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ПЕРЕДМОВА
Усі існуючі нині на земній кулі живі істоти
мають у своїй основі однакову схему обміну
речовин: і у рослин різного рівня і походження,
і у тварин, бактерій, вірусів та грибів, якими
б вони не були далекими одні від одних,
фундамент життєвих процесів становлять
білки, білкові молекули, особливим способом
організовані у вигляді подвійних мембран.
Білки у всіх організмів утворюються на
матрицях – 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
слугують для утворення білків, однакові або
дуже подібні в усіх живих істот.
Зелені рослини здатні у процесі фотосинтезу і подальших перетворень створювати будьякі органічні сполуки, необхідні для їхнього
існування. Всі ж інші організми, у 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 супроводять людину протягом
мільйонів років еволюції і без яких вона не
може обійтися ні сьогодні, ні в далекому майбутньому, полягає в єдності обміну речовин у
живих клітинах. Незважаючи на ряд істотних
відмінностей між рослинами і тваринами, до
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яких належить і людина, основні ланки обміну
речовин у них подібні: в них беруть участь ті
самі продукти, однакові або дуже схожі ферменти, відбуваються тотожні реакції.
Лікувальна дія рослин пов’язана майже виключно зі специфічними хімічними речовинами, що містяться в них. Якщо не брати до
уваги мікроелементи, іони калію і деякі інші
мінеральні елементи, більшість лікувальних
сполук – це органічні речовини.
Які ж функції виконують лікарські рослини
в нашому житті?
Задоволення потреб у поживних речовинах – основна функція рослин.
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 не здатний синтезувати і одержує
їх з їжею. Багато з них належать до класу вітамінів.
Вітаміни – це речовини високої фізіологічної активності, які мають різноманітну хімічну
природу й виконують в організмі людини різні біохімічні і фізіологічні функції. Загальним
для них є те, що вони (бодай в дуже невеликих
кількостях) обов’язкові для нашого існування,
а коли їх немає в раціоні, виникають захворювання.
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 потребують готових
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ХМІЛЬ
ЗВИЧАЙНИЙ
Humulus lupulus
Родина Шовковицеві

Батьківщина – невідома

Хміль звичайний –
багаторічна трав’яниста
рослина. Стебло витке,
гранчасте,
горбкуватошорстке,
3–6
метрів
зав
довжки. Листки черешкові, зверху темнозелені, гострогорбкувато-шорсткі, зісподу блідіші
з жовтими залозками і розсіяними жилками,
розміщені супротивно. Нижні листки округлі або
яйцеподібні з серцеподібною основою, лапчасто3-5-лопатеві або надрізані, з яйцеподібними,
загостреними лопатями, верхні – цілі, розміщені
чергово на гілках з жіночими суцвіттями.
Цвіте з червня до серпня. Квітки одностатеві, дводомні, в дихазіях, зібраних у чоловічих особин волотюватими, а в жіночих – головчастими колосоподібними суцвіттями. Жіночі
колоси яйцеподібні або видовжені, 2-3 см завдовжки на ніжках, одиничні або частіше зібрані гроном, пониклі або звислі. Оцвітина чоловічих квіток жовтувато-зелена, п’ятироздільна,
з видовженими частками. Оцвітина жіночих
квіток малопомітна, дзвоникувата, основою
охоплює плід, з яким разом і опадає. Плід –
яйцеподібний, стиснений, білувато-сірий по
краю кілюватий горішок. Плоди дозрівають у
вересні.
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Для медичних потреб використовують жіночі суцвіття – «шишки». На внутрішній поверхні лусочок «шишок» містяться залозки у
вигляді ясно-жовтого порошку. Ці залозки, які
називають ще хмельовим борошном, на час
висихання плодів легко осипаються. Супліддя
«шишки» заготовляють у середині серпня, коли
вони набувають зеленаво-жовтого забарвлення, і швидко сушать у затінку надворі.
«Шишки» хмелю містять ефірну олію, гіркі
речовини, холін, аспарагін, органічні кислоти,
інші речовини. У складі ефірної олії є сесквітерпен гумолен, складні ефіри, аліфатичні терпенові спирти тощо.
Галенові препарати хмелю заспокоюють
нервову систему, підвищують діурез, мають протизапальні, противиразкові, капілярозміцнюючі, гіпосензибілізуючі і болетамувальні властивості, регулюють жировий,
мінеральний і водний обмін в організмі,
збуджують апетит і поліпшують травлення,
активно впливають на процеси регенерації
в епідермісі шкіри, в слизових оболонках,
покращують життєдіяльність волосяних цибулинок, виявляють бактерицидну й фунгіцидну
дію, мають естрогенну активність.
«Шишки» хмелю входять до складу інгредієнтів для приготування заспокійливого чаю.
Використовують хміль і як зовнішній засіб у вигляді мазей для лікування виразок, лишаїв, раку шкіри, при ревматизмі, різних захворюваннях суглобів та при забиттях. Настій
«шишок» застосовують для компресів на забиті місця і при надмірній жирності шкіри, для
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