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На сьогоднішній день алергодерматози зустріча-
ються майже у 20 % хворих із алергопатологією, а у 
дитячому віці у 50-65 % пацієнтів, займаючи перше 
місце серед усіх форм алергічних захворювань�� Пере-
важає серед них атопічний дерматит (атд) [2]��

атд – алергійне захворювання шкіри, що виникає, 
як правило, у ранньому дитячому віці в осіб зі спад-
ковою схильністю до атопічних захворювань, має 
хронічний рецидивуючий перебіг, вікові особливості 
локалізації та морфології вогнищ запалення, характе-
ризується свербінням шкіри і обумовлене гіперчут-
ливістю як до алергенів, так і до неспецифічних под-
разників�� Розповсюдженість даної патології шкіри в 
Україні становить близько 6 % [1]�� 

Генетичну схильність до атопії виявляють у 60-80 % 
хворих�� Важливу роль у формуванні АтД відіграють 
харчові (білки коров’ячого молока, курячого яйця, 
риби, злаків) та інгаляційні (побутові, епідермальні, 

пилкові, грибкові) алергени�� Частим загостренням і 
хронічному перебігу АтД сприяють провокуючі фак-
тори: механічні, фізичні, хімічні подразники, підвище-
не потовиділення, тютюновий дим, стрес, гормональні 
порушення, інфекційні ураження тощо [4]��

З метою місцевої терапії АтД застосовують емолен-
ти (засоби для зволоження шкіри і поліпшення функції 
епідермального бар’єру), зовнішні глюкокортикоїди 
(переважно нефторовані), топічні імунодепресанти (пі-
мекролімус, такролімус)�� При ускладненому мікроб-
ною інфекцією процесі доцільно використовувати ком-
біновані зовнішні лікарські засоби, які містять окрім 
глюкокортикоїду, антибіотик, ефективний відносно 
стафілокока, а також протигрибковий компонент [7]�� 

Однак, варто зазаначити, що фармакотерапія АтД 
лікарськими засобами на основі синтетичних сполук 
хоча і є доволі ефективною, але часто, особливо при 
лікуванні дітей, викликає розвиток ряду побічних 
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нюючи вміст мінеральних елементів за видами сировини, встановле-
но, що в усіх випадках, окрім Mn, який накопичувався найбільше в 
насінні, найбільша їх кількість була в обмолоченій траві�� Одержані 
результати будуть використані для стандартизації сировини матіоли 
дворогої та розробки лікарських рослинних засобів на її основі��
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В обмолоченной траве, стеблях, корнях и семенах маттиолы 
двурогой сорта «Вечерний аромат» методом атомно-эмиссионной 
спектроскопии с фотографической регистрацией было проведено 
определение качественного состава и количественного содержания 
минеральных элементов�� Доминирующими по содержанию в обмо-
лочено траве и корнях были K, Ca, Si, Mg и P, в стеблях – K, Ca, 
Mg, P и Si, в семенах – K, P, Mg, Ca и Na, а содержание Ni было 
наименьшим во всех образцах сырья, взятых для анализа�� Сравнивая 
содержание минеральных элементов по видам сырья, установлено, 
что во всех случаях, кроме Mn, который накапливался больше всего 

в семенах, наибольшее их количество было в обмолоченной траве�� 
Полученные результаты будут использованы для стандартизации 
сырья маттиолы двурогой и разработки лекарственных раститель-
ных средств на ее основе��
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In threshed herb, stems, roots and seed of Matthiola bicornis 
«Vechirnij aromat» varietywere determined qualitative composition and 
quantitative content of mineral elements by atomic emission spectroscopy 
with photographic registration��The dominant content in the threshed herb 
and roots were K, Ca, Si, Mg, and P, in the stems – K, Ca, Mg, P, and 
Si, and in the seeds – K, P, Mg, Ca, and Na, and the Ni content was the 
smallest in all samples�� Comparing the content of mineral elements by 
type of raw material, it was found that in all cases, except for Mn, which 
accumulated most in seeds, the largest number was in threshed herb�� The 
results will be used to standardize the Matthiola bicornis raw material 
and develop herbal medicines based on it��


