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актуальність. Лікарські рослини мають величезне 
значення для фармацевтичного виробництва�� З одного 
боку, вони є одним з основних джерел сировини при ви-
готовленні лікарських препаратів і дієтичних добавок, 
з іншого – вони є об’єктом всебічних досліджень для 
розробки нових лікарських засобів�� Лікарські препарати 
на основі рослин мають багатовекторну фармакологічну 
дію, обумовлену сумою біологічно активних речовин�� 
При цьому, ряд речовин забезпечують основну фарма-
кологічну дію, а ряд речовин підсилюють цю дію, буду-
чи при цьому так званими бустерами, «підсилювачами»�� 
Особливістю препаратів на основі лікарських рослин є 
унікальне поєднання ефективності та безпеки [1]�� У су-
часних умовах розвитку медицини лікар і пацієнт, обго-
ворюючи найбільш ефективну і безпечну схему терапії 
захворювання, все частіше роблять вибір на користь 
використання препаратів на основі лікарських рослин�� 
Перспективними для всебічного вивчення є лікарські 
рослини, які таксономічно близькі до фармакопейних 
рослин та мають широку сировинну базу�� Доступність 
і дешевизна вирощування, простий процес заготівлі та 
підготовки до транспортування є дуже важливими фак-
торами з точки зору комерційної привабливості сирови-
ни�� Анатомічне вивчення рослини є важливою складо-
вою комплексного фармакогностичного дослідження, 
мета – визначення особливостей будови органів росли-
ни для ідентифікації, розробки методів стандартизації 
та визначення локалізації біологічно активних речовин�� 
Результати дослідження є ключовими для розробки ме-
тодів контролю якості [2]��

Рослини родини айстрові (складноцвіті) широ-
ко використовуються для виготовлення лікарських за-
собів, які застосовуються в різних напрямках медицини�� 

Одним з перспективних рослин родини айстрові 
(складноцвіті (Asteraceae)) для фармакогностич-
ного дослідження є безсмертник приквітковий 
(Helichrysum bracteatum) триби (Gnaphalieae), підро-
дини айстрові (Asteroideae), порядку айстроцвіті 
(Asterales), відноситься до роду цмин (Helichrysum). 
Це багаторічна трав’яниста рослина, природним аре-
алом якої є Австралія�� Безсмертник приквітковий має 
широке розповсюдження по всій території континен-
тальної частини материка, від вологих лісів до пустель 
і гірських територій [3]�� Helichrysum bracteatum широ-
ко використовується у флористиці для створення квіт-
кових композицій і букетів, завдяки властивості збері-
гати колір суцвіть при висушуванні�� Також рослина 
широко використовується для озеленення територій і 
створення елементів ландшафтного дизайну�� Безсмер-
тник приквітковий активно культивується практично 
в усіх країнах Європейського Союзу, в тому числі і в 
Україні�� Рослина досить невибаглива, на накопичення 
біологічно активних речовин більшою мірою впливає 
висока інсоляція і волога і меншою мірою – ґрунт�� 

За результатами попередніх фітохімічних дослід-
жень було встановлено, що сировина безсмертника 
приквіткового має різноманітний склад біологіч-
но активних речовин�� Ідентифіковано 15 фенольних 
похідних, включаючи кофейну і хлорогенову кислоти, 
похідні лютеоліну, включаючи O- и C-глікозиди, а та-
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It has been shown that local therapy of allergic dermatoses 
involves the use of emollients, external glucocorticoids and topical 
immunosuppressants�� In a process complicated by a microbial infection, 
combined antibacterial and antifungal agents are used�� A sufficiently 

effective and safe method of complementary treatment of skin pathologies 
is also their therapy with natural medicines��

That is why it is important to create new drugs based on natural raw 
materials, in particular extemporaneous ointment for the local treatment 
of allergic skin diseases�� Such a drug can be a soft dosage form with a 
content of infusion of chamomile flowers and vitamin A oil solution��

These natural substances have anti-inflammatory, anti-allergic, 
antioxidant and reparative (regenerative) properties, and their combination 
in the composition of a soft dosage form on an emulsion base can be 
used in the local treatment of various types of allergic dermatoses, in 
particular atopic dermatitis��




