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клітин і наблизити його до фізіологічної норми�� 
Крім того, він стимулює роботу фібробластів, які 

відповідають за вироблення колагену, еластину і гіа-
луронової кислоти�� Тому, ретинолу ацетат рекомен-
дується для сухої шкіри з метою її зволоження [8]��

Отже, можна зробити висновок, що представлені 
природні компоненти мають протизапальні, проти-
алергійні, антиоксидантні та репаративні (регенера-
тивні) властивості, а їх комбінація у складі м’якої лі-
карської форми (екстемпоральної мазі на емульсійній 
основі) може бути використана при місцевому ліку-
ванні різних видів алергодерматозів, зокрема АтД�� 

Висновки
1. Місцева терапія алергійних захворювань шкі-

ри передбачає застосування емолентів, зовнішніх 
глюкокортикоїдів і топічних імунодепресантів. 
При ускладненому мікробною інфекцією процесі 
використовують комбіновані антибактеріальні та 
протигрибкові засоби. досить ефективним і безпеч-
ним методом комплементарного лікування алер-
годерматозів також є їх терапія природними лі-
карськими засобами. 

2. Теоретично обґрунтовано склад екстемпо-
ральної мазі на основі природних сполук для ви-
користання у дерматології, зокрема, для місцевої 
терапії атд – настій квіток ромашки лікарської, 
олійний розчин вітаміну а, емульсійна мазева ос-
нова. 

конфлікт інтересів: відсутній.
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Показано, що місцева терапія  алергодерматозів передбачає за-
стосування емолентів, зовнішніх глюкокортикоїдів і топічних іму-
нодепресантів�� При ускладненому мікробною інфекцією процесі 
використовують комбіновані антибактеріальні та протигрибкові за-
соби�� Досить ефективним і безпечним методом комплементарного 
лікування патологій шкіри також є їх терапія природніми лікарськи-
ми засобами��

Саме тому актуальним є створення нових ліків на основі при-
родної сировини, зокрема екстемпоральної мазі для місцевого лі-
кування алергійних захворювань шкіри�� Таким засобом може стати 
м’яка лікарська форма із вмістом настою квіток ромашки лікарської 
та олійного розчину вітаміну А��

Дані природні субстанції мають протизапальну, протиалергій-
ну, антиоксидантну та репаративну (регенеративну) властивості, а 
їх комбінація у складі м’якої лікарської форми на емульсійній ос-
нові зможе бути використаною у місцевому лікуванні різних видів 
алергодерматозів, зокрема атопічного дерматиту��
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Показано, что местная терапия аллергодерматозов предусматри-
вает применение эмолентов, наружных глюкокортикоидов и топи-
ческих иммунодепрессантов�� При осложненном микробной инфек-
цией процессе используют комбинированные антибактериальные и 
противогрибковые средства�� Достаточно эффективным и безопас-
ным методом комплементарного лечения патологий кожи также яв-
ляется их терапия природными лекарственными средствами��

Именно поэтому актуально создание новых лекарств на основе 
природного сырья, в частности экстемпоральной мази для местного 
лечения аллергических заболеваний кожи�� Таким средством может 
стать мягкая лекарственная форма с содержанием настоя цветков 
ромашки лекарственной и масляного раствора витамина А��

Данные природные субстанции обладают противовоспалитель-
ным, противоаллергическим, антиоксидантным и репаративным 
(регенеративным) свойствами, а их комбинация в составе мягкой 
лекарственной формы на эмульсионной основе сможет быть исполь-
зована в местном лечении различных видов аллергодерматозов, в 
частности атопического дерматита��
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