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Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

ефектів�� Цього недоліку позбавлені, як правило, пре-
парати на основі природних сполук, асортимент яких 
на сьогодні є вкрай обмеженим�� 

Метою нашої роботи було теоретичне обґрунту-
вання складу екстемпоральної мазі на основі природ-
них сполук для використання у дерматології, зокрема, 
для місцевої терапії АтД�� 

Матеріали та методи дослідження
Доцільність застосування зовнішніх лікарських за-

собів на основі природних сполук у складі комплек-
сної терапії алергодерматозів визначається низкою їх 
переваг перед синтетичними препаратами [3]:
• природні речовини мають високу біологічну актив-

ність і добре засвоюються клітинами шкіри, оскіль-
ки володіють спорідненістю до них на відміну від 
синтетичних інгредієнтів; при цьому ускладнення 
при їх використанні виникають значно рідше, а су-
марна лікувальна дія набагато ефективніша;

• у кожній природній сполуці міститься багато різ-
номанітних лікувальних і поживних речовин, що 
обумовлює їх багатогранний терапевтичний вплив 
на відміну від вузькоспрямованої дії синтетичних 
ліків;

• лікарські препарати на основі природних сполук 
можна використовувати як самостійні лікувальні 
засоби, так і у складі комплексної терапії захворю-
вань шкіри;

• природні засоби діють більш м'яко і тривало, що за-
безпечує особливо високу ефективність їх застосу-
вання при лікуванні хронічних захворювань шкіри і 
для профілактики рецидивів; це означає, що можна 
підтримувати задовільний стан пацієнта тривалий 
час без ризику накопичення побічних ефектів і ус-
кладнень, що є неминучим при тривалому застосу-
ванні синтетичних ліків;

• лікарські препарати на основі природних сполук ма-
ють нижчу вартість у порівнянні з вартістю синте-

тичних засобів, особливо закордонного виробництва��
Терапія алергійних захворювань шкіри природніми 

лікарськими засобами розглядається на сьогодні як до-
сить ефективний і безпечний метод комплементарного 
лікування [5]�� У схемах фітотерапевтичного лікування 
підтверджена доцільність використання квіток ромаш-
ки, трави череди, бруньок берези, кори дуба та іншої 
лікарської рослинної сировини у складі препаратів для 
місцевої терапії АтД (табл��)��

Результати дослідження та їх обговорення
Звісно, фітопрепарати не можуть повністю замі-

нити синтетичні засоби, але із урахуванням індивіду-
ального підходу до лікування хворих, актуальним є 
створення нових ліків на основі природної сировини, 
зокрема екстемпоральної мазі для місцевого лікуван-
ня алергійних захворювань шкіри�� Таким засобом мо-
же стати м’яка лікарська форма із вмістом наступних 
компонентів природного походження:
• ромашка лікарська (настій квіток ромашки лі-

карської);
• олійний розчин вітаміну А��

Розглянемо кожний інгредієнт окремо�� Ромашка з 
глибокої давнини використовується в якості лікарсько-
го засобу�� Основні лікувальні властивості рослини 
пов'язують із її ефірною олією, яка має виражену про-
тизапальну, знеболювальну й антиоксидантну дію�� Дані 
властивості були підтверджені науковими досліджен-
нями ще у 1927 р�� Також виявлена репаративна актив-
ність водних екстрактів й олії ромашки лікарської [9]��

Подальші наукові дослідження ромашки встанови-
ли наявність її бактерицидних, антидепресивних, ан-
тидіарейних, протипухлинних, гепатопротективних і 
антидіабетичних властивостей (рис�� 1)�� 

Спазмолітичну дію рослини пов’язують із наявніс-
тю в її складі хамазулену і бісабололу�� Підтверджені 
також протиалергійні та вітрогінні властивості препа-
ратів ромашки лікарської��

Таблиця
Фармакологічні властивості лікарських рослин, що використовуються для лікування алергодерматозів

назва лікарської рослини Фармакологічна дія
Ромашка лікарська Протизапальна, протиалергійна, антиоксидантна, спазмолітична, антисептична, репаративна та ін��
Череда трироздільна Протизапальна, протиалергійна, бактерицидна та ін��
Береза повисла Протизапальна,репаративна, спазмолітична та ін��
Дуб звичайний Протизапальна, в’яжуча, протигнилісна та ін��
Барвінок малий В’яжуча, кровоспинна, протизапальна та ін��
Сосна сибірська Бактерицидна та ін��
Смородина чорна Протизапальна, протиалергійна та ін��
Ожина звичайна Протизапальна, бактерицидна та ін��
Солодка гола Протизапальна,протиалергійна, спазмолітична та ін��
Подорожник великий Протизапальна, знеболювальна, кровоспинна, репаративна, бактеріостатична, протиалергійна та ін��
Алое вера Протизапальна, знеболювальна та ін��
Звіробій звичайний Протизапальна, в’яжуча, антимікробна та ін��


