —
колючий, відстовбурчено-розга-
лужений кущ або невелике (1 —
4 м заввишки) дерево родини
розових. Листки чергові, прості,
видовжені або видовженооберне-
нояйцевидні, при основі клино-
видні, городчасто-пилчасті (зуб-
чики залозисті), в молодому віці
з обох боків опушені, пізніше —
зверху голі. Квітки правильні,
двостатеві, одиничні, рідше по 2 —
З, на коротких голих квітконіж-
ках; віночок білий або зеленува-
тий, з п'ятьма видовженими ту-
пими пелюстками. Плід — куляста
або округлоконічна соковита чор-
на, з восковою поволокою кістян-
ка. Цвіте у квітні — травні. Плоди
достигають у вересні.
Поширення. Терен звичайний рос-
те по всій території України на уз-
ліссях, по чагарниках, балках,
долинах річок.
Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
квітки (Flores Pruni spinosae),
листя (Folia Pruni spinosae), плоди
(Fructus Pruni spinosae), кору гілок
(Cortex Pruni spinosae) і коріння
(Radix Pruni spinosae) терну. Квіт-
ки заготовляють в період повного
цвітіння рослини. Як тільки росли-
на відцвіте, одразу приступають
до заготівлі листя. Зібрану сиро-
вину розкладають тонким шаром
на папір чи тканину й висушу-
ють під укриттям на вільному
повітрі або в приміщенні з доброю
вентиляцією. Плоди збирають во-
сени у зрілому стані й викори-
стовують свіжими (перебрані пло-
ди зсипають у дерев'яні діжки,
накривають зверху вологою тка-
ниною і зберігають у погребі),
переробляють на киселі, компоти,
повидло, настойки на вині чи го-
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рілці або сушать на сонці, під на-
метами чи в сушарках при темпе-
ратурі 45—50°. Сухих плодів ви-
ходить 25 % . Коріння терну також
заготовляють восени. Його вико-
пують, обтрушують з нього землю,
миють у холодній воді, розрізу-
ють на куски і, розстеливши тон-
ким шаром у теплому провітрю-
ваному приміщенні, сушать (щоб
прискорити сушіння, товще корін-
ня розщеплюють уздовж). Кору
збирають навесні, з молодих бо-
кових гілок (правила заготівлі
й сушіння див. у статті Дуб зви-
чайний). Готову сировину зберіга-
ють у сухому провітрюваному
приміщенні. Рослино неофіци-
нальна.
Хімічний склад. Плоди терну міс-
тять дубильні (1,7 % ) й ароматичні
речовини, пектини (до 1 % ), яб-
лучну кислоту (3,3 % ), вітамін С
(32,6 мг% ), цукри (5,5—8,8 % ), глі-
козид пруназин, червоний барвник
та мінеральні солі; квітки — ефір-
ну олію, ціаногенний глікозид,
флавоновий глікозид кемпферин
і його аглікон кемпферол, віск та
мінеральні солі; листя — дубильні
речовини (3,42 % ), вітамін С
(108,5—157,9 мг% ), яблучну кис-
лоту, пектини та глікозид пруна-
зин. У корі с значна кількість
дубильних речовин (3—5 % ), а в
корінні знайдено флавоноїди.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Фармакологічна дія
різних частин рослини не одна-
кова й залежить від кількісного
і якісного складу тих біологічно
активних речовин, що в них є.
Плоди терну (свіжі, перероблені
на киселі, компоти, повидло і на-
стойки, у вигляді відвару або екс-
тракту) виявляють в'яжучу дію
й рекомендуються для вживання
при розладах шлунка і кишок:
неспецифічних виразкових колі-
тах, дизентерії, харчових токси-
коінфекціях і кандидозах. Ліку-
вальним напоєм при кишкових
інфекційних захворюваннях вва-
жається і тернове вино. Свіжий
сік плодів корисно пити при жов-
тяниці. Препарати з квіток регу-
люють перистальтику кишок, ді-
ють як сечогінний, потогінний
і гіпотензивний засіб, поліпшу-
ють, як і препарати з плодів терну,

обмін речовин і показані при гаст-
риті, спастичному коліті внаслі-
док атонії кишок, циститі, набря-
ках, нирковокам'яній хворобі, рев-
матизмі, при фурункулах та інших
гноячкових захворюваннях шкіри,
при запаленні слизових оболонок
рота, горла і стравоходу. Засто-
совують квітки терну і в гомеопа-
тії. Чай з листя терну має легку
проносну властивість, підвищує
діурез, поліпшує обмін речовин,
діє як відхаркувальний засіб.
Його п'ють при хронічних запо-
рах, нефролітіазі, циститі, аденомі
простати й висипах на шкірі.
Чай з листя вважається корисним
для людей, які ведуть сидячий
спосіб життя. Кору й коріння, що
мають потогінні й жарознижу-
вальні властивості, вживають у
вигляді відвару при підвищеній
температурі тіла. Зовнішньо від-
вар кори або коріння застосо-
вують як протизапальний засіб
для спринцювань при білях.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО —настій плодів (2 сто-
лові ложки сушених плодів на 500 мл
окропу, варити 10 хвилин) по пів-
склянки 4 рази на день до їди; 6—
8 сушених плодів заливають склян-
кою окропу, варять до зменшення во-
ди на одну третину, проціджують
і одержаний екстракт випивають за
день за 3—4 прийоми; настій квіток
(2 столові ложки сировини настоюють
1 годину на 400 мл окропу, процід-
жують) по півсклянки 4 рази на день
до їди; холодний настій (2 чайні ложки
квіток настоюють 8 годин на склянці
холодної кип'яченої води, проціджу-
ють) по третині склянки 3 рази на день;
столову ложку суміші (порівну) квіток
терну звичайного, трави звіробою зви-
чайного і кореневищ з корінням ва-
леріани лікарської настоюють на склян-
ці окропу до охолодження, проціджу-
ють і випивають перед сном при оліго-
менореї центрального генезу; столову
ложку суміші квіток терну колючого,
коріння ревеню тангутського й оману
високого, кори крушини ламкої і листя
м'яти перцевої, взятих у співвідношенні
2 : 2 : 2 : 3 : 2 , кип'ятять 10 хвилин у
300 мл води, проціджують і одержа-
ний настій п'ють по півсклянки 3 рази
на день при спастичному коліті; сушене
листя терну заварюють і п'ють як чай;
відвар кори або коріння (5 г сировини
на 200 мл окропу, кип'ятити 15 хви-
лин) п'ють ковтками не дозуючи.
ЗОВНІШНЬО — спринцювання відва-
ром кори або коріння (готують, як у по-
передньому прописі).
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1133
ТЕРМОПСИС
ЛАНЦЕТОВИДНИЙ,
мишатник;
термопсис ланцетовидный
Thermopsis lanceolata —
багаторічна трав'яниста рослина
родини бобових. Стебла прямі,
10—40 см заввишки, прості або
розгалужені, трохи борозенчасті,
вкриті білуватими волосками.
Листки чергові, черешкові, трій-
часті (крім нижніх), з двома ве-
ликими яйцевидно-ланцетними
або довгастими прилистками;
листочки довгасті, широкооберне-
ноланцетні або видовженоеліп-
тичні, цілокраї, злегка загострені
або тупі, зверху майже голі, зе-
лені, зісподу — ясніші, густо
вкриті притисненими волосками.
Квітки двостатеві неправильні,
в пазухах видовженояйцевидних
верхівкових листків, зібрані кіль-
цями, що утворюють негусту
верхівкову китицю; віночок 5-пе-
люстковий, метеликовий, жовтий.
Плід — видовжено-лінійний біб.
Цвіте у червні — липні. Плоди
достигають у серпні — вересні.
Поширення. Термопсис ланцето-
видний росте в степовій і лісо-
степовій зонах Західного і Схід-
ного Сибіру та Північного Казах-
стану і в горах Тянь-Шаню у со-
лонцюватих степах, по долинах
річок і берегах озер та як бур'ян
у посівах.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
траву (Herba Thermopsidis) і насін-
ня (Semen Thermopsidis) термоп-
сису. Траву заготовляють у період
від бутонізації до утворення пер-
ших дрібних плодів, зрізуючи
стебла на висоті 3—5 см від по-
верхні грунту. Зібрану сировину
сушать на сонці, а при несприят-
ливих погодних умовах — під ук-
риттям. Штучне сушіння (в су-
шарках) проводять при темпера-
турі 50—60°. Насіння заготовля-
ють у серпні — вересні, коли боби
легко обламуються. Зібрані боби
досушують на сонці, обмолочу-
ють, а насіння одвіюють на віял-
ці або на вітрі. Траву упакову-
ють у тюки, а насіння зсипають
у мішки. Зберігають окремо від
іншої лікарської сировини. Строк
придатності — 2 роки. Термопсис
ланцетовидний — дуже отруйна
рослина. Заготівлю, сушіння, упа-
ковку та інші операції треба ви-
конувати в марлевих пов'язках або
респіраторах, а після роботи ста-
ранно мити руки і вмивати облич-
чя.
Хімічний склад. Трава термопсису
містить алкалоїди (0,5—3,6 % )
термопсин, гомотермопсин, ме-
тилцитизин, пахікарпін і анагірин,
глікозид термопсиланцин, сапо-
ніни, дубильні речовини, смоли,
слиз, аскорбінову кислоту та слі-

ди ефірної олії. В насінні тер-
мопсису є 2—3 % алкалоїдів, се-
ред яких переважає цитизин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Заслуга запроваджен-
ня термопсису в широку медичну
практику належить М. М. Варла-
кову, який відкрив його відхар-
кувальні властивості. Особливо
ефективним є застосування пре-
паратів термопсису при хронічних
трахеїтах, бронхітах і бронхо-
пневмоніях та у випадку катараль-
них явищ верхніх дихальних шля-
хів і ротоглотки. Застосовують
термопсис у вигляді порошку,
настою, таблеток і сухого екс-
тракту, виготовлених з його трави.
У великих дозах препарати тер-
мопсису викликають блювання.
Трава термопсису входить до
складу таблеток від кашлю (Та-
bulettae contra tussim), а сухий
екстракт входить до складу сухої
мікстури від кашлю для дорослих
(Mixtura sicca contra tussim pro
adultis). З насіння термопсису ви-
робляють препарат цититон (див.
статтю Золотий дощ звичайний).
Лікарські форми і застосування.
Порошок призначають дорослим по
0,01—0,05 г 2—3 рази на день, настій
(0,6—1 г сировини на 180—200 мл окро-
пу) — по 1 столовій ложці 3—4 рази на
день. Дітям віком до 2 років призна-
чають по 1/2—1 чайній ложці настою
з 0,12 г на 100 мл, дітям старшого віку —
по 1 чайній — 1 десертній ложці на-
стою з 0,2 г на 100 мл 3—5 раз на день.
Найвищі дози трави термопсису для
дорослих: разова - 0,1 г, добова — 0,3 г.
Найвищі дози для дітей віком до
6 місяців і від 6 місяців до 1 року:
разова — 0,005 г, добова —0,015 г; ві-
ком 2 роки: разова — 0,01 г, добова - -
0,03 г; віком 3—4 роки: разова —
0,015 г, добова — 0,045 г; 5—6 років:
разова — 0,02 г, добова — 0,06 г; 7—9 ро-
ків: разова — 0,025 г, добова — 0,075 г;
10 — 14 років: разова — 0,03 г, добо-
в а — 0,1 г. Екстракт термопсису сухий
(Extractum Thermopsidi siccum) призна-
чають дорослим по 1 таблетці 2—3 ра-
зи на день. Форма випуску: порошок
і таблетки по 0,05 г.

1134
ТЕРНОВНИК —
колючий відстовбурчено-розгалу-
жений кущ або невелике (1—4 м
заввишки) дерево родини розових.
Те саме, що й терен звичайний.
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1135
ТИРЛИЧ
ВАТОЧНИКОВИДНИЙ
горечавка ластовневая
Gentiana asclepiadea —
багаторічна трав'яниста рослина
родини тирличевих. Стебло пря-
мостояче, просте, 30—60 см зав-
вишки, густо улистнене. Листки
супротивні, яйцевидні або серце-
видно-ланцетні, цілокраї, 5—8 см
завдовжки і 3—5 см завширшки,
з 5 (7) виразними поздовжніми
жилками, на верхівці довгоза-
гострені; нижні листки коротко-
черешкові, верхні — сидячі. Квіт-
ки правильні, двостатеві, одиничні
або по 2—3 в пазухах верхніх
листків; чашечка дзвониковидна,
майже в 3 рази коротша за віно-
чок, з вузьколанцетними або лі-
нійними зубцями; віночок дзвони-
ковидний, синій з темнішими пля-
мочками, до основи звужений,
35— 50 мм завдовжки, з п'ятило-
патевим відгином (лопаті трикут-
но-яйцевидно-ланцетні, загостре-
ні). Плід — видовжена коробочка.
Цвіте у серпні — вересні.
Поширення. Тирлич ваточнико-
видний росте в Карпатах і зрідка
на Розточчі-Опіллі на луках, уз-
ліссях, у лісах та серед чагарни-
ків.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
коріння (див. статтю Тирлич жов-
тий; і траву (див. статтю Тирлич
хрещатий) тирличу ваточниковид-
ного. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад коріння тирличу
ваточниковидного подібний до хі-

мічного складу коріння тирличу
жовтого. Трава тирличу ваточни-
ковидного містить ті самі речови-
ни, але в меншій кількості.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Тирлич жовтий. В аналогічних
випадках використовують і настій
сушеної трави тирличу ваточни-
ковидного (1 столову ложку си-
ровини настоюють 2 години в
500 мл окропу і п'ють по півсклян-
ки 4 рази на день до їди). Крім
того, настій сушеної трави тирли-
чу ваточниковидного дають усе-
редину при запаленні й піску
в нирках і сечовому міхурі, при
мізерних і болісних місячних,
істерії, кашлі, загальній слабості,
запамороченні, туберкульозі, кро-
вохарканні, геморої, золотусі й
подагрі та як засіб, що сприяє
збільшенню молока у жінок, які
годують груддю. У вигляді при-
мочок настій трави застосовують
для лікування ран, опіків і гнояків.
Для лікування ран і гнояків ви-
користовують і настойку (1 части-
на свіжої трави на 10 частин міц-
ної горілки).

1136
ТИРЛИЧ ГОЛУБИЙ —
багаторічна трав'яниста гола рос-
лина родини тирличевих. Те саме,
що й тирлич звичайний.

1137
ТИРЛИЧ ЖОВТИЙ,
горечавка жёлтая
Gentiana lutea —
багаторічна трав'яниста гола рос-
лина родини тирличевих. Стебло
прямостояче, просте, 50—120 см
заввишки. Листки супротивні,
еліптичні або широкоеліптичні,
цілокраї, до 30 см завдовжки і до
15 см завширшки, з 5—7 поздов-
жніми жилками; нижні листки
короткочерешкові, верхні — сидя-
чі, напівстеблообгортні. Квітки
правильні, двостатеві, на довгих
ніжках, зібрані в пазушні напів-
зонтики по 3—11 квіток; чашечка
плівчаста, коричнювато-жовту-
вата, дво-, п'ятизубчаста, з одного
боку майже до основи надрізана;
віночок колесовидний, глибоко
розщеплений, 6—7 см завдовжки,
жовтий, з коротенькою трубоч-
кою і 5—6 вузьколанцетними, за-
гостреними, в кілька разів довши-
ми за трубочку лопатями. Плід —
видовжена коробочка. Цвіте з
червня до серпня.
Поширення. Тирлич жовтий — ду-
же рідкісна, зникаюча рослина.
Росте в Карпатах на полонинах,
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у заростях криволісся з вільхи
зеленої. Занесена до Червоної
книги Української РСР. Заслуго-
вує на увагу позитивний досвід
ботанічних садів по введенню тир-
личу в культуру.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
коріння тирличу (Radix Gentia-
nae), яке заготовляють рано на-
весні або восени, викопуючи рос-
лини віком не менше як 4 роки
(на плантаціях коріння тирличу
викопують на п'ятому або шосто-
му році культури). З зібраної си-
ровини обтрушують землю, звіль-
няють її від стебел, миють у хо-
лодній воді, ріжуть на куски зав-
довжки 15 см, при необхідності
розщеплюють навпіл і сушать на
сонці, а при несприятливих по-
годних умовах — у теплому при-
міщенні або в сушарці при темпе-
ратурі 50—60 °. Сушити сировину
треба якомога швидше, бо при по-
вільному сушінні (ферментації)
відбувається трансформація гір-
ких глікозидів, і сировина втра-
чає свої лікувальні властивості.
Готову сировину зберігають у су-
хих прохолодних приміщеннях з
доброю вентиляцією. Строк при-
датності — 5 років.
Хімічний склад. Коріння тирличу
містить гіркі глікозиди (генціопік-
рин, амарогентин), жовтий барв-
ник гентизин, алкалоїди, трисаха-
рид генціанозу, дисахарид генці-
обіозу, жирну олію, смолисті й
пектинові речовини та аскорбіно-
ву кислоту.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати тирличу
жовтого поліпшують функціо-
нальну діяльність травних орга-
нів (збуджують апетит, стимулю-
ють секрецію шлункових залоз,
дещо посилюють моторику трав-
ного каналу), мають протизапаль-
ні й антисептичні властивості,
виявляють глистогінну дію на То-
хосаrа canis. Еспериментальними
дослідженнями встановлено й
жовчогінну та жовчотворну вла-
стивості препаратів тирличу, їхню
здатність підсилювати скорочення
серця. Особливо ефективним є за-
стосування тирличу жовтого при
порушеннях травлення, що супро-
водяться відсутністю апетиту, ахі-
лією й диспепсичними явищами,
та при анемії й золотусі. Крім
того, тирлич жовтий є ефектив-
ним загальнозміцнювальним засо-
бом для реконвалесцентних хво-
рих. У народній медицині тирлич
жовтий вживають для загального
зміцнення організму, стимулюван-
ня діяльності печінки і жовчного
міхура, при блідій немочі у недо-
статньо розвинених дівчат, при
цинзі й артриті різного походжен-
ня, хворобах селезінки, жовтяни-
ці, печії, відригуванні й катарі
шлунка, від метеоризму, дизен-

терії та запорів і як жарозни-
жувальний засіб при простудних
захворюваннях органів дихання та
як засіб, що сприяє довголіттю.
Часто тирлич жовтий застосову-
ють у комбінації з іншими лікар-
ськими рослинами, що поліпшу-
ють травлення. При зовнішньому
застосуванні препарати тирличу
є ефективним засобом при смер-
дючому потінні ніг, сприяють за-
гоюванню гнійних ран.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— відвар коріння (10 г,
або 1 столова ложка сировини на
200 мл окропу) по 1 столовій ложці
З рази на день за 30—40 хвилин до
їди; настій коріння (половину чайної
ложки сировини настоюють 8 годин на
400 мл холодної кип'яченої води,
проціджують) по півсклянки 3—4 рази
на день за 30 — 60 хвилин до їди; 3 чай-
ні ложки суміші (порівну) коріння
тирличу жовтого, трави деревію зви-
чайного і золототисячника малого
заливають 3 склянками холодної води,
кип'ятять 10 хвилин і одержаний від-
вар випивають протягом дня при від-
сутності апетиту, при хлорозі, гастри-
ті, ахілії шлунка, спастичному коліті
та діареї; столову ложку суміші ко-
ріння тирличу жовтого, трави звіробою
звичайного, грициків звичайних та пер-
стачу гусячого, взятих у співвідношен-
ні 1 : 1 : 3 : 3 , настоюють 20 хвилин на
250 мл окропу і п'ють по 2—3 склянки
на день при нецукровому діабеті.
ЗОВНІШНЬО — гнійні рани обмивають
відваром коріння (готують, як у попе-
редньому прописі) або посипають по-
рошком з коріння тирличу жовтого,
змішаним порівну з порошком квіток
ромашки лікарсько); ножні ванни у га-
рячому відварі (5 столових ложок су-
міші коріння тирличу жовтого і кори
дуба звичайного, взятих у співвідно-
шенні 1 : 3, на 1 л окропу) приймають
щодня перед сном при смердючому
потінні ніг. Треба пам'ятати, що ве-
ликі дози тирличу жовтого можуть
спричинювати блювання і погіршання
діяльності травних органів.

1138
ТИРЛИЧ ЗВИЧАЙНИЙ,
тирлич голубий;
горечавка лёгочная
Gentiana pneumonanthe, сино-
нім — Pneumonanthe vulgaris —
багаторічна трав'яниста гола рос-
лина родини тирличевих. Стебла
прямостоячі або висхідні, 15 —
40 см заввишки, тупогранчасті,
часто не розгалужені. Листки
супротивні, лінійно-ланцетні або
лінійні, тупуваті, 4 — 10 см завдов-
жки, з однією жилкою й загну-
тими донизу цілісними краями.
Квітки правильні, двостатеві, пря-
мостоячі на ніжках до 5 см зав-
довжки, одиничні, в пазухах лист-
ків, утворюють 5—10-квіткове
гроно, яке іноді розгалужується;
чашечка дзвониковидна, 1,5—2 см
завдовжки, 5-зубчаста (зубці лі-
нійні, за довжиною дорівнюють
трубочці або довші за неї); віно-
чок дзвониковидно-лійковидний,
3—5 см завдовжки, з 5-лопатевим
відгином (лопаті яйцевидні, з про-
міжними трикутними складка-
ми), яскраво-синій, з зеленува-
тими смужками зовні і крапин-
ками всередині. Плід — довгасто-
ланцетна коробочка. Цвіте з липня
до вересня.

Поширення. Тирлич звичайний
росте по всій території України,
крім Криму, на вологих луках, уз-
ліссях, серед чагарників.
Заготівля і зберігання. Див.
у статті Тирлич жовтий. Рослина
неофіцинальна.
ХІМІЧНИЙ склад подібний до хіміч-
ного складу тирличу жовтого.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Тирлич жовтий.
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1139
ТИРЛИЧ КРАПЧАСТИЙ
горечавка точечная
Gentiana punctata —
багаторічна трав'яниста гола рос-
лина родини тирличевих. Стебло
прямостояче, просте, 30—60 см
заввишки, при основі — з коро-
тенькими (до 2 см) листками.
Стеблові листки супротивні, еліп-
тичні, яйцевидні або обернено-
яйцевидні, загострені, цілокраї;
нижні листки короткочерешкові,
середні й верхні — сидячі. Квітки
правильні, двостатеві, майже си-
дячі, розміщені по 4—5 у пазухах
верхніх листків і на верхівці стеб-
ла; чашечка дзвониковидна, 0,7 —
1,5 см завдовжки, до третини над-
різана, з прямостоячими ланцет-
ними зубцями; віночок дзвонико-
видний, шестироздільний, 25—
ЗО мм завдовжки, жовтий або
жовтувато-білий, з темними крап-
ками. Плід — яйцевидна коробоч-
ка. Цвіте у липні — серпні.
Поширення. Тирлич крапчастий
росте в субальпійскому поясі
Карпат на трав'янистих схилах,
серед чагарників.
Заготівля і зберігання. Див. у стат-
ті Тирлич жовтий. Рослина не-
офіцинальна.
Хімічний склад подібний до хіміч-
ного складу тирличу жовтого.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Тирлич жовтий.

1140
ТИРЛИЧ ХРЕЩАТИЙ,
лихоманник;
горечавка крестовидная
Gentiana cruciata, синонім —
Tretorhiza cruciata —
багаторічна трав'яниста рослина
родини тирличевих. Стебла пря-
мостоячі або висхідні, прості,
голі, 40—60 см заввишки. Листки
супротивні, видовжено-ланцетні,
тупуваті, цілокраї, до 10 см зав-
довжки, з трьома, рідше п'ятьма
поздовжніми жилками, зрослі сво-
їми основами в піхви; нижчі
листки зібрані розеткою. Квітки
правильні, двостатеві, зібрані в па-
зушні і верхівкові кільця, дуже
рідко — одиничні; чашечка корот-
кояйцевидна, не довша за тре-
тину довжини віночка, плівчаста,
з чотирма лінійно-ланцетними
частками, з яких 2 супротивні
довші за інші; віночок булаво-
видно-дзвониковидний, з велики-
ми симетричними складками, 20—
25 мм завдовжки, зовні бруднува-
то-блакитний або сіро-зелений,

усередині — блакитний, з 4 яйце-
видними частками, у виїмках між
якими розвинені 4 дрібненькі лан-
цетні лопаті. Плід — коробочка.
Цвіте у липні — серпні.
Поширення. Тирлич хрещатий
росте у південній частині лісових
районів, у Лісостепу і в Криму на
сухих луках і схилах, серед ча-
гарників та по узліссях.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
коріння (див. статтю Тирлич жов-
тий) і траву тирличу хрещатого.
Траву заготовляють в період цві-
тіння рослини, зрізуючи облистне-
ні верхівки стебел, і використо-
вують свіжою або зв'язують у не-
великі (по 8—10 рослин) пучки
і сушать, розвісивши на вірьовках
у затінку на вільному повітрі або
в добре провітрюваному примі-
щенні. Сухого коріння виходить
20 % , сухої трави — 22—23 % .
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Хімічний склад
коріння тирличу хрещатого подіб-
ний до хімічного складу коріння
тирличу жовтого. Трава тирличу
хрещатого містить ті самі речови-
ни, але в меншій кількості.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Тирлич жовтий. В аналогічних ви-
падках використовують і настій
сушеної трави тирличу хрещатого
(1 столову ложку сировини на-
стоюють 2 години в 500 мл окропу
і п'ють по півсклянки 4 рази на
день до їди). Крім того, настій
сушеної трави тирличу хрещатого
дають усередину при запаленні
й піску в нирках і сечовому мі-
хурі, при мізерних і болісних мі-
сячних, істерії, кашлі, загальній
слабості, запамороченні, туберку-
льозі, кровохарканні, геморої, зо-
лотусі й подагрі та як засіб, що
сприяє збільшенню молока у жі-
нок, які годують груддю. У вигляді
примочок настій трави застосо-
вують для лікування ран, опіків
і гнояків. Для лікування ран і гно-
яків використовують і настойку
(1 частина свіжої трави на 10 час-
тин міцної горілки).
Використовують тирлич хрещатий
і в гомеопатії.

1141
ТОКСИКОДЕНДРОН

високий —
листопадне дерево родини си-
марубових. Те саме, що й ай-
лант найвищий.
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1142
ТОПОЛЯ БАЛЬЗАМІЧНА,
тополя пахуча;
тополь бальзамический
Populus balsamilera —
високе, 20—35 м заввишки, листо-
падне дводомне дерево родини
вербових. Має широкояйцевидну
малогіллясту крону і циліндрич-
ний стовбур, укритий гладенькою
сірувато-зеленою корою; в нижній
частині стовбура, особливо у ста-
рих дерев, кора темно-сіра, трі-
щинувата. Бруньки голі, клейкі.
Листки чергові, разом з черешком
голі, яйцевидні або яйцевидно-
ланцетні, 5—12 см завдовжки і
2,5—7 см завширшки, в основі
круглясті, до верхівки поступово
звужені в довгий кінчик, по краю
зарубчасто-пилчасті; зверху тем-
но-зелені з полиском, зісподу —
білуваті або іржаві, з крапчастими
залозками, на довгих циліндрич-
них тонких черешках. Квітки од-
ностатеві, в пониклих сережках;
сережки — на довгій ніжці, чоло-
вічі до 7 см завдовжки, жіночі —
до 15 см завдовжки; приймочки
пурпурові. Плід — коробочка.
Цвіте у березні — квітні, до появи
листя.
Поширення. Батьківщина тополі
бальзамічної — Північна Амери-
ка. По всій території України
її культивують як декоративну
і фітомеліоративну рослину.
Заготівля і зберігання. Див. у стат-
ті Тополя чорна. Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад подібний до хіміч-
ного складу тополі чорної.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Тополя чорна.

1143
ТОПОЛЯ БІЛА
тополь белый
Populus alba —
високе, 15—25 (35) м заввишки,
листопадне дводомне дерево ро-
дини вербових. Має широку наме-
товидну крону і циліндричний
стовбур, укритий гладенькою світ-
ло-оливковою корою; в нижній
частині стовбура, особливо у ста-
рих дерев, кора темно-сіра, глибо-
ко тріщинувата. Бруньки білопов-
стисті. Листки чергові, кругля-
сто-яйцевидні, 10—12 см завдовж-
ки і 5—10 см завширшки, в основі
злегка серцевидні, кутастовелико-
зубчасті або виїмчасто-3 — 5-ло-
патеві, зверху темні, глянцеві
зісподу — білоповстисті, на круг-
лих черешках, що в 2—4 рази
коротші за пластинку. Квітки од-
ностатеві, в пониклих сережках;
пиляки пурпурові, на коротких
нитках; приймочки двороздільні,
яскраво-зелені, блідо-жовті або
темні. Плід — коробочка. Цвіте
у березні — квітні, до появи листя.
Поширення. Тополя біла росте по
всій території України в заплав-
них лісах і гаях у долинах річок,
по западинах між пісками. Як де-
коративну рослину її часто роз-
водять у садах і парках.
Заготівля і зберігання. Див. у стат-
ті Тополя чорна. Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад. Бруньки тополі
білої містять фенолглюкозиди (5—
9%), дубильні речовини (3,35%)
та інші сполуки. У складі фенол-
глюкозидів є саліцин і популін.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Тополя чорна.

1144
ТОПОЛЯ ДЕЛЬТОЛИСТА,
тополя трикутнолиста, тополя
канадська;
тополь дельтовидный
Populus deltoides, синонім —
P. canadensis —
високе, до 45 м заввишки, листо-
падне дводомне дерево родини
вербових. Має широку розлогу
крону і циліндричний стовбур, ук-
ритий попелясто-сірою корою; в
нижній частині стовбура, особли-
во у старих дерев, кора темно-
сіра, глибокотріщинувата.
Бруньки голі, клейкі. Листки
чергові, голі, 3—8 см завдовжки
і 3—6 см завширшки, круглясто-
трикутні або широкоромбічні з
ширококлиновидною або зрізаною
основою, нерівномірнозубчасті
(зубчики залозисті), на довгих го-
лих сплюснутих червонуватих че-
решках, з двома залозками при
основі; жилки листків розхо-
дяться пальчасто. Квітки односта-
теві, у пониклих сережках; чоло-
вічі сережки сидячі, товсті, до 8 см
завдовжки, жіночі — при плодах
до 15—20 см завдовжки. Плід —
коробочка. Цвіте у березні — квіт-
ні, до появи листя.
Поширення. Батьківщина тополі
дельтолистої — Північна Амери-
ка. По всій території України її
культивують як декоративну рос-
лину.
Заготівля і зберігання. Див. у стат-
ті Тополя чорна. Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад подібний до хіміч-
ного складу тополі чорної.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Тополя чорна.
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1145
ТОПОЛЯ ІТАЛІЙСЬКА —
високе, до 40 м заввишки, листо-
падне дводомне дерево родини
вербових. Те саме, що й тополя
пірамідальна.

1146
ТОПОЛЯ КАНАДСЬКА —
високе, до 45 м заввишки, листо-
падне дводомне дерево родини
вербових. Те саме, що й тополя
дельтолиста.

1147
ТОПОЛЯ ПАХУЧА —
високе, 20—35 м заввишки, лис-
топадне дводомне дерево роди-
ни вербових. Те саме, що й то-
поля бальзамічна.

1148
ТОПОЛЯ ПІРАМІДАЛЬНА,
тополя італійська;
тополь пирамидальный
Populus italica, синонім —
P. pyramidalis —
високе, до 40 м заввишки, листо-
падне, дводомне дерево родини
вербових. Має вузькопірамідаль-
ну компактну крону і циліндрич-
ний стовбур, укритий гладень-
кою сірою корою; в нижній части-
ні стовбура, особливо у старих
дерев, кора сірувато-коричнева,
тріщинувата. Бруньки дрібні, яс-
но-бурі, з полиском; лусочки бру-
ньок не клейкі. Листки чергові,
ромбічні, з пластинчасто-сплюс-
нутими черешками. Квітки одно-
статеві, у пониклих сережках; пи-
ляки пурпурові; приймочки жовті,
дволопатеві, відігнуті. Плід — ко-
робочка. Цвіте у березні — квіт-
ні, до появи листя.

Поширення. Батьківщина тополі
пірамідальної — гори Середньої
Азії (Гімалаї, Афганістан). По всій
території України її культивують
як декоративну і фітомеліоратив-
ну рослину.
Заготівля і зберігання. Див. у стат-
ті Тополя чорна. Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад подібний до хі-
мічного складу тополі чорної.

Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Тополя чорна.

1149
ТОПОЛЯ ТРЕМТЯЧА —
високе листопадне дводомне де-
рево родини вербових. Те саме,
що й осика.

1150
ТОПОЛЯ ТРИКУТНОЛИСТА—
високе, до 45 м заввишки, листо-
падне дводомне дерево родини
вербових. Те саме, що й тополя
дельтолиста.

1151
ТОПОЛЯ ЧОРНА,
осокір;
тополь чёрный
Populus nigra, синонім —
P. sosnowskyi —
високе (25—30 м заввишки) листо-
падне дводомне дерево родини
вербових. Має розлогу крону й
циліндричний стовбур, укритий
ясно- й сіро-попелястою корою;
в нижній частині стовбура, особ-
ливо у старих дерев, кора майже
чорна, глибокотріщинувата.
Бруньки голі, клейкі. Листки чер-
гові, на довгих голих сплюснутих
черешках, яйцевидно-трикутні
або майже ромбічні, при основі
від ширококлиновидних до майже
прямообрізаних, на верхівці ви-

тягнуті в довгий гострячок, по
краю залозисто-пилчасті, з обох
боків голі, знизу — ясні. Квітки
одностатеві, в пониклих сереж-
ках; пиляки пурпурові; приймоч-
ки жовті, дволопатеві, відігнуті.
Плід — коробочка. Цвіте у берез-
ні — квітні, до появи листя.
Поширення. Тополя чорна росте
по всій території України, крім
Карпат, по долинах і берегах
річок, у заплавах, по берегах ста-
риць і озер, нерідко утворюючи
чисті лісостани. Часто її культи-
вують як декоративну й фітоме-
ліоративну рослину.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
листкові бруньки тополі (Gemmae
populi), які заготовляють в період
цвітіння дерев, відламуючи їх від
гілок, зрізаних секаторами або
пилками під час рубок догляду.
Зібрані бруньки сушать у затінку
на протязі або в теплому про-
вітрюваному приміщенні, розкла-
даючи їх тонким (2—3 см завтов-
шки) шаром на тканині чи папері
й час від часу перемішуючи. Су-
хих бруньок виходить 20 % . Го-
тову сировину зберігають у сухих,
добре провітрюваних приміщен-
нях.
Хімічний склад. Бруньки тополі
чорної містять фенолглюкозиди
саліцин і популін; флавоноїди
(8,05 % ) апігенін, галангін і генк-
ванін, 3-метиловий ефір галангіну,
ізальпінін, кверцетин, кемпферол,
3-метиловий ефір кемпферолу,
піностробін, піноцембрин, рамно-
цитрин, рамнетин, ізорамнетин,
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рамназин, хризин і тектохризин;
органічні кислоти: бензойну, ко-
ричну, галову, кавову, ферулову
і яблучну; до 0,7 % ефірної олії,
у складі якої є гумулен, а-карі-
офілен, цинеол і неідентифіковані
сесквітерпеноїди; вітамін С, жир-
ну олію та інші сполуки.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати тополі ма-
ють діуретичні, антисептичні й по-
тогінні властивості. Найчастіше їх
використовують при захворюван-
нях нирок, циститах, нетриманні
сечі, болісному сечовипусканні,
особливо при вагітності й після
операцій, та при гіпертрофії про-
стати. Крім того, препарати тополі
використовують при неврозах, різ-
них видах невралгії, артритних
захворюваннях, геморої, атонії
кишечника, діареї, простудних за-
хворюваннях, грипі, збудженні
статевих органів (сперматореї) та
як засіб, що регулює менструа-
ції. Як антисептичний і такий,
що сприяє розрідженню харкотин-
ня, засіб тополю використовують
для лікування гострих запальних
процесів дихальних шляхів та хро-
нічного бронхіту з гнійним мокро-
тинням. Важливо підкреслити, що
препарати тополі навіть при три-
валому вживанні не виявляють
побічного впливу на організм.
При зовнішньому застосуванні
препарати тополі виявляють про-
тизапальну, антимікробну, крово-
спинну й легку анестезуючу дію.
Зважаючи на це, препарати з то-
полиних бруньок (мазь, настій на
олії, рідше — настойку) викори-
стовують для лікування ран, ви-
разок, опіків, порізів, забитих
місць і геморою, як засіб проти
випадання волосся, при свербежі
шкіри й дерматиті, для розтиран-
ня при подагрі й ревматизмі. На-
стойка, крім того, вважається доб-
рим засобом для лікування трихо-
монадного кольпіту.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — 2 чайні ложки подріб-
неної сировини настоюють 15 хвилин
на 1—2 склянках окропу, проціджують
і одержаний настій випивають за день
за 3—4 прийоми; настойку з бруньок
(1 —2 чайні ложки подрібненої сиро-
вини на 100 мл горілки, настояти
7 днів) по 20 крапель 3 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — сидячі ванни з настою
(З столові ложки подрібнених бруньок
кип'ятять 5 хвилин у 4 склянках води,
настоюють 4 години, проціджують і до-
дають до ванни) при геморої: мазь
(1 частина порошку бруньок на 4 части-
ни мазевої основи); настій на олії
(1 частина подрібненої сировини на
5 частин олії, кип'ятити 30 хвилин, на-
стояти 15 днів, процідити) або настой-
ку {готують, як у попередньому про-
писі) для змащування чи розтирання
уражених ділянок тіла; комбіновану
настойку з рівних частин бруньок то-
полі чорної і берези бородавчастої
(готують на горілці у співвідношенні
1 : 10) для змащування ділянок шкіри,
уражених мікозом.

1152
ТРАВА БАРАНЯ —
багаторічна трав'яниста залози-
сто-пухната рослина родини айст-
рових (складноцвітих). Те саме,
що й арніка гірська.

1153
ТРИЛИСНИК —
багаторічна трав'яниста болотна
рослина родини бобівникових. Те
саме, що й бобівник трилистий.

1154
ТРИПУТНИК —
багаторічна трав'яниста рослина
родини подорожникових. Те саме,
що й подорожник великий.
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ТРИФОЛІН —
багаторічна трав'яниста болотна
рослина родини бобівникових. Те
саме, що й бобівник трилистий.

1156
ТРОЯН —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини селерових (зонтичних). Те
саме, що й коріандр посівний.

1157
ТРОЯНДА БІЛА
роза белая
Rosa alba —
кущова, понад 2 м заввишки, рос-
лина родини розових. Стебла пря-
мостоячі, укриті (зрідка) загнути-
ми, немов кігті у орла, еліпсо-
видними при основі шипами, жов-
тувато-зеленими на молодих і си-
вими — на старих пагонах. Листки
чергові, непарноперисті; листочки
(їх 3—5, рідше 7) яйцевидно-лан-
цетовидні, пилчасті, загострені,
зверху голі, зісподу опушені. Квіт-
ки махрові, дуже запашні, у щит-
ковидному суцвітті; пелюстки
численні (до ЗО), білі або кремові.
Чашолистки (їх 5) виразноперисті,
після цвітіння відхилені донизу.
Плід — гіпантій, видовжено-яйце-
видний, оранжевий. Цвіте у черв-
ні.
Поширення. Культивують в пів-
денних і західних степових ра-
йонах України.
Заготівля і зберігання. Див. у стат-
ті Троянда дамаська.
Хімічний склад. Троянда біла має
близький до троянди дамаської
хімічний склад, але відрізняється
дещо іншим вмістом і співвідно-
шенням компонентів, що його
складають.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування— усе так, як у статті
Троянда дамаська.
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1158
ТРОЯНДА ДАМАСЬКА
роза дамасская
Rosa damascena —
кущова, 1,5—2 м заввишки, росли-
на родини розових. Стебла прямо-
стоячі або трохи відхилені, розга-
лужені, густо вкриті однаковими
міцними прямими сплющеними
червонуватими шипами. Листки
чергові, 12—15 см завдовжки, не-
парноперисті; листочки (їх 3—5,
рідше 7) яйцевидно-ланцетовидні,
зарубчасто-пилчасті, зверху бли-
скучі, зісподу — опушені, тупува-
ті, до 4 см завдовжки. Квітки
махрові, дуже запашні, у щитко-
видному або щитковидно-воло-
т и с т о м у СУЦВІТТІ; пеЛЮСТКи ЧИС-
ленні (до ЗО), широкообернено-
яйцевидні, на верхівці з негли-
бокою виїмкою, до основи зву-
жені в короткий нігтик, рожеві,
або блідо-червоні. Чашолистки
(їх 5) виразноперисті, після цві-
тіння відхилені донизу. Плід —
гіпантій, овальний або грушовид-
ний, червоний. Цвіте у червні.
Поширення. В дикому стані троян-
да дамаська не зустрічається. Як
ефіроолійну рослину її вирощу-
ють у Кримській, Запорізькій та
Одеській областях. Багато форм
використовують у декоративному
садівництві по всій території Ук-
раїни.
Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб використовують пе-
люстки троянди (Flores Rosae).
Збирають їх за сухої погоди і як
зійде роса. Робити це треба яко-
мога швидше, оскільки пелюстки,
зібрані в полуденні години, міс-
тять ефірної олії на 20—30 % мен-
ше, ніж зібрані зранку. Сушать
сировину в затінку на вільному
повітрі або в провітрюваному
сухому приміщенні. Сухих пелю-
сток виходить 12—13 % . Готову
сировину зберігають у добре і
щільно закритих банках чи бля-
шанках. Свіжі пелюстки викори-
стовують як сировину для добу-
вання трояндової олії (Oleum
Rosae).
Хімічний склад. Пелюстки троян-
ди містять ефірну олію (0,02—
0,04 % ), дубильні, гіркі й смолисті
речовини, барвник цианін та інші
сполуки. Головними компонента-
ми ефірної олії є гераніол (50—
60 %), цитронелол (до 22,6 % ),
нерол, евгенол, фенілетиловий
спирт, цитраль, ноніловий, корич-
ний та інші альдегіди і стеаро-
птен.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Трояндова олія має
спазмолітичні, протизапальні,
протиалергічні, жовчогінні й жов-
чотворні властивості, розширює
судини, покращує роботу серця,
діє заспокійливо, а при зовніш-
ньому застосуванні виявляє анти-
мікробну й знеболюючу дію. Бол-
гарський препарат розанол (жела-

тинові капсули, що містять по
34,4 мг трояндової олії) пока-
заний при жовчнокам'яній хворо-
бі, дискінезіях жовчних шляхів
після видалення жовчного міхура
і при нирковокам'яній хворобі.
Ефективним виявився препарат
і при бронхіальній астмі. При тяж-
ких ураженнях паренхіматозних
органів, гострих запальних про-
цесах у жовчовивідних і сечови-
відних шляхах приймати розанол
протипоказано. Як зовнішній засіб
трояндову олію використовують
для лікування гінгівітів (змащу-
ють ясна). Трояндова вода (Aqua
Rosae), яку одержують при дисти-
ляції трояндової олії, має вира-
жені антисептичні властивості
й застосовується при кон'юнкти-
вітах, блефаритах, гінгівітах і ге-
морагічних формах пародонтозу.
Настій пелюсток заслуговує на
увагу як засіб, що має послаб-
люючі, кровоспинні, протизапаль-
ні, протиалергічні, заспокійливі
та глистогінні властивості. Всере-
дину його вживають як ніжне по-
слаблююче, придатне навіть для
вагітних і тяжких хворих, при
нервових захворюваннях, крово-
харканні, полінозі (сінна гарячка)
та ентеробіозі. В суміші з іншими
лікарськими рослинами троянду
дамаську застосовують при меди-
каментозних дерматитах (див.
статтю Самосил білоповстистий).
Зовнішньо настій пелюсток вико-
ристовують у вигляді примочок
і полоскань при запаленнях повік,
гінгівітах тощо.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — розанол (Rosanol)

приймають по 2—3 капсули 3 рази на
день протягом 3—4 тижнів; настій
пелюсток (2—3 столових ложки си-
ровини на 400 мл окропу, настояти
1 годину, процідити) по півсклянки
(дітям — по чверті склянки) 4 рази на
день до їди.
ЗОВНІШНЬО — обмивання, примочки
і полоскання настоєм (готують, як у
попередньому прописі); інгаляції з пе-
люсток (освіжають шкіру обличчя):
на дно друшляка, вміщеного в посу-
дину з киплячою водою, кладуть шар
пелюсток троянди і тримають обличчя
над парою 15 хвилин.

1159
ТУНГ КИТАЙСЬКИЙ,
тунг Форда, олійне дерево;
тунг китайский
Aleurites tordii —
листопадне, 8—10 м заввишки де-
рево родини молочаєвих. Листки
чергові, довгочерешкові, трилопа-
теві або цілісні, широкояйцевид-
ні, до 30 см завширшки. Квітки
правильні, одностатеві (рослина
однодомна), до 3 см у діаметрі,
В НеЩІЛЬНИХ КитиЦЯХ; ВІНОЧОК
п'ятипелюстковий, білий з кремо-
вим або рожевим відтінком.
Плід — кістянкоподібний. Цвіте у
березні — квітні, плоди достига-
ють у жовтні — листопаді.
Поширення. Тунг китайський дико
росте в Центральному і Північ-
ному Китаї. В СРСР його культи-
вують на Закавказзі.
Сировина. Для медичних потреб
використовують насіння, з якого
добувають жирну швидковисиха-
ючу олію.
Хімічний склад. До складу олії
тунга китайського входять елео-
стеаринова (до 80 % ), стеаринова,
пальмітинова і олеїнова кислоти,
оксикислоти, гліцерин та інші спо-
луки.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В медицині Китаю
і країн Індокитаю олія тунга ки-
тайського застосовується як блю-
вотний і проносний засіб, входить
до складу мазей від наривів і опі-
ків. Виготовлені з олії тунга ви-
сокоякісні емалі і фарби, лаки
використовують для покриття ме-
дичної апаратури (як стійкий ан-
тикорозійний засіб).
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1160
ТУНГ ФОРДА —
листопадне, 8—10 м заввишки де-
рево родини молочаєвих. Те саме,
що й тунг китайський.

1161
ТУРЕЦЬКИЙ ЯЗИК —
багаторічна папороть родини ас-
пленійових. Те саме, що й листо-
вик сколопендровий.

1162
ТУРИЦЯ —
однорічна трав'яниста шорстка сі-
рувато-зелена з неприємним за-
пахом рослина родини айстрових
(складноцвітих). Те саме, що й
нетреба звичайна.

1163
ТУЯ ЗАХІДНА
туя западная
Thuja occidentalis —
вічнозелене однодомне, до 30 м
заввишки, дерево родини кипари-
сових. Крона густа, пірамідальна.
Кора стовбура темно-бура або сі-
рувато-коричнева, повздовжньо-
борозенчаста, однорічних паго-
нів — зелена, при основі — черво-
но-коричнева. Листки лусковидні
(у ювенільних рослин — голко-
видні), розміщені супротивно. Чо-
ловічі шишечки (мікростробіли)
приверхівкові, в пазухах листків,
майже сидячі, дрібні (до 2 мм у
діаметрі), округлі, жовтаві. Жіно-
чі шишечки (мегастробіли) оваль-
но-яйцевидні, світло-зелені, роз-
міщені на кінцях укорочених
охвоєних гілочок. Стиглі шишки
донизу відігнуті, світло-коричневі
або коричнево-бурі, видовжено-
овальні, їхні луски шкірясто-
дерев'янисті, черепичасто наляга-
ють одна на одну. Запилюється
у першій половині квітня. Насіння
достигає у рік запилення.
Поширення. Батьківщина туї за-
хідної — Північна Америка. Май-
же по всій території України її
культивують як декоративну рос-
лину.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
молоді охвоєні пагони (Turiones
Thujae occidentalis) туї. Заготов-
ляють їх у квітні — травні і ви-
користовують свіжими або су-
шать.
Хімічний склад. Пагони туї міс-
тять ефірну олію (0,12 % ), аро-
мадендрин, токсифолін, пініпі-
крин, пілен, пінін, туш, дубильні
речовини і смолу. У складі ефір-
ної олії є туйон, пінен, каріофі-
лен, відрен, цедрол та інші ре-
човини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Останнім часом у на-
уковій медицині тую західну не

використовують. Раніше настойку
свіжих пагонів туї використовува-
ли для приготування комплексних
препаратів акофіту і мерифіту.
Акофіт застосовували при гострих
радикулітах, радикуло-ішалгіях і
фунікуло-невритах, що виникають
на грунті гострих інфекцій, при
люмбаго, плекситах і нейроміото-
зах. Мерифіт використовували
при лікуванні хронічних тонзилі-
тів і хронічних фарингітів. У го-
меопатії препарати із свіжих па-
гонів туї вживають при хроніч-
ному запаленні волосяних мішеч-
ків (сикоз), від бородавок, як про-
тиревматичний засіб і в оторино-
ларингології. У народній медицині
тую західну використовують як
діуретичний, жовчогінний, від-
харкувальний, потогінний, крово-
спинний, антисептичний і такий,
що викликає гіперемію, засіб. Усе-
редину настій пагінців приймають
при кровохарканні, кишкових і
маткових кровотечах, бронхіаль-
ній астмі, при хворобах сечового
міхура, нирок і печінки, при нир-
ковокам'яній та жовчнокам'яній
хворобах, при подагрі, ревматиз-
мі, водянці, простатиті й аденомі
простати, гонореї, сифілісі й аска-
ридозі. Вагітним жінкам препа-
рати туї протипоказані (діють
абортивно). При зовнішньому за-
стосуванні позитивний терапев-
тичний ефект спостерігається при
лікуванні запалення волосяних мі-
шечків шкіри (обмивання насто-
єм), червоного вовчака і озноби-
шів (змащування настойкою), при
виведенні бородавок (посипання
порошком, змащування свіжим
соком або настойкою).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій із сушених па-
гонів (20 г сировини на 1 л окропу)
по 1 склянці 3 рази на день; 20 г су-
міші (порівну) пагонів туї західної,
листя мучниці звичайної, трави остуд-
ника голого та бруньок берези боро-
давчастої кип'ятять 5—7 хвилин у 1 л
води, проціджують і одержаний настій
випивають за день добре підігрітим
при захворюваннях сечового міхура;
45 г суміші пагонів туї західної, квіток
цмину піскового, кори крушини лам-
кої, трави споришу звичайного, цико-
рію дикого і звіробою звичайного,
взятих у співвідношенні 0,5 : 1 : 1 : 1 :
: 0,5 : 0,5, кип'ятять 5—7 хвилин у 1 л
води, проціджують і одержаний настій
випивають за день (натщесерце 1 склян-
ку, решту — протягом дня за 4 прийоми
і кожен раз через годину після їди) при
захворюваннях печінки, жовчнокам'я-
ній хворобі.

ЗОВНІШНЬО — 1 раз на день поси-
пання порошком, обмивання настоєм
із свіжих пагонів (1 столова ложка
сировини на 300 мл окропу), змащуван-
ня настойкою із свіжих пагонів (го-
тують на міцній горілці або спирті у
співвідношенні 1 : 10). Туєю західною,
яка належить до отруйних рослин,
користуватися треба обережно, не пере-
вищуючи допустимих доз.
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1164
УНАБІ —
колючий розлогий кущ або не-
велике (до 3 м заввишки) дерево
родини жостерових. Те саме, що
й зизифус справжній.

1165
УСАНЯ —
багаторічна трав'яниста волоси-
сто-опушена кореневищна росли-
на родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й нечуйвітер
волохатенький.

1166
ФЕЙХОА СЕЛЛОВА
фейхоа Селлова
Feijoa sellowiana —
кущ або невелике (2—5 м зав-
вишки) дерево родини миртових.
Листки вічнозелені, товстуваті,
шкірясті, супротивні, еліптичні,
цілокраї, зверху темно-зелені, зі-
споду — білуваті від повстистого
опушення. Квітки правильні, дво-
статеві, великі (до 4 см у діа-
метрі), по 1—5 у пазухах листків;
пелюстки (їх 4) білі, всередині —
темно-рожеві, яйцевидні, м'ясисті.
Плід — жовтувата, часто з черво-
нуватим боком і шорсткуватою
поверхнею ягода. Цвіте у червні —
липні. Плоди дозрівають з жовтня
до зими.
Поширення. Батьківщина фей-
хоа — тропічні й субтропічні ра-
йони Південної Америки. В Пів-
денному Криму розводять як де-
коративну і харчову плодову рос-
лину.
Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
зрілі плоди фейхоа. Плоди вжи-
вають свіжими або переробляють
на варення, джеми, желе, вино
тощо. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Плоди фейхоа
містять значну кількість водороз-
чинних солей йоду (0,7—1,0 мг% ),
цукри (5—14 % ), органічні кис-
лоти (1,5—3,5 % ), пектинові речо-
вини (1,3 % ), вітамін С (близько
50 мг% ), ефірну олію.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Плоди фейхоа ко-
рисно вживати при хронічних
гастритах зі зниженою секретор-
ною функцією шлунку, хронічних
ентеритах і колітах, пієлонефри-
тах, порушеннях функції щито-
видної залози та при атероскле-
розі. Ефірну олію плодів викори-
стовують у дерматологічній прак-
тиці як протизапальний засіб.

1167
ФЕНХЕЛЬ ЗВИЧАЙНИЙ
фенхель обыкновенный
Foeniculum vulgare —
багаторічна або дворічна гола сиза
рослина родини селерових (зон-
тичних). Стебло прямостояче, до
200 см заввишки, круглясте, тон-
коребристе, дуже галузисте. Лист-
ки чергові яйцевидно-трикутні,
3—4-перисторозсічені на нитко-
видні частки; нижні листки че-
решкові, верхні — сидять на роз-
ширених піхвах; піхви листків на
кінці загострені й тонко хрящу-
ваті, вузько-довгасті, по краю
плівчасті, догори трохи розширені
і тут капюшоноподібно відтяг-
нуті. Квітки правильні, двостатеві,
5-пелюсткові, зібрані в складні
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зонтики: пелюстки широкояйце-
видні, жовті, на верхівці виїмча-
сті, у виїмці — з тупою увігнутою
часточкою. Плід — двосім' янка.
Цвіте у липні — серпні. Плоди до-
стигають з вересня.
Поширення. Батьківщина фенхе-
лю звичайного — країни Серед-
земномор'я і Західна Азія. На те-
риторії України його культи-
вують як ефіроолійну, лікарську,
пряносмакову рослину.
Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб використовують плоди
фенхелю (Fructus Foeniculi). Коли
плоди в центральних зонтиках на-
будуть зеленувато-буруватого за-
барвлення, а самі зонтики стануть
сірувато-попелястими, рослини
скошують, досушують у снопах
або валках, обмолочують і очи-
щають від домішок. Готову си-
ровину зберігають у сухому про-
холодному приміщенні. Строк
придатності — 3 роки. Плоди фен-
хелю є у продажу в аптеках.
Хімічний склад. Плоди фенхелю
містять ефірну олію (3—6,5 % ),
жирну олію, білкові речовини,
кумарин умбеліферон, флавоно-
їди (кверцетин, кверцетин-3-ара-
бінозид, ізорамнетин). У складі
ефірної олії є анетол (до 60 % ),
фенхон (10—12 % ) , метилхавікол,
α-пінен, α-феландрен, анісовий
альдегід, анісова кислота й інші
сполуки.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати фенхелю
звичайного мають секретолітич-
ні, спазмолітичні, вітрогінні й
слабкі сечогінні властивості. Про-
писувати їх доречно при за-
хворюваннях шлунково-кишково-
го тракту, що супроводяться
спазмами кишечника, метеориз-
мом і диспепсією, болями в ки-
шечнику (спастичні коліти, киш-
кова коліка у дітей тощо), при
жовчнокам'яній та нирковока-
м'яній хворобах, при бронхітах
і коклюші, при гіпогалактії, альго-
менореї й статевому інфантилізмі.
Внутрішнє застосування фенхелю
в поєднанні з зовнішнім дає доб-
рий терапевтичний ефект при мі-
козах. Плоди фенхелю входять
до складу вітрогінних чаїв, про-
носного чаю й заспокійливого
чаю.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій ПЛОДІВ (10 г або
2 столові ложки сировини на 200 мл
окропу) по третині склянки 3—4 рази
на день; олія фенхелева (Oleum Foeni-
culi) по 2—3 краплі дітям і по 5—10 кра-
пель дорослим на грудочці цукру;
кропову воду (Aqua Foeniculi) пo 1 чай-
ній ложці дітям і по 1 столовій ложці
дорослим 3—6 раз на день.
ЗОВНІШНЬО — обмивання настоєм
плодів {готують, як у попередньому
прописі) ділянок тіла, уражених міко-
зом, 2 рази на день.

1168

ФІАЛКА ЗАПАШНА
фиалка душистая
Viola odorata —
багаторічна трав'яниста, без роз-
виненого надземного стебла рос-
лина родини фіалкових. Має пов-
зуче кореневище і вкорінені гони,
що зацвітають тільки на другий
рік. Листки в прикореневій розет-
ці, прості, округло- або яйцевид-
но-серцевидні, короткоопушені,
по краю зубчасто-зарубчасті, з
яйцевидними, рідше ланцетними,
гоструватими або іноді шиловид-
но загостреними, торочкуватими
прилистками; торочки не пере-
вищують 1/2 ширини прилистків,
іноді дрібновійчасті. Квітки па-
зушні, двостатеві, неправильні,
дуже запашні, на довгих ніжках,
з п'ятипелюстковим віночком; пе-
люстки фіолетові, при самій ос-
нові білуваті, вгорі нерідко виїм-
часті; шпорка тупа. Плід — ко-
робочка. Цвіте з квітня до полови-
ни травня.
Поширення. Фіалка запашна росте
по всій території України в лісах,
серед чагарників.
Заготівля і зберігання. Для ліку-
вальних потреб заготовляють кві-
туючі рослини разом з корене-
вищами і коренями. Зібрану сиро-
вину сушать під укриттям на віль-
ному повітрі або в добре про-
вітрюваному приміщенні, розсте-
ливши на тканині чи папері тон-
ким шаром. Готову сировину збе-
рігають у добре закритих банках
або бляшанках. Рослина неофі-
цинальна.
Хімічний склад. Усі частини рос-
лини містять ефірну олію, са-
поніни, алкалоїди, флавоноїди,
саліцилову й інші фенолкарбонові
кислоти та інші сполуки.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Фіалка запашна за-
слуговує на увагу як засіб, що

має відхаркувальні, антисептичні,
протизапальні, сечогінні, пронос-
ні й слабкі гіпотензивні власти-
вості. У великих дозах препарати
фіалки спричинюють блювання.
Як відхаркувальний і секретолі-
тичний засіб препарати фіалки
вживають при коклюші, гострому
й хронічному бронхіті та при ту-
беркульозі легень. Діуретичні й
солегінні властивості використо-
вуються при нирковокам'яній хво-
робі, подагрі, поліартриті, при
деяких серцевих захворюваннях,
що супроводяться набряками. Для
посилення терапевтичного ефекту
фіалку часто використовують у
суміші з іншими лікарськими рос-
линами, що мають сечогінні вла-
стивості. Позитивний терапевтич-
ний ефект спостерігається й при
істерії, серцебитті, нервовому
збудженні та безсонні (заспокій-
лива дія). Особливої уваги заслу-
говують повідомлення про ви-
падки успішного лікування насто-
єм з листя фіалки деяких онко-
логічних захворювань (раку язика,
гортані, горла і шлунка). Як зов-
нішній засіб настій фіалки є ефек-
тивним засобом при герпесі зви-
чайному (змащування пухирців)
та у випадку катаральних явищ
ротоглотки (полоскання).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій на холодній во-
ді (2 чайні ложки сировини настояти
8 годин на 200 мл холодної кип'яченої
води, процідити) по чверті склянки
4 рази на день; гарячий настій (2 сто-
лові ложки сировини настояти 2 годи-
ни на 400 мл окропу, процідити) по
півсклянки 4 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — змащування й полос-
кання настоєм (готують, як у попе-
редньому прописі). Притаманні фіалці
запашній токсичні властивості змушу-
ють бути обережним при використан-
ні її.
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1169
ФІАЛКА КИТАЙБЕЛЕВА,
братки китайбелеві;
фиалка китайбєлева
Viola kitaibeliana —
однорічна 5—30 (40) см заввишки
рослина родини фіалкових. Стеб-
ла прямостоячі або висхідні до
майже лежачих, прості або від
основи розгалужені, сіруваті від
густого опушення. Листки черго-
ві, прості, по краю зубчасті або
майже цілокраї (примордіальні),
з пальчастороздільними прилист-
ками; примордіальні листочки
дрібні, широколопатковидні, з че-
решком, довшим за пластинку;
нижні стеблові листки округло-
або широкояйцевидні, з череш-
ком, не коротшим або довшим за
пластинку, верхні — видовжено-
або лінійно-ланцетні, розвивають-
ся лише під кінець цвітіння.
Квітки всі пазушні, двостатеві
неправильні, п'ятипелюсткові, на
довгих (22—75 мм) ніжках; віно-
чок увігнутий, дещо коротший за
чашечку, білувато-жовтуватий,
іноді з синюватими верхніми пе-
люстками. Плід — коробочка. Цві-
те з квітня до червня.
Поширення. Фіалка китайбєлева
росте по степах, степових та ка-
м'янистих схилах переважно в
Злаковому, рідше в Злаково-Луч-
ному степу.

Заготівля і зберігання. Див. у стат-
ті Фіалка триколірна.
Хімічний склад. Фіалка китайбе-
лева має близький до фіалки три-
колірної хімічний склад, але від-
різняється дещо іншим вмістом
і співвідношенням компонентів.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Фіалка триколірна.

1170
ФІАЛКА ПОЛЬОВА,
братки польові;
фиалка полевая
Viola arvensis —
однорічна або дворічна розсіяно-
коротковолосиста рослина родини
фіалкових. Стебла прямостоячі
або підведені, 5—50 см заввишки,
прості або від основи розгалуже-
ні, з висхідними нижніми гілками.
Листки чергові, прості, по краю
зарубчасті або пилчасто-зарубча-
сті (верхні), з перистороздільними
прилистками (бічних внутрішніх
часток 3, зовнішніх — до 6, кінце-
ва частка збільшена і часто листо-
видна) ; нижні листки коротко-
яйцевидні або округло-овальні,
іноді з дрібновиїмчастою осно-
вою пластинки, з черешками, не
коротшими за пластинку; серед-
н і — видовженояйцевидні або ви-
довженоеліптичні, з клиновидною
основою, що збігає на коротень-
кий черешок; верхні — видовже-
ноланцетні, з малопомітним че-
решком. Квітки всі пазушні, дво-
статеві, неправильні, п'ятипелюст-
кові, на довгих (25—115 мм) ніж-
ках; віночок увігнутий, помітно
коротший за чашечку, ясно-жов-
тий, з блідішими верхніми пе-
люстками. Плід — коробочка. Цві-
те з квітня до вересня.
Поширення. Фіалка польова росте
по всій території України по піс-
куватих берегах річок, як бур'ян
по відкритих місцях, біля доріг,
на полях та городах.
Заготівля і зберігання. Див. у стат-
ті Фіалка триколірна.
Хімічний склад. Фіалка польова
має близький до фіалки трико-
лірної хімічний склад, але відріз-
няється дещо іншим вмістом і
співвідношенням компонентів, що
його складають.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Фіалка триколірна.

1171
ФІАЛКА ТРИКОЛІРНА,
братки триколірні;
фиалка трёхцветная
Viola tricolor —
однорічна або дворічна темно-
зелена рослина родини фіалкових.
Стебла прямостоячі або частіше
підведені, 10—45 см заввишки,
прості або розгалужені, опушені
короткими донизу відігнутими во-
лосками. Листки чергові, прості,
по краю зубчасті або пилчасті
(верхні), з перисто-роздільними
прилистками (бічних внутрішніх
часток 0—3, зовнішніх — 3—6,
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кінцева частка листовидна і збіль-
шена); нижні листки широкояйце-
видні, яйцевидно-трикутні або
видовженояйцевидні, з округлою
основою і довшими за пластинку
черешками, серединні — видов-
женояйцевидні і довгастояйце-
видно-ланцетні, з клиновидною
основою і коротким черешком,
верхні — видовженоланцетні, ту-
пувато-загострені, до основи по-
вільно звужені, майже сидячі.
Квітки пазушні, двостатеві, не-
правильні, на довгих ніжках, зі
строкатим п'ятипелюстковим ві-
ночком; верхні пелюстки зде-
більшого темно-синьо-фіолетові,
рідше блідо-фіолетові; бічні —
такого самого кольору, як і
верхні, або ясніші, при осно-
ві з 1—3 темнішими нектарними
смужками; нижня пелюстка при
основі завжди жовта, з 5—7 тем-
ними смужками, по краю фіоле-
това, часто бліда; шпорка синюва-
та, рідше синьо-фіолетова. Плід —
коробочка. Цвіте з червня до
серпня.
Поширення. Фіалка триколірна
росте по всій території України
на сухих луках і узліссях, серед
чагарників, як бур'ян у посівах.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
траву фіалки (Herba Violae trico-
loris). Траву зрізають серпом або
ножем, розкладають під навісом
або в добре провітрюваному при-
міщенні шаром 5—7 см на тканині
чи папері і сушать, періодично
перемішуючи. Сухої трави вихо-
дить 20—22 % . Строк придатно-
сті — півтора року. Трава фіалки
є у продажу в аптеках.
Хімічний склад. Трава фіалки
триколірної містить флавоноїди
(2,1%); рутин, віолантин, вітек-
син, ізовітексин, орієнтин, ізо-
орієнтин, віценін, ізокверцитрин,
лейкоантоціанідин, віоланін, са-
понаретин та ін.; антоціанові глі-
козиди (у квітках); віоланін, З-глі-
козид дельфінідину, З-глікозид,
пеонідину; каротиноїди: β-каро-
тин, віолоксантин, зеаксантин,
ауроксантин, флавоксантин; са-
поніни (14,8% ), урсолову кисло-
ту (до 6,2%), слизисті й дубиль-
ні речовини, вітамін С, ефірну
олію (0,01%), та інші сполуки.
У складі ефірної олії є метило-
вий ефір саліцилової кислоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Лікування фіалкою
триколірною дуже популярне.
Пояснюється це виключно ши-
роким діапазоном цілющих вла-
стивостей цієї рослини. В ній
поєднуються антисептичні, про-
тизапальні, бронхолітичні, від-
харкувальні, діуретичні, слабкі
жовчогінні й спазмолітичні вла-
стивості. Зважаючи на це, настій
трави фіалки триколірної при-
значають при гострих респіра-

торних захворюваннях, хроніч-
них бронхітах і бронхопневмо-
ніях, при коклюші, в разі запаль-
них захворювань шлунково-киш-
кового тракту, нирок і сечового
міхура, при нирковокам'яній хво-
робі, від подагри й поліартриту.
Дермотонічні, гіпосенсибілізую-
чі, протизапальні, антимікробні,
антисклеротичні, болезаспокійли-
ві й протисверблячі властивос-
ті виправдовують терапевтичне
застосування фіалки триколірної
в дерматологічній практиці. Пе-
роральне застосування настою
трави фіалки показане і дає
добрий терапевтичний ефект при
свербцю, кропивниці, мляво гра-
нулюючих ранах, трофічних ви-
разках, вуграх, фурункулах, аві-
тамінозах з висипами на шкірі,
псоріазі та екземі. Для місце-
вого лікування орального і ге-
нітального афтозу, гноячкових
висипів при імпетиго, герпесних
висипів та корости застосовують
сік, видавлений із свіжозібра-
ної трави фіалки. В акушерській
практиці настій трави фіалки
дають усередину як засіб, що
сприяє скороченню матки в після-
родовий період. Часто фіалку
використовують у сумішах з ін-
шими лікарськими рослинами.
Препарати фіалки не виявляють
побічного впливу на організм,
але надмірне вживання їх може
спричинити діарею і блювання.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2 сто-
лові ложки сировини на 400 мл
окропу, настояти 2 години, проці-
дити) по півсклянки 4 рази на день до
їди; Аверин чай (столову ложку
суміші трави фіалки триколірної, чере-
ди трироздільної й пасльону солод-
ко-гіркого, взятих у співвідношенні
4 : 4 : 1, заварюють у склянці окро-
пу) дають дітям в охолодженому
вигляді по 1 столовій ложці 3—4 рази на
день як протизолотушний засіб; сто-
лову ложку суміші трави фіалки
триколірної, золототисячника мало-
го, рутки лікарської, пасльону солодко-
гіркого, багна звичайного і листя
копитняка європейського, взятих у
співвідношенні 2:2:1:1:1:1, настоюють
на склянці окропу і вживають по
третині склянки 3 рази на день при
хронічній екземі, псоріазі й дерма-
титі; 2 столові ложки суміші (по-
рівну) трави фіалки триколірної і
череди трироздільної, листя горіха
волоського і суниць лісових настою-
ють до охолодження на склянці окро-
пу, проціджують і вживають по тре-
тині склянки 3 рази на день як
засіб, що сприяє скороченню матки
в післяродовий і післяабортний пе-
ріоди та при надмірних менструа-
ціях, пов'язаних з запальними за-
хворюваннями матки.

ЗОВНІШНЬО — змащування свіжим
соком.

1172
ФІГОВЕ ДЕРЕВО —
одно- або дводомна листопадна
субтропічна, з молочним соком
рослина родини шовковицевих.
Те саме, що й смоковниця зви-
чайна.

1173
ФІЗАЛІС ЗВИЧАЙНИЙ
физалис обыкновенный
Physalis alkekengi —
дворічна або багаторічна роз-
сіяно-опушена рослина родини
пасльонових. Стебло прямостоя-
че, 30—60 см заввишки, тупо-
гранчасте, просте або розгалу-
жене. Листки чергові, черешко-
ві, цілісні, яйцевидні, неглибо-
ковиїмчасто-зубчасті, при основі
заокруглені, на верхівці загостре-
ні; верхні листки зближені по-
парно. Квітки двостатеві, пра-
вильні, одиничні, на пониклих
квітконіжках між попарно збли-
женими верхівковими листка-
ми; віночок колесовидний, зрос-
лолистий, п'ятироздільний, білу-
ватий, лопаті його гостротрикут-
ні. Плід — округло оранжева яго-
да, захована в червоній розрослій
чашечці. Цвіте у червні — липні,
плоди достигають у серпні —
вересні.
Поширення. Фізаліс звичайний
росте по всій території України



442

(на Поліссі — по південному його
краю) у лісах, серед чагарників.
Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
стиглі плоди фізаліса (Fructus
Physalis alkekengi). Використову-
ють їх свіжими або сушать,
звільнивши від чашечки, яка
вважається отруйною. Сушать
сировину на сонці, а при не-
сприятливих погодних умовах —
під укриттям на вільному по-
вітрі або в теплому провітрю-
ваному приміщенні. Сухих пло-
дів виходить 16—17% . Готову
сировину зберігають у добре
закритих банках або бляшанках.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Плоди фізаліса
містять органічні кислоти: ли-
монну, яблучну, винну, янтарну,
кавову, ферулову й синапову;
барвники: криптотоксин, зеаксан-
тин; кверцетин, дубильні речо-
вини, каротиноїд, вітамін С
(46 мг% ), гірку речовину фізалін,
пектин, слиз, цукри й жирну
олію (в насінні). У червоних
розрослих чашечках є стероїди:
фізалін А і фізалін В.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В науковій медици-
ні фізаліс звичайний не вико-
ристовують, хоч свого часу рос-
лина була об'єктом фармаколо-
гічного вивчення. Було запро-
поновано використовувати пло-
ди як сечогінний засіб, а настої
розрослих чашечок на олії —
як засіб, що активізує епітеліза-
цію тканин. У народній меди-
цині плоди фізаліса відомі свої-
ми сечогінними, протизапальни-
ми і болезаспокійливими власти-
востями. Свіжі плоди, сік або
настій плодів вживають при нир-
ковокам'яній хворобі, гнійних за-
паленнях сечових органів, пода-
грі, суглобовому ревматизмі, при
одному з проявів деформуючого
артрозу (так званих шпорах),
при захворюваннях печінки, що
супроводяться жовтяницею й ас-
цитом, при болях у шлунку й
кишечнику, від геморою, в разі
переміжної гарячки та при кро-
вовиливах. Есенцію з свіжих
плодів використовують у гомео-
патії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій сушених пло-
дів (2 столові ложки сировини на
500 мл окропу, варити 5 хвилин) по
півсклянки 4 рази на день до їди;
свіжі плоди вживати щодня по 10 —
15 шт.; сік свіжих плодів пити щодня
по 20 г.

1174

ФІРМІАНА ПРОСТА —
листопадне швидкоростуче, зав-
вишки 10—15 (30) м дерево
родини стеркулієвих. Те саме,
що й стеркулія платанолиста.

1175
ХАМЕНЕРІЙ
ВУЗЬКОЛИСТИЙ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини онагрових. Те саме, що
й хамеріон вузьколистий.

1176
ХАМЕРІОН
ВУЗЬКОЛИСТИЙ,
хаменерій вузьколистий, іван-
чай;
хамерион узколистный
Chamerion angustifolium, сино-
нім — Chamaenerium angustifo-
lium —
багаторічна трав'яниста рослина
родини онагрових. Стебло пря-
мостояче, 50—150 (200) см зав-
вишки, круглясте, просте або
трохи розгалужене, голе, густо
облистнене. Листки чергові, си-
дячі, рідше з дуже коротень-
кими черешками, цілісні, видов-
жено- або лінійно-ланцетні, за-
гострені, до основи клиновидно
звужені, інколи майже округлі,
по краю дрібнозалозисто-зубчас-
ті або цілокраї, зверху темно-
зелені, з полиском, зісподу —
сизо-зелені, з густою сіткою до-
бре помітних бічних жилок, що
відходять від головної майже
під прямим кутом, голі. Квітки

двостатеві, трохи неправильні, у
кінцевих багатоквіткових гронах
10—40 (45) см завдовжки; пелю-
стки (їх 4) горизонтально роз-
хилені, пурпурово-червоні, рід-
ше блідо-рожеві або білі, обер-
ненояйцевидні, на верхівці за-
круглені, рідко — з мілкою виїм-
кою, до основи звужені в нігтик.
Плід — стручковидна коробочка.
Цвіте з червня до серпня.
Поширення. Хамеріон вузьколис-
тий росте по всій території Украї-
ни по сухих піщаних місцях
у світлих лісах, по насипах
залізниць, біля посівів.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використову-
ють траву або тільки листя ха-
меріону. І траву, і листя за-
готовляють в період цвітіння
рослини. Зібрану сировину швид-
ко сушать під укриттям на
вільному повітрі, розстилаючи
тонким шаром на тканині чи
папері. У минулому листя ха-
меріону вживали як сурогат чаю
(копорський чай). Для цього
зібране листя прив'ялюють (під-
сушують на повітрі), перетира-
ють і в щільно закритих ящи-
ках піддають ферментації, після
якої його остаточно висушують.
Одержане таким чином чайне
листя заварюють так само, як
і натуральний чай. Готову си-



443

ровину зберігають у добре за-
критих банках або бляшанках.
Хімічний склад. Листя хамеріону
містить вуглеводи: слиз —15% ,
пектин; тритерпеноїди (1,3—
1,9%): олеанолову, урсолову, 2α-
гідроксиурсолову, 2α-гідроксио-
леанолову кислоти; фенолкарбо-
нові кислоти (в гідролізаті): ка-
вову, n-кумарову, елагову; фла-
воноїди: сексангуларетин, кемп-
ферол, кверцетин, мірицетин, 3-
О-глюкозид кверцетину, З-О-рам-
нозид кверцетину, З-О-арабінозид
кверцетину, 3-0-глюкозид міри-
цетину, З-О-арабінозид мірицети-
ну, З-О-рамнозид кемпферолу, в
гідролізаті — кверцетин, кемпфе-
рол; дубильні речовини (5,65—
20%), алкалоїди (0,1—1%), ас-
корбінову кислоту (до 338 мг%),
каротин, мінеральні солі заліза
(23 мг% ), міді (2,3 мг% ), мар-
ганцю (16 мг% ), нікелю (1,3 мг% ),
титану (1,3 мг%), молібдену-
(0,44 мг%) і бору (6 мг%).
У стеблах рослини є 4—6%
дубильних речовин; у квітках —
дубильні речовини, алкалоїди
(сліди), аскорбінова кислота, ан-
тоціани (у пелюстках).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В результаті бага-
торічних комплексних дослід-
жень, проведених лабораторією
хімії природних сполук Все-
союзного онкологічного науко-
вого центру Академії медичних
наук СРСР, із суцвіть хамеріону
виділено високомолекулярну спо-
луку ханерол, яка виявляє своє-
рідну протипухлинну активність,
має відносно низьку токсичність
і широкий спектр дії на пере-
щеплені пухлини. Препарат ха-
нерол проходить клінічні ви-
пробування. Наявність великої
кількості слизистих і дубильних
речовин забезпечує протизапаль-
ні й знеболюючі властивості
хамеріону. Зважаючи на це, на-
стій або відвар хамеріону (лис-
тя або трави) призначають усе-
редину при виразковій хворобі
шлунка, гастритах і колітах,
місцево — для полоскань при за-
пальних станах верхніх дихаль-
них шляхів і для примочок на
виразки і рани. У народній ме-
дицині, крім того, настій або
відвар хамеріону дають усереди-
ну при мігрені, безсонні та олі-
гоменореї.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій або відвар (15 г
трави або листя на 200 мл окропу)
по 1 столовій ложці 3—4 рази на день
перед їдою.
ЗОВНІШНЬО — примочки і полоскан-
ня настоєм або відваром (готують,
як у попередньому прописі).

1177
ХАТЬМА ТЮРІНГСЬКА —
багаторічна трав'яниста сіропов-
стиста рослина родини мальво-
вих. Те саме, що й лаватера
тюрінгська.

1178
ХВИЛІВНИК ЗВИЧАЙНИЙ
кирказон ломоносовидный
Aristolochia clematitis —
багаторічна трав'яниста яснс-зе-
лена гола, з неприємним за-
пахом рослина родини хвилів-
никових. Стебло просте, 30—
60 см і більше заввишки, гран-
часто-борозенчасте, часто — зви-
висте. Листки довгочерешкові,
яйцевидно-нирковидні, тупі або
на верхівці виїмчасті, з шор-
сткими цілісними краями, звер-
ху ясно-зелені, зісподу — бліді-
ші, розташовані двома рядами.
Квітки двостатеві, неправильні,
жовтуваті, здебільшого по 3—
5 у пазухах листків на коротких
ніжках або майже сидячі. Оцві-
тина зрослолиста, проста, віноч-
ковидна, з прямою трубочкою
і косим одногубим відгином;
губа яйцевидно-ланцетна, тупа.
Плід — шестигнізда грушовидна
повисла коробочка. Цвіте у трав-
ні — червні.
Поширення. Хвилівник звичай-
ний росте майже по всій тери-
торії України по лісах, особливо
по заплавах, серед чагарників,
по балках, у садах.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
коріння (Radix Aristolochiae cle-
matitis) і траву (Herba Aristo-
lochiae clematitis) хвилівника.
Траву заготовляють в період
цвітіння рослини, зрізуючи вер-
хівки стебел завдовжки 30 см.
Зібрану траву використовують
свіжою (у вигляді потовченого
листя) або сушать, розстеливши
тонким шаром на листках папе-
ру чи на іншій підстилці в за-
тінку на вільному повітрі або
в приміщенні з доброю венти-
ляцією. Сухої трави виходить
25% . Коріння заготовляють во-
сени, після достигання насіння.
Викопане коріння обтрушують
від землі, звільняють від стебел,
миють у холодній воді і сушать
на сонці, а за несприятливих
погодних умов — у теплому при-
міщенні, яке добре провітрюєть-
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ся. Сухого коріння виходить
20% . Готову сировину зберіга-
ють у добре закритих банках або
бляшанках. Рослина неофіци-
нальна.
Хімічний склад. Коріння хвилів-
ника містить алкалоїди магно-
флорин і аристолохін, ситосте-
рин, багатоядерні ароматичні
сполуки: аристолохієву кисло-
ту І, аристолохієву кислоту II,
аристолохієву кислоту III, ари-
столохієву кислоту IIІа, дві не-
відомі кислоти (близькі до ари-
столохієвих кислот І і II) і два
їхні метилові ефіри. У траві
хвилівника є алкалоїд аристо-
лохін, аристолохієва кислота, фе-
нолкарбонові кислоти і їхні по-
хідні, флавоноїди, пініт та інші
речовини. Всі частини рослини
містять ефірну олію, до складу
якої входять α-пінен, кадинен,
борнеол, α-терпинеол, ліналілпро-
ніонат, коричний спирт, метил-
нонілкетон.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментальними
дослідженнями встановлено, що
галенові препарати хвилівника
стимулюють роботу серця, роз-
ширюють кровоносні судини,
збуджують дихання, виявляють
сечогінну й відхаркувальну дії,
посилюють менструації. Науко-
во підтверджено також грану-
люючу, епітелізуючу й анти-
мікробну дію хвилівника, його
болезаспокійливі й протисвербля-
чі властивості. Особливо ефектив-
ним є зовнішнє застосування
хвилівника. Відвари з коріння
або трави рослини використо-
вують для промивання ран від
укусів отруйних гадюк і комах,
для компресів при нашкірних
висипах, сверблячці й запрілос-
тях шкіри, фурункулах, гнійних
ранах, виразках та екземах. Для
гоєння ран з успіхом використо-
вують і розтерте свіже листя
рослини. Всередину препарати
хвилівника дають при гіперто-
нічній хворобі (на ранніх ста-
діях), подагрі, водянці, хроніч-
ному кашлі, туберкульозі легень
(на початковій стадії), простуд-
них захворюваннях, атонії шлун-
ка та аменореї.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—настій (1 чайну лож-
ку коріння або трави настояти 2 години
на 300 мл окропу, процідити) по
чверті склянки 3 рази на день до їди;
настойку (3 г трави настояти 7 днів
на 100 мл горілки, процідити) по
20 крапель 3—4 рази на день.
ЗОВНІШНЬО— відвар (1 чайна ложка
коріння або 2 столові ложки трави
на 200 мл окропу, варити 30 хвилин)
для компресів та промивань. Хви-
лівником, який належить до отруйних
рослин, користуватися треба обереж-
но, не перевищуючи допустимих доз
(високі дози викликають геморагічний
нефрит, гастроентерит, менорагії, а
при вагітності можуть спричинити
аборт).
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хвойник —
дводомна рослина родини ефед-
рових. Те саме, що й ефедра
двоколоса.

1180
ХВОЩ ПОЛЬОВИЙ
хвощ полевой
Equisetum arvense —
багаторічна трав'яниста, 15—
40 см заввишки рослина родини
хвощевих. Має бурувато-чорне
розгалужене кореневище, у вуз-
лах якого утворюються кулясті
бульбочки. Стебла двох типів:
весняні — спороносні і літні —
безплідні. Спороносні пагони ро-
жево-бурі, соковиті, членисті, не-
розгалужені, з'являються напро-
весні і несуть на верхівках
яйцевидно-циліндричні колоски з
спорофілами, у спорангіях яких
утворюються спори. Після виси-
пання спор спороносні пагони
відмирають і рослина розвиває
яскраво-зелені кільчасторозгалу-
жені безплідні стебла з 6—12
ребрами і косо догори спря-
мованими багатогранними, зде-
більшого нерозгалуженими гілоч-
ками. Листки лусковидні, розмі-
щені кільцями, зростаються у
піхви; піхви листків на спо-
роносних стеблах дзвониковидно
потовщені, з 8—12 чорно-бурими
зубцями, на безплідних — вузь-
кодзвониковидні, знизу світло-
зелені, зверху — з темно-бурими
трикутноланцетними зубцями і
білою облямівкою на них (зубці
піхов на бічних гілочках у кіль-
кості 4—5, відігнуті). Спороно-
сить у березні — квітні.
Поширення. Хвощ польовий рос-
те по всій території України як
бур'ян на полях, луках, лісових
розсадниках, лісосіках.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використову-
ють траву хвоща (Herba Equiseti),
яку заготовляють влітку (чер-
в е н ь — серпень), зриваючи її ру-
ками, зрізуючи ножем чи серпом
або скошуючи косою, якщо за-
рості суцільні (в останньому
випадку сировину перед сушін-
ням перебирають, відкидаючи до-
мішки, в тому числі й нелі-
карські види хвоща). Сушать тра-
ву в затінку на вільному по-
вітрі, розстилаючи тонким (5—
7 см) шаром на папері або
тканині. Сухої трави виходить
20% . Готову, сировину зберіга-
ють у сухому добре провітрю-
ваному приміщенні. Строк при-
датності —4 роки. Трава хвоща
є у продажу в аптеках.
Хімічний склад. Трава хвоща
містить до 25% кремнієвої кис-
лоти (як у вільному вигляді,
так і у вигляді водорозчинних
солей), флавоноїди: еквізетрин,
лютеолін-7-глюкозид, ізоквер-

цитрин, лютеолін, кемпферол-7-
диглікозид, кемпферол-3-гліко-
зид; сапонін еквізетонін (близь-
ко 5%), алкалоїди (сліди), ду-
бильні, смолисті й гіркі речови-
ни, ситостерол, диметилсульфон,
органічні кислоти (аконітова, ща-
влева, яблучна, лінолева), ві-
тамін С (до 190 мг% ) і каротин
(до 4,7 мг% ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
хвоща польового виявляють ба-
гатобічну терапевтичну дію: сечо-
гінну, кровоспинну, протизапаль-
ну та ремінералізуючу. Завдя-
ки великій кількості силікатів
у хвощі польовому він викли-
кає активну проліферацію спо-
лучної тканини, стимулює про-
цеси петрифікації туберкульоз-
них вогнищ, особливо у ле-
геневій та нирковій тканинах,
утримує в сечі рівновагу між
колоїдами та кристалоїдами і
тим самим заважає утворенню
сечових каменів. Як сечогінний
засіб хвощ польовий застосову-
ють per se або у складі сечо-
гінних чаїв при застійних яви-
щах серцевого походження (по-
роки серця, серцева недостат-
ність), при захворюваннях сечо-
вивідних шляхів (пієліти, цисти-
ти, уретрити) та при ексуда-
тивному плевриті. Добрий тера-
певтичний ефект одержують при
лікуванні атеросклерозу судин
серця і головного мозку, сечо-
кам'яної хвороби, уражень ка-
пілярних судин, а також тубер-
кульозу легень і шкіри в про-
цесі їхньої хіміотерапії. Як ре-
мінералізуючий засіб хвощ польо-
вий призначають людям похило-
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го віку (кількість кремнію в ор-
ганізмі зменшується прямопро-
порційно старінню). Важливе зна-
чення має хвощ польовий і як
кровоспинний засіб. Застосуван-
ня його як кровоспинного засобу
показане і дає добрий терапев-
тичний ефект при маткових, ле-
геневих, носових і гемороїдаль-
них кровотечах. Позитивний те-
рапевтичний ефект спостерігаєть-
ся й при кровотечах з сечових
шляхів, зумовлених механічни-
ми факторами {пісок, камені).
Успішно застосовують препара-
ти хвоща при гострому і хро-
нічному отруєнні свинцем (де-
зинтоксикаційну дію хвоща до-
ведено експериментально) та при
дизентерії, Заслуговують на ува-
гу й відомості про те, що хвощ
стимулює функцію кори над-
ниркових залоз і тому його
корисно вживати при аддісоно-
вій хворобі. Широко використо-
вують препарати хвоща польо-
вого і в народній медицині.
Крім усіх вищезазначених ви-
падків, їх вживають і при жовч-
нокам'яній хворобі, подагрі, рев-
матизмі, запаленні сідничного
нерва, підвищеному тиску крові,
при легких і середніх формах
цукрового діабету. Не менше
цінують хвощ польовий і як
зовнішній засіб, застосовуючи
його у формі настою: полоскан-
ня при стоматитах і тонзилі-
тах; втягування вранці у ніздрі
при озені; спринцювання піхви
при білях у жінок; примочки при
хворобах шкіри (стригучий і
сверблячий лишай, екзема), на
гнійні рани і фурункули; ванни
і припарки при виразці гомілки;
сидячі ванни при нирковокам'я-
ній хворобі і болях у ділянці
сечового міхура; примочки і про-
тирання обличчя при жирній і
пористій шкірі. Настій з трави
хвоща польового входить до
складу інгредієнтів для приго-
тування протиастматичної мікс-
тури за Трасковим (Mixture an-
tiasthmatica Trascovi). Траву хво-
ща польового використовують і
в гомеопатії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—відвар трави (20 г,
або 4 столові ложки сировини на
200 мл окропу) по половині чи
третині склянки 2—3 рази на день
через 1 годину після їди; рідкий
екстракт хвоща польового (Extractum
Equiseti arvensis fluidi) no половині
чайної ложки 3—4 рази на день;
свіжий сік по 1 столовій ложці
3 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — полоскання, протиран-
ня, компреси, примочки, спринцюван-
ня настоєм (2 столові ложки сиро-
вини заливають двома склянками окро-
пу і настоюють у термосі ніч); си-
дячі ванни, до яких додають відвар
4 ложок трави в 1 л води. Не можна
вживати хвощ польовий при нефри-
тах і нефрозах.

1181
ХЛОПУШКА —
гіллястий листопадний кущ ро-
дини бобових. Те саме, що й мі-
хурник деревовидний.

1182
ХМЕЛИНКА —
однорічна безхлорофільна пара-
зитна рослина родини повити-
цевих. Те саме, що й повитиця
європейська.

1183
ХМІЛЬ ЗВИЧАЙНИЙ
хмель обыкновенный
Humulus lupulus —
багаторічна трав'яниста рослина
родини шовковицевих. Стебло
витке, гранчасте, горбкувато-шор-
стке, 3—6 м завдовжки. Листки
черешкові, супротивні, зверху
темно-зелені, гострогорбкувато-
шорсткі, зісподу блідіші, з жов-
тими залозками і розсіяними
волосками по жилках; нижні
листки округлі або яйцевидні,
з серцевидною основою, лапчас-
то-З-5-лопатеві або надрізані, з
яйцевидними, загостреними, ве-

ликопилчастими лопатями, верх-
ні — цілі і на гілках з жіночими
суцвіттями чергові. Квітки одно-
статеві, дводомні, в дихазіях,
зібраних у чоловічих особин
волотюватими, а в жіночих —
головчастими колосовидними су-
цвіттями; жіночі колоси яйце-
видні або видовжені, ясно-зе-
лені, 2—3 см завдовжки, на
ніжках, одиничні або частіше
зібрані гроном, пониклі або звис-
лі. Оцвітина чоловічих квіток
жовтувато-зелена, п'ятирозділь-
на, з видовженими відстовбур-
ченими або відігнутими част-
ками. Оцвітина жіночих кві-
ток малопомітна, дзвоникувата,
після цвітіння однобічно-плів-
часто-розросла і основою охоп-
лює плід, з яким разом і опадає.
Плід — яйцевидний стиснений, бі-
лувато-сірий, по краю кілюва-
тий горішок. Цвіте з червня
до серпня, плоди дозрівають
у вересні.
Поширення. Хміль звичайний рос-
те по всій території України на
більш-менш вологих місцях, по
берегах боліт, на узліссях, се-
ред чагарників. У спеціалізованих
господарствах, переважно в пів-
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нічній частині України, його
культивують як технічну рос-
лину.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
жіночі суцвіття — «шишки» (Stro-
buli Humuli lupuli, синонім —
Strobuli Lupuli) і лупулін (Lupu-
linum, синонім — Glandulae Lupu-
li). Останній являє собою залозки
у вигляді ясно-жовтого порошку,
що міститься на внутрішній по-
верхні лусочок жіночих суц-
віть — «шишок». Ці залозки, які
називаються ще хмельовим бо-
рошном, на час вистигання пло-
дів легко осипаються. Супліддя
«шишки» заготовляють у сере-
дині серпня, коли вони набу-
вають зеленаво-жовтого забарв-
лення (пізніше вони стають бу-
руватими, сухими і після сушін-
ня розсипаються), зриваючи їх
разом з плодоніжками руками,
і швидко сушать у затінку на
вільному повітрі, розстеливши
тонким шаром на папері чи
тканині. Сухих суплідь виходить
20% . Готову сировину пакують
у паперові мішки і зберігають
у сухих прохолодних приміщен-
нях.
Хімічний склад. «Шишки» хмелю
містять ефірну оЛію (0,2—1,7% ),
від 5 до 20% гірких речовин
(гумулон, лупулон та ін.), холін,
аспарагін, органічні кислоти (ва-
леріанова, ізовалеріанова, р-амі-
нобензойна), лейкоантоціанідини
та естрогеннодіючі речовини. Лу-
пулін містить ефірну олію (1 —
3% ), гіркі (близько 5% ) і смо-
листі (50—70% ) речовини, жов-
тий пігмент, холін, гіпоксантин,
аденін, дитерпен когумулон, це-
ратинову й ізопропілакрилову
кислоти та алкалоїдоподібну ре-
човину з наркотичною дією. У
складі ефірної олії є сесквітер-
пен гумулен (15—20% ), сескві-
терпеновий спирт лупаренол, ке-
тон лупарон, від 30 до 50% алі-
фатичних терпенів (мірцен, фар-
незен та ін.), складні ефіри
спирту мірцєнолу (30 — 40% ), алі-
фатичні терпенові спирти гера-
ніол і ліналоол та лупанон-фе-
ноловий ефір, який при гідро-
лізі дає ізовалеріанову кислоту
і фенол.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
хмелю заспокоюють нерЕову си-
стему, підвищують діурез, мають
протизапальні, противиразкові,
капілярозміцнюючі, гіпосенсибі-
лізуючі і болетамувальні власти-
вості, регулюють жировий, мі-
неральний і водний обмін в ор-
ганізмі, збуджують апетит і по-
ліпшують травлення, активно
впливають на процеси регене-
рації в епідермісі шкіри, в сли-
зових оболонках, покращують
життєдіяльність волосяних луко-
виць, виявляють бактерицидну

й фунгіцидну дію, мають естро-
генну активність. Прописувати
їх доречно у разі безсоння,
нервового виснаження, вегетосу-
динної дистонії, клімактеричних
розладів, аменореї, гіпоменстру-
ального синдрому на грунті естро-
генної недостатності яєчників,
альгодисменореї та гіпергалактії
(для припинення лактації). По-
зитивний терапевтичний ефект
спостерігається й при лікуванні
пієлонефриту і циститу (особли-
во при поєднанні хмелю з інши-
ми лікарськими рослинами), при
хворобах печінки, що супрово-
дяться жовтяницею, й селезінки
(як болезаспокійливий засіб). У
народній медицині, крім того,
препарати хмелю з успіхом за-
стосовують як засіб, що поліп-
шує серцево-судинну діяльність,
особливо при міокардиті, як гір-
кий ароматичний засіб для підви-
щення апетиту й поліпшення
травлення, при нирковокам'яній
хворобі, простатиті, скрофульо-
зі, виразці гомілки (в останньому
випадку терапевтичний ефект
можна посилити одночасним міс-
цевим застосуванням настою «ши-
шок» у вигляді вологих компре-
сів). «Шишки» хмелю входять до
складу інгредієнтів для приготу-
вання заспокійливого чаю. Спир-
товий екстракт «шишок» хмелю
є складовою частиною препара-
ту уролесану (див. статтю Морк-
ва дика), настойка — валоседану
(виробляють у ЧССР), ефірна
олія — валокордину (виробляють
в НДР). Використовують хміль
і як зовнішній засіб. Мазь вжи-
вається для лікування болісних
виразок, які погано загоюються,
лишаїв, раку шкіри, при ревма-
тизмі, різних захворюваннях су-
глобів та при ушибах. Настій
«шишок» застосовують для ком-
пресів на забиті місця і при
надмірній жирності шкіри, для
миття голови при облисінні.
«Шишки» хмелю використовують
і в гомеопатії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій «шишок» (2
столові ложки сировини на 500 мл
окропу, настояти 2 години, проці-
дити) по півсклянки 4 рази на день
до їди; настойку «шишок» (готують
на 40% -ному спирті або горілці у
співвідношенні 1:4) по 5—7 крапель
зранку і ввечері до їди; лупулін по
0,1—0,2 г 2—3 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — мазь з подрібнених на
порошок «шишок» для змащування ура-
жених ділянок тіла (готують на смаль-
ці у співвідношенні 1:4); настій для
компресів і обмивань (3 чайні ложки
подрібнених «шишок» на 200 мл окропу,
настоюють до охолодження, процід-
жують). Хмелем, який належить до
отруйних рослин, користуватися тре-
ба обережно, не перевищуючи до-
пустимих доз. При передозуванні га-
ленових препаратів хмелю можливі
побічні явища: нудота, блювання, болі
в ділянці живота, головний біль,
відчуття загальної втоми і слабості.

1184
ХОЛОДОК ЛІКАРСЙКИЙ,
спаржа;
спаржа лекарственная
Asparagus olficinalis —
дводомна багаторіча трав'янис-
та рослина родини аспарагусо-
вих. Стебло циліндричне, голе,
гладеньке, пряме або вгорі не-
рідко поникле, 30—125(150) см
заввишки, з багатьма косо до-
гори спрямованими гілками.
Листки спіральні, лускаті, при
основі — з короткою шпоркою,
з голчастими або шиловидними
(1—3 см завдовжки), так зва-
ними кладодіями, зібраними пуч-
ками по 3—6, у пазухах. Квітки
одностатеві, різновеликі (жіночі
удвоє менші за чоловічі), роз-
міщені поодинці або по дві в
пазухах листків на довгих (5—
12 см) звислих квітконіжках,
які посередині або вище мають
зчленування; оцвітина проста,
правильна, білувата чи жовтаво-
зелена, зрослопелюсткова, дзво-
никувато-лійкувата, глибокоше-
стироздільна. Плід — куляста, це-
гляного кольору ягода. Цвіте у
червні — липні.
Поширення. Холодок лікарський
росте по всій території України
на заплавних луках, трав'яни-
стих місцях, серед чагарників,
у світлих лісах, інколи на полях
та на межах.
Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
кореневища з коренями (Radix
et rhizoma Asparagi), траву (Herba
Asparagi), плоди (Fructus Aspara-
gi) і молоді м'ясисті, ще не
позеленілі паростки стебел. Па-
ростки зрізають напровесні, по-
ки вони ще не повилазили з
грунту (в цей час вони ще
білі, м'які і ніжні) і використо-
вують свіжими для приготуван-
ня різноманітних страв. Траву
збирають під час цвітіння росли-
ни, зрізуючи молоді зелені роз-
галуження, і сушать у затінку,
розстилаючи тонким шаром на
тканині чи папері. Сухої трави
виходить 25% . Кореневища з ко-
ренями заготовляють восени: їх
викопують, обтрушують від зем-
лі, миють, ріжуть на куски і
сушать під укриттям на вільно-
му повітрі, а при несприятливих
погодних умовах — у теплому
приміщенні або в сушарці при
температурі до 45°. Плоди зби-
рають у зрілому стані. Корене-
вища і корені холодку офіци-
нальні у Венесуелі, Мексіці, Пор-
тугалії та Франції. Есенцію з сві-
жих пагонів холодку використо-
вують у гомеопатії.
Хімічний склад. Кореневища і
корені холодку містять аспара-
гін; стероїдні сапоніни, кумарин,
вуглеводи (до 3,1% ), ефірну олію
(сліди), каротиноїди (фізамін, кап-
сантин) і сірковмісну кислоту.
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Трава містить глікозид коніфе-
рин, сапоніни, хелідонову і ян-
тарну кислоти, тирозин і аспа-
рагін. У паростках є аспарагін,
каротиноїди, нікотинова (1 мг%)
і аскорбінова (до 20 мг% ) кис-
лоти, тіамін та рибофлавін. Зрілі
плоди містять цукри (до 36% ),
капсантин, фізамін, алкалоїди
(сліди), яблучну й лимонну ор-
ганічні кислоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментальними
дослідженнями встановлено, що
при внутрішньовенному введен-
ні аспарагіну і екстракту холод-
ку розширюються периферичні
судини, знижується артеріальний
тиск, збільшується амплітуда і
сповільнюється ритм серцевих
скорочень, підвищується сечови-
ділення, покращується функція
печінки. Найкращі результати
спостерігаються при застосуван-
ні холодку як сечогінного за-
собу. Відвар кореневищ з ко-
ренями дають усередину при
пієлонефриті, циститі, сечокам'я-
ній хворобі, аденомі простати,
цирозі печінки, при серцево-
судинних захворюваннях, що су-
проводяться набряками нижніх
кінцівок і асцитом, при подагрі,
ревматизмі й діабеті, як «крово-
очисний» засіб при вуграх, ви-
сипах, золотусі та екземах, як
засіб, що збільшує виділення
молока у матерів, які годують
груддю, та як заспокійливий
засіб при тахікардії й епілепсії.
Замість відвару кореневищ з ко-
ренями можна вживати відвар
трави холодку, але особливо
доречно (за даними Н. Г. Ко-
вальової) відвар трави пропису-
вати при неврозах серця і за-
хворюваннях нирок. Зовнішньо,
у вигляді примочок, відвар ко-
реневищ з коренями використо-
вують для лікування гноячкових
захворювань шкіри. Настій пло-
дів холодку вживають при імпо-
тенції й геморої. Лікувальне
значення (гіпотензивне, заспокій-
ливе і сечогінне) мають і страви,
приготовані з молодих паростків
стебел.

Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар кореневищ з
коренями (1 столову ложку сировини
заливають 500 мл окропу, доводять
до кипіння, кип'ятять 10 хвилин) по
півсклянки 4 рази на день до їди;
відвар трави (2 столових ложки сиро-
вини заливають 500 мл окропу, дово-
дять до кипіння, кип'ятять 5 хвилин)
по півсклянки 4 рази на день до їди;
настій плодів (5 ягід холодку зали-
вають 200 мл окропу, настоюють у
термосі 6—8 годин) по 1 столовій
ложці 3—4 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — примочки з відвару ко-
реневищ з коренями (готують, як у
попередньому прописі).

1185
ХРЕСТОВИЙ КОРІНЬ —
однорічна, рідше дворічна паву-
тинисто-волохата трав'яниста
рослина родини айстрових (склад-
ноцвітих). Те саме, що й кнік
бенедиктинський.

1186
ХРЕСТ-ТРАВА —
багаторічна кореневищна росли-
на родини лілійних. Те саме, що
й вороняче око звичайне.

1187
ХРЕЩАТЕ ЗІЛЛЯ —
багаторічна трав'яниста корене-
вищна рослина родини лілійних.
Те саме, що й вороняче око
звичайне.

1188
ХРЕЩАТИЙ БАРВІНОК —
вічнозелений півкущик родини
барвінкових. Те саме, що й
барвінок малий.
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1189
ХРІН ЗВИЧАЙНИЙ
хрен обыкновенный
Armoracia rusticana —
багаторічна трав'яниста рослина
родини капустяних (хрестоцві-
тих). Має товстий м'ясистий ко-
рінь. Стебло прямостояче, 60—
120 см заввишки, вгорі роз-
галужене, порожнисте, борозен-
часте. Прикореневі листка ве-
ликі, довгасті або видовжено-
овальні, зарубчасті, з серцевид-
ною основою; нижні (стебло-
ві) — перистороздільні; середин-
ні — видовженоланцетні; верх-
ні — лінійні, майже цілокраї.
Квітки двостатеві, правильні, в
багатоквіткових гронах, зібра-
них у волосичте суцвіття; пе-
люстки (їх 4) білі, з корот-
ким нігтиком. Плід — видовже-
ноовальний здутий стручок. Цві-
те у травні — червні.
Поширення. Походження хрону
звичайного невідоме. По всій
території України його культи-
вують як пряно-смакову рослину.
Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують

свіжі корені хрону (Radix Armo-
raciae), які заготовляють восени
і зберігають у льоху у вологому
піску. Корені хрону офіцинальні
у Бразілії, Венесуелі, Парагваї,
Франції та Швейцарії. Вживають-
ся в гомеопатії.
Хімічний склад. Корені хрону
містять вітаміни: С — 250 мг% ,
В1, В2, РР; вуглеводи: пенто-
зани — 3 % , сахарозу —1,5% , глю-
козу, галактозу, арабінозу, кси-
лозу, полісахариди, галактуро-
нову кислоту; тіоглікозиди: си-
нігрин, глюконастурціїн; флаво-
ноїди, сапоніни, гірчичну олію
(0,15—0,21%), мінеральні солі
азоту (7,9 мг% ), калію (579 мг% ),
кальцію (119 мг%), магнію
(35,8 мг% ), заліза (2,03 мг% ), мі-
ді (0,14 мг% ), фосфору (70 мг% ),
сірки (212 мг% ), хлору (18,8 мг% ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Лікувальні власти-
вості хрону пояснюються по-
дразнюючими й стимулюючими
властивостями гірчичної олії, яка
збуджує апетит, посилює секре-
цію залоз шлунково-кишкового
тракту. В медичній практиці сік,
кашку або настій з коренів
хрону призначають при гіпацид-
них гастритах, дискінезіях жовч-
них шляхів за гіпокінетичним
типом, функціональних дуодено-
стазах і атонії кишечника та як
сечогінний засіб при набряках
різного походження (виняток ста-
новлять набряки, пов'язані з нир-
ковою патологією). Є позитив-
ний досвід лікування настоєм

* хрону вірусного гепатиту, що
супроводиться жовтяницею. У

народній медицині, крім того,
сік, кашку або настій з коренів
хрону використовують при каме-
нях у сечовому міхурі, від по-
дагри і ревматизму, при недо-
крів'ї, як ефективний профілак-
тичний засіб від грипу та як
протицинготний засіб. У суміші
з медом хрін використовують
при кропивниці й себореї (в
останньому випадку рекоменду-
ється й настойка коренів на
вині), а в суміші з кислим мо-
локом — при цукровому діабеті
й легких формах гіпертонічної
хвороби. При посиленій розумо-
вій і фізичній праці, авітамінозі .
С і схильності до кровотеч
ефективною вважається настойка
коренів хрону на пиві або вині.
Використовують хрін і як зов-
нішний засіб: свіжий сік хрону
використовують при гніздовій
плішивості (щодня 1—2 рази
на день ділянки облисіння зма-
щують соком і натирають до
порожевіння шкіри цих ділянок)
і гнійному отиті (закапують у
вухо); водним розчином соку
полощуть ротову порожнину і
горло при стоматитах, ангінах
і фарингітах; кашкою з коренів
хрону роблять розтирання при
радикулітах, міозитах, артралгіях,
бронхітах і пневмоніях; настій
з коренів хрону використовують
для примочок і компресів при
піодерміях, гнійних ранах і ви-
разках, для обмивання обличчя
проти пігментних плям і весня-
нок. При пористій і в'ялій шкірі
обличчя роблять маски з кашки
хрону і тертих яблук, взятих
порівну.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (1 столова
ложка тертого хрону на 400 мл
окропу, настояти 1 годину, процідити)
по чверті склянки 4 рази на день
до їди; 500 г тертого хрону заливають
1 л окропу, настоюють 24 години
у щільно закритій посудині, про-
ціджують і одержаний настій вжи-
вають по чверті склянки 3—4 рази
на день до їди при вірусному ге-
патиті з жовтяницею (курс лікуван-
ня —7 днів); тертий хрін з медом
(готують у співвідношенні 4:5) по
1 столовій ложці 3 рази на День
до їди; настойку кореня хрону на
вині (готують у співвідношенні 1:4)
по 1 столовій ложці 2 рази на день
до їди; тертий хрін з кислим молоком
(готують у співвідношенні 1:10) по
1 столовій ложці 3 рази на день
до їди; настойку кореня хрону на
вині або пиві (1 чайна ложка тертого
хрону на 200 мл вина або пива) по
1 чайній ложці 3 рази на день
протягом тривалого часу. Слід пам'я-
тати, що великі дози хрону можуть
спричинити подразнення слизової обо-
лонки шлунка й кишок і викликати
збудження нервової системи. При
гастритах з підвищеною кислотністю
шлункового соку, виразковій хворо-
бі шлунка і дванадцятипалої кишки,
ентероколітах, захворюваннях печінки,
нирок і сечовивідних шляхів вжи-
вання хрону протипоказане.
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1190

ХРІННИЦЯ ПОСІВНА,
крес-салат;
клоповник посевной
Lepidium sativum —
однорічна трав'яниста гола рос-
лина родини капустяних (хресто-
цвітих). Стебло прямостояче, 20—
40 см заввишки, у верхній части-
ні розгалужене. Прикореневі
листки перистороздільні, з обер-
ненояйцевидними суцільними або
надрізаними гострими сегмента-
ми. Стеблові листки чергові, че-
решкові або сидячі (верхні), при
основі звужені або закруглені;
нижні листки перисті або дві-
чіперисті, з зубчастими сегмен-
тами, серединні — трироздільні,
верхні — лінійні, гострі. Квітки
правильні, двостатеві, 4-пелюст-
кові, зібрані у прості видовжені
грона; віночок білий або черво-
нуватий. Плід — округло-оваль-
ний стручечок. Цвіте з травня
до липня.
Поширення. В дикому стані хрін-
ниця посівна не зустрічається.
Походить з Ірану, Середнього
і Близького Сходу. № території
України хрінницю культивують
як овочеву рослину. Зрідка зу-
стрічається здичавілою по за-
бур'янених місцях.
Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
прикореневе листя, молоді паго-
ни у фазі початку стрілкуван-
ня і насіння хрінниці. Листя і
пагони вживають у сирому ви-
гляді як салат, у суміші з інши-
ми салатами, з бутербродами, як
приправу до м'ясних страв і
супів тощо. Рослина неофіци-
нальна.
Хімічний склад. У надземній
частині хрінниці посівної є ас-
корбінова кислота і каротин (у
свіжому листі відповідно 130 і
4,8 мг% ), токофероли, рибофла-
він, флавоноїди (глікозиди кемп-
феролу і кверцетину), гірчична
олія (0,1% ), ізотіоціанати (бен-
зилглюкозинолат, 2-фенілетил-
глюкозинолат; у гідролізаті: бен-
зальдегід, бензиловий спирт, фе-
нілацетонітрил, бензилізотіоціа-
нат, бензилтіоціанат 3-фенілпро-
піонітрил, 2-фенілетилціанід, то-
луол, бутилацетат, етилбензол,
2-метилбутанол, пентан-1-ол, сти-
рол, цис-3-гексен-1-ол) макро-
і мікроелементи (калій, кальцій,
залізо, фосфор, йод і ін.). На-
сіння хрінниці містить тритер-
пеноїди кукурбітацини, стероїди:
β-ситостерин, Δ5-авенастерин,
кампестерин, 24-метиленхолесте-
рин, холестерин, стигмастерин;
ізотіоціанати: алілглюкозинолат,
2-фенілетилглюкозинолат, бен-
зилглюкозинолат і глюкотропео-
лін, у гідролізаті — бензилціанід,
бензальдегід, бензиловий спирт,
бензилізотіоціанат, алілізотіоціа-
нат, бензилтіоціанат, 2-феніл-

етилціанід, ацетон, ксилол, 2-
метилбутан-1-ол, етилтолуол,
пентан-1-ол, стирол, ізобутилбен-
зол, метилбензоат, бензилметил-
сульфід, бензилмеркаптан; слиз,
у складі якого є ксилоарабан,
целюлоза, полісахарид кислотно-
го характеру, L-арабіноза, D-кси-
лоза, D-галактоза, L-рамноза, D-
галактуронова і 4-0-метил-D-глю-
конова кислоти; жирну олію,
до складу якої входять кислоти:
олеїнова, ліноленова, ейкозено-
ва, пальмітинова, лінолева, еру-
кова, стеаринова, ейкозадієнова,
бегенова, пальмітолеїнова та мі-
ристинова.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Широта лікувально-
го діяння хрінниці незначна.
Вона виявляє антибактеріальну
і діуретичну дію, поліпшує трав-
лення. При систематичному її
вживанні покращується сон і
знижується артеріальний тиск.
В дієтичному харчуванні хрін-
ницю використовують як проти-
цинготний засіб, при гіпо- та
авітамінозах В. Мазь із насіння
хрінниці використовуть для лі-
кування гнійних ран, золотуш-
них виразок та корости.
Лікарські форми і застосування.
ЗОВНІШНЬО — мазь (готують з ви-
сушеного потовченого насіння і смаль-
цю у співвідношенні 1:5) для зма-
щування уражених ділянок тіла.

1191
ЦАРСЬКА СВІЧКА —
дво- або однорічна трав'яниста
повстисто-опушена рослина ро-
дини ранникових. Те саме, що
й дивина ведмежа.

1192

ЦАРСЬКІ ОЧІ —
багаторічна кореневищна трав'я-
ниста рослина родини білозеро-
вих. Те саме, що й білозір
болотний.

1193

1194

ЦИБУЛЬКА ГУСЯЧА —
невелика (10—30 см заввишки)
багаторічна цибулинна гола рос-
лина родини лілійних. Те саме,
що й зірочки жовті.
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1195
ЦИБУЛЯ ВЕДМЕЖА,
левурда, черемша;
лук медвежий
Allium ursinum —
багаторічна трав'яниста цибулин-
на рослина родини лілійних.
Цибулина довгаста, 2—5 см зав-
довжки, обгорнута прозорими бі-
луватими оболонками. Стебло
{квіткова стрілка) безлисте, пря-
ме, (15)—20—40 см заввишки, три-
гранне або напівциліндричне, ви-
повнене, за довжиною переви-
щує листя, рідше однакової з
ним довжини, в підземній части-
ні обгорнуте піхвами листків.
Листки (їх 2, рідко 1 або 3)
прикореневі, плоскі, еліптично-
ланцетні, на верхівці загострені,
при основі раптово звужені в
черешок, який дорівнює пластин-
ці або довший за неї, своєю
верхньою блідішою поверхнею
обернені до грунту і мають між
поздовжніми жилками численні
косо спрямовані сполучені жил-
ки. Квітки правильні, двостатеві,
зібрані в суцвіття, що має вигляд
зонтика, оточеного до цвітіння
замкненим, потім розщепленим
на 2—3 яйцевидно-ланцетні за-
гострені листочки покривалом;
оцвітина проста, віночковидна,
сніжно-біла, з 6 лінійно-ланцет-
них листочків. Плід — коробоч-
ка. Цвіте у травні.
Поширення. Цибуля ведмежа рос-
те в тінистих листяних і мішаних
лісах у Карпатах, на Поліссі,
в Лісостепу і в північно-східній
частині Степу. Зникаюча росли-
на, поширення якої інтенсивно
скорочується. Занесена до Чер-
воної книги Української РСР.
Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
стебла з листям (Herba Allii
ursini) і цибулини (Bulbus Allii
ursini). Траву (стебла і листя)
збирають у травні, а цибулини —
після дозрівання насіння. Зібра-
ну сировину (і траву, і цибу-
лини) вживають свіжою (у виг-
ляді салатів, настоїв тощо), а
для тривалого зберігання солять
або маринують, рідше сушать.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Усі частини рос-
лини містять ефірну олію (до
0,07%), аскорбінову кислоту (у
листі 750 мг% , у цибулині —
до 100 мг%), лізоцим. До складу
ефірної олії входять алілсуль-
фіди, алілполісульфіди, пінеко-
лінова кислота, аліїн.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Цибуля ведмежа сти-
мулює виділення шлункового со-
ку і жовчі, посилює перисталь-
тику кишок, знищує анормальну
і сприяє розвитку нормальної
кишкової флори, згубно діє на
гостриків, розширює кровоносні
судини, знижує кров'яний тиск,
збільшує амплітуду і сповільнює

ритм серцевих скорочень, сприяє
розрідженню густих мокрот при
бронхітах, виявляє фітонцидну
активність. Пероральне застосу-
вання цибулі показане при від-
сутності апетиту, порушенні трав-
лення, катарі шлунка і кишеч-
ника (особливо інфекційного по-
ходження), поносі, підвищено-
му тиску крові та атеросклерозі.
Крім того, цибуля ведмежа вва-
жається добрим профілактичним
засобом від цинги, грипу, ди-
зентерії й тифу. Як «крово-
очисний» засіб її вживають при
фурункулах і висипах на шкірі.
Здатність підвищувати апетит і
збуджувати діяльність шлунко-
во-кишкового тракту має і ма-
ринована цибуля. При зовніш-
ньому застосуванні рослини спо-
стерігається протистоцидний,
бактерицидний, фунгіцидний, бо-
летамувальний, протисверблячий,
протисеборейний, кератолітич-
ний і депігментуючий ефект.
Розтерті на кашку цибулини

використовують для лікування
гнійних ран, мікозів, трихомо-
надних кольпітів, корости і гніз-
дової плішивості, для стимулю-
вання росту волосся, для інга-
ляцій з метою профілактики
грипу та для виганяння гостри-
ків (вводять з водою в кліз-
мах).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—листя або цибулини
в салатах по 5—10 г на день; настій
(1 чайну ложку подрібненої на кашку
цибулини настоюють 1 годину на
400 мл холодної кип'яченої води)
по півсклянки 3 рази на день до
їди; 10 потовчених цибулин змішують
з 500 мл кислого молока і прий-
мають по 1 столовій ложці 3—4
рази на день після їди.
ЗОВНІШНЬО — аплікації на ділянки
ураження; інгаляції (кашку з цибу-
лин вводять у ніздрі з ватним там-
поном); клізми (1 потовчену цибули-
ну заливають склянкою окропу, на-
стоюють до охолодження, проціджу-
ють); тампони (потовчену цибулину
загортають у марлю розміром 10Х 10 см,
зав'язують і вводять у піхву на
4—6 годин щодня зранку і ввечері).
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1196
ЦИБУЛЯ ГОРОДНЯ
лук репчатый
Allium cepa —
багаторічна трав'яниста сизува-
то-зелена цибулинна рослина ро-
дини лілійних. Цибулина при-
плюснута, куляста або яйцепо-
дібна, з перетинчастими суціль-
ними жовтими, червонувато-жов-
тими, червонуватими, винно-чер-
воними або рідше білими зов-
нішніми і з м'ясистими внутріш-
німи лусками. Стебло (квіткова
стрілка) безлисте, пряме, 30—80
(100) см заввишки, трубчасте,
за довжиною перевищує листя,
нижче середини здуте, при ос-
нові обгорнуте піхвами листків.
Ластки дворядні, трубчасті, го-
стрі. Квітки правильні, двоста-
теві, зібрані в кулясте, зонти-
ковидне суцвіття, оточене до
цвітіння замкненим, потім роз-
щепленим на 2—4 листочки по-
кривалом; оцвітина проста, ві-
ночкоподібна, зеленувато-біла, з
6 довгастих листочків. Плід — ко-
робочка. Цвіте з червня до
середини серпня.
Поширення. В дикому стані ци-
буля городня невідома. По всій
території України її культиву-
ють як овочеву рослину.
Заготівля і зберігання. З ліку-
вальною метою використовують
свіжі цибулини (Bulbus cepae,
синонім — В. Allii серае).
Хімічний склад. Цибуля город-
ня містить ефірну олію (0,005—
0,15%), вітамін С (18—33 мг%),
рибофлавін (0,02 мг% ), тіамін
(0,05 мг% ), каротиноїди (4 мг% ),
фітинову, тіоціанову, лимонну
і яблучну кислоти, n-пропил-
меркаптан, цукри (глюкоза, фрук-
тоза, сахароза, мальтоза), фла-
воноїди (епіреозид, кверцетин-
3-глюкозид, кверцетин-3, 4-диглю-
козид, кверцетин-7, 4-диглюко-
зид), сполуки калію, заліза, мар-
ганцю, цинку, кобальту. Ефірна
олія цибулі складається голов-
ним чином із алілпропилдисуль-
фіду і вищих сульфідів.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Цибуля городня сти-
мулює секреторно-моторну функ-
цію шлунка і кишок, виявляє
фітонцидну і глистогінну актив-
ність, діє як протисклеротич-
ний, гіпоглікемічний і холере-
тичний засіб, збільшує вироб-
лення сперми і збуджує ста-
тевий потяг. Зважаючи на це,
її можна з успіхом вживати
(свіжою, як наїдок, або у ви-
гляді настою) при захворюван-
нях травного каналу (коліт із
запорами, атонія кишок, понос),
авітамінозах, для профілактики
і лікування атеросклерозу і гі-
пертонічної хвороби, у разі цу-
крового діабету, гіпертрофії про-
стати, зниженої статевої потен-
ції, від глистів (виганяє аскари-
ди і гострики). Хорошим засо-
бом від кашлю, бронхіту, кок-

люшу і атеросклерозу є свіжий
сік цибулі, змішаний з медом.
Спиртову витяжку з цибулі
(алілчеп), яка є у продажу в ап-
теках, призначають всередину
при атонії кишечника і поносах,
для зменшення явищ атероскле-
розу. Свіжа цибуля і виготовле-
ні з неї препарати протипока-
зані при захворюваннях шлун-
ково-кишкового тракту. Не ре-
комендується споживати свіжу
цибулю у великих кількостях
при серцево-судинних захворю-
ваннях. Використовують цибулю
і як зовнішній засіб. Кашку
із свіжої цибулини використо-
вують від грипу і при трихо-
монадному кольпіті (вкладають
тампончики у ніздрі й піхву);
для лікування мікозів, дермати-
тів від укусів комах, гніздової
плішивості і дифузного випадан-
ня волосся, для прискорення
росту волосся, видалення мо-
золів і бородавок (аплікації на
ділянки ураження); у випадку
ангін, нагноювальних захворю-
вань бронхів і легень, гострих
абсцесів легень (інгаляції). Со-
ком свіжої цибулини лікують
висівковидний лишай обличчя,
інфекційні грибкові тріщини ку-
точків рота (змащують 2—3 рази
на день), виводять веснянки (про-
тирають ділянки шкіри з веснян-
ками). Спечену і доведену до
м'якого стану цибулину прикла-
дають до фурункулів, повторюю-
чи процедуру 2 рази на день.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — алілчеп (Allilcepum)
по 15—20 крапель 3 рази протягом
кількох днів при атонії кишечника
і проносах або по 20—30 крапель
З рази на день протягом 3—4 тижнів
при атеросклерозі; настій (2—3 по-
дрібнені цибулини заливають двома
склянками теплуватої води, настою-
ють 7—8 годин, проціджують) по
чверті склянки 3 рази на день до
їди; сік з медом (готують у спів-
відношенні 1:1) по 1 чайній ложці
3 —4 рази на день; одну невелику
цибулину з'їдати щовечора при гі-
пертрофії передміхурової залози; одну
подрібнену цибулину настоюють 8 го-
дин на 250 мл холодної кип'яченої
води, проціджують і вживають зран-
ку натщесерце при глистяній інва-
зії (так повторюють 3—4 дні підряд).
ЗОВНІШНЬО — інгаляції: хворого на-
кривають з головою складеною вдвоє
простинею і підносять до обличчя
тарілку з кашкою цибулі на 10
хвилин (курс лікування при гострих
абсцесах легень —30—40 днів, після
місячної перерви його повторюють);
при трихомонадному кольпіті потер-
ту цибулю кладуть у клаптики марлі
розміром 10×10 см, зав'язують і вкла-
дають у піхву на 8— 10— 12 годин
(обов'язково під наглядом лікаря!);
при грипі потерту цибулю кладуть
у клаптики марлі розміром 3×3 см,
зав'язують і вкладають у ніздрі на
15 хвилин вранці, вдень і ввечері.

1197
ЦИКЛАМЕН ЄВРОПЕЙ-
СЬКИЙ,
фіалка альпійська;
дряква европейская
Cyclamen vernum, синонім С.
europaeum —
багаторічна трав'яниста, до 15 см
заввишки рослина родини пер-
воцвітих. На кінці короткого
або видовженого кореневища має
приплюснуто-кулясту бульбочку,
вкриту пробкоподібним шаром.
Листки прикореневі, здебільшо-
го вічнозелені, прості, з серце-
видною або круглою, при основі
глибоковиїмчастою, цілокраєю
або рідкозубчастою пластинкою
на довгому черешку, 12—20 см
завдовжки. Квітки правильні, дво-
статеві, великі, пазушні, оди-
ничні, на квітконіжках, майже
рівних листкам або в 1,5 раза
довших за них; віночок кармі-
ново-червоний, з короткою, май-
же кулястою трубочкою і п'яти-
роздільним відвернутим відги-
ном. Плід — коробочка. Цвіте з
серпня до жовтня.
Поширення. Батьківщина цикла-
мена європейського — гори Се-
редньої Європи, Балканський пів-
острів. На території УРСР (пе-
реважно на Правобережжі) куль-
тивується в умовах відкритого
грунту як декоративна рослина,
інколи дичавіє.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
свіжі бульби цикламена (Tubera
Cyclaminis), які заготовляють во-
сени і зберігають у льоху у
вологому піску. Рослина нео-
фіцинальна.
Хімічний склад. Бульби цикла-
мена містять сапонін цикламін,
який при гідролізі розщеплю-
ється на аморфний сапогенін
цикламіретин і цукор; леулозин,
циклозу, декстрозу, пентозу та
полісахарид цикламозин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментами
встановлено, що препарати цик-
ламена виявляють протистоцид-
ну активність, а за дією на
серце схожі на препарати на-
перстянки. В гомеопатії цикла-
мен використовують при роз-
ладах шлунково-кишкового трак-
ту та при простудних захворю-
ваннях. У народі цю рослину
визнають як засіб, що допома-
гає при порушеннях менструа-
цій і пов'язаних з ними нерво-
вих розладах, при невралгіях,
порушеннях травлення, коліках
внаслідок метеоризму та при
ревматичних болях. Використо-
вують рослину і як зовнішній
засіб. Особливо ефективним вва-
жається застосування цикламе-
на при головних болях простуд-
ного характеру, фронтитах і гай-
моритах. Хворому, який сидить
із закинутою назад головою,
вводять піпеткою в ніздрі по
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2 краплі свіжого процідженого
соку і в такому положенні за-
лишають його на 5 хвилин, слід-
куючи за тим, щоб дихав він через
ніс. Після цього хворому треба
пов'язати голову і лягти у ліжко.
Через 10— 15 хвилин після сеан-
су хворий починає чхати й кашля-
ти, рясно потіє, з ніздрів почи-
нається виділення великої кіль-
кості секрету, що триває добу,
інколи менше. Через деякий час
хворий міцно засинає й прокида-
ється з добрим самопочуттям. По-
товчені бульби прикладають до
ревматичних пухлин і геморой-
них шишок. При білях у жінок
використовують свіжий сік, роз-
ведений водою у співвідношенні
1:10. Треба пам'ятати, що цикла-
мен належить до отруйних рос-
лин. Користуватися ним треба
обережно і обов'язково під на-
глядом лікаря.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—настій (столову лож-
ку дрібно нарізаних бульб настоюють
15 хвилин на 400 мл окропу, про-
ціджують) по третині склянки 3 рази
на день; настойку (готують на 70% -но-
му спирті у співвідношенні 1:10) по
30—40 крапель 2—3 рази на день.
ЗОВНІШНЬО—свіжий сік бульб по
2 краплі в обидві ніздрі.

1198
ЦИКОРІЙ ДИКИЙ,
Петрові батоги;
цикорий обыкновенный
Cichorium intybus —
багаторічна трав'яниста розсіяно-
волосиста, з молочним соком
рослина родини айстрових (склад-
ноцвітих). Стебло прямостояче,
ребристе, 30—120 см заввишки, з
розчепіреними прутовидними гіл-
ками. Прикореневі листки в ро-
зетці, струговидно-перистороз-
дільні або слаболопатеві, біля
основи звужені в черешок: стеб-
лові листки чергові, ланцетні,
гострозубчасті, з широкою осно-
вою, стеблообгортні: верхні —
цілокраї. Квітки двостатеві, в
кошиках, розташованих по 1 — 3
у пазухах листків; віночок голу-
бий, язичковий, з 5 зубчиками.
Плід — сім'янка. Цвіте з липня
до вересня.
Поширення. Цикорій дикий рос-
те по всій території України
вздовж доріг, по канавах, як
бур'ян на засмічених місцях.

Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
корені (Radix Cichorii intybi),
рідше траву цикорію (Herba Ci-
chorii intybi). Траву заготовля-
ють в період цвітіння рослини,
зрізуючи верхівки стебел завдов-
жки 30 см. Зібрану сировину
сушать у затінку на відкритому
повітрі або у добре провітрю-
ваному приміщенні, розстелив-
ши тонким шаром, або у сушар-
ці при температурі до 40°. Сухої
трави виходить 28—29% . Корені
викопують восени, обтрушують
від землі, миють у холодній
воді, звільняють від стебел, роз-
різують, при необхідності, впо-
довж і впоперек і сушать на
відкритому майданчику або у
сушарці при температурі до 50°.
Сухих коренів виходить 25% .
Готову сировину зберігають в
сухих прохолодних приміщен-
нях з доброю вентиляцією.
Хімічний склад. Корені цикорію
містять гіркий глікозид інтибін
(0,032—0,099% ), фруктозу (4,5—
9,5% ), левульозу (10—20% ), пен-
тозани (4,7—6,5% ), холін. У тра-
ві є гіркі речовини лактуцин
і лактукопікрин (сесквітерпено-
ві лактони), тритерпени, кума-
риновий глікозид цикоріїн (у
квітках), аскорбінова кислота,
вітаміни групи В.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Найчастіше галено-
ві препарати цикорію вживають
для збудження апетиту та по-
кращення діяльності органів трав-
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лення, особливо при гастритах,
ентеритах, колітах. Відвар ко-
ріння, крім того виявляє гіпо-
глікемічну дію і використову-
ється при легких формах цукро-
вого діабету, а відвар трави
вважається корисним при холе-
циститі (стимулює виділення жов-
чі) і хворобах нирок (сечогін-
на дія). В експериментах на
тваринах встановлено, що настій
із суцвіть цикорію заспокійливо
діє на центральну нервову си-
стему, збільшує амплітуду і спо-
вільнює ритм серця. Є відомості
про те, що препарати цикорію
виявляють тиреостатичну дію.
Як засіб, що активізує обмін
речовин в організмі, цикорій
використовують при шкірних хво-
робах, пов'язаних з порушен-
ням обміну речовин. Підсмаже-
ний і розмолотий корінь цико-
рію використовують як замін-
ник натуральної кави і цінну
добавку до сурогатів кави з
ячменю тощо.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар (2 столові лож-
ки трави або 1 столову ложку ко-
ріння варять 10 хвилин в 0,5 л води)
по півсклянки 4 рази на день до
іди.

1199
ЦИМІЦИФУГА ДАУРСЬКА,
клопогон даурський;
клопогон даурский
Cimicifuga dahurica —
багаторічна трав'яниста росли-
на родини жовтецевих. Має тов-
сте багатоголове повзуче коре-
невище з великою кількістю шну-
ровидних коренів. Стебла прямо-
стоячі, прості, 100—150 см зав-
вишки, злегка борозенчасті. Стеб-
лові листки чергові, черешко-
ві або майже сидячі (верхнії,
двічі або тричі трійчастоперисто-
роздільні, зісподу з волосками;
частки листків яйцевидні, за-
гострені, перистонадрізані, по
краю великозубчасті. Квітки пра-
вильні, одностатев і , ч а с т і ш е дво-
домні, з подвійною оцв ітиною;

чашолистки (їх 5) п е л ю с т к о -
видні, кремово-білі, рано опадаю-
чі; пелюстки-нектарники вилчас-
тодвороздільні, коротші за чашо-
листки. Плід — збірна листянка.
Цвіте у липні — серпні.
Поширення. Циміцифуга даур-
ська росте на сухих долинних
луках, серед чагарників, по га-
лявинах і узліссях листяних лі-
сів у Приморському і Хабаров-
ському краях.

Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використову-
ють кореневище з коренями (Rhi-
zoma cum radicibus Cimicifugae
dahuricae). Заготівлю сировини
проводять восени. Не підляга-
ють заготівлі молоді рослини.
Повторну заготівлю сировини на
тій самій ділянці дозволяється
проводити не раніше як через
7—8 років. Викопані кореневи-
ща і корені обтрушують від
землі, швидко миють і сушать
у теплому приміщенні, що добре
провітрюється. Штучне сушін-
ня проводять при температурі
40—45°. Строк придатності —2
роки. Аптеки сировину не від-
пускають.
Хімічний склад. Кореневища і
корені циміцифуги містять три-
терпенові глікозиди, сапоніни,
фітостерин, органічні кислоти
(саліцилову, ізоферулову), смо-
листі й дубильні речовини та
інші сполуки.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Настойка циміцифу-
ги заспокійливо діє на централь-
ну нервову систему, знижує ар-
теріальний тиск, поліпшує сер-
цеву діяльність (збільшує амплі-
туду серцевих скорочень без
зміни ритму), підвищує діурез,
розслаблює м'язи кишечника. По-
казаннями до призначення на-
стойки циміцифуги є гіперто-
нічна хвороба 1-ї і 2-ї стадій,
суглобовий ревматизм, астма, бі-
ла гарячка (як заспокійливий
засіб). Побічного впливу на ор-
ганізм при застосуванні настой-
ки циміцифуги не спостеріга-
ється.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— настойку (готують на
70 % -ному спирті у співвідношенні
1:5) по 50 крапель 2—3 рази на день
(курс лікування 30—40 днів).

1200

ЦИТВАРНЕ НАСІННЯ —
півкущик родини айстрових
(складноцвітих). Те саме, що
й полин цитварний.

1201
ЦИТВАРНІ КВІТКИ —
півкущики родини айстрових
(складноцвітих). Те саме, що й по-
лин цитварний.

1202
ЦИТРИНА —
невелике (3—5 м заввишки) вічно-
зелене плодове дерево родини ру-
тових. Те саме, що й лимон.
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1203
ЦМИН ПІСКОВИЙ
цмин песчаный
Helichrysum arепаrіит —
багаторічна трав'яниста, з біло-
повстистим опушенням рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Стебла прямостоячі або вис-
хідні, 15—20 см заввишки, в су-
цвітті розгалужені. Листки чер-
гові, цілісні, цілокраї; нижні лист-
ки видовженооберненояйцевидні,
поступово звужені в черешок,
середні і верхні — сидячі, ланцет-
ні. Квітки дрібні, різнорідні, зібра-
ні в кулясті кошики, що утворю-
ють на верхівках стебел густе
щитковидне суцвіття; крайові
квітки жіночі, трубчасто-нитко-
видні, серединні — двостатеві,
трубчасті, з 5-зубчастим відги-
ном. Обгортки кошиків черепи-
часті, листочки їх жорсткоплів-
часті, лимонно-жовтого, рідше
жовтогарячого кольору. Плід —
сім'янка. Цвіте з червня до
вересня.
Поширення. Цмин пісковий росте
по всій території України в со-
снових лісах, на пісках, степових
схилах, на відслоненнях.
Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб використовують суц-
віття цмину (Flores Helichrysi-
аrепаrіі), які заготовляють на по-
чатку цвітіння рослини (до роз-
кривання кошиків), зриваючи їх
руками або зрізуючи ножицями
так, щоб залишки квітконосів
не перевищували 1 см. Для
відновлення заростей на ділянці,
де провадять заготівлю сировини,
треба залишати 8—10 рослин на
кожні 15—20 м2 площі для насін-

ного розмноження, а повторну за-
готівлю сировини на цій ділянці
дозволяється проводити через рік.
Зібрану сировину розкладають
тонким шаром на папері чи тка-
нині і сушать у затінку. Сухих
суцвіть виходить 33 % . Готову си-
ровину зберігають у сухих, про-
холодних приміщеннях. Строк
придатності — 3 роки. Сушені
суцвіття є у продажу в апте-
ках.
Хімічний склад. У суцвіттях цми-
ну є флавоноїдні глікозиди (кемп-
ферол, саліпурпурозид, ізосалі-
пурпурозид), флавоноїди (нарин-
генін, апігенін), стероїдні спо-
луки, неідентифіковані барвні ре-
човини фенольного характеру,
аскорбінова кислота, вітамін К,
ефірна олія, кумарин скополетин,
смолисті й гіркі речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
цмину сприяють підвищенню жов-
чної секреції, змінюють хімізм
жовчі (зменшують концентрацію
жовчних кислот, підвищують
вміст холатів і білірубіну в жов-
чі), збільшують жовчовиділення,
виявляють протизапальну, анти-
бактеріальну і спазмолітичну дію,
стимулюють секреторну функцію
шлунка і підшлункової залози,
підвищують діурез, діють як кро-
воспинний засіб. Відвар цмину
прописують при хронічних холе-
циститах, холангітах, ангіохолі-
тах, жовчнокам'яній хворобі,
дифузних ураженнях печінки.
Певний терапевтичний ефект
одержують також при розладах
діяльності шлунка, нирковока-

м'яній хворобі, хворобах нирок і
сечового міхура, особливо при
гострому циститі, при утруднено-
му і болісному сечовипусканні та
набряках, пов'язаних з нирковою
недостатністю, при фурункульозі,
у разі запалення сідничного нерва
та невралгії. Настій цмину вико-
ристовують як кровоспинний за-
сіб при гіперполіменореї і матко-
вих кровотечах в результаті дис-
функції яєчників та при фібро-
міомі матки з геморагічним синд-
ромом. Квітки цмину входять до
складу жовчогінних чаїв. Препа-
рати цмину не дають побічних
реакцій навіть при тривалому
застосуванні.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар (10 г, або З
столові ложки сировини на 200 мл
окропу) приймають теплим по півсклян-
ки 2—3 рази на день за 15 хвилин
до їди; екстракт цмину сухий (Extra-
ctum florum Helichrysi arenarii siccum)
no 1г 3 рази на день протягом 2—3 тиж-
нів; фламін (Flaminum) призначають
при хронічних холециститах і гепато-
холециститах по 1 таблетці 3 рази на
день за 30 хвилин до їди, запиваючи не-
великою кількістю теплої води (курс
лікування 10—40 днів); настій (10—20 г
сировини на 200—300 мл окропу, насто-
яти до охолодження) по 1 столовій лож-
ці щогодини до зупинки кровотечі, але
не більше 8— 10 ложок на добу (для лі-
кувальних клізмочок готують відвар з
розрахунку 2—5 г цмину на 200 мл
окропу і вводять по 50 мл 2—3 рази
на день).
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1204
ЧАБЕР САДОВИЙ
чабёр садовый
Satureja hortensis —
однорічна, рідко дворічна рослина
родини губоцвітих. Стебла прямо-
стоячі, 15—35 см, в екземплярів,
що перезимували, до 60 см
заввишки, галузисті, опушені ко-
роткими, але багатоклітинними,
вниз відігнутими волосками, при
основі часто здерев'янілі. Листки
супротивні, майже сидячі, ліній-
но-ланцетні, клиновидно звужені
до основи, цілокраї, здебільшого
тупі, з обох боків або лише зі-
споду розсіянокоротковолосисті,
крапчастозалозисті. Квітки дво-
статеві, неправильні, утворюють
3—5-квіткові пазушні несправжні
кільця, верхні з яких зближені
на кінці стебла та гілок; чашеч-
ка дзвониковидна, зовні розсія-
новолосиста, зелена або лілувата,
з 10 жилками і 5 ланцетними за-
гостреними зубцями, що майже
дорівнюють трубочці; віночок
світло-ліловий, рожевий або бі-
лий, зовні розсіянокоротковоло-
систий, двогубий, з плоскою, виїм-
частою верхньою губою і трилопа-
тевою нижньою, середня лопать
якої виїмчаста. Плід складається
з чотирьох однонасінних горішко-
видних часток. Цвіте у липні-
серпні.
Поширення. Батьківщина чабру
садового — Східне Середзем-
номор'я, Іран. На території Ук-
раїни його культивують як рос-
лину ефіроолійну, пряносмакову
та декоративну.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
траву чабру (Herba Saturejae
hortensis), яку заготовляють в пе-
ріод цвітіння рослини, зрізуючи

всю надземну частину на висоті
10—12 см від поверхні грунту.
Сушать сировину в чистих, добре
провітрюваних приміщеннях або
під укриттям на вільному повітрі,
розстилаючи тонким шаром на па-
пері чи тканині. Після висушу-
вання траву обмолочують і просі-
вають через дротяне сито, щоб
відділити грубі стебла. Сухої
трави виходить 16—17% . Готову
сировину зберігають у добре
закритих банках або бляшанках.
Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава чабру міс-
тить ефірну олію (0,8—2%), ду-
бильні (8—9 % ) і слизисті речо-
вини та смолу. У складі ефірної
олії є карвакрол, парацимол, ди-
пентен, пінен, тимол та інші тер-
пени.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментами
встановлено, що ефірна олія чаб-
ру має бактерицидні й гіпотен-
зивні властивості. У народній ме-
дицині чабер використовують як
засіб, що має в'яжучі, бактерицид-
ні, спазмолітичні, слабкі сечогін-
ні, потогінні, протигнильні й гли-
стогінні властивості. Великі дози
чабру діють абортивно. Особливо
ефективним є застосування чабру
при проносах, катарах шлунково-
кишкового тракту, розладах трав-
лення, блюванні та глистяній ін-
вазії. Зовнішньо чабер використо-
вують при дерматитах від укусів
комах (місця укусів змащують
свіжим соком).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2 сто-
лові ложки сировини на 400 мл окропу,
настоюють 1 годину, проціджують) по
півсклянки 3 рази на день до їди.

1205
ЧАГА—
багаторічний паразитичний гриб
родини гіменохетових. Те саме,
що й березовий гриб.

1206
ЧАЙ КИТАЙСЬКИЙ
чай китайский
Thea sinensis, синонім — Са-
mellina sinensis —
вічнозелений, галузистий, 50—150
см заввишки кущ родини чайних.
Листки чергові, видовжено-оваль-
ні, цілісні, 6—7 см завдовжки,
3,5—4 см завширшки, гострозуб-
часті, зверху темно-зелені, зіс-
поду світло-зелені, з короткою
тупою, іноді роздвоєною верхів-
кою та ширококлиновидною ос-
новою. Квітки правильні, двоста-
теві, 2,5—3 см в діаметрі, пооди-
нокі або по 2—5 в пазухах лист-
ків; пелюстки (їх 5—9) білі,
рідше рожеві. Плід — коробочка.
Цвіте у червні — липні.
Поширення. Батьківщина чаю —
гірські ліси Південного Китаю
та Індокитайського півострова,
В СРСР (Грузія, Азербайджан,
Краснодарський край РРФСР) чай
давно введено в культуру.
Сировина. Вирощують чай за-
ради верхівкових частин пагонів
з 2—3 недорозвиненими листоч-
ками (флешів). Якщо листя і фле-
ші сушать відразу після збирання,
то одержують зелений чай. Щоб
одержати чорний чай, сировину
спочатку піддають ферментації,
а вже потім сушать. Зберігають
чай у добре і щільно закритих
банках або бляшанках.
Хімічний склад. У листі чаю
китайського є дубильні речови-
ни (до 35%), до 5% алкалоїдів
(кофеїн, теофілін, теобромін,
ксантин, аденін, гіпоксантин, іза-
тин та інші), флавоноїди, ефірна
олія, аскорбінова кислота (до
250 мг%), вітаміни В1, В2, К1, Р,
РР, мінеральні солі.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Цілющі властивості
чаю зумовлюються всім комплек-
сом речовин, що в ньому є. Із
чаю в гарячий настій переходить
значна частина наявних фізіоло-
гічно активних речовин, у тому
числі і вітаміни. Червоно-корич-
невий колір і терпкий в'яжучий
смак надають настою головним
чином таніни, а аромат — ефірна
олія (вважається, що ефірна олія,
що створює «букет» чаю, містить
понад 500 хімічних сполук). Сти-
мулюючі властивості чаю зумов-
лені в основному кофеїном. За-
лежно від сорту і способу заварки
чаю склянка міцного напою міс-
тить від 0,02 до 0,1 г кофеїну.
Кофеїн збуджує центральну нер-
вову систему і діяльність серця,
підвищує кров'яний тиск, роз-
ширює судини головного мозку,
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печінки, нирок, посилює діурез.
Зважаючи на це, вживання чаю
корисне при занепаді сил і висна-
женні, стомленні і зниженні ро-
зумової активності. З метою
надання першої допомоги чай да-
ють при отруєннях, що виклика-
ють пригнічення центральної нер-
вової системи, ослаблення серце-
вої діяльності і дихання (отруєння
алкоголем і іншими наркотични-
ми речовинами). Алкалоїди теофі-
лін і теобромін виявляють сла-
бовиражену стимулюючу дію на
центральну нервову систему, але
значно підвищують діурез. Ду-
бильні речовини чаю — катехіни,
які за будовою близькі до віта-
міну Р, сприяють засвоєнню орга-
нізмом аскорбінової кислоти, під-
вищують міцність капілярів,
зменшують проникність їх стінок.
Три склянки чаю покривають до-
бову потребу організму людини
у вітаміні Р. Таніни чаю виявля-
ють в'яжучу і бактерицидну дію,
поліпшують травлення. Через те
чай призначають хворим при гост-
рих проносах і інших розладах
кишкової діяльності. Треба пам'я-
тати, що міцний настій чаю не
рекомендується вживати при під-
вищеній збудливості, безсонні,
органічних захворюваннях сер-
цево-судинної системи, атеро-
склерозі, гіпертонічній хворобі,
глаукомі. Надто' міцний чай не
бажано вживати і цілком здоро-
вим людям, оскільки це може
спричинити перезбудження нер-
вової системи, занепокоєння, при-
скорене серцебиття, відчуття
страху і інші хворобливі явища.
Міцний настій чаю використову-
ють як зовнішній засіб. У вигляді
компресів, примочок і промивань
його застосовують при сонячних
опіках, запаленні очей, як косме-
тичний засіб при в'ялій і сухій
шкірі для очищення і підвищення
її еластичності, зміцнення стінок
дрібних судин, запобігання утво-
ренню підшкірних крововиливів
тощо. Цілющі властивості має і
зелений чай. Настій із зеленого
чаю стимулює кровотворення,
сприяє утворенню протромбіну
в печінці, активізує окислюваль-
но-відновлювальні процеси, нор-
малізує водно-сольовий обмін,
тонізує серцевий м'яз, підвищує
пружність і зменшує проникність
стінок кровоносних судин, зни-
жує артеріальний тиск і кількість
холестерину в крові, поліпшує
самопочуття хворих на атероскле-
роз, ревматизм і хронічний гепа-
тит, діє як радіопротектор (кате-
хіни чаю зв'язують і виводять
з організму стронцій 90, запобі-
гаючи проникненню його у кіст-
ковий мозок), сприяє значному
зменшенню кількості випитої во-
ди у жаркий період року. Вжива-
ють настій із зеленого чаю як про-
філактичний засіб, але в комплек-

сі з іншими ліками він набуває
і лікувального значення. Відвар
зеленого чаю має виражені анти-
мікробні властивості і з успіхом
застосовується при дизентерії, ен-
тероколітах, колітах, диспепсії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій зеленого чаго
(2 чайні ложки сировини на 200 мл
окропу настояти 10 хвилин, процідити)
по 60—80 мл 3 рази на день; 1,5 г су-
хого зеленого чаю заварюють у 1 л
окропу, настоюють і п'ють як чай
для угамування спраги; 100 г сухого зе-
леного чаю заливають 2 л води, настою-
ють 30 хвилин, кип'ятять, періодично
помішуючи, 1 годину, фільтрують, а за-
лишок (заварку) знову заливають 1 л
води, кип'ятять 40 хвилин і фільтрують,
після чого обидва фільтрати змішують,
розливають в чисті пляшки і стери-
лізують. Простерилізований відвар
можна зберігати при звичайній кімнат-
ній температурі 3 місяці, а в холодиль-
нику — до 6 місяців. Приймають його
по 1—2 столові ложки 4 рази на день
за 20—30 хвилин до їди (дітям до 1 року
відвар дозують чайними ложками, а
старшим року —десертними). При го-
стрій дизентерії курс лікування три-
ває 5—10 днів, а при хронічній —
15—20 днів.

ЗОВНІШНЬО — компреси, примочки і
промивання настоєм (1 чайну ложку су-
хого чорного чаю заливають склянкою
окропу, настоюють 5 хвилин, проціджу-
ють, охолоджують до кімнатної темпе-
ратури).

1207
«ЧАЙНИЙ ГРИБ»,
«японський гриб», чайний квас;
«чайный гриб», «маньчжур-
ский гриб»
Medusomyces gisevii —
культура мікроорганізмів; сим-
біоз дріжджів (Saccharomycodes
ludwigii) та оцтовокислих бакте-
рій (Acetobacter aceti subsp xyli-
num). Має вигляд товстої бурува-
то-білої слизової плівки, яка нага-
дує плаваючу медузу на поверхні
рідини. Поверхня «гриба» гла-
денька зверху і волокниста зіспо-
ду. Через місяць від «гриба» від-
діляється тонка ніжна плівка,
яку переносять в окрему банку
для розмноження; можна брати
й невеликі кусочки, вони дуже
швидко розростаються.
Поширення. Вперше «чайний
гриб» почали культивувати в краї-
нах сходу (в Японії, Індії, Індоне-
зії), звідти він поширився на За-
хід (вважають, що це відбулося
під час російсько-японської вій-
ни). Культивується у посудині з
10%-ним цукровим розчином (з
додаванням чайного настою) при
кімнатній температурі та віль-
ному доступі повітря. В умовах
сильного освітлення та низької
температури повітря життєдіяль-
ність «гриба» гальмується. Навес-
ні і влітку він росте значно кра-
ще, ніж восени і взимку.
Сировина. З лікувальною метою
використовують семи-восьмиден-
ний настій культури «чайного
гриба». Дріжджі «гриба» зброд-
жують цукор, утворюючи неве-
лику кількість спирту та вугле-
кислоти, а оцтовокислі бактерії
окислюють спирт до оцтової кис-
лоти. Внаслідок цього одержують
приємний газований освіжаючий
напій, кисло-солодкуватий на
смак. Щоб напій був завжди смач-
ний і мав освіжаючі властивості,
необхідно раз на тиждень проми-
вати «гриб» теплою кип'яченою
водою і тримати в широкій банці,
закритій марлею. Перед вживан-
ням настій виливають з банки,
фільтрують через кілька шарів
марлі і зливають у пляшки, де він
може зберігатися досить тривалий
час, не змінюючи своїх цілющих
властивостей.
Хімічний склад. Настій «чайного
гриба» містить цукри, винний
спирт, вугільну і органічні кисло-
ти (молочна, оцтова, глюконова,
койєва), ферменти, ароматичні ре-
човини, вітамін В2, речовину, по-
дібну до аскорбінової кислоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Цілющі властивості
«чайного гриба» доведено клі-
нічно. Настій «гриба» має анти-
біотичні, протизапальні і знебо-
люючі властивості, знижує арте-
ріальний тиск і рівень холестери-
ну в крові, регулює діяльність
травного каналу. Вживання на-
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стою показане і дає добрий тера-
певтичний ефект при різних фор-
мах бактеріальної дизентерії, при
гастрогенному ентериті (поносі,
викликаному запаленням тонкої
кишки внаслідок недостатнього
сокотворення шлунком), гастро-
генному ентероколіті (запален-
ні товстої і тонкої кишок), ко-
літі дизентерійного походження
та при спастичному коліті у лю-
дей похилого віку. Вважають, що
настій «чайного гриба» є ефектив-
ним засобом у боротьбі з дизен-
терійним бацилоносійством. Як
профілактичний і лікувальний за-
сіб настій «чайного гриба» п'ють
при артеріосклерозі, склерозі, при
гіпертонічній хворобі, ревмокар-
диті і поліартриті, при захворю-
ваннях простудного характеру,
зокрема при катарі верхніх ди-
хальних шляхів. Як зовнішній
засіб настій «чайного гриба» реко-
мендують вживати для полоскан-
ня зіва глотки і ротової порожни-
ни та промивання порожнини но-
са при гострих формах ангіни,
хронічному тонзиліті і при запаль-
них процесах слизової оболонки
рота. Багаторазове тривале полос-
кання зіва швидко усуває місце-
ві і загальні хворобливі явища і
покращує самопочуття хворих.
Уже через день нормалізується
температура тіла, минає біль у
горлі і головний біль; зникають за-
гальна слабкість і гострі запальні
явища в носоглотці та кишках.
Полоскання зіва глотки протягом
багатьох місяців запобігає реци-
дивам ангіни і тонзиліту у осіб, які
часто хворіють на ці недуги. Обе-
режне промивання носової по-
рожнини усуває стійкий хроніч-
ний нежить, а промивання нагноє-
них ран прискорює їх гоєння.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій гриба по пів-
склянки 3—4 рази на день за 1 годину до
їди (при шлунково-кишкових захворю-
ваннях після прийому настою треба
полежати 1 годину на правому боці).
ЗОВНІШНЬО — полоскання і проми-
вання настоєм.

1208
ЧАЙНИЙ КВАС —
культура мікроорганізмів; сим-
біоз дріжджів та оцтовокислих
бактерій. Те саме, що й «чайний
гриб».

1209
ЧАПОЛОЧ ПАХУЧА
зубровка душистая
Hierochloë odorata —
багаторічна трав'яниста корене-
вищна, з приємним запахом рос-
лина родини тонконогових (зла-
кових). Стебла висхідні, голі,
гладенькі, 30—80 см заввишки, з
порожнистими меживузлями і по-
товщеними вузлами. Листки чер-
гові, плоскі, цілокраї, на безплід-
них пагонах лінійні, загострені,
5—6 мм завширшки і до 60 см
завдовжки, зісподу зелені, голі,
зверху — сіро-зелені; на квітко-
носних— лінійно-ланцетні, уко-
рочені (1 — 3 см завдовжки), з
видовженими гладенькими або
шорсткими піхвами. На межі
пластники і піхви є довгий (2—
4 мм) гострий язичок. Квітки дріб-
ні, різнорідні, зібрані в дрібні (3—

5 мм), яйцевидні, трохи стисну-
ті з боків, з полиском, золотисто-
бурі, 3-квіткові (серединні квітки
двостатеві, бічні — чоловічі) ко-
лоски, що утрорюють на верхів-
ці стебла яйцевидну розлогу во-
лоть з тонкими гладенькими гі-
лочками. Колоскові луски шипу-
ваті, по краю з довгими війками.
Нижні квіткові луски в чоловічих
квітках шкірясті, по краю вій-
часті з коротким остюком, що ви-
ходить біля верхівки або із сере-
дини . спинки. Плід — зернівка.
Цвіте у травні — червні.
Поширення. Чаполоч пахуча росте
переважно на Поліссі та в Лісо-
степу в соснових і мішаних лісах,
на пісках, лісокультурних пло-
щах, вирубках і галявинах.
Заготівля і зберігання. З лікуваль-
ною метою використовують тра-
ву чаполочі (Herba Hierochioe),
яку заготовляють після цвітіння
рослини, зрізуючи листки й без-
плідні пагони серпом або ножем
вище прикореневих буруватих
листків. Після видалення квітко-
вих волотей траву сушать у затін-
ку на вільному повітрі або на го-
рищі (розкладають тонким шаром
на папері чи тканині або зв'язують
у невеликі пучки й підвішують).
Сухої трави виходить 50 % . Строк
придатності — 2 роки. Рослина не-
офіцинальна.
Хімічний склад. Трава чаполочі
містить кумарин (0,2% ), який на-
дає їй ароматичного запаху, р-ку-
марову, ферулову й мелілотову
кислоти. Дані про наявність у рос-
лині алкалоїдів сумнівні.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У народній медицині
настій з трави чаполочі викорис-
товують як засіб, що збуджує апе-
тит і покращує травлення. Траву
чаполочі широко використовують
у лікеро-горілчаній промисло-
вості для ароматизації вин і при
виготовленні безалкогольних на-
поїв «Горіховий», «Ала-Тоо»,
«Спринт».
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 столо-
ву ложку сировини настоюють 30 хви-
лин на склянці окропу в закритій по-
судині) по 1 столовій ложці 3—4 рази
на день за 10—15 хвилин до іди.

1210
ЧАРІВНА ЛІЩИНА —
невелике дерево або кущ родини
гамамелідових. Те саме, що й га-
мамеліс віргінський.

1211
ЧАРНИК —
багаторічна трав'яниста залозис-
то-пухната рослина родини ай-
стрових (складноцвітих). Те саме,
що й арніка гірська.
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1212
ЧАСНИК ГОРОДНІЙ
чеснок посевной
Allium sativum —
багаторічна трав'яниста цибулин-
на рослина родини лілійних. Ци-
булина яйцевидна, складається з
численних білих сидячих цибули-
нок, уміщених в загальну білу,
сірувату або рожеву оболонку.
Стебло (квіткова стрілка) безлис-
те, 25—60 (100) см заввишки,
у верхній частині здебільшого зіг-
нуте кільцем. Листки прикорене-
ві, лінійні, плоскі, зісподу кілясті,
гострі, з шорсткими краями, ви-
ходять з цибулини і обгортають
своїми піхвами квіткове стебло
приблизно до середини. Квітки
правильні, двостатеві, зібрані в
зонтиковидне суцвіття, оточене
однолистим покривалом (значна
частина квіток суцвіття перетво-
рена на виводкові цибулинки); оц-
вітина проста, віночковидна, з 6
білуватих або зеленувато-білих,
іноді червонуватих, ланцетних
листочків. Плід — коробочка. Цві-
те з червня до серпня.
Поширення. Первинний ареал
часнику — Середня Азія. По всій
території України його культи-
вують як овочеву рослину.
Сировина. З лікувальною метою
використовують свіжі цибулини
часнику (Bulbus Allii sativi).
Хімічний склад. В цибулинах
часнику є глікозид аліїн і інші сі-
рковмісні речовини (S-метил-, S-
етил-, S-бутил-, S-алкілцистеїн-
сульфоксиди, S-метилцистеїн і
ін.), ефірна олія (до 0(4 % ), фіто-
стерини, вітаміни (С—10 мг% ,
В1—0,08 мг% , В2 — 0,08 мг% , В6—
0,60 мг% , нікотинова кислота —
1,2 мг% ), органічні кислоти, вуг-
леводи, полісахарид інулін, жирна
олія (сліди). До складу ефірної
олії входять органічні сполуки
сірки (алкілпохідні цистеїну, диві-
нілсульфіди, алілвінілсульфок-
сид). Мінеральний склад часнику
характерний наявністю значних
кількостей калію, кальцію, на-
трію, магнію, фосфору, заліза,
марганцю, цинку, йоду, міді.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Часник городній сти-
мулює виділення шлункового со-
ку і жовчі, посилює перистальти-
ку кишок, знижує анормальну і
сприяє розвитку нормальної киш-
кової флори, згубно діє на гост-
риків, розширює кровоносні суди-
ни, знижує кров'яний тиск, збіль-
шує амплітуду і сповільнює ритм
серцевих скорочень, підвищує ді-
урез, сприяє розрідженню густих
мокрот при бронхітах, посилює
менструації, підвищує статеву ак-
тивність. Пероральне застосуван-
ня часнику показане при відсут-
ності апетиту, порушенні трав-
лення, катарі шлунка і кишечника
(особливо інфекційного поход-
ження), поносі, підвищеному тис-

ЧАСНИК ЖОВТИЙ —
невелика (10—30 см заввишки) ба-
гаторічна цибулинна гола росли-
на родини лілійних. Те саме, що
й зірочки жовті.

1213

ку крові, атеросклерозі, при клі-
мактеричних неврозах, що супро-
воджуються головними болями і
безсонням. Крім того, часник вва-
жається добрим профілактичним
засобом від цинги, грипу, дизен-
терії і тифу. Як «кровоочисний»
засіб його вживають при фурун-
кулах і висипках на шкірі. Пози-
тивний ефект одержують при
лікуванні часником свинцевих от-
руєнь. Існують достовірні статис-
тичні дані про те, що в країнах,
де часник систематично вжи-
вають у їжу, відносно низька зах-
ворюваність на рак. Препарат
алохол, у складі якого є сухий
екстракт часнику, застосовують
при хронічному гепатиті, холангі-
ті, холециститі і хронічному
атонічному запорі. Настойку час-
нику, яка є у продажу в аптеках,
призначають всередину для приг-
нічення процесів гниття і бродін-
ня в кишечнику, при атонії ки-
шечника і колітах, при гіпертонії
і атеросклерозі. Свіжий часник і
виготовлені з нього препарати
протипоказані при захворюваннях
нирок. При зовнішньому засто-
суванні рослини спостерігається
протистоцидний, бактерицидний,
фунгіцидний, болезаспокійливий,
протисверблячий, протисеборей-
ний, кератолітичний і депігмен-
тугочий ефект. Розтерті на кашку
цибулини часнику використову-
ють для лікування гнійних ран,
мікозів, трихомонадних кольпітів,
корости, гніздової плішивості, се-
бореї голови, для стимулювання
росту волосся, для інгаляцій з ме-
тою профілактики грипу та для
виганяння гостриків (вводять з
водою або молоком в клізмах).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — одноразове вживання
2—3 зубочків часнику (добова доза) в
їжу; настій (1 чайну ложку подрібне-
ного на кашку часнику настоюють
1 годину на 400 мл холодної кип'яченої
води) по півсклянки 3 рази на день до
їди; потовчену головку часнику змі-
шують з 250 мл кислого молока, настою-
ють ніч, а на наступний день випи-
вають за 2—3 прийоми; настойку
часнику (Tinctura Allii sativi) пo 10—
20 крапель (дорослим) 2—3 рази на
день.
ЗОВНІШНЬО — аплікації на ділянки
ураження; інгаляції (кашу із часнику
вводять у ніздрі з ватним тампоном);
клізми (2—4 столові ложки соку час-
нику на півсклянки молока; для дітей
кількість соку зменшують в 2 — 4 рази);
тампони (потовчену головку часнику
загортають у марлю розміром 10 × 10 см,
зав'язують і вводять у піхву на 4—6 го-
дин щодня зранку і ввечері).

1214
ЧАСНИКОВА ТРАВА —
дворічна трав'яниста рослина ро-
дини капустяних (хрестоцвітих).
Те саме, що й кінський часник че-
решковий.

1215
ЧЕБРЕЦЬ БОРОВИЙ —
низенький (до 15 см заввишки), з
приємним запахом півкущик ро-
дини губоцвітих. Те саме, що й
чебрець плазкий.
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ЧЕБРЕЦЬ ДВОВИДНИЙ
тимьян диморфный
Thymus dimorphus —
низенький, до 23 см заввишки, з
приємним запахом півкущик ро-
ДИНИ губоцвітих. Головне стебло
недовге, закінчується суцвіттям;
квітконосні гілочки круглясті або
невиразночотиригранні, підведе-
ні, рідше півполеглі, в суцвіт-
ті й під суцвіттям опушені дов-
гими відлеглими волосками, ниж-
че — коротенькими вниз відігну-
тими волосками; неплідні па-
гони полеглі або й повзучі,
відходять від головного стебла
і тоді коротші, а також без-
посередньо від кореневищ і то-
ді досягають 30 см завдовжки.
Листки темно-зелені супротив-
ні, трохи зігнуті вбік, особ-
ливо на неплідних пагонах, корот-
кочерешкові, видовжено- або лі-
нійно-еліптичні, з видовжено-кли-
новидною основою і тупою чи
тупуватою верхівкою, по краю при
основі з нечисленними війками,
на поверхні голі, з виразно поміт-
ними великими та порівняно рід-
кими крапчастими залозками, зіс-
поду з добре помітними боко-
вими жилками; у пазухах листків
розвинені коротко почленовані
пагони з пучком листочків, більш
помітні на неплідних пагонах.
Квітки неправильні, різнорідні
(або двостатеві, або жіночі на
різних особинах), зібрані в ви-
довженоголовчасте або перерив-
часте, з кількома (до 5—6) роз-
сунутими несправжніми кільцями
суцвіття, завдовжки до 10 см;
віночок 5—7 мм завдовжки, ро-
жевобузковий, двогубий, з су-
цільною виїмчастою верхньою гу-
бою і глибокотрилопатевою ниж-
ньою. Плід складається з 4 одно-
насінних горішковидних часток.
Цвіте з другої половини травня
по липень.
Поширення. Чебрець двовидний
росте в Степу й Лісостепу на ка-
м'янистих степах, відслоненнях,
приморських пісках.
Заготівля і зберігання. Див. статтю
Чебрець плазкий.
Хімічний склад. Чебрець двовид-
ний має близький до чебрецю
плазкого хімічний склад, але від-
різняється трохи іншим вмістом
і співвідношенням компонентів,
що його складають.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і
застосування — усе так, як у стат-
ті Чебрець плазкий.

1217
ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ
тимьян обыкновенный
Thymus vulgaris —
невеликий (до 50 см заввишки)
півкущик родини губоцвітих.
Стебло прямостояче або підведе-
не, дуже гіллясте, в нижній части-
ні здерев'яніле; гілки трав'янис-
ті, тонкі, чотиригранні, сірувато-
опушені. Листки дрібні (5—10 см
завдовжки), супротивні, коротко-
черешкові, видовжено-ланцето-
видні, сіруваті, густо опушені, ці-
локраї, з крапчастими залозками
і загорнутими донизу краями,
дуже запашні. Квітки дрібні,
неправильні, в пазушних пів-
зонтиках, що утворюють не-
справжні кільця, зібрані у рихлі
китицевидні суцвіття; віночок
двогубий, лілувато-рожевий, рід-
ше білий. Плід складається з чо-
тирьох однонасінних горішкопо-
дібних часток. Цвіте у червні —
липні.
Поширення. Батьківщина чебре-
цю звичайного — західні райони
Середземноморського узбереж-

жя. На півдні України його куль-
тивують як ефіроолійну рослину.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
свіжу (для добування ефірної
олії — Oleum Thymi) або сушену
траву чебрецю (Herba Thymi vul-
garis). Заготівлю проводять у два
строки: перший укіс — в період
масового цвітіння рослини, дру-
гий — за півтора — два місяці до
кінця вегетації. Скошену траву су-
шать, обмолочують, а потім на ре-
шеті відділяють квітки і листя
від стебел, які відкидають. Готову
сировину зберігають у сухому,
добре провітрюваному приміщен-
ні. Строк придатності — 3 роки.
Хімічний склад. Трава чебрецю
звичайного містить ефірну олію
(0,8—1,2%), флавоноїди (лютео-
лін, лютеолін-7-глюкозид, лютео-
лін-7-диглюкозид), тритерпенові
(урсолова, олеанолова, тимуно-
ва), оксикоричні і інші кислоти.
До складу ефірної олії входять
тимол (до 42%), карвакрол, ци-
мол, пінен, борнеол, каріофілен,
ліналоол і інші терпеноїди.
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Фармакологічні властивості і ви-
користання. У науковій медицині
використовують тимол і пертусин.
Зовнішньо тимол застосовують
для дезинфекції ротової порож-
нини, зіву й носоглотки, для лі-
кування грибкових уражень шкі-
ри, у стоматологічній практи-
ці. Всередину його призначають
як антисептичний засіб при по-
носах і метеоризмі для змен-
шення бродіння в кишечнику
і як глистогінний засіб при ан-
кілостомідозі, трихоцефальозі та
некаторозі. Пертусин застосову-
ють як відхаркувальний засіб
при бронхітах і коклюші. Гале-
нові препарати чебрецю звичай-
ного використовують при тих
же захворюваннях, що й пре-
парати чебрецю плазкого.
Лікарські форми і застосування. 1. Пер-
тусин (Pertussinum) приймають по 1 сто-
ловій ложці (дітям — від половини чай-
ної до 1 десертної ложки) 3 рази на
день. 2. Тимол (Thymolum) застосову-
ють для дезинфекції ротової порожни-
ни, зіву й носоглотки (полоскання 0,05—
0,1 % -ним розчином), для лікування епі-
дермофітії і актиномікозу (в останньо-
му випадку здебільшого застосовують

10 %-ний масляний розчин тимолу,
яким заповнюють широко розтяту по-
рожнину абсцесів), для знеболювання
дентину (у складі рідини Гартмана),
при поносах і метеоризмі (приймають
всередину по 0,1 г 2—3 рази на день)
і як глистогінний засіб. При анкілосто-
мідозі за 1—2 дні до лікування, під час
лікування і протягом 1—2 днів після лі-
кування призначають напіврідкі страви
без жирів і алкоголю. Напередодні
лікування дають сольове проносне.
Зранку в день лікування натщесерце
дають тимол в капсулах або в порошку
з цукром в таких добових дозах: дітям
віком 2—5 років — 0,2—0,5 г, 6—8 ро-
ків — 0,6—0,8 г, 9—10 років— 1 — 1,2 г,
11 — 15 років— 1,2—2 г, у віці 16—
20 років —2,5—3 г, 21—50 років — 4 г,
старішим 50 років — 3 г. Дітям віком до
2 років тимол не призначають. Добові
дози ділять на 4 частини і дають одну
за другою з перервами 15—20 хвилин.
Через півтори години дають сольове
проносне. Лікування проводять 3 дні
підряд. Повторення курсу лікування,
дозволяється через 2—3 тижні. Курс лі-
кування трихоцефальозу складається з
5—6-денних циклів. Добова доза тимолу
для дорослого 0,75—1 г. Всю дозу прий-
мають зранку натщесерце. На шостий
день увечері призначають сольове про-
носне (рицинова олія протипоказана).
Після 6 днів приймання роблять перер-
ву на 6 днів. Дітям препарат призна-
чають з розрахунку 0,05 г на кожен рік
життя на прийом (по наведеній схемі).
Найвищі дози тимолу дорослим при
вживанні всередину: разова 1 г, добова
4 г. Тимол протипоказаний при деком-
пенсації серцевої діяльності, хворобах
печінки і нирок, виразкових захворю-
ваннях шлунка і кишечника, при вагі-
тності . Тимол використовують також
як консервант для деяких фармацевтич
них препаратів.

1218
ЧЕБРЕЦЬ КАЛЛЬЄ
тимьян Каллье
Thymus callieri —
низенький (до 10 см заввишки) з
приємним запахом півкущик ро-
дини губоцвітих. Головне стебло
тоненьке, повзуче, закінчується
квітучим пагоном; квітконосні гі-
лочки густо розміщені, круглясті
або невиразночотиригранні, май-
же прямостоячі, більш-менш рів-
номірно опушені, під суцвіттям —
відлегловолосисті. Листки ціло-
краї, супротивні, здебільшого ло-
патковидні, помітно нерівнобокі,
на верхівці тупуваті, по краю при
основі війчасті, зісподу — з вип-
нутою середньою жилкою та
малопомітними крапчастими за-
лозками; нижні стеблові листки
звужені в черешок, середні і верх-
ні — сидячі. Квітки неправильні,
різнорідні (або двостатеві, або жі-
ночі на різних особинах), зібрані в
головчасте, згодом витягнуте і
перерване суцвіття з більш-менш
розсунутими нечисленними (од-
ним — чотирма) несправжніми
кільцями; віночок ліловий, дво-
губий, з суцільною верхньою гу-
бою і глибокотрилопатевою ниж-
ньою. Плід складається з 4 одно-
насінних горішковидних часток.
Цвіте у червні — липні.
Поширення. Чебрець Калльє росте
у степовій і передгірній частинах
Криму на кам'янистих степах і
схилах.
Заготівля і зберігання. Див. у стат-
ті Чебрець плазкий.
Хімічний склад. Чебрець Калльє
має близький до чебрецю плазко-
го хімічний склад, але відрізняє-
ться дещо іншим вмістом і спів-
відношенням компонентів, що йо-
го складають.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Чебрець плазкий.

1219
ЧЕБРЕЦЬ МАРШАЛЛІВ
тимьян Маршалла
Thymus marschallianus —
низенький, 12—37 см заввишки,
з приємним запахом півкущик ро-
ДИНИ губоцвітих. Головне стебло
недовге, лежаче або скоса висхід-
не, закінчується квітучим паго-
ном; квітконосні гілочки підведе-
ні або прямостоячі, опушені в суц-
вітті та під ним довгими відлегли-
ми волосками і тут невиразно чо-
тиригранні, нижче — опушені ко-
роткими вниз відігнутими волос-
ками, круглясті; неплідні пагони
підведені або прямостоячі, відхо-
дять від головного стебла. Листки
світло-зелені, супротивні, сидячі,
видовженоеліптичні, з клиновид-
ною основою і загостреною вер-
хівкою, по краю при основі розсія-
но війчасті, на поверхні голі, з
численними і малопомітними бо-
ковими жилками; середні лист-
ки з малопомітними пазушними
гілочками. Квітки неправильні,
різнорідні (або двостатеві, або жі-
ночі на різних особинах), зібрані
у видовжене переривчасте, з кіль-
кома (до 7 і більше) розсунутими
несправжніми кільцями суцвіття
завдовжки до 15 см; віночок до
5 мм завдовжки, блідо-бузковий,
двогубий, з суцільною виїмчастою
верхньою губою і глибокотрило-
патевою нижньою. Плід складає-
ться з 4 однонасінних горішковид-
них часток. Цвіте з другої полови-
ни травня по липень.
Поширення. Чебрець Маршаллів
росте в Лісостепу й північних
районах Степу на лучних степах,
узліссях і відслоненнях.
Заготівля і зберігання. Див. у стат-
ті Чебрець плазкий.
Хімічний склад. Чебрець Мар-
шаллів має близький до чебрецю
плазкого хімічний склад, але від-
різняється трохи іншим вмістом
і співвідношенням компонентів,
що його складають.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Чебрець плазкий.
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1220
ЧЕБРЕЦЬ ПЛАЗКИЙ,
чебрець боровий;
тимьян ползучий
Thymus serpyllum —
низенький (до 15 см заввишки), з
приємним запахом півкущик ро-
дини губоцвітих. Головне стебло
тоненьке, повзуче, вкорінене, за-
кінчується лежачим неплідним
пагоном; квітконосні гілочки
круглясті або невиразночотири-
гранні, прямостоячі чи від основи
підведені, більш-менш рівномірно
навкруг опушені, під суцвіттям
відлегловолосисті. Листки супро-
тивні, короткочерешкові, еліп-
тичні або видовжено-еліптичні,
цілокраї, по краю при основі
довго-війчасті, з малопомітними
крапчастими залозками і випну-
тими зісподу жилками; верхівкові
підсуцвітні листки ромбічно-елі-
птичні. Квітки неправильні, різно-
рідні (або двостатеві, або жіночі
на різних особинах), зібрані в па-
зухах верхніх листків пучками,
зближеними на кінцях гілочок у
головчасте або довгасте, при ос-
нові іноді переривчасте суцвіття;
віночок рожево-бузковий, двогу-
бий, з плоскою, прямою вищербле-
ною верхньою губою і глибоко-

трилопатевою нижньою. Плід
складається з 4 однонасінних го-
рішкоподібних часток. Цвіте у
червні — липні.
Поширення. Чебрець плазкий рос-
те на Поліссі у сухих хвой-
них і мішаних лісах, на узліссях,
галявинах, серед чагарників, на
схилах.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
траву чебрецю (Herba Thymi ser-
pilli). Заготовляють її в період цві-
тіння рослини, зрізуючи ножем,
ножицями, секатором або серпом
верхні трав'янисті пагони без ниж-
ніх здерев'янілих стебел. Зривати
їх не можна, бо при цьому рос-
лина виривається з коренями, що
приводить до знищення заростей.
Повторну заготівлю сировини на
тій самій ділянці дозволяється
проводити не раніше як через
2—3 роки. Зібрану траву сушать
у затінку на відкритому повітрі,
розстилаючи тонким шаром на па-
пері чи тканині. Після висихан-
ня траву обмолочують, а потім
на решеті відділяють квітки і
листя від стебел, які відкидають.
Готову сировину зберігають у су-
хому, добре провітрюваному при-
міщенні. Строк придатності —
З роки.

Хімічний склад. Трава чебрецю
містить ефірну олію (від 0,2 до
1,5 % ), флавоноїди, дубильні і гір-
кі речовини, камедь, тритерпенові
кислоти (урсолова і олеанолова),
мінеральні солі і інші сполуки.
До складу ефірної олії входять
тимол, карвакрол, цимол, α- і β-пі-
нен, 7-терпінен, α-терпинеол, бор-
неол, цингебєрен і інші терпе-
ноїди.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
чебрецю плазкого виявляють від-
харкувальну антибактеріальну,
спазмолітичну і знеболюючу дію,
заспокійливо діють на централь-
ну нервову систему, збуджують
виділення шлункового соку. Їх
можна давати при ларингітах,
трахеїтах, бронхітах, бронхопнев-
моніях, при шлунково-кишкових
захворюваннях, що супроводжу-
ються зниженням шлункової се-
креції, атонією або спазмами
кишечника, метеоризмом. У на-
родній медицині, крім того, че-
брець плазкий вважається добрим
засобом для лікування коклюшу,
туберкульозу легень, безсоння,
задишки, бронхіальної астми, при
виразковій хворобі шлунка і два-
надцятипалої кишки, геморої, при
захворюваннях суглобів, пара-
лічах, крижовопоперековій не-
вралгії, у випадку інвазії стьож-
ковими гельмінтами, від алко-
голізму (див. статтю Полин гір-
кий) та при альгоменореї. Як
зовнішній засіб чебрець викори-
стовують при запальних захво-
рюваннях ротової порожнини і
ротоглотки, викликаних гноєрід-
ними бактеріями (полоскання);
у разі нервових і шкірних захво-
рювань, ревматизму (ванни); при
запальних захворюваннях піхви,
білях, особливо у жінок по-
хилого віку (спринцювання). З го-
тових аптечних препаратів за-
стосовують тимол, пертусин і
рідину Гартмана (див. статтю
Чебрець звичайний). Препарати
чебрецю протипоказані при ва-
гітності, декомпенсації серцевої
діяльності, хворобах печінки і
нирок. Передозування може спри-
чинити нудоту.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (2 столові лож-
ки сировини на 500 мл окропу,
настояти 2 години) по півсклянки 4 рази
на день до їди; 1 чайну ложку сировинл
заварюють склянкою окропу і п'ють як
чай, підсолоджуючи медом.
ЗОВНІШНЬО — полоскання настоєм
(10 г, або 2 столові ложки сировини
на 200 мл окропу); 15 г сировини зали-
вають двома склянками окропу, настою-
ють до охолодження, проціджують,
розводять кип'яченою водою до 1 л і
одержаний настій застосовують для
спринцювання (процедуру проводять
зранку і ввечері); 100 г сировини зали-
вають 2 л окропу, настоюють 30 хвилин,
проціджують і додають до ванни.
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1221
ЧЕМЕРИЦЯ БІЛА
чемерица белая
Veratrum album —
багаторічна трав'яниста, з тов-
стим коротким кореневищем рос-
лина родини лілійних. Стебло
пряме, 50—150 см заввишки, ци-
ліндричне, у верхній частині гус-
то- і короткоопушене. Листки ве-
ликі, спірально розміщені, числен-
ні, цілокраї, вздовж складчасті,
зверху голі, зісподу — опушені,
звужені внизу в широкі піхви;
нижні листки яйцевидно-еліп-
тичні або еліптичні, верхні — лан-
цетні. Квітки полігамні, зсере-
дини брудно-білі, зовні зелену-
ваті і злегка пухнасті, зібрані у во-
лотеве суцвіття: нижні квітки дво-
статеві, верхні — чоловічі. Оцві-
тина проста, шестироздільна, з ви-
довженоеліптичними або видов-
женооберненояйцевидними, заго-
стреними, звуженими до основи
і дрібнозубчастими по краю част-
ками. Плід — яйцевидно-еліптич-
на, тригранна коробочка. Цвіте
у червні — липні.
Поширення. Чемериця біла росте
в Карпатах на альпійських луках.
Заготівля і зберігання. Див. статтю
Чемериця Лобелієва.
Хімічний склад. Чемериця біла
має близький до чемериці Лобе-
лієвої хімічний склад, але відріз-
няється дещо іншим вмістом і
співвідношенням компонентів, що
його складають.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Чемериця Лобелієва.

1222
ЧЕМЕРИЦЯ ЛОБЕЛІЄВА
чемерица Лобеля
Veratrum lobelianum —
багаторічна трав'яниста з товстим
коротким кореневищем рослина
родини лілійних. Стебло грубе,
пряме, циліндричне, порожнисте,
до 175 см заввишки, при основі
оточене рештками старих листків,
у верхній частині й у суцвітті пух-
насте. Листки великі, спірально
розміщені, численні, цілокраї,
вздовж складчасті, звужені внизу
в широкі піхви; нижні листки яй-
цевидно- або широкоеліптичні,
коротко загострені, верхні — лан-
цетні, загострені. Квітки полігам-
ні, зібрані в пірамідальну волоть;
оцвітина проста, жовтувато-зе-
лена, шестироздільна, з еліптич-
ними, вгорі закругленими, по
краю дрібнозубчастими, зовні
опушеними частками. Плід — яй-
цевидно-тригранна коробочка.
Цвіте у червні — липні.
Поширення. Чемериця Лобелієва
росте на вологих лісистих луках,
на вологих місцях по узліссях та
по чагарниках на Поліссі і в лісо-
степових районах; від підніжжя
до зони криволісся в Карпатах;
по долинах річок у лівобереж-
ному злаково-луковому Степу.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
кореневище з коренями чемериці
(Rhizoma cum radicibus Veratri).
Заготовляють сировину восени,
після відмирання надземної час-
тини рослини, рідше напровесні,
викопуючи рослини лопатою. Зі-

брану сировину обтрушують від
землі, звільняють від стебел, ми-
ють у холодній воді, ріжуть на
куски, розщеплюють, при необхід-
ності, навпіл і сушать на сонці, а
при несприятливих погодних умо-
вах — у теплому приміщенні або
в сушарці при температурі до 50°.
Сухої сировини виходить 20 % .
Строк придатності — 3 роки. Го-
тову сировину зберігають у добре
закритих банках або бляшанках,
дотримуючись правил зберіган-
ня отруйних рослин. Отруйні
всі частини рослини. При мані-
пуляціях з нею (заготівля, сушін-
ня, приготування ліків тощо)
треба захищати очі, ніс і рот,
після роботи мити руки.
Хімічний склад. Кореневища і ко-
рені чемериці містять суму алка-
лоїдів (кореневища — до 1,3% ,
корені — до 2,4%), дубильні ре-
човини, смоли, цукри та пігменти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. При загальній дії на
організм алкалоїди чемериці
збуджують, а потім пригнічують
соматичний і вегетативний відділи
нервової системи, розширюють
кровоносні судини, збільшують
силу скорочень серцевого м'яза,
сповільнюють ритм серця, поси-
люють скорочення м'язів кишеч-
ника. В деяких зарубіжних краї-
нах алкалоїди чемериці викори-
стовують для лікування тяжких
форм гіпертонії (препарати тенса-
трин, вералес та ін.). В СРСР ви-
пробовували препарат ловераїн.
Однак широкого застосування
препарати чемериці не набули,
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у зв'язку з їхньою високою
токсичністю. Великі дози че-
мериці викликають пронос і
блювання, що може закінчитись
клонікотонічною судомою, пара-
стезією, колапсом і смертю. При
зовнішньому застосуванні препа-
рати чемериці виявляють болеза-
спокійливу, подразнювальну та ін-
сектицидну дію. Зважаючи на це,
настойку чемериці використо-
вують як ефективний болетаму-
вальний засіб при невралгії, арт-
риті й ревматизмі (роблять розти-
рання). Як радикальний антипара-
зитний засіб у боротьбі з голов-
ними, лобковими і одежними во-
шами, коростою тощо застосову-
ють відвар чемериці (змочують
волосисті та уражені коростою
ділянки тіла, дезинфікують білиз-
ну) або мазь із коріння чеме-
риці й плодів дудника лісового
(втирають у тіло). Як дезинфікую-
чий засіб використовують і поро-
шок з кореневищ і коренів че-
мериці (пересипають білизну).
У болгарській народній медицині
згущений відвар кореневищ і ко-
ренів чемериці на винному оцті
використовують як засіб, що
допомагає при себореї голови
і покращує ріст волосся (змо-
чують волосисту частину голови
через день). В гомеопатії застосо-
вують настойку з висушених ко-
реневищ і коренів чемериці.
Лікарські форми і застосування.
ЗОВНІШНЬО — настойку (готують на
міцній горілці у співвідношенні 1:120,
настоюють 2 тижні, проціджують);
відвар ('/а чайної ложки сировини на
200 мл окропу); мазь: 1 столову ложку
спорошкованого коріння чемериці змі-
шують з 1 чайною ложкою спорошко-
ваних плодів дудника лісового і до-
дають 4 частини смальцю; згущений
відвар (50 г сировини на 250 мл вин-
ного оцту і 250 мл води, уварюють
наполовину, проціджують).

1223
ЧЕМЕРИЦЯ ЧОРНА
чемерица чёрная
Veratrum nigrum —
багаторічна трав'яниста, з товстим
коротким кореневищем рослина
родини лілійних. Стебло пряме
(60) 70—100 (130) см заввишки,
циліндричне, порожнисте, у верх-
ній частині пухнасте. Листки ве-
ликі, спірально розміщені, чис-
ленні, цілокраї, вздовж склад-
часті, голі, звужені внизу в широкі
піхви; нижні листки широкоеліп-
тичні, коротко загострені; верх-
ні — лінійно-ланцетні або лінійні.
Квітки полігамні, зібрані у вузьке
волотеве суцвіття; оцвітина про-
ста, темно-пурпурова, шестироз-
дільна, з еліптичними, цілокраїми
частками. Плід — яйцевидна три-
гранна гола коробочка. Цвіте у
липні — серпні.
Поширення. Чемериця чорна рос-
те по лісах та чагарниках, на лі-
сових галявинах у лісостепових
районах і зрідка на Поліссі; по
долинах річок — у північній час-
тині лівобережного Степу.
Заготівля і зберігання. Див. у стат-
ті Чемериця Лобелієва. Рослина
неофіцинальна.
ХІМІЧНИЙ склад. ХІМІЧНИЙ склад
чемериці чорної подібний до
хімічного складу чемериці Лобе-
лієвої.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Чемериця Лобелієва.

1224
ЧЕРЕДА ПОНИКЛА
череда поникшая
Bidens cernua —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини айстрових (складноцвітих).
Стебло прямостояче, просте або
вгорі розгалужене, 10—50 (100) см
заввишки, голе або вгорі розсіяно
вкрите короткими залозистими
волосками. Листки супротивні,
сидячі, цілісні, ланцетні або ви-
довженоланцетні, по краю пил-
часто-зубчасті. Квітки зібрані в
пониклі, одиничні на кінцях сте-
бел та гілок кошики, оточені
дворядною обгорткою (ширина
кошиків перевищує довжину);
зовнішні листочки обгортки (їх
5—9) зелені, листкоподібні, ви-
довжено-лінійні, довші за коши-
ки, внутрішні — широкояйцевид-
ні, бурувато-зелені, майже одна-
кової довжини з квітками. Всі
квітки у кошику жовті; крайові —
язичкові, неплідні, серединні —
трубчасті, двостатеві (коли язич-
кових квіток немає, тоді всі
квітки у кошику трубчасті, дво-
статеві). Плід — сім'янка, нагорі з
4 зазубленими щетинками. Цвіте
у липні — серпні.
Поширення. Череда поникла росте
по всій території України на бе-
регах річок, озер і боліт.
Заготівля і зберігання. Див. стат-
тю Череда трироздільна. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад ще не вивчено,
відомо лише, що у траві є
γ-лактони.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і
застосування — усе так, як у стат-
ті Череда трироздільна.
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1225

ЧЕРЕДА ПРОМЕНИСТА
череда лучистая
Bidens radiata —
однорічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Стебло прямостояче, 15—
60 (80) см заввишки, просте або
вгорі розгалужене, голе або у
верхній частині розсіяноволоси-
сте. Листки супротивні, довгоче-
решкові, глибоко — 3—5-розділь-
ні, з ланцетними або яйцевидно-
ромбічними, по краю гостропил-
частими частками. Квітки зібрані
в прямостоячі, одиничні на кін-
цях стебел та гілок кошики, ото-
чені дворядною обгорткою (ши-
рина кошиків у 2 рази більша за
довжину); зовнішні листочки об-
гортки (їх 10—14) зелені, листко-
видні, видовжено-лінійні або лі-
нійно-ланцетні, по краю з жорст-
кими короткими волосками, знач-
но перевищують кошик, оточуючи
його у вигляді променів, внутріш-
ні — значно коротші за зовнішні,
овальні, жовтуваті. Всі квітки
в кошику трубчасті, двостатеві,
жовті. Плід — сім'янка, нагорі з
2 зазубленими щетинками. Цвіте
в червні — вересні.
Поширення. Череда промениста
росте розсіяно майже по всій
території України на берегах
річок і озер, по краю боліт, на
вологих луках.
Заготівля і зберігання. Див. стат-
тю Череда трироздільна. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад ще не вивчено.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Череда трироздільна.

1226
ЧЕРЕДА ТРИРОЗДІЛЬНА,
причепа, собачі реп'яхи, чорно-
бривець болотяний;
череда трёхраздельная
Bidens tripartita —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини айстрових (складноцвітих).
Стебло прямостояче, супротивно
розгалужене, 15—60 (100) см зав-
вишки, голе або з рідкими во-
лосками. Листки супротивні, ко-
роткочерешкові, глибоко-трироз-
дільні або самі верхні цілісні;
лопаті листків ланцетні, гострі,
великопилчасті. Квітки зібрані в
прямостоячі або пониклі, пооди-
нокі на кінцях стебел та гілок
кошики, оточені дзвониковидною
дворядною обгорткою (довжина
кошиків майже дорівнює ширині);
зовнішні листочки обгортки (їх
5—8) зелені, листкоподібні, довші
за кошики, відстовбурчені, при ос-
нові черешковидно-звужені, вну-
трішні — коротші від зовнішніх,
довгасті, загострені, червонуваті,
з ясно-плівчастим краєм. Всі
квітки у кошику трубчасті, дво-
статеві, жовто-коричневі. Плід —
сім'янка, вгорі з 2—3 зазубре-
ними щетинками. Цвіте в липні —
вересні.
Поширення. Череда трироздільна
росте по всій території України
по вологих місцях, на болотах,
біля струмків, в канавах.
Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб використовують траву
череди (Herba Bidentis tripartiti),
яку заготовляють в період буто-
нізації рослин. Збирають верхів-
ки, не довші 15 см, стебел і боко-
вих пагонів і все листя. Зібрану
сировину сушать у затінку на
відкритому повітрі або в добре
провітрюваному приміщенні, роз-
стилаючи тонким шаром на ткани-
ні чи папері. Готову сировину
зберігають у сухих приміщеннях.
Строк придатності — 2 роки. Тра-
ва череди є у продажу в апте-
ках.
Хімічний склад. Трава череди міс-
тить флавоноїди (лютеолін-D-глю-
копіранозид, бутеїн, сульфуретин,
D-глюкопіранозид бутеїну), кон-
денсовані дубильні речовини (до
6,5 % ), червоний флобафен, ка-
ротин, кумарини (умбеліферон і
скополетин), аскорбінову кисло-
ту (60—70 мг% ), ефірну олію (слі-
ди), слиз, аміни, гіркоти, γ-лак-
тони, мікроелементи (зокрема,
марганець).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Настій трави череди
виявляє сечогінну, потогінну,
жовчогінну і бактерицидну дію,
поліпшує травлення, нормалізує
порушений обмін речовин. Масля-
ні екстракти трави череди мають
протизапальні і ранозагоювальні
властивості. Експериментами на
тваринах встановлено, що настой-
ка череди при внутрішньовенному

введенні виявляє седативну дію,
знижує артеріальний тиск, збіль-
шує амплітуду серцевих скоро-
чень, дещо посилює скорочення
гладком'язових органів. Як засіб,
що покращує обмін речовин, на-
стій трави череди вживають при
різних діатезах, що супроводжу-
ються кропив'яним висипом, при
скрофульозі, нейродермітах, се-
борейних ураженнях шкіри голо-
ви, артритах, подагрі; як потогін-
ний засіб — при простудних за-
хворюваннях; як сечогінний за-
сіб — при захворюваннях сечо-
статевих органів; як вітамінний
засіб — при хворобах легень, ви-
разкових процесах на шкірі та
виразкових колітах. Для профі-
лактики скрофульозу дітей купа-
ють без мила у ванні з відвару
трави череди 1 раз на тиждень.
Для лікування скрофульозу, крім
ванн, які роблять 3 рази на тиж-
день, дітям призначають настій із
10 г трави на 200 мл води по пів-
чайної ложки 3 рази на день що-
дня. При лікуванні псоріазу до-
рослим призначають відвар із
25—20 г трави на 200 мл води
по 2—3 столові ложки 3 рази на
день і зовнішньо 2,5—3 % -ну мазь
із екстракту череди (готують на
70 % -ному спирті у співвідно-
шенні 1:1) на суміші (порівну)
вазеліну з ланоліном, яку втира-
ють у шкіру 1 раз на день. Від-
варом промивають рани, протира-
ють шкіру для надання їй елас-
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тичності, знищення вугрів і при-
щів. В гінекології відвар трави
використовують для ванночок і
мікроклізм при запальних захво-
рюваннях жіночих статевих орга-
нів. Потовчене листя череди при-
кладають до ран і виразок. Про-
типоказань до призначення препа-
ратів череди не виявлено.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО —настій трави (15 г си-
ровини на 400 мл окропу, настояти
30 хвилин, процідити) по півсклянки
3—4 рази на день до іди; дві столові
ложки суміші (порівну) трави череди
трироздільної і листя брусниці зали-
вають двома склянками окропу, настою-
ють 45—60 хвилин, проціджують і при-
ймають по чверті склянки 3—4 рази
на день за 30 хвилин до їди при фу-
рункульозі, екземі.

ЗОВНІШНЬО —ванни з відвару трави
(15— 30 г сировини кип'ятять 10 хвилин
в 1 л води, проціджують і додають до
ванни); обмивання, примочки і проти-
рання відваром трави (3 столових лож-
ки сировини кип'ятять 10 хвилин в 400
мл води, проціджують); гігієнічна ванна
для жінок (очищає шкіру від продуктів
обміну, надає їй еластичності і пруж-
ності, дезодорує, поліпшує обмін речо-
вин, діє заспокійливо): 500 г суміші
трави череди трироздільної, ромашки
без'язичкової, чебрецю плазкого і мате-
ринки звичайної, листя кропиви дво-
домної і смородини чорної, взятих
у співвідношенні 5:3:2:1:5:2, заливають
10 л холодної води, доводять до кипіння,
настоюють 40—50 хвилин, проціджують
і виливають у ванну (температура води
36—39°, тривалість процедури до 20 хви-
лин, приймають через кожні 2—3 дні).

1227
ЧЕРЕМХА ЗВИЧАЙНА
черёмуха обыкновенная
Padus avium, синонім — P. ra-
cemosa —
високий кущ або дерево родини
розових. Кора матова, чорно-сіра,
з добре помітними сочевичками,
на зломі жовта, з характерним
запахом. Листки чергові, видов-
женооберненояйцевидні або еліп-
тичні, тьмяні, голі або з нижнього
боку з пучками волосків у кутах
жилок, з ширококлиновидною ос-
новою і загостреною верхівкою,
по краю з розставленими пил-
частими зубцями, що закінчують-
ся червоно-бурими залозками; че-
решки 1 —1,5 см завдовжки, з дво-
ма залозками у верхній частині.
Квітки дрібні, правильні, двоста-
теві, запашні, в густих пониклих
гронах; пелюстки (їх 5) білі або
рожеві, оберненояйцевидні, ціло-
краї або з краю торочкувато-зуб-
часті. Плід — куляста, чорна, на
смак солодка і дуже терпка кіс-
тянка. Цвіте у травні — червні.
Плоди достигають у серпні —
вересні.
Поширення. Черемха звичайна
росте по всій території України
по лісах і в чагарниках на воло-
гих місцях, вирощують її і в садах.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
плоди (Fructus Padi), квітки (Flo-
res Padi), кору молодих гілок
(Cortex Padi) і листя черемхи
(Folia Padi). Кору заготовляють
навесні (правила заготівлі й су-
шіння див. у статті Дуб звичай-
ний). Квітки заготовляють в пері-
од повного цвітіння рослини. Як
тільки рослина відцвіте, відразу
починають заготовляти листя. Зі-
брану сировину розкладають тон-
ким шаром на папір чи тканину
й висушують під укриттям на віль-
ному повітрі або в приміщенні
з доброю вентиляцією. Плоди
збирають восени у зрілому стані
й використовують свіжими (у ви-
гляді соку), переробляють на ки-
селі і морси або сушать на сонці,
під наметами чи в сушарках при
температурі не вищій за 60°. Ви-
сушені грона перетирають і просі-
вають через решето, щоб відді-
лити гілочки і плодоніжки. Сухих
плодів виходить 42—45 % . Строк
їхньої придатності — 5 років. Су-
шені плоди є у продажу в апте-
ках.

Хімічний склад. Плоди черемхи
містять флавоноїди (1,5—2,0 % ) ,
антоціани (3-рутинозид ціаніди-
н у — 9,13 %, 3-глюкозид ціаніди-
ну — 7,35 % ), хлорогенову, яблуч-
ну й лимонну кислоти, вітамін С,
каротин, ціаногенну сполуку аміг-
далін, вуглеводи (фруктоза —
4,42—6,44 %, глюкоза — 5,33—
6,35 % , сахароза — 0,6—0,62 % ,
пектин — 1,1 % ); квітки — флаво-
ноїди (3-галактоглюкозид кверце-
тину — 1,95 % , гіперозид —0,37 % ,
астрагалін), стероїд ситостерин,
тритерпеноїд лупеол, вуглеводень
нонакозан; листя — флавоноїди (в
гідролізаті: кверцетин, кемпфе-
рол, ціанідин), фенолкарбонові
кислоти (в гідролізаті: кавова,
синапова, ферулова, п-кумарова),
вітаміни (С, Е, Р, каротин), бен-
зальдегід, амигдалін, синильну
кислоту (до 0,05 % ), ефірну олію
(0,03—0,05 % ), кора — дубильні
речовини (2—3 % ), вуглеводи
(рафіноза — 3,12 % , галактоза —
0,63 % ), бензальдегід, амигдалін
(до 2 % ), синильну кислоту (до
0,09 % ).

Фармакологічні властивості і ви-
користання. У науковій медицині
використовують плоди черемхи,
які мають в'яжучі й протизапальні
властивості, виявляють фітонцид-
ну активність. У вигляді настою
їх вживають при ентеритах і дис-
пепсіях різної етіології (при, ін-
фекційних колітах і дизентерії їх
призначають як допоміжний за-
сіб). Замість настою можна вжи-
вати кисіль або морс. Розведеним
настоєм плодів спринцюються при
хронічному кольпіті і білях. Пло-
ди входять до складу проти-
проносного шлункового чаю. Під
час Великої Вітчизняної війни сві-
жий сік використовували для
гоєння гнійних ран. Значно ширше
використовують черемху в народ-
ній медицині: настій кори дають
усередину як сечогінний, потогін-
ний і протигарячковий засіб; на-
стій плодів, квіток або листя ви-
користовують у вигляді примочок
при кон'юнктивітах і кератитах.
У гомеопатії кору і листя черем-
хи використовують для лікування
стійких форм блефарокон'юнкти-
віту і при радикулоневралгії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій плодів (10 г або
1 столову ложку сировини на 200 мл
окропу) по півсклянки 2 рази на день
за 30 хвилин до їди (як сечогінний за-
сіб — по 1 столовій ложці 3—5 раз на
день); настій кори (5 г сировини на
200 мл окропу) по 1 столовій ложці
З рази на день.
ЗОВНІШНЬО — примочки з настою пло-
дів (готують, як у попередньому пропи-
сі), квіток або листя (1 чайну ложку
квіток або листя настоюють 8 годин
на склянці холодної кип'яченої води);
спринцювання (зранку і ввечері) насто-
єм плодів (20 г сировини на 200 мл
окропу, настояти 2 години, процідити
і розвести кип'яченою водою до 1 л).
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1228
ЧЕРЕМША —
багаторічна трав'яниста цибулин-
на рослина родини лілійних. Те
саме, що й цибуля ведмежа.

1229
ЧЕРЕШНЯ
черешня
Cerasus avium —
дерево родини розових, заввишки
3—10 м. Кора стовбура — з корич-
невими сочевичками, знімається
тонкими поперечними пластинка-
ми. Листка яйцевидні або овальні,
біля основи клиновидні, на вер-
хівці — загострені, двопилчасті,
зверху голі, зісподу — трохи пух-
насті; черешки — з 2 залозками бі-
ля основи пластинки. Квітки
великі, по 2— 5 у пучках; квіт-
коніжки без зелених листочків.
Плід — куляста соковита темно-
червона кістянка (у культурних
сортів — різного кольору). Цвіте
у квітні — травні. Плоди достига-
ють у липні.
Поширення. В дикому стані зу-
стрічається у Правобережному
Лісостепу, на Закарпатті і в Кар-

патах, зрідка — в Лівобережному
Лісостепу в широколистяних лі-
сах, на узліссях. Розводять багато
сортів.
Сировина. Використовують свіжі
плоди і плодоніжки.
Хімічний склад. Плоди містять
цукри, органічні кислоти (0,59—
1,6 % ), дубильні речовини, фе-
нольні сполуки (антоціани, лейко-
антоціани, флавонові глікозиди,
фенолокислоти), каротин, аскор-
бінову кислоту, вітаміни В1, В2, В6
і РР, фолієву кислоту, значну
кількість заліза та інші сполуки.
У плодоніжках є танін, барвники
тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Свіжі плоди мають
загальнозміцнюючі властивості,
підвищують апетит. Корисно вжи-
вати плоди при недокрів'ї, за-
порах, пов'язаних із слабкою пе-
ристальтичною активністю ки-
шечника, а плоди з темним за-
барвленням — при атеросклерозі
та гіпертонії.
Плодоніжки Ч. використовують
так само, як і плодоніжки вишні
звичайної.

1230
ЧИНА ЛУЧНА
чина луговая
Lathyrus pratensis —
багаторічна трав'яниста рослина
родини бобових. Має тонке, пов-
зуче кореневище. Стебло висхід-
не, негусто опушене, за допомо-
гою листкових вусиків чіпке,
гранчасте, 40—100 см завдовжки.
Листка чергові, з 1 пари листоч-
ків, черешки не крилаті, листкова
вісь закінчується простим або
розгалуженим вусиком, листочки
видовженоланцетні або ланцетні,
2—5 см завдовжки, з вістрячком
на верхівці, 3—5-жилкові. При-
листки видовженоланцетні або
широколанцетні, стріловидні, з
нерівними лопатями, 2—3 см зав-
довжки. Квітки двостатеві, не-
правильні, зібрані 4—10-квітко-
вим гроном, віночок метеликовий,
жовтий, 14—18 мм завдовжки.
Плід — довгасто-лінійний гла-
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денький, виразно сітчасто-жилку-
ватий біб. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Чина лучна росте по
всій території України по луках,
узліссях, серед чагарників.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
траву чини (Herba Lathyri pra-
tensis), яку заготовляють в пе-
ріод цвітіння рослини, зрізуючи
всю її надземну частину. Зібрану
траву сушать під укриттям на
вільному повітрі або в примі-
щенні, що добре провітрюється.
Готову сировину зберігають у доб-
ре закритих банках або бляшан-
ках. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава чини міс-
тить лейкоантоціанові сполуки,
флавоноли кемпферол і кверце-
тин, невелику кількість алка-
лоїдів, кавову і ферулову кислоти,
вітамін С (у свіжому листі до
800 мг% ), каротин та різні мікро-
елементи.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментальними
дослідженнями і клінічними спо-
стереженнями встановлено, що
чина лучна виявляє м'яку від-
харкувальну дію без побічного
впливу на організм. Настій трави
вживають при гострому і хро-
нічному бронхіті, при абсцесі ле-
гень і при пневмонії. У народній
медицині, крім того, його п'ють
при безсонні.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—настій трави (0,8 г на
200 мл окропу) по 1 столовій ложці
кожні 2—3 години.

1231
ЧИСТЕЦЬ БОЛОТЯНИЙ
чистец болотный
Stachys palustris —
багаторічна трав'яниста росли-
на родини губоцвітих. Має довгі
підземні пагони з білуватими
бульбовидно-здутими вкорочени-
ми меживузлями. Стебла від осно-
ви підведені, чотиригранні, 30—
150 см заввишки, прості або трохи
розгалужені, вкриті здебільшого
негустими, короткими і довги-
ми волосками. Стеблові листки
супротивні, видовженоланцетні, з
коротким черешком або майже
сидячі, при основі округлі або не-
виразносерцевидні, з країв пил-
часті або зарубчасто-пилчасті, на
верхівці загострені, з обох боків
бархатисто опушені м'якими во-
лосками, іноді зверху майже го-
лі, а зісподу розсіяно опушені по
жилках, покривні листки суцвіт-
тя, а також часто і верхні стеб-
лові сидячі, верхні покривні лист-
ки вкорочені, яйцевидноланцетні,
майже цілокраї. Квітки двостате-
ві, неправильні, утворюють 4—
10-квіткові несправжні кільця,
розсунуті в нижній і зближені у
верхній частині загального ко-

лосовидного суцвіття; чашечка
трубчасто-дзвониковидна, опуше-
на довгими відлеглими волосками,
нерідко з домішкою коротеньких
залозних, з майже однаковими
трикутно-ланцетними, закінчени-
ми коротеньким голим вістрям
зубцями, не коротшими за її
трубочку; віночок червоно-фіоле-
товий, зовні коротковолосистий з
домішкою залозних волосків, дво-
губий, з суцільною, трохи опук-
лою верхньою губою і трило-
патевою спідньою, середня лопать
якої округло-трикутна і вкрита
темними плямочками. Плід скла-
дається з чотирьох однонасінних
горішковидних часток. Цвіте з
червня до серпня.
Поширення. Чистець болотяний
росте по всій Україні на луках
і болотах, по берегах водойм і
як бур'ян у посівах, на парових
полях і городах, особливо по
вологих місцях.

Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
траву чистецю (Herba Stachydis
palustris), яку заготовляють в пе-
ріод цвітіння рослини. Зібрану си-
ровину сушать, розстеливши тон-
ким шаром на папері чи тканині
під укриттям на вільному повітрі
або в приміщенні, що добре про-
вітрюється. Готову сировину збе-
рігають у добре закритих банках
або бляшанках. Рослина нєофіци-
нальна.

Хімічний склад. Трава чистецю
містить бетаїнові сполуки, ду-
бильні речовини, ефірну олію,
органічні кислоти, вітамін С
(132 мг% ) та ін.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
чистецю знижують артеріальний
тиск, заспокійливо діють на цент-
ральну нервову систему, регулю-
ють менструації, посилюють ско-
рочення матки, підвищують секре-
цію жовчі, діють як протизапаль-
ний засіб. У народній медицині
настойку, рідше настій трави чис-
тецю дають усередину при гіпер-
тонічній хворобі, серцево-судин-
ній недостатності, церебральних
інсультах, істеричних припадках,
епілепсії, порушенні менструа-
цій та при маткових кровотечах
різної етіології. Зовнішньо настій
трави чистецю використовують
для полоскань при ангіні, обми-
вань і компресів при ранах, ви-
разках і шкірних хворобах.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку (3 чайні
ложки сировини на 200 мл горілки,
настояти 7 днів, процідити) по 15—
20 крапель на прийом; настій (1 чайна
ложка сировини на 400 мл окропу
настояти до охолодження в закритій
посудині, процідити) по 1 столовій лож-
ці 3 рази на день. Чистець болотяний
вважається отруйною рослиною. Зважа-
ючи на це, користуватися ним треба
обережно, не перевищуючи допусти-
мих доз.



468

1232
ЧИСТЕЦЬ ЛІСОВИЙ
чистец лесной
Stachys sylvatica —
багаторічна трав'яниста, негусто-
м'якоопушена рослина родини
губоцвітих. Стебло чотиригранне,
прямостояче, вгорі розгалужене,
30—70 см заввишки.
Листки супротивні, прості, череш-
кові, темно-зелені, іноді зі світ-
лою плямою на верхньому боці,
великозарубчасто-пилчасті, за-
гострені; нижні — яйцевидні, з
серцевидною основою, верхні —
ланцетні, решта — видовженояй-
цевидні. Квітки неправильні, дво-
статеві, у 4—б-квіткових кільцях,
які утворюють довге рідке су-
цвіття; віночок темно-червоний,
з білими плямами на нижній губі.
Плід — горішок. Цвіте у червні —
липні.
Поширення. Росте в лісах, по ча-
гарниках майже по всій тери-
торії України.
Сировина. Для медичних цілей
заготовляють траву в період цві-

тіння рослини. Аптеки сировину
не відпускають.
Хімічний склад. Трава Ч. л. міс-
тить дубильні речовини, ефірну
олію, бетаїнові сполуки (бето-
ніцин, турицин, стахідрин, триго-
нелін), холін, смоли, органічні
кислоти тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
Ч. л. виявляють кровоспинну
і протизапальну дію, знижують
артеріальний тиск, поліпшують
роботу серця, заспокоюють цент-
ральну нервову систему. Настой-
ку трави використовують при мат-
кових кровотечах різної етіології
(атонія матки в післяпологовий
період, запалення жіночої стате-
вої сфери, розлади менструально-
го циклу тощо), в комплексній
терапії серцево-судинної недо-
статності, для покращення крово-
обігу мозку, при початковій ста-
дії гіпертонічної хвороби.
Лікарські форми і застосування. З го-
тових препаратів застосовують: настой-
ку трави по 1 чайній ложці (розводять
у 3 столових ложках кип'яченої води)
2—3 рази на день; рідкий екстракт
(1:1, на 40 %-ному спирті) по 20—
30 крапель 3—4 рази на день.

1233

чистик —
багаторічна трав'яниста рослина
родини ранникових. Те саме, що
й льонок звичайний.

1234
ЧИСТОТІЛ ЗВИЧАЙНИЙ
ластовинне зілля, сіре зілля
чистотел большой
Chelidonium majus —
багаторічна трав'яниста, з оран-
жево-жовтим молочним соком
рослина родини макових. Стебло
прямостояче, 30—60 (80) см зав-
вишки, циліндричне, розгалуже-
не, розсіяно відстовбурчено опу-
шене. Листки чергові, перистороз-
січені, сегменти оберненояйце-
видно-видовжені або округло-яй-
цевидні, нерівномірнозубчасті
або виїмчастолопатеві, часто
збіжні, нижні нерідко при основі
звужені в черешок, зверху ясно-
зелені, зісподу сизуваті, розсіяно
опушені; нижні — на довгих че-
решках, верхні — майже сидячі.
Квітки правильні, двостатеві, з
подвійною оцвітиною, на довгих
квітконіжках в пазухах вузьких
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гострих приквітків, зібрані на
верхівці стебла і гілок 2—6-квіт-
ковими зонтиковидними суцвіття-
ми', пелюстки (їх 4) жовті, широ-
кооберненояйцевидні. Плід — дов-
га, стручкоподібна коробочка.
Цвіте з другої половини квітня
до вересня.
Поширення. Чистотіл звичайний
росте по всій території України
під парканами, по садах, засмі-
чених місцях, узліссях, біля скель
в тінистих місцях.
Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб використовують суше-
ну, рідше свіжу траву чистотілу
(Herba Chelidonii). Заготовляють
її у травні, коли рослина масово
цвіте, зрізуючи всю надземну час-
тину ножем або серпом без грубих
нижніх частин. Сушити сировину
треба якомога швидше, щоб уник-
нути розпаду алкалоїдів і інших
фізіологічно активних речовин.
В перший день зібрану траву
сушать на сонці, а потім пере-
носять її під укриття для досу-
шування. Штучне сушіння пррво-
дять при температурі близько
55—60°. Сухої трави виходить
11 %. Готову сировину зберіга-
ють у сухих, добре провітрюваних
приміщеннях. Строк придатнос-
ті — 3 роки. Сушена трава чисто-
тілу є у продажу в аптеках. У го-
меопатії використовують свіже
коріння рослини.
Хімічний склад. Трава чистотілу
містить алкалоїди і інші азото-
вмісні сполуки (0,27—2,25 % ):
коптизин, стилопін, d, l-стилопін,
1-стилопін, 1-α-стилопін, l-β-сти-
лопін, протопін, хелідонін, хе-
леритрин, сангвінарин, дигідро-
сангвінарин, дигідрохелєритрин,
коризамін, хелірубін, α-ало-
криптопін, алокриптопін, бербе-
рин, спартеїн, холін, гістамін, ти-
рамін, метиламін; органічні кис-
лоти (1,4—4,32 % ) : лимонну, ян-
тарну, яблучну; ефірну олію
(0,01 % |, сапоніни, аскорбінову
кислоту (170 мг% ), каротин, фла-
воноїди, дубильні речовини
(2,09—7,64 % ), хелідонову кисло-
ту, вищий аліфатичний спирт
хелідоніол.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
чистотілу мають жовчогінні, спаз-
молітичні, болезаспокійливі, седа-
тивні, протизапальні(бактерицид-
ні), сечогінні і проносні власти-
вості. В експерименті препарати
чистотілу пригнічують ріст зло-
якісних пухлин, виявляють фун-
гістатичну і бактеріостатичну дію
на мікобактерії туберкульозу. За-
стосування чистотілу показане і
дає виражений терапевтичний
ефект (особливо у випадку поєд-
нання чистотілу з інціими жовчо-
гінними рослинами) при гепати-
тах, холангітах, холециститах,
жовчнокам'яній хворобі. Позитив-
ний терапевтичний ефект спосте-

рігається також при лікуванні
гастриту, подагри, ревматизму,
грудної жаби, бронхіальної аст-
ми, коклюшу, геморою. Добрий
терапевтичний ефект одержують
при лікуванні шкірних захворю-
вань (рак шкіри, хронічний ері-
тематоз, гноячкове висипання при
імпетиго, псоріаз звичайний, ту-
беркульоз шкіри, бородавки, мо-
золі тощо), при яких внутрішнє
застосування чистотілу (п'ють
настій) поєднують з зовнішнім
(уражені ділянки шкіри змащують
З рази на день свіжим соком або
маззю). Внутрішнє застосування
чистотілу (соку) в поєднанні
з зовнішнім дає добрі результати
при лікуванні папіломатозу горта-
ні у дітей (Земскова, 1955). Є ві-
домості про успішне лікування
чистотілом звичайним поліпозу
товстої кишки. Методика лікуван-
ня (за А. М. Амінєвим) така:
необхідну кількість (1 г свіжої
трави на 1 кг маси хворого) трави
чистотілу розтирають в ступці або
пропускають через м'ясорубку до
одержання кашкоподібної маси,
яку потім заливають гарячою
кип'яченою водою (температура
70—80°) у співвідношенні 1:10.
Охолоджену суміш вводять хво-
рому з допомогою клізми, але
попередньо, за 2—3 години, засто-
совують очисну клізму. Лікуваль-
ну суміш утримують у товстій
кишці 1—2 години. Такі клізми
роблять через день, а то й щодня,
якщо хворий добре їх переносить.
Курс лікування складається з 10—
20 клізм. При необхідності його
проводять 2—3 рази з дво-три-
місячною перервою. Дані про
ефективність застосування чисто-
тілу для лікування раку внутріш-
ніх органів суперечливі. На думку
деяких авторів, покращення стану
ракових хворих пояснюється нар-
котичними і анестезуючими влас-
тивостями чистотілу. За спостере-
женнями С. А. Томиліна, дослід-
ника і популяризатора чистотілу
на Україні, чистотіл якщо не
виліковує, то в усякому разі за-
тримує ріст пухлини і особливо
показаний при передракових ста-
нах і після операцій з приводу
видалення злоякісної пухлини, бо
затримує розвиток метастазів.
Чистотілом, який належить до
отруйних рослин, користуватися
треба обережно, не перевищуючи
допустимих доз. Передозування
може спричинити нудоту, блюван-
ня, параліч дихального центру.
Чистотіл в галенових формах для
зовнішнього застосування проти-
показаний хворим на епілепсію,
бронхіальну астму, стенокардію
і при ряді неврологічних синдро-
мів. У гомеопатії есенцією з сві-
жих коренів чистотілу лікують
хвороби печінки, нирок і легень.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— настій трави (5 г або

1 столова ложка сировини на 200 мл
окропу) по половині чи третині склянки
2—3 рази на день за 15 хвилин до їди;
30 г сировини заливають 500 мл окропу,
варять 5—7 хвилин, настоюють 15 хви-
лин, проціджують і одержаний на-
стій п'ють по півсклянки 3 рази на
день при ракових станах, а з профі-
лактичною метою — по півсклянки на-
стою в день 2—3 дні на місяць; чайну
ложку суміші (порівну) трави чисто-
тілу звичайного і деревію звичайного,
квіток ромашки лікарської заливають
склянкою окропу, настоюють до охо-
лодження, проціджують і вживають по
1 склянці 2—3 рази на день при пато-
логічному клімаксі; столову ложку
суміші трави чистотілу звичайного,
квіток глоду криваво-червоного і листя
м'яти перцевої, взятих у співвідношенні
2:2:3, заливають склянкою окропу, на-
стоюють до охолодження, проціджують
і вживають по третині склянки 3 рази
на день як жовчогінний засіб.
ЗОВНІШНЬО — лікувальна ванна для
дорослих (виявляє загальнозміцнюючу
дію, стимулює обмін речовин, спри-
ятливо діє при шкірних захворюваннях:
екземах, дерматитах, псоріазі): 500 г
суміші листя берези бородавчастої
і лопуха справжнього, трави нетреби
звичайної, материнки звичайної, коню-
шини лучної, кропиви дводомної, ро-
машки без'язичкової, споришу звичай-
ного, хвоща польового і чистотілу
звичайного, взятих у співвідношенні
5:6:5:4:5:5:5:5:4:6, заливають 10 л хо-
лодної води, доводять до кипіння,
настоюють 40—50 хвилин, проціджують
і виливають у ванну (температура
води 36—39°, тривалість процедури до
20 хвилин, приймати 2—3 рази на
тиждень до настання терапевтичного
ефекту); змащування уражених ділянок
шкіри свіжим соком або маззю (на
1 частину соку беруть 10 частин смаль-
цю); спринцювання настоєм при білях
і кольпіті (ЗО г сировини заливають
І л окропу, настоюють 3—4 години,
проціджують).

1235
ЧОКАБУК —
багаторічна трав'яниста росли-
на родини бобових. Те саме,
що й козлятник лікарський.

1236
ЧОЛОВІЧА ПАПОРОТЬ —
багаторічна папороть родини щит-
никових (аспідієвих). Те саме,
що й дріоптерис чоловічий.
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1237
ЧОЛОВІЧА ПІДОЙМА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини розових. Те саме, що
й сиверсія гірська.

1238
ЧОРНИЦЯ ЗВИЧАЙНА
боровиця
черника обыкновенная
Vaccinium myrtillus —
низенький (15—40, рідше 60 см
заввишки) розгалужений, з гост-
роребристими голими гілками ку-
щик родини брусничних. Листки
спірально розташовані, майже си-
дячі, суцільні, яйцевидні, еліп-
тичні або яйцевидно-еліптичні, по
краю дрібно-пилковидно-зубчас-
ті, на верхівці загострені, зверху
світло-зелені, зісподу блідіші, голі
або по жилках розсіяно коротко-
опушені, тоненькі, на зиму опада-
ють. Квітки правильні, на корот-
ких квітконіжках, поодинокі, в па-
зухах листків; віночок зеленува-
то-білий з рожевим відтінком, ку-
лясто-глечиковидний, зросло-
пелюстковий, з 4—5 відвернутими
частками відгину. Плід — куляста
чорна ягода. Цвіте у травні —
червні, плоди достигають у липні.
Поширення. Чорниця росте у
хвойних, мішаних і листяних лі-

сах в Карпатах, Росточчі-Опіллі,
на Поліссі, у Волинському Лісо-
степу, в західній частині Захід-
ного Лісостепу, зрідка у східній
частині Лівобережного Лісостепу.
Заготівля і зберігання. Для лі-
карських потреб використовують
плоди (Fructus Vaccinii myrtilli)
і листя (Folia Vaccinii myrtilli)
чорниці. Листя заготовляють під
час цвітіння рослини. Для цього
зрізані рослини в'яжуть у неве-
личкі пучки і розвішують для
сушіння в провітрюваному при-
міщенні або в затінку на відкри-
тому повітрі. Після висушування
пучки обмолочують, а одержане
у такий спосіб листя звільняють
від домішок і зберігають у добре
закритих банках або бляшанках.
Сухого листя виходить 7—8 % .
Плоди збирають повністю стигли-
ми за допомогою спеціальних
совків або вручну і використову-
ють свіжими або сушать на від-
критому повітрі, розстилаючи
тонким шаром на папері або тка-
нині. Штучне сушіння проводять
при температурі, не вищій 50—
60°. Сушених плодів виходить
13 % . Строк їх придатності — 2 ро-
ки. Сушені плоди чорниці є у про-
дажу в аптеках.
Хімічний склад. Плоди чорниці
містять вуглеводи (5,3—7,4 % ) :

глюкоза, фруктоза, сахароза, пек-
тин; органічні кислоти (0,90—
1,28 % ) : лимонна, молочна, щав-
лева, яблучна, янтарна; вітаміни:
аскорбінова кислота — 5—6 мг% ,
тіамін — 0,045 мг% , рибофлавін —
0,08 мг% , нікотинова кислота —
2,1 мг% , каротин — 0,75—1,6 мг% ;
флавоноїди (460—600 мг%); гі-
перин, астрагалін, кверцитрин,
ізокверцитрин, рутин; антоціани:
дельфінідин, мальвідин, петуні-
дин, ідаїн, миртилін; феноло-
кислоти: кавова, хінна, хлороге-
нова; феноли і їхні похідні: гідро-
хінон, монотропеозид, асперуло-
зид; дубильні речовини (до 12 %
на абсолютно суху речовину),
ефірну олію, циклічний шести-
атомний спирт інозит, похідні
антрацену, сполуки марганцю і за-
ліза. У листі чорниці є дубильні
речовини (до 20 % на абсолютно
суху речовину), флавоноїди:
кемпферол, рутин, астрагалін, гі-
перин, кверцитрин, ізокверцит-
рин, авікулярин, мератин;. анто-
ціани: ціанідин, дельфінідин, пе-
тунідин; тритерпеноїди: β-амірин,
олеанолова і урсолова кислоти;
фенолокислоти: кавова, хлороге-
нова, хінна; феноли і їхні похідні:
гідрохінон, арбутин, метиларбу-
тин, асперулозид, монотропеозид,
ефірна олія, алкалоїд муртин,
вітамін С, каротиноїди, лимонна
кислота.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Поєднання в'яжучих
і антисептичних властивостей
плодів чорниці робить їх цінним
протипроносним засобом при різ-
них запальних станах шлунко-
во-кишкового тракту, особливо в
дитячій практиці. З цією метою
вживають сушені плоди у вигляді
настоїв або киселів. Сушені плоди
чорниці входять до складу шлун-
кового чаю. Свіжі плоди чорниці
регулюють функціональну діяль-
ність травного каналу (корисні як
при проносі, так і при хронічному
спастичному коліті), підвищують
гостроту зору, допомагають при
гіпохромній анемії, жовчнокам'я-
ній і сечокам'яній хворобах, по-
дагрі, ревматизмі, екземах, псо-
ріазі, висипках на шкірі, при
атеросклерозі, гіпертонічній хво-
робі і інших патологічних станах,
пов'язаних зі зниженням міцності
стінок кровоносних судин, та при
гіпохромній анемії. При нир-
ковокам'яній хворобі протягом
тривалого часу корисно вжи-
вати суміш (порівну) чорниць і
суниць лісових. В ЛИТОВСЬКІЙ на-
родній медицині плоди чорниці
використовують як загальнозміц-
нюючий засіб при симптоматично-
му лікуванні хворих на рак.
Лікувальні властивості мають та-
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кож компоти, соки, варення,
джем, чорничний морс. Слід па-
м'ятати, що при в'ялій перисталь-
тиці кишечника, дискінезії жовч-
них шляхів за гіпокінетичним
типом та при дуоденостазах над-
мірне вживання чорниць може ви-
кликати погіршення самопочуття
хворих. Використовують плоди
чорниці і як зовнішній засіб.
Густий відвар або свіжий сік
плодів застосовують для лікуван-
ня мокнучих екзем, псоріазу,
опіків, гнійних виразок тощо (роб-
лять примочки або компреси,
які міняють 3—4 рази на добу).
У вигляді полоскання свіжий сік
або настій сушених плодів чорни-
ці вживають при ангінах, стома-
титах, катарі верхніх дихальних
шляхів. Настій із листя чорниці
має гіпоглікемічні властивості і
використовується при легких фор-
мах цукрового діабету (частіше
в суміші з іншими лікарськими
рослинами). Крім того, настій
листя призначають всередину при
пієлітах, циститах і уретритах,
атонії сечового міхура, сечокам'я-
ній і жовчнокам'яній хворобах,
шлункових коліках (гастралгії)
і хронічних ентероколітах. При
геморої із настою листя чорниці
роблять клізми, а при білях —
спринцювання.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО —холодний настій (2—3
столові ложки сушених плодів зали-
вають склянкою холодної кип'яченої
води, настоюють 8 годин, проціджу-
ють) по третині чи половині склянки
3—4 рази на день; гарячий настій
(3—4 чайні ложки сушених плодів
настоюють 2—3 години на 400 мл
окропу, проціджують) по чверті склян-
ки 5—6 разів на день; кисіль (на 300 мл
води беруть 1 столову ложку суше-
них плодів, додають 1 чайну ложку
крохмалю і цукор-пісок на смак) по пів-
склянки 3 рази на день; настій із листя
(2 столові ложки сировини настоюють
2 години на 400 мл окропу, проціджу-
ють) по півсклянки 4 рази на день до
їди; чорничне вино (25 г сухих плодів
кип'ятять протягом 20 хвилин в неве-
ликій кількості води, додають 250 мл
червоного вина і суміш кип'ятять ще
10 хвилин) по 1 столовій ложці 3 рази
на день при хронічному коліті.
ЗОВНІШНЬО — полоскання свіжим со-
ком плодів або настоєм (1—2 чайні
ложки сушених плодів настоюють 15
хвилин на склянці окропу, проціджу-
ють); компреси і примочки із свіжого
соку плодів або густого відвару (100 г
свіжих плодів на 500 мл окропу, ува-
рюють наполовину); спринцювання і
клізми з відвару (60 г листя на 1 л
окропу).

1239
ЧОРНОБИЛЬ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини айстрових (складноцві-
тих). Те саме, що й полин зви-
чайний.

1240
ЧОРНОБРИВЕЦЬ БОЛОТЯ-
НИЙ —
однорічна трав'яниста рослина ро-
дини айстрових (складноцвітих).
Те саме, що й череда трироз-
дільна.

1241
ЧОРНОГІРКА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини жовтецевих. Те саме, що
й горицвіт весняний.

1242
ЧОРНОКОРІНЬ ЛІКАРСЬКИЙ
чернокорень лекарственный
Cynoglossum officinale —
дворічна трав'яниста сірувато-м'я-
ко опушена рослина родини шор-
стколистих. Стебло міцне, прямо-
стояче, 30—100 см заввишки, про-
сте або вгорі розгалужене, до
самого суцвіття густо улистнене.
Листки чергові, суцільні, з обох
боків м'яко-сіроповстисті; при-
кореневі — видовжено-еліптичні,
8—30 (і більше) см завдовжки, до
основи звужені в широкий че-
решок 8—30 см завдовжки, стеб-
лові листки видовжено-ланцетні,
4—17 см завдовжки, на верхівці
загострені, найнижчі звужені в
черешок 3—4,5 см завдовжки,
решта — сидячі, напівстеблооб-
гортні. Квітки правильні, двоста-
теві, в кінцевих негустих одно-
боких завійках, зібраних воло-
тевим суцвіттям; віночок лійко-
видно-колесовидний, з короткою
трубкою і п'ятилопатевим відги-
ном (лопаті широкі, тупі, від-
леглі), бруднопурпуровий, в зіві
з п'ятьма темнішими, бархатис-
тими від коротких волосків, на
верхівці дуже потовщеними і тро-
хи виїмчастими лусочками. Плід
складається з широкояйцевидних
сплюснутих, на всій поверхні
вкритих гачкуватими шипиками
горішків. Цвіте у травні — червні.
Поширення. Чорнокорінь лікар-
ський росте по всій території
України як бур'ян вздовж доріг,
на полях, по засмічених місцях,
біля жител.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
корені (Radix Cynoglossi offici-
nalis) і траву чорнокореня (Herba
Cynoglossi officinalis). Корені ко-
пають восени або навесні, добре
відмивають від землі і використо-
вують свіжими або сушать, роз-
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стеливши тонким шаром у при-
міщенні, що добре провітрюється.
Траву збирають під час цвітіння
рослини, зрізуючи верхівки стебел
завдовжки 30 см. Зібрану сиро-
вину вживають свіжою (у вигляді
соку) або сушать у затінку на
відкритому повітрі чи у добре
провітрюваному приміщенні. Су-
хої трави виходить 20 % . Готову
сировину зберігають у добре за-
критих банках або бляшанках,
дотримуючись правил зберігання
отруйних рослин. Рослина неофі-
цинальна.

Хімічний склад. Всі частини рос-
лини містять алкалоїди циногло-
син і циноглосеїн, глюкоалкало-
їд консолідин, дубильні речовини,
смоли, гірку речовину циногло-
соїдин. Крім того, у траві є ка-
ротин, ефірна олія (0,1 % ),
холін, а у корінні — барвник ал-
калін, полісахарид інулін.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
чорнокореня мають болезаспо-
кійливі, протисудомні і крово-
спинні властивості. Всередину їх
призначають при кашлі, кишкових
коліках, при легеневих і шлун-
ково-кишкових кровотечах, при
кривавому і простому проносі.
При зовнішньому застосуванні
препарати чорнокореня виявля-
ють болезаспокійливу і протиза-
пальну дію, стимулюють ріст во-
лосся. Потовчені свіжі корені
прикладають до фурункулів, на
місця переломів кісток для змен-
шення болю і для сприяння швид-
шому їх зростанню, на волосис-
ту частину голови при облисінні
(по 1 разу на день протягом тиж-
ня). Відвар коренів у вигляді
місцевих ванн, обмивань, примо-
чок або компресів вживають при
ушибах, переломах кісток, опіках,
ранах, виразках, запальних проце-
сах шкіри, з метою лікування
зобу. В гомеопатії застосовують
есенцію із свіжих коренів, зібра-
них восени. Чорнокорінь заслуго-
вує на увагу і як засіб, що має
інсектицидні та ратицидні власти-
вості. Сушену траву вживають
для боротьби з мишами та па-
цюками, які не витримують запаху
рослини, а свіжий сік або відвар
із коренів — для знищення шкід-
ливих комах (блощиць).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (1 чайну ложку
трави або подрібнених коренів зали-
вають склянкою окропу, настоюють до
охолодження, проціджують) по чайній
ложці 3 рази на день; свіжий сік чорно-
кореня приймають по 5 крапель 3 рази
на день.

ЗОВНІШНЬО — ванни, обмивання, при-
мочки або компреси з відвару (4 столо-
ві ложки подрібненого коріння зали-
вають 1 л окропу, кип'ятять 15 хвилин,
настоюють у закритій посудині 12 го-
дин, проціджують). Чорнокорінь нале-
жить до отруйних рослин і користува-
тися ним треба обережно, не переви-
щуючи допустимих доз.

1243
ЧОРНОЯГІДНИК —
дуже галузистий кущ або неве-
лике (1—3 м заввишки) деревце
родини жостерових. Те саме, що
й жостір проносний.

1244
ЧОРНУШКА ПОСІВНА
чернушка посевная
Nigella sativa —
однорічна рослина родини жовте-
цевих. Стебло прямостояче, 15—
40 см заввишки, розгалужене,
борозенчасте, залозисто-пухнате.
Ластки двічі або тричі перисто-
розсічені, з недовгими лінійними
або широколінійними частками.
Квітки одиничні, правильні, дво-
статеві, з подвійною оцвітиною;
чашолистки (їх 5) пелюстковидні,
блакитні, довгасті або яйцевидні,
в нижній частині звужені в ко-
роткий нігтик, на верхівці тупі,
рідше короткозагострені, 10 —
12 мм завдовжки, з досить вираз-
ними жилками; пелюстки-нектар-
ники (їх 5—8) коротші за чашо-
листки, з короткими нігтиками і
двогубими пластинками, верхня
губа яких видовжена, на верхівці
витягнута у вістря, нижня — дов-
ша за верхню, на верхівці гли-
бокодвічіроздільна. Плід — збір-
на листянка; листянки здуті, зало-
зисто-бородавчасті, зрослі між со-
бою по всій довжині до основи
носиків. Цвіте у липні.
Поширення. Чорнушка посівна по-
ходить з Середземномор'я. По
всій території України її культи-
вують як рослину декоративну
і пряносмакову.
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
насіння чорнушки (Semen Nigel-
lae sativae, синонім — Semen Cu-
mini nigri), відоме в торгівлі під
назвою «чорний кмин». Насіння
вимолочують із стиглих плодів
чорнушки, досушують і зберіга-
ють у добре і щільно закритих
банках або бляшанках без досту-
пу світла. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Насіння чорнуш-
ки містить стероїди: кампестерин,
ситостерин, стигмастерин, холес-
терин, а-спінастерин; алкалоїд
нігелін, ефірну олію (0,46—1,4 % ),
тритерпенові сапоніни, кумарини,
тимохінон, фермент ліпазу і жир-
ну олію (30,8—44,2 % ), у складі
якої є олеїнова (48,76 % ) , ліно-
лева (37,56 % ), міристинова, паль-
мітинова, стеаринова, ліноленова,
ейкозадієнова і петрозелінова
кислоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати чорнушки
посилюють діурез, сприяють
збільшенню молока у жінок, що
годують груддю, регулюють мен-
струації, виявляють антибактері-
альну, протистоцидну і глисто-
гінну активність, мають вітро-

гінні, легкі проносні й жовчо-
гінні властивості, діють як загаль-
нозміцнюючий засіб. Основними
показаннями до призначення чор-
нушки є метеоризм, гіпогалактія,
нирковокам'яна хвороба, жовтя-
ниця та глистяна інвазія. Певний
терапевтичний ефект спостеріга-
ється й при бронхіальній астмі,
безсонні та жіночих хворобах.
Внутрішнє застосування чорнуш-
ки в поєднанні з зовнішнім дає
позитивний терапевтичний ефект
при висипах на шкірі. В гомео-
патії насіння чорнушки викорис-
товують при захворюваннях
шлунка, жовчного міхура і печін-
ки. Крім того, насіння чорнушки
вживають як пряність при ква-
шенні огірків, кавунів і капусти,
для ароматизації хлібних виробів.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — чай з чорнушки (0,5—
1 г насіння на день) п'ють по 1 склянці
З рази на день; відвар насіння (З г
сировини на 300 мл окропу) по пів-
склянки 3 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — обмивання відваром на-
сіння (готують, як у попередньому про-
писі). Лікування насінням чорнушки
треба проводити під наглядом лікаря.
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1245
ЧОРТОВА М'ЯТА —
багаторічна трав'яниста гола рос-
лина родини жовтецевих. Те саме,
що й рутвиця орликолиста.

1246

ЧОРТОПОЛОХ —
дворічна колюча трав'яниста рос-
лина родини айстрових (складно-
цвітих). Те саме, що й татарник
звичайний.

1247
ШАВЛІЯ ЕФІОПСЬКА
шалфей эфиопский
Salvia aethiopis —
дворічна трав'яниста, з дуже
густим плівчасто-білоповстистим
опущенням рослина родини губо-
цвітих. Стебло 4-гранне, товсте,
прямостояче, 25—60 (100) см зав-
вишки, пірамідально розгалуже-
не. Нижні листки в прикореневій
розетці, численні, великі, довгоче-
решкові, яйцевидні або еліптично-
ромбічні, при основі неглибоко-
серцевидні або короткоклино-
видні, з країв нерівнозарубчасті,
стеблові листки супротивні (їх
1—3 пари), короткочерешкові або
сидячі, з широкою стеблообгорт-
ною основою, дрібніші; всі ці
листки виразнозморшкуваті, біло-
шерстисті, іноді з рідкісним опу-
шенням, зеленуваті; приквіткові
листки сидячі, широко-яйцевидні,
загострені, цілокраї, коротші за

квітки. Квітки двостатеві, непра-
вильні, утворюють несправжні
6—10-квіткові розсунуті кільця,
зібрані в китиці; чашечка труб-
часто-дзвониковидна, зовні повс-
тиста, з трикутними, гострокін-
цевими частками; віночок білий,
двогубий (верхня губа малозігну-
та, з волосками по спинці, спід-
ня — з губчастою середньою част-
кою і довгастими боковими лопа-
тями). Плід складається з чо-
тирьох однонасінних горішковид-
них часток. Цвіте з травня до
липня.
Поширення. Шавлія ефіопська
росте в Криму, в Степу і в пів-
денній частині Лісостепу на степо-
вих і кам'янистих схилах, як
бур'ян на полях і біля шляхів.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
траву шавлії (Herba Salviae aethi-
opis), яку заготовляють в період
цвітіння рослини, зрізуючи вер-
хівки стебел і гілок довжиною до
40 см. Зібрану сировину сушать
під укриттям на вільному повітрі
або в приміщенні з доброю венти-
ляцією, розстеливши тонким (5—
7 см) шаром на тканині чи па-
пері. Готову сировину пакують
у мішки і зберігають на стела-
жах у сухому провітрюваному
приміщенні, а в домашніх умо-
вах — у добре закритих банках
або бляшанках. Строк придат-
ності — 3 роки.
Хімічний склад потребує дальшо-
го вивчення. Відомо, що в над-
земній частині рослини є значна
кількість ефірної олії.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Траву шавлії ефі-
опської використовують як сиро-
вину, що входить до складу сумі-
ші для приготування мікстури за
прописом Здренко. Настойка тра-
ви виявилася ефективним засобом
проти посиленого потовиділення у
хворих на туберкульоз легень.
Особливо ефективним було засто-
сування настойки у хворих із
субкомпенсованими формами ту-
беркульозу; при декомпенсованих
формах ефект був нестійким. На
здорових людей з рясним потін-
ням під час літньої спеки настойка
не діє. .У народній медицині на-
стій трави шавлії ефіопської вжи-
вають при кровохарканні. Свіже
подрібнене листя рослини прикла-
дають до порізів, гнійних ран
і фурункулів.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО—настойку (готують на
70 % -ному спирті у співвідношенні
1:10) по 20 крапель на прийом 3 рази
на день протягом 3 днів з перервою
на 6 діб; настій (1 столова ложка си-
ровини на 400 мл окропу, настояти
1 годину, процідити) по півсклянки
З рази на день.

1248
ШАВЛІЯ ЛІКАРСЬКА
шалфей лекарственный
Salvia officinalis —
напівкущова рослина родини гу-
боцвітих. Стебла прямі, розгалу-
жені, 20—70 см заввишки, майже
круглясті, білувато-шерстисті від
довгих хвилястих волосків. Стеб-
лові листки (почасти зимуючі)
супротивні, черешкові, шкірясті,
яйцевидно-довгасті або видовже-
но-еліптичні, при основі округлі
або неглибокосерцевидні, на вер-
хівці тупі або загострені, по краю
дрібнозубчасті, на поверхні тон-
козморшкуваті, з обох боків
сіруватошерстисті, засіяні рясни-
ми крапчастими залозками; нижні
листки нерідко при основі з од-
нією-двома невеличкими лопатя-
ми; приквіткові листки яйцевид-
но-ланцетні, сидячі, лілувато-за-
барвлені, при основі перетин-
часті, здебільшого дорівнюють ча-
шечкам. Квітки двостатеві, непра-
вильні, утворюють несправжні
4—8-квіткові, розсунуті кільця;
чашечка дзвониковидна, по жил-
ках (їх 15) волосиста, з трикут-
ними, гострокінцевими, війчасти-
ми зубцями; віночок яскраво-ліло-
вий, двогубий, з майже прямою
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верхньою губою і трилопатевою
нижньою (бокові лопаті нижньої
губи відігнуті, середня — на вер-
хівці глибоковиїмчаста). Плід
складається з чотирьох однона-
сінних горішкоподібних часток.
Цвіте у червні — липні.
Поширення. Батьківщина шавлії
лікарської — Середземномор'я.
На території України, перевалено
в південних районах, її культи-
вують як ефіроолійну лікарську
і декоративну рослину.
Заготівля і зберігання. З лікуваль-
ною метою використовують листя
шавлії (Folia Salviae officinalis),
яке заготовляють у два строки:
у червні (період бутонізації) і у ве-
ресні (другий підріст). Техніка
збирання може бути різною: або
збирають вручну тільки саме лис-
тя і відразу його сушать, або
жнуть серпами всю надземну час-
тину, а одержану масу сушать і
обмолочують, відкидаючи стебла.
Сушать сировину у приміщенні з
доброю вентиляцією або під наме-
том. В спеціалізованих господар-
ствах збирання сировини механі-
зоване. Сушене листя є у продажу
в аптеках.
Хімічний склад. Листя шавлії
містить ефірну олію (до 2,5 % ),
конденсовані дубильні речовини
(4 % ), тритерпенові кислоти (ур-
солова і олеанолова), дитерпени,
смолисті (5—6 % ) і гіркі речовини,
флавоноїди, кумарин ескулетин
і інші сполуки. До складу ефір-
ної олії входять цинеол (до 15 % ),
туйон, пінен, сальвен, борнеол,
камфора, сесквітерпен цедрен і
інші терпеноїди.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Шавлія лікарська має
багатосторонню дію. Галенові пре-
парати шавлії виявляють в'яжучу,
протизапальну, дезинфікуючу,
відхаркувальну, естрогенну і гіпо-
глікемічну дію, зменшують пото-
виділення, збуджують виділення
шлункового соку, мають слабко-
виражену антисептичну власти-
вість, впливають кровоспинно на
ушкоджені капіляри кровонос-
них судин, зміцнюючи їх стінки.
У науковій медицині їх застосо-
вують в основному зовнішньо:
полоскання ротової порожнини
і горла при стоматиті, гінгівіті,
виразках у роті, паротиті, ангіні,
при катарах верхніх дихальних
шляхів; спринцювання при запаль-
них захворюваннях піхви, при бі-
лях і ендоцервіциті; примочки,
обмивання, місцеві і загальні
ванни при запальних захворю-
ваннях шкіри, нагноєних ранах
і виразках, легких опіках і від-
мороженнях. Препарат сальвін
(ацетоновий екстракт із листя
шавлії) застосовують при ката-
ральних і виразково-некротичних
гінгівітах, гострих і хронічних
афтозних стоматитах, пародонто-

зі 1—3-го ступенів; хронічному і
гострому періодонтиті, адено-
флегмонах, абсцесі (після роз-
криття). Залежно від характеру
патологічного процесу сальвін
призначають для зрошення, зма-
щування, промивання, аплікацій,
введення турунд у канали і па-
тологічні кишені (на 10 хвилин).
Курс лікування — від 2 до 10
сеансів. Пероральне застосування
шавлії показане при гастритах і
виразковій хворобі шлунка і два-
надцятипалої кишки зі зниженою
секреторною активністю шлунко-
во-кишкового тракту і кислот-
ністю шлункового соку, а також
при схильності хворих до спас-
тичних станів шлунка і кишечни-
ка, при запаленні сечового міхура,
при гіпергідрозі (в клімактерич-
ний період, при деяких гарячко-
вих станах, туберкульозі). Пози-
тивний терапевтичний ефект спо-
стерігається також при запаленні
дихальних шляхів, діареї різного
походження, запаленнях печінки
і жовчного міхура, легких фор-
мах цукрового діабету. Як проти-
діабетичний засіб шавлію краще
застосовувати у поєднанні з інши-
ми лікарськими рослинами. На-
стій шавлії дають матерям, що го-
дують груддю, з метою пригні-
чення секреції молока. Викорис-
товують шавлію і для лікування
геморою. Методика лікування (за
Г. М. Сагаловим) полягає у сліду-
ючому: після очисної клізми
охолодженою кип'яченою водою
роблять лікувальну клізму з кон-
центрованого настою 2—3 столо-
вих ложок листя шавлії на 100 мл
окропу (настоюють 15—20 хвилин,
проціджують і вводять спринців-
кою у пряму кишку). Щоб настій
всмоктувався, хворий повинен
полежати 20—30 хвилин. Такі
процедури роблять протягом тиж-
ня (настій готують щодня). Хво-
рому рекомендується утримува-
тись від вживання алкогольних
напоїв і уникати запорів (дотри-
муватись відповідної дієти, а на
ніч вживати 2 драже екстракту
крушини ламкої). Листя шавлії
входить до складу інгредієнтів для
виготовлення грудних чаїв, по-
м'якшувальних чаїв, шлункового
чаю. В Єгипті після епідемій
жінки вживали шавлію як наїдок,
щоб підвищити народжуваність
дітей. Користуючись препаратами
шавлії, слід пам'ятати про існу-
вання великої різниці між актив-
ністю водних та спиртових екст-
рактів шавлії, що пов'язано із
ступенем розчинності діючих ре-
човин. Водні екстракти найефек-
тивніші при діабеті, порушеннях
травлення, гіпергідрозі, а спирто-
ві — як спазмолітичний, протиза-
пальний та антисептичний засіб.
Треба також мати на увазі, що
вживання спиртового екстракту

у великій кількості протягом
тривалого часу може викликати
побічну дію у вигляді епілепти-
формних припадків. При запа-
ленні нирок і сильному кашлі
давати препарати шавлії всереди-
ну протипоказано. Шавлію вико-
ристовують в гомеопатії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (1 столова лож-
ка сировини на 400 мл окропу настояти
1 годину, процідити) по півсклянки
З рази на день до їди; настойку (го-
тують на 70 % -ному спирті у спів-
відношенні 1:10) по 20 крапель 3 рази
на день.

ЗОВНІШНЬО — сальвін (Salvinum) при-
значають у вигляді 0,1—0,2 % -ного
спиртового розчину, який готують із
1 % -ного спиртового розчину роз-
веденням (в 4—10 разів) дистильова-
ною водою або ізотонічним розчином
натрію хлориду; полоскання, примочки
і обмивання настоєм (10 г, або 2 сто-
лові ложки сировини на 200 мл окро-
пу); полоскання настойкою (готують як
у попередньому прописі; перед вжи-
ванням чайну ложку настойки розво-
дять у склянці води); спринцювання
настоєм (20 г, або 4 столові ложки
сировини настоюють 10 хвилин на
склянці окропу, проціджують, охоло-
джують і розводять кип'яченою водою
до 1 л).
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1249
ШАВЛІЯ МУСКАТНА
шалфей мускатный
Salvia sclarea —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Стебла від
основи підведені або прямостоячі,
до 100—120 см заввишки, розга-
лужені, облистнені, густо опушені
кучерявими, не дуже довгими во-
лосками, з домішкою коротших
і довших стеблових залозок. Стеб-
лові листки супротивні, довгоче-
решкові серцевидно-яйцевидні,
великі, тупі або тупуваті, по краю
подвійно вигризено-зубчасті, ко-
ротковолосисті й залозисті; верхні
листки під суцвіттям короткоче-
решкові, дрібніші, загострені; по-
кривні листки сидячі, широко-
яйцевидні, відтягнуто-загострені;
майже цілком плівчасті, на по-
верхні майже голі, з країв корот-
ковійчасті, білуваті або червону-
ваті, вдвоє перевищують чашечки,
на самій верхівці без квіток у па-
зухах. Квітки двостатеві, непра-
вильні, в несправжніх 4—6-квіт-
кових кільцях, що утворюють во-
лотисто-розгалужене, коротше за
вегетативну частину стебла су-
цвіття; віночок блідо-рожевий, лі-
луватий чи білуватий, двогубий
(верхня губа серповидно зігнута,
на верхівці виїмчаста, зовні корот-
коволосиста і залозиста; нижня —
трилопатева, з широкообернено-
яйцевидною, чашовидно ввігну-
тою середньою лопаттю), з плів-
частою округлою лусочкою в
трубці біля зіва. Плід склада-
ється з чотирьох однонасінних
горішковидних часток. Цвіте з
липня до вересня.
Поширення. Шавлію мускатну
культивують у Криму як ефіро-
олійну рослину. На півдні Криму
(на кам'янистих схилах, іноді як
бур'ян у садах, на полях) трап-
ляється і в дикому стані.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
траву шавлії (Herba Salviae scla-
reaе), яку заготовляють в період
цвітіння рослини. Зібрану сирови-
ну (листя і квітуючі верхівки
стебел) сушать під укриттям на
вільному повітрі або в примі-
щенні, що добре провітрюється.
Готову сировину зберігають у
добре закритих банках або бля-
шанках. Свіжі суцвіття рослини
використовують як сировину для
добування ефірної олії. Збирають
суцвіття, зрізуючи їх над верх-
ньою парою зелених стеблових
листків і відразу відправляють
на переробку, оскільки при три-
валому зберіганні сировина втра-
чає значну кількість ефірної олії
(до 40 % на добу, якщо зберіга-
ється на відкритому майданчику).
Хімічний склад. Надземна частина
рослини містить ефірну олію
(у листі 0,25—0,28 % , в суцвіт-

тях близько 0,5 % ), кумарини,
флавоноїди (1,2 % ), сапоніни
(4 % ), склареол та органічні кис-
лоти. До складу ефірної олії
входять ліналілацетат, 1-ліналоол,
оцимен, мірцен, цедрен і не-
ролідол.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Ефірну олію шавлії
мускатної використовують у фар-
мацевтичній практиці для арома-
тизації ліків і в парфюмерній про-
мисловості — як фіксатор запахів.
Із відгінних вод (відходи, що за-
лишаються при добуванні ефірної
олії шляхом переганяння з водя-
ною парою) готують лікувальні
ванни для хворих на ревматизм.
У вітчизняній народній медицині
препарати з трави шавлії вжи-
вають при тахікардії, при захво-
рюваннях нирок (дезинфікуюча
і протизапальна дія), як засіб, що
покращує травлення, та як жароз-
нижуючий засіб. У болгарській на-
родній медицині настій трави шав-
лії мускатної п'ють як засіб, що
допомагає при зобі, а подрібне-
не свіже листя рослини прикла-
дають до ран і фурункулів.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— настойку (готують на
70 % -ному спирті у співвідношенні
1:10) по 20 крапель на прийом 3 ра-
зи на день до їди; настій (1 столова
ложка сировини на 400 мл окропу,
настояти 1 годину, процідити) по пів-
склянки 3 рази на день, до їди.

1250

ШАНДРА ЗВИЧАЙНА
шандра обыкновенная
Marrubium vulgare —
багаторічна трав'яниста з білува-
тошерстистим опушенням рос-
лина родини губоцвітих. Стебла
від основи висхідні, 15—75 см зав-
вишки, чотиригранні, розгалу-
жені, в нижній частині білопов-
стисті від густих, не дуже дов-
гих волосків, вище менш густо
опушені такими ж волосками.
Стеблові листки супротивні, че-
решкові, широко-яйцевидні з ко-
роткоклиновидною або закруг-
леною (у нижніх листків) основою
та округлою чи тупою верхівкою,
по краю нерівнозубчасті, зверху
зеленуваті, розсіяно опущені,
зморшкуваті, зісподу білуваті від
густих відлеглих волосків, з вип-
нутими жилками. Квітки дво-
статеві, неправильні, утворюють
несправжні багатоквіткові густі
майже кулясті кільця, зібрані
на кінці стебла та гілок у
довгі, перервані в нижній части-
ні суцвіття; чашечка трубчаста,
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зовні густо опушена зірчасти-
ми волосками і засіяна крап-
частими залозками з 10 жил-
ками і 10 шиловидними, на кін-
ці гачкувато загнутими, жовтува-
тими й голими зубцями, з яких
5 довших і 5 проміжних корот-
ших; віночок білий, зовні корот-
коволосистий, з циліндричною
трубочкою, двогубий (верхня губа
плоскувата, пряма, розсічена на
дві видовжені лопаті, спідня —
відігнута, трилопатева, з ширшою
за бокові, округлою, переважно на
верхівці виїмчастою середньою
лопаттю. Плід складається з чо-
тирьох однонасінних горішко-
подібних часток. Цвіте з червня
до серпня.

Поширення. Шандра звичайна рос-
те по всій території України на
кам'янистих відслоненнях у заті-
нених місцях, а також як бур'ян
вздовж доріг, біля парканів, іно-
ді в посівах.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
зібрані під час цвітіння рослини
верхівки стебел (30—40 см зав-
довжки) разом з листям та квіт-
ками (Herba Marrubii vulga-
ris). Сушіння сировини проводять
у затінку на відкритому повітрі
або у приміщенні, що добре про-
вітрюється. Сухої трави виходить
27—28% . Готову сировину збері-
гають у добре закритих банках або
бляшанках. Рослина неофіци-
нальна.

Хімічний склад. У траві шандри
є ефірна олія (0,06% ), гірка ре-
човина марубін (дитерпеновий
лактон), алкалоїди бетоніцин, ту-
рицин і стахідрин, дубильні речо-
вини (близько 7% ), слиз.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Галенові препарати
шандри виявляють жовчогінну і
спазмолітичну дію, полегшують
відхаркування, регулюють серце-
ву діяльність (знімають екстра-
систолію), збуджують апетит, сти-
мулюють діяльність шлунка. Ос-
новними показаннями до призна-
чення препаратів шандри є різні
запальні захворювання дихальних
шляхів (бронхіти, ларингіти, тра-
хеїти). Позитивний терапевтичний
ефект спостерігається також при
лікуванні старечої і спастичної
астми, туберкульозу легень, гепа-
титів і холециститів, екстрасис-
толії та ауринальної тахікардії,
гіпертонічної хвороби, у випадку
альгоменореї і олігоменореї, при
розладах травлення. Есенцію із
свіжої трави шандри використо-
вують в гомеопатії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (2 чай-
ні ложки сировини настояти 4 годи-
ни на склянці холодної кип'яченої
води, процідити) по третині склянки
З рази на день до їди.

1251
ШЕВСЬКЕ ДЕРЕВО —кущ або
невелике (2—3 м заввишки) дере-
во родини сумахових. Те саме, що
й скумпія звичайна.

1252
ШЕЛЮГА —
дводомна рослина родини вер-
бових. Те саме, що й верба
гостролиста.

1253
ШИПШИНА ЗМОРШКУВАТА
шиповник морщинистый
Rosa rugosa —
середньої висоти (80—150 см) кущ
родини розових. Стебла товсті,
прямостоячі, як і квітконосні
пагони, густо вкриті різнотип-
ними опушеними шипами: міцни-
ми, з широкою основою, трохи
серповидно зігнутими або пря-
мими та дрібними голчастими.
Квітконосні пагони, крім того,
вкриті волосками і дрібними
залозистими щетинками.
Листки спіральні, непарноперисті,
з широкими трав'янистими при-
листками, що зрослися з голов-
ним стриженьком листка; листоч-
ки (їх 7, рідше 5 або 9) від круг-
лясто-еліптичних до видовжено-
еліптичних, зверху виразно
зморшкуваті, з полиском, зісподу

рясно опушені, нерідко майже сі-
роповстисті, з домішкою залозок,
по краю простозубчасті. Квітки
великі (до 7 см у діаметрі), пра-
вильні, двостатеві, в малоквітко-
вих (по 2—3) щитковидних суцвіт-
тях, рідше одиничні; чашолистки
великі (2,5—3 см завдовжки), з
листовидним розширенням на вер-
хівці, зісподу усіяні волосками з
домішкою залозок, рідше без них,
після цвітіння спрямовані вгору
й залишаються при стиглих пло-
дах; пелюстки (їх 5) червоні, рі-
дше ясно-червоні. Плід — гіпан-
тій, сплюснуто-кулястий, м'ясис-
тий, яскрово-червоний або поме-
ранцевий. Початок цвітіння у
червні (ремонтантний вид).
Поширення. Шипшина зморшку-
вата дико росте на Далекому Схо-
ді. На території України її куль-
тивують як рослину декоративну
й лікарську. Часто зустрічаються
здичавілі зарості.
Заготівля і зберігання — див. у
статті Шипшина травнева.
Хімічний склад. Шипшина зморш-
кувата має близький до шипши-
ни травневої хімічний склад, але
відрізняється дещо іншим вмістом
і співвідношенням компонентів,
що його складають.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і
застосування — усе так, як у
статті Шипшина травнева.
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1254
ШИПШИНА КОРИЧНА —
невисокий (від 60 до 200 см зав-
вишки) рихлий кущ родини розо-
вих. Те саме, що й шипшина трав-
нева.

1255
ШИПШИНА ПОВИСЛА
шиповник повислый
Rosa pendulina —
рихлий, від 1 до 2 м заввишки
кущ родини розових. Стебла то
висхідні, то луковидно зігнуті, в
нижній половині або в нижній тре-
тині вкриті голчастими, досить
слабкими шипами, з домішкою
щетиноподібних шипиків, у верх-
ній половині їх немає. Листки
спіральні, непарноперисті, великі
(9—12 см завдовжки), з широкими
прилистками, лише зісподу всія-
ними небагатьма волосками; і з го-
ловним стриженьком, здебільшо-
го вкритим волосками з домішкою
стеблистих залозок; листочки (їх
7—9, інколи 11) видовженояйце-
видні, видовженоеліптичні або
широкоеліптичні, гострозубчасті,
зверху темно-зелені, голі, зіспо-
ду — сіро-зелені, більш-менш ряс-
но всіяні волосками, гладенькі або
лише по головній жилці з оди-
ничними залозками. Квітки пра-
вильні, двостатеві, здебільшого
одиничні, рідше в малоквіткових
(по 2—3) щитковидних суцвіттях,
на довгих (2,5—3 см), залозистих,
після цвітіння луковидно звисаю-
чих квітконіжках; чашолистки
вузьколанцетні, без перистих до-
датків, довгі, з листовидним роз-
ширенням на верхівці, зісподу
більш-менш рясно всіяні залоз-
ками, зверху — волосисті до бі-
лоповстистих, після цвітіння під-
несені вгору, залишаються при
стиглих плодах; пелюстки (їх 5)
від пурпурово-рожевих до темно-
рожевих, дорівнюють довжині
чашолистків або коротші за них.
Плід — гіпантій, оберненояйце-
видний або видовженоеліптичний,
рясно всіяний залозками, при
достиганні пониклий, яскраво-
червоний. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Шипшина повисла
росте в лісовій та субальпійсь-
кій смузі Карпат, особливо біля
потоків та на лісових вирубках.
Заготівля і зберігання. Див. у
статті Шипшина травнева.
Хімічний склад. Шипшина по-
висла має близький до шипшини
травневої хімічний склад, але
відрізняється дещо іншим вмі-
стом і співвідношенням компо-
нентів, що його складають.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і
застосування — усе так, як у
статті Шипшина травнева.

1256
ШИПШИНА СОБАЧА
шиповник собачий
Rosa сапіпа, синонім — R. сі-
liato-sepala —
високий (1,5—2,5 м) кущ родини
розових. Стебла луковидно зі-
гнуті, рідше майже прямі, вкри-
ті міцними, плоскими, серпо-
видно зігнутими шипами. Квітко-
носні пагони рясно вкриті гачко-
видно загнутими шипами. Листки
спіральні, непарноперисті, з
вузькими, залозисто-війчастими
по краю прилистками; листоч-
ки (їх 7, рідше 5 або 9) з обох
боків голі, гладенькі, переважно
еліптичні, з короткозагостреною
верхівкою, простогостропилчасті,
часто закінчуються дрібними за-
лозками. Квітки правильні, дво-
статеві, в малоквіткових (по 3—5,
рідше більше) щитковидних су-
цвіттях, рідше одиничні; чашоли-
стки великі (до 20—25 мм), широ-
коланцетні, з рясними перистими
додатками, зверху переважно го-
лі, зісподу всіяні короткими во-
лосками, після цвітіння відхилені
донизу і притиснені до плода,
рано відпадають; пелюстки (їх 5)
біло-рожеві, коротші за чашо-
листки. Плід — гіпантій, оран-
жево-червоний, широкоовальний,
рідше майже кулястий, позбавле-
ний залозок. Цвіте у травні —
червні.
Поширення. Шипшина собача рос-
те по всій території України по
схилах, узліссях, уздовж доріг та
на пустищах як бур'ян.
Заготівля 1 зберігання — див. у
статті Шипшина травнева.
Хімічний склад. Шипшина собача
має близький до шипшини трав-
невої хімічний склад, але від-
різняється дещо іншим вмістом і
співвідношенням компонентів, що
його складають.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Шипшина травнева.

1257
ШИПШИНА ТРАВНЕВА,
шипшина корична;
шиповник коричный
Rosa majalis, синонім — R. cin-
namomea —
невисокий (від 60 до 200 см за-
ввишки) рихлий кущ родини ро-
зових. Стебла висхідні або дещо
звисаючі, коричнювато-червоні,
вкриті, як правило, парними, сер-
повидно зігнутими, рідше майже
прямими шипами, з домішкою
щетиноподібних шипиків. Квітко-
носні пагони майже не мають
колючок. Листки спіральні, не-
парно-перисті, з прилистками; ли-
сточки (їх 5—7) видовжено-яйце-
видні або овальні, до основи кли-
новидно звужені, при верхівці ко-
роткозагострені, зверху сизувато-
зелені, здебільшого голі, зісподу
вкриті щільно притисненими во-
лосками, по краю простозубчасті,
без залозок; прилистки стериль-



478

них пагонів та туріонів вузенькі,
з дещо загнутими краями, квіт-
коносних пагонів — широкі, зіс-
поду пухнасті, по краю війчасто-
залозисті. Квітки великі (4,5—5 см
в діаметрі), правильні, двоста-
теві, поодинокі, рідше в мало-
квіткових (по 2—3, рідше більше)
щитковидних суцвіттях; чашоли-
стки довгі (до 3 см) і вузенькі,
повністю позбавлені перистих до-
датків або лише з 2—3 коротень-
кими, ниткоподібними додатками,
зісподу усіяні щільними корот-
кими волосками (з домішкою
дрібних залозок або без них),
по краю з домішкою дуже дріб-
них залозок, зверху вкриті лише
поодинокими волосками, або як
і по спинці майже повстисті, піс-
ля цвітіння спрямовані вгору і за-
лишаються при стиглих плодах;
пелюстки (їх 5) — від блідо-черво-
них до червоних. Плід — гіпантій,
кулястий, червоний або пурпуро-
во-червоний. Цвіте у травні —
червні.
Поширення. Шипшина корична
росте в лісах, по чагарниках, особ-
ливо по річках, рідше на луках
в північних районах України.
Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб використовують плоди
шипшини (Fructus Rosae), які зби-
рають у стадії повної стиглості
(але не перестиглими) вручну
в брезентових рукавицях. Зібрані
плоди сушать в сушарці або
духовці при температурі 80—100°,
розстилаючи тонким шаром. Су-
хих плодів виходить 50% . Гото-
ву сировину зберігають у сухих
прохолодних приміщеннях. Строк
придатності — 2 роки.
Хімічний склад. Плоди шипшини
містять аскорбінову кислоту (до
17% на суху речовину), каротин
(0,7—8 мг%), вітаміни Bl, B2, PP,
К, пантотенову кислоту, флаво-
ноїди (гіперозид, астрагалін, квер-
цитрин, кемпферол і ін.), феноло-
кислоти, пектинові речовини
(1,8—3,7% ), цукри (0,9—8,1% ), ор-
ганічні кислоти (0,9—3,7 % ), солі
заліза, марганцю, фосфору, маг-
нію, кальцію.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Плоди шипшини вия-
вляють протицинготну, антискле-
ротичну і протизапальну дію,
активізують ферментні систе-
ми і окислювально-відновлюваль-
ні процеси в організмі, сприятли-
во впливають на вуглеводний об-
мін, посилюють синтез гормонів
і регенерацію тканин, стимулюють
опірність організму до несприят-
ливих факторів зовнішнього се-
редовища, посилюють секрецію
жовчі, підвищують діурез. Плоди
шипшини використовують для
профілактики і лікування гіпо-
і авітамінозів С і Р, при гострих
і хронічних інфекціях, при ате-
росклерозі, нефритах, гострих
і хронічних захворюваннях пе-

чінки, кишечника, при виразко-
вій хворобі, геморагічних діате-
зах, гемофілії, кровотечах (леге-
невих, маткових), при передозу-
ванні антикоагулянтів, гіперти-
реозі і недостатності наднир-
кових залоз, травматичному шо-
ку. Добрий терапевтичний ефект
одержують при пневмонії, брон-
хопневмонії, бронхоектазах, у
випадку бронхіальної астми, при
лікуванні захворювань очей (ге-
морагічний ретиніт, хоріоідит,
крововилив у скловидне тіло).
Як жовчогінний засіб шипшину
використовують для лікування
хронічного гепатиту, холецисти-
ту, холангіту. Плоди шипшини
входять до складу вітамінних
чаїв. Сироп із водного згущеного
екстракту плодів шипшини — хо-
лосас призначають при холеци-
ститі і гепатиті. Із насіння шип-
шини виготовляють олію (Oleum
Rosae), яку використовують як
зовнішній засіб для гоєння ран,
в стоматологічній практиці (гін-
гівіти, стоматити), при тріщинах
сосків, пролежнях, трофічних ви-
разках гомілки, дерматозах, а у
вигляді мікроклізм — при неспе-
цифічному виразковому коліті.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій плодів (10 г, або
1 столову ложку сировини на 200 мл
окропу) по півсклянки 2—3 рази на
день до їди; холосас (Cholosas) по
1 чайній ложці 2—3 рази на день,
дітям — по чверті чайної ложки 2—
3 рази на день.

1258

ШИПШИНА ЯБЛУНЕВА
шиповник яблоневый
(Rosa villosa, синонім — R. po-
milera) —
щільний, прямостоячий, до 1,5
(2) м заввишки кущ родини розо-
вих. Стебла, як і квітконосні паго-
ни, вкриті однотипними прямими,
нерідко дещо відхиленими вгору,
рідше донизу шипами. Квітко-
носні пагони, крім того, інколи
вкриті дрібними голчастими або
щетинистими залозками. Лист-
ки спіральні, непарноперисті, ве-
ликі (8,5—9 см завдовжки), з
головним стриженьком, усіяним,
як і прилистки, волосками з
домішкою залозок; листочки (їх
7, рідше 5 або 9) широкоеліптич-
ні, великі, 4—5 см завдовжки і
2,5—3 см завширшки, з обох бо-
ків, особливо зісподу, рясно всія-
ні волосками з домішкою за-
лозок. Квітки правильні, двоста-
теві, в малоквіткових щитковид-
них суцвіттях, рідше одинич-
ні, на коротких (до 10—15 мм)
залозисто-щетинистих квітконіж-
ках; чашолистки на спинці
залозисто-щетинисті, зовнішні —
з перистими, рідше нитковид-
ними додатками, після цвітін-
ня піднімаються вгору, змика-
ються і залишаються при стиг-
лих плодах; пелюстки (їх 5) темно-
рожеві, коротші за чашолистки.
Плід — гіпантій, пурпуровий, ку-
лястий або майже кулястий, ве-
ликий, залозисто-щетинистий.
Цвіте у червні — липні.
Поширення. Шипшина яблунева
росте майже по всій території
України в чагарникових заростях,
на узліссях, у рідколіссі, а та-
кож на урвищах та вздовж лісо-
вих струмків.
Заготівля і зберігання — див. у
статті Шипшина травнева.
Хімічний склад. Шипшина яблу-
нева має близький до шипшини
травневої хімічний склад, але від-
різняється трохи іншим вмістом
і співвідношенням компонентів,
що його складають.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і за-
стосування — усе так, як у статті
Шипшина травнева.
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1259
ШОВКОВИЦЯ БІЛА
шелковица белая
Morus alba —
однодомне, рідше дводомне, з тро-
хи розкидистою кроною дерево
родини шовковицевих, заввишки
6—10 (12) м. Молоді гілки сіру-
вато-зелені або буруваті, на кін-
ці трохи опушені. Листки м'які,
чергові, черешкові, яйцевидні, за-
гострені, цілі або 3—5-лопатеві,
з округлою або трохи серце-
видною, часто несиметричною
основою і зарубчасто-зубчастим
краєм, зверху голі або майже го-
лі, зісподу розсіяноопушені; че-
решок голий або трохи опуше-
ний, зверху жолобчастий, 2—4 см
завдовжки. Квітки одностатеві,
зібрані пазушними циліндрич-
ними густими колосовидними суц-
віттями. Оцвітина проста, чоти-
рироздільна дзвоникувата; частки
оцвітини по краю голі або тро-
хи війчасті, приймочки вкриті
сосочками. Плоди — горішки; на
час достигання плодів оцвітина
стає м'ясистою і квітки зроста-
ються між собою, утворюючи
овальне, 10—15 мм завдовжки,
чорне, біле або червонувате, яго-
доподібне супліддя на рівній
йому або трохи довшій ніжці.
Цвіте у травні. Плоди достигають
у липні — серпні.

Поширення. Шовковиця біла в
дикому стані невідома. На тери-
торії України, переважно в лі-
состепових і степових районах,
її культивують в садах і парках.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
кору гілок і коренів (Cortex Mo-
ri albae), плоди (Fructus Mori
albae) і листя (Folia Mori albae)
шовковиці. Кору з гілок заго-
товляють навесні, з коренів — во-
сени (правила заготівлі і сушін-
ня див. у статті Дуб звичайний).
Сухої кори гілок виходить 50% .
Листя (повністю развинене) зби-
рають в період цвітіння рослини,
розкладають тонким шаром на
чистій підстилці у затінку на
вільному повітрі або в приміщен-
ні, що добре провітрюється, і су-
шать. Сухого листя виходить 16—
17% . Плоди збирають у зрілому
стані й використовують свіжими,
сушать, переробляють на ком-
поти, варення, сиропи, желе.
Хімічний склад. Листя шовкови-
ці білої містить альдегіди: гек-
сен-2-аль-1, н-масляний альдегід,
ізомасляний альдегід; стероїди і
їхні похідні: ситостерин, ситосте-
рилкапрат, ситостерилпальмітат;
органічні кислоти: щавлеву, яб-
лучну, виннокам'яну, лимонну,
янтарну; флавоноїди: рутин (2—
6 % ), кверцетрин, ізокверцетрин,

в гідролізаті — кемпферол і квер-
цетин; дубильні речовини, віта-
мін С, каротин і ефірну олію
(0,0025% ), у складі якої є α, β-
гексенол, β, γ-гексенол та ін.
У плодах є флавоноїд морин, ві-
таміни: В1, В2, С, РР, β-каротин;
органічні кислоти: яблучна і ли-
монна; ефірна олія (1% ), до
складу якої входять цинеол, гера-
ніол, ліналілацетат, ліналоол, ли-
монен, α-пінен і камфора; ви-
щі жирні кислоти (26,8% ) : енан-
това, каприлова, міристинова,
пальмітинова, пальмітолеїнова,
метилгептадеканова, стеаринова,
олеїнова, лінолева, ліноленова;
до 63% ліпідів (у складі ліпідної
фракції є, окрім згаданих вище,
капринова, нонадеканова та пе-
ларгонова жирні кислоти), цукри
(до 12% ), солі заліза. У корі
гілок виявлено тритерпеноїди: β-
амірин, ацетат β-амірину, бету-
лінову кислоту; флавоноїди: мал-
берин, цикломалберин, малбе-
рохромен, цикломалберохромен,
малберанол; дубильні речовини,
ситостерин, азотовмісну сполуку
тригонелін. Кора коренів містить
бетулінову кислоту, ситостерин,
токофероли, флавоноїди (мал-
берин, цикломалберин, малберо-
хромен, цикломалберохромен),
ліпід а, р-димонтанілгліцерол.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Свіжі плоди шов-
ковиці посилюють кровотворення,
сприяють відновленню порушено-
го внаслідок шкірних захворювань
обміну речовин в організмі. У нау-
ковій медицині їх використовують
при гіпохромній анемії, пов'я-
заній з гіпоацидним гастритом,
при дискінезіях жовчовивідних
шляхів за гіперкінетичним типом,
гострих ентероколітах, дизенте-
ріях і дисбактеріозах. Є пози-
тивний досвід лікування велики-
ми кількостями свіжих плодів
шовковиці хворих на міокардіо-
строфію і пороки серця. Після
курсу лікування у хворих спо-
стерігалось зменшення болю і
покращення роботи серця, змен-
шувалась задишка, відновлюва-
лась працездатність. Сік і на-
стій свіжих плодів шовковиці ви-
користовують як відхаркувальний
і сечогінний засіб. Британський
фармацевтичний кодекс 1923 року
визнає сік свіжих плодів шовко-
виці як відхаркувальний і легкий
проносний засіб. Як ефективний
антисептичний засіб при виразко-
вих ураженнях ротової порожни-
ни і горла використовують розве-
дений водою сік або настій сві-
жих плодів шовковиці (роблять
полоскання). Настій листя або
відвар кори коренів шовковиці
вживають у народній медицині
як засіб, що має гіпотензивні,
анальгетичні, седативні, проти-
запальні та гіпоглікемічні власти-
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вості, і як протикашлевий засіб.
У китайській народній медицині
відвар кори, крім того, вжи-
вають при нирковій недостатності
й статевій імпотенції, а в бол-
гарській народній медицині —
при олігоменореї. При легких
формах цукрового діабету страви
перед їдою корисно посипати
спорошкованим листям шовко-
виці. Натомість результати експе-
риментальних досліджень свід-
чать про те, що лише настойка
листя виявляє слабо виражену
гіпоглікемічну дію, інші ж пре-
парати — новогаленові і настій
листя — такої дії не виявляють.
Настій спорошкованої кори гілок
на кукурудзяній або соняшни-
ковій олії застосовують для гоєн-
ня подряпин, порізів, виразок
і ран.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — свіжі плоди 4—5 раз
на день після їди по 200 — 350 г при
міокардіострофії і пороках серця (курс
лікування —3—4 тижні); настій свіжих
плодів (2 столові ложки подрібненої
сировини настоюють 4 години на
склянці окропу, проціджують) по чвер-
ті склянки 4 рази на день до їди;
відвар кори коренів (1 чайну ложку си-
ровини на 500 мл окропу, доводять
до кипіння і варять 10 хвилин) по
півскляки 4 рази на день до їди;
настій листя (2 столові ложки сиро-
вини на 400 мл окропу, настою-
ють 1 годину, проціджують) по пів-
склянки 4 рази на день до їди.
ЗОВНІШНЬО — полоскання розведеним
соком або настоєм свіжих плодів
(готують, як у попередньому про-
писі); змащування подряпин, порізів,
виразок і ран настоєм спорошко-
ваної кори гілок на рослинній олії
(готують у співвідношенні 1:30).

1260
ШОВКОВИЦЯ ЧОРНА
шелковица чёрная
Mo/us nigra —
дерево або кущ заввишки 6—12
(рідко 25) м родини шовковице-
вих. Крона більш-менш густа, з
оливковозеленими або жовто-сі-
ро-бурими молодими гілками і
червоно-бурими старими. Листки
цупкі,чергові, яйцевидні, з глибо-
косерцевидною основою, тупоза-
рубчасто-пилчасті, цілі або лопа-
теві, зверху шорсткі від приту-
лених волосків, зісподу, особли-
во по жилках, шорстко-волоси-
сті. Квітки одностатеві (рослини
однодомні, рідше дводомні), зіб-
рані пазушними циліндричними
густими колосовидними суцвіт-
тями; оцвітина проста, чотири-
роздільна, дзвоникувата. Чоло-
вічі суцвіття 2—4 см завдовжки,
на ніжці до 2—4 см завдовжки;
жіночі приблизно 1 см завдовж-
ки, яйцевидні, майже сидячі або
з ніжкою, яка значно коротша за
них, краї часток оцвітини і прий-
мочки волосисті. Плоди — горіш-
ки, на час достигання плодів
оцвітина стає м'ясистою і квітки
зростаються між собою, утворю-
ючи овальне, 20—25 мм завдовж-
ки, майже сидяче, блискучо-чор-
не, часто з фіолетово-червону-
ватим відтінком, супліддя. Цвіте
у травні. Плоди достигають у
липні.
Поширення. Батьківщина шовко-
виці чорної — Передня і Середня
Азія. На півдні України її куль-
тивують як рослину декоратив-
ну і плодову.
Заготівля і зберігання. Див, у
статті Шовковиця біла. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Листя шовковиці
чорної містить флавоноїди (ру-
тин — 2—6% , в гідролізаті —
кемпферол і кверцетин), стероїд
ситостерин, кавову кислоту, віта-
мін С; кора — дубильні речо-
вини, флавоноїд малберин, си-
тостерин; плоди — вітаміни: В1,
В2, С, РР, каротин; органічні
кислоти (1,8%): яблучну, лимон-
ну; вуглеводи (5—10%): глюкозу,
фруктозу й сахарозу; дубильні
речовини та ефірну олію (у на-
сінні), солі заліза і фосфорної
кислоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і
застосування — усе так, як у
статті Шовковиця біла.

1261
ШОЛОМНИЦЯ БАЙКАЛЬСЬКА
шлемник байкальский
Scutellaria baicalensis —
багаторічна трав'яниста рослина
родини губоцвітих. Має коротке
кореневище, яке переходить у тов-
стий м'ясистий жовтий на зломі
стрижневий корінь. Стебла чоти-
ригранні, 15—35 (50) см заввишки,
розгалужені, злегка опушені. Ли-
стки злегка шкірясті, супротив-
ні, сидячі або короткочереш-
кові, ланцетні, 1,5—4 см зав-
довжки, загострені, по краю вій-
часті, зісподу з ледве помітними
чорними крапчастими залозка-
ми. Квітки двостатеві, непра-
вильні, поодинокі, пазушні, зі-
брані на верхівках стебел в
однобокі китицеподібні суцвіт-
тя. Чашечка дзвониковидна, воло-
систа, двогуба; верхня губа при
основі з опукло-ввігнутим попе-
речним придатком у вигляді гре-
бінця. Віночок двогубий, синій;
верхня губа коротша за спідню.
Плід складається з чотирьох одно-
насінних горішкоподібних часток.
Цвіте з червня до серпня.
Поширення. Шоломниця байкаль-
ська росте в Приморському краї,
в Читинській та Амурській обла-
стях на сухих відкритих, кам'я-
нистих і щебенистих гірських
схилах, рідше — на піщаних сте-
пах, по берегах річок. На тери-
торії України зустрічається в ко-
лекційних насадженнях ботаніч-
них садів.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
корені шоломниці (Radix Scutel-
lariae baicalensis). Заготівлю сиро-
вини проводять восени, після пов-
ного обсіменіння рослин. Вико-
пують лише дорослі, з 5—6 стеб-
лами рослини. Для відновлення
заростей на ділянці, де проводять
заготівлю сировини, треба зали-
шати не менше 2—3 рослин на
кожні 10 м2 площі, а повторну
заготівлю сировини на цій ділян-
ці дозволяється проводити не
раніше як через 10 років. Зібра-
ну сировину обтрушують від зем-
лі, звільняють від стебел так, щоб
їх залишки не перевищували 1 см,
миють і, розстеливши тонким ша-
ром у затінку, сушать. Готову
сировину зберігають у сухому
приміщенні, що добре провітрю-
ється.
Хімічний склад. У корінні шо-
ломниці є флавоноїди (байкалин,
байкалеїн, вогонин), глікозид ску-
теларин, стероїдні сапоніни (до
7% ), дубильні речовини, ефірна
олія, смоли.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати шоломни-
ці, виготовлені з кореня рослини
у вигляді спиртового екстракту,
мають седативні, гіпотензивні й
протисудомні властивості і не
виявляють скільки-небудь вира-
женої токсичності. Показаннями
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до призначення настойки шолом-
ниці є гіпертонічна хвороба 1 і 2-го
ступенів, функціональні розлади
нервової системи з підвищеною
збудливістю, в тому числі при
серцево-судинних неврозах. Є
дані про ефективне лікування
настойкою шоломниці пізніх ток-
сикозів вагітності. У народній
медицині настій коріння шолом-
ниці дають всередину при сер-
цебитті, міокардиті, гострому суг-
лобовому ревматизмі, запаленні
легень, коклюші та при різних
кровотечах.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настойку (готують на
70% -ному спирті у співвідношенні
1:5) по 20—30 крапель 2—3 рази на
день; настій (1 столову ложку сиро-
вини заливають склянкою окропу, ки-
п'ятять 10 хвилин, проціджують) по
1 столовій ложці 3—4 рази на день.

1262
ШОЛОМНИЦЯ ЗВИЧАЙНА
шлемник обыкновенный
Scutellaria galericulata —
багаторічна трав'яниста, з пов-
зучим кореневищем рослина ро-
дини губоцвітих. Стебла чотири-
гранні, висхідні, 10—90 см зав-
вишки, прості або розгалужені,
вкриті в нижій частині розсіяни-
ми, у верхній — густішими вниз
відігнутими короткими волоска-
ми. Листки супротивні, коротко-
черешкові, яйцевидно- або видов-
женоланцетні, з неглибокосерце-
видною основою і тупувато-за-
гостреною верхівкою, по краю
зарубчасто-пилчасті (набагато ви-
ще середини, але не до самої
верхівки), опушені зверху розсі-
яними короткими, зісподу — гу-
стішими і довшими волосками,
приквіткові листки подібні до
стеблових, але дрібніші. Квітки
двостатеві, неправильні, одиничні,
пазушні, повернуті в один бік, у

негустому, переривчастому, ки-
тицевидному, невиразно відо-
кремленому від вегетативної ча-
стини стебла суцвітті. Чашечка
трубчастодзвониковидна, зовні
густо опушена, всередині гола,
двогуба; верхня губа при основі
з опукловвігнутим поперечним
придатком у вигляді гребінця.
Віночок двогубий, синьо-фіолето-
вий, з жовтуватою на черевному
боці трубочкою і жовтою плямою
з синіми плямочками на спідній
губі, зовні волосистий; верхня
губа коротша за спідню. Плід
складається з чотирьох одно-
насінних горішковидних часток.
Цвіте з червня до вересня.
Поширення. Шоломниця звичайна
росте на заплавних луках, по бе-
регах річок, болотах, вільшняках
по всій території України, крім
Криму.

Заготівля і зберігання. Для медич-
них потреб заготовляють траву
шоломниці (Herba Scutellariae).
Сировину збирають під час цві-
тіння рослини й використовують
свіжою або сушать, розкладаючи
тонким шаром на папері чи тка-
нині під укриттям на вільному по-
вітрі або в приміщенні, що добре
провітрюється. Готову сировину
зберітають у добре закритих бан-
ках або бляшанках. Рослина не-
офіцинальна.
ХІМІЧНИЙ склад потребує даль-
шого вивчення. Відомо, що всі
частини рослини містять глікозид
скутеларин.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Шоломниця звичайна
виявляє гіпотензивну, седативну,
сечогінну, в'яжучу й кровоспин-
ну дію, сприяє розрідженню хар-
котиння. У народній медицині
настій трави шоломниці дають
усередину при гіпертонії, водян-
ці, кровотечах (внутрішніх і зов-
нішніх) та при кашлі з виділен-
ням густих мокрот.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (1 чайну лож-
ку свіжої або сухої трави настояти
1 годину на 200 мл окропу, проціди-
т и ) — по 1—2 столові ложки 3—4 ра-
зи на день.
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1263
ШОЛУДИВНИК БОЛОТНИЙ
мытник болотный
Pedicularis palustris —
однорічна напівпаразитна гола
(волохаті лише основа стебла і
чашечка) рослина родини ранни-
кових. Стебло прямостояче, 15—
60 см заввишки, найчастіше при
основі розгалужене, нерідко чер-
вонувате, вкрите листками. При-
кореневі листки в розетці, дуже
зменшені, довгасті, цілі. Стеблові
листки чергові, рідше майже суп-
ротивні, ланцетовидні, перисто-
розсічені на дрібні сегменти з
білими потовщеними хрящовид-
ними кінчиками. Квітки двоста-
теві, неправильні, на коротких
ніжках по одній у пазухах верх-
ніх стеблових листків; найверх-
ніші квітки колосовидно скуп-
чені, з дрібними листоподібними
приквітками. Чашечка широко-
трубчаста, волосиста, дволопа-
тева, коротша за трубочку віноч-
ка, гола або з довгими кучеряви-
ми волосками. Віночок 20—22 мм
завдовжки, бруднорожевий або
рожевий, двогубий; верхня губа
дволопатева, майже пряма, лише
на верхівці зігнута, з дуже корот-
ким широким носиком, який несе
з обох боків по зубцю, нижче,
майже всередині губи, є ще по
одному зубцю з кожного боку,
нижня — трилопатева, однакової
довжини з верхньою, по краю
війчаста. Плід — коробочка. Цві-
те з червня до серпня.
Поширення. Шолудивник болот-
ний росте на вологих луках, бо-
лотах і торфовищах на Поліссі
і в Лісостепу.

Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
сушену траву шолудивника, яку
заготовляють в період цвітіння
рослини. Рослина неофіцинальна.
Хімічний склад. Трава шолудив-
ника містить глікозид аукубін (ри-
нантин), і невелику кількість
алкалоїдів (до 0,01% ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Експериментальними
спостереженнями встановлено,
що настій трави шолудивника
є ефективним матковим засобом,
який подібно до ріжків (але в 4—
5 раз слабіше) посилює скорочен-
ня і підвищує тонус матки, сприяє
зупинці післяпологових кровотеч.
Крім того, рослина виявляє сечо-
гінну і протизапальну дію. У на-
родній медицині шолудивник ви-
користовують як кровоспинний
(при маткових кровотечах), сечо-
гінний, інсектицидний (проти
вошей) і ранозагоювальний засіб
та при себореї голови.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (10 г,
або 2 чайні ложки сировини на 200
мл окропу) по 4—10 крапель 3 рази
на день
ЗОВНІШНЬО — настій трави (5 столо-
вих ложок сировини на 1 л окропу)
для миття голови при себореї та во-
шивості. Шолудивник болотний нале-
жить до отруйних рослин і користу-
ватися ним треба обережно, не пере-
вищуючи допустимих доз.

1264
ШПИНАТ ГОРОДНІЙ
шпинат огородный
Spinacia oleracea —
однорічна трав'яниста рослина
родини лободових. Стебло пряме,
просте або розгалужене, 25—30 см
заввишки. Прикореневі й нижні
стеблові листки довгочерешкові,
трикутно-списовидні або видов-
женояйцевидні, цілокраї, дуже
рідко з одиничними зубцями, гла-
денькі або зморшкуваті, верхні —
сидячі, довгасті, з клиновидною
основою. Квітки одностатеві (рос-
лина дводомна), дрібні; чоловічі
квітки чотиричленні, з зеленою
оцвітиною, зібрані в кінцеві Й па-
зушні колосовидно-волотюваті
суцвіття; жіночі — без оцвіти-
ни, зібрані в пазухах листків гу-
стими клубочками. Плід — горі-
шок. Цвіте з червня до серпня.
Поширення. В дикому стані шпи-
нат городній не зустрічається. По-
ходить з Південно-Західної Азії.
На території України шпинат ши-
роко культивують як овочеву
рослину.

Заготівля і зберігання. З лікуваль-
ною метою використовують моло-
де розеткове листя, яке вживають
свіжим (у вигляді салатів) або
відварюють. Рослина неофіци-
нальна.
ХІМІЧНИЙ склад. Листя шпинату
городнього містить вітаміни В,,
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В2, К, Е, аскорбінову, нікотино-
ву, фолінову і фолієву кислоти,
рутин та ін. флавоноїди з Р-віта-
мінною активністю, каротиноїди
(β-каротин, лютеїн, віолаксантин,
неоксантин, зеаксантин, нео-β-ка-
ротин, ксантофіл-епоксид), сте-
рини (α і γ-спинанстерини, β-си-
тостерин і їхні глюкозиди, холе-
стерин), ліпіди (сульфо-, глюко-,
галакто- і ацилгалактоліпіди), біл-
ки (до 34%), вуглеводи (фрук-
тозу, глюкозу, сахарозу), органіч-
ні кислоти (серотинову, щавлеву,
лимонну) і сполуки йоду, заліза,
фосфору, калію, кальцію та маг-
нію. У складі білків є всі неза-
мінні амінокислоти.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Шпинат використо-
вують для приготування перших
і других страв, але особливо
корисно вживати його в сирому
вигляді як салат. Широта ліку-
вального діяння шпинату незнач-
на. Він посилює перистальтику
кишок, виявляє легку проносну
дію. Високий вміст фенольних
сполук (флавоноїдів і фенолокис-
лот) зумовлює капілярозміцню-
ючі, протисклеротичні й протиза-
пальні властивості шпинату. Вико-
ристовуть його як засіб, що ство-
рює лікувальний фон, і для потен-
ціювання дії лікарських засобів
при ряді захворювань. Корисно
вживати шпинат дітям, вагітним і
ослабленим хворим, хворим на
гіпохромну анемію, діабет і гіпер-
тонію, при гіпацидному гастриті
й ентероколіті. У вигляді супів,
пюре тощо його призначають при
ожирінні. Як джерело вітамінів
шпинат використовують у дієто-
терапії та при так званому вес-
няному лікуванні. У народній ме-
дицині настій з листя шпинату
вживають при в'ялій перисталь-
тиці кишечника і метеоризмі. При
нирковокам'яній хворобі (оксалу-
рії), нефритах, подагрі, захворю-
ваннях печінки, жовчного міхура
і підшлункової залози вживати
шпинат протипоказано. Слід та-
кож пам'ятати, що страви з шпи-
нату треба зберігати у холо-
дильнику, оскільки при кімнатній
температурі у них утворюються
отруйні речовини, небезпечні для
здоров'я людини.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій із свіжого лис-
тя (10 г сировини на 200 мл окропу) по
чверті склянки 4 рази на день.

1265
ШУВАРНИК —
багаторічна трав'яниста рослина
родини ароїдних. Те саме, що й
аїр тростиновий.

1266

ЩАВЕЛЬ АЛЬПІЙСЬКИЙ
щавель альпийский
Rumex alpinus —
багаторічна гірська трав'яниста
рослина родини гречкових. Має
товсте й велике кореневище. Стеб-
ло пряме, 50—150 см заввишки.
Листки прості, цілокраї, чергові,
тупі, зісподу по жилках дріб-
но опушені; нижні — округло-
яйцевидні, довгочерешкові. Квіт-
ки двостатеві, актиноморфні (див.
Актиноморфна квітка), з простою
чашечковидною зеленою оцвіти-
ною, у кільцях, що утворюють
волотевидне суцвіття. Плід — го-
рішок. Цвіте у липні — вересні.
Поширення. Росте в Карпатах на
полонинах, біля стійбищ худоби,
на переугноєних місцях.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті щавель кінський, але
використовують цю рослину лише
в народній медицині.

1267

ЩАВЕЛЬ ВОДЯНИЙ
щавель водяной
Rumex aquaticus —
багаторічна рівнинна трав'яниста
кореневищна рослина родини
гречкових. Стебло притиснуто-во-
лосисте, 50—150 см заввишки.
Листки прості, цілокраї, чергові,
загострені, голі; нижні — з довги-
ми, трохи жолобкуватими череш-
ками, серцевидно-трикутні. Квіт-
ки двостатеві, актиноморфні (див.
статтю Актиноморфна квітка), з
простою чашечковидною зеленою
оцвітиною, в кільцях. Суцвіття
волотевидне, з притиснутими гіл-
ками. Плід — горішок. Цвіте у
червні — липні.

Поширення. Зустрічається зрідка
на Поліссі і в Лісостепу по бере-
гах водойм, на вологих лісових
галявинах, на болотистих луках.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті щавель кінський,
але використовують цю росли-
ну лише в народній медицині.
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1268
ЩАВЕЛЬ ЗВИЧАЙНИЙ —
багаторічна трав'яниста рослина
родини гречкових. Те саме, що
й щавель кислий.

1269
ЩАВЕЛЬ КИСЛИЙ,
щавель звичайний;
щавель кислый
Rumex acetosa —
багаторічна трав'яниста рослина
родини гречкових. Стебла прямі,
борозенчасті, до 1 м заввишки.
Листки чергові, при основі — з
зубчастими розтрубами, які обго-
ртають основу меживузля; при-
кореневі й нижні стеблові ли-
стки — з довгими черешками, ви-
довженояйцевидні, при основі
стріловидні, з трикутними гостри-
ми, спрямованими вниз бокови-
ми лопатями, іноді майже спи-
совидні, при верхівці більш-менш
загострені або тупуваті; верхні —
сидячі, вужчі, ланцетно-стріло-
видні. Квітки одностатеві (росли-
на дводомна) рожеві, червоні або
жовтуваті, зібрані у верхній час-
тині стебла в малорозгалуже-
не, не густе, вузьке, волоте-
видне суцвіття; у чоловічих кві-
ток частки оцвітини (їх, як і у
жіночих квіток, 6) усі спрямо-
вані вгору, видовженоовальні,
внутрішні трохи більші за зов-
нішні; у жіночих зовнішні частки
відігнуті вниз і притиснуті до
квітконіжки, внутрішні прямі,
округло-серцевидні, цілокраї, у
вирізці при основі з м'ясистим,
спрямованим униз придатком.
Плід — тригранний, на верхівці
гострокінцевий, темно-коричне-

вий, з полиском горішок. Цвіте
у липні — серпні.
Поширення. Щавель кислий рос-
те по всій території України на
луках, по болотах, у вологих
лісах на галявинах. Як овочеву
рослину його широко культи-
вують.
Заготівля і зберігання. З лікуваль-
ною метою використовують при-
кореневе листя (Folia Rumicis
acetosae), коріння (Radix Rumicis
acetosae) і всю рослину (Herba
et radix Rumicis acetosae). Листя
використовують у сирому вигляді
(готують зелені борщі, юшки,
окрошки, салати, додають як при-
смаку до вінегретів), а коріння
і траву сушать. Рослина неофі-
цинальна.

Хімічний склад. У листі і стеб-
лах рослини є фенольні сполуки:
рутин, гіперозид, кверцетин, квер-
цитрин, вітексин, авікулярин, ка-
техіни, лейкоціанідин, лейкодель-
фінідин та хризантемін; органічні
кислоти: щавлева, яблучна; віта-
мін С, каротин, білки, ліпіди, со-
лі заліза і калію. У корінні є знач-
на кількість антра- і таноглі-
козидів.

Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати щавлю
підвищують діурез, стимулюють
діяльність печінки і жовчотво-
рення, посилюють перистальтику
кишечника. Малі дози виявляють
в'яжучу дію. Високий вміст фе-
нольних сполук (флавоноїдів і
фенолокислот) зумовлює капіля-
розміцнюючі, протисклеротичні й
протизапальні властивості щавлю.
В дієтотерапії його використо-
вують як джерело вітамінів. У
вигляді юшок і борщів його
призначають при діабеті й ожи-
рінні. Разом з тим треба пам'ята-
ти, що надмірне вживання щав-
лю може призвести до порушен-
ня сольового обміну і розвитку
ниркової патології. Необхідна
обережність і при введенні в діє-
ту цієї рослини хворим на енте-
роколіт, гастрит і виразкову хво-
робу шлунка й дванадцятипалої
кишки в стадії загострення. Зов-
нішньо, як в'яжучий засіб, щавель
використовують для лікування за-
палення ясен, ангіни та шкірних
захворювань, які супроводяться
запальними явищами. Свіже по-
товчене листя прикладають до
застарілих ран і виразок.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — порошок з коріння
по 0,5 г на прийом (на ніч) як про-
носний засіб; настій трави з корінням
(20 г сировини на 200 мл окропу)
по 1 столовій ложці 3 рази на день
як протипроносний засіб; сік із сві-
жого листя по 1 столовій ложці 3 ра-
зи на день до їди як жовчогінний
засіб.
ЗОВНІШНЬО — компреси, примочки і
полоскання настоєм трави з корін-
ням (готують, як у попередньому про-
писі).

1270

ЩАВЕЛЬ КІНСЬКИЙ
шавель конский
Rumex conlertus —
багаторічна трав'яниста рослина
родини гречкових. Стебло пряме,
борозенчасте, до 1,5 м заввишки.
Листки чергові, зісподу, особливо
по жилках, коротко-пухнасті, при
основі з розтрубами, які обгор-
тають основу меживузля; нижні
листки з довгими, зверху жолоб-
частими черешками, видовжено-
серцевидні, по краях хвилясті,
верхні — яйцевидно-ланцетні.
Квітки двостатеві, зібрані у верх-
ній частині стебел в густе воло-
тевидне суцвіття. Оцвітина з
шістьох листочків, розміщених у
два кола, зелена, чашовидна;
зовнішні листочки оцвітини тро-
хи менші від половини шири-
ни внутрішніх, внутрішні —
округло-серцевидні, з розвиненим
горбочком в одній частці, на двох
інших горбочки малопомітні.
Плід — тригранний горішок. Цві-
те у травні — червні.
Поширення. Щавель кінський рос-
те по всій території України,
крім Карпат і прикарпатських
районів, по луках, вогкуватих
узліссях, рівчаках.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
корені щавлю (Radix Rumicis con-
ferti), які заготовляють навесні
або восени. Викопані корені об-
трушують від землі, звільняють
від стебел, миють у холодній воді,
прив'ялюють на відкритому по-
вітрі, очищають від гнилих і від-
мерлих частин, розщеплюють, при
необхідності, вподовж і сушать,
розстеливши тонким шаром у за-
тінку.

Штучне сушіння проводять при
температурі 50—60°. Сухих коре-
нів виходить 30—35% . Готову си-
ровину зберігають у сухому при-
міщенні, яке треба провітрюва-
ти. Строк придатності — 3 роки.
Аптеками сировина не відпу-
скається.
Хімічний склад. Корені щавлю
містять 8—12% дубильних речо-
вин пірокатехінової і пірогалової
груп, до 4% похідних антрахіно-
ну, у складі яких є хризофано-
ва кислота і емодин, флавоноїд
неподин, ефірну олію, кавову
кислоту, оксалат кальцію (до 9% ),
залізо у формі органічних сполук.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Біологічна дія щавлю
залежить від дози: у великих
дозах він діє як послаблюючий
засіб (наслідок настає через 10—
12 годин), при малих дозах
спостерігається протипоносний
ефект. Галенові препарати щавлю
мають також кровоспинні, гли-
стогінні, холеретичні та холекіне-
тичні властивості. Основними по-
казаннями до призначення пре-
паратів щавлю є коліти, ентеро-
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коліти, геморой, тріщини заднього
проходу, глистяна інвазія, гіпер-
поліменорея, кровохаркання,
кровоточиві виразки шлунка то-
що. Певний терапевтичний ефект
спостерігається також при гепато-
холециститах, холециститах і хо-
лангітах. Експериментально та в
умовах клініки доведено ефек-
тивність настойки кореня щавлю
при лікуванні гипертонічної хво-
роби. Використовують щавель і як
зовнішній засіб (роблять поло-
скання і спринцювання при за-
пальних захворюваннях ротоглот-
ки, піхви і вульви, при білях).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар {5 г, або 2 сто-
лові ложки сировини на 200 мл окро-
пу) по третині склянки 2— 3 рази на
день на 30 хвилин до їди як в'яжу-
чий, закріплюючий, проти глистяний
і кровоспинний засіб або по півсклян-
ки на ніч — як проносне; порошок коре-
ня по 0,25 г 3 рази на день як
в'яжучий засіб, або по 0,5—1 г на ніч —
як послаблююче; настойку (готують на
міцній горілці у співвідношенні 1:10)
по 50—60 крапель 3 рази на день
протягом 2—3 тижнів.
ЗОВНІШНЬО — полоскання відваром
(готують, як у попередньому прописі);
! столову ложку сировини заливають
1 л окропу, кип'ятять 5 хвилин, про-
ціджують і одержаний у такий спосіб
настій вживають для одного сприн-
цювання.

1271
ЩАВЕЛЬ КУЧЕРЯВИЙ
щавель курчавый
Rumex crispus —
багаторічна трав'яниста рослина
родини гречкових. Має веретено-
видно потовщений розгалужений
корінь. Стебло прямостояче, бо-
розенчасте, до 120 см заввишки.
Листки прості, цілокраї, череш-
кові, чергові; прикореневі та ниж-
ні стеблові — видовженоланцетні,
1,5—4 см завширшки, звужені до
основи й верхівки, по краю дуже
хвилясті. Квітки двостатеві, акти-
номорфні (див. статтю Актино-
морфна квітка), з простою чашеч-
ковидною зеленою оцвітиною, по
20—30 у густих кільцях, що ут-
ворюють довге вузьковолотисте
суцвіття. Плід — горішик. Цвіте
у червні — липні.
Поширення. Росте по всій терито-
рії України на луках і узліссях,
на полях і в посівах як бур'ян.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні властиво-
сті і використання, лікарські фор-
ми і застосування — усе так,
як у статті щавель кінський, але
використовують цю рослину лише
в народній медицині.

1272

ЩАВЕЛЬ ШПИНАТНИЙ,
англійський шпинат;
щавель шпинатный
Rumex patientia —
багаторічна трав'яниста корене-
вищна рослина родини гречкових.
Стебло пряме, 80—200 см заввиш-
ки. Листки прості, цілокраї, черго-
ві, з жолобкуватими черешками;
нижні — довгочерешковї, яйце-
видно-ланцетні. Квітки двоста-
теві, актиноморфні (див. Актино-
морфна квітка), з простою ча-
шечковидною зеленою оцвітиною,
по 10—15 у кільцях, що утворюють
майже безлисте волотевидне су-
цвіття. Плід — горішок. Цвіте у
липні — серпні.

Поширення. Походить з Південної
Європи. Культивують, іноді дича-
віє.
Заготівля і зберігання, хімічний
склад, фармакологічні власти-
вості і використання, лікарські
форми і застосування — усе так,
як у статті щавель кінський,
але використовують цю рослину
лише в народній медицині.
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1273
ЩЕМЕЛИНА ЗВИЧАЙНА —
багаторічна трав'яниста рослина
родини шорстколистих. Те саме,
що й медунка лікарська.

1274
ЩЕРБАЧ СИБІРСЬКИЙ —
дворічна трав'яниста жорстко-
волосиста рослина родини селе-
рових (зонтичних). Те саме, що
й борщівник сибірський.

1275
ЩИТНИК ЧОЛОВІЧИЙ —
багаторічна папороть родини щит-
НИКОБИХ (аспідієвих). Те саме,
що й дріоптерис чоловічий.

1276
ЮЮБА —
колючий розлогий кущ або неве-
лике (до 3 м заввишки) дерево
родини жостерових. Те саме,
що й зизифус справжній.

1277
ЯБЛУН —
багаторічна трав'яниста, з опуше-
ним стеблом рослина родини ро-
зових. Те саме, що й парило зви-
чайне.

1278
ЯБЛУНЯ ЛІСОВА,
яблуня рання;
яблоня лесная
Malus sylvestris, синонім —
M. praecox —
куш, або дерево до 10 м заввиш-
ки родини розових. Гілки розлогі,
здебільшого колючі, голі або в
молодому віці трохи опушені,
гладенькі або злегка горбкува-
ті, темно-коричневого або сірого
кольору. Листки чергові, череш-
кові, суцільні, широкояйцевидні
або видовженояйцевидні, рідше
широкоеліптичні або майже
округлі, біля основи заокруглені
або поступово клиновидно звуже-
ні, на верхівці звужені в трикут-
ний, загострений, трохи в бік
спрямований зубець, що досягає
7—10 мм завдовжки, по краю
дрібно пилчасто-зубчасті або за-
рубчасто-пилчасті, інколи подвій-
но пилчасто-зубчасті, з загостре-
ними зубчиками, що закінчу-
ються коротеньким залозистим
вістрячком; в молодому віці ли-
стки зверху і зісподу по жил-
ках короткоповстисті, пізніше
зовсім голі, з полиском або
лише з верхнього, рідше й зі
спіднього боку по жилках незнач-
но опушені. Квітки правильні,
двостатеві, до 4 см в діаметрі,
у малоквіткових зонтиковидних
суцвіттях на кінцях вкорочених
пагонів; пелюстки (їх 5) білі
або рожеві, з зовнішнього боку
темніші. Плід — яблуко, кулясте
або округло-яйцевидне, 1,8—2,5
см в діаметрі, жовто-зелене, іно-
ді червоніюче, на смак дуже кис-
ле. Цвіте у квітні — травні.
Поширення. Яблуня лісова росте
по всій території України по світ-
лих широколистих і мішаних лі-
сах, узліссях, чагарниках, схилах
балок і берегах річок.
Заготівля і зберігання. З лікуваль-
ною метою використовують плоди
і листя рослини. Яблука зби-
рають при повній стиглості: їх

обережно зривають з дерев, скла-
дають у дерев'яну тару і збе-
рігають у холодному приміщен-
ні при нульовій температурі.
Строк зберігання 2—5 місяців.
Листя (повністю розвинене) зби-
рають після цвітіння рослини і
використовують свіжим.
Хімічний склад. Плоди яблуні
лісової містять вуглеводи: фі-
тоглікоген, пектини (1,66% ); орга-
нічні кислоти (1,9%): яблучна,
винна, лимонна й ін.; кароти-
ноїди, вітаміни С (до 64,2 мг% ),
хлорогенову кислоту, дубильні
речовини, катехіни (20—25% ),
флавоноїди, антоціани, лейкоан-
тоціанідини, ефірну олію, орга-
нічні сполуки заліза і фосфору.
У листі є дигідрохалкони: флоре-
тин, флоридзин; флавоноїди: гі-
перин, кверцетин, кверцитрин,
ізокверцитрин, рутин, нарингенін;
катехіни, аскорбінова кислота (до
400 мг % ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. З плодів яблуні лісо-
вої виготовляють екстракт яблуч-
нокислого заліза (Extractum ferri
pomati), який призначають при
гіпохромній анемії. Чай із яблук
п'ють при сечокам'яній хворобі,
подагрі, ревматизмі, кашлі, охрип-
лості, катарі шлунка, колітах.
Печені яблука їдять при хроніч-
них запорах. Свіжі' яблука пока-
зані при гіпацидному гастриті,
спастичному коліті, дискінезії
жовчних шляхів за гіпокінетич-
ним типом, при авітамінозах. Зов-
нішньо свіжонатерті яблука ви-
користовують для лікування саден
на шкірі, опіків, відморожень,
тривало незагоюваних виразок,
тріщин на сосках у жінок, що
годують груддю, В дерматології
і косметиці яблучні аплікації і ма-
ски застосовують при запальних
захворюваннях шкіри. Широта за-
стосування листя незначна. У виг-
ляді відвару його використовують
як джерело вітаміну С. На зиму
можна приготувати сироп із
листя.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — чай із яблук (10
порізаних на кусочки плодів кип'ятять
10 хвилин в 1 л води і додають
цукор на смак): відвар листя (подріб-
нену сировину заливають чотирикрат-
ним об'ємом окропу, кип'ятять 10—15
хвилин, трохи охолоджують і процід-
жують) по 1 десертній ложці 2—3 рази
на день.

1279
ЯБЛУНЯ РАННЯ —
кущ або дерево до 10 м зав-
вишки родини розових. Те саме,
що й яблуня лісова.
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1280
ЯВАНСЬКИЙ ЧАЙ —
багаторічна (в культурі — одно-
річна) рослини родини губоцві-
тих. Те саме, що й ортосифон.

1281
ЯГЛИЦЯ ЗВИЧАЙНА
сныть обыкновенная
Aegopodium podagraria —
багаторічна трав'яниста корене-
вищна гола рослина родини селе-
рових (зонтичних). Стебло прямо-
стояче, 50—100 см заввишки, гла-
деньке, порожнисте, борозен-
часте, вгорі розгалужене. Листки
чергові, нижні з довгими череш-
ками, широкотрикутні, двічі трій-
часті, з видовженояйцевидними
гостропилчастими загостреними
частками, верхні — дрібніші, з ко-
ротко розширеними в піхву че-
решками, трійчасті, з бічними
двороздільними, рідше цілісними
листочками. Квітки правильні,
двостатеві, зібрані в складні зон-
тики (верхівковий зонтик 20—25-
променевий, плодючий, бічні —
дрібніші, неплідні); обгортки та
обгорточок немає; пелюстки (їх
5) білі, оберненосерцевидні, гли-
боковиїмчасті, у виїмці з загну-
тою всередину часточкою. Плід —
двосім'янка. Цвіте з травня до лип-
ня.
Поширення. Яглиця звичайна рос-
те в лісових районах і в Лісо-
степу по вологих місцях у лісах,
серед чагарників і в садах.
Заготівля і зберігання. Для ліку-
вальних потреб використовують
траву яглиці, яку заготовляють в
період цвітіння рослини і вжива-
ють свіжою (у вигляді салатів,
як приправу до різних страв,
як замінник капусти або щавлю
та кропиви для юшок, борщів, щів,
холодних борщів, юшок-пюре) або
сушать, розкладаючи тонким ша-
ром на папері чи тканині під ук-
риттям на вільному повітрі або
в приміщенні з доброю вентиля-
цією. Листкові черешки яглиці ма-
ринують в оцті, тушкують і вжи-
вають як гарнір до других страв,
переробляють на ікру, подібну до
баклажанової. Рослина неофіци-
нальна.
Хімічний склад. У свіжому листі
яглиці є значна кількість аскор-
бінової кислоти (65—100 мг% ),
залізо (16,6 мг% ), мідь (1,99 мг% ),
марганець (2,13 мг%), титан (1,68
мг% ), бор (3,9 мг% ).
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Яглицю звичайну ви-
користовують як засіб, що покра-
щує діяльність травного каналу,
підвищує діурез, виявляє пом'як-
шувальну, протизапальну, знебо-
люючу і ранозагоювальну дію.
Настій трави вважається добрим
засобом для лікування уражень
суглобів (подагра, ревматизм),
шлунково-кишкових захворювань

(з симптомами проносу і запору),
захворювань нирок і сечового
міхура. В дієтичному харчуван-
ні яглицю використовують при
гіпо- та авітамінозах С. Для
місцевого лікування використо-
вують свіже подрібнене листя
рослини (знеболюючі компреси
при подагрі й ревматизмі). Ви-
користовують яглицю і в гомеопа-
тії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (3 чай-
ні ложки сировини на 400 мл окропу,
настояти 2 години, процідити) по пів-
склянки 4 рази на день до їди; ві-
тамінний салат: молоде помите листя
яглиці витримують 10 хвилин в окро-
пі, подрібнюють, додають тертий хрін
і сіль, перемішують і заправляють
вершками |на 150 г свіжого листя
яглиці беруть 25 г тертого хрону,
20 г вершків, сіль на смак).

1282
ЯКІРЦІ СЛАНКІ,
бабині зуби;
якорцы стелющиеся
Tribulus terrestris —
однорічна трав'яниста жорстко-
волосиста рослина родини паро-
листових. Стебло лежаче, розга-
лужене, 10—50 см завдовжки. Ли-
стки супротивні, парноперисті, з
6—8 парами довгастих листочків.
Квітки двостатеві, правильні,
дрібні, 5-пелюсткові, жовті, оди-
ничні, в пазухах листків. Плід
п'ятикутний, розпадається на 5
вкритих гострими шипами горіш-
ків. Цвіте у червні — серпні.
Поширення. Зустрічається в Кри-
му, в Степу і зрідка в Лісосте-
пу на сухих піскуватих місцях,
баштанах, городах і полях та
біля доріг.

Заготівля і зберігання. Використо-
вують траву (Herba Tribuli ter-
restris), зібрану під час цві-
тіння рослини. Протягом 2—3 го-
дин траву пров'ялюють на сонці,
а потім досушують під наметом
або в добре провітрюваних при-
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міщеннях. Сухої сировини вихо-
дить 22% . Строк зберігання —
5 років. Аптеки сировину не від-
пускають.
Хімічний склад. Трава якірців мі-
стить флавоноїди, сапоніни, сте-
роїдні глікозиди, дубильні й смо-
листі речовини, барвники, аскор-
бінову кислоту тощо.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Рідкий екстракт якір-
ців виявляє сечогінну, протискле-
ротичну та гіпотензивну дію, сти-
мулює секрецію шлункового соку.
В СРСР з трави якірців одержують
препарат трибуспонін для профі-
лактики й лікування атероскле-
розу. В Болгарії сировина іде
на виготовлення препаратів зі сти-
мулюючою дією. В народній меди-
цині якірці використовують як
сечогінний і тонізуючий засіб.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— екстракт рідкий якір-
ців сланких (Extractum Tribuli fluidum)
по 30—35 крапель 3 рази на день;
трибуспонін (Tribusponinum) по 0,05—
0,1—0,2 г на прийом 2—3 рази на день
після їди протягом 10 днів (курс лі-
кування — 3—4 місяці з перервами
після кожного 10-денного циклу на 4
дні).

1283
ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА,
смерека;
ель обыкновенная
Picea abies —
високе (25—40 м заввишки) вічно-
зелене дерево родини соснових.
Має густу гостроконусоподібну
або пірамідальну крону і цилінд-
ричний стовбур, укритий сірою
або червонувато-бурою з дугопо-
дібними вертикальними тріщина-
ми або лусками корою. Листки
(хвоїнки) шорсткі, колючі, чоти-
ригранні, 13—25 мм завдовжки, з
полиском, розміщені почергово.
Чоловічі шишечки червонуваті,
видовженоциліндричні, 20—25 мм
завдовжки, розміщені на кінцях
торішніх пагонів. Жіночі шишеч-
ки зеленуваті або малинові, ци-
ліндричні, 10—15 мм завдовжки,
розміщені на кінцях молодих
гілочок; нестиглі шишки зелені
або фіолетові, стиглі — бурі, ви-
довженоциліндричні, 10—15 см
завдовжки, повислі, з полиском;
насінні луски дерев'янисто-шкіря-
сті, випуклі, широкі, оберненояй-
цевидні, по краю виїмчасті або
зубчасті, покривні — ледве по-
мітні. Запилюється у травні.
Поширення. Ялина європейська
росте в лісах Карпат, рідше на
Прикарпатті, місцями в західному
та лівобережному Поліссі, захід-
ному і волинському Лісостепу;
широко культивується по всій те-
риторії України.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
бруньки, зелені нестиглі шишки,
хвою, живицю і продукти її пе-
реробки, продукти переробки
деревини. Бруньки становлять со-
бою молоді пагони, розміщені
на вершечках стовбура й гі-
лок. Заготовляють їх до почат-
ку розпускання (лусочки на вер-
хівці бруньок мають бути щіль-
но замкнутими), найкраще під час
рубок догляду. Зібраний матеріал
використовують свіжим або су-
шать у теплому приміщенні, а
за сприятливих погодних умов —
на сонці, розстеливши тонким (3—
4 см) шаром на папері чи тка-
нині і часто перемішуючи. Су-
шені бруньки зберігають у доб-
ре закритих банках або бляшан-
ках. Шишки збирають у червні —
вересні, а хвою — в будь-яку по-
ру року, але найкраще це роби-
ти під час рубок. І шишки, і хвою
використовують свіжими. Жи-
вицю (терпентин) одержують шля-
хом підсочки. Вона виділяється
по краях кар (оголені ділянки
стовбура заввишки 1—2 м і зав-
ширшки 3—10 см) з напливів,
що утворюються при заростан-
ні рани. З живиці одержують ски-
пидар (Oleum Terebinthinae) і ка-
ніфоль (Colophonium), а з дереви-
ни — дьоготь (Pix liquida) і акти-
воване вугілля (Carbo activatus).

Хімічний склад. Бруньки, хвоя і
зелені нестиглі шишки містять
ефірну олію, дубильні речовини,
смолу, каротин, аскорбінову кис-
лоту (у хвої до 0,2% ) та солі
заліза, хрому, марганцю, міді й
алюмінію. Живиця (терпентин)
являє собою розчин смоли (ка-
ніфолі) в ефірній олії (скипидарі).
У дьогті містяться різні феноли.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У науковій медицині
застосовують звичайний терпен-
тин (Terebinthia communis), скипи-
дар очищений (Oleum Terebinthi-
nae rectificatum), лінімент скипи-
дарний складний (Linimentum Olei
Terebinthinae compositum), пре-
парати терпінгідрат (Terpinum hy-
dratum) і пінабін (Pinabinum), ка-
ніфоль, дьоготь і активоване ву-
гілля (див. статтю Сосна зви-
чайна). Значно ширше використо-
вують ялину в народній меди-
цині. Відвар бруньок, який має
відхаркувальні, дезинфікуючі, се-
чогінні, жовчогінні, потогінні й
знеболюючі властивості, дають
усередину при запаленнях верх-
ніх дихальних шляхів, бронхітах,
хронічному запаленні легень, ту-
беркульозі легень, ревматизмі, по-
дагрі, нирковокам'яній хворобі,
водянці, запаленні жовчного міху-
ра та як «кровоочисний» засіб при
висипах на шкірі й лишаях. При-
готовлений із свіжих бруньок си-
роп п'ють при мікроінфарктах,
міо- та ревмокардитах. При зов-
нішньому застосуванні препарати
бруньок є ефективним засобом
при запальних захворюваннях ди-
хальних шляхів (інгаляції), при
ревматизмі, подагрі, шкірних за-
хворюваннях і нервовому збуд-
женні (ванни). Широта застосу-
вання хвої, шишок і живиці
незначна. Всередину настій хвої
призначають як ефективний засіб
для профілактики й лікування
цинги. Як зовнішній засіб хвою
використовують для лікувальних
ванн при ревматизмі, подагрі,
шкірних захворюваннях і нерво-
вому збудженні. Відвар шишок за-
стосовують при ангінах, тонзилі-
тах, ларингітах, трахеїтах, гаймо-
ритах і вазомоторних ринітах (як
полоскання та для закапування
в ніс). Мазі з живиці вживають
для лікування гнійних ран і фу-
рункулів.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар бруньок (10 г,
або 1 столова ложка сировини на 200
мл окропу) по половині або третині
склянки 2—3 рази на день після
їди, підсолоджуючи цукром або медом;
сироп (свіжі бруньки тонким шаром
закладають у скляний посуд, переси-
паючи кожний шар цукром, настоюють
3—4 тижні) по 1 чайній ложці 3 ра-
зи на день; 30 г свіжої хвої проми-
вають холодною кип'яченою водою, за-
ливають склянкою окропу, кип'ятять 20
хвилин, охолоджують, проціджують,
додають на смак мед або цукор і
випивають за день; 1 столову ложку
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суміші бруньок ялини європейської
або сосни звичайної, коренів алтеї
лікарської і солодки голої, листя шав-
лії лікарської і насіння фенхелю зви-
чайного, взятих у співвідношенні
1:2:2:1:1, заливають у термосі двома
склянками окропу, настоюють кілька
годин, проціджують і одержаний нас-
тій вживають по 2 столові ложки
кожні 2—3 години при гнійних брон-
хітах; 4 повні чайні ложки суміші
(порівну) бруньок ялини європейської
або сосни звичайної, листя подорожни-
ка великого і підбілу звичайного
настоюють 2 години в 1 склянці хо-
лодної кип'яченої води, варять 5 хви-
лин і одержаний настій вживають по
третині склянки 3 рази на день при
бронхіальній астмі, бронхоектазах,
гнійному бронхіті й коклюші; 4 повні
чайні ложки суміші (порівну) бруньок
ялини європейської або сосни звичай-
ної, листя розмарину справжнього,
шишкоягід ялівцю звичайного і ко-
ренів алтеї лікарської настоюють 2 го-
дини в 1 склянці холодної води, ва-
рять 5 хвилин і одержаний настій вжи-
вають по третині склянки 3 рази на
день при бронхіальній астмі, брон-
хоектазах, гнійному бронхіті й ко-
клюші.

ЗОВНІШНЬО — закапування в ніс по
4—5 крапель, полоскання 5—6 раз на
день відваром (40 г зелених шишок
на 200 мл окропу); настій бруньок
для інгаляцій (20 г сировини на 200 мл
окропу); 500 г бруньок або посіче-
ної хвої варять 30 хвилин у 5 л води
і одержаний відвар додають до пов-
ної ванни, яку приймають 2—3 рази
на тиждень; суміш (порівну) живиці,
жовтого воску, меду і соняшникової
олії розтоплюють на вогні, добре пере-
мішують, охолоджують і одержану мазь
застосовують для лікування гнійних
ран; суміш (порівну) живиці, свинячого
смальцю і жовтого воску розтоплюють
на вогні, добре перемішують, охолод-
жують і одержану мазь застосовують
для лікування фурункулів.

1284
ЯЛИЦЯ БІЛА
пихта белая
Abies alba —
високе (25—40 м заввишки) вічно-
зелене дерево родини соснових.
Має пірамідально-конічну крону
і циліндричний стовбур, укритий
гладенькою тонкою темно-сірою
корою. Листки (хвоїнки) лінійні,
плоскі, 20—30 мм завдовжки і
1,5—1,8 мм завширшки, жорсткі,
одиничні, розміщені дворядно-
гребінчасто, зверху темно-зелені,
зісподу з двома білуватими смуж-
ками, на верхівці виїмчасті. Чо-
ловічі шишечки овальні, 5—8 мм
завдовжки, поодинокі, розміщені
у верхній частині торішніх па-
гонів. Жіночі шишечки зеленува-
ті, розміщені в нижній частині то-
рішніх пагонів, складаються з чи-
сленних насінних і покривних
лусок; стиглі шишки прямостоя-
чі, циліндричні, 10—15 см зав-
довжки і 2,5—4 см завширшки,
бурі, після достигання розсипа-
ються (на пагонах залишаються
лише їх стрижні); покривні луски
їх довші за насінні і виступають
у вигляді гострячка. Запилюється
у травні.
Поширення. Ялиця біла пошире-
на в Карпатах, де є однією з основ-
них лісоутворюючих порід. Зрід-
ка трапляється в південно-захід-
них районах і на рівнині, утво-
рюючи чисті і мішані лісостани.
На Поліссі і в Лісостепу її куль-
тивують в садах і парках, в окре-
мих лісництвах.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
бруньки, зелені цьогорічні пагони,
зелені нестиглі шишки, хвою,
живицю і продукти її переробки.
Правила заготівлі бруньок, шишок
і хвої див. у статті Ялина євро-
пейська, пагонів і живиці — у
статті Ялиця сибірська.
Хімічний склад. Ялиця біла має
близький до ялиці сибірської хі-
мічний склад, але відрізняється
дещо іншим вмістом і співвідно-
шенням компонентів, що його
складають.
Фармакологічні властивості і ви-
користання, лікарські форми і
застосування — усе так, як у
статті Ялиця сибірська.

1285
ЯЛИЦЯ СИБІРСЬКА
пихта сибирская
Abies sibirica —
високе (до 30 м заввишки) вічно-
зелене дерево родини соснових.
Має вузькопірамідальну крону і
циліндричний стовбур, укритий
темно-сірою гладенькою, місцями
з поперечними зморшками корою.
Листки (хвоїнки) лінійні, плоскі,
15—30 мм завдовжки і 1 —1,25 мм
завширшки, дуже м'які, одиничні,
розміщені густо, дворядно, звер-
ху темно-зелені, зісподу з двома
білуватими смужками (смужки з
4—6 ліній кожна), на верхівці
виїмчасті. Чоловічі шишечки по-
одинокі, пазушні, розміщені у
верхній частині торішніх пагонів
самих верхніх гілок. Жіночі ши-
шечки розміщені в нижній части-
ні торішніх пагонів, складаються
з численних зеленуватих або чер-
вонуватих насінних і покривних
лусок; нестиглі шишки буро-
червоні, стиглі — ясно-коричневі,
прямостоячі, яйцевидно-цилін-
дричні, 5—8 см завдовжки і 2—
4 см завширшки, після достигання
розсипаються (на пагонах зали-
шаються лише їх стрижні); пок-
ривні луски їх коротші за насін-
ні приблизно вдвоє і тому не ви-
суваються за них. Запилюється у
травні—червні.
Поширення. Ялиця сибірська по-
ходить з Сибіру. На території
України її культивують в садах
і парках.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
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бруньки, зелені цьогорічні пагони
(далі — пагони), зелені нестиглі
шишки (далі — шишки), хвою, жи-
вицю і продукти її переробки.
Правила заготівлі бруньок, ши-
шок і хвої див. у статті Ялина
європейська. Пагони збирають
протягом травня й у першій де-
каді червня і використовують сві-
жими. Живицю (терпентин) заго-
товляють у період росту молодих
шишок (червень-серпень) у суху
погоду. Жовна (вмістилища жи-
виці) знаходяться в корі і мають
вигляд потовщень. Для стимуля-
ції утворення жовен по поверхні
стовбура б'ють дерев'яним мо-
лотком, внаслідок чого на місці
удару виникає жовно значних
розмірів. Низ жовна проколюють
загостреною трубочкою і видав-
люють живицю у пляшку або бан-
ку. З живиці одержують скипидар
(Oleum Terebinthinae). З хвої, па-
гонів і шишок одержують ефірну
олію, яка є сировиною для ви-
робництва синтетичної медичної
камфори.
Хімічний склад. Бруньки, пагони,
хвоя і шишки ялиці містять ефір-
ну олію (0,6—3,0% ), дубильні ре-
човини, аскорбінову кислоту (у
хвої понад 0,3 % ), каротин, токо-
фероли. До складу ефірної олії
входять борнілацетат (30—60 % ),
вільний борнеол, камфен (10%),
α-пінен (10 % ), β-пінен, сантен, бі-
саболен, дипентен, феландрен.
Живиця являє собою розчин смо-
ли (каніфолі), кількість якої до-
сягає 70 % , в ефірній олії (ски-
пидарі). Головними складовими
частинами смоли є смоляні кис-
лоти (до 50 % ) і резени.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. У науковій медицині
широке застосування знаходять
препарати камфори: розчин кам-
фори в олії 20 % -ний для впор-
скувань (Solutio Camphorae oleo-
sae 20 % pro injectionibus), олія
камфорна для зовнішнього за-
стосування (Salutio Camphorae
oleosae ad usum externum), мазь
камфорна [Unguentum Camphora-
tum), спирт камфорний (Spiritus
Camphoratus), розчин камфори
і саліцилової кислоти спиртовий
(Solutio Camphorae et Acidi sali-
cylici spirituosa), краплі «Дента»
(Guttae „Denta"). При введен-
ні під шкіру разчини камфо-
ри в олії тонізують дихальний
центр, стимулюють судинорухо-
вий центр. Крім того, камфора
виявляє безпосередню дію на міо-
кард, посилюючи в ньому про-
цеси обміну і підвищуючи його
чутливість до впливу симпатич-
них нервів, звужує периферичні
кровоносні судини, сповільнює
агрегацію тромбоцитів, сприяє
відділенню харкотиння. Застосо-
вують розчин камфори в ком-
плексній терапії при гострій і хро-
нічній серцевій недостатності,
колапсі, у випадку пригнічення

дихання при пневмонії і інших
інфекційних захворюваннях, при
отруєнні снотворними і нарко-
тичними засобами. Застосування
камфори протипоказане при епі-
лепсії і схильності до судомних
реакцій. При зовнішньому засто-
суванні препарати камфори вияв-
ляють подразнювальну і частково
антисептичну дію, у зв'язку з чим
ними користуються при міозитах,
невритах, суглобовому ревматиз-
мі тощо. Камфора входить до
складу інгредієнтів ряду складних
препаратів: краплі камфорно-ва-
леріанові (див. статтю Валеріана
лікарська); лінімент перцево-кам-
форний, камфоцин (див. статтю
Перець стручковий однорічний);
мазь «Гевкамен», мазь «Ефка-
мон», кишеньковий інгалятор інга-
камф, аерозоль «Камфомен» (див.
статтю М'ята перцева); лінімент
«Санітас» (застосовують для вти-
рання при суглобовому і м'язо-
вому ревматизмі, артритах і ек-
судативному плевриті як знебо-
люючий і протизапальний засіб).
Галенові препарати ялиці викори-
стовують у народній медицині.
Настій пагонів або відвар бруньок,
які мають відхаркувальні, сечо-
гінні, дезинфікуючі, «кровоочис-
ні» і знеболюючі властивості,
дають всередину при запаленнях
верхніх дихальних шляхів, брон-
хітах, туберкульозі легень, ревма-
тизмі, подагрі, циститі, виразці
шлунка. Відвар хвої призначають
всередину як ефективний засіб
для профілактики і лікування
цинги. Як зовнішній засіб ялицю
використовують при відморожен-
нях (компреси), запаленнях гор-
тані (полоскання), розширенні вен
(компреси або натирання), при бі-
лях у жінок та смердючій пітли-
вості ніг (ванни).
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар сушених бру-
ньок (10 г, або 1 столова ложка сиро-
вини на 200 мл окропу) по половині
чи третині склянки 2—3 рази на день
після їди; настій пагонів (30 г сиро-
вини на 1 л окропу, настояти 10 хви-
лин, процідити) по півтори склянки 3
рази на день; 30 г хвої промивають
холодною кип'яченою водою, зали-
вають склянкою окропу, кип'ятять 20
хвилин, охолоджують, додають на смак
мед або цукор і випивають за день.
ЗОВНІШНЬО — компреси з відвару
(50 г хвої на 1 л окропу, кип'ятити 10
хвилин, процідити) на відморожені ді-
лянки тіла; полоскання настоем (250 г
хвої кип'ятити 5 хвилин в 1 л води, на-
стояти 2 години, процідити), а з відваре-
ної хвої — компрес на шию (тримати
6 годин); компрес або натирання відва-
ром (500 г хвої на 1 л води, кип'ятити
10 хвилин, процідити) при розширенні
вен; 100 г суміші (порівну) хвої і ши-
шок заливають 1 л окропу, настоюють
20 хвилин, проціджують і одержаний у
такий спосіб настій використовують
щодня протягом тижня для сидячих
ванн при білях або для ножних ванн
при смердючій пітливості.
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ЯЛОВЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ
можжевельник обыкновенный
Juniperus communis —
вічнозелений кущ або невелике
(4—6 м заввишки) дерево родини
кипарисових. Дводомна, рідше
однодомна рослина з конусопо-
дібною або яйцевидною кроною
і прямим стовбуром з сірувато-
бурою корою. Молоді пагони чер-
вонувато-бурі, тригранні. Листки
хвоєвидні, жорсткі, лінійно-шило-
видні, 8—20 мм завдовжки, колю-
чі, зверху плоскожолобчасті, яс-
но-зелені з сизою поволокою, зіс-
поду зелені, тупо-кілюваті, з поз-
довжньою борозенкою на кілі,
розташовані тричленними черго-
вими кільцями. Органи спороно-
шення містяться на кінцях ма-
леньких пазушних гілочок, густо
вкритих трикутними лусками; чо-
ловічі шишечки жовті, мають
вигляд колосків, що несуть щито-
подібні луски з 3—7 пиляками;
жіночі шишечки складаються з
кількох насінних лусок і трьох
насінних зачатків і нагадують зе-
лені бруньки. Після запліднення
луски жіночої шишечки зростаю-
ться і утворюють соковиту зелену
шишкоягоду. Спілі ШИШКОЯГОДИ
кулясто-яйцевидні, чорні, з сизою
поволокою, 6—9 мм в діаметрі,
на вершку часто з трьома горб-
ками. Запилюється у квітні-трав-
ні; шишкоягоди достигають на-
ступного року восени.
Поширення. Яловець звичайний
росте в підліску хвойних, рідше
мішаних лісів в Карпатах і на По-
ліссі. Подекуди культивують в са-
дах і парках як декоративну рос-
лину.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
шишкоягоди (Fructus Juniperi
communis), які заготовляють восе-
ни, струшуючи їх на розстелений
під кущами брезент. Зібрані шиш-
коягоди вживають свіжими або
сушать в теплому приміщенні,
розстилаючи їх тонким шаром на
чистій підстилці. Штучне сушіння
проводять при температурі не ви-
ще 30°. Сушених шишкоягід вихо-
дить 66—67% . Шишкоягоди трива-
лий час можуть зберігатись у сві-
жому вигляді при температурі
близько 0°. Сушені шишкоягоди
є у продажу в аптеках.
Хімічний склад. Плоди ялівцю мі-
стять ефірну олію (0,5—2 % ),
флавоноїди, смоли (до 9 % ), ор-
ганічні кислоти (яблучна, оцтова,
мурашина, гліколева), цукри
(30—40%), віск (0,6—0,7%), пек-
тини, дубильні речовини, пенто-
зани (біля 6 %), інтозит, солі
калію. У складі ефірної олії є
а-пінен, камфен, кадинен, дипен-
тен, а-терпінеол, терпінелен, бор-
неол, ізоборнеол, юніперкамфора,
вуглеводень, юнен і ін.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати ялівцю
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підвищують діурез і дезинфіку-
ють сечовивідні шляхи, збільшу-
ють виділення шлункового соку та
жовчі, збуджують перистальтику
кишок, розріджують харкотиння і
полегшують відхаркування, діють
протизапально та болезаспокій-
ливо. Застосування препаратів
ялівцю показане у випадку наб-
ряків, пов'язаних з нирковою не-
достатністю і порушенням крово-
обігу, при хронічних пієлітах і
циститах, сечокам'яній хворобі,
їх можна давати для збудження
апетиту, при гастроентеритах, ге-
патопатіях, пов'язаних із застоєм
жовчі, при схильності до каме-
неутворення у жовчному міхурі,
при хронічних захворюваннях
дихальних шляхів (трахеїти, ла-
рингіти, бронхіти). Позитивний
терапевтичний ефект одержують
також при лікуванні невралгії,
ревматизму і подагри (терапев-
тичний ефект можна в цих випад-
ках значно посилити одночасним
місцевим застосуванням ялівцю
у вигляді ванн або розтирань на-
стойкою). Плоди ялівцю входять
до складу сечогінних чаїв. Про-
типоказано вживати препарати
ялівцю у разі гострих запальних
захворювань нирок (нефрити, не-
фрозонефрити) та при вагітно-
сті. В гінекологічній практиці
відвар шишкоягід ялівцю вжи-

вають для спринцювань при коль-
піті і білях бактеріального по-
ходження. Есенцію із свіжих зрі-
лих плодів використовують в го-
меопатії.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— настій (10 г або 1 сто-
лову ложку сушених плодів на 200 мл
окропу) по 1 столовій ложці 3—4 рази
на день після їди; свіжі плоди вжи-
вають замість настою: у перший день
старанно жують б плодів (насінини
випльовують), додаючи в наступні 14
днів по 1 щодня, аж до 20 плодів, а по-
тім поступово зменшуючи на 1 плід
щодня — до 6; настойку (готують у
співвідношенні 1,5:10) по 10—15 кра-
пель 3 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — ванни з відвару
(100—200 г сушених плодів варять
в 1 л води і додають до ванни) для
лікування подагри і ревматизму,
екземи, корости, висипів; розтирання
настойкою (готують, як у попередньо-
му прописі); спринцювання відваром
(20 г сушених плодів заливають 1 л
окропу, кип'ятять 5 хвилин, про-
ціджують і охолоджують).

1287
ЯЛОВЕЦЬ КОЗАЧИЙ
можжевельник казацкий
Juniperus sabina —
низькорослий сланкий дводом-
ний вічнозелений кущ родини
кипарисових. Листки інтенсивно
зелені, лусковидні, ромбічні
або ромбічно-ланцетні, трохи за-
гострені, на гілках сидять по три,
на гілочках розміщаються в
4 ряди черепицевидно, на спинці
округлі, з видовженою або вере-
теновидною залозкою. Органи
спороношення містяться на кінцях
маленьких пазушних гілочок,
вкритих дрібними лусковидними
листочками; чоловічі шишечки
спрямовані догори, яйцевидні,
утворені круглястими лусочка-
ми з 3—4 пиляками; жіночі ши-
шечки майже кулясті, складають-
ся з 4—6 насінних лусок і трьох
насінних зачатків. Після за-
пліднення луски жіночої ши-
шечки зростаються і утворюють
соковиту зелену шишкоягоду.
Спілі шишкоягоди звислі, чорні,
з сизою поволокою, 5—8 мм в діа-
метрі. Запилюється у травні.
Шишкоягоди достигають восени
першого або наступного року.
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Поширення. Яловець козачий ро-
сте на вапнякових скелях у Кри-
му і на Закарпатті. В багатьох
парках його культивують як деко-
ративну рослину.
Заготівля і зберігання. Для виго-
товлення ліків використовують
молоді однорічні гілочки з ли-
стям (Herba Juniperi, синонім —
Herba Sabinae|, які заготов-
ляють у травні-червні і викорис-
товують свіжими або сушать,
розстеливши тонким шаром на
папері чи тканині в затінку на
вільному повітрі або в добре
провітрюваному приміщенні. Го-
тову сировину зберігають у до-
бре закритих банках або бля-
шанках у сухому приміщенні, до-
тримуючись правил зберігання
отруйних рослин. Рослина неофі-
цинальна.

Хімічний склад. Гілочки і листя
ялівцю містять ефірну олію, фла-
воноїди, глікозид пініпікрин,
дубильні й смолисті • речовини,
віск, сапоніни та аскорбінову
кислоту. Головною складовою
частиною ефірної олії є спирт
сабінол.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Дуже отруйні вла-
стивості ялівцю обмежують його
терапевтичне застосування. Най-
частіше його використовують як
зовнішній засіб у формі мазі
(втирають у волосисту частину го-
лови при облисінні, змащують
ділянки тіла, уражені коростою,
паршею, лишаєм), настойки (зма-
щують бородавки, щоб позбутися
їх) і порошку (присипають гній-
ні виразки). Есенцію із свіжих
гілочок з листям використову-
ють у гомеопатії.
Лікарські форми і застосування.
ЗОВНІШНЬО — для змащувань і вти-
рань використовують мазь із свіжих
гілочок з листям (готують на свинячо-
му смальці або вершковому маслі у
співвідношенні 1:4) і настойку (по 20
свіжих гілочок ялівцю козачого і туї
західної настояти 20 днів на 100 мл
міцної горілки).
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ЯПОНСЬКА АКАЦІЯ —
листопадне, до 30 м заввишки
дерево родини бобових. Те са-
ме, що й софора 'японська.

1289
ЯПОНСЬКЕ ЛАКОВЕ

ДЕРЕВО —
листопадне швидкоростуче, зав-
вишки 10—15(30) м дерево родини
стеркулієвих. Те саме, що й стер-
кулія платанолиста.

1290
«ЯПОНСЬКИЙ ГРИБ» —
культура мікроорганізмів; симбі-
оз дріжджів та оцтовокислих
бактерій. Те саме, що й «чайний
гриба.

1291
ЯСЕН БІЛОЦВІТИЙ,
ясен манновець, ясен майно-
вий;
ясень белый
Fraxinas ornus —
листопадне, до 8(15) м заввишки
дерево родини маслинових. Кора
сіра, на молодих гілках оливко-
ва або коричнювато-оливкова.
Листки супротивні, непарнопе-
ристі, 20—25 см завдовжки; ли-
сточки (їх 5—9) яйцевидні, яйце-
видно-видовжені, еліптичні або
ланцетні, на верхівці коротко
загострені або закруглені, зуб-
часті або зарубчасто-зубчасті, на
черешках або сидячі. Квітки од-
ностатеві, дводомні або різно-
рідні (двостатеві і чоловічі),
з подвійною оцвітиною, зібрані
в прямостоячі, лише на час від-
цвітання в повислі грона; пелюст-
ки (їх 4, рідше 2) блідо-жовті,
лінійні, гострі, при основі трохи
зрослі між собою. Плід — лінійна
або ланцетна крилатка. Цвіте
у квітні — травні.
Поширення. Ясен білоцвітий ди-
ко росте в Південній Європі
і в Малій Азії. В південних
районах України його культи-
вують як декоративну рослину.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
кору (Cortex Orni) і так звану
манну (Manna cannulata), що ста-
новить собою засохлий на повіт-
рі сік з надрізів на корі. Кору
збирають навесні з молодих гілок
(правила заготівлі і сушіння
див. у статті Дуб звичайний).
Сухої кори виходить 30 % . Ман-
ну збирають у липні — вересні:
в суху сонячну погоду надрізають
кору до самої деревини, в одер-
жані розрізи вставляють тонкі
прутики, біля яких сік застигає
і легко знімається. Готову сиро-
вину зберігають у добре і щіль-
но (особливо це стосується манни)
закритих банках або бляшанках.
У багатьох зарубіжних країнах
рослина офіцинальна; в СРСР —
неофіцинальна.
Хімічний склад. Кора ясена міс-
тить кумаринові похідні: еску-
лін, ескулетин, фраксин, фракси-
нол; гіркоту фраксинін, дубиль-
ні речовини, флавоновий глікозид
кверцитрин, органічні кислоти,
манніт, смоли, гуми та інші спо-
луки. У манні є від 40 до 80 %
манніту, фруктоза, глюкоза, сли-
зисті речовини, смоли, фраксин,
лимонна кислота та ін.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Настій кори ясена має
в'яжучі властивості і використо-
вується в народній медицині від
проносу й дизентерії, а зов-
нішньо — для компресів на вари-
козні вузли. Манна використо-
вується в медицині як легкий
проносний засіб і особливо
придатна в дитячій практиці
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(відсутність побічної дії, приєм-
ний смак). Послаблюючий ефект
манни зумовлюється в основно-
му маннітом, який діє як осмотич-
ний діуретик: підвищує осмотич-
ний показник вмісту тонкого
кишечника і цим усуває можли-
вість всмоктування рідини. Од-
ночасно, завдяки збільшенню
вмісту, посилюється інтенсив-
ність перистальтики товстого ки-
шечника.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО— настій кори (2—3 сто-
лові ложки сировини заливають двома
склянками окропу, настоюють, помі-
шуючи, до охолодження, процід-
жують) по чверті склянки 4 рази на
день; манну призначають дітям по
5—10 г, дорослим — по 10—30 г на
прийом з водою, молоком чи сиро-
пом.
ЗОВНІШНЬО — настій кори (готують,
як у попередньому прописі) для ком-
пресів.

1292
ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ
ясень высокий
Fraxinus excelsior —
листопадне, до 30 м заввишки
дерево родини маслинових. Кора
сіра, на молодих гілках зеле-
нувато-сіра з білуватими соче-
вичками. Листки супротивні, не-
парноперисті, 15—20 см завдовж-
ки, листочки (їх 7—15) довгасті
або ланцетні, загострені, по краю
зубчасті, сидячі, голі, лише зіспо-
ду по жилках волосисті. Квітки
двостатеві і чоловічі, без оцві-
тини, зібрані в короткі грона,
які виходять пучками з пазух
торішніх листків. Плід — крилат-
ка, лінійно-ланцетна, на верхів-
ці тупа або з виїмкою, гола.
Цвіте у травні.
Поширення. Ясен звичайний дико
росте в листяних лісах у лісових
і лісостепових районах та в Кри-

му. По всій території України
його культивують як декоративну
та фітомеліоративну рослину.
Заготівля і зберігання. Для ме-
дичних потреб використовують
кору (Cortex Fraxini) і листя
(Folia Fraxini) ясена. Кору зби-
рають навесні, з молодих гілок
(правила заготівлі і сушіння
див. у статті Дуб звичайний).
Листя ясена (повністю розвине-
не) заготовляють у травні — черв-
ні й використовують свіжим (у ви-
гляді соку чи подрібненим на
кашку) або сушать, розкладаючи
його тонким шаром на чистій під-
стилці в затінку на вільному по-
вітрі або в приміщенні, яке доб-
ре провітрюється. Листя ясена
офіцинальне в німецькій і швей-
царській медицині. В СРСР ясен
використовують лише в народній
медицині.

Хімічний склад. Листя ясена міс-
тить дубильні речовини, флаво-
новий глікозид кверцитрин, ман-
ніт, інозит, таніди (4,11 % ), сліди
ефірної олії, аскорбінову кисло-
ту, каротин та ін. У корі ясена
є кумарино-глікозид фраксин, фе-
нологлікозид сирингін, таніди
(3,81 % ), манніт, інозит, вітамін
С, кверцетин, яблучна кислота
та ін.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Ясен звичайний ви-
користовують як протизапаль-
ний, сечогінний, жовчогінний,
послаблюючий, кровоспинний і
глистогінний засіб. Настій з
кори або листя (перевагу від-
дають настоєві з листя) дають усе-
редину при ревматичних захво-
рюваннях, особливо при ревма-
тоїдному поліартриті, нирково-
кам'яній хворобі (часто в сумі-
ші з іншими лікарськими росли-
нами), хворобах печінки, жовтя-
ниці, гарячці, спастичному ко-
літі й маткових кровотечах.
Використовують ясен і як зов-
нішній засіб: свіжий сік лист-
ків закапують у вухо при за-
паленні, а подрібнене до стану
кашки листя і кусочки свіжої ко-
ри прикладають до ран.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій (3 чайні ложки
кори або листя настоюють 10—15 хви-
лин на двох склянках окропу, про-
ціджують) по півсклянки 4 рази на
день; 60 г суміші кори ясена зви-
чайного, листя брусниці, трави мате-
ринки звичайної і шишок хмелю зви-
чайного, взятих у співвідношенні
6:3:2 :1, заливають 1 л окропу, кип'я-
тять 10 хвилин і одержаний від-
вар п'ють по півсклянки 3 рази на
день при нирковокам'яній хворобі,
ускладненій пієлонефритом (курс лі-
кування — 3—4 тижні). Ясен звичай-
ний належить до отруйних рослин. Ко-
ристуватися ним треба обережно, не
перевищуючи допустимих доз.
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1293
ЯСЕН МАННОВЕЦЬ —
листопадне, до 8 (15) м заввиш-
ки, дерево родини маслинових.
Те саме, що й ясен білоцвітий.

1294
ЯСЕН МАЙНОВИЙ —
листопадне, до 8 (15) м зав-
вишки, дерево родини масли-
нових. Те саме, що й ясен бі-
лоцвітий.

1295
ЯСЕНЕЦЬ БІЛИЙ
ясенец белый
Dictamnus albus—
багаторічна трав'яниста рослина
родини рутових. Стебла прямо-
стоячі, прості, 30 — 100 (120) см
заввишки, вгорі опушені і густо
вкриті чорнувато-пурпуровими
крапчастими залозками, внизу го-
лі або майже голі. Листки чер-
гові, непарноперисті; листочки
(їх 7—9) шкірясті, опушені, ви-
довженоеліптичні, 3—7,5 см зав-
довжки і 1,2—3,5 см завширшки,
загострені, по краю дрібнохря-

щувато-пилчасті. Квітки великі,
двостатеві, неправильні, у верхів-
ковому КИТИЦеВИДНОМу СУЦВІТТІ;
чашечка п'ятироздільна, залозис-
то-опушена; пелюстки (їх 5) лан-
цетні або еліптичні, при основі
звуженні в нігтик, неоднакові за
розміром і формою, білувато-ро-
жеві або пурпурові, з темніши-
ми, червонуватими або фіолето-
вими жилками; стовпчик зало-
зисто-волосистий. Плід — коро-
бочка. Цвіте у травні — червні.
Поширення. Ясенець білий росте
в світлих дубових та букових
лісах, серед чагарників на пів-
денному заході Лісостепу та на
Прикарпатті (південно-східна час-
тина).
Заготівля і зберігання. Для ви-
готовлення ліків використовують
траву (Herba Dictamni albi) і ко-
ріння ясенця (Radix Dictamni
albi). Траву заготовляють під
час цвітіння рослини, корені —
восени, після дозрівання плодів.
Збирати траву треба в гумових
рукавицях, бо доторкання росли-
ни до відкритих ділянок тіла
спричинює дерматит (алергічна
реакція настає через 10—15 го-
дин), а в тяжчих випадках — опі-
ки у вигляді водянистих пухир-

ців. Перша допомога у випад-
ку, якщо контакт відкритих ді-
лянок тіла з ясенцем відбувся,—
обмити водою уражені ділянки
тіла в найближчі 30 — 40 хви-
лин після зіткнення з рослиною.
Зібрану сировину розстилають
тонким шаром на папері чи тка-
нині й сушать у затінку на віль-
ному повітрі або в провітрюва-
ному приміщенні. Штучне сушін-
ня проводять при температурі,
не вищій за 35°. Готову сировину
зберігають у добре закритих
банках або бляшанках у сухому
приміщенні. Рослина неофіци-
нальна.

Хімічний склад. Усі частини
рослини містять алкалоїди (дик-
тамнін, фагарин), диктамнолак-
тон, гіркі речовини, сапоніни,
фурокумарини та ефірну олію.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати ясенця
підвищують діурез, заспокійливо
діють на центральну нервову сис-
тему, виявляють еменагогічну, ді-
афоретичну і глистогінну дію. Во-
ни вважаються ефективним засо-
бом для лікування циститів, піє-
літів, нирковокам'яної хвороби і
ревматизму, у випадку альго-і
олігоменореї, при епілепсії та іс-
терії. Чай з трави ясенця (1 чайна
ложка сировини на день) вжива-
ють при гарячкових станах (тем-
пературознижуючий ефект), а
настойку з коріння — при гіпер-
тонії. При зовнішьому застосу-
ванні препарати ясенця є ефек-
тивним засобом при екземах,
лишаях, розширенні вен, гніздовій
плішивості та облисінні.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — настій трави (1 чайну
ложку сировини заливають склянкою
окропу, настоюють до охолодження,
проціджують) по півсклянки 2 рази на
день (зранку і ввечері); відвар корін-
ня (1 чайну ложку сировини варять
5 хвилин в 400 мл окропу, охолод-
жують, проціджують) по півсклянки 3
рази на день до їди; настойку ко-
ріння (готують на 70 % -ному спирті
у співвідношенні 1 : 10) по 40—50 кра-
пель 3 рази на день.
ЗОВНІШНЬО — компреси, примочки
тощо з відвару коріння (готують, як
у попередньому прописі).
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1296
ЯСЕНЕЦЬ
ГОЛОСТОВПЧИКОВИЙ
ясенец голостолбиковый
Dictamnus gymnostylis —
багаторічна трав'яниста рослина
родини рутових. Стебло прямо-
стояче, 50—120 см заввишки, гус-
то вкрите, як і вся рослина, крап-
частими чорними залозками, до-
низу кучерявоволосисте. Листки
чергові, непарноперисті; листоч-
ки шкірясті, видовженоеліптичні,
по краю дрібнохрящуватопил-
часті, до 11 см завдовжки і до
6,5 см завширшки. Квітки двоста-
теві, неправильні, білувато-роже-
ві з червонуватими жилками,
у верхівковому китицевидному
суцвітті. Плід — коробочка. Цвіте
у травні — червні.
Поширення. Зустрічається в Кри-
му по чагарниках, у світлих
лісах.

Сировина. Використовують корін-
ня (копають восени), листя, квіт-
ки (збирають під час цвітіння
рослини) і насіння. Рослина нео-
фіцинальна.
Хімічний склад. Рослина містить
ефірну олію (0,15 % ), алкалоїди
(диктамнін, скіміанін, тригонелін
і холін), диктамнолактон та са-
поніни. До складу ефірної олії
входять анетол і метилхавікол.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. В народній медицині
ясенець використовують як про-
тиспазматичний, протисудомний,
сечогінний і протиглисний засіб.
Вважається ефективним вживан-
ня відвару коріння або насіння
при шлунково-кишкових розла-
дах, сечокам'яній хворобі, ме-
ланхолії та епілепсії. Настій кві-
ток і листя використовують для
втирань при ревматизмі.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар коріння (6 г
коріння або насіння на 200 мл окропу)
по третині склянки 3 рази на день.
Рослина отруйна! При контакті з
рослиною на шкірі з'являються пу-
хирці. Заготівля, зберігання і застосу-
вання потребують обережності.

1297
ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ
ячмень обыкновенный
Hordeum vulgare —
однорічна трав'яниста рослина
родини тонконогових (злако-
вих).
Стебло (соломина) прямостояче,
30—135 см заввишки, з добре
виявленими вузлами і порожнис-
тими меживузлями, галузиться в
нижній частині — вузлі кущіння.
Листки чергові, складаються з лі-
нійної пластинки і довгої трубчас-
тої піхви, на межі яких є плів-
частий язичок. Колос довгастий,
чотиригранний або шестигран-
ний, складається з одноквіткових
колосків, що сидять по три на
кожному виступі колосового
стрижня; нижні квіткові луски
з довгими остюками. Плід — зер-
нівка. Цвіте у червні — липні.
Поширення. Ячмінь звичайний
культивують по всій території
України як фуражну і продоволь-
чу рослину.
Сировина. З лікувальною метою
використовують зерно. Рослина
неофіцинальна.
Хімічний склад. Зернівки ячменю
містять білки (15,8%), вугле-
води (до 76%), жир (до 3,5%),
клітковину (до 9,6%), ферменти,
вітаміни (групи В, D, Е), каротин,
зольні речовини.
Фармакологічні властивості і ви-
користання. Препарати з ячменю
звичайного (відвар зернівок або
настій ячмінного солоду) мають
пом'якшувальні, обволікаючі й
протизапальні властивості й пока-
зані при запальних захворюван-
нях шлунково-кишкового тракту,
сильному кашлі. Настій ячмінного
солоду, крім того, вживають як
«кровоочисний» засіб при виси-
пах на шкірі, псоріазі, екземі,
фурункульозі тощо. Ячмінні каші
й супи корисно вживати людям
з надмірною масою тіла. Ванни
з ячмінного солоду ефективні
при обширних запальних уражен-
нях шкіри. Щоб одержати ячмін-
ний солод, зерно ячменю проро-
щують, сушать і розмелюють на
борошно.
Лікарські форми і застосування.
ВНУТРІШНЬО — відвар (20 г зерна
настоюють 5 годин на склянці холодної
води, варять 10 хвилин, проціджують)
по 1 столовій ложці 4—6 раз на день;
настій (2 столові ложки солодового
борошна настоюють 4 години на 1 л
окропу) по півсклянки 4—6 раз на день,
підсолоджуючи цукром або медом.
ЗОВНІШНЬО — 1500 г ячмінного солоду
заливають 3 л окропу, настоюють 30
хвилин, проціджують і одержаний на-
стій додають до повної ванни (для
литячої ванни беруть 500 г солоду).
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A
АКТИНОМОРФНА КВІТКА, правильна
квітка — квітка, через центр якої можна
провести не менше як дві площини си-
метрії (квітки родин хрестоцвітих, ро-
зових, первоцвітих, гвоздикових та ін.).

АПЕТИТНИЙ ЧАЙ, гіркота — виготов-
лений з лікарських рослин напій,
що збуджує апетит і поліпшує трав-
лення.
А п е т и т н и й ч а й № 1 (ТУ 79—47):
1 столову ложку суміші трави полину
гіркого і деревію звичайного (у спів-
відношенні 4:1) заварити 1 склянкою
окропу, настояти 20 хв, процідити і при-
ймати по 1 столовій ложці за 10—15 хв
До їди.
А п е т и т н и й ч а й №2: 1 столову
ложку суміші трави полину гіркого і
деревію звичайного, листків бобівника
трилистого (у співвідношенні 1:1:1) за-
варити 1 склянкою окропу, настояти
20 хв, процідити і приймати по 1 столо-
вій ложці 3—4 рази на день перед
їдою.
А п е т и т н и й ч а й № 3 : 1 столову
ложку суміші трави полину гіркого,
листків бобівника трилистого, корене-
вищ аїру тростинового, плодів кмину
звичайного (у співвідношенні 1:1:1:1]
заварити 1 склянкою окропу, настояти
20 хв, процідити і приймати по 1 сто-
ловій ложці 3—4 рази на день за 20 хв
до їди.
А п е т и т н и й ч а й №4: 1 столову
ложку суміші трави полину гіркого
і деревію звичайного, коренів куль-
баби лікарської (у співвідношенні 2:2:1)
заварити 1 склянкою окропу, настоя-
ти 20 хв, процідити і приймати
по 1 столовій ложці за 15—20 хв до їди.
А п е т и т н и й ч а й №5:1 столову лож-
ку суміші трави полину гіркого і золо-
тотисячника малого, листків бобівника
трилистого (у співвідношенні 7:6:7) за-
варити 1 склянкою окропу, настояти
20 хв, процідити і приймати по 1 столо-
вій ложці 3—4 рази надень перед їдою.
А п е т и т н и й ч а й № 6 : 1 столову
ложку суміші трави полину гіркого і
листків бобівника трилистого (у спів-
відношенні 1:1) заварити 1 склянкою
окропу, настояти 20 хв, процідити
і приймати по 1 столовій ложці
перед їдою.

АСКОМІЦЕТИ — клас вищих грибів, у
яких спори формуються в особливих
одноклітинних утворах — сумках, або
асках. Те саме, що й сумчасті гриби.
АСКОСПОРИ — спори статевого роз-
множення аскоміцетів (сумчастих гри-
бів). Різноманітні за формою (еліпсо-
видні, овальні, кулевидні, нитковидні,
веретеновидні), розміром (5 — 50 мікро-

метрів) і кольором; одно-, дво- і багато-
клітинні. В оболонках аскоспор можуть
бути росткові спори або щілини (систе-
матична ознака). Утворюються ендоген-
но в сумці (від одної до 128 і більше,
переважно 8) на базі ядер, що сфор-
мувалися в результаті мейотичного по-
ділу диплоїдного ядра в зачатку аска.
Проростаючи, аскоспори дають початок
гаплоїдній конідіальній фазі гриба.

Б
БІБ — сухий одногніздий плід рослин,
утворений одним плодолистком. Роз-
кривається від верхівки до основи по
черевному і спинному швах. У деяких
видів (в'язіль, люцерна) розпадається
на однонасінні частини. Насінин кіль-
ка або багато (рідко одна), прикріпле-
ні вони вздовж черевного шва до сту-
лок плода. Часто біб неправильно
називають стручком.

БРУНЬКА - - зачаток пагона, що пере-
буває в стані відносного спокою. Скла-
дається з зачаткового стебельця, що за-
кінчується точкою росту, й зачатко-
вих листків або зачаткових квіток
чи суцвіть або й тих і інших.
Розрізняють бруньки верхівкові (роз-
міщені на верхівці стебла або його
гілок), пазушні, або бічні (сидять у
пазухах листків; якщо їх кілька, то
розміщуються в пазухах листків над
пазушною брунькою або збоку від неї),
та додаткові (виникають на будь-якій
частині рослини).

БУЛЬБА— потовщена м'ясиста частина
пагона чи кореня, в якій відкладаються
запасні поживні речовини (крохмаль,
іноді інші вуглеводи або олія). Розріз-
няють надземні бульби — місцеві по-
товщення головного стебла (кольрабі)
або бічних пагонів (деякі тропічні ор-
хідеї) та підземні бульби — потовщення
підсім'ядольного коліна (редька), під-
земних пагонів (картопля) або бічних
чи додаткових коренів (жоржина, батат,
чуфа).

БУЛЬБОЦИБУЛИНА — видозмінений
підземний пагін, зовнішнім виглядом
подібний до цибулини, а будовою —
до бульби. У бульбоцибулини листкові
луски сухі, а запасні поживні речови-
ни відкладаються в неї в м'ясистій

стебловій частині — денці. Бульбоци-
булина властива, наприклад, шафра-
нові, косарикам.

В
ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД— 1) Період
року, протягом якого за метеорологіч-
ними умовами можливі ріст і розвиток
рослин. В умовах помірного клімату
вегетаційний період трав'янистих рос-
лин приблизно відповідає проміжкові
часу від останні): весняних замороз-
ків до перших осінніх; у дерев —
від початку сокоруху до кінця листо-
паду. 2) Час, необхідний для прохо-
дження повного циклу розвитку рослин.
Залежить від виду й сорту рослин
та умов навколишнього середовища.
ВИТЯЖКА — форма фармацевтичних
препаратів. Те саме, що й екстракт.
ВІДВАР, декокт — рідка лікарська фор-
ма, що виготовляється переважно з
твердих частин рослин нагріванням
залитої водою сировини на водяній
бані. Щоб приготувати, наприклад,
відвар у співвідношенні 1:20, 10 г по-
передньо подрібненої (кора, кореневи-
ща, коріння --- до 3, плоди і насіння —
до 5 мм) сировини кладуть в емальова-
ну посудину, заливають 200 мл (1 склян-
ка) окропу, накривають кришкою і на-
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грівають в киплячій воді (на водя-
ній бані) 30 хв, охолоджують при кім-
натній температурі 10 хв, проціджують
через подвійний шар марлі, відтискую-
чи рослину. Об'єм одержаного відвару
доводять кип'яченою водою до 200 мл,
промиваючи вичавки. Відвари з рослин,
що містять дубильні речовини (листя
мучниці звичайної, кори дуба звичай-
ного, крушини ламкої, кореневища ре-
веню тангутського і ін.), проціджують
після закінчення підігрівання. Вжива-
ють відвари охолодженими. Виняток
становлять відвари з сечогінними та по-
тогінними властивостями, які п'ють теп-
лими або гарячими. Зберігають відвари
у холодильнику не більше 3—4 днів.
Перед вживанням їх треба збовтувати.
ВІНОЧОК квітки — внутрішнє коло ли-
сточків (пелюсток) подвійної оцвітини
квітки. Віночки квіток різняться забарв-
ленням, кількістю і формою пелюсток,
будовою і розмірами. За будовою є ві-
ночки вільнопелюсткові (пелюстки не
зростаються) і зрослопелюсткові (пелю-
стки зростаються); за формою — пра-
вильні, або актиноморфні (через віно-
чок можна провести кілька площин си-
метрії) та неправильні, зигоморфні
(можна провести одну площину симет-
рії) і асиметричні (не можна провести
жодної площини симетрії). Основні
функції віночків — захист внутрішньої
частини квітки та приваблювання ко-
мах.

ВІТАМІННИЙ ЧАЙ — напій, виготов-
лений з лікарських рослин; застосо-
вують як загальнозмі днювальний засіб
у випадку гіповітамінозів та авітамі-
нозів. В і т а м і н н и й ч а й № 1: столо-
ву ложку суміші (порівну) плодів
шипшини травневої і смородини чор-
ної заварюють двома склянками окропу,
кип'ятять 10 хв, настоюють 2 години,
проціджують і п'ють по півсклянки 3 ра-
зи на день.
В і т а м і н н и й ч а й № 2: столову лож-
ку суміші (порівну) плодів шипшини
травневої і горобини звичайної заварю-
ють двома склянками окропу, кип'ятять
10 хв, настоюють 4 години, проціджу-
ють і п'ють по півсклянки 3 рази
на день.
В і т а м і н н и й ч а й № 3; столову
ложку суміші (порівну) плодів шипши-
ни травневої і брусниці заварюють дво-
ма склянками окропу, кип'ятять 10 хв,
настоюють 4 години, проціджують
і п'ють по півсклянки 3 рази на день.
В і т а м і н н и й ч а й №4: столову
ложку суміші листя кропиви дводом-
ної і плодів горобини звичайної, взятих
у співвідношенні 3:7, заварюють дво-
ма склянками окропу, кип'ятять 10 хв,

настоюють 4 години, проціджують і
п'ють по півсклянки 3 рази на день,
В і т а м і н н и й ч а й № 5: столову лож-
ку суміші листя кропиви дводомної,
плодів брусниці і шипшини травневої,
взятих у співвідношенні 3:1:3, заварю-
ють двома склянками окропу, настою-
ють 4 години, проціджують і п'ють
по півсклянки 3 рази на день.
В і т а м і н н и й ч а й № 6 : столову лож-
ку суміші (порівну) плодів шипшини
травневої і малини заварюють склян-
кою окропу, кип'ятять 10 хв, на-
стоюють 2 години, проціджують і
п'ють по півсклянки 2—3 рази на день.
В і т а м і н н и й ч а й № 7: столову лож-
ку суміші плодів шипшини травне-
вої й смородини чорної або горобини
звичайної, листя кропиви дводомної і
коренеплоду моркви посівної, взятих
у співвідношенні 3:1:3:3, заварюють
двома склянками окропу, кип'ятять
10 хв, настоюють 4 години, проціджу-
ють і п'ють по півсклянки 3 рази на
день.

В і т а м і н н и й ч а й № 8 : 2 столові
ложки суміші (порівну) плодів шипши-
ни травневої, листя смородини чорної,
малини і брусниці заварюють склян-
кою окропу, кип'ятять 10 хв, настою-
ють 4 години, проціджують і п'ють
по півсклянки 3 рази на день.
ВІТРОГІННИЙ ЧАЙ — напій, виготов-
лений з лікарських рослин; викори-
стовують у випадку здуття живота від
газів. В і т р о г і н н и й ч а й № 1 : сто-
лову ложку суміші плодів фенхелю зви-
чайного, листя м'яти перцевої і коре-
невищ з коренями валеріани лікарсь-
кої, узятих у співвідношенні 1:2:2, за-
варюють склянкою окропу, настоюють
ЗО хв, проціджують, охолоджують і
п'ють по 2 столові ложки 3—4 рази
на день.

В і т р о г і н н и й ч а й №2: 2 чайні
ложки суміші квіток ромашки лікар-
ської, листя м'яти перцевої, плодів
фенхелю звичайного і кмину звичайно-
го, кореневищ з коренями валеріани
лікарської, взятих у співвідношенні
2 : 2 : 3 : 2 : 1, заварюють склянкою
окропу, настоюють 20 хв, проціджують,
охолоджують і п'ють зранку й уве-
чері по 1 склянці.
В і т р о г і н н и й ч а й № 3 : 2 чайні
ложки суміші (порівну) квіток ромаш-
ки лікарської і трави материнки зви-
чайної заварюють склянкою окропу,
кип'ятять 10 хв, проціджують, охолод-
жують і п'ють зранку й увечері по 1
склянці.
В і т р о г і н н и й ч а й № 4 : столову
ложку суміші (порівну) плодів фен-
хелю звичайного й кмину звичайного,
кореневищ з коренями валеріани лікар-
ської і листя м'яти перцевої заварюють
склянкою окропу, настоюють 20 хв,
охолоджують і п'ють зранку й уве-
чері по 1 склянці.
В і т р о г і н н и й ч а й № 5 : столову
ложку суміші квіток ромашки лікарсь-
кої, кореневищ з коренями валеріани
лікарської і плодів кмину звичайного,
взятих у співвідношенні 6:4:1, заварю-
ють склянкою окропу, настоюють 20
хв, проціджують, охолоджують і
п'ють по півсклянки зранку і ввечері.
ВОЛОТЬ — складне суцвіття. У волоті
головна вісь тривалий час росте в дов-
жину, утворює на різній висоті бічні
гілки, що в свою чергу розгалужу-
ються і несуть квітки або невеликі
прості суцвіття — колоски, кошики то-
що. Волоть з гілками, які прилягають
до головної осі, називають стиснутою
(у тимофіївки, лисохвосту), відлеглими
гілками — розлогою (у вівса, бузку),
Стиснуту волоть, що має короткі гіл-
ки і схожа на складний колос злаків,
називають султаном.

ВУСИКИ — ниткоподібні органи у дея-
ких рослин, за допомогою яких вони
прикріплюються до різних предметів
та інших рослин. Вусики — це видо-
зміни листків (у більшості ліан, горо-
ху), прилистків (у деяких ліан) або па-
гонів (у винограду, більшості рослин
родини гарбузових).

г, Д
ГАЛЕНОВІ ПРЕПАРАТИ (за ім'ям дав-
ньоримського лікаря Клавдія Галена,
який вивчав і описав способи одержан-
ня ліків, відомих у його час) — лі-
карські засоби, одержувані з рослинної
(коріння, кореневище, листки, квітки,
кора та ін.) і тваринної сировини
шляхом спеціальної обробки, яка пере-
слідувала мету максимального одер-
жання активного начала й звільнення
його від баластних речовин. Більшість
галенових препаратів одержують екст-
рагуванням з сировини водою, спиртом,
ефіром або сумішами спирту і води,
ефіру і спирту. Інші галенові препарати
по суті являють собою розчини тих
або інших лікарських речовин у воді,
спирті або жирних оліях. До галенових
препаратів відносять настойки, екс-
тракти, лініменти, сиропи, медичні
води, олії, спирти, мила, пластирі та
гірчичники. Концентрація діючого на-
чала в галенових препаратах коливає-
ться, що залежить від умов вирощу-
вання рослин, збору і добування си-
ровини і технологічного процесу одер-
жання з сировини діючого начала. Цим
пояснюється складність точного дозу-
вання галенових препаратів і нама-
гання перейти до приготування стро-
го вивірених (стандартизованих) пре-
паратів з хімічно чистих діючих
начал, виділених з лікарської сиро-
вини. Галенові препарати і неогаленові
препарати виготовляють підприємства
галенової промисловості.
ГАЛИ — патологічні наростовидні но-
воутвори на органах рослин. Збудни-
ками їх можуть бути віруси, бакте-
рії, гриби, кліщі, комахи, черви. Відомо
близько 15 тис. різних галів на рос-
линах. У фармації галами прийнято
називати нарости на ділянках лист-
ків, які виникли в результаті ушко-
джень комахами. Внаслідок порушен-



ня обміну речовини в галах утворю-
ється велика кількість дубильних ре-
човин.
ГІПАНТІЙ — розширене квітколоже, з
яким зростаються основи листочків
оцвітини і тичинок. Є у квіток з се-
редньою зав'яззю (наприклад, у шип-
шини, суниці).

ГІРКОТА — виготовлений з лікарських
рослин напій, що збуджує апетит і
поліпшує травлення. Те саме, що й
апетитний чай.
ГІФИ — мікроскопічні одно- або ба-
гатоклітинні ниткоподібні утвори, з
яких складаються вегетативні (гриб-
ниця, або міцелій) й плодові тіла
грибів. Гіфи бувають прості або роз-
галужені; здебільшого мають верхів-
ковий ріст (чим ближче розміщені
гілочки до ростучої верхівки, тим вони
молодші).

ГОРІХ — сухий нерозкривний однона-
сінний плід у рослин. Твердий здерев'я-
нілий оплодень горіха не зростається
з оболонкою насінини (наприклад, у
бука, волоського горіха тощо). У дея-
ких горіхів основа плоду обгортається
плоскою мисочкою (пліскою), утво-
реною із зрослих видозмінених при-
квітків (дуб, ліщина).

ГОРІШОК— 1) Дрібний нерозкривний
плід з твердим здерев'янілим оплоднем,
здебільшого містить одну насінину
(напр., у гречки, конопель, щавлю
тощо). Горішком називають і однонасін-
ні частини («плодики»), на які розпа-
дається так званий збірний плід (напр.,
у рослин родини губоцвітих і шорст-
колистих). 2) Кулясті більш або менш
м'ясисті нарости на листках або стеб-
лах рослин, що спричиняються ушкод-
женням їх вірусами, комахами тощо
(напр., так звані чорнильні горішки,
або гали, на дубі).

ГРИБНИЦЯ, міцелій — сплетіння гіф,
що являють собою вегетативну частину
гриба. Розвивається з спор, розміщує-
ться в грунті або в інших субстра-
тах, які гриб використовує для живлен-
ня.

ГРУДНИЙ ЧАЙ —напій, виготовлений
з лікарських рослин; має відхаркуваль-
ні властивості і застосовується при за-
хворюваннях верхніх дихальних шля-
хів. Г р у д н и й ч а й № 1: столову
ложку суміші кореня алтеї лікарської,
листя підбілу звичайного, трави ма-
теринки звичайної, взятих у співвідно-
шенні 2 : 2 : 1, заварюють двома склян-
ками окропу, настоюють 20 хвилин,
проціджують і п'ють теплим по пів-
склянки кожні 3 години.
Г р у д н и й ч а й №2: столову лож-
ку суміші листя підбілу звичайного і
подорожника великого або подорож-
ника ланцетолистого, кореня солодки
голої, взятих у співвідношенні 4:3:3,
заварюють склянкою окропу, настою-
ють 30 хвилин, проціджують і прийма-
ють теплим по чверті чи половині
склянки кожні 3 години.
Г р у д н и й ч а й № 3 : столову ложку

суміші листя шавлії лікарської, плодів
анісу звичайного, бруньок сосни зви-
чайної, кореня алтеї лікарської і солод-
ки голої, взятих у співвідношенні
1:1:1:2:2, заварюють двома склянками
окропу, настоюють 20 хвилин, процід-
жують і п'ють по чверті склянки
кожні 3 години.
Г р у д н и й ч а й №4: столову ложку
суміші кореня солодки голої і алтеї
лікарської, плодів фенхелю звичайного
або кропу запашного, взятих у спів-
відношенні 2:2:2, заварюють двома
склянками окропу, настоюють 20 хви-
лин, проціджують і п'ють по чверті
склянки через кожні 3 години.
Г р у д н и й ч а й № 5 : столову ложку
суміші квіток дивини густоквіткової,
листя підбілу звичайного, плодів анісу
звичайного, кореня алтеї лікарської і
солодки голої, трави фіалки триколір-
ної, взятих у співвідношенні 2:4:2:8:3:1,
заварюють двома склянками окропу,
настоюють 20 хвилин, проціджують і
приймають по півсклянки кожні 3 го-
дини.

ГУБА — своєрідне зростання пелюсток
у рослин родини губоцвітих.
ДВОСІМ'ЯНКА — сухий так званий
розпадний плід, який складається із
двох сім'янок на ніжках (плоди роди-
ни зонтичних).

ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ СРСР —
збірник стандартів і положень, які нор-
мують якість лікарських засобів. Першу
фармакопею в СРСР видано в 1925.
У фармакопеї відбивається науково-тех-
нічний рівень фармацевтичної науки
і стан розвитку виробництва лікарсь-
ких речовин у країні. Тепер в СРСР діє
10-е видання Державної фармакопеї
(1986). Кожне нове видання фармакопеї
містить не тільки відомості про методи
аналізу й вимоги до якості ліків, най-
вищі дози приймання отруйних і силь-
нодіючих лікарських речовин, умови і
строки зберігання та способи виготов-
лення їх, а й відображає рівень роз-
витку лікарської справи. До 10-ї фарма-
копеї вперше включено радіоактивні
препарати, нові антибіотики, гормо-
нальні, психотропні й серцево-судинні
препарати та ін., значно поновлено пе-
релік сироваток імунних і вакцин, дано
ряд нових фізико-хімічних, фармако-
гностичних і біологічних методів до-
слідження ліків. Державна фармакопея
СРСР є обов'язковою для всіх установ
і закладів Радянського Союзу, що ви-
готовляють і застосовують лікарські
засоби, і має законодавчий характер.
Перегляд і видання фармакопеї в СРСР
здійснюються Фармакопейним коміте-
том Міністерства охорони здоров'я
СРСР. З 1987 року виходить у світ 11-е
видання Державної фармакопеї СРСР.
ДИХАЗІЙ — тип суцвіття рослин. Те
саме, що й півзонтик.

Е, Ж, З
ЕКСТРАКТ -— лікарська форма. Являє
собою концентровану витяжку з рос-
линних тканин, очищену від баласт-
них речовин. Добувають за допомогою
розчинників (екстрагентів) — водних,
спиртово-водних, спиртових, ефірних
тощо. Розрізняють екстракти рідкі
(готують у співвідношенні 1:1 на ети-
ловому спирті різної концентрації,
найчастіше — на 70%-ному); екстракти
густі (висококонцентровані і згущені
витяжки, що містять вологи не більше
25 % ); екстракти сухі (висушені витяж-
ки у вигляді порошку або легкої губча-
стої маси, що містять вологи не більше
5%): екстракти-концентрати — вихід-
ний матеріал для приготування настоїв
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і відварів (готують на 20—30 % -ному
етиловому спирті у співвідношенні 1:1
або 1:2, в окремих випадках— 1:5 або
1:10).

ЕЛІКСИР — лікарська форма. Являє со-
бою спільний розчин екстракту або
настойки з іншими лікарськими речо-
винами. Напр., до складу еліксиру
грудного (лакричного) входять: екст-
ракт кореня солодки голої — 60 частин,
розчин аміаку — 10 частин, олії анісо-
вої — 1 частина, етанолу — 49 частин,
води — 180 частин.

ЕМУЛЬСІЯ — лікарська форма. Являє
собою гетерогенну систему, що скла-
дається з двох незмішуваних або обме-
жено змішуваних рідин, одна з яких
(дисперсна фаза) розподілена у вигля-
ді дрібних краплинок в іншій (диспер-
сійному середовищі). Залежно від ви-
хідного матеріалу і медичної назви
емульсії поділяють на насінні і масляні.
Для приготування насінних емульсій
використовують насіння арахісу під-
земного, гарбуза звичайного, горіха во-
лоського, мигдалю звичайного, маку
снотворного тощо, а для приготуван-
ня масляних емульсій — вазелінову,
рицинову, мигдалеву, персикову олії і
риб'ячий жир. Використовують емульсії
як самостійну лікарську форму та як
основу для введення в організм ряду
лікарських речовин.

ЕНДЕМИ, ендеміки — рослини, які по-
ширені лише в якійсь відносно неве-
ликій області.
ЕПІФІТИ — рослини, які оселюються
на інших рослинах, але використо-
вують їх лише як місце прикріплення.
Епіфітами є лишайники, мохи, квіткові
рослини (наприклад, представники ро-
дин орхідних і бромелійових).
ЕСЕНЦІЯ- 1) Леткі ефірні олії, до-
буті дистиляцією (розділенням сумі-
шей рідин на компоненти частковим
випаровуванням і наступною конден-
сацією пари) з рослин. 2) Міцний
розчин, витяжка.

ЖОВЧОГІННИЙ ЧАЙ - напій, виготов-
лений з лікарських рослин; має жов-
чогінні властивості і застосовується
при захворюваннях печінки і жовчного
міхура, гепатохолециститі.
Ж о в ч о г і н н и й ч а й № 1 : 2 столові
ложки суміші квіток цмину піскового,
листя бобівника трилистого і м'яти пер-
цевої, плодів коріандру посівного, взя-
тих у співвідношенні 4:3:2:2, заварюють
двома склянками окропу, кип'ятять 10
хв, проціджують і приймають по пів-
склянки 3 рази на день перед їдою.
Ж о в ч о г і н н и й ч а й №2: 2 чайні
ложки суміші квіток цмину піскового,
трави деревію звичайного і полину гір-
кого, плодів фенхелю звичайного, листя
м'яти перцевої, взятих у співвідношен-
ні 3:2:2:2:2, настоюють 10 годин на двох
склянках холодної кип'яченої води,
проціджують і приймають по півсклян-
ки 3 рази на день за 20 хв до їди.
Ж о в ч о г і н н и й ч а й № 3 : столову
ложку суміші квіток цмину піскового,
кореня ревеню тангутського і трави де-
ревію звичайного, взятих у співвід-
ношенні 3:2:5, заварюють склянкою
окропу, настоюють до охолодження,
проціджують і випивають на ніч (при
жовчнокам'яній хворобі).
ЗАВІЙКА, завиток — тип суцвіття у
рослин. У завитку на квітконосі утво-



рюється одна кінцева квітка, нижче від
неї розвивається бічна гілка, яка також
закінчується квіткою, від її основи з то-
го самого боку відходить бічний пагін
3-го порядку і т. д., внаслідок чого
суцвіття завиткоподібно закручується,
має форму однобічної китиці або коло-
са, які до розпускання квіток закру-
чені спірально, верхівкою всередину.
ЗАВ'ЯЗЬ — нижня потовщена порож-
ниста частина маточки покритонасін-
них рослин. Складається з одного або
кількох зрослих плодолистків. У порож-
нині зав'язі містяться насінні зачатки
(від одного до кількох). Після заплід-
нення з насінних зачатків утворюється
(«зав'язується» — звідси Й назва) насін-
ня, а зав'язь перетворюється на плід.

З а с п о к і й л и в и й ч а й № 6 (дитя-
чий) : 2 чайні ложки суміші кореня
алтеї лікарської й солодки голої, ко-
реневищ пирію повзучого, квіток ро-
машки лікарської, плодів фенхелю зви-
чайного, взятих у співвідношенні 2:
2:2:1:1, заварюють склянкою окропу,
кип'ятять 10 хв, проціджують і п'ють
теплим по 1 столовій ложці 2—3 рази
на день.

ЗЕРНІВКА — нерозкривний однонасін-
ний плід рослин. У зернівці насінина
щільно зростається з тонким шкірястим
оплоднем. Розвивається з верхньої за-
в'язі, утворена одним плодолистком.
Зернівки бувають голими (у пшениці,
жита) і плівчастими, тобто зрослими
з квітковими лусками (овес, просо,
рис).

ЗИГОМОРФНА КВІТКА, неправильна
квітка — квітка, через яку умовно
можна провести лише одну площину
симетрії. Здебільшого площина симет-
рії проходить через зигоморфну квітку
вертикально.

ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЧАЙ —напій, виго-
товлений з лікарських рослин; має
седативні властивості і застосовується
при збудженні нервової системи та без-
сонні.
З а с п о к і й л и в и й ч а й № 1 : столову
ложку суміші листя м'яти перцевої,
плодів хмелю звичайного, кореня з ко-
реневищем валеріани лікарської, листя
бобівника трилистого або квіток ко-
нюшини лучної, взятих у співвідно-
шенні 2:1:1:2, заварюють склянкою
окропу, настоюють 30 хв, проціджують
і п'ють як чай по півсклянки 2 рази
на день (вранці і на ніч).
З а с п о к і й л и в и й ч а й №2: (при
серцебиттях): столову ложку суміші
(порівну) кореня з кореневищем ва-
леріани лікарської, трави собачої кро-
пиви п' ят и лопатевої, плодів фенхелю
звичайного й кмину звичайного зава-
рюють склянкою окропу, настоюють до
охолодження, проціджують і п'ють,
підсолоджуючи цукром або медом,
теплим повільно 3 рази на день по

1 склянці.
З а с п о к і й л и в и й ч а й № 3: столову
ложку, суміші кореня з кореневищем
валеріани лікарської, листя м'яти пер-
цевої і бобівника трилистого, взятих
у сп іввідношенні 3:3:4, заварюють
склянкою окропу, настоюють 20 хв,
проціджують і п'ють по півсклянки
2 рази на день (вранці і на ніч),
З а с п о к і й л и в и й ч а й № 4 : 2—3
чайні ложки суміші (порівну) кореня
з кореневищем валеріани лікарської,
листя м'яти перцевої, квіток ромашки
Лікарської, плодів кмину звичайного і
фенхелю звичайного заварюють склян-
кою окропу, настоюють 15 хв, процід-
жують і п'ють теплим по півсклянки
зранку і на ніч (при метеоризмі і
спазмах кишок).
З а с п о к і й л и в и й ч а й № 5: столову
ложку суміші кореня з кореневищем
валеріани лікарської, квіток ромашки
лікарської і плодів кмину звичайного,
взятих у співвідношенні 2:3:5, заварю-
ють склянкою окропу, настоюють 20 хв,
проціджують і п'ють по півсклянки
2 рази на день (вранці і на ніч).

ЗОНТИК — суцвіття рослин, у якому
квітконіжки всіх квіток — приблизно
однакової довжини й виходять ніби з
верхівки вкороченої головної осі. Та-
ку будову мають прості зонтики (у
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ца з порушенням цілості шкірних
і слизових покривів. Має ряд переваг
перед пероральним (через рот) вве-
денням ліків: забезпечення швидкого
терапевтичного ефекту, точність дозу-
вання, виключення бар'єрної функції
шлунково-кишкового тракту і печінки,
можливість введення ліків хворому,
який знепритомнів.

КАПСУЛА — оболонка-вмістилище для
порошковидних, гранульованих, пасто-
подібних, мікрокапсульованих або рід-
ких лікарських речовин. Випуск ліків
в желатинових капсулах переслідує ці-
лі: забезпечення зручностей перораль-
ного (через рот) приймання лікарських
речовин з різким запахом і неприємним
смаком: захист лікарської речовини від
механічного діяння, світла, повітря і
вологи; локалізація лікарської речови-
ни в кишечнику.

КВІТКА — орган рослин, за допомогою
якого відбувається їхнє статеве розмно-
ження. Складається з квітконіжки, квіт-
коложа, оцвітини, тичинок і маточки.
КВІТКИ бувають двостатеві (мають ти-
чинки і одну, кілька чи багато маточок)
і одностатеві — чоловічі (мають лише
тичинки) й жіночі (мають тільки
маточку). Квітки можуть бути верхів-
ковими (розміщені на верхівці стебла
або пагонів) і пазушними (розвива-
ються в пазухах листків), одиничними
або зібраними в суцвіття,

КВІТКОЛОЖЕ, вісь квітки, тор — роз-
ширена верхня частина квітконіжки. Яв-
ляє собою вкорочену вісь, до якої
прикріплюються всі частини квітки.
Буває плоске (півонія, клен гостроли-
стий), опукле (жовтець, малина), витяг-
нуте (гравілат) та угнуте (слива, че-
ремха). У деяких рослин бере участь
в утворенні плоду (яблуня) або, стаю-
чи соковитим, утворює несправжній
плід (суниці).

І, К

вишні, цибулі, первоцвіту). Найчастіше
бувають складні зонтики, в яких на
довгих осях, що виходять із верхівки
головної осі, розташовуються не квіт-
ки, а прості зонтички.

ІНГАЛЯЦІЯ — спосіб введення в орга-
нізм лікарських засобів або біоло-
гічно активних речовин з потоком вди-
ху ваного повітря. Інгаляцію засто-
совують головним чином для профі-
лактики і лікування гострих та хроніч-
них захворювань верхніх дихальних
шляхів, бронхів і легень, для профі-
лактики й купірування приступів брон-
хіальної астми, для лікування захво-
рювань слизової оболонки ротової
порожнини та ін.

ІН'ЄКЦІЯ — спосіб введення в організм
лікарських речовин за допомогою шпри-

КВІТКОНІЖКА — частина квітки, якою
вона прикріплюється до стебла. Деякі
рослини мають квітки без розвинених
квітконіжок, їх називають сидячими.
Квітконіжка — стеблового походження,
іноді вона є продовженням стебла.
КИТИЦЯ — просте суцвіття, у якого
на видовженій головній осі сидять
окремі квітки на квітконіжках приблиз-
но однакової довжини. Китиця харак-
терна для черемхи, суріпки, люпину
тощо. У деяких рослин квітки розмі-
щені з одного боку осі, тобто утворю-
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ється однобока китиця (конвалія зви-
чайна). Звислі китиці часто називають
сережками (береза, дуб).

КІСТЯНКА — один з типів плодів рос-
лини. Складається з твердого дерев'я-
нистого середоплодня (кісточка), соко-
витого (слива, вишня) або більш-менш
сухого (мигдаль) чи волокнистого (ко-
косова пальма) міжоплодня і дуже тон-
кої шкірки — позаоплодня. Переважа-
ють однонасінні кістянки, рідше трап-
ляються кістянки з двома і більшою
кількістю насінин (наприклад, у видів
роду Rhamnus). У побуті невеликі кіс-
тянки часто називають ягодами.

КЛАДОДІЙ — видозмінене стебло у
деяких вищих рослин, яке має плескату
листкоподібну форму й виконує фун-
кції ластка. Справжні листки на кла-
додії здебільшого редуковані або видо-
змінені в колючки, лусочки чи волос-
ки. На кладодії перетворюється частина
гілок, лише в деяких рослин (наприк-
лад, у кактуса опунції) — усе стебло.
Кладодії властиві рослинам посушли-
вих районів і є одним з їхніх присто-
сувань до зменшення транспірації (хо-
лодок лікарський).

КОЛОС — тип суцвіття. Розрізняють
простий колос, у якого на головній
осі розміщені сидячі квітки (наприклад,
у подорожника, вербени), і складний
колос, у якого на головній осі — прос-
ті колоски (суцвіття пшениці, жита,
ячменю).

творюватись пагони (у дикої груші,
крушини, гледичії), цілі листки (у бар-
бариса) , прилистки (у робінії звичай-
ної), середні жилки листків (у карага-
ни) та інші частини рослин.

КОРЕНЕПЛІД — потовщений головний
корінь, у якому відкладаються пожив-
ні речовини. В утворенні коренеплоду
беруть участь коренева шийка й стебло.
У коренеплоду розрізняють 3 основні
частини: власне корінь, шийку і голов-
ку (стеблова частина, що міститься над
поверхнею землі й несе на собі розет-
ку листків). Назва «коренеплід» не є
науковою, оскільки нічого спільного
з плодом коренеплід не має,

КОМПРЕС — лікувальна багатошарова
пов'язка з марлі або іншої тканини, як
правило, в поєднанні з ватою, папером
або водонепроникною плівкою. Комп-
ресами з лікарських рослин лікують
нашкірні хвороби, міозит, радикуліти,
гострі запальні захворювання дихаль-
них шляхів, нирково- і жовчнокам'яну
хвороби тощо. Для цього складену в
кілька шарів потрібної ширини і дов-
жини стрічку марлі або лляного по-
лотна насичують гарячим настоєм чи
відваром, злегка відтискують, склада-
ють удвоє, прикладають до хворої ді-
лянки тіла, зверху кладуть вощений па-
пір, вату і все це обмотують сухим
бинтом. Компрес змінюють після того,
як підсохне просочена тканина, повто-
рюючи процедуру кілька разів протя-
гом доби. На другий день компрес
знімають, а через кілька годин ліку-
вання повторюють — і так щодня до
повного загоювання.
КОНІДІЇ — спори нестатевого розмно-
ження у деяких грибів. Конідії склада-
ються з однієї або кількох клітин,
вкриті оболонкою, не мають органів
руху, утворюються екзогенно (рідше
ендогенно) на відростках гіф або
спеціалізованих відгалуженнях міце-
лію — конідієносцях.
КОРА рослин — зовнішня частина стеб-
ла і кореня рослин, відділена від цент-
ральної частини твірною тканиною
(камбієм). По корі від листків до коре-
нів і плодів пересуваються пластич-
ні речовини. Кора захищає рослину
від шкідливих впливів зовнішнього се-
редовища, в ній відкладаються різні по-
живні речовини. Кору багатьох рослин
використовують як лікарську сировину.
КОРЕНЕВИЩЕ — підземний багаторіч-
ний пагін у кущів, напівкущів і багато-
річних трав'янистих рослин, що вико-
нує функції відкладання запасних
поживних речовин, вегетативного від-
новлення і розмноження. Від кореня
кореневище відрізняється анатомічною
будовою, відсутністю кореневого чох-
лика, наявністю лускоподібних листків,
бруньок і додаткових коренів.

КОЛЮЧКИ у рослин — тверді, загостре-
ні на кінцях утвори, які є наслідком
перетворення окремих органів або їх-
ніх частин. На колючки можуть пере-

КОРІНЬ — вегетативний орган вищих
рослин, що виконує функції прикріп-
лення до субстрату й поглинання
з нього води і поживних речовин,
синтезу органічних сполук та перемі-
щення їх до ін. органів, виділення
деяких продуктів обміну, зв'язку рос-
лини з організмами, що населяюсь
грунт, нагромадження запасних пожив-
них і ін. (зокрема, лікарських) ре-
човин, вегетативного розмноження. Су-
купність усіх коренів однієї рослини
називають кореневою системою. Роз-
різняють кореневу систему стрижневу
(добре розвинений головний корінь,
від якого відходять менші бічні) і
мичкувату (головний корінь відмирає
або росте нарівні з ін.}.

КОРОБОЧКА — тип плоду, що складає-
ться з кількох зрослих між собою пло-
долистків. Здебільшого коробочка —
сухий одно- або багатогніздий плід. При
достиганні розкривається різними спо-
собами: спадає кришечка (у блекоти,
подорожника), відвертаються зубчики
на верхівці (у рясту), утворюються
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поздовжні щілини (у дурману) чи ді-
рочки (у маку).

КОШИК — суцвіття з розширеним
спільним квітколожем, на якому розмі-
щені численні сидячі квітки, які бу-
вають чотирьох типів — язичкові, не-
справжні язичкові, лійковидні, труб-
часті. По краю квітколожа є обгортка
з покривних листків зовнішніх квіток
або, крім того, і з верхівкових видо-
змінених листкі в, що надає кошику
виду великої квітки.

КРАПЛІ в фармації — рідка лікарська
форма для внутрішнього або зовнішньо-
го застосування в кількостях, що дозу-
ються краплями.
КРИЛАТКА — сухий нерозкривний од-
нонасінний плід рослин, у якого опло-
день розростається в шкірястий або
перетинчастий плоский придаток, і це
сприяє перенесенню плодів вітром (пло-
ди ясена, в'яза, берези тощо).
КРОНА — верхня розгалужена частина
дерева, утворена сукупністю його гілок.
Розрізняють кулясту (клен), пірамідаль-
ну (тополя), пониклу (верба, береза)
та інші крони.

КУЩ, чагарник — життєва форма ба-
гаторічних дерев'янистих рослин, що
не мають чітко виявленого головного
стовбура і галузяться біля самої зем-
лі (агрус, смородина, троянда та інші).

л, м, н

4 — пальчасторозсічений; 5 — пальчас-
тороздільний; 6 — пальчастолопатевий.

Форма основи:
1 — округла', 2 — клиновидна; 3 — сер-
цевидна; 4 — нирковидна; 5 — стріло-
видна; 6 — списовидна.

форма верхівки:
1 — тупа; 2 — гостра; 3 — загострена;
4 — гострокінцева; 5 — виїмчаста.

Форми листка:
1 — округлий; 2 — овальний; 3 — довга-
стий; 4 — широкояйцевидний; 5 — яйце-
видний; 6 — ланцетний; 7 — обернено-
широкояйцевидний; 8 — оберненояйце-
видний; 9 — оберненоланцетний; 10 —
лінійний.

Жилкування листків:
1 — паралельне; 2 — дугове; 3 — перис-
те; 4 — пилчасте; 5 — дихотомічне.

ЛИСТКОРОЗМІЩЕННЯ — розміщення
листків на стеблах.
Розрізняють: 1) спіральне, або чергове,
листкорозміщення, при якому від стеб-
лового вузла відходить один листок
(у більшості рослин); 2) супротивне
листкорозміщення — кожний вузол має
два листки, які сидять один проти одно-
го, при цьому листки двох сусідніх
вузлів розміщуються взаємно перпен-
дикулярно (у губоцвітих, бузку); 3)
кільчасте листкорозміщення — від стеб-
лового вузла відходять три і більше
листків (наприклад, у воронячого ока,
елодеї, підмаренника).

ЛИСТКОВА ПЛАСТИНКА — основна
частина листка більшості вищих рос-
лин. Являє собою переважно плоский,
рідше — трубчастий (цибуля) або гол-
частий (сосна) утвір, що прикріплю-
ється до стебла основою або за до-
помогою черешків. Листкові пластинки
різняться загальними обрисами, фор-
мою краю, жилкуванням та почле-
нованістю. За формою листкових плас-
тинок називають і листки (наприклад,
округлі, ланцетні, серцевидні тощо).

Форма краю листка:
1 — цільнокраїй; 2 — зубчастий; 3 —
виїмчастий; 4 — пилчастий; 5—город-
частий; 6 — звивистий; 7 — двозубчас-
тий; 8 — двопилчастий.

Розчленування листкової пластинки:
1 — перисторозсічений; 2 — перисто-
роздільний; 3 — перистолопатевий;

Листорозміщення:
1 — чергове; 2 — супротивне; 3 — кіль-
часте; 4 — розетка.

ЛИСТОК — один з головних вегетатив-
них органів вищих рослин.
Типовий листок складається з листко-
вої пластинки, черешка і прилистків.
Розрізняють листки черешкові (мають
черешок} і сидячі (без черешка). За



положенням на пагоні й функціями
розрізняють листки низинні, серединні
й верхові. Н и з и н н і листки — це
лусковидні утвори бруньок, цибулин,
кореневищ, а також перші листки паго-
на, що відіграють захисну роль; с е -
р е д и н н і — типові листки рослини,
що виконують функції фотосинтезу, га-
зообміну, транспірації та ін.; в е р х і в -
к о в і листки — приквітки й покривні
листочки суцвіть [обгортка), вони вико-
нують функцію захисту квіток або
суцвіть. Листки бувають різної форми
(мал.).

ЛІАНИ — трав'янисті й дерев'янисті
рослини з виткими або лазячими стеб-
\ами; піднімаються вгору, обвиваючись
навколо іншої рослини чи якоїсь
підпори або чіпляючись за них вуси-
ками, гачечками тощо. До ліан нале-
жать виткі рослини і лазячі рослини.
ЛІНІМЕНТИ — лікарська форма для
зовнішнього застосування. Являє собою
густу, рідку або драглеподібну масу,
що плавиться при температурі тіла.
Застосовують в основному шляхом
втирання у шкіру. Призначають най-
частіше як подразнювальні або, нав-
паки, анальгезуючі засоби, р ідше—як
в'яжучі, протизапальні, висушувальні,
інсектицидні або дезинфікуючі.

МАЗЬ — м'яка, в'язкої консистенції, лі-
карська форма для зовнішнього застосу-
вання, що має здатність утворювати
на поверхні шкіри і слизових оболонок
суцільну плівку. Мазь складається
з лікарської речовини і т. з. мазевої
основи (жири рослинного і тваринного
походження, жироподібні речовини,
продукти переробки нафти, синтетичні
речовини). Кількість порошкуватих лі-
карських речовин у мазях не переви-
щує 25 % маси основи. Мазі виявляють
не тільки місцеву, а й загальну (ре-
зорбтивну) дію на організм.
МАСКА — шар накладеного на обличчя
з лікувальною чи косметичною метою
крему, лікарської суміші тощо.
МАТОЧКА — частина квітки покрито-
насінних рослин. Міститься в центрі
квітки. Складається з одного або кіль-
кох зрослих між собою плодолист-
ків. У більшості маточок розрізняють
зав'язь, у якій міститься від одного
до багатьох насінних зачатків, тонкий
стовпчик та приймочку, якою закін-
чується стовпчик; у разі його редук-
ції приймочка прилягає до зав'язі (на-
зивається с и д я ч о ю ) . Маточка — ор-
ган, у якому відбувається запліднен-
ня і який бере участь у формуванні
плода.

1 — ланцетний; 2 — довгастий; 3 —
еліптичний; 4 — овальний; 5 — серце-
видний; 6 — нирковидний; 7 — стріло-
видний; 8 — перистолопатевий; 9 —
пальчастолопатевий; 10 — пальчасто-
розсічений; 11 —трійчастоскладний;
12 — пальчастоскладний; 13 — парно-
перистоскладний; 14 — непарноперис-
тоскладний.

ЛИСТЯНКА — сухий одногніздий утво-
рений одним плодолистком багатонасін-
ний плід у рослин. Розкривається
по черевному шву, до якого прикріп-
лені насінини. Властива багатьом рос-
линам родини жовтецевих і розових
(наприклад, сокиркам, таволзі та
ін.).

МЕЖИВУЗЛЯ, міжвузля — ділянка
стебла між двома суміжними вузлами.
Меживузля бувають видовжені й над-
звичайно вкорочені або майже непо-
мітні.

МІЦЕЛІЙ —див. Грибниця.
НАПАР — рідинна лікарська форма. Го-
тується настоюванням залитої окропом
лікарської рослинної сировини у термо-
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сі (настоюють протягом ночі, а вран-
ці проціджують). Зберігають напар так
само, як і настій або відвар.
НАПІВКУЩ — багаторічна рослина, у
якої нижні частини надземних пагонів
(які несуть бруньки відновлення) дере-
в'яніють і зберігаються кілька років,
а верхні (трав'янисті) частини від-
мирають щороку.

НАСІНИНА — утвір у насінних рослин,
що містить зародок. Розвивається з
насінного зачатка після запліднення,
іноді без нього. Зовні насінина вкри-
та насінною шкіркою, на поверхні
якої часто є вирости, волоски тощо,
які сприяють поширенню насіння.

НАСТІЙ — рідинна лікарська форма.
Виготовляється переважно з м'яких час-
тин рослин, а також із сировини, що
містить леткі й такі, що руйнуються
при тривалому нагріванні, речовини,
нагріванням залитої водою сировини
на водяній бані. Щоб приготувати,
наприклад, настій у співвідношенні
1:20, 10 г попередньо подрібненої
(листя й квітки — до 5 мм, стебла —
до 3 мм, листя мучниці звичайної —
до 1 мм) сировини кладуть в емаль-
овану посудину, заливають 200 мл
(1 склянка) окропу, накривають криш-
кою і нагрівають в киплячій воді (на
водяній бані) 15 хв, охолоджують при
кімнатній температурі 45 хв, процід-
жують через подвійний шар марлі,
відтискуючи рослину. Об'єм одержа-
ного настою доводять кип'яченою во-
дою до 200 мл, промиваючи вичав-
ки. Вживають настої охолодженими.
Виняток становлять настої з сечогін-
ними та потогінними властивостями,
які п'ють теплими або гарячими. Збері-
гають настої у холодильнику не біль-
ше 3—4 днів. Перед вживанням їх треба
збовтувати.

НАСТОЙКА в медицині — рідка лікар-
ська форма, що являє собою спиртову,
спиртово-водну або спиртово-ефірну
витяжку фармакологічно активних ре-
човин з лікарської рослинної сировини.
Існують 3 методи приготування настой-
ки: вимочування (мацерація), витіснен-
ня (перколяція), розчинення екстрактів.
В домашніх умовах настойку готують
вимочуванням. Для цього попередньо
подрібнену сировину заливають 40—
70 % -ним спиртом, закривають, став-
лять у темне місце і настоюють,
часто й енергійно збовтуючи, при тем-
пературі 15—20 ºС. Через 7—10 днів
(а якщо настойку готують із свіжих
рослин, то через 14 днів) витяжку
зливають, відтискуючи рослину. Кількі-
сть одержаної настойки доводять спир-
том до необхідного об'єму, промива-
ючи вичавки, і ставлять в холо-
дильник на 2—3 тижні відстоюватись.
Після відстоювання настойку фільтру-
ють. Зберігають настойку в добре
закритій посудині в захищеному від
світла прохолодному місці.
НЕКТАР — солодка цукриста рідина,
що її виділяють нектарники. Являє со-
бою водний розчин цукрів (сахарози,
глюкози, фруктози), набір і процент-
ний вміст яких у різних рослин не-
однакові. У невеликій кількості в нек-
тарі містяться спирти, декстрини, азо-



тисті ароматичні речовини, мінераль-
ні солі, кислоти й ферменти. Бджоли
переробляють нектар на мед бджоля-
ний. Нектар деяких рослин (наприклад,
вовчих ягід, рододендрона, багна) от-
руйний.

НЕКТАРНИКИ — залозисті утвори у
рослин, що виділяють нектар. Розташу-
вання, число і форма нектарників
спадково постійні для даного виду
рослин, що використовується в си-
стематиці. К в і т к о в і нектарники
утворюються на оцвітині, тичинкових
нитках, зав'язі, квітколожі та інших
частинах квітки. П о з а к в і т к о в і нек-
тарники розміщуються на сім'ядолях
(рицина), черешках листків (черешня,
слива), прилистках (горошок), при-
квітках (бавовник) тощо.
НЕОГАЛЕНОВІ ПРЕПАРАТИ — водні,
водно-спиртові, хлороформно-спиртові
та інші витяжки з рослинної сирови-
ни, максимально звільнені від так зва-
них баластних речовин. За фармаколо-
гічною дією наближаються до хімічно
чистих речовин, на відміну від галено-
вих препаратів можуть застосовува-
тись для Ін'єкцій. Останнім часом дове-
дено, що більшість так званих ба-
ластних речовин є необхідними для оп-
тимальної дії лікарських рослин, і тому
для тривалого перорального (через рот)
застосування доцільніше використову-
вати галенові препарати.

Лікування полягає в тому, щоб вида-
лити отруту з організму або нейтра-
лізувати її протиотрутами і відно-
вити порушені функції. Див. також
Перша допомога.

ОЦВІТИНА, періантій — сукупність ви-
дозмінених листочків, що оточують
тичинки і маточки в квітках. Буває
проста (віночковидна або чашо-
видна) і подвійна (складається з чашеч-
ки квітки і віночка квітки).
ПАГІН — один з основних органів ви-
щих рослин, що складається з осьо-
вої стеблової частини, листків і бру-
ньок. Має вузли (ділянка стебла,
що несе листки) і меживузля. У
багатьох рослин утворюються над-
земні і підземні видозміни пагона (ко-
лючки, вусики, кладодїі, бульби, ци-
булини, кореневища).

О, П, Р
ОБГОРТКА — тісно скупчені дрібні вер-
хівкові листки, що оточують суцвіття.
Властива рослинам родини айстрових
і черсакових, а також багатьом видам
зонтичних.

ОПЛОДЕНЬ, перикарпій — частина
плоду у рослин, яка оточує насіння
або насінину. Утворюється із стінок за-
в'язі, іноді за участю квітколожа та
інших частин квітки.
ОТРУЄННЯ — хворобливий стан, спри-
чинений проникненням в організм
через шлунково-кишковий тракт, ди-
хальні шляхи чи шкіру різних отрут
внаслідок введення їх у м' язи, вену
чи шкіру. Отруєння супроводиться
порушенням функцій організму. Ви-
никнення і перебіг отруєння залежить
від шляхів проникнення отруйних
речовин, їхньої дози і фізико-хімічного
стану (розчин, пил, гази тощо), а також
від стану організму і зовнішнього
середовища. Отруєння бувають гострі
й хронічні.

Гострі отруєння виникають від одно-
разової сильної дії отруйної речови-
ни і супроводяться порушенням життє-
во важливих функцій організму.
Хронічні отруєння виникають внаслі-
док тривалого надходження в організм
отрут у малих концентраціях. За умо-
вами виникнення отруєння поділяють
на побутові, харчові, медикаментозні і
професійні.

Побутові отруєння — це отруєння хі-
мічними речовинами, що застосову-
ються для очищення приміщень, одягу
й посуду, для боротьби з щурами,
клопами та іншими паразитами.
Медикаментозні отруєння виникають
при неправильному вживанні ліків
(снотворних, наркотиків та ін.) та че-
рез особливу чутливість окремих осіб
(ідіосинкразію) до певних лікарських
речовин (антибіотиків, сульфамідних
препаратів тощо).

Професійні отруєння виникають на ви-
робництві. Ознаки отруєння різнома-
нітні й залежать від ступеня ураження
печінки, нирок, крові, центральної і
периферичної нервової системи та ін.
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помоги. Слід пам'ятати, що при отру-
єнні ялівцем звичайним протипоказане
введення жирів і жировмісних препа-
ратів, ревенем тангутським (та ін. ви-
дами) — гідрокарбонату і, залежно від
тяжкості отруєння, сольових проносних
засобів.

ПИЛОК — сукупність пилкових зерен
(чоловічих гаметофітів) насінних рос-
лин. Пилок містить понад 50 біологіч-
но активних речовин і має важливе
лікувально-профілактичне значення,
ПИЛЯК — верхня частина тичинки, в
якій утворюється пилок. Складається
з поздовжніх симетричних половинок,
у кожній з них є по одному або ча-
стіше по двоє пилкових гнізд. При
достиганні пиляк розкривається щіли-
ною. В пилкових гніздах утворюються
мікроспори, з яких формуються пилкові
зерна.

ПАСТА — м'яка лікарська форма для
зовнішнього застосування. Являє собою
різновид мазі тістоподібної консистен-
ції з вмістом порошкоподібних лікар-
ських речовин понад 25 % . Паста має
виражені адсорбуючі й підсушуючі
властивості. Зважаючи на це, її приз-
начають головним чином при тих
захворюваннях шкіри, які супрово-
дяться виділенням з неї гною, тка-
нинної рідини тощо.
ПЕЛЮСТКИ — видозмінені верхівкові
листки, що утворюють віночок квіт-
ки. Бувають вільними або зросли-
ми між собою чи з чашечкою,
часто яскраво забарвлені. Роль пелю-
сток, як і всього віночка,— захист внут-
рішніх основних частин квітки.

ПЕРША ДОПОМОГА при отруєнні по-
лягає у видаленні токсичних сполук
з організму, призначенні антидотів,
проведенні заходів, спрямованих на де-
токсикацію і підтримку життєво важ-
ливих функцій організму. Незалежно
від виду отрути (в тому числі і рос-
линної), що спричинила отруєння, необ-
хідно негайно викликати блювання по-
дразненням зіву або кореня язика. Пе-
ред цим хворому дають випити 1 —2
склянки теплої води, в яку додають
невелику кількість кухонної солі (по-
ловину чайної ложки на склянку во-
ди) . Процедуру цю повторюють 5—
6 раз, після чого можна застосува-
ти адсорбуючі засоби (80—100 г сухарів
з житнього хліба або 3—4 таблетки
активованого вугілля). Для видален-
ня вмісту кишок призначають проно-
сне (англійська сіль або сірчанокис-
лий натрій 30—50 г на півсклянки
води). При збудженні хворому накла-
дають на голову холодний компрес і
утримують його в ліжку; при непри-
томності хворому в лежачому стані
опускають вниз голову і підводять
ноги, всередину дають міцний теплий
чай; при зупинці дихання і порушенні
серцевої діяльності проводять штучне
дихання способом рот в рот і масаж
серця до прибуття бригади швидкої до-

ПІВЗОНТИК — суцвіття, у якого під
квіткою, що завершує головну вісь,
розвиваються дві супротивні осі 2-го
порядку, які переростають і також за-
вершуються квітками. На осях 2-го
порядку розвиваються осі 3-го поряд-
ку і т. д. Кожна вісь закінчується
однією квіткою. Тноді в дуже розгалу-
жених півзонтиків один з бічних па-
гонів недорозвинений.

ПІВКУЩ — життєва форма рослини;
представлена рослинами, пагони яких
у нижній частині здерев'янілі, багато-
річні з бруньками відновлення, а у верх-
ній — щороку відмирають. Висота пів-
кущів — 80—150 см. Зустрічаються зде-
більшого в місцях з аридним кліматом
(наприклад, види полину, астрагалу,
звіробою).

ПЛІД — орган покритонасінних рослин,
який утворюється, як правило, після
запліднення з маточки і здебільшо-
го ще й э деяких ін. частин квітки
(квітколожа, оцвітини тощо) внаслідок
їхнього розростання і видозмінення;
служить для захисту і поширення на-
сіння. Складається з зовн. частини —
оплодня і насінини (або насінин), що
розвивається всередині плода.
ПЛОДОЛИСТОК — листкоподібний ор-
ган у квітці покритонасінних рослин,
що несе насінні зачатки. Є складовою
частиною маточки, яка утворюється
внаслідок змикання або зростання країв
плодолистка.

ПЛОДОНІЖКА — частина стебла, на
якій міститься плід. Формується з
квітконіжки внаслідок різних змін, що
відбуваються в її тканинах.
ПОРОШОК — тверда лікарська форма
для внутрішнього і зовнішнього засто-
сування, що складається з однієї або
кількох сипких лікарських речовин.
При виготовленні порошку з рослин-



ної лікарс,ької сировини її вологість
не повинна перевищувати 6—8 % . При
вищій вологості сировину потрібно під-
сушити.
ПОТОГІННИЙ ЧАЙ — напій, виготов-
лений з лікарських рослин. Використо-
вують при простудних хворобах, гри-
пі, ознобі, лихоманці.
П о т о г і н н и й ч а й № 1: 2 столові
ложки суміші (порівну) квіток липи
серцелистої і бузини чорної заливають
склянкою окропу, кип'ятять 5—10 хви-
лин, проціджують і випивають гарячим
за один прийом.
П о т о г і н н и й ч а й №2: 2 столові
ложки суміші (порівну) квіток липи
серцелистої і плодів малини заливають
двома склянками окропу, кип'ятять
15 хв, проціджують і випивають гаря-
чим на ніч.
П о т о г і н н и й ч а й № 3 : 2 столові
ложки суміші (порівну) квіток липи
сефцедистої і листя підбілу звичайного
заливають двома склянками окропу,
кип'ятять 10 хв, проціджують і прийма-
ють по півсклянки 3—4 рази на день.
П о т о г і н н и й ч а й №4: 2 столові
ложки суміші плодів малини, листя під-
білу звичайного і трави материнки зви-
чайної, взятих у співвідношенні 2:2:1,
заварюють двома склянками окропу,
настоюють 20 хв, проціджують і ви-
пивають гарячим на ніч.
П о т о г і н н и й ч а й № 5 : 2 столові
ложки суміші (порівну) листя м'яти пер-
цевої, квіток ЛИПИ серцелистої й бузи-
ни чорної заливають двома склян-
ками окропу, кип'ятять 10 хв, проці-
джують і випивають гарячим на ніч.
П о т о г і н н и й ч а й № 6 : 2 столові
ложки суміші (порівну) трави мате-
ринки звичайної, кори верби білої і
листя підбілу звичайного заливають
двома склянками окропу, кип'ятять
10 хв, проціджують і п'ють гарячим по
1 —1,5 склянки на ніч.

ПОЧАТОК — колосовидне суцвіття, що
має потовщену м'ясисту вісь, густо
вкриту сидячими квітками. Часто при
основі початка є великий, інколи
яскраво забарвлений листок (покри-
вало), який захищає початок і приваб-
лює комах-запилювачів. У побуті по-
чатком називають і супліддя ку-
курудзи.

ПРИЙМОЧКА — верхня, дещо розши-
рена частина маточки. Функція прий-
мочки — уловлювати пилок і створю-
вати середовище для його проростання.
Форма приймочки різноманітна, по-
верхня часто липка, нерівна, вкрита со-
сочками або волосками, що сприяє
кращому затриманню пилку. Приймоч-
ка міститься зверху на стовпч ику
або зрідка (у маку} безпосередньо на
зав'язі. Тоді її називають сидячою.
ПРИКВІТКИ — маленькі верхівкові ли-
стки, що розвиваються у багатьох
рослин при основі квітконіжки, або
складного суцвіття.

ПРИЛИСТКИ — здебільшого парні си-
метрично розміщені вирости, що розви-
ваються біля основи листка. Мають

різну форму (наприклад, листочків,
щетинок, лусочок, колючок). У багатьох
рослин прилистки прикривають листки
в бруньці, оскільки розвиваються рані-
ше й спочатку бувають більші за
інші частини листка; після розпус-
кання листка вони здебільшого відпа-
дають.

ПРИМОЧКИ — рідка лікарська фор-
ма для зовнішнього застосування (на-
приклад, в дерматології, офтальмології
тощо). Для приготування примочок
беруть кусок марлі, складають у кіль-
ка шарів, змочують у лікувальному
розчині {або у холодній воді, якщо
треба приготувати холодні примочки),
злегка відтискують і накладають, не за-
кріплюючи бинтом, на уражену
ділянку тіла. Примочки накладають на
2—3 хв, замінюючи їх свіжими. Поки
одна примочка лежить на потрібному
місці, другу (для заміни) занурюють
у розчин.

ПРИПАРКИ — лікувальна процедура,
яка полягає в тривалому прогріванні
якої-небудь ділянки тіла прикладан-
ням нагрітої сипкої або кашковид-
ної речовини. Припарками з лікарських
рослин лікують нашкірні хвороби, мі-
озит, радикуліти, гострі запальні захво-
рювання дихальних шляхів, нирково- і
жовчиокам'яну хвороби тощо. Для при-
готування припарок з насіння, у дві
однакові за розміром торбинки насипа-
ють його по рівній кількості, зану-
рюють на 1—3 хв в окріп, після чого
торбинки по черзі накладають на ура-
жені ділянки тіла (до охолодження).
Якщо для припарки використовують
листя, квітки або траву рослини, їх
добре подрібнюють, загортають у мар-
лю, занурюють на 1—3 хв в окріп,
після чого прикладають до хворо-
го місця. Припарку тримають доти,
доки вона не охолоне. Після цього її
знімають, а на хворе місце наклада-
ють вату і бинтують. Так повторюють
кілька разів на день до повного ви-
дужання хворого або поліпшення його
стану.

ПРОНОСНИЙ ЧАЙ — напій, виготов-
лений з лікарських рослин. Викори-
стовують при запорах. П р о н о с н и й
ч а й № 1: столову ложку суміші ко-
ри крушини ламкої, трави деревію
звичайного і листя кропиви дводомної,
взятих у співвідношенні 3:1:2, заварю-
ють склянкою окропу, настоюють 20 хв,
проціджують і приймають на ніч по по-
ловині або по три чверті склянки.
П р о н о с н и й ч а й № 2 : столову лож-
ку суміші листя касії гостролистої, ко-
ри крушини ламкої, плодів жостеру
проносного і анісу звичайного, кореня
солодки голої, взятих у співвідношенні
3:2:2:1:1, заварюють склянкою окропу,
настоюють 20 хв, проціджують і прий-
мають на ніч по половині або три
чверті склянки. П р о н о с н и й ч а й
№ 3 : столову ложку суміші кори кру-
шини ламкої, кореню солодки голої,
плодів кмину звичайного і коріандру
посівного, взятих у співвідношені 8:1:1:
1, заварюють склянкою окропу, насто-
юють 20 хв, проціджують і приймають
на ніч по половині або три чверті
склянки. П р о н о с н и й ч а й № 4 :
столову ложку суміші кори крушини
ламкої, листя бобівника трилистого,
трави деревію звичайного і плодів
кмину звичайного, взятих у співвідно-
шенні 6:2:2:1, заварюють склянкою
окропу, настоюють 20 хв, проціджують
і приймають по половині чи по од-
ній склянці на ніч. П р о н о с н и й ч а й
№ 5: столову ложку суміші кори кру-
шини ламкої, трави буркуну лікарсько-
го і листя кропиви дводомної, взятих у
співвідношенні 3:1:1, заварюють склян-
кою окропу, настоюють 20 хв, процід-
жують і приймають на ніч по половині

5 0 7

або по три чверті склянки. П р о н о с -
н и й ч а й № 6: столову ложку суміші
кори крушини ламкої, квіток бузини
чорної, плодів фенхелю звичайного й
анісу звичайного, взятих у співвід-
ношенні 4:2:1 : 1, заварюють склян-
кою окропу, настоюють 30 хв, про-
ціджують і приймають на ніч по 1
склянці. П р о н о с н и й ч а й №7:
столову ложку суміші кори крушини
ламкої, листя бобівника трилистого,
трави буркуну лікарського і плодів
кмину звичайного, взятих у співвід-
ношенні 5:2:2:1, заварюють склянкою
окропу, настоюють 20 хв, проціджують
і приймають на ніч по половині чи
по три чверті склянки. П р о н о с н и й
ч а й №8: столову ложку суміші кори
крушини ламкої, кореня алтеї лікарсь-
кої, плодів фенхелю звичайного, на-
сіння льону звичайного і кореня солод-
ки голої, взятих у співвідношенні 2:2:1:
1:1, заварюють склянкою окропу, насто-
юють 30 хв, проціджують і прийма-
ють на ніч по половині або третині
склянки. П р о н о с н и й ч а й № 9: сто-
лову ложку суміші (порівну) квіток бу-
зини чорної і плодів жостеру пронос-
ного заварюють склянкою окропу, на-
стоюють 30 хв, проціджують і прий-
мають на ніч по три чверті або одній
склянці. П р о н о с н и й ч а й № 10: сто-
лову ложку суміші кори крушини лам-
кої, плодів анісу звичайного й фен-
хелю звичайного, взятих у співвід-
ношенні 4:1:1, заварюють склянкою
окропу, настоюють 30 хв, проці-
джують і приймають на ніч по 1 склянці.
ПРОТИГЕМОРОЙНИЙ ЧАЙ — напій,
виготовлений з лікарських рослин. Ви-
користовують як проносний засіб при
геморої.

П р о т и г е м о р о й н и й ч а й № 1: сто-
лову ложку суміші (порівну) листя
касії гостролистої, трави деревію зви-
чайного, кори крушини ламкої, плодів
коріандру посівного і кореня солодки
голої заварюють склянкою окропу,
настоюють, проціджують і прийма-
ють по півсклянки на ніч.
П р о т и г е м о р о й н и й ч а й № 2 : сто-
лову ложку суміші (порівну) листя касії
гостролистої й кропиви дводомної, кори
крушини ламкої, кореня солодки голої
й трави деревію звичайного заварюють
склянкою окропу, настоюють 20 хв,
проціджують і п'ють по третині склян-
ки 3 рази на день за годину до їди.
П р о т и г е м о р о й н и й ч а й № 3 : 2 0 г
суміші (порівну) листя кропиви дво-
домної й кори крушини ламкої залива-
ють склянкою окропу, кип'ятять 15 хв,
проціджують, охолоджують і п'ють по

1 склянці 4 рази на день.
П р о т и г е м о р о й н и й ч а й № 4: дві
столові ложки суміші трави деревію
звичайного, фіалки триколірної, очитку
їдкого, грициків звичайних і споришу
звичайного, плодів горобини звичай-
ної, анісу звичайного й кропу за-
пашного, квіток гіркокаштана звичай-
ного та нагідок лікарських, кори кру-
шини ламкої, листя подорожника лан-
цетолистого і кореня живокосту лі-
карського, взятих у співвідношенні
1:2:2:3:6:3:3:3:4:3:7:3:3, заливають
300 мл окропу, настоюють до охоло-
дження, проціджують і випивають за
2 рази (вранці і на ніч). *
РОЗЕТКА у рослин — група листків,
тісно скупчених на вузлах на дуже
вкороченому вертикальному пагоні при
його основі. Листки в розетці радіально
розходяться в усі боки, верхні листки
переважно менші за нижні, мають
коротші черешки, що сприяє меншому
затіненню нижніх листків.
РОЗЧИН — рідинна лікарська форма
для ін'єкційного, внутрішнього і зов-
нішнього застосування, яку одержують
розчиненням однієї або кількох лі-



карських речовин (твердих або рідких)
в розчиннику (найчастіше в дистильо-
ваній воді, а також етиловому спирті,
різних оліях — мигдальній, персиковій
та ін.).
РОСЛИНА НЕОФІЦИНАЛЬНА — лі-
карська рослина, на використання якої
в даний час немає дозволу Міністер-
ства охорони здоров'я СРСР.

С, Т, Ф
СЕРЕЖКА — суцвіття у рослин, зде-
більшого поникле, що складається з
дрібних, переважно одностатевих, кві-
ток. Вони, як правило, опадають після
цвітіння (чоловічі сережки) або дости-
гання плодів (жіночі сережки). Роз-
різняють просту й складну сережку.
У простої квітки здебільшого одиноч-
ні, сидячі або на коротких квітконіж-
ках, у пазухах лусковидних покривних
листків. У складної сережки замість
одиночних квіток розвиваються неве-
ликі суцвіття, а також квітки проти-
лежної статі або двостатеві. Типові
сережки мають тополя, осика, бере-
за, ліщина, дуб, каштан, волоський
горіх.

СЕЧОГІННИЙ ЧАЙ — напій, виготов-
лений з лікарських рослин. Викори-
стовують у випадку захворювання ни-
рок і при набряках.
С е ч о г і н н и й ч а й № 1: столову лож-
ку суміші листя мучниці звичайної,
квіток волошки синьої і кореня солод-
ки голої, взятих у співвідношенні
3:1:1, заварюють склянкою окропу,
настоюють 30 хв, проціджують і прий-
мають по чверті склянки 3—4 рази на
день за 15—20 хв до їди.
С е ч о г і н н и й ч а й №2: столову лож-
ку суміші листя мучниці звичайної,
кореня солодки голої, плодів ялівцю
звичайного, взятих у співвідношенні
4:1:4, заварюють склянкою окропу, на-
стоюють 20 хв, проціджують і прий-
мають по чверті склянки 3 — 4 рази
на день за 15—20 хв до їди (за
призначенням лікаря).
С е ч о г і н н и й ч а й № 3 : столову лож-
ку суміші плодів ялівцю звичайного,
трави хвоща польового, кореневища
пирію повзучого, взятих у співвідно-
шенні 2:2:1, заварюють двома склян-
ками окропу, настоюють 20 хв, процід-
жують і приймають по чверті склян-
ки 3—4 рази на день (за призначен-
ням лікаря).

С е ч о г і н н и й ч а й № 4: столову лож-
ку суміші плодів ялівцю звичайного,
кореня дягелю лікарського і квіток
волошки синьої, взятих у співвідношен-
ні 4:3:3, заварюють двома склянками
окропу, настоюють 20 хв, проціджують
і приймають по чверті склянки 3—4 ра-
зи на день (за вказівкою лікаря).
С е ч о г і н н и й ч а й №5: 2 чайні
ложки суміші квіток волошки синьої,
листя мучниці звичайної і бобівника
трилистого, плодів петрушки кучеря-
вої, бруньок берези бородавчастої,
кореня оману високого, взятих у спів-

відношенні 1:2:4:1:1:1, заливають
склянкою окропу, кип'ятять 10 хв, про-
ціджують і приймають по півсклянки
З рази на день за 20 хв до їди.
С е ч о г і н н и й ч а й №6: столову лож-
ку суміші (порівну) плодів ялівцю
звичайного, листя берези бородавчастої,
кореня кульбаби лікарської заварюють
склянкою окропу, настоюють до охо-
лодження, проціджують і приймають
по чверті склянки 3—4 рази на день за
20 хв до їди.
С е ч о г і н н и й ч а й № 7: 2 столові
ложки суміші (порівну) трави остудни-
ка голого і листя мучниці звичай-
ної заливають склянкою окропу, кип'я-
тять 10 хв, охолоджують, проціджують
і п'ють по третині або чверті склянки
3—4 рази на день.
С е ч о г і н н и й ч а й №8: 2 столові
ложки суміші (порівну) листя берези
бородавчастої і трави хвоща польово-
го заварюють двома склянками окропу,
настоюють до охолодження і випива-
ють за день за 3 прийоми.
СИМБІОЗ — явище закономірного спів-
життя двох різних організмів (сим-
біонтів), між якими існують тісні функ-
ціональні, а нерідко і морфологіч-
ні зв'язки. Однією з форм симбіозу
є мутуалізм, або взаємокорисне спів-
життя, наприклад, у лишайників гриба
з водоростю або у бульбочкових бак-
терій з бобовими рослинами. Вважа-
ють, що симбіоз — це добре врівно-
важений взаємний паразитизм, і, коли
зовнішні умови впливають на симбіон-
тів неоднаково, симбіоз перетворює-
ться на справжню боротьбу.
СИРОП у фармації — рідка лікарська
форма для внутрішнього вживання.
Являє собою суміш лікарського засо-
бу з концентрованим розчином цукру
або іншого солодкого компоненту.
СІК — найповноцінніша, найефектив-
ніша, після живих рослин, лікарська
форма.

Для одержання соку свіжозібрані рос-
лини (або їхні частини) подрібнюють,
зав'язують у лляне полотно і кладуть
під прес (стискуючі частини преса ма-
ють бути дубовими або з неіржавію-
чої сталі). Якщо рослина малосокови-
та, то при її подрібненні додають
невелику кількість води і залишають
на ніч, а вранці видавлюють сік. Так
само роблять і тоді, коли сік рослини
тягучий і багатий на слиз, а також
при добуванні соку з плодів, корене-
плодів та ін. частин рослин. Для по-
внішого видавлювання соку кашку, що
міститься у лляному полотні, змочу-
ють ще 1—2 рази невеликою кількістю
води і пресування повторюють. Для по-
ліпшення смаку і тимчасового консер-
вування до соку додають цукровий
сироп. Щоб довше зберегти сік, його
відстоюють, зливають у темну скляну
посудину, а зверху заливають тонким
шаром олії. Можна консервувати сік і
за допомогою етилового спирту. Для
цього 85 частин соку змішують з 16
частинами 85 % -ного спирту, одержану
суміш ставлять на водяну баню з тем-
пературою 85—88 °С, температуру соку
доводять до 77—78 °С і при такій тем-
пературі тримають на водяній бані ще
30 хвилин, після чого суміш швидко
охолоджують під проточною холодною
водою. Осад центрифугують. Одержа-
ний сік зберігається тривалий час, але
його терапевтична дія слабіша, ніж у
свіжого соку.
СІМ'ЯДОЛІ — видозмінені перші лист-
ки зародка насінних рослин. В сім'я-
долях дводольних рослин містяться по-
живні речовини, які зародок і пророс-
ток використовують під час розвитку.

СІМ'ЯНКА — сухий нерозкривний од-
нонасінний плід, шкірястий оплодень
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якого не зростається з насіниною.
У багатьох рослин сім'янки мають
спеціальні пристосування (вирости,
гачечки, чубки), що сприяють їх-
ньому поширенню (див. Крилатка, Ле-
тючка).

СКЛЕРОЦІЙ — багатоклітинний веге-
тативний орган грибів, утворений
округлим або неправильної форми
щільним сплетінням гіф, часто з тем-
нозабарвленим верхнім шаром, від
долей мм до 2 см і більше. Виникає
за несприятливих зовнішніх умов існу-
вання. Зимує у грунті, зберігає життє-
здатність кілька років. У сприятливих
умовах склероцій проростає, утворю-
ючи плодові тіла або грибниці
з конідіями. У деяких грибів склеро-
цій — одна із стадій життєвого циклу.
СЛАНЬ, талом — не почленоване на
стебло й листки тіло нижчих рослин,
а також деяких печіночних мохів. Слань
буває одноклітинною (нижчі водорості,
нижчі гриби) або багатоклітинно-нит-
частою, пластинчастою, бульбовидною
(наприклад, червоні й бурі водорості),
Слань деяких водоростей (наприклад,
каулерпи, макроцисту) зовні дифе-
ренційована на стебло- й листковидні
органи.
СЛИЗИ — речовини рослинного, тва-
ринного і мікробного походження, які
утворюють в'язкі й клейкі водні
розчини. Слизи рослин — гідрофільні
полісахариди, які наявні в насінні,
коренях, бульбах, корі, листках тощо
й нагромаджуються перевалено в сли-
зових ходах. Нейтральні слизи (наприк-
лад, глюкоманани, галактоманани) по-
дібні до геміцелюлози, кислі — містять
уронові кислоти і за структурою на-
ближаються до камедей. У значній
кількості слизи містяться в на-
сінні льону звичайного, бульбах зозу-
линців, коренях алтеї лікарської, лис-
ті подорожника великого, квітках ро-
машки лікарської, трави череди три-
роздільної та ін. У медичній практиці
слизи, як і камеді (густі соки, що ви-
діляються з надрізів або ушкодже-
них ділянок деяких рослин), вико-
ристовують як пом'якшувальні, проти-
запальні й обволікаючі засоби, що
захищають слизову оболонку від по-
дразнень, сповільнюють всмоктуван-
ня отрут і ліків, а також подовжують
дію ліків у кишках.

СТЕБЛО — осьова частина пагона, що
складається з вузлів і міжвузлів. Несе
на собі листки, бруньки і органи споро-
ношення, у покритонасінних — квігки.
Виконує опорну (механічну) і провід-
ну функції, забезпечуючи сприятливе
для фотосинтезу розміщення листків
і двобічний рух речовин: органічних —
від листків до коренів, мінеральних,
розчинених у воді,— від коренів до
інших органів. Стебло може служити
для прикріплення до опори (за до-
помогою вусиків), видозмінюватися
(див. Кореневище, Бульба, Цибулина,
Кладодій) і виконувати функції на-



громадження запасних поживних ре-
човин, вегетативного розмноження, за-
хисту {колючки).

Стромою називають і безбар
кову основу пластид у рослин,
СТРУЧОК — сухий розкривний плід,
утворений двома зрослими плодолист-
ками, між якими є несправжня пе-
ретинка. Розкривається від основи до
вершини двома опадаючими стулками.
СУМЧАСТІ ГРИБИ, аскоміцети — клас
грибів, у яких в результаті статевого
процесу формуються замкнуті одно-
клітинні утвори — сумки, або аски,
у кожній з яких утворюється, як пра-
вило, 8 аскоспор, лише у деяких
в и д і в — 4 аскоспори або багато (128 і
більше). Вегетативне тіло більшості
сумчастих грибів — розгалужений гап-
лоїдний міцелій, що складається з
одноядерних або багатоядерних клі-
тин.

СУПЛІДДЯ — зрослі між собою плоди.
Кожний з них утворюється з окре-
мої квітки щільного суцвіття (наприк-
лад, у шовковиці, інжиру, ананаса).
Супліддя має вигляд одного плоду.

Стебло:
1 — прямостояче; 2 — чіпке; 3 — витке;
4 •— повзуче.
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ФІТОДИЗАЙН — вчення про викори-
стання рослин цілком або у вигляді
моделей для поліпшення середовища
існування людини в штучних системах.
Теоретичне обгрунтування фітодизай-
ну як нового наукового напряму
(1978) належить академікові АН УРСР
А. М. Гродзінському. Основними зав-
даннями фітодизайну є так зване озе-
ленення інтер'єрів, створення естетич-
но приємної й комфортабельної обста-
новки, яка б відповідала функціональ-
ному призначенню приміщення; знеза-
раження від патогенних мікроорга-
нізмів; очищення повітря приміщення
від пилу й шкідливих газів і збага-
чення його на цілющі леткі речо-
вини — фітонциди, здатні підвищувати
працездатність людини; індикація біо-
логічно небезпечних ситуацій.

цг ч, ш, щ, я
ЦИБУЛИНА — видозмінений підземний
(рідше надземний) пагін, що має дуже
вкорочене сгебло (т. з. денце) з м'я-
систими, лускоподібними, щільно роз-
міщеними листками. Служить для ве-
гетативного відновлення і розмножен-
ня.

Стебло в поперечному розрізі:
1 — сплюснуте; 2 — тригранне; 3 — чо-
тиригранне; 4 — багатогранне; 5 — ре-
бристе; 6 — борозенчасте; 7 — крилате,

СТОВПЧИК — частина маточки у квіт-
ках покритонасінних рослин. Міститься
між приймочкою й зав'яззю. Функції
стовпчика — винесення приймочки в
положення, зручне для вловлювання
пилку, а також проведення в зав'язь
пилкових трубок.

СТРОБІЛ — орган розмноження дея-
ких вищих рослин (голонасінних, плау-
новидних, хвощовидних). Являє собою
видозмінений вкорочений пагін, що не-
се спеціалізовані листки-спорофіли, на
яких розвиваються споротворні орга-
ни — спорангії. У різноспорових рослин
стробіли диференційовані на мікростро-
біли і мегастробіли. Див. також Шишка.
СТРОМА — щільне сплетення гіф, на
поверхні або всередині якого розта-
шовані плодові тіла або конідієносці
у сумчастих і незавершених грибів.

СУСПЕНЗІЇ в фармації — рідкі лікарсь-
кі форми, що являють собою зависі по-
рошків лікарських речовин в рідинах —
водних або маслянистих. Перед вжи-
ванням їх необхідно старанно збов-
тувати.

СУЦВІТТЯ — квітки, розміщені певни-
ми групами на пагоні.
ТАБЛЕТКИ — тверда дозована лікарсь-
ка форма. Мають вигляд круглих,
овальних або іншої форми пластинок
з плоскою або двовипуклою поверх-
нею. Виробляють таблетки пресуван-
ням інгредієнтів спеціальними автома-
тами на фармацевтичних підприємст-
вах.

ТАМПОН — стерильний кусочок вати
або марлі, введений у рану чи порож-
нину для припинення кровотечі, ева-
куації виділень. Тампони з нанесе-
ними на них лікарськими речовинами
застосовують і з лікувальною метою
(наприклад, вводять у піхву).
ТИЧИНКА — одна з головних частин
квітки. Здебільшого в тичинці розрізня-
ють тичинкову нитку та прикріпле-
ний до неї пиляк, у якому розвива-
ються пилкові зерна. Кількість тичи-
нок у квітках різних рослин різна —
під однієї (наприклад, у канни) до кіль-
кох десятків і навіть сотень (у піво-
нії).

ТРАВА — лікарська сировина у вигляді
квітучих, облистнених пагонів.

ТУРІОНИ — вегетативні пагони, що ут-
ворюються на довгих кореневищах
у видів роду Rosa.

ЧАШЕЧКА — зовнішнє коло зелених
або яскравозабарвлених листочків (ча-
шолистків) подвійної оцвітини квітки.
Основна функція чашечки — захист
інших частин квітки.

ЧАШОЛИСТКИ — зовнішні зелені ли-
сточки подвійної оцвітини, що скла-
дають чашечку.
ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНСЬКОЇ РСР —
основний документ, в якому подано
список рідкісних та зникаючих видів
тварин і рослин Української РСР, на
підставі якого розробляються наукові
і практичні заходи, спрямовані на їх
охорону, їх відтворення і раціональне
використання. Червона книга УРСР за-
снована в 1976 p., містить відомості
про 85 видів і підвидів тварин і
151 вид вищих рослин.
ЧЕРЕШОК листка — вузька стеблопо-
дібна частина листка, за допомогою
якої листкова пластинка прикріплює-
ться до стебла.
ШИПИ у рослин — тверді колючі ви-
рости поверхневих тканин, метамор-
фізовані клітини епідермісу або ж
стебла.



Це здерев'янілі утвори (загострені або
гачкуваті), що виконують захисну
функцію, а зрідка й функцію поши-
рення плодів та насіння.
ШИШКА— 1) Зібрання мегастробілів
хвойних рослин, кожний із яких
являє собою насінну луску з насінними
зачатками, що сидить на централь-
ній осі в пазусі покривної луски (інко-
ли шишка складається лише з одного
мегастробіла). При дозріванні насіння
шишки стають дерев'янистими, рідше
м'ясистими, ягодоподібними. Див. та-
кож Стробіл. 2) Жіноче суцвіття і
супліддя у представників родів Alnus,
Humulus, що складається із видовже-
ної осі і покривних листків, в пазухах
яких розміщені квітки, поодинокі або
зібрані в сидячі дихазії.
ШИШКОЯГОДА — шишка у деяких рос-
лин (яловець, тис), яка при дозріванні
насіння стає м'ясистою, ягодоподіб-
ною.

ШЛУНКОВИЙ ЧАЙ — напій, виготов-
лений з лікарських рослин. Використо-
вують при розладах функції шлунка
і кишок як в'яжучі (протипроносні)
і такі, що регулюють діяльність ки-
шечника, засоби.
Ш л у н к о в и й ч а й №1 (в'яжучий):
2 столові ложки суміші плодів чере-
мхи звичайної і чорниці звичайної,
взятих у співвідношенні 3:2, залива-
ють двома склянками окропу, кип'я-
тять 20 хв, проціджують і після
охолодження п'ють ПО чверті або по-
ловині склянки 3—4 рази на день
до їди.

Ш л у н к о в и й ч а й №2 (в'яжучий):
2 чайні ложки суміші шишечок віль-
хи сірої, кореневища гірчака зміїного,
взятих у співвідношенні 2:1, заварюють
склянкою окропу, настоюють 30 хв,
проціджують і п'ють по чверті або
половині склянки 3—4 рази на день
до їди.

Ш л у н к о в и й ч а й №3 (в'яжучий):
2 столові ложки суміші плодів чор-
ниці і кмину звичайного, кореневища
перстачу прямостоячого, квіток цмину
піскового і листя шавлії лікарської,
взятих у співвідношенні 2:1:1:1:3, зали-
вають двома склянками окропу, кип'я-
тять 10 хв, проціджують і після охолод-
ження приймають по півсклянки 3—4
рази на день за 20 хв до їди.
Ш л у н к о в и й ч а й №4 (в'яжучий):
2 чайні ложки суміші кореневищ
перстачу прямостоячого і гірчака змії-
ного, взятих у співвідношенні 1:4,
заварюють склянкою окропу, настою-
ють 30 хв, проціджують і п'ють по
чверті або третині склянки 3—4 ра-
зи на день до їди.

Ш л у н к о в и й ч а й №5 (в'яжучий):
2 чайні ложки суміші (порівну) корене-
вищ гірчака зміїного і родовика лікар-
ського заварюють склянкою окропу,
настоюють 30 хв, проціджують і прий-
мають по чверті або третині склянки
3—4 рази на день до їди.
Ш л у н к о в и й ч а й №6 (в'яжучий):
2 столові ложки суміші кореневищ
перстачу прямостоячого і гірчака
зміїного, трави грициків звичайних,
листя м'яти перцевої і квіток ромашки
лікарської, взятих у співвідношенні
2:2:3:1:1, заварюють двома склянка-
ми окропу, настоюють 30 хв, процід-

жують і п'ють по половині або тре-
тині склянки 3—4 рази на день
до їди.
Ш л у н к о в и й ч а й № 6 (в'яжучий):
2 чайні ложки суміші (порівну) кореня
щавлю кінського і кореневища гірча-
ка зміїного заварюють склянкою окро-
пу, настоюють 30 хв, проціджують і
п'ють по чверті або третині склянки
3—4 рази на день до їди.
Ш л у н к о в и й ч а й №7 (в'яжучий):
2 чайні ложки суміші квіток цмину
піскового, листя шавлії лікарської,
плодів кмину звичайного, кореневища
перстачу прямостоячого, взятих у спів-
відношенні 2:5:1:2, заварюють склян-
кою окропу, настоюють до охолоджен-
ня, проціджують і приймають по пів-
склянки 3 рази на день до їди.
Ш л у н к о в и й ч а й №8 (в'яжучий):
столову ложку суміші (порівну) кори
дуба звичайного і кореневища аїру
тростинового заварюють склянкою ок-
ропу, настоюють 30 хв, проціджують
і приймають по чверті склянки 3—4 ра-
зи на день до їди.

Ш л у н к о в и й ч а й № 9 (в'яжучий):
столову ложку суміші трави споришу
звичайного, кореневища перстачу пря-
мостоячого, листя подорожника вели-
кого, взятих у співвідношенні 1:2:2,
заварюють склянкою окропу, настою-
ють 30 хв, проціджують і прийма-
ють по чверті склянки 3—4 рази на
день до їди.
Ш л у н к о в и й ч а й № 10 (в'яжучий):
2 столові ложки суміші (порівну)
кореневищ перстачу прямостоячого і
родовика лікарського, трави грициків
звичайних заварюють двома склянками
окропу, настоюють 30 хв, проціджу-
ють і п'ють по півсклянки 3—4 рази
на день до їди.

Ш л у н к о в и й ч а й №11 (в'яжучий):
столову ложку суміші (порівну) ко-
реневища перстачу прямостоячого, пло-
дів чорниці, листя м'яти перцевої і
кропиви дводомної заварюють склян-
кою окропу, настоюють 30 хв, про-
ціджують і приймають по три чверті
чи по 1 склянці 2—3 рази на день
до їди.
Ш л у н к о в и й ч а й №12 (регулює
діяльність кишок): столову ложку
суміші кори крушини ламкої, листя м'я-
ти перцевої і кропиви дводомної,
кореневища аїру тростинового і коре-
невищ з коренями валеріани лікарської,
взятих у співвідношенні 3:2:3:1:1, за-
ливають склянкою окропу, кип'ятять
10 хв, проціджують і після охолод-
ження п'ють по півсклянки вранці й
увечері.

Ш л у н к о в и й ч а й №13 (регулює
діяльність кишок): 2 чайні ложки
суміші кори крушини ламкої, плодів
анісу звичайного, трави деревію звичай-
ного, насіння гірчиці сарептської, ко-
реня солодки голої, взятих у співвід-
ношенні 2:2:1:2:3, заливають склянкою
окропу, кип'ятять 10 хв, проціджують
і після охолодження п'ють по пів-
склянки вранці й увечері.
Ш л у н к о в и й ч а й №14 (регулює
діяльність кишок): столову ложку
суміші кореневища аїру тростинового,
кори крушини ламкої, листя м'яти пер-
цевої і кропиви дводомної, кореня
кульбаби лікарської і кореневищ з ко-
ренями валеріани лікарської, взятих у
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співвідношенні 1:3:2:2:1:1, заливають
склянкою окропу, кип'ятять 10 хв, про-
ціджують і після охолодження п'ють
по півсклянки вранці й увечері.
Ш л у н к о в и й ч а й №15 (регулює ді-
яльність кишок): столову ложку суміші
листя кропиви дводомної і бобівника
трилистого, плодів ялівцю звичайного,
кори крушини ламкої, трави золото-
тисячника малого і плодів фенхелю зви-
чайного, взятих у співвідношенні 1:1:1:1
:2:2, заварюють склянкою окропу, на-
стоюють 2 години, проціджують і
п'ють по півсклянки 2—3 рази на день
за 15—20 хв до їди.

ШПОРКА — мішковидний виріст оцві-
тини, що служить для нагромадження
нектару. Утворюється шпорка на пелю-
стках, рідше на чашолистках.
ЩИТОК — китицевидне суцвіття, у
якого нижні квітконіжки довші за
верхні, завдяки чому всі квітки роз-
міщені майже в одній площині.

ЯБЛУКО — соковитий багатонасінний
плід з тонким шкірястим позаоплод-
нем, м'ясистим міжоплоднем і хрящу-
ватим середоплоднем. В утворенні
яблука, крім зав'язі, беруть участь
інші елементи квітки (напр., між-
оплодень являє собою головним чином
гіпантій, що розрісся).

ЯГОДА — нерозкривний, здебільшого
багатонасінний плід, у якого при до-
стиганні міжоплодень і середоплодень
стають соковитим, а позаоплодень має
вигляд тонкої шкірки, рідше шкірястий,
жорсткий.
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ПОКАЖЧИК ОСНОВНИХ ХВОРОБ, СИМПТОМІВ І СИНДРОМІВ,

ПРИ ЛІКУВАННІ ЯКИХ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

(З ЗАЗНАЧЕННЯМ НОМЕРІВ РОСЛИН)

АБСЦЕСИ:

АДЕНОМА ПРОСТАТИ:

АЛЕРГІЯ:

АЛКОГОЛІЗМ:

АЛЬБУМІНУРІЯ:

АНГІНА, ТОНЗИЛІТ:

АНЕМІЇ:

АНОРЕКСІЯ
(відсутність апетиту):

АРИТМІЯ:

АРТЕРІОСКЛЕРОЗ:

АРТРИТ:

АСТЕНІЯ:

АСТМА БРОНХІАЛЬНА:

АСЦИТ:

АТЕРОСКЛЕРОЗ:

АХІЛІЯ ШЛУНКА
ФУНКЦІОНАЛЬНА:

БЕЗПЛІДНІСТЬ У ЖІНОК:

БЕЗСОННЯ:

5,44,52, 312—315,471,545,578,652—654,798,966,1000. Див. також
Рани гнійні.

Див. Передміхурової залози збільшення і запалення.

204,216,272,285,354,545,559,575,579,804,853,887,1030,1078.

256,451,549,885,902,948,1078,1106.

83,106,107,170,420,452,453,500,540,588,717,718,772,798,809,836.

10,11,29,32,76,129,183,184,193,219,224,228,231,233,243,244,248,
269,290,311,335—337,360,375,385,394,404,471,474,479,489,563,
603,627—630,673,679,696,722,733,741,743,753,788,831,837,863,
864,881,887,889,940,941,983,1062,1064,1089,1107,1115,1118,1180,
1204,1207,1231,1248,1259,1260,1283. Див. також Горла і гортані
запалення.

1,3,7,9,10,24,25,29,52,71,139,140,179,180,238,254,264,273,294,324,
361,367,371,400,414,419,424,449,451,529,545,561,568,575,578,579,
582,610,616,627—630,644,709,711,713,778,780,788,796,820,879,
885,922,923,940,941,971,979,988,1035,1062,1100,1115,1135— 1140,
1180,1184,1189,1206,1217,1220,1229,1253,1256,1264,1270—1272.

9,32,34,35,71,76,108,152,180,181,201,204,264,269,276,294,303,309,
345,361,414,420,451,452,456,489,529,552,563,589,600,660,679,696,
711,756,780,788,796,817,831,863,869,878,922—925,970,971,988,991,
1016,1020,1067,1068,1135—1140,1151,1167,1183,1189,1198,1204,
1212,1220,1238,1244,1248,1250,1269.

17,205,243,244,248,350,859,966,971,1028,1064,1083,1250.

Див. Атеросклероз.

Див. Ревматизм суглобовий, Ревматоїдний поліартрит, Артрит.

Див. Слабість організму загальна.

23,25,27,29,31,32,34,35,43,45,52,55,63,77,81,100,105,115,129,131,133,
142—150,174,188,205,227,238,240,285,310,341,342,354,361,385,386,
423,452,453,482,518,523,529,545,546,570,590,671,696,713,719,722,
762,763,791,796,804,817,836,837,863,887,895,916,977,991,1016,1022,
1062,1083,1100,1115,1158,1167,1212,1217,1221,1257,1269.

Див. Водянка, Набряки.

1,3,7,9,29,35,46,48,50,52,54,62,66,130,139,142—150,190,208,209,
227,228,243,244,248,272,281,311,324,326,345,350,365,389,414,464,
479,498,500,537,545,578,588,589,606,623,694,711,778,798,820,837,
924,940,941,971,1005,1006,1016,1020,1028,1045,1052,1064,1115,
1125,1166,1180,1195,1196,1206,1207,1212,1282.

9,451,671,857,863,1253,1256,1286.

174,557,879,914,988,1005,1006.

45,142—150,170,215,243,244,248,254,404,489,537,575,586,600,610,
614,671,673,674,687,696,711,713,756,780,817,834,844,886,925,970,
988,997,1041,1048,1083,1121,1183,1190,1195,1199,1220.
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БЛЮВАННЯ (викликання):

БЛЮВАННЯ (зупинка):

БОРОДАВКИ, КОНДИЛОМИ:

БРАДИКАРДІЯ:

БРОНХІТ, ТРАХЕЇТ:

ВЕН РОЗШИРЕННЯ
ВАРИКОЗНЕ, ФЛЕБІТ,

ТРОМБОФЛЕБІТ:

ВЕНЕРИЧНІ ХВОРОБИ:

ВИРАЗКОВА ХВОРОБА
ШЛУНКА

І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ
КИШКИ:

ВІТИЛІГО:

ВОДЯНКА, НАБРЯКИ:

ВОЛОССЯ ВИПАДАННЯ,
ОБЛИСІННЯ:

ГАРЯЧКОВІ СТАНИ:

ГАСТРАЛГІЯ:

ГАСТРИТ ГІПЕРАЦИДНИЙ
(гіперсекреторний):

ГАСТРИТ ГІПОАЦИДНИЙ
(анацидний):

ГАСТРИТИ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ:

ГЕЛЬМІНТОЗИ:

64,71,128,133,237,285,385,456,549,608,696,854,855,880—884,910,
971,1168,1221—1223.

81,107,129,142—150,276,549,713,756,885,948,1005,1006.

43,803,831,910,953,1005,1006,1125,1163,1234,1287.

651,910,1028,1067,1068,1221 — 1223.

1,9,24,30,31,32,45,55,63,100,138,224,228,236,238,267,285,354,361,
427,452,453,474,482,489,518,519,544,545,547,549,556,563,568,577,
621,627—630,644,661,696,702,707—709,722,756,780,796,804,806,
817,836,844,861,875,879,881,910,914,971,1041,1062,1089,1133,1167,
1168,1199,1212,1217,1230.

34,35,52,138,211,220,227,228,371,414,570,575,578,642,788,887,910,
983,1016,1028,1178,1234.

2,26,43,44,57,98,224,311,540,650,805,836,1058,1125,1128,1163.

8,9,25,29—32,38,55,74,80,131,184,198,226,240,267,360,385,386,397,
404,489,491,549,552,570,578,603,643,645,650,661,686,713,717,733,
743,778,863,913,914,1040,1041,1078,1115,1121,1176,1270. Див. та-
кож Гастрит гіперацидний.

34,35,414,838,947,1022,1062.

4,43,128,156,180,200,205,238,330,452,453,469,482,507,540,545,549,
567,578,579,582,583,588,589,601,614,687,695,696,717,718,762,763,
772,780,782,796,822,838,869,880,892,895,908,1018,1163,1173,1204,
1262.

9,34,375,568,578,579,610,627—630,645,668,696,722,838,887,910,947,
975,988,1027,1126,1180,1242.

2,14—21,33,42,88,108,140,152,156,165,181,188,208,209,354,394,
419,451,482,529,533,549,583,645,679,780,803,836,838,844,854,855,
869,887,892,900,903,916,922,991,1017,1025,1027,1035,1089,1107,
1118,1132,1137,1143,1151,1163,1199,1221—1223,1253,1256,1292.

2,6,24,42,270,311,375,713,715,717,795,861,892,979,1025,1058.

9,55,81,339,491,505,627—630,713,741,743,923,970,1000,1078,1125.
Див. також Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої
кишки.

3,25,27,29,38,77,339,345,394,414,451,479,563,570,589,772,817,864,
878,913,914,970,971,977,991,1020,1064,1137,1286.

5,9,25,27,29—32,38,52,63,122,133,152,167,168,219,224,228,264,309,
335—337,365,400,456,491,505,518,547,552,578,632,645,665,687,
711,735,762,763,777,796,803,831,861,863,878,879,900,914,925,977,
983,1089,1115,1166,1176,1234,1238,1248,1278.

3,4,11,14—21,63,142—150,181,213,238,264,279,333,414,427,489,
528,536,549,552,570,582,671,692,695,696,741,743,746,796,831,836,
854,864,878,910,922,923,925,966,983,988,1016,1026,1074,1125,1137,
1163,1167,1195,1196,1203,1204,1212,1217,1244,1269,1292.
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ГЕМОРОЙ:

ГЕПАТИТИ:

ГІНГІВІТ:

ГІПЕРГІДРОЗ:

ГІПЕРТЕНЗІЯ:

ГІПОГАЛАКТІЯ:

ГІПОТЕНЗІЯ:

ГЛИСТИ:

ГОЛОВНІ БОЛІ:

ГОЛОСУ ВТРАТА:

ГОРЛА І ГОРТАНІ
ЗАПАЛЕННЯ:

ГРИП:

ГРУДНА ЖАБА:

ДЕРМАТИТИ:

ДИЗЕНТЕРІЯ:

ДИСПЕПСІЯ:

ДІАБЕТ ЦУКРОВИЙ:

70,188,204,211,228,231,233,254,276,277,335—337,414,474,479,489,
493,544,561,575,578,579,582,598,642,644,645,659,667,696,708,743,
780,796,803,832,837,857,881,885,928,929,953,966,991,997,1020,1035,
1067,1115,1143,1151,1180,1197,1270.

4,5,10,43,54,55,63,70,98,108,139,165,167,168,174,180,188,190,200,
201,224,228,269,270,311,368,379,382,385,414,422,423,449,451,456,
479,488,489,507,525,529,549,557,566,582,588,589,598,601,604,627—
630,639,659,660,667,686,687,696,722,756,760,762,772,780,782,796,
809,817,820,831,836,863,875,878,879,889,910,923,971,1005,1006,
1017,1018,1019,1020,1035,1044,1052,1115,1125,1132,1137,1173,
1199,1203,1206,1234,1244,1250,1269.

70,174,303,371,404,414,471,474,696,788,837,861,863,881,889,914,
953,983,1050,1158,1212,1253,1256,1269. Див. також Стоматит.

Див. Пітливість підвищена.

3,7,33,52,56,58,71,139,192,193,213,240,243,244,248,272,282,310,
326,345,349,360,371,374,389,394,397,414,419,479,491,537,566,575,
588,616,650,668,694,711,756,796,798,802,804,817,820,837,854,948,
1016,1019,1045,1052,1067,1068,1115,1118,1121,1123,1124,1180,
1195,1196,1207,1212,1221—1223,1261,1262,1270.

45,47,57,71,165,294,382,518,533,540,552,559,575,578,589,616,737,
869,971,975,988,1135,1140,1167,1244.

4,17,48,50,52,330,354,371,401,588,626,982,988,1028,1104.

Див. Гельмінтози.

6,23,43,44,108,129,138,155,156,165,192,197,208,209,257,270,491,
537,545,563,575,589,671,696,756,817,837,839,844,878,948,1016,1083,
1118,1132,1168,1197,1220. Див. також Мігрень.

63,238 971. 312—315, 474 479, 601,648,665,707—709,756,887,
971,975,977,1000,1092,1167,1196,1278.

1,9,10,30—32,44,45,76,77,156,184,203,204,228,238,275,285,324,371,
474,476,489,518,519,563,578,621,756,788,795,844,857,863,880,1005,
1006,1064,1078,1118,1168,1217. Див. також Ангіна, Тонзиліт.

14—21,64,156,198,208,209,354,451,556,627—630,711,796,836,844,
911,979,988,1022,1163,1167,1269.

Див. Стенокардія.

1,2,42,54,174,181,192,193,208,209,242,264,276,277,414,424,491,
601,650,652—654,667,717,718,722,817,831,836,854,855,869,891,953,
986,991,1016,1020,1143,1151,1170,1171,1212,1242,1269. Див. також
Екзема, Лишай, Псоріаз.

2,32,71,222,231,271,309,312—315,335—337,360,419,427,788,803,
861,863,864,913,983,1207,1221,1244,1269,1291.

Див. Діарея, Метеоризм.

54 71 74 125,140,271—273,292,294,350,365,420,489,500,533,545,
547,578,588,589,592—594,602,626,652—654,665,702,752,780,788,
802,863,879,885,886,940,941,971,1006,1049,1052,1100,1115,1125,
1167,1196,1238,1248,1253,1256,1259,1260.
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ДІАРЕЯ:

ЕКЗЕМА:

ЕНТЕРОКОЛІТ:

ЕПІЛЕПСІЯ:

ЖОВТЯНИЦЯ:

ЖОВЧНОКАМ'ЯНА
ХВОРОБА:

ЗАДУХА:

ЗАПОРИ:

ЗІР (гостроти поліпшення):

ЗОБ:

ЗОЛОТУХА:

ЗУБНИЙ БІЛЬ:

ІМПЕТИГО:

ІМПОТЕНЦІЯ:

ІМУНОЛОГІЧНОЇ
СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ:

ІСТЕРІЯ:

ІШІАС:

КАРІЄС:

КАШЕЛЬ:

КІСТОК ПЕРЕЛОМ:

2,9,10,30—32,41,57,58,70,71,125,133,180,188,204,211,224,228,231,
276,277,309,335—337,371,394,404,427,441,444,451,452,453,545,
549,563,661,667,674,707—709,741,756,780,788,812,831,880—887,
861,863,913,970,983,991,1006,1024—1026,1064,1067,1068,1089,
1100,1115,1118,1132,1158,1204,1220,1238,1242,1244,1248,1269.

52,64,180,200,211,213,223,232,254,286,310,371,452,453,470,479,
482,491,500,518,533,549,645,652—654,696,756,769,778,780,788,
796,836,837,863,879,891,940,941,966,974,988,1020,1092,1170,1171,
1234,1296.

Див. Коліти.

23,98,122,133,197,208,209,215,217,223,262,311,404,533,537,611,
658,661,713,820,854,878,885,886,890—892,925,988,1006,1016—1018,
1041,1042,1059,1106,1168,1231,1296.

Див. Гепатити.

Див. Холелітіаз.

Див. Астма бронхіальна.

2,4,7,23,24,26,27,29,41,52,54,59,108,128,152,203,262,324,392,451,
491,493,528,529,563,570,578,579,582,645,687,696,727,756,780,885,
886,908,913,941,966,971,975,1062,1132,1196,1291.

9,44,179,238,264,350,626,743,760,817,914,923,982,988,1167.

Див. Щитовидної залози хвороби.

Див. Скрофульоз.

14,16,21,71,190,192,193,198,223,243,244,248,294,360,429,488,598,
696,719,760,801,861,881,916,927,1050,1059.

1128,1170,1171.

9,44,48,50,71,72,242,352,365,401,441,442,444,446,525,540,661,662,
717—719,743,756,780,824—826,838,889,893,982,988,1016,1025,
1125,1184,1196,1212.

9,89,179,294,303,401,449,451,479,578,589,778,923,988,1184,1217,
1253,1256,1286.

9,488,552,563,570,575,583,600,660,687,690,756,759,788,817,891,988,
1020,1083,1199.

5,14,16,17,19—21,57,414,456,570,600,759,780,782,880—884,1092,
1199,1203,1253,1256.

25,27,264,303,582,652—654,765,788,991,1115,1180,1189,1238.

1,2,10,12,14—21,32,41,64,108,115,128,152,174,198,228,262,264,285,
294,354,452,453,474,491,547,570,575,614,627—630,642,644,665,671,
673,687,696,702,707—709,713,715,717—719,746,757,780,784,796,
837,838,854,855,887,913,916,919,986,1042,1089,1107,1118,1168,
1196,1220,1242,1250,1262.

52,264,346,371,627—630,991.
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КЛІМАКС ПАТОЛОГІЧНИЙ:

КОКЛЮШ:

КОЛІТИ:

КОНДИЛОМИ:

КОРОСТА:

КРОВООБІГУ
НЕДОСТАТНІСТЬ:

КРОВОТЕЧІ:

КРОВОТЕЧІ МАТКОВІ:

ЛАРИНГІТ:

ЛЕГЕНЬ ЗАПАЛЕННЯ:

ЛИШАЙ:

ЛЮМБАГО:

МЕНСТРУАЛЬНОГО
ЦИКЛУ ПОРУШЕННЯ:

МЕТЕОРИЗМ:

МАТКИ ХВОРОБИ
ЗАПАЛЬНІ:

МІГРЕНЬ:

МІКОЗИ:

НАБРЯКИ:

НЕВРАЛГІЇ:

8,9,155,243,244,248,262,474,788,857,940,941,970,988,1006,1067,
1068,1183,1189,1199,1212,1248.

1,25,27,30—32,43—45,64,131,152,351,361,482,483,577,585,614,696,
717,718,836,910,914,916,1005,1006,1064,1168,1171,1217,1220—1223.

5,9,25,29—32,38,45,65,122,130,184,213,219,222,302—308,345,449,
451,760,780,862,911,914,948,952,977,983,988,1000,1020,1062,1132,
1166,1176,1196,1207,1212,1278.

Див. Бородавки, Кондиломи.

4,122,186,215,309,360,549,582,600,647,648,650,735,780,878,903,
953,991,1020,1030,1092,1128.

52,133,227,228,330,354,371,414,642,696,762,763,791,1028,1248.

10,25—27,58,62,167,168,174,179,232,275,302—308,335—337,397,
427,557,566,578,579,627—630,772,831,861,900,916,940,941,983,
1017,1019,1180,1248,1262.

10,26,27,43,52,62,63,133,184,188,216,217,223—225,228,232,233,286,
302—308,385,427,451,479,546,556,557,583,585,646,772,798,804,
819,831,854,869,881,983,989,1018,1100,1232,1263.

Див. Горла і гортані запалення.

Див. Пневмонія.

4,29,62,181,211,228,533,556,598,645,722,735,769,777,780,788,796,
803,836,892,916,1020,1128.

Див. Невралгії.

9,11,44,57,63,65,70,76,80,165,200,217,238,254,270,345,360,385,479,
483,499,529,545,549,563,578,604,645,646,659,660,671,673,686,711,
717,718,760,836,854,861,869,870,885,886,891,911,922,923,925,988,
989,997,1000,1016,1124,1140,1176,1197,1199,1231,1244,1249,1250,
1269.

9,32,34,35,45,63,115,142—150,152,180,238,312—315,339,345,528,
552,575,600,627—630,660,671,679,687,711,717,718,756,757,861,
869,889,988,1000,1067,1068,1078,1167,1183,1204,1212,1220,1244,
1249,1286.

65,70,165,174,224,254,286,302—308,385,414,474—476,575,600,651,
665,671,760,798,940,983,1000,1016,1028,1092,1183,1195,1196,1199;
1203,1234,1253,1256. Див. також Кровотечі маткові.

14—21,23,108,138,165,203,225,243,244,248,311,414,429,547,600,643,
645,647,650,651,671,696,711,756,844,854,861,880,970,979,988,991,
997,1176,1183,1197,1199.

181,264,650,756,769,788,836,1000,1005,1006,1083,1107,1212,1248.

Див. Водянка, набряки.

14—21,26,55,70,108,131,133,156,203,230,235,236,248,418,429,456,
500,545,549,589,600,601,671,756,780,782,836,844,854,857,879,895,
971,1005,1006,1016,1092,1113,1126,1163,1199.
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НЕВРАСТЕНІЯ, НЕВРОЗИ:

НЕДОКРІВ'Я:

НЕЖИТЬ:

НЕФРИТ:

НЕТРИМАННЯ СЕЧІ:

НИРКОВОКАМ'ЯНА
ХВОРОБА:

ОБМІНУ РЕЧОВИН
ПОРУШЕННЯ:

ОБЛИСІННЯ:

ОБМОРОЖЕННЯ:

ОНКОЛОГІЧНІ ХВОРОБИ:

ОПІКИ:

ОЧНІ ХВОРОБИ ЗАПАЛЬНІ:

ПАМ'ЯТІ ПОКРАЩЕННЯ:

ПАРАЛІЧ:

ПАРКІНСОНІЗМ:

ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
ЗБІЛЬШЕННЯ І

ЗАПАЛЕННЯ:

ПЕЧІЯ:

ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
ЗНИЖЕНА ФУНКЦІЯ:

ПІЄЛІТ:

ПІТЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕНА
(гіпергідроз):

9,36,76,81,98,108,115,142—150,156,165,197,215,345,350,358,360,
365,414,529,549,598,600,614,627—630,651,660,671,687,696,711,
757,780,834,837,844,886,925,970,982,988,1019,1067,1068,1089,1092,
1106,1115,1183,1199,1203,1217,1220,1261.

Див. Анемії.

14—21,29,471,537,549,671,696,831,844,941.

1,30—32,58,63,70,176,198,390,404,420,452,453,498,586,598,686,735,
788,802,808—810,878,903,914,1189,1281.

52,125,303,414,578,579,665,667,673,686,752,780,798,831,903,914,
916,1170,1171,1180.

Див. Уролітіаз.

4,7,23,24,48,50,80,88,139,174,193,201,203,208,209,213,254,264,269,
294,302—308,330,350,365,367,392,394,404,414,427,452,453,482,
498,500,501,507,529,533,546,578,579,582,589,598,608,626,645,679,
717,718,722,727,743,752,784,788,796,801,831,836,879,914,916,924,
940,941,953,971,991,1020,1045,1064,1092,1100,1115,1128,1132,1171,
1183,1184,1189,1198,1203,1212,1269,1286,1296.

Див. Волосся випадання, облисіння.

228,264,294,335—337,743,778,780,922,971,977,1050,1115,1278.

42,62,71,73,89,115,139,221,420,469,479,482,498,529,645,673,736,
760,769,798,886,891,892,895,914,919,948,966,1000,1016,1061,1125,
1128,1176,1212,1234.

1,10,29,52,156,174,213,254,279,285,294,358,414,471,474,482,491,
540,544,545,665,743,778,803,819,863,881,891,910,977,1000,1143,
1158,1242,1278.

2,10,29,220,264,354,386,397,424,471,537,545,575,589,604,671,713,
741,743,759,762,763,778,817,819,896,913,1000,1016,1128,1158,1168,
1180,1227,1234,1238,1244.

9,174,600,711,988,1000.

43,44,220,488,552,604,780,971,1032,1114,1121—1123.

81,215,300,1048.

115,228,292,415,420,427,452,453,667,803,869,879,984,1067,1068,
1132,1143,1151,1184,1196.

179,235,449,451,491,498,578,579,741,880—884,914,923,1025,1137,
1196,1297.

394,449,451,607,645,798,880—884.

Див. Цистит, Сечових шляхів катар.

264,335—337,578,652—654,660,696,760,1180,1248,1249.
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ПНЕВМОНІЯ:

ПОДАГРА, ОСТЕОАРТРОЗ:

ПРОНОС:

ПРОСТАТИ АДЕНОМА:

ПСОРІАЗ:

РАНИ ГНІЙНІ:

РЕВМАТИЗМ СУГЛОБОВИЙ,
РЕВМАТОЇДНИЙ

ПОЛІАРТРИТ, АРТРИТ:

СЕЛЕЗІНКИ ХВОРОБИ:

СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ:

СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ КАТАР:

СЕЧОКАМ'ЯНА ХВОРОБА:

СКРОФУЛЬОЗ:

СЛАБІСТЬ ОРГАНІЗМУ
ЗАГАЛЬНА:

СПАЗМИ, СУДОМА:

СТАТЕВА ЗБУДЛИВІСТЬ:

СТАТЕВА СЛАБІСТЬ:

42,45,64,181,262,275,312—315,368,518,544,568,831,836,844,881,
1041,1062,1133,1230,1257.

14—21,42,43,46,55,63,64,66,70,77,174,176,184,192,208,209,213,228,
230,269,324,330,346,379,382,392,394,414,452,453,480,529,569,570,
582,588,600,604,645,648,659,686,695,759,780,803,836,837,844,854,
879,885,887,895,910,952,977,1049,1114,1115,1143,1151,1197,1226,
1253,1256,1278,1281,1292.

Див. Діарея.

Див. Передміхурової залози збільшення і запалення.

ЗО—34,62,602,836—838,903,1092,1226,1297.

32,52,138,152,156—164,188,193,201,204,211,224,254,267—269,286,
302—308,333,361,371,380,404,414,427,452,453,456,464,471,474,476,
482,489,491,520,529,545,546,570,578,579,598,627—630,642,645,667,
671,687,703,772,780,784,788,796,803,809,817,869,875,878,884,887,
891,910,916,940,941,966,983,988,991,1000,1016,1024,1025,1026,
1050,1067,1068,1100,1107,1115,1118,1122,1158,1178,1183,1189,
1212,1220,1242,1249,1292.

5,14—21,52,55,58,63,64,70,105,108,125,138,156,170,174,184,192,
193,200,204,208,224,228,231,235,237,262,269,271,303,312—315,330,
333,394,414,420,427,452,453,456,482,500,529,540,545,547,549,552,
570,578,589,592—594,600,627—630,645,660,671,686,696,722,751,
752,756,759,780,784,836,854,855,857,878,879,885,887,895,910,952,
971,988,1006,1016,1064,1092,1107,1115,1126,1143,1151,1163,1168,
1178,1183,1189,1197,1199,1203,1220—1223,1253,1256,1281,1283,
1292.

63,71,285,361,449,451,488,489,582,589,632,643,660,686,722,875,
879,881,991,1115.

1,4,26,35,58,98,188,205,215,224,262,330,389,537,568,575,601,687,
762,763,791,809,869,885,972,1028,1083,1231,1232,1285. Див. також
Аритмія, Брадикардія, Стенокардія, Тахікардія.

Див. Цистит, Пієліт, Сечових шляхів катар.

Див. Уролітіаз

264,420,559,589,645,696,717,743,769,780,795,796,836,879,887,892,
953,966,1167.

9,24—27,48,50,70,125,179,278,294,401,498,546,600,626,661,711,
767,778,780,784,788,798,838,887,910,988,1000,1026,1100,1104,1137,
1204,1248,1253,1256,1292.

4,9,26,34,35,43,45,81,105,142—150,152,228,243,244,248,264,285,
303,309,339,345,354,385,386,414,479,491,552,570,575,588,600,604,
627—630,671,687,696,711,717,718,756,760,796,808—810,817,834,
836,837,838,861,885,886,903,910,922,923,925,940,941,979,988,1000,
1005,1006,1016,1024—1026,1044,1078,1167,1178,1183,1189,1203,
1204,1212,1217,1221,1234,1242,1249.

363,614,780,836,837,881,1183,1189.

Див. Імпотенція.
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СТЕНОКАРДІЯ
(грудна жаба):

СТОМАТИТ:

СУХОТИ:

ТАХІКАРДІЯ:

ТОНЗИЛІТ:

ТРАХЕЇТ:

ТРОМБОФЛЕБІТ:

ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ:

УРОЛІТІАЗ
(нирковокам'яна хвороба,

сечокам'яна хвороба):

УШИБ:

ФАРИНГІТ:

ФЛЕБІТ:

ФУРУНКУЛЬОЗ:

ХЛОРОЗ:

ХОЛЕЛІТІАЗ
(жовчнокам'яна хвороба):

ХОЛЕЦИСТИТ, ХОЛАНГІТ:

ЦИСТИТ, ПІЄЛІТ,
СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ КАТАР:

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ:

ЧИРЯКИ:

ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
ХВОРОБИ:

34,35,52,58,262,456,568,575,756,861,1067,1068,1125,1199.

1,9,10,32,52,65,70,71,204,270,292,294,311,404,414,489,568,696,788,
831,837,861,863,983,1022,1040,1064,1118,1132,1248.

Див. Туберкульоз легень.

36,43,71,188,429,651,687,756,798,844,1028,1067,1083.

Див. Ангіна, тонзиліт.

Див. Бронхіт, трахеїт.

Див. Вен розширення варикозне, флебіт, тромбофлебіт.

13,14,16,17,19—21,25,27,29—32,41,64,188,203,227,285,351,365,400,
414,422,451,452,479,518,540,546,547,616,646,661,707—709,717,752,
780,796,878,887,914,925,928,1041,1135,1180,1217,1247.

9,11,30—32,35,55,57,70,77,128,165,193,208,209,224,230,270,271,273,
324,330,351,420,452,453,525,531,559,561,568,578,583,588,589,610,
632,645,666,686,687,717,718,722,743,752,780,796,797,808—810,831,
838,861,869,878,379,885,892,971,979,989,991,1017,1044,1100,1115,
1132,1135,1173,1184,1253,1256,1278,1292,1296.

4,48,50,52,63,254,361,371,404,429,592—594,863,914.

Див. Горла і гортані запалення.

Див. Вен розширення варикозне, флебіт, тромбофлебіт.

2,52,303,346,361,381,414,471,479,498,540,563,585,601,696,652—
654,687,772,831,844,869,879,887,889,892,903,966,983,1107,1128,
1132,1163,1183,1196,1296.

Див. Анемії.

9,11,77,165,208,209,414,452,453,531,588,589,645,686,687,717,718,
722,743,756,808—810,831,861,875,910,971,1000,1016,1020,1025,
1158,1203.

52,80,213,238,240,269,333,346,385,386,394,414,449,451,456,489,
528,529,537,566,578,588,589,607,627—630,696,760,796,802,808—
810,831,878—884,916,923,970,971,977,983,1016,1019,1020,1024—
1026,1040,1114,1167,1198,1203,1234,1242,1250,1269,1270.

4,30—32,34—35,63,70,81,87,125,128,133,140,152,165,170,174,193,
201,208,209,224,238,254,285,303,330,346,394,404,414,415,420,427,
452,453,498,500,520,540,545,568,582,588,650,711,752,784,796,797,
801—803,808—810,831,836,869,875,879,892,903,914,971,979,991,
1030,1040,1044,1064,1078,1107,1115,1132,1143,1167,1171,1184,
1189,1203,1281,1286,1292.

Див. Діабет цукровий.

Див. Фурункульоз.

23,32,139,188,224,330,424,488,537,606,651,743,769,780,788,860,
881,892,966,970,1028,1067,1115,1166.
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Алфавітний покажчик українських наукових і народних назв
лікарських рослин

(з зазначенням номера статті в довіднику)

A
Абрикос звичайний 1
Абутилон Теофраста 2
Авокадо 3
Авран лікарський 4
Агава американська 5
Агалик-трава гірська 6
Агрус звичайний 7
Адокса мускусна 8
Аїр тростиновий 9
Айва довгаста 10
Айлант найвищий 11
Айстра альпійська 12
Айстра степова 13
Аконіт волотистий 14
Аконіт гайовий 15
Аконіт джунгарський 16
Аконіт дібровний 17
Аконіт каракольський 18
Аконіт маленький 19
Аконіт міцний 20
Аконіт строкатий 21
Аконіт стрункий 22
Актея колосиста 23
Актинідія гостра 24
Актинідія коломікта 25
Актинідія полігамна 26
Актинідія пурпурова 27
Алігаторова груша 28
Алое деревовидне 29
Алтея вірменська 30
Алтея коноплевидна 31
Алтея лікарська 32
Амброзія полинолиста 33
Амі велика 34
Амі зубна 35
Аморфа кущова 36
Анабазис безлистий 37
Анакамптис пірамідальний 38
Ангельське зілля 39
Англійський шпинат 40
Андромеда багатолиста 41
Анемона дібровна 42
Анемона жовтецева 43
Анемона лісова 44
Аніс звичайний 45
Апельсин 46
Аптечна скороспілка 47
Аралія висока 48
Аралія маньчжурська 49
Аралія серцевидна 50
Аралія Шмідта 51
Арніка гірська 52
Аронія чорноплода 53
Артишок посівний 54
Арум плямистий 55
Астрагал датський 56
Астрагал солодколистий 57
Астрагал шерстистоквітковий 58
Астранція велика 59

Б
Бабині зуби 60
Бавовна 61
Бавовник шорсткий 62
Багатоніжка звичайна 63
Багно звичайне 64
Бадан товстолистий 65
Баклажан 66
Бамба 67
Баранка 68
Баранчики 69

Барбарис звичайний 70
Барвінок малий 71
Барвінок прямий 72
Барвінок рожевий 73
Барвінок трав'янистий 74
Бджолина трава 75
Бедринець великий 76
Бедринець ломикаменевий
77
Бедрянка цареградська 78
Безплідниця 79
Безсмертки однорічні 80
Беладонна звичайна 81
Береза біла 82
Береза бородавчаста 83
Береза дніпровська 84
Береза низька 85
Береза повисла 86
Береза пухнаста 87
Березка польова 88
Березовий гриб 89
Берізка 90
Бешизник 91
Билинець довгорогий 92
Билинець запашний 93
Билинець комариний 94
Біла акація 95
Білий гриб 96
Білоголовник 97
Білозір болотний 98
Білолоз 99
Біота східна 100
Біс-дерево 101
Благодатка 102
Блекота бліда 103
Блекота чеська 104
Блекота чорна 105
Блошниця простерта 106
Боби 107
Бобівник трилистий 108
Бобчук 109
Бодяк 110
Божа крівця 111
Бождерево 112
Боже тіло 113
Божі ручки 114
Болиголов плямистий 115
Борконь 116
Боровик 117
Боровиця 118
Борошень 119
Борщеві лопуцьки 120
Борщівник європейський 121
Борщівник сибірський 122
Братки 123
Бріофілюм Дайгремонта 124
Брусниця 125
Будяк жовтоцвітий 126
Бузина смердюча 127
Бузина трав'яниста 128
Бузина червона 129
Бузина чорна 130
Бузок звичайний 131
Бук лісовий 132
Буквиця лікарська 133
Буркун білий 134
Буркун високий 135
Буркун жовтий 136
Буркун зубчастий 137
Буркун лікарський 138
Буряк звичайний 139
Буяхи 140

В
Валеріана блискуча 141
Валеріана бузинолиста 142
Валеріана висока 143
Валеріана волзька 144
Валеріана вузьколиста 145
Валеріана Гроссгейма 146
Валеріана лікарська 147
Валеріана пагононосна 148
Валеріана пагорбова 149
Валеріана російська 150
Варгун 151
Васильки справжні 152
Ведмеже вухо 153
Ведмежина 154
Великоголовник
сафлоровидний 155
Верба біла 156
Верба гостролиста 157
Верба козяча 158
Верба ламка 159
Верба попеляста 160
Верба прутовидна 161
Верба пурпурова 162
Верба п'ятитичинкова 163
Верба тритичинкова 164
Вербена лікарська 165
Вербець 166
Вербозілля звичайне 167
Вербозілля лучне 168
Верболіз 169
Верес звичайний 170
Вероніка дібровна 171
Вероніка довголиста 172
Вероніка колосиста 173
Вероніка лікарська 174
Вероніка плющолиста 175
Веселка звичайна 176
Веснівка 177
Весняник лікарський 178
Виноград культурний 179
Вишня звичайна 180
Відкасник безстеблий 181
Вільха біла 182
Вільха клейка 183
Вільха сіра 184
Вільха чорна 185
Віскарія звичайна 186
Віскарія клейка 187
Вовконіг європейський
188
Вовче лико 189
Вовче тіло болотне 190
Вовчий зуб 191
Вовчі ягоди звичайні 192
Вовчуг колючий 193
Вовчуг польовий 194
Водяний перець 195
Водяний трифоль 196
Водянка чорна 197
Воловик лікарський 198
Вологлід 199
Волошка лучна 200
Волошка синя 201
Воронець 202
Вороняче око звичайне 203
В'яз гладенький 204
В'язіль барвистий 205

Г
Гавір 206
Гав'язь 207
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Гадючник в'язолистий 208
Гадючник звичайний 209
Гадючник шестипелюстковий 210
Гамамеліс віргінський 211
Ганус 212
Гарбуз звичайний 213
Гарбуз столовий 214
Гармала звичайна 215
Гвоздика дельтовидна 216
Гвоздика різнобарвна 217
Геморойна трава 218
Герань болотна 219
Герань великокореневищна 220
Герань криваво-червона 221
Герань лісова 222
Герань лучна 223
Герань Робертова 224
Гикавка сива 225
Гібіск їстівний 226
Гінкго дволопатеве 227
Гіркокаштан звичайний 228
Гірчак вузлуватий 229
Гірчак земноводний 230
Гірчак зміїний 231
Гірчак перцевий 232
Гірчак почечуйний 233
Гірчак шорсткий 234
Гірчиця біла 235
Гірчиця сарептська 236
Гірчиця чорна 237
Гісоп лікарський 238
Гледичія каспійська 239
Гледичія колюча 240
Глекопар 241
Глечики жовті 242
Глід колючий 243
Глід криваво-червоний 244
Глід кривочашечковий 245
Глід кримський 246
Глід обманливий 247
Глід одноматочковий 248
Глід п'ятистовпчиковий 249
Глід східний 250
Глід український 251
Глід чорноплодий 252
Глід шарлаховий 253
Глуха кропива біла 254
Гніздо сороче 255
Гнойовик чорнильний 256
Головатень звичайний 257
Головатень круглоголовий 258
Голубець 259
Гонобобель 260
Гордовля 261
Горицвіт весняний 262
Горіх відьмин 263
Горіх волоський 264
Горіх грецький 265
Горішник 266
Горлянка женевська 267
Горлянка Лаксмана 268
Горлянка повзуча 269
Горобейник лікарський 270
Горобина звичайна 271
Горобина чорноплода 272
Горох посівний 273
Горушка 274
Грабельки звичайні 275
Гравілат міський 276
Гравілат річковий 277
Гранат 278

Гранатник звичайний 279
Граціола 280
Грейпфрут 281
Гречка звичайна 282
Грижниця багатошлюбна 283
Грижниця гола 284
Гринделія розчепірена 285
Грицики звичайні 286
Громовик 287
Грудник 288
Груша дика 289
Груша звичайна 290
Груша маслинколиста 291
Грушанка круглолиста 292
Губаня жовта 293
Гуньба сінна 294
Гусятник 295
Гусяча лапка 296
Гутаперчове дерево 297

А
Давник 298
Далматська ромашка 299
Дельфіній сітчастоплодий
300
День-і-ніч 301
Деревій благородний 302
Деревій звичайний 303
Деревій паннонський 304
Деревій стиснутий 305
Деревій хрящуватий 306
Деревій цілолистий 307
Деревій щетинистий 308
Дерен справжній 309
Держидерево звичайне 310
Дзвоники скупчені 311
Дивина ведмежа 312
Дивина густоквіткова 313
Дивина залізняковидна 314
Дивина прегарна 315
Дивина скіпетровидна 316
Дивне дерево 317
Дивосил 318
Дика горобинка 319
Дика мальва 320
Дика рута 321
Димниця 322
Диня звичайна 323
Диня посівна 324
Дівоча краса 325
Діоскорея ніппонська 326
Доля 327
Дрібноцвіт 328
Дрібчасте зіллячко 329
Дрік красильний 330
Дріоптерис австрійський 331
Дріоптерис остистий 332
Дріоптерис чоловічий 333
Дріоптерис шартрський 334
Дуб звичайний 335
Дуб пухнатий 336
Дуб скельний 337
Дудник лікарський 338
Дудник лісовий 339
Дурман вонючий 340
Дурман звичайний 341
Дурман індійський 342
Душанка 343
Душинка 344
Дягель лікарський 345

Е
Евкаліпт кулястий 346
Евкаліпт попелястий 347
Евкаліпт прутовидний 348
Евкомія в'язолиста 349
Елеутерокок колючий 350
Енотера дворічна 351
Еспарцет піщаний 352
Ефедра гірська 353
Ефедра двоколоса 354
Ефедра пустельна 355
Ефедра середня 356
Ефедра хвощова 357
Ехінацея пурпурова 358
Ехінопанакс високий 359

Ж
Жабник польовий 360
Жабрій звичайний 361
Жабурник звичайний 362
Жаб'яче зілля 363
Жаб'ячі огірочки 364
Женьшень 365
Жерделя 366
Жеруха гірка 367
Жеруха лучна 368
Живильна трава 369
Живокіст кавказький 370
Живокіст лікарський 371
Живокіст шорсткий 372
Живородка Дайгремонта 373
Жимолость голуба 374
Жимолость козолиста 375
Житні ріжки 376
Жито посівне 377
Жовта водяна лілія 378
Жовтець багатоквітковий 379
Жовтець їдкий 380
Жовтець повзучий 381
Жовтий осот городній 382
Жовтило 383
Жовтниця 384
Жовтозілля звичайне 385
Жовтозілля широколисте 386
Жовтоцвіт весняний 387
Жовтушник розлогий 388
Жовтушник сіруватий 389
Жовтяниця черговолиста 390
Жовчинець лікарський 391
Жостір проносний 392
Журавлина звичайна 393
Журавлина чотирипелюсткова 394
Журавлині носики 395
Журавлині стручки 396

3
Зайцегуб п'янкий 397
Залізняк бульбистий 398
Залізняк гострокінцевий 399
Залізняк колючий 400
Заманиха висока 401
Заяча капуста велика 402
Заяча капуста їдка 403
Заяча конюшина багатолиста 404
Заяча крівця 405
Заяча рутка 406
Заячий горох 407
Заячий квас 408
Заячий мак 409
Заячий щавель 410
Заячі бурячки 411
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Заячі вушка 412
Звіробій витягнутий 413
Звіробій звичайний 414
Зеленчук жовтий 415
Земляний ладан 416
Зензівер 417
Зигаденус сибірський 418
Зизифус справжній 419
Зимолюбка зонтична 420
Зимоцвіт 421
Зіновать руська 422
Зірочки жовті 423
Зірочник середній 424
Златоцвіт рожевий 425
Златоцвіт червоний 426
Злинка канадська 427
Злі ягоди 428
Змієголовник молдавський 429
Змійовик 430
Зобник 431
Зозулин цвіт 432
Зозулинець блощичний 433
Зозулинець болотний 434
Зозулинець гостроверхий 435
Зозулинець мавп'ячий 436
Зозулинець обпалений 437
Зозулинець плямистий 438
Зозулинець пурпуровий 439
Зозулинець розмальований 440
Зозулинець салеповий 441
Зозулинець тризубчастий 442
Зозулинець Фукса 443
Зозулинець чоловічий 444
Зозулинець широколистий 445
Зозулинець шоломоносний 446
Золотий дощ звичайний 447
Золотий корінь 448
Золототисячник гарний 449
Золототисячник зонтичний 450
Золототисячник малий 451
Золотушник звичайний 452
Золотушник канадський 453
Зрадзілля 454
Зубовик 455

І. І
Іберійка гірка 456
Іван-і-Марія 457
Іванок 458
Іван-чай 459
Івасик 460
Індійський чай 461
Інжир 462
Ірга канадська 463
Ірга круглолиста 464
Ірниця 465
їжачник безлистий 466

К
Кабак 467
Кавун звичайний 468
Кавун колоцинт 469
Каланхое Дайгремонта 470
Каланхое перисте 471
Калачики дрібненькі 472
Калачики круглолисті 473
Калачики лісові 474
Калачики мавританські 475
Калачики непомітні 476
Калган 477
Календула 478

Калина звичайна 479
Калинка 480
Калитник 481
Калюжниця болотна 482
Камфоросма монпелійська 483
Кам'яничка 484
Канатник 485
Кануфер 486
Каперці колючі 487
Каперці трав'янисті 488
Капуста городня 489
Капуцин 490
Картопля 491
Касія вузьколиста 492
Касія гостролиста 493
Катарантус рожевий 494
Катран Стевена 495
Качим волотистий 496
Каштан кінський 497
Квасениця звичайна 498
Квасниця 499
Квасоля звичайна 500
Квітове дерево 501
Кела 502
Кендир конопляний 503
Кермек Гмеліна 504
Кермек широколистий 505
Кизил 506
Кизильник чорноплодий 507
Кинза 508
Кипарис вічнозелений 509
Кисле дерево 510
Кислич звичайний 511
Кислянка 512
Китайське дерево 513
Китайський рапонтик 514
Китайський фінік 515
Китайський ясен 516
Китятки великі 517
Китятки гіркуваті 518
Китятки звичайні 519
Китятки сибірські 520
Китятки чубаті 521
Кінська грива 522
Кінський часник черешковий 523
Клен гостролистий 524
Клен звичайний 525
Клопогон даурський 526
Ключики 527
Кмин звичайний 528
Кнік бенедиктинський 529
Козачий залізняк 530
Козельці лучні 531
Козлики 532
Козлятник лікарський 533
Кокиш 534
Колючка 535
Комонник лучний 536
Конвалія звичайна 537
Конопельник 538
Коноплі водяні 539
Коноплі посівні 540
Коноплі собачі 541
Конотопці 542
Конюшина біла 543
Конюшина гірська 544
Конюшина лучна 545
Конюшина повзуча 546
Конюшина польова 547
Конюшина червона 548
Копитняк європейський 549

Копито кінське 550
Копрій 551
Коріандр посівний 552
Корінь життя 553
Коровай 554
Коров'як скіпетровидний 555
Королиця звичайна 556
Коронарія зозуляча 557
Корсатка волосиста 558
Косарики черепичасті 559
Косарське зілля 560
Костяниця 561
Котики 562
Котяча м'ята справжня 563
Котячий горох 564
Котячі вуса 565
Котячі лапки дводомні 566
Красавка 567
Красоля велика 568
Кремена біла 569
Кремена гібридна 570
Кремена лікарська 571
Крес-салат 572
Кривавник 573
Криворот 574
Кріп запашний 575
Крокіс 576
Кропива велика 577
Кропива дводомна 578
Кропива жалка 579
Кропива мала 580
Крушина вільховидна 581
Крушина ламка 582
Кудрявець Софії 583
Кузьмичева трава 584
Кукіль звичайний 585
Куколиця біла 586
Кукуричка 587
Кукурудза звичайна 588
Кульбаба лікарська 589
Кунжут східний 590
Купавник 591
Купина багатоквіткова 592
Купина запашна 593
Купина кільчаста 594
Купина лікарська 595
Купина широколиста 596
Куряча трава 597
Курячі очка польові 598
Кучерявий горошок 599

Л
Лаванда колоскова 600
Лаватера тюрінгська 601
Лавр благородний 602
Лаконос американський 603
Лакриця 604
Лакфіоль садова 605
Ламінарія цукриста 606
Ласкавець золотистий 607
Ластовень лікарський 608
Ластовинне зілля 609
Латаття біле 610
Латаття дрібноквіткове 611
Латаття жовте 612
Латаття сніжно-біле 613
Латук дикий 614
Латук компасний 615
Латук посівний 616
Левзея 617
Левурда 618
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Лепеха звичайна 619
Летучки 620
Лещиця волотиста 621
Лизун 622
Лимон 623
Лимонна м'ята 624
Лимонна трава 625
Лимонник китайський 626
Липа кавказька 627
Липа пухнаста 628
Липа серцелиста 629
Липа широколиста 630
Липка 631
Листовик сколопендровий 632
Лихоманкова трава 633
Лихоманник 634
Лілія біла 635
Лілія водяна біла 636
Лілія красива 637
Лілія ланцетолиста 638
Лілія лісова 639
Лілія тигрова 640
Лісове зілля 641
Ліщина звичайна 642
Лобода біла 643
Лобода доброго Генріха 644
Лобода запашна 645
Лобода остиста 646
Лобода смердюча 647
Лобода червона 648
Лоза 649
Ломиніс лозяний 650
Ломиніс прямий 651
Лопух дібровний 652
Лопух малий 653
Лопух павутинистий 654
Лопух справжній 655
Лох вузьколистий 656
Лохина 657
Лунарія оживаюча 658
Лутига розлога 659
Любисток лікарський 660
Любка дволиста 661
Любка зеленоцвіта 662
Людина-корінь 663
Люльник 664
Льон звичайний 665
Льон проносний 666
Льонок звичайний 667

м
Магнолія великоквіткова 668
Маївка 669
Маїс 670
Майоран садовий 671
Мак вороній 672
Мак дикий 673
Мак снотворний 674
Маклея дрібноплода 675
Маклюра оранжева 676
Маковинець 677
Мак-самосійка 678
Малина 679
Мальва лісова 680
Мальва мавританська 681
Мандарин 682
«Маньчжурський гриб» 683
Маралова трава 684
Мараловий корінь 685
Марена красильна 686
Маренка запашна 687

Маримуха 688
Мар'їн корінь 689
Маруна велика 690
Маруна рожева 691
Маруна цинерарієлиста 692
Маруна червона 693
Маслина європейська 694
Маслинка вузьколиста 695
Материнка звичайна 696
Мати-й-мачуха 697
Матка 698
Маткові ріжки 699
Маточник 700
Маточник білий 701
Мачок жовтий 702
Мачок рогатий 703
Медвеже вухо 704
Медівник 705
Медова трава 706
Медунка лікарська 707
Медунка м'якенька 708
Медунка темна 709
Медяник 710
Меліса лікарська 711
Мертва кропива 712
Мигдаль звичайний 713
Мигдаль низький 714
Мигдаль степовий 715
Миколайка 716
Миколайчики плоскі 717
Миколайчики польові 718
Миколайчики приморські 719
Мильна трава 720
Мильний корінь 721
Мильнянка лікарська 722
Мирт звичайний 723
Мисочки 724
Мишатник 725
Мишаче вушко 726
Міхурник деревовидний 727
Мішечки 728
Могильник 729
Могильник степовий 730
Мокрець 731
Молодило паросткове 732
Молодило покрівельне 733
Молочай городній 734
Молочай кипарисовидний 735
Молочай степовий 736
Молочка приморська 737
Мореля 738
Моріжок 739
Морква гадюча 740
Морква дика 741
Морква їстівна 742
Морква посівна 743
Морська капуста 744
Мох білий 745
«Мох» дубовий 746
Мох сфагновий 747
Мох торфовий 748
Мудник 749
Мухоловка 750
Мухомор червоний 751
Мучниця звичайна 752
Мушмула звичайна 753
М'ята блошина 754
М'ята водяна 755
М'ята перцева 756
М'ята польова 757
М'ята холодна 758

М'яточник чорний 759

н
Нагідки лікарські 760
Наперстянка великоквіткова 761
Наперстянка пурпурова 762
Наперстянка шерстиста 763
Настурка 764
Настурція лікарська 765

. Невісточки 766
Незабудка польова 767
Неотіанта каптурувата 768
Нетреба звичайна 769
Нетреба колюча 770
Нечіпай-зілля 771
Нечуйвітер волохатенький 772
Нирковий чай 773
Німиця 774
Нічна свічка 775

О
Обвійник грецький 776
Оберна широколиста 777
Обліпиха крушиновидна 778
Овес звичайний 779
Овес посівний 780
Огіркова трава 781
Огірок-пирскач пружний 782
Огірок посівний 783
Огірочник лікарський 784
Огничок нивовий 785
Ожина звичайна 786
Ожина несійська 787
Ожина сиза 788
Ожина таврійська 789
Око козине 790
Олеандр звичайний 791
Оленяча трава 792
Оленячий корінь 793
Олійне дерево 79,4
Оман британський 795
Оман високий 796
Омег водяний 797
Омела біла 798
Оплітка 799
Оплопанакс високий 800
Орлики звичайні 801
Ортосифон 802
Осика 803
Осока парвська 804
Осока піщана 805
Осока шершава 806
Осокір 807
Остудник багатошлюбний 808
Остудник голий 809
Остудник шорсткий 810
Отруйниця 811
Офрис бджолоносна 812
Офрис комахоносна 813
Офрис кримська 814
Офрис мухоносна 815
Офрис оводоносна 816
Очанка прямостояча 817
Очанка стиснута 818
Очиток великий 819
Очиток їдкий 820
Очки царівни 821

п
Падуб гостролистий 822
Паличник 823
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Пальчатокорінник м'ясо-
червоний 824
Пальчатокорінник плямистий 825
Пальчатокорінник Фукса 826
Панна 827
Папурник 828
Парикове дерево 829
Парило волосисте 830
Парило звичайне 831
Паролист звичайний 832
Пасифлора інкарнатна 833
Пасифлора м'ясо-червона 834
Паслін-глисник 835
Паслін солодко-гіркий 836
Паслін чорний 837
Пастернак посівний 838
Пахучка звичайна 839
Пеніцил 840
Первенець 841
Первоцвіт безстеблий 842
Первоцвіт великочашечковий 843
Первоцвіт весняний 844
Первоцвіт високий 845
Первоцвіт лікарський 846
Первоцвіт полонинський 847
Перекотиполе 848
Перелет 849
Перелет польський 850
Перенос-зілля 851
Переполошник 852
Перестріч гайовий 853
Переступень білий 854
Переступень дводомний 855
Переступень чорноягідний 856
Перець стручковий
однорічний 857
Персея американська 858
Персик звичайний 859
Перстач білий 860
Перстач гусячий 861
Перстач повзучий 862
Перстач прямостоячий 863
Перстач сріблястий 864
Перстенець 865
Перчиця 866
Петрові батоги 867
Петрушка городня 868
Петрушка кучерява 869
Петрушка польова 870
Петрушка посівна 871
Печериця звичайна 872
Печериця степова 873
Печерка 874
Печіночниця звичайна 875
Пигва звичайна 876
Пижмачка 877
Пижмо звичайне 878
Пирій повзучий 879
Півники бліді 880
Півники болотні 881
Півники німецькі 882
Півники садові 883
Півники флорентійські 884
Півонія вузьколиста 885
Півонія незвичайна 886
Підбіл звичайний 887
Підлистень 888
Підлісник європейський 889
Підмаренник м'який 890
Підмаренник справжній 891
Підмаренник чіпкий 892

Підсніжник Воронова 893
Підтинник 894
Пізньоцвіт осінній 895
Пілокарпус перистолистий 896
Піретрум рожевий 897
Піретрум цинерарієлистий 898
Пірет.рум червоний 899
Плакун верболистий 900
Плаун альпійський 901
Плаун баранець 902
Плаун булавовидний 903
Плаун двогострий 904
Плаун заплавний 905
Плаун колючий 906
Плаун сплющений 907
Плетуха звичайна 908
Плешивець 909
Плющ звичайний 910
Повитиця європейська 911
Повійка 912
Подорожник блошиний 913
Подорожник великий 914
Подорожник індійський 915
Подорожник ланцетолистий 916
Подорожник піщаний 917
Подорожник середній 918
Подофіл щитковидний 919
Пожарки 920
Полин австрійський 921
Полин боже дерево 922
Полин гіркий 923
Полин естрагон 924
Полин звичайний 925
Полин однорічний 926
Полин польовий 927
Полин приморський 928
Полин цитварний 929
Полинок 930
Польова горобинка 931
Польове мило 932
Польовий кріп 933
Польові зірки 934
Помпельмус гроновидний 935
Поранник 936
Порізник 937
Портулак городній 938
Порхавка гігантська 939
Приворотень блискучий 940
Приворотень звичайний 941
Примула 942
Причепа 943
Проскурняк 944
Прочитан 945
Прямик 946
Псоралея кістянкова 947
Пуерарія лопатева 948
Пуерарія шорстка 949
Пустирник звичайний 950
Пустодуй 951
Пухівка широколиста 952
Пшінка весняна 953
П'ядич альпійський 954
П'ядич баранець 955
П'ядич булавовидний 956
П'ядич двогострий 957
П'ядич заплавний 958
П'ядич колючий 959
П'ятиперсник 960

Р
Рабарбар 961

Рай-дерево 962
Рай-цвіт 963
Рак берези 964
Ракові шийки 965
Ранник вузлуватий 966
Рапонтикум 967
Рдесник плавучий 968
Ревінь пальчастий 969
Ревінь тангутський 970
Редька посівна чорна 971
Резеда жовта 972
Реп'яшок пряморогий 973
Реп'яшок язичковидний 974
Рицина звичайна 975
Ріжки 976
Ріпа 977
Ріп'ях жовтий 978
Робінія звичайна 979
Рогаті волошки 980
Рогомак 981
Родіола рожева 982
Родовик лікарський 983
Рододендрон жовтий 984
Рожа городня 985
Рожа рожева 986
Розмарин лікарський 987
Розмарин справжній 988
Розрив-трава дрібноквіткова 989
Розтопир 990
Розхідник звичайний 991
Розхідник плющовидний 992
Роївник 993
Рокитнячок руський 994
Романець 995
Ромашка американська 996
Ромашка без'язичкова 997
Ромашка зелена 998
Ромашка кавказька 999
Ромашка лікарська 1000
Ромашка пахуча 1001
Ромашка перська 1002
Ромашка рожева 1003
Ромашка червона 1004
Росичка англійська 1005
Росичка круглолиста 1006
Росичка оберненояйцевидна 1007
Росичка проміжна 1008
Росичка середня 1009
Рум'янка 1010
Рум'янка зелена 1011
Рурега 1012
Рута городня 1013
Рута запашна 1014
Рута пахуча 1015
Рута садова 1016
Рутвиця мала 1017
Рутвиця орликолиста 1018
Рутвиця смердюча 1019
Рутка лікарська 1020
Рябинник дорожній 1021
Ряска мала 1022

С
Салат 1023
Самосил білоповстистий 1024
Самосил гайовий 1025
Самосил часниковий 1026
Самшит вічнозелений 1027
Саротамнус віниковий 1028
Сашина 1029
Свербіжниця польова 1030
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Свистуля 1031
Секуринега кущиста 1032
Сена африканська 1033
Сена індійська 1034
Серпій увінчаний 1035
Серпник 1036
Серпоріз 1037
Сестрички 1038
Сибірська сенега 1039
Сиверсія гірська 1040
Синюха голуба 1041
Синяк звичайний 1042
Синьоголов 1043
Ситник розлогий 1044
Сідач коноплевий 1045
Сіре зілля 1046
Скажений огірок 1047
Скополія карніолійська 1048
Скорзонера низька 1049
Скумпія звичайна 1050
Скусівник гірський 1051
Слива домашня 1052
Слива звичайна 1053
Слизник 1054
Слинник 1055
Смерека 1056
Смілка широколиста 1057
Смовдь гірська 1058
Смовдь кримська 1059
Смовдь лікарська 1060
Смовдь руська 1061
Смоковниця звичайна 1062
Смоктунчики 1063
Смородина чорна 1064
Снітка 1065
Собача кропива волосиста 1066
Собача кропива звичайна 1067
Собача кропива
п'ятилопатева 1068
Собаче мило 1069
Собачий мак 1070
Собачий перець 1071
Собачі реп'яхи 1072
Собачі язички 1073
Сокирки польові 1074
Солдатики 1075
Солодець голий 1076
Солодиця лісова 1077
Солодка гола 1078
Солодке зілля 1079
Солодковий корінь 1080
Соломонова печать 1081
Сон Галера 1082
Сон розкритий 1083
Сон таврійський 1084
Сон чорніючий 1085
Сон широколистий 1086
Сонник 1087
Соняшник звичайний 1088
Соняшник однорічний 1089
Сорокозуб 1090
Сорочі лапки 1091
Сосна звичайна 1092
Сосна лісова 1093
Софора товстоплода 1094
Софора японська 1095
Спаржа 1096
Спірея в'язолиста 1097
Сплітачка 1098
Спориння 1099
Спориш звичайний 1100

Ставчак звичайний 1101
Стародубка 1102
Степова малина ПОЗ
Стеркулія платанолиста 1104
Стернівка 1105
Стефанія гладенька 1106
Стокротки багаторічні 1107
Стокрівця 1108
Столітник 1109
Страстоцвіт м'ясо-червоний
1110
Страхополох 1111
Стягникров 1112
Сугайник отруйний 1113
Сумах дубильний 1114
Суниці лісові 1115
Суріпиця звичайна 1116
Суха нехворощ 1117
Суховершки звичайні 1118
Сухозлотиця 1119
Сухоребрик лікарський 1120
Сухоцвіт багновий 1121
Сфагн 1122
Сферофіза солонцева 1123

т
Таволга в'язолиста 1124
Талабан польовий 1125
Тамус звичайний 1126
Тархун 1127
Татарник звичайний 1128
Татарник колючий 1129
Татарське зілля 1130
Твердостій 1131
Терен звичайний 1132
Термопсис ланцетовидний
1133
Терновник 1134
Тирлич ваточниковидний 1135
Тирлич голубий 1136
Тирлич жовтий 1137
Тирлич звичайний 1138
Тирлич крапчастий 1139
Тирлич хрещатий 1140
Токсикодендрон високий 1141
Тополя бальзамічна 1142
Тополя біла 1143
Тополя дельтолиста 1144
Тополя італійська 1145
Тополя канадська 1146
Тополя пахуча 1147
Тополя пірамідальна 1148
Тополя тремтяча 1149
Тополя трикутнолиста 1150
Тополя чорна 1151
Трава бараня 1152
Трилисник 1153
Трипутник 1154
Трифолія 1155
Троян 1156
Троянда біла 1157
Троянда дамаська 1158
Тунг китайський 1159
Тунг Форда 1160
Турецький язик 1161
Туриця 1162
Туя західна 1163

У
Унабі 1164
Усаня 1165

Ф
Фейхоа Селлова 1166
Фенхель звичайний 1167
Фіалка запашна 1168
Фіалка Китайбелева 1169
Фіалка польова 1170
Фіалка триколірна 1171
Фігове дерево 1172
Фізаліс звичайний 1173
Фірміана проста 1174

X
Хаменерій вузьколистий 1175
Хамеріон вузьколистий 1176
Хатьма тюрінгська 1177
Хвилівник звичайний 1178
Хвойник 1179
Хвощ польовий 1180
Хлопушка 1181
Хмелинка 1182
Хміль звичайний 1183
Холодок лікарський 1184
Хрестовий корінь 1185
Хрест-трава 1186
Хрещате зілля 1187
Хрещатий барвінок 1188
Хрін звичайний 1189
Хрінниця посівна 1190

ц
Царська свічка 1191
Царські очі 1192
Центурія 1193
Цибулька гусяча 1194
Цибуля ведмежа 1195
Цибуля городня 1196
Цикламен європейський 1197
Цикорій дикий 1198
Циміцифуга даурська 1199
Цитварне насіння 1200
Цитварні квітки 1201
Цитрина 1202
Цмин пісковий 1203

ч
Чабер садовий 1204
Чага 1205
Чай китайський 1206
«Чайний гриб» 1207
Чайний квас 1208
Чаполоч пахуча 1209
Чарівна ліщина 1210
Чарник 1211
Часник городній 1212
Часник жовтий 1213
Часникова трава 1214
Чебрець боровий 1215
Чебрець двовидний 1216
Чебрець звичайний 1217
Чебрець Калльє 1218
Чебрець Маршаллів 1219
Чебрець плазький 1220
Чемериця біла 1221
Чемериця Лобелієва 1222
Чемериця чорна 1223
Череда поникла 1224
Череда промениста 1225
Череда трироздільна 1226
Черемха звичайна 1227
Черемша 1228
Черешня 1229
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Чина лучна 1230
Чистець болотяний 1231
Чистець лісовий 1232
Чистик 1233
Чистотіл звичайний 1234
Чокабук 1235
Чоловіча папороть 1236
Чоловіча підойма 1237
Чорниця звичайна 1238
Чорнобиль 1239
Чорнобривець болотяний 1240
Чорногірка 1241
Чорнокорінь лікарський 1242
Чорноягідник 1243
Чорнушка посівна 1244
Чортова м'ята 1245
Чортополох 1246

ш
Шавлія ефіопська 1247
Шавлія лікарська 1248
Шавлія мускатна 1249
Шандра звичайна 1250
Шевське дерево 1251
Шелюга 1252

Шипшина зморшкувата 1253
Шипшина корична 1254
Шипшина повисла 1255
Шипшина собача 1256
Шипшина травнева 1257
Шипшина яблунева 1258
Шовковиця біла 1259
Шовковиця чорна 1260
Шоломниця байкальська 1261
Шоломниця звичайна 1262
Шолудивник болотний 1263
Шпинат городній 1264
Шуварник 1265

щ
Щавель альпійський 1266
Щавель водяний 1267
Щавель звичайний 1268
Щавель кислий 1269
Щавель кінський 1270
Щавель кучерявий 1271
Щавель шпинатний 1272
Щемелина звичайна 1273
Щербач сибірський 1274
Щитник чоловічий 1275

ю
Ююба 1276

Я
Яблун 1277
Яблуня лісова 1278
Яблуня рання 1279
Яванський чай 1280
Яглиця звичайна 1281
Якірці сланкі 1282
Ялина європейська 1283
Ялиця біла 1284
Ялиця сибірська 1285
Яловець звичайний 1286
Яловець козачий 1287
Японська акація 1288
Японське лакове дерево 1289
«Японський гриб» 1290
Ясен білоцвітий 1291
Ясен звичайний 1292
Ясен манновець 1293
Ясен майновий 1294
Ясенець білий 1295
Ясенець голостовпчиковий 1296
Ячмінь звичайний 1297
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Алфавітний покажчик російських наукових назв
лікарських рослин

(з зазначенням номера статті в довіднику)

A
Абрикос обыкновенный 1
Авокадо 3
Авран лекарственный 4
Агава американская 5
Адокса мускусная 8
Аир болотный 9
Аистник цикутовый 275
Айва продолговатая 10
Айлант высочайший 11
Аконит джунгарский 16
Аконит крепкий 20
Аконит метельчатый 14
Аконит низкий 19
Аконит пёстрый 21
Аконит противоядный 17
Актинидия коломикта 25
Актинидия острая 24
Актинидия полигамная 26
Актинидия пурпурная 27
Алое древовидное 29
Алтей армянский 30
Алтей коноплёвый 31
Алтей лекарственный 32
Амброзия полынолистная 33
Амми большая 34
Амми зубная 35
Аморфа кустарниковая 36
Анабазис безлистный 466
Анакамптис пирамидальный 38
Андромеда многолистная 41
Анис обыкновенный 45
Анхуза лекарственная 198
Апельсин 46
Аралия высокая 48
Аралия сердцевидная 50
Арбуз колоцинт 469
Арбуз обыкновенный 468
Арника горная 52
Аронник пятнистый 55
Арония черноплодная 272
Артишок посевной 54
Астра альпийская 12
Астра европейская 13
Астрагал датский 56
Астрагал сладколистный 57
Астрагал шерстистоцветковый 58
Астранция крупная 59

Б
Багульник болотный 64
Бадан толстолистный 65
Базилик обыкновенный 152
Баклажан 66
Бамия 226
Баранец обыкновенный 902
Барбарис обыкновенный 70
Барвинок малый 71
Барвинок прямой 72
Барвинок розовый 73
Барвинок травянистый 74
Бедренец большой 76
Бедренец камнеломковый 77
Безвременник осенний 895
Белена чёрная 105
Белена чешская 104
Белозор болотный 98
Белокопытник белый 569
Белокопытник гибридный 570
Белокудренник чёрный 759
Белый гриб 96

Берёза бородавчатая 83
Берёза днепровская 84
Берёза низкая 85
Берёза пушистая 87
Берёзовый гриб 89
Бешеный огурец 782
Биота восточная 100
Блошница обыкновенная 106
Бобовник обыкновенный 447
Бобы 107
Болиголов пятнистый 115
Борщевик европейский 121
Борщевик сибирский 122
Боярышник восточный 250
Боярышник колючий 243
Боярышник кривочашечковый 245
Боярышник кроваво-красный 244
Боярышник крымский 246
Боярышник обманчивый 247
Боярышник однопестичный 248
Боярышник пятипестичный 249
Боярышник украинский 251
Боярышник шарлаховый 253
Брусника 125
Будра обыкновенная 991
Бузина красная 129
Бузина травянистая 128
Бузина чёрная 130
Бук лесной 132
Букашник горный 6
Буквица лекарственная 133

В
Валериана бузинолистная 142
Валериана волжская 144
Валериана Гроссгейма 146
Валериана лекарственная 147
Валериана русская 150
Валериана холмовая 149
Василёк луговой 200
Василёк синий 201
Василистник
водосборолистный 1018
Василистник вонючий 1019
Василистник малый 1017
Вахта трёхлистная 108
Вербейник монеточный 168
Вербейник обыкновенный 167
Вербена лекарственная 165
Вереск обыкновенный 170
Вероника длиннолистная 172
Вероника дубравная 171
Вероника колосистая 173
Вероника лекарственная 174
Вероника плющелистная 175
Весёлка обыкновенная 176
Ветреница дубравная 42
Ветреница лесная 44
Ветреница лютиковая 43
Виноград культурный 179
Вишня обыкновенная 180
Водокрас обыкновенный 362
Водосбор обыкновенный 801
Водяника чёрная 197
Володушка золотистая 607
Волчник обыкновенный 192
Воробейник лекарственный 270
Воронец колосовидный 23
Вороний глаз
четырёхлистный 203
Вьюнок полевой 88

Вязель пёстрый 205

Г
Гамамелис виргинский 211
Гармала обыкновенная 215
Гвоздика дельтовидная 216
Гвоздика разноцветная 217
Герань болотная 219
Герань кроваво-красная 221
Герань крупнокорневищная 220
Герань лесная 222
Герань луговая 223
Герань Роберта 224
Гинкго двулопастный 227
Глаукс приморский 737
Гледичия каспийская 239
Гледичия обыкновенная 240
Голубика 140
Горец земноводный 230
Горец змеиный 231
Горец перечный 232
Горец почечуйный 233
Горец птичий 1100
Горец узловатый 229
Горец шероховатый 234
Горечавка жёлтая 1137
Горечавка ластовневая 1135
Горечавка крестовидная 1140
Горечавка лёгочная 1138
Горечавка точечная 1139
Горицвет весенний 262
Горицвет кукушкин 557
Горичник горный 1058
Горичник крымский 1059
Горичник русский 1061
Горох посевной 273
Горчица белая 235
Горчица сарептская 236
Горчица чёрная 237
Гравилат городской 276
Гравилат речной 277
Гранат обыкновенный 279
Грейпфрут 281
Гречиха посевная 282
Гринделия растопыренная 285
Груша лохолистная 291
Груша обыкновенная 290
Грушанка круглолистная 292
Грыжник голый 809
Грыжник многобрачный 808
Грыжник шершавый 810
Гулявник лекарственный 1120
Гусиный лук жёлтый 423

д
Девясил британский 795
Девясил высокий 796
Дербенник иволистный 900
Держидерево обыкновенное 310
Диоскорея ниппонская 326
Дождевик гигантский 939
Донник белый 134
Донник зубчатый 137
Донник лекарственный 138
Донник росльгй 135
Дороникум ядовитый 1113
Дрёма белая 586
Дрок красильный 330
Дряква европейская 1197
Дуб обыкновенный 335
Дуб пушистый 336
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Дуб скальный 337
Дубровник белый 1024
Дубровник обыкновенный 1025
Дубровник чесночный 1026
Дудник лесной 339
Дурман индийский 342
Дурман обыкновенный 341
Дурнишник колючий 770
Дурнишник обыкновенный 769
Душица обыкновенная 696
Дымянка лекарственная 1020
Дыня обыкновенная 324
Дягиль лекарственный 345

Е
Ежевика несская 787
Ежевика сизая 788
Ежевика таврическая 789
Ель обыкновенная 1283

Ж
Жабник полевой 360
Жарновец метельчатый 1028
Желтушник раскидистый 389
Женьшень 365
Жеруха лекарственная 765
Живокость полевая 1074
Живокость сетчатоплодная 300
Живородка Дайгремонта 470
Живучка женевская 267
Живучка Лаксмана 268
Живучка ползучая 269
Жимолость голубая 374
Жимолость душистая 375
Жостер слабительный 392

3
Зайцегуб опьяняющий 397
Заманиха высокая 401
Звездчатка средняя 424
Зверобой вытянутый 413
Зверобой продырявленный 414
Зеленчук жёлтый 415
Земляника лесная 1115
Зигаденус сибирский 418
Зизифус настоящий 419
Зимолюбка зонтичная 420
Змееголовник молдавский 429
Золотарник канадский 453
Золотарник обыкновенный 452
Золототысячник красивый 449
Золототысячник малый 451
Зопник клубненосный 398
Зопник колючий 400
Зубровка душистая 1209
Зюзник европейский 188

И
Иберийка горькая 456
Ива белая 156
Ива козья 158
Ива ломкая 159
Ива остролистная 157
Ива пепельная 160
Ива прутьевидная 161
Ива пурпурная 162
Ива пятитычинковая 163
Ива трёхтычинковая 164
Икотник серый 225
Ильм гладкий 204
Инжир 1062

Ирга канадская 463
Ирга круглолистная 464
Иссоп обыкновенный 238
Истод большой 517
Истод горьковатый 518
Истод обыкновенный 519
Истод сибирский 520
Истод хохлатый 521

К
Каланхое Дайгремонта 470
Каланхое перистое 471
Калина обыкновенная 479
Калужница болотная 482
Камфоросма монпелийская 483
Канатник Теофраста 2
Кануфер 690
Каперсы колючие 488
Капуста огородная 489
Картофель 491
Касатик бледный 880
Касатик болотный 881
Касатик германский 882
Касатик флорентийский 884
Кассия остролистная 493
Кассия узколистная 492
Катран Стевена 495
Качим метельчатый 621
Каштан конский
обыкновенный 228
Кендырь коноплёвый 503
Кермек Гмелина 504
Кермек широколистный 505
Кизил обыкновенный 309
Кизильник черноплодный 507
Кипарис вечнозелёный 509
Кирказон ломоносовидный 1178
Кислица обыкновенная 498
Клевер горный 544
Клевер луговой 545
Клевер пашенный 547
Клевер ползучий 546
Клён остролистный 525
Клещевина обыкновенная 975
Клоповник посевной 1190
Клопогон даурский 1199
Клюква четырёхлепестная 394
Кник бенедиктинский 529
Козелец приземистый 1049
Козлобородник луговой 531
Козлятник лекарственный 533
Кокушник длиннорогий 94
Кокушник душистый 93
Колокольчик скученный 311
Колючник бесстебельный 187
Конопля посевная 540
Копытень европейский 549
Кориандр посевной 552
Коровяк великолепный 315
Коровяк густоцветковый 313
Коровяк лекарственный 314
Коровяк обыкновенный 312
Короставник полевой 1030
Костяника каменистая 561
Котовник лимонный 563
Кошачьи лапки двудомные 566
Крапива двудомная 578
Крапива жгучая 579
Красавка обыкновенная 81
Красный перец однолетний 857
Крестовник обыкновенный 385

Крестовник широколистный 386
Кровохлёбка аптечная 983
Крушина ольховидная 582
Крыжовник обыкновенный 7
Кубышка жёлтая 242
Кувшинка белая 610
Кувшинка мелкоцветковая 611
Кувшинка чисто-белая 613
Кудрявец Софии 583
Куколь обыкновенный 585
Кукуруза обыкновенная 588
Кунжут индийский 590
Купена душистая 593
Купена многоцветковая 592
Купена мутовчатая 594
Купена широколистная 596
Куриная трава 597

Л
Лабазник вязолистный 208
Лабазник шестилепестн'ый 209
Лаванда колосковая 600
Лавр благородный 602
Лаконос американский 603
Лакфиоль (желтофиоль)
садовая 605
Ламинария сахаристая 606
Ландыш майский 537
Лапчатка белая 860
Лапчатка гусиная 861
Лапчатка ползучая 862
Лапчатка прямостоячая 863
Лапчатка серебристая 864
Ластовень лекарственный 608
Латук дикий 614
Лебеда раскидистая 659
Левзея сафлоровидная 155
Лентец крупитчатый 746
Лещина обыкновенная 642
Лён обыкновенный 665
Лён слабительный 666
Лилия белая 635
Лилия ланцетолистная 638
Лилия лесная 639
Лимон 623
Лимонник китайский 626
Липа кавказская 627
Липа крупнолистная 630
Липа пушистая 628
Липа сердцелистная 629
Листовик сколопендровый 632
Ломонос виноградолистный 650
Ломонос прямой 651
Лопух большой 655
Лопух войлочный 654
Лопух лесной 652
Лопух малый 653
Лох узколистный 695
Лук медвежий 1195
Лук репчатый 1196
Лунник многолетний 658
Льнянка обыкновенная 667
Любисток лекарственный 660
Любка двулистная 661
Любка зеленоцветная 662
Лютик едкий 380
Лютик многоцветковый 379
Лютик ползучий 381

м
Магнолия крупноцветковая 668
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Майоран садовый 671
Мак снотворный 674
Мак-самосейка 673
Маклея мелкоплодная 675
Маклюра апельсиновидная 676
Малина обыкновенная 679
Мандарин 682
Манжетка обыкновенная 941
Манжетка сверкающая 940
Маргаритка многолетняя 1107
Марена красильная 686
Марь белая 643
Марь вонючая 647
Марь доброго Генриха 644
Марь душистая 645
Марь красная 648
Марь остистая 646
Марьянник дубравный 853
Маслина европейская 694
Мать-и-мачеха 887
Мачок жёлтый 702
Мачок рогатый 703
Медуница лекарственная 707
Медуница мягкая 708
Медуница неясная 709
Мелисса лекарственная 711
Мелколепестник канадский 427
Миндаль обыкновенный 713
Миндаль степной 715
Мирт обыкновенный 723
Многоножка обыкновенная 63
Можжевельник казацкий 1287
Можжевельник
обыкновенный 1286
Молодило кровельное 733
Молодило отприсковое 732
Молочай кипарисовидный 735
Молочай огородный 734
Молочай степной 736
Мордовник обыкновенный 257
Мордовник шароголовый 258
Морковь дикая 741
Морковь посевная 743
Мухомор красный 751
Мушмула обыкновенная 753
Мыльнянка лекарственная 722
Мытник болотный 1263
Мята блошная 754
Мята водяная 755
Мята перечная 756
Мята полевая 757

н
Навозник серый 256
Наперстянка
крупноцветковая 761
Наперстянка пурпурная 762
Наперстянка шерстистая 763
Настурция большая 568
Недотрога мелкоцветковая 989
Незабудка полевая 767
Неоттианта клобучковая 768
Нивяник обыкновенный 556
Ноготки лекарственные 760
Норичник узловатый 966

О
Обвойник греческий 776
Оберна широколистная 777
Облепиха крушиновидная 778
Овёс посевной 780

Огурец посевной 783
Огуречник лекарственный 784
Одуванчик лекарственный 589
Окопник кавказский 370
Окопник лекарственный 371
Окопник шереховатый 372
Олеандр обыкновенный 791
Ольха клейкая 183
Ольха серая 184
Омежник водяной 797
Омела белая 798
Орех грецкий 264
Осина обыкновенная 803
Ослинник двулетний 358
Осока мохнатая 806
Осока парвская 804
Осока песчаная 805
Осот огородный 382
Офрис крымская 814
Офрис мухоносная 813
Офрис оводоносная 816
Офрис пчелоносная 812
Очанка прямостоячая 817
Очиток большой 819
Очиток едкий 820
Очный цвет пашенный 598

п
Падуб остролистный 822
Пажитник сенной 294
Пальчатокоренник
мясо-красный 824
Пальчатокоренник пятнистый 825
Пальчатокоренник Фукса 826
Парнолистник бобовый 832
Паслён сладко-горький 836
Паслён чёрный 837
Пассифлора мясо-красная 834
Пастернак посевной 838
Пастушья сумка 286
Пахучка обыкновенная 839
Пеницилл 840
Первоцвет весенний 844
Первоцвет высокий 845
Первоцвет крупночашечный 843
Первоцвет обыкновенный 842
Первоцвет полонинский 847
Переступень белый 854
Переступень двудомный 855
Персик обыкновенный 859
Петрушка кудрявая 869
Печёночница обыкновенная 875
Пижма обыкновенная 878
Пикульник обыкновенный 361
Пилокарпус перистолистный 896
Пион узколистный 885
Пион уклоняющийся 886
Пиретрум красный 693
Пиретрум розовый 691
Пихта белая 1284
Пихта сибирская 1285
Плаун альпийский 901
Плаун булавовидный 903
Плаун годичный 906
Плаун заливаемый 905
Плаун обоюдоострый 904
Плющ обыкновенный 910
Повой заборный 908
Повилика европейская 911
Подлесник европейский 889
Подмаренник мягкий 890

Подмаренник настоящий 891
Подмаренник цепкий 892
Подорожник блошный 913
Подорожник большой 914
Подорожник индийский 915
Подорожник ланцетолистный 916
Подорожник средний 918
Подофилл щитовидный 919
Подснежник Воронова 893
Подсолнечник однолетний 1089
Полынь австрийская 921
Полынь горькая 923
Полынь лечебная 922
Полынь обыкновенная 925
Полынь однолетняя 926
Полынь полевая 927
Полынь приморская 928
Полынь цитварная 929
Полынь эстрагон 924
Портулак огородный 938
Посконник обыкновенный 1045
Почечный чай 802
Просвирник круглолистный 472
Просвирник лесной 474
Просвирник мавританский 475
Просвирник пренебрежённый 476
Прострел раскрытый 1083
Прострел таврический 1084
Прострел чернеющий 1085
Псоралея костянковая 947
Пузырник древовидный 727
Пустырник пятилопастный 1068
Пустырник сердечный 1067
Пушица широколистная 952
Пуэрария лопастная 948
Пырей ползучий 879

Р
Ракитник русский 422
Рдест плавающий 968
Ревень тангутский 970
Редька посевная чёрная 971
Резеда жёлтая 972
Репа огородная 977
Репейничек волосистый 830
Репейничек обыкновенный 831
Робиния ложноакация 979
Рогоглавник язычковидный 974
Родиола розовая 982
Рододендрон жёлтый 984
Рожь посевная 377
Роза белая 1157
Роза дамасская 1158
Розмарин лекарственный 988
Ромашка безъязычковая 997
Ромашка далматская 692
Ромашка лекарственная 1000
Ромашник большой 690
Росянка английская 1005
Росянка круглолистная 1006
Росянка обратнояйцевидная 1007
Росянка промежуточная 1009
Рута душистая 1016
Рябина обыкновенная 271
Ряска маленькая 1022

С
Сабельник болотный 190
Салат посевной 616
Самшит вечнозелёный 1027
Свёкла обыкновенная 139
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Секуринега
полукустарниковая 1032
Селезёночник
очереднолистный 390
Сердечник горький 367
Сердечник луговой 368
Серпуха венценосная 1035
Сиверсия горная 1040
Сивец луговой 536
Синеголовник
плосколистный 717
Синеголовник полевой 718
Синеголовник приморский 719
Синюха голубая 1041
Синяк обыкновенный 1042
Сирень обыкновенная 131
Ситник развесистый 1044
Скополия карниолийская 1048
Скумпия кожевенная 1050
Слива обыкновенная 1052
Смолка обыкновенная 186
Смородина чёрная 1064
Сныть обыкновенная 1281
Солодка голая 1078
Сосна обыкновенная 1092
Софора толстоплодная 1094
Софора японская 1095
Спаржа лекарственная 1184
Спорынья пурпурная 976
Стальник колючий 193
Стальник пашенный 194
Стеркулия платанолистная
1104
Стефания гладкая 1106
Сумах дубильный 1114
Сурепка обыкновенная 1116
Сухоцвет однолетний 80
Сушеница топяная 1121
Сфагнум 1122
Сферофиза солонцовая 1123

т
Тамус обыкновенный 1126
Татарник обыкновенный 1128
Термопсис ланцетовидный 1133
Тёрн колючий 1132
Тимьян диморфный 1216
Тимьян Каллье 1218
Тимьян Маршалла 1219
Тимьян обыкновенный 1217
Тимьян ползучий 1220
Тмин обыкновенный 528
Толокнянка обыкновенная 752
Тополь бальзамический 1142
Тополь белый 1143
Тополь дельтовидный 1144
Тополь пирамидальный 1148
Тополь чёрный 1151
Тунг китайский 1159
Туя западная 1163
Тыква обыкновенная 213
Тысячелистник благородный 302

Тысячелистник
обыкновенный 303
Тысячелистник паннонский 304
Тысячелистник сдавленный 305
Тысячелистник хрящеватый 306
Тысячелистник
цельнолистный 307
Тысячелистник щетинистый 308

У
Укроп душистый 575

Ф
Фасоль обыкновенная 500
Фейхоа Селлова 1166
Фенхель обыкновенный 1167
Фиалка душистая 1168
Фиалка Китайбелева 1169
Фиалка полевая 1170
Фиалка трёхцветная 1171
Физалис обыкновенный 1173

X
Хамерион узколистный 1176
Хатьма тюрингская 601
Хвощ полевой 1180
Хлопчатник мохнатый 62
Хмель обыкновенный 1183
Хрен обыкновенный 1189

ц
Цикорий обыкновенный 1198
Цмин песчаный 1203

ч
Чабёр садовый 1204
«Чайный гриб» 1207
Чай китайский 1206
Чемерица белая 1221
Чемерица Лобеля 1222
Чемерица чёрная 1223
Череда лучистая 1225
Череда поникшая 1224
Череда трёхраздельная 1226
Черёмуха обыкновенная 1227
Черешня 1229
Черника обыкновенная 1238
Черноголовка обыкновенная 1118
Чернокорень лекарственный
1242
Чернушка посевная 1244
Чеснок посевной 1212
Чесночница лекарственная 523
Чина луговая 1230
Чистец болотный 1231
Чистец лесной 1232
Чистотел большой 1234
Чистяк весенний 953

ш
Шалфей лекарственный 1248
Шалфей мускатный 1249

Шалфей эфиопский 1247
Шампиньон обыкновенный 872
Шандра обыкновенная 1250
Шелковица белая 1259
Шелковица чёрная 1260
Щавель кислый 1269
Щавель конский 1270
Щавель курчавый 1271
Щавель шпинатный 1272
Щитовник австрийский 331
Щитовник мужской 333
Щитовник шартрский 334
Шиповник коричный 1257
Шиповник морщинистый 1253
Шиповник повислый 1255
Шиповник собачий 1256
Шиповник яблоневый 1258
Шлемник байкальский 1261
Шлемник обыкновенный 1262
Шпажник черепитчатый 559
Шпинат огородный 1264
Шток-роза розовая 986

щ
Щавель альпийский 1266
Щавель водяной 1267

э
Эвкалипт прутьевидный 348
Эвкалипт серо-пепельный 347
Эвкалипт шариковый 346
Эвкомия вязолистная 349
Элеутерококк колючий 350
Эспарцет песчаный 352
Эфедра двухколосковая 354
Эфедра промежуточная 356
Эфедра хвощевая 357
Эхинацея пурпурная 358

Я
Яблоня лесная 1278
Язвенник многолистный 404
Якорцы стелющиеся 1282
Ярутка полевая 1125
Ясенец белый 1295
Ясенец голостолбиковый 1296
Ясень белый 1291
Ясень высокий 1292
Ясменник душистый 687
Яснотка белая 254
Ястребинка волосистая 772
Ятрышник болотный 434
Ятрышник дремлик 441
Ятрышник клопоносный 433
Ятрышник мужской 444
Ятрышник обезьяний 436
Ятрышник обожжённый 437
Ятрышник пурпурный 439
Ятрышник раскрашенный 440
Ятрышник трёхзубчатый 442
Ятрышник шлемоносный 446
Ячмень обыкновенный 1297
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А
Abies alba 1284
Abies sibirica 1285
Abutilon theophrastii 2
Acer platanoides 525
Achillea cartilaginea 306
Achillea millefolium 303
Achillea nobilis 302
Achillea pannonica 304
Achillea ptarmica 307
Achillea setacea 308
Achillea stricta 305
Aconitum anthora 17
Aconitum firmum 20
Aconitum gracile 21
Aconitum karacolicum 16
Aconitum nanum 19
Aconitum nemorosum 17
Aconitum paniculatum 14
Aconitum soongaricum 16
Aconitum variegatum 21
Acorus calamus 9
Actaea spicata 23
Actinidia arguta 24
Actinidia colomikta 25
Actinidia polygama 26
Actinidia purpurea 27
Adenostyles platyphylloides
386
Adonis vernalis 262
Adoxa moschatellina 8
Aegopodium podagraria 1281
Aesculus hippocastanum 228
Agaricus campestris 872
Agave americana 5
Agrimonia eupatoria 831
Agrimonia pilosa 830
Agropyrum repens 879
Agrostemma githago 585
Ailanthus altissima 11
Ajuga genevensis 267
Ajuga laxmanii 269
Ajuga reptans 269
Alcea rosea 986
Alchemilla gracilis 940
Alchemilla micans 940
Alchemilla vulgaris 941
Aleurites fordii 1159
Alliaria officinalis 523
Alliaria petiolata 523
Allium сера 1196
Allium sativum 1212
Allium ursinum 1195
Alnus glutinosa 183
Alnus incana 184
Aloe arborescens 29
Althaea armeniaca 30
Althaea cannabina 31
Althaea officinalis 32
Althaea rosea 986
Amanita muscaria 751
Ambrosia artemisiifolia 33
Amelanchier canadensis 463
Amelanchier ovalis 464
Ammi majus 34
Ammi visnaga 35
Amorpha fruticosa 36
Amygdalus communis 713
Amygdalus nana 715
Anabasis aphylla 466
Anacamptis pyramidalis 38

Anagallis arvensis 598
Anchusa officinalis 198
Andromeda polifolia 41
Anemone hepatica 875
Anemone nemorosa 42
Anemone ranunculoides 43
Anemone sylvestris 44
Anethum graveolens 575
Angelica archangelica 345
Angelica sylvestris 339
Anisum vulgare 45
Antennaria dioica 566
Anthyllis polyphylla 404
Aquilegia vulgaris 801
Aralia elata 48
Aralia cordata 50
Aralia mandshurica 48
Aralia schmidtii 50
Arbutus uva-ursi 752
Archangelica norvegica 345
Archangelica officinalis 345
Arctium lappa 655
Arctium minus 653
Arctium nemorosum 652
Arctium tomentosum 654
Arctostaphylos uva-ursi 752
Argentina anserina 861
Aristolochia clematitis 1178
Armeniaca vulgaris 1
Armoracia rusticana 1189
Arnica montana 52
Aronia melanocarpa 272
Artemisia abrotanum 922
Artemisia absinthium 923
Artemisia annua 926
Artemisia austriaca 921
Artemisia campestris 927
Artemisia cina 929
Artemisia dracunculus 924
Artemisia maritima 928
Artemisia repens 921
Artemisia vulgaris 925
Arum maculatum 55
Asarum europaeum 549
Asparagus officinalis 1184
Asperula odorata 687
Aster alpinus 12
Aster amellus 13
Astragalus danicus 56
Astragalus dasyanthus 58
Astragalus glycyphyllus 57
Astrantia major 59
Athamantha oreoselinum 1058
Atriplex patula 659
Atropa belladonna 81
Avena sativa 780
Azalea pontica 984

В
Ballota nigra 759
Ballota .ruderalis 759
Barbarea vulgaris 1116
Bellis perennis 1107
Berberis vulgaris 70
Bergenia crassifolia 65
Berteroa incana 225
Beta vulgaris 139
Betonica officinalis 133
Betula alba 87
Betula borysthenica 84
Betula humilis 85

Betula pendula 83
Betula pubescens 87
Betula verrucosa 83
Bidens cernua 1224
Bidens radiata 1225
Bidens tripartite 1226
Biota orientalis 100
Blitum rubrum 648
Boletus edulis 96
Borago officinalis 784
Brassica juncea 236
Brassica nigra 237
Brassica oleracea 489
Brassica rapa 977
Brunella vulgaris 1118
Bryonia alba 854
Bryonia dioica 855
Bryophyllum calycinum 471
Bryophyllum pinnatum 471
Bupleurum aureum 607
Buxus sempervirens 1027

С
Calamintha clinopodium 839
Calendula officinalis 760
Calluna vulgaris 170
Caltha palustris 482
Calvatia gigantea 939
Calystegia sepium 908
Camellia sinensis 1206
Campanula glomerate 311
Camphorosma monspeliaca 483
Cannabis sativa 540
Capparis herbacea 488
Capparis spinosa 488
Capsella bursa-pastoris 286
Capsicum annuum 857
Cardamine amara 367
Cardamine pratensis 368
Carduus benedictus 529
Carex arenaria 805
Carex brevicollis 804
Carex hirta 806
Carlina acaulis 181
Carum carvi 528
Cassia acutifolia 493
Cassia alexandrine 493
Cassia angustifolia 492
Catharanthus roseus 73
Centaurea суanus 201
Centaurea jacea 200
Centaurium erythraea 451
Centaurium minus 451
Centaurium pulchellum 449
Centaurium umbellatum 451
Cerasus avium 1229
Cerasus vulgaris 180
Ceratocephala orthoceras 974
Ceratocephala testiculata 974
Chamaecytisus ruthenicus 422
Chamaenerium angustifolium
1176
Chamerion angustifolium 1176
Chamomilla discoidea 997
Chamomilla recutita 1000
Chamomilla suaveolens 997
Cheiranthus cheiri 605
Chelidonium majus 1234
Chenopodium album 643
Chenopodium aristatum 646
Chenopodium bonus-henricus 644
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Chenopodium botrys 645
Chenopodium rubrum 648
Chenopodium vulvaria 647
Chimaphila umbellata 420
Chrysanthemum leucanthemum
556
Chrysosplenium alternifolium
390
Cichorium intybus 1198
Cimicifuga dahurica 1199
Citrullus colocynthis 469
Citrullus lanatus 468
Citrullus vulgaris 468
Citrus limon 623
Citrus sinensis 46
Citrus unshiu 682
Claviceps purpurea 976
Clematis lathyrifolia 651
Clematis recta 651
Clematis vitalba 650
Clinopodium vulgare 839
Cnicus benedictus 529
Colchicum autumnale 895
Colutea arborescens 727
Colutea vesicaria 727
Comarum palustre 190
Conium maculatum 115
Consolida arvensis 1074
Consolida regalis 1074
Consolida segetum 1074
Convallaria majalis 537
Convolvulus arvensis 88
Convolvulus sepium 908
Coprinus atramentarius 256
Coriandrum sativum 552
Cornus mas 309
Coronaria flos-cuculi 557
Coronilla varia 205
Corylus avellana 642
Cotinus coggygria 1050
Cotoneaster melanocarpa 507
Crambe steveniana 495
Crataegus colchica 249
Crataegus coccinea 253
Crataegus curvisepala 245
Crataegus fallacina 247
Crataegus kyrtostyla 245
Crataegus laevigata 243
Crataegus melanocarpa 249
Crataegus monogyna 248
Crataegus orientalis 250
Crataegus oxyacantha 243
Crataegus pentagyna 249
Crataegus sanguinea 244
Crataegus taurica 246
Crataegus ucrainica 251
Cucumis sativus 783
Cucurbita pepo 213
Cupressus sempervirens 509
Cuscuta europaea 911
Cyclamen europaeum 1197
Cydonia oblonga 10
Cynara scolymus 54
Cynoglossum officinale 1242
Cytisus laburnum 447
Cytisus ruthenicus 422

D
Dactylorhiza fuchsii 826
Dactylorhiza maculata 825
Dactylorhiza incarnata 824
Daphne mezereum 192

Datura innoxia 342
Datura stramonium 341
Daucus carota 741
Daucus sativus 743
Delphinium consolida 1074
Delphinium dictyocarpum 300
Descurainia sophia 583
Dianthus deltoides 216
Dianthus versicolor 217
Dictamnus albus 1295
Dictamnus gymnostylis 1296
Digitalis grandiflora 761
Digitalis lanata 763
Digitalis purpurea 762
Dioscorea nipponica 326
Dioscorea polystachya 326
Diphasiastrum alpinum 901
Diphasiastrum complanatum
904
Diphasium alpinum 901
Doronicum pardalianches 1113
Dracocephalum moldavica 429
Drosera anglica 1005
Drosera intermedia 1009
Drosera obovata 1007
Drosera rotundifolia 1006
Dryopteris austriaca 331
Dryopteris carthusiana 334
Dryopteris filix-mas 333
Dryopteris spinulosa 334

E
Ecballium elaterium 782
Echinacea purpurea 358
Echinopanax elatus 401
Echinops sphaerocephalus 258
Echinops ritro 257
Echium vulgare 1042
Elaeagnus angustifolia 695
Eleutherococcus senticosus 350
Elytrigia repens 879
Empetrum nigrum 197
Ephedra distachya 354
Ephedra equisetina 357
Ephedra intermedia 356
Equisetum arvense 1180
Erigeron canadensis 427
Eriophorum latifolium 952
Erodium cicutarium 275
Eryngium campestre 717
Eryngium planum 718
Erysimum canescens 389
Erysimum diffusum 389
Eucalyptus cinerea 347
Eucalyptus globulus 346
Eucalyptus viminalis 348
Eucommia ulmoides 349
Eupatorium cannabinum 1045
Euphorbia cyparissias 735
Euphorbia peplus 734
Euphorbia stepposa 736
Euphrasia condensate 817
Euphrasia stricta 817
Evernia prunastri 746

F
Fagopyrum sagittatum 282
Fagus sylvatica 132
Feijoa sellowiana 1166
Ficaria verna 953
Ficus carica 1062
Filago arvensis 360

Filipendula hexapetala 209
Filipendula ulmaria 208
Filipendula vulgaris 209
Firmiana platanifolia 1104
Firmiana simplex 1104
Foeniculum vulgare 1167
Fragaria vesca 1115
Frangula alnus 582
Fraxinus excelsior 1292
Fraxinus ornus 1291
Fumaria officinalis 1020

G
Gagea lutea 423
Galanthus woronowii 893
Galega officinalis 533
Galeobdolon luteum 415
Galeopsis tetrahit 361
Galium aparine 892
Galium mollugo 890
Galium verum 891
Genista tinctoria 330
Gentiana asclepiadea 1135
Gentiana cruciata 1140
Gentiana lutea 1137
Gentiana pneumonanthe 1138
Gentiana punctata 1139
Geranium macrorrhizum 220
Geranium palustre 219
Geranium pretense 223
Geranium robertianum 224
Geranium sanguineum 221
Geranium sylvaticum 222
Geum rivale 277
Geum urbanum 276
Ginkgo biloba 227
Gladiolus imbricatus 559
Glaucium corniculatum 703
Glaucium flavum 702
Glaux maritima 737
Glechoma hederacea 991
Gleditsia caspia 239
Gleditsia triacanthos 240
Glycyrrhiza glabra 1078
Gnaphalium uliginosum 1121
Goebelia pachycarpa 1094
Gossypium hirsutum 62
Gratiola officinalis 4
Grindelia squarrosa 285
Grossularia reclinata 7
Gymnadenia conopsea 94
Gymnadenia odoratissima 93
Gypsophila paniculata 621

H
Hamamelis virginiana 211
Hedera caucasigena 910
Hedera helix 910
Helianthus annuus 1089
Helichrysum arenarium 1203
Hepatica nobilis 875
Hepatica triloba 875
Heracleum sibiricum 122
Heracleum sphondylium 121
Herniaria glabra 809
Herniaria hirsute 810
Herniaria polygama 808
Hibiscus esculentus 226
Hieracium pilosella 772
Hierochloë odorata 1209
Hippophaë rhamnoides 778
Hordeum vulgare 1297
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Humulus lupulus 1183
Huperzia selago 902
Hydrocharis morsus-ranae 362
Hyoscyamus bohemicus 104
Hyoscyamus niger 105
Hyoscyamus pallidus 104
Hypericum elongatum 413
Hypericum perforatum 414
Hyssopus officinalis 238

I
Iberis amara 456
Ilex aquifolium 822
Impatiens parviflora 989
Inonotus obliquus 89
Inula britannica 795
Inula helenium 796
Iris florentina 884
Iris germanica 882
Iris pallida 880
Iris pseudacorus 881

J
Jasione montana 6
Jovibarba sobolifera 732
Juglans regia 264
Juncus effusus 1044
Juniperus communis 1286
Juniperus sabina 1287

К
Kalanchoe daigremontiana 470
Kalanchoë pinnata 471
Knautia arvensis 1030

L
Laburnum anagyroides 447
Lactuca sativa 616
Lactuca scariola 614
Lactuca serriola 614
Lagochilus inebrians 397
Laminaria saccharina 606
Lamium album 254
Langermannia gigantea 939
Lappa major 655
Lappa minor 653
Lappa nemorosa 652
Lappa tomentosa 654
Lasiosphaera gigantea 939
Lathyrus pratensis 1230
Laurus nobilis 602
Lavandula angustifolia 600
Lavandula officinalis 600
Lavandula spicata 600
Lavandula vera 600
Lavatera thuringiaca 601
Ledum palustre 64
Lemna minor 1022
Leonurus campestris 1067
Leonurus cardiaca 1067
Leonurus quinquelobatus 1068
Leonurus villosus 1068
Lepidium sativum 1190
Lepidotheca suaveolens 997
Leucanthemum vulgare 556
Leuzea carthamoides 155
Levisticum officinale 660
Lilium candidum 635
Lilium lancifolium 638
Lilium martagon 639
Lilium tigrinum 638
Limonium gmelinii 504
Limonium latifolium 505

Limonium platyphyllum 505
Linaria vulgaris 667
Linum catharticum 666
Linum usitatissimum 665
Lithospermum officinale 270
Lonicera caerulea 374
Lonicera caprifolium 375
Lunaria rediviva 658
Lychnis alba 586
Lychnis flos-cuculi 557
Lychnis viscaria 186
Lychnis viscosa 186
Lycopodiella inundata 905
Lycopodium alpinum 901
Lycopodium anceps 904
Lycopodium annotinum 906
Lycopodium clavatum 903
Lycopodium complanatum 904
Lycopodium inundatum 905
Lycopodium selago 902
Lycopus europaeus 188
Lysimachia nummularia 168
Lysimachia vulgaris 167
Lythrum salicaria 900

M
Macleaya microcarpa 675
Madura aurantiaca 676
Madura pomifera 676
Magnolia grandiflora 668
Majorana hortensis 671
Malus praecox 1278
Malus silvestris 1278
Malva grossheimii 474
Malva mauritiana 475
Malva neglecta 476
Malva pusilla 472
Malva rotundifolia 472
Malva sylvestris 474
Marrubium vulgare 1250
Matricaria chamomilla 1000
Matricaria discoidea 997
Matricaria matricarioides 997
Matricaria recutita 1000
Medusomyces gisevii 1207
Melampyrum nemorosum 853
Melandrium album 586
Melilotus albus 134
Melilotus altissimus 135
Melilotus dentatus 137
Melilotus officinalis 138
Melissa officinalis 711
Melo sativus 324
Mentha aquatica 755
Mentha arvensis 757
Mentha piperita 756
Mentha pulegium 754
Menyanthes trifoliata 108
Mespilus germanica 753
Morus alba 1259
Morus nigra 1260
Myosotis arvensis 767
Myrtus communis 723

N
Nasturtium officinale 765
Neottianthe cucullata 768
Nepeta cataria 563
Nerium oleander 791
Nigella sativa 1244
Nuphar lutea 242
Nymphaea alba 610

Nymphaea Candida 613
Nymphaea minoriflora 611

О
Oberna behen 777
Ocimum basilicum 152
Oenanthe aquatica 797
Oenothera biennis 351
Olea europaea 694
Oligosporus dracunculus 924
Onagra biennis 351
Onobrychis arenaria 352
Ononis arvensis 194
Ononis spinosa 193
Onopordum acanthium 1128
Ophrys apifera 812
Ophrys insectifera 813
Ophrys muscifera 813
Ophrys oestrifera 816
Ophrys taurica 814
Oplopanax elatus 401
Orchis coriophora 433
Orchis fuchsii 826
Orchis latifolia 824
Orchis maculata 825
Orchis mascula 444
Orchis militaris 446
Orchis morio 441
Orchis palustris 434
Orchis picta 440
Orchis purpurea 439
Orchis simia 436
Orchis tridentata 442
Orchis ustulata 437
Origanum vulgare 696
Orthosiphon stamineus 802
Oxalis acetosella 498
Oxycoccus quadripetalus 394
Oxycoccus palustris 394

P
Padus avium 1227
Padus racemosa 1227
Paeonia anomala 886
Paeonia tenuifolia 885
Paliurus spina-christi 310
Panax chin-seng 365
Panax ginseng 365
Panax schin-seng 365
Papaver rhoeas 673
Papaver somniferum 674
Parageum montanum 1040
Paris quadrifolia 203
Parnassia palustris 98
Passiflora incarnata 834
Pastinaca sativa 838
Pedicularis palustris 1263
Peganum harmala 215
Penicillium 840
Periploca graeca 776
Periploca maculata 776
Persea americana 3
Persica vulgaris 859
Petasites albus 569
Petasites hybridus 570
Petasites officinalis 570
Petroselinum crispum 869
Petroselinum sativum 869
Peucedanum besserianum 1061
Peucedanum officinale 1061
Peucedanum oreoselinum 1058
Peucedanum ruthenicum 1061
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Peucedanum tauricum 1059
Phallus impudicus 176
Phaseolus vulgaris 500
Phlomis pungens 400
Phlomis tuberosa 398
Phyllitis scolopendrum 632
Physalis alkekengi 1173
Phytolacca americana 603
Picea abies 1283
Pilocarpus pinnatifolius 896
Pimpinella major 76
Pimpinella saxifraga 77
Pinus sylvestris 1092
Pisum sativum 273
Plantago arenaria 915
Plantago indica 915
Plantago lanceolata 916
Plantago major 914
Plantago media 918
Plantago psyllium 913
Plantago scabra 915
Platanthera bifolia 661
Platanthera chlorantha 662
Pneumonanthe vulgaris 1138
PodophyNum peltatum 919
Polemonium caeruleum 1041
Polygala amarella 517
Polygala comosa 521
Polygala major 517
Polygala sibirica 520
Polygala vulgaris 519
Polygonatum multiflorum 592
Polygonatum odoratum 593
Polygonatum officinale 593
Polygonatum verticillatum 594
Polygonum amphibium 230
Polygonum aviculare 1100
Polygonum bistorta 231
Polygonum hydropiper 232
Polygonum nodosum 229
Polygonum persicaria 233
Polygonum scabrum 234
Polypodium vulgare 63
Populus alba 1143
Populus balsamifera 1142
Populus canadensis 1144
Populus deltoides 1144
Populus italica 1148
Populus nigra 1151
Populus pyramidalis 1148
Populus sosnowskyi 1151
Populus tremula 803
Portulaca oleracea 938
Potamogeton natans 968
Potentilla alba 860
Potentilla anserina 861
Potentilla argentea 864
Potentilla erecta 863
Potentilla reptans 862
Potentilla sylvestris 863
Potentilla tormentilla 863
Primula acaulis 842
Primula elatior 845
Primula macrocalyx 843
Primula officinalis 844
Primula poloninensis 847
Primula veris 844
Primula vulgaris 842
Prunella vulgaris 1118
Prunus domestica 1052
Prunus moldavica 1132
Prunus spinosa 1132

Prunus stepposa 1132
Psalliota campestris 872
Pseudosophora pachycarpa
1094
Psoralea drupacea 947
Pueraria hirsute 948
Pueraria lobata 948
Pulicaria prostrata 106
Pulicaria vulgaris 106
Pulmonaria dacica 708
Pulmonaria mollis 708
Pulmonaria mollissima 708
Pulmonaria obscura 709
Pulmonaria officinalis 707
Pulsatilla halleri 1084
Pulsatilla kioviensis 1083
Pulsatilla latifolia 1083
Pulsatilla lithophila 1084
Pulsatilla nigricans 1085
Pulsatilla patens 1083
Pulsatilla taurica 1084
Punica granatum 279
Pyrethrum carneum 691
Pyrethrum cinerariifolium 692
Pyrethrum coccineum 693
Pyrethrum majus 690
Pyrethrum roseum 691
Pyrola rotundifolia 292
Pyrus communis 290
Pyrus elaeagnifolia 291

Q
Quercus pedunculate 335
Quercus petraea 337
Quercus pubescens 336
Quercus robur 335

R
Ranunculus acer 380
Ranunculus acris 380
Ranunculus polyanthemos 379
Ranunculus repens 381
Raphanus sativus var.niger 971
Reseda lutea 972
Rhamnus cathartica 392
Rhamnus frangula 582
Rhaponticum carthamoides 155
Rheum palmatum 970
Rhodiola rosea 982
Rhododendron luteum 984
Rhus coriaria 1114
Rhus cotinus 1050
Ribes nigrum 1064
Ricinus communis 975
Robinia pseudoacacia 979
Rosa alba 1157
Rosa canina 1256
Rosa ciliato-sepala 1256
Rosa cinnamomea 1257
Rosa damascene 1158
Rosa majalis 1257
Rosa pendulina 1255
Rosa pomifera 1258
Rosa rugosa 1253
Rosa villosa 1258
Rosmarinus officinalis 988
Rubia tinctorum 686
Rubus caesius 788
Rubus idaeus 679
Rubus nessensis 787
Rubus saxatilis 561
Rubus tauricus 789

Rumex acetosa 1269
Rumex alpinus 1266
Rumex aquaticus 1267
Rumex confertus 1270
Rumex crispus 1271
Rumex patientia 1272
Ruta graveolens 1016

s
Salix acutifolia 157
Salix alba 156
Salix caprea 158
Salix cinerea 160
Salix fragilis 159
Salix pentandra 163
Salix purpurea 162
Salix rossica 161
Salix triandra 164
Salix viminalis 161
Salvia aethiopis 1247
Salvia officinalis 1248
Salvia sclarea 1249
Sambucus ebulus 128
Sambucus nigra 130
Sambucus racemosa 129
Sanguisorba glandulosa 983
Sanguisorba officinalis 983
Sanicula europaea 889
Santolina suaveolens 997
Saponaria officinalis 722
Sarothamnus scoparius 1028
Satureja hortensis 1204
Scabiosa arvensis 1030
Schisandra chinensis 626
Scopolia carniolica 1048
Scorzonera humilis 1049
Scrophularia nodosa 966
Scutellaria baicalensis 1261
Scutellaria galericulata 1262
Secale cereale 377
Securinega ramiflora 1032
Securinega suffruticosa 1032
Sedum acre 820
Sedum maximum 819
Sedum rhodiola 982
Sedum roseum 982
Sempervivum soboliferum 732
Sempervivum tectorum 733
Senecio platyphylloides 386
Senecio vulgaris 385
Senna officinalis 492
Serratula coronata 1035
Sesamum indicum 590
Sesamum orientale 590
Sieversia montana 1040
Silene alba 586
Silene cucubalus 777
Silene latifolia 777
Sinapis alba 235
Sinapis nigra 237
Sisymbrium officinale 1120
Solanum dulcamara 836
Solanum melongena 66
Solanum nigrum 837
Solanum tuberosum 491
Solidago canadensis 453
Solidago virgaurea 452
Sonchus oleraceus 382
Sophora japonica 1095
Sophora pachycarpa 1094
Sorbus aucuparia 271
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Sphaerophysa salsula 1123
Sphagnum 1122
Spinacia oleracea 1264
Spiraea ulmaria 208
Stachys palustris 1231
Stachys sylvatica 1232
Stellaria media 424
Sterculia platanifolia 1104
Stephania glabra 1106
Stephania rotunda 1106
Styphnolobium japonicum 1095
Succisa pratensis 536
Symphytum caucasicum 370
Symphytum officinale 371
Syringa vulgaris 131

T
Tamus communis 1126
Tanacetum vulgare 878
Taraxacum officinale 589
Teucrium chamaedrys 1025
Teucrium polium 1024
Teucrium scordium 1026
Thalictrum aquilegifolium 1018
Thalictrum foetidum 1019
Thalictrum minus 1017
Thea sinensis 1206
Thermopsis lanceolate 1133
Thlaspi arvense 1125
Thuja occidental 1163
Thymus callieri 1218
Thymus dimorphus 1216
Thymus marschallianus 1219
Thymus serpyllum 1220
Thymus vulgaris 1217
Tilia argentea 628
Tilia begoniifolia 627
Tilia caucasica 627
Tilia cordata 629

Tilia platyphyllos 630
Tilia tomentosa 628
Tormentilla erecta 863
Trachomitum cannabinum 503
Tragopogon pratensis 531
Tretorhiza cruciata 1140
Tribulus terrestris 1282
Trifolium arvense 547
Trifolium montanum 544
Trifolium pratense 545
Trifolium repens 546
Trigonella foenum-graecum 294
Tropaeolum majus 568
Tussilago farfara 887

U
Ulmus laevis 204
Ulmus pedunculate 204
Urtica dioica 578
Urtica urens 579

V
Vaccinium myrtillus 1238
Vaccinium uliginosum 140
Vaccinium vitis-idaea 125
Valeriana angustifolia 149
Valeriana collina 149
Valeriana exaltata 147
Valeriana excelsa 142
Valeriana grossheimii 146
Valeriana nitida 144
Valeriana officinalis 147
Valeriana rossica 150
Valeriana sambucifolia 142
Valeriana stolonifera 149
Valeriana tanaitica 144
Veratrum album 1221
Valeriana wolgensis 144
Veratrum lobelianum 1222

Veratrum nigrum 1223
Verbascum densiflorum 313
Verbascum phlomoides 314
Verbascum speciosum 315
Verbascum thapsus 312
Verbena officinalis 165
Veronica chamaedrys 171
Veronica hederifolia 175
Veronica longifolia 172
Veronica officinalis 174
Veronica spicata 173
Vexibia pachycarpa 1094
Viburnum opulus 479
Vicia faba 107
Vinca erecta 72
Vinca herbacea 74
Vinca minor 71
Vincetoxicum hirundinaria 608
Vincetoxicum officinale 608
Viola arvensis 1170
Viola kitaibeliana 1169
Viola odorata 1168
Viola tricolor 1171
Viscaria viscosa 186
Viscaria vulgaris 186
Viscum album 798
Vitis vinifera 179

X
Xanthium spinosum 770
Xanthium strumarium 760
Xeranthemum annuum 80

z
Zea mays 588
Zizyphus jujuba 419
Zygadenus sibiricus 418
Zygophyllum fabago 832
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ТИМЧАСОВІ ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО
ВИКОРИСТАННЯ, ОХОРОНИ І ВІДНОВЛЮВАННЯ

ДИКОРОСЛИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН НА ТЕРИТОРІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Затверджені
Державним комітетом Української РСР по охороні природи

4 січня 1984 p., наказ № 1
Введені в дію з 1 квітня 1984 р.

І Мета і завдання тимчасових правил

1.1. Мета цих Правил — забезпечити ра-
ціональне використання і охорону дикорослих
лікарських рослин та відновлювання їхніх
природних запасів.

1.2. Завдання Правил: встановити умови
і порядок збирання і заготівель дикорослих
лікарських рослин для задоволення потреб
охорони здоров'я і медичної промисловості
лікарською сировиною, визначити права і обо-
в'язки збирачів і заготівельників та вимоги
по відшкодуванню матеріальних збитків, зав-
даних неправильним збиранням сировини, а та-
кож порядок притягнення до відповідальності
за порушення цих Правил і законодавства,
яке регулює охорону лікарських рослин.

1.3. Правила обов'язкові для всіх заготі-
вельних організацій, а також міністерств, ві-
домств, підприємств і кооперативних органі-
зацій, які мають у своєму віданні угіддя з дико-
рослими лікарськими рослинами, і окремих
осіб, які займаються збиранням лікарських
рослин.

II Основні положення

2.1. Дикорослі лікарські рослини, що ро-
стуть на територіях, незалежно від того, в чи-
йому користуванні вони перебувають, станов-
лять державний фонд природних лікарських
ресурсів.

2.2. Усі земельні й лісові площі, а також
акваторії з природним зростанням лікарських
рослин вважаються угіддями природних лікар-
ських рослин.

III Організація збирання і заготівель
лікарської рослинної сировини

3.1. Збирання і заготівля дикорослих лі-
карських рослин є найважливішим народно-
господарським завданням, спрямованим на
задоволення потреб охорони здоров'я і медич-
ної промисловості в лікарській рослинній си-
ровині.

3.2. Планування обсягів заготівель сиро-
вини дикорослих лікарських рослин здійсню-
ється з урахуванням потреб охорони здо-
ров'я і медичної промисловості в лікарській
рослинній сировині за погодженням з земле-
користувачами і Державним комітетом УРСР
по охороні природи та його органами на міс-
цях, а також з виконкомами місцевих Рад
народних депутатів.

3.3. Формування планових показників
здійснюється на основі даних обстежень за-

пасів дикорослих лікарських рослин. Обсяги
заготівель, встановлювані організаціям Укооп-
спілки, Міністерства охорони здоров'я УРСР,
Міністерства лісового господарства УРСР та
Міністерства лісової промисловості УРСР, за-
тверджуються в щорічних планах економіч-
ного і соціального розвитку Української РСР.

3.4. Для збирання сировини дикорослих
лікарських рослин підприємствам, відомствам
і організаціям, які мають плани і завдання
на заготівлю, рішеннями виконавчих комітетів
обласних Рад народних депутатів виділяються
визначені землекористувачами ділянки лісів
і земель строком до 5 років.

3.5. Організаціям, за якими було закріп-
лено природні угіддя, при виконанні договір-
них зобов'язань надається переважне право
користування ними на наступні строки.

3.6. Збирання лікарських рослин з обме-
женим поширенням і невеликими запасами
природних ресурсів (додаток 1) здійснюється
за спеціальними дозволами, які видаються
органами лісового або сільського господарства
(Квиток на заготівлю лікарської сировини
дикорослих видів рослин. Додаток 5) *

3.7. Рідкісні види лікарських рослин, запа-
си яких дуже обмежені (додаток 2), можна
заготовляти лише у виняткових випадках.

Дозволом на право заготівлі сировини цих
видів рослин є Квиток на заготівлю лікарської
сировини дикорослих рослин, виданий обл-
споживкоопераціям і облаптекоуправлінням
органами лісового або сільського господар-
ства за погодженням з обласними інспекціями
охорони природи.

3.8. Землекористувачі при збиранні й заго-
тівлях дикорослих лікарських рослин зобов'я-
зані оформити документи на право для зби-
рання і заготівлі на загальних підставах.

3.9. Право на збирання лікарської рослин-
ної сировини надається особам, які пройшли
інструктаж про правила збирання й охорони
лікарських рослин, який проводиться первин-
ною заготівельною організацією.

3.10. Збиранням рослин можуть займатися
як окремі особи (індивідуальні збирачі), так
і групи людей (бригади), які мають посвід-
чення встановленого зразка (додаток 6), видані
заготівельною організацією.

3.11. Школярі, які не досягли 16-річного
віку, можуть заготовляти лікарську сировину
під керівництвом збирача, який має Посвід-
чення збирача лікарської рослинної сировини.

3.12. При збиранні лікарських рослин не-
обхідно виконувати такі вимоги:

" На з е м л я х д е р ж л і с ф о н д у д о к у м е н т о м , я к и й з а с в і д ч у є право з б и р а н н я д и к о р о с л и х л і к а р с ь к и х рослин, м о ж е бути
Л і с о в и й квиток.



підземні частини рослин заготовляти піс-
ля достигання і осипання насіння; залишати
частину рослин для відновлення заростей, а
молоді екземпляри — для доростання;

траву зрізувати без грубих приземних
частин, не виривати рослини з корінням, ко-
реневищами, бульбами, цибулинами;

кору і бруньки заготовляти із зрубаних,
зрізаних або спиляних гілок на лісових вируб-
ках (при рубках головного користування або
рубках догляду, санітарних рубках і т. д.),
а не з ростучих дерев і чагарників;

при заготівлі квіток і суцвіть з рослин
кращі екземпляри залишати для обсіменіння
і наступного відновлення рослин, а при заго-
тівлі квіток і суцвіть з дерев і чагарників —
не зрізувати, не спилювати і не обламувати
гілок.

3.13. Можливий збір з одиниці площі від
загального біологічного запасу в середньому
допускається в таких межах;

для підземних частин рослин (коріння,
кореневища, бульби, цибулини) — 15...20 % ;

трави, листя, квіток, суцвіть трав'янистих
рослин, дерев і чагарників — 30...40 % ;

3.14. Періодичність заготівель не повинна
перевищувати при збиранні:

підземних частин рослин (коріння, коре-
невища, бульби, цибулини) — 5 років;

трави — 2 роки;
листя, квіток, суцвіть, плодів, насіння —

1 рік.
3.15. Збирання видів дикорослих лікар-

ських рослин, занесених у «Червону книгу
СРСР» і «Червону книгу УРСР», забороняється
до повного відновлення виду (додаток 4).

3.16. Забороняється збирати лікарські рос-
лини на територіях:

природно-заповідних об'єктів — держав-
них заповідників, природних національних пар-
ків, пам'яток природи республіканського зна-
чення, парків-пам'яток садово-паркового мис-
тецтва республіканського і місцевого значення,
а також ботанічних заказників і заповідних
урочищ республіканського і місцевого значен-
ня, де видами, що охороняються, є лікарські
рослини;

лісопаркової частини зелених зон міст і
селищ міського типу республіки;

інших ділянок, визначуваних науковими
установами і органами лісового і сільського
господарства в установленому порядку.

3.17. Забороняється приватний продаж
усіх видів дикорослих лікарських рослин і
сировини з них.

IV Обов'язки заготівельних організацій

4.1. Підприємства, відомства і організації,
які заготовляють лікарську рослинну сиро-
вину, зобов'язані:

забезпечувати збирачів Посвідченнями
збирача...

проводити інструктаж про правила зби-
рання і охорони лікарських рослин;

заготовляти лікарську рослинну сировину
тільки в обсязі й номенклатурі, визначеними
державним планом і завданням для поставок
на експорт;
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оформляти у землекористувачів докумен-
ти на право збирання лікарських рослин;

погоджувати планові обсяги і норми зби-
рання та порядок заготівлі лікарських рослин
з землекористувачами й державними органами
охорони природи;

раціонально використовувати природні лі-
карські рослинні ресурси;

застосовувати технологію збирання лікар-
с ь к и х рослин, яка виключає зменшення запа-

сів сировини, і проводити заходи по віднов-
ленню їх;

вести контроль за якістю збираної сиро-
вини, дотримувати встановлених правил заго-
тівель, виконувати вимоги охорони заростей
лікарських рослин;

провадити роз'яснювальну роботу серед
населення про значення збереження і відтво-
рення дикорослих лікарських рослин, про
важливість планової заготівлі їх для потреб
охорони здоров'я;

навчати збирачів і нештатних заготівель-
ників збиранню, сушінню і зберіганню лікар-
ської сировини, знайомити з заходами і ме-
тодами відновлювання дикорослих лікарських
рослин.

V Обов'язки землекористувачів

5.1. Землекористувачі, які мають у своєму
віданні угіддя природних лікарських ресурсів,
зобов'язані:

визначати місця збирання особливо цінних
і рідкісних видів лікарських рослин;

видавати заготівельним організаціям доку-
менти, які підтверджують право на заготівлю
лікарської сировини;

проводити господарські заходи з ураху-
ванням наявності сировинної бази лікарських
рослин;

забезпечувати збереження і охорону запа-
сів лікарських рослин;

вживати заходів по відновленню і відтво-
ренню природних лікарських ресурсів;

забезпечувати максимальне збереження
угідь природних лікарських ресурсів при про-
ектуванні й проведенні меліоративних та інших
робіт;

забезпечувати повне використання лікар-
ських рослин при вирубках лісу, проведенні
меліоративних заходів, забудові і т. п.;

в період цвітіння дикорослих лікарських
рослин обмежувати застосування хімічних за-
собів захисту рослин у місцях масового їхньо-
го зростання;

встановлювати строки сінокосіння і регу-
лювати випасання худоби в місцях масового
зростання лікарських рослин; здійснювати кон-
троль за раціональним використанням і охо-
роною ресурсів дикорослих лікарських рос-
лин;

проводити роз'яснювальну роботу серед
населення про необхідність збереження, охо-
рони і раціонального використання лікарських
рослин.

VI Контроль за дотриманням цих правил

6.1. Державний контроль за дотриманням
цих Правил здійснюють виконкоми місцевих



Рад народних депутатів, органи Міністерства
внутрішніх справ УРСР, Міністерства лісової
і деревообробної промисловості УРСР, Дер-
жавного комітету Української РСР по охоро-
ні природи.

6.2. Службові особи, які здійснюють дер-
жавний контроль за дотриманням Правил, ма-
ють право: перевіряти і вимагати від державних
і кооперативних організацій документи на пра-
во заготівель, збирання і реалізації лікарської
сировини дикорослих рослин; вимагати від
усіх збирачів сировини дикорослих лікарських
рослин пред'являти документи, які підтверд-
жують право збирання, а при виявленні пору-
шень — складати протоколи;

вилучати і передавати за актами незакон-
но зібрану лікарську сировину заготівельним
і торгуючим організаціям для реалізації в уста-
новленому порядку.

6.4. Особи, які допустили порушення цих
Правил, а також інших законодавчих актів,
що регулюють охорону дикорослих лікарських
рослин, притягуються до відповідальності
відповідно до діючого законодавства.

6.5. Підставою для притягнення до адмі-
ністративної відповідальності за порушення
цих Правил та інших законодавчих актів є
протокол, складений уповноваженою службо-
вою особою виконкому місцевої Ради народ-
них депутатів, співробітником міліції, держав-
ної лісової охорони, народним дружинником
або інспектором охорони природи.

6.6. Протокол складається в чотирьох при-
мірниках, з яких один надсилається адміністра-
тивній комісії при виконавчому комітеті ра-
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йонної або міської Ради народних депутатів
для притягнення винних до відповідальності,
другий — землекористувачу для обліку і кон-
тролю за відшкодуванням збитку, завданої лі-
карським ресурсам, третій — порушникові
Правил, четвертий — облінспекції по охороні
природи.

6.7. Винні в порушенні цих Правил та
інших законодавчих актів особи, крім притяг-
нення їх до адміністративної чи карної відпо-
відальності, зобов'язані відшкодувати завданий
збиток у розмірах і порядку, які встановлю-
ються діючим законодавством.

6.8. Лікарська сировина, зібрана з пору-
шенням існуючого законодавства і Правил,
підлягає вилученню і передачі торговій або
заготівельній організації. При неможливості
вилучити незаконно зібрану лікарську сирови-
ну стягується її вартість.

6.9. До порушень, що тягнуть матеріальну
відповідальність за збиток, завданий запасам
природних лікарських ресурсів, належать:

грубі порушення агротехнічних і експлуа-
таційних правил, які спричинили розвиток
водної і вітрової ерозії в угіддях природних
лікарських ресурсів;

порушення умов місцезростання дико-
рослих лікарських рослин, що спричинили
втрату запасів внаслідок неправильного про-
ведення меліоративних робіт (осушення, під-
топлення і т. п.);

хімічне і всяке інше (випалювання, вито-
птування та ін.) знищення чи псування цін-
них рідкісних і зникаючих лікарських рослин
тощо.

Д о д а т о к 1

Список видів лікарських рослин з обмеженим поширенням і невеликими запасами сировини,
збирання яких здійснюється за квитками органів лісового господарства

Авран лікарський
Багно звичайне
Бобівник трилистий
Брусниця
Вовчуг польовий
Гадючник
шестипелюстковий
Гармала звичайна
Глечики жовті
Живокіст лікарський

Крушина ламка
Залізняк гострокінцевий
Звіробій звичайний
Іван-і-Марія
Калина звичайна
Кремена лікарська
Купина лікарська
Лепеха болотна
Материнка звичайна
Мильнянка лікарська

Наперстянка
великоквіткова
Остудник голий
Очиток великий
Папороть чоловіча
Півники болотні
Півники сибірські
Ракові шийки
Ромашка лікарська
Рутвиця мала

Суниці лісові
Сумах дубильний
Сухоцвіт багновий
Чебрець
Чемериця біла
Чемериця Лобеля
Чорниця

Додаток 2

Список видів лікарських рослин, запаси яких дуже обмежені і збирання здійснюється
за квитками органів лісового господарства, погодженими з державними органами охорони природи

Алтея лікарська
Барбарис звичайний
Барвінок малий
Валеріана лікарська
Головатень звичайний

Горицвіт весняний
Дягель лікарський
Золототисячник малий
Конвалія звичайна
Мучниця звичайна

Оман високий
Осока парвська
Первоцвіт весняний
Переступень білий
Перстач прямостоячий

Плющ звичайний
Родіола рожева
Родовик лікарський
Синюха голуба
Солодка гола
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Додаток З

Список видів лікарських рослин, обсяги заготівель
яких не обмежені при суворому дотриманні правил збирання

Береза (всі види) Грицики Малина Спориш звичайний
Блекота чорна Деревій звичайний Мати-й-мачуха Фіалка триколірна
Бузина чорна Дивина лікарська Омела біла Хвощ польовий
Буркун жовтий Дуб звичайний Пижмо звичайне Череда трироздільна
Вільха клейка Дурман звичайний Подорожник великий Черемха звичайна
Волошка синя Жостір проносний Полин гіркий Чистотіл звичайний
Гірчак перцевий Кропива дводомна Полин звичайний Шипшина
Гірчак почечуйний Кульбаба лікарська Собача кропива Щавель кінський
Глід (усі види) Липа (всі види) п'ятилопатева
Горобина звичайна Лопух великий Сосна звичайна

Додаток 4

Види лікарських рослин, занесені в:

І. «Червону книгу СРСР»

Анакамптис пірамідальний Відкасник татарниколистий Мачок жовтий Пальчатокорінник
Арніка гірська Зозулинець крапчастий Офрис бджолоносна Тирлич жовтий
Астранція велика Зозулинець салеповий Офрис кримська Траунштейнера
Беладонна лікарська Зозулинець шоломоносний Офрис оводоносна куляста

II. «Червону книгу УРСР»

Анакамптис пірамідальний Офрис бджолоносна Плаун-баранець
Астрагал шерстистоквітковий Офрис кримська Плаун колючий
Відкасник татарниколистий Офрис мухоносна Скополія карніолійська
Зозулинці (всі 15 видів) Офрис оводоносна Тирлич жовтий
Любка дволиста Пальчатокорінники . Тирлич крапчастий
Любка зеленоцвіта (всі 10 видів) Цибуля ведмежа

Додаток 5

Квиток
на заготівлю сировини

дикорослих лікарських рослин

« » 19 p.
М і с т о
Р е с п у б л і к а
О б л а с т ь

Н а п і д с т а в і
(планів, завдань, спеціального

дозволу і т. д.)
Д о п у с т и т и

(найменування
заготівельної організації)

З а г о т і в л ю
(зазначити

вид лікарської рослини)
У р о з м і р і

(обсяг)
Н а т е р и т о р і ї

[місце збирання: лісництво
(колгосп), квартал (поле) і т. д.]

Н а п л о щ і
(га)

О с о б л и в і у м о в и

Строк користування з « » 19 р. до
« » 19 р.

Ким в и д а н и й
(посада, прізвище, ім'я,

по батькові)

м. п.
З правилами раціонального
використання, охорони, від-
новлення дикорослих лікар-
ських рослин і відповідальніс-
тю за порушення їх ознайом-
лений.

Підпис
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Посвідчення Додаток 6

збирача лікарської рослинної сировини

Прізвище

Ім'я

По батькові

Ким видано
(найменування організації)

Дійсне по « » 19 р.

Μ. Π. Підпис
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