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СТВОРЕННЯ НОВОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 

ПСОРІАЗУ 

Фізор Н.С., Борисюк І.Ю., Терентьєва І. С. 

Одеський національний медичний університет, 

м. Одеса, Україна 

natalifizor17@gmail.com 

 

Вступ. Проблема псоріазу є досить актуальною, що пов’язано зі 

зростанням захворюваності, хронічним рецидивуючим перебігом, збільшенням 

кількості тяжких та інвалідизуючих форм дерматозу, що резистентні до 

проведеної традиційної терапії. Світова статистика свідчить, що поширеність 

захворювання становить 2,4 – 4,0% серед дорослого населення та 1,1% серед 

дітей; згідно інших даних – від 1 до 11,8%.  

Псоріаз – це системне хронічне імуноопосередковане захворювання, яке 

вражає переважно шкіру та суглоби. Захворювання може виникати як в 

дитячому, так і в дорослому віці, найчастіше в другій і третій декадах життя. За 

даними з різних джерел захворювання характеризується тривалими 

рецидивами, повною або частковою втратою працездатності, високими рівнями 

інвалідизації та соціально-психологічною дезадаптацією пацієнтів. Часто 

псоріаз стає причиною ураження суглобів, внутрішніх органів, нерідко 

супроводжується вторинними мікробними ураженнями шкіри та 

суперінфекцією. Тяжкі форми псоріазу та псоріатичного артриту асоційовані з 

підвищенням рівня смертності. Псоріаз суттєво знижує якість життя пацієнта. 

Негативний вплив на якість життя є порівняним з таким при ішемічній хворобі 

серця, діабеті, депресії та раку. 

Серед рекомендованих засобів для зовнішнього застосування при псоріазі 

важливе місце займають лініменти, які забезпечують швидку локалізовану дію 

в зоні ураження, а також зручні у застосуванні. 

Для подальшого вивчення нами досліджені наступні рослини: Береза 

повисла (Beґtula peґ ndula Roth.); Евкаліпт кульковий (Eucalyptus globulus; 

Ромашка лікарська (Chаmomґilla recutґita (L.) Rausch);  Верба (Salix spp.). 

Мета роботи: створення нового фітопрепарату для лікування псоріазної 

хвороби. 

Матеріали та методи. Об’єкти досліджень: фенол, 1,8 – цинеол, 

хамазулен, кислота саліцилова. Методи дослідження: інформаційні (пошук, 

систематизація та аналіз інформації), математичні (статистична обробка 

результатів). При визначенні показників якості керувалась вимогами 

Європейської фармакопеї. 

Результати дослідження:  

Лінімент для зовнішнього застосування при псоріазі повинен ефективно 

зволожувати уражені ділянки шкіри, усувати лущення та свербіння, 

забезпечувати протизапальну дію.  

Враховуючи все вище вказане, до складу нового лікарського засобу для 

зовнішнього застосування введено березовий дьоготь, що володіє 

регенеруючими та антисептичними властивостями; масло евкаліпту має 

mailto:natalifizor17@gmail.com
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антисептичну, бактерицидну і протизапальну дію; настій квіток ромашки має 

антисептичну, протизапальну, заспокоюючу дію; відвар кори верби має 

антисептичний, подразнювальний, кератолітичний, відволікаючий. Як основу 

для лініменту було підібрано ланолін, тому що має пом'якшуючу та 

зволожуючу дії, живить шкіру. 

З літературних джерел було встановлено, що найбільший вплив на 

симптоми псоріазу мають такі БАР, як фенол з березового дьогтю, 1,8 – цинеол 

з масла евкаліпту, хамазулен з настою ромашки, кислота саліцилова з відвару 

кори верби. Наявність даних біологічно активних речовин перевіряється за 

допомогою якісного та кількісного аналізу. 

Висновок. У результаті проведеної роботи визначено вимоги, яким 

повинен відповідати лінімент для застосування при псоріазі, а також 

обґрунтовано склад нового лікарського засобу при вказаній патології. 

Враховуючи властивості інгредієнтів, передбачається, що запропонований 

лікарський засіб буде зволожувати уражені ділянки шкіри, усувати лущення та 

свербіння, забезпечувати протизапальну дію.  Наступним етапом роботи буде 

дослідження ефективності та безпечності фітопрепарату.  

Ключові слова: шкіра, псоріаз, лінімент, фітотерапія. 

 

  


