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у фармакопеях Франції, США та РФ. Він засто-
совується як освіжаючий та кондиціонуючий де-
рматологічний засіб [21].

Екстракт Ficaria verna входить до складу 
дермато-косметичних засобів у різних країнах. 
Огляд патентів з наявним у складі екстрактом 
Ficaria verna представлено у таблиці [27].

Ficaria verna застосовується в народній меди-
цині як протизапальний, в’яжучий засіб та анти-
біотик [5].

Внутрішньо:
- Відвар трави пшінки весняної (1 ст. л. сиро-

вини на 400 мл окропу нагрівати на водяній бані 
2 год.) вживати по 1 ст. л. відвару 4 рази на день 
[23].

- Відвар трави в молочній сироватці при жов-
тяниці, весняному авітамінозі, бронхіті і діатезі.

- Сік зі свіжої трави з молоком для очищення 
крові, а також для поповнення дефіциту вітаміну 
С.

- Чай з висушеної рослини використовують 
при шкірних захворюваннях: 2-3 ч. л. трави за-
ливають 1/4 л води, повільно нагрівають, дово-
дять до кипіння і проціджують. Цей чай п’ють 
для очищення шкіри по кілька ковтків протягом 
дня, а також роблять теплі ванночки для окремих 
ділянок шкіри [24, 25].

Зовнішньо:
- Настій від геморою 2 ст. л. трави і завари-

ти 500 мл окропу. Укутати і настояти протягом 

3 год. Використовують у вигляді примочок, при-
кладаючи до вузлів.

- Відвар трави пшінки весняної (1 ст. л. сиро-
вини на 200 мл окропу, настоювати 2 год.). Засто-
совують для полоскання і промивання ран, вира-
зок [23].

- Мазь застосовують для змащування геморої-
дальних вузлів (розтерте до однорідної маси лис-
тя пшінки змішують з вершковим маслом у спів-
відношенні 1:1) [4].

- Ванни з травою Ficaria verna і ромашки для 
окремих ділянок шкіри і при геморої (сидячі ван-
ни) [24].

- Настій з висушеної трави, зібраної не пізні-
ше цвітіння, для промивання ран, виразок, полос-
кання горла і ротової порожнини при запаленнях 
(особливо при стоматиті), по 2-3 рази на день 
[26].

Ficaria verna входить до складу гомеопатич-
них засобів. Буарон – родинна і незалежна фар-
макологічна компанія, що спеціалізується на 
виробництві гомеопатичних ліків з 1932 року, 
випускала антигемороїдальну мазь Avenoc, до 
складу якої входила Ficaria verna. Мазь полегшує 
симптоми геморою і відновлює комфорт щоден-
ної фізіологічної діяльності: шляхом придушення 
ректальної кровотечі, усунення болю, свербіння і 
печіння [22].

Токсичність	та	протипоказання
Рослина стає токсичною після відцвітання. 

Таблиця 
Патенти	на	засоби	на	основі	екстрактів	Ficaria	verna
№	
з/п Назва Автор Країна Номер	патенту Застосування

1
Шкірна композиція, що 
містить екстракт Ficaria 
verna як підсилювач 
проникності шкіри

Leclere, Jacques Франція FR2872041 A1
Косметична композиція містить 
ефективну кількість екстракту 

як агента для підвищення 
проникності шкіри

2
Композиція для 
покращення бар’єрної 
функції ураженої шкіри

Hansenne, Isabelle США US20090053337 A1
Композиція та спосіб поліпшення 
бар’єрної функції ураженої шкіри 

шляхом нанесення на уражену 
шкіру композиції

3 Екстракти коренів 
Ficaria verna

Pourrat, Henri; Pourrat, 
Aimee США US4033818 A Антигемороїдальний та 

косметичний засіб

4
Косметична композиція 
для зменшення гіперемії 
обличчя

Marini, Jan; Saxena, 
Subhash J. США US20170340554 A1 

Догляд за шкірою та покращення 
зовнішнього вигляду 

почервонілої або ураженої шкіри

5
Засоби для догляду за 
шкірою, що містять 
кілька підсилювачів

Gross, Dennis World Intellectual 
Property Organization WO2009046116 A1

Винахід містить підсилювачі, 
які спрямовані на покращання 

ефективності засобів для догляду 
за шкірою


