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рослих ЛР) [16]. Серед проаналізованих нами 40 
ЛР переважна більшість (85%) є офіцинальними, 
решту використовують лише в народній меди-
цині. Низка АФІ, що входять до складу трьох ши-
роко розповсюджених на території цього регіону 
рослин – Sambucus nigra, Saponaria officinalis та 
Robinia pseudoacacia, – дають підставу вважати їх 
отруйними або слабко отруйними. Акцентовано 
увагу на обережності застосування відповідних 
ЛЗ, необхідності точного дозування [20]. 

При проведенні дослідження структури (часто-
ти) повторюваності різноманітних ЛФ, які мож-
ливо виготовити на основі цілющої флори Тер-
нопільщини, з’ясувалося, що переважна частка 
припадає на настої, відвари (водні та виготовлені 
на молоці) – по 36 згадувань. Акцентуємо увагу 
на тому, що 12 ЛР з широкою сировинною базою 
на Тернопільщині є основою для виготовлення 
ефективних молочних витягнень: Acorus calamus, 
Althaea officinalis, Veronica spicata, Symphytum 
officinale, Urtica dioica, Polygonatum odoratum, 
Arctium lappa, Tussilago farfara, Elytrigia repens, 
Artemisia absinthium, Matricaria chamomilla, 
Populus nigra. Високою є кількість повторень на-

стоянок (спиртових, олійних), соків, м’яких ЛФ 
(мазь, паста, крем, лінімент, гель), екстрактів і 
чаїв – відповідно 25, 22, 17, 16, 14 (представле-
но на рис. 3). Досить часто настої, відвари, со-
ки ЛР рекомендуються застосовувати як основи 
для приготування компресів, примочок, місцевих 
ванн (для проведення лікування при ранах, опі-
ках, забиттях, наривах, виразках, фістулах, мок-
нучих екземах, набряках). 

Вивчення фармакотерапевтичної дії ЛЗ, які 
можливо виготовити на основі вичленованих 
цілющих рослин Тернопільської обл., виявило 
найбільш значну частоту повторень фітопрепа-
ратів протизапальної, ранозагоювальної та бо-
летамувальної дії (відповідно 26, 24 та 23 повто-
рень), що представлено на рис. 4.

Означені засоби справляють високий лікуваль-
ний ефект при обробці гнійних ран, виразок, на-
ривів, фістул для прискорення процесів регене-
рації. Досить часто фітотерапевти рекомендують 
застосовувати ЛР, які виявляють кровоспинну та 
кровоочисну (22 повторення), діуретичну (21), 
седативну та снодійну (17), протикашльову та 
відхаркувальну дію (16). Усі означені лікувально-
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Рис. 4. Види фармакотерапевтичної дії препаратів, виготовлених на основі вичленованих 
лікарських рослин Тернопільщини


