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Проблематика. Незважаючи на те що проблема педикульозу в дітей і дорослих існує дуже давно, во-
на не втрачає своєї актуальності. Актуальність педикульозу пояснюється тим, що підхопити це за-
хворювання легко може кожен, але діти заражаються значно частіше. Завошивленість є показником 
соціального неблагополуччя, становить соціально-психологічну проблему для завошивлених та їхніх 
оточуючих, а також може створювати епідемічне неблагополуччя в суспільстві, оскільки воші можуть 
бути переносниками збудників небезпечних захворювань. Тому розробка засобів для профілактики 
та боротьби із завошивленістю, зокрема розробка нових педикуліцидів на основі натуральних ефір-
них олій, продовжує бути актуальною задачею.  
Мета. Вивчити та довести інсектицидну (педикуліцидну) й овіцидну активність лосьйонів для волос-
ся, виготовлених на основі натуральних ефірних олій — лавандової та іланг-ілангу — в лабораторних 
умовах. Оцінити безпеку лосьйонів при використанні в інфестованих пацієнтів. 
Методика реалізації. Методом біологічного контролю якості проведено дослідження лосьйонів для 
волосся, виготовлених на основі натуральних ефірних олій — лавандової та іланг-ілангу, з визначен-
ня їх біологічної активності відносно вошей Pediculus humanus humanus лабораторної популяції на ба-
зі лабораторії рикетсійних інфекцій Львівського НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України. Дослі-
дження безпеки лосьйонів проводилась із залученням здорових добровольців та уражених педику-
льозом осіб на базі Київської міської дезінфекційної станції (відділення камерної дезінфекції та са-
нітарних пропускників).  
Результати. Модельна рецептура лосьйону, виготовленого з використанням 3,5 % лавандової олії та 
3,5 % олії іланг-ілангу, викликає загибель 100 % імаго вошей при експозиції 30 хв. За меншої експо-
зиції загибель імаго вошей знижена. Овіцидні властивості виражені при експозиції 30 хв. Засіб є 
безпечним для людей, добре переноситься та забезпечує ефективну загибель вошей незалежно від 
ступеня інфестування пацієнта. 
Висновки. Результати дослідження модельних рецептур лосьйонів свідчать про їх високу інсектицид-
ну та овіцидну активність відносно вошей лабораторної популяції при зануренні тест-інсектів у один 
із досліджуваних лосьйонів та при підсадці тест-інсектів на фільтрувальний папір, зволожений од-
ним із зазначених лосьйонів, за експозиції 30 хв. Засіб не потребує додаткових заходів безпеки та 
може використовуватися відповідно до інструкції до застосування. 
Ключові слова: ефірні олії; овіцидні властивості; педикульоз. 

 
Вступ 

Педикульоз (від лат. реdiculus — воша) — 
це паразитарне захворювання шкіри та волос-
ся, що викликається вошами. Актуальність цієї 
хвороби пояснюється тим, що інфікуватися мо-
же кожен, незалежно від соціального станови-
ща. Воші людини — це специфічні паразити, які 
живляться людською кров’ю. Найбільш небез-
печні для здоров’я та життя є воші, які містять 
особливі мікроорганізми — рикетсії, і є пере-
носниками збудників висипного тифу та волин-
ської гарячки. 

За даними офіційної статистики, проблема 
“завшивленості” є актуальною для різних країн 
світу. У країнах із високим рівнем розвитку за-
гальна частота зараження головними вошами 
становить 1—3 %, хоча і серед цих країн існує 
висока мінливість.  

Протягом трьох останніх десятиліть в Укра-
їні захворюваність на педикульоз має тенден-
цію до зниження [1]. Протягом 1998—2007 рр. 
показники ураженості педикульозом становили 
в середньому 100—120 чол., на 100 тис. насе-
лення, найнижчі в 2006 році — 78,87 чол. Ви-
кликає занепокоєння тенденція до збільшення 
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останніми роками ураженості населення одежни-
ми вошами — класичними переносниками збуд-
ника висипного тифу [2].  

Протягом 1990—2004 рр. в Україні на тлі 
зниження інтенсивних показників ураженості 
населення педикульозом спостерігалась нерів-
номірність у показниках ураженості між дітьми 
віком до 14 років та дорослими. У дітей показ-
ники ураженості були вищими за відповідні у 
дорослих у 6—27 разів. Найвищі показники 
ураженості мали місце у дітей вікової групи 7—
14 років, а за соціальною ознакою — в учнів 
шкіл-інтернатів [3].  

З 2009 р. спостерігається щорічне зменшен-
ня показника ураження в середньому на 6 % 
усього населення, а дітей віком до 17 років — на 
8-9 %. Питома вага уражених педикульозом дітей 
організованих колективів серед дітей до 17 років 
щорічно зростає на 12—13,5 %, а питома вага 
організованих колективів, у яких були виявлені 
випадки педикульозу, має тенденцію до зни-
ження на 0,5—1,2 % щорічно [4]. 

Згідно зі звітом “Про окремі інфекції і пара-
зитарні захворювання”, показник захворюваності 
(на 100 тис. населення) на педикульоз протягом 
2010—2016 рр. повільно зменшувався по всій те-
риторії України: з 64,71 до 36,14 чол., за рахунок 
зменшення показника вікової категорії діти до 
17 років — відповідно від 226,72 до 157,10 чол. [1]. 

На тілі людини паразитує три види вошей: 
головні, платтяні (одежні) та лобкові. Уражен-
ня головними та платтяними вошами назива-
ється педикульозом, лобковими — фтиріозом. 
Профілактика педикульозу та боротьба з ним 
має велике протиепідемічне значення. 

Інфікуватися можна в школі, дитячому сад-
ку, таборі, у сім’ї і в місцях великого скупчен-
ня людей. Воші плавають у воді, тому зарази-
тися на педикульоз можна й у басейні. 

Головними вошами можна заразитися че-
рез головний убір, гребінець, постільну чи на-
тільну білизну, безпосередній контакт. Найчас-
тіша локалізація — скроні, потилична та інші 
ділянки голови. Головні воші паразитують у ді-
лянці скронь і потилиці, звідки можуть поши-
рюватися на інші ділянки волосяної частини 
голови. Хворі скаржаться на сильний свербіж. 
В осередках ураження виявляють воші й гниди, 
на шкірі помітні ознаки запалення, можливе 
приєднання вторинної інфекції. У запущених 
випадках волосся склеюється (ковтун), збіль-
шуються і стають болісними регіонарні лімфа-
тичні вузли. 

При одежному педикульозі воші знаходять-
ся переважно в складках і швах одягу, а для 
кровосмоктання перебираються на тіло люди-
ни, частіше на плечі, верхню частину спини, 
підкрильцеві ямки, пахові складки. У місцях 
укусів вошей виникає свербіж. Інфікованість во-
шами на тілі проявляється сверблячою висип-
кою, лущенням шкіри. В місцях інтенсивного 
та тривалого кровосмоктання можуть залиши-
тися гіперпігментовані плями. Цей вид педику-
льозу зустрічається під час масових міграцій на-
селення, воєнних дій. 

Є декілька методів боротьби з вошами: ме-
ханічний, фізичний та хімічний. 

Позбавлення від головних вошей та їх яєць 
проводиться механічним вичісуванням густим 
гребнем, обстриганням або голінням [5]. 

Метод фізичної обробки передбачає чи-
щення речей, обробку високою температурою 
(кип’ятіння, прасування чи обробка в спеціаль-
ній дезкамері).  

Хімічний метод — це використання хіміч-
них речовин (інсектицидів — педикулоцидів). 
Найбільш поширеними є три типи хімічних ре-
човин з інсектицидною дією проти головних 
вошей: малатіон, фенотрин, перметрин. Широ-
ко застосовуються й комбіновані препарати.  

Однак препарати з педикулоцидною дією 
не завжди допомагають позбутися вошей. Це 
пов’язано з кількома факторами: нечутливість 
вошей до діючої речовини, неправильне засто-
сування препарату, недотримання тривалості 
лікування. Також при використанні синтетич-
них засобів можуть виникнути алергічні реак-
ції, а деякі препарати протипоказані вагітним 
жінкам і дітям певного віку [6]. 

У домашніх умовах використовуються за-
соби народної медицини (оцет, дустове та діг-
тярне мило, керосин, дихлофос), які є значно 
менш ефективними порівняно з лікарськими 
засобами та несуть приховану небезпеку (опі-
ки, отруєння).  

Головний педикульоз у більшості випадків 
не становить епідеміологічної загрози, але є дже-
релом неприємного свербіння і психологічного 
дискомфорту. Ускладнення залежать від форми 
захворювання. Зараження головними вошами 
за відсутності лікування може призвести до по-
яви важчих шкірних хвороб, наприклад дерма-
титів, фурункулів. При платтяній формі педи-
кульозу виникає загроза зараження висипним 
тифом. Місця укусів можуть стати джерелами 
вторинної інфекції [7]. 
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Для знищення головних вошей у народній 
та офіційній медицині використовуються засо-
би, які містять олії. Це може бути оливкова 
олія, ефірні олії, тваринний жир або інші мас-
ляні суміші. Олії характеризуються в’язкістю, 
що не дає можливості вошам дихати, і через 
кілька днів вони помирають від асфіксії. Ефір-
ні олії, що містяться в багатьох рослинах, ма-
ють інсектицидні, антибактеріальні та проти-
грибкові властивості.  

Ефірні олії лимона, м’яти, гвоздики, лаван-
ди, герані, шавлії, подорожника, алое, кипари-
са, календули, розмарину, чайного дерева впли-
вають на шляхи дихальної системи паразитів, 
від чого вони швидко гинуть. 

У сучасних умовах при збереженні ураже-
ності частини населення головним, одежним та 
змішаним педикульозом, важливими є розроб-
ка нових і контрольне дослідження існуючих 
антипедикульозних засобів. 

Через підвищену резистентність вошей до 
хімічних інсектицидів та у зв’язку зі стурбова-
ністю безпечністю їх використання великої ак-
туальності набуває розробка альтернативних 
засобів профілактики та лікування педикульо-
зу, в тому числі засобів, виготовлених на осно-
ві лікарських рослин. 

Ефірні олії користуються великою популяр-
ністю і застосовуються в косметологічній сфері, 
в лікувальних цілях і для профілактики різних 
захворювань. Унікальний лікувальний вплив на-
туральних ефірних олій на паразитів є переду-
мовою їх широкого використання в медичній 
практиці для лікування та профілактики бага-
тьох захворювань.  

З урахуванням цього деякі ефірні олії мо-
жуть бути використані як компонент або основ-
ні складові частини антипедикульозних засобів. 
Тому метою роботи було вивчити інсектицидну 
(педикуліцидну) та овіцидну активність лось-
йонів для волосся, виготовлених на основі на-
туральних ефірних олій — лавандової, іланг-
ілангу і лемонграсу, встановити найбільш ефек-
тивний час їх використання в лабораторних 
умовах, а також оцінити безпечність їх викори-
стання на пацієнтах. 

Матеріали і методи 

Об’єктом досліджень були модельні рецеп-
тури лосьйонів для волосся, виготовлені на ос-
нові натуральних ефірних олій: проба № 1 — 
спиртовий лосьйон (на 70 %-ному етиловому 
спирті) з вмістом 5,0 % лавандової олії; проба 

№ 2 — спиртовий лосьйон (на 70 %-ному ети-
ловому спирті) з вмістом 3,5 % лавандової олії 
та 3,5 % олії іланг-ілангу; проба № 3 — спирто-
вий лосьйон (на 50 %-ному етиловому спирті) з 
вмістом 3,5 % олії лемонграсу.  

Дослідження біологічної активності віднос-
но лабораторної популяції вошей Pediculus hu-
manus humanus проводили згідно з методични-
ми вказівкам з уніфікованих методів проведен-
ня біологічного контролю якості антипедику-
льозних засобів, затвердженими Міністерством 
охорони здоров’я (МОЗ) України [8] на базі 
лабораторії рикетсійних інфекцій Львівського 
НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України.  

Дослідження проводили через примусовий 
контакт тест-інсектів із досліджуваними робо-
чими розчинами: занурення в розчин імаго та 
яєць вошей Pediculus humanus humanus лабора-
торної популяції, а також підсадка на зволоже-
ний фільтрувальний папір — імаго вошей Pedi-
culus humanus humanus лабораторної популяції.  

Зразки лосьйонів досліджували в цільному 
(нерозведеному) стані при експозиції 30 хв. 

Дослідження інсектицидної дії проводили 
на моделі імаго у віці 14 діб вошей Pediculus 
humanus humanus лабораторної популяції. До-
слідження овіцидної активності проводили на 
моделі яєць вошей цієї ж популяції на 2-3-тю 
добу після кладки яєць. 

Після примусового контакту з досліджува-
ним препаратом тест-інсекти промивали двічі 
дистильованою водою, висушували фільтруваль-
ним папером і переносили в чисті чашки Петрі. 
При визначенні інсектицидної дії за піддослід-
ними тест-інсектами вели спостереження про-
тягом 48 год перебування поза контактом з пре-
паратом із попереднім обліком результатів через 
24 год та остаточним обліком результатів через 
48 год. Стан вошей оцінювали за критеріями — 
живі, паралізовані, мертві. Додатково оцінювали 
здатність самиць відкладати яйця. 

Контролями при проведенні досліджень слу-
гували необроблені “чисті” тест-інсекти (яйця, 
імаго) — контроль тест-інсектів; тест-інсекти, 
які були витримані відповідний час експозиції 
на поверхні необробленого фільтрувального па-
перу — контроль паперу, та витримані відповід-
ний час експозиції в дистильованій воді — кон-
троль дистильованої води. 

Кожне дослідження інсектицидної актив-
ності проводили в чотирьох повторностях, у 
кожній з яких використовували по 100 імаго 
вошей. При використанні імаго в кожну пов-
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торність брали по 50 самиць і 50 самців. Усього 
було використано 2000 екземплярів вошей. 

Дослідження овіцидної активності проводи-
ли в двох повторностях із використанням близь-
ко 100 яєць вошей. 

Дослідження безпеки лосьйонів проводи-
лось із залученням здорових добровольців та ура-
жених педикульозом осіб на базі Київської мі-
ської дезінфекційної станції (відділення камер-
ної дезінфекції і санітарних пропускників). Усі 
дослідження проводились із дотриманням прин-
ципів Міжнародного кодексу медичної етики, 
зокрема — “…турбуватися, насамперед, про здо-
ров’я пацієнтів та зберігати лікарську таємни-
цю…” [9]. Усі особи підписали інформовану зго-
ду про участь у дослідженні.  

Отримані в експериментах цифрові дані 
оброблені біометрично із використанням ком-
п’ютерної програми STATISTICA у середовищі 
MS Office 2003.  

Результати  

Характеристика та медико-біологічні вла-
стивості ефірних олій 

Лаванда лікарська (Lavandula officinalis Chaix). 
Вічнозелений напівчагарник висотою 30—60 см 
із сімейства ясноткових (Lamiaceae). Батьків-
щина рослини — Середземномор’я. Культивує-
ться в Криму, на Кавказі й у Середній Азії. Хо-
ча більшість видів лаванди добре ростуть у ши-
рокому діапазоні кліматичних середовищ, вони 
зазвичай віддають перевагу добре осушеним ґрун-
там з діапазоном рН 7—7,5. Усі частини рослини 
містять ефірну олію, найбільша кількість якої на-
копичується в суцвіттях (3,5—4,5 %). 

Ефірні олії лаванди — це складні суміші 
моно- і сеcквітерпеноїдних спиртів, ефірів, ок-
сидів і кетонів. Основними компонентами цих 
олій є монотерпеноїди ліналоол, ліналіл ацетат, 
1,8-кінеол, β-осімен, терпінен-4-ол і камфора. 
Каріофілен, неролідол та інші терпеноїдні спо-
луки, такі як периліловий спирт, також міс-
тяться в невеликій кількості [10]. 

Олії лаванди мають антисептичну, проти-
грибкову й антибактеріальну дію, ефективні як 
седативний і антидепресивний засіб, розслабля-
ють гладкі м’язи, ефективні при лікуванні опіків 
та при укусах комах [1]. 

Ефірні олії лаванди вже давно використо-
вуються як природні засоби для лікування різ-
них захворювань. Вони мають виражену заспо-
кійливу і седативну дію, що робить їх популяр-
ними в ароматично-терапевтичній практиці.  

Ефірні олії впливають на організм людини 
через дихальну систему, трансдермально через 
прямий контакт і пероральним шляхом. Є свід-
чення про те, що ефірна олія, яка абсорбується в 
кровоток шляхом вдиху та через шкіру, має ви-
ражений фармакологічний ефект при лікуванні 
болю, тривоги, розладів сну та депресії [12]. 

Одна з найпоширеніших сфер використан-
ня лавандових олій — це покращення сну. Аро-
матичні речовини лаванди поліпшують сон у 
людей похилого віку та немовлят [13, 14]. Крім 
того, вплив запахів лаванди під час сну при-
зводить до збільшення тривалості глибокої по-
вільно-хвильової фази сну [15]. Терапевтичний 
ефект пов’язаний зі зменшенням тривожного 
стану людини та заспокійливою дією ефірної 
олії лаванди. 

Лавандова олія застосовується при безсон-
ні, неврозах, загальній слабкості зі схильністю 
до зниження кров’яного тиску, підвищеній стом-
люваності, поганому настрої, меланхолії, невра-
стенії, шкірних захворюваннях нервового похо-
дження. 

Багато клінічних досліджень підтвердили до-
цільність використання ефірних олій лаванди 
при зміні поведінки пацієнтів, які страждають 
на слабоумство. Показано, що вдихання лаван-
дових олій зменшує збудження у пацієнтів з 
деменцією. В комбінації з масажем лавандові 
ароматичні речовини значно знижують надмірні 
моторні прояви у пацієнтів з діагнозом слабо-
умство [16]. 

На експериментальних моделях було пока-
зано, що ефірні олії лаванди мають виражену 
антимутагенну активність, пригнічують фактор 
некрозу пухлини при альфа-індукованих реак-
ціях нейтрофілів. Антимутагенні властивості ла-
ванди потенційно можуть застосовуватися для 
захисту шкіри від раку [17]. 

Було продемонстровано, що олія лаванди 
має бактеріостатичний вплив на бактерії рото-
вої порожнини (Porphyromonas gingivalis, Actino-
bacillus actinomycetemcomitans, Fusobacterium nucle-
atum, Streptococcus mutans та Streptococcus sobri-
nus) [18]. 

Лавандова олія використовується для ліку-
вання опіків. При змащуванні обпалених діля-
нок кілька разів лавандовою ефірною олією знач-
но зменшувалася інтоксикація, яка виникає за-
звичай через всмоктування поверхнею опіків 
продуктів розпаду тканин і мікробних токси-
нів, наставали швидке загоєння і клітинна ре-
генерація [19]. 
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Сильні протимікробні властивості щодо 
стрептококів і золотистого стафілокока, а та-
кож дія на гемофільну, кишкову і синьогнійну 
палички, віруси та мікоплазми пневмоній за-
безпечують значне скорочення захворюваності 
при епідеміях грипу серед працюючих у закри-
тих приміщеннях, де використовується лаван-
дова олія для ароматизації повітря. Лавандова 
олія застосовується як засіб, що розріджує мо-
кротиння завдяки здатності усувати спазм мус-
кулатури дихальних шляхів, має терапевтичний 
ефект при бронхіальній астмі. Обмежує процес 
гниття в кішківнику, чинить болезаспокійливу 
і вітрогінну дію при болях в шлунку і кішків-
нику. Цю олію застосовують при виразковій 
хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки та 
при хронічному гастриті [19]. 

Лавандова олія в чистому вигляді або в 
композиції з іншими ефірними оліями — один із 
кращих ароматизаторів повітря в закритих при-
міщеннях. Було встановлено, що використання 
лавандової олії як ароматизатора повітря збіль-
шує продаж товарів, оскільки її аромат діє на 
психічний стан і заохочує людину довше залиша-
тися в приміщенні, при цьому підвищується на-
стрій і людина, як правило, робить покупку.  

За допомогою лавандової ефірної олії як 
ароматизатора повітря деякі компанії домоглися 
підвищення продуктивності праці та якості ви-
конуваних операцій, значного скорочення вірус-
них захворювань. За даними цих же компаній, 
число помилок у програмістів знижується при 
вдиханні запаху лавандової олії на 20 % [20]. 

За даними Науково-дослідного інституту 
запашних речовин (НДІЗР, RIFM), гостра ток-
сичність лавандової олії — оральна смертельна 
доза 50 % (LD50) > 5 г/кг (щури), нашкірна смер-
тельна доза 50 % (LD50) > 5 г/кг (кролики). За 
48 год 16 %-ний розчин олії в петролятумі не 
викликає роздратування шкіри людини. Лаван-
дова олія не має фототоксичного ефекту. За 
відсутності обмежень з боку Міжнародної асо-
ціації дослідження запашних речовин (IFRA) 
лавандова олія широко застосовується в парфу-
мерії [21]. 

Лавандова олія і суцвіття оберігають речі 
від молі. Ефірна олія лаванди використовується 
для ароматизації білизни та верхнього одягу. З 
цим ароматом випускаються дезодоранти, шам-
пуні, лосьйони, туалетні води, одеколони, кре-
ми. Вона поєднується з усіма ефірними оліями, 
але найкраще з цитрусовими, геранню, троян-
дою, неролі, гвоздикою, пачулі, розмарином, 
хвойними оліями, шавлією мускатною. В аро-

матичних композиціях заглушає будь-який не-
приємний або занадто сильний запах [21]. 

Іланг-Іланг (Cananga odorata). Ефірну олію 
іланг-ілангу отримують перегонкою з водяною 
парою з квіток кананги запашної, яка росте 
переважно на Мадагаскарі, у Малайзії, Індоне-
зії та на Філіппінах. Це тропічне дерево сімей-
ства аннонових (Annonaceae). Досягає у висоту 
30 м. З 100 кг квіток виготовляють 2 літри олії. 
Олія має запаморочливий, квітково-солодкува-
тий аромат, що нагадує жасминовий [22]. При-
родний склад ефірної олії: вітаміни Е, РР, В1, 
В2, В6, В9, В12; α-терпінеол; фітол; афрол; не-
рол; бензиловий спирт; мурашина, оцтова, ва-
леріанова і бензойна кислоти тощо. Тропічне 
дерево кананга запашна здавна застосовувалося 
для лікування малярії та різних інфекцій, а та-
кож для зняття болю при укусах комах. У ми-
нулому квіти кананги, змішані з кокосовою 
олією, використовували як пахощі та засіб для 
догляду за шкірою і волоссям. 

Ефірна олія іланг-ілангу застосовується в 
медицині завдяки яскраво вираженій заспокій-
ливій і розслаблюючій дії. Її запах зменшує нер-
вову напругу, тому вона рекомендується до ви-
користання при втомі, неспокої, стресі, без-
сонні, фригідності, статевому безсиллі. Як спаз-
молітик ця ефірна олія знижує підвищений ар-
теріальний тиск, пригнічує тахікардію, зменшує 
інтенсивність головних болей, допомагає при 
передменструальному синдромі, депресії [23]. 
Вона часто додається у ванни для зміцнення 
капілярів або зняття больових відчуттів. Її та-
кож використовують для лікування екземи та 
різних запальних захворювань шкіри. Арома-
олія іланг-ілангу бореться з фурункулами, лікує 
коросту. Дослідження показало, що n-гексан та 
спиртові екстракти стебла C. odorata мали хо-
рошу активність проти Propionibacterium вугрів 
та Candida albicans [24]. 

Антимікробна активність ефірної олії іланг-
ілангу була продемонстрована проти S. аureus і 
його клінічних штамів. Проте як E. coli, так і 
Pseudomonas aeruginosa показали високу стійкість 
до ефірних олій іланг-ілангу навіть за макси-
мальної концентрації [25]. 

Завдяки антисептичним властивостям ефір-
на олія іланг-ілангу заліковує рани і порізи, 
сприяє швидкому загоюванню ссаден і опіків, 
позбавляє від бактеріальних інфекцій. Вона за-
побігає розвитку вірусів і грибка. O-метилмо-
шатолін, ліріоденін та 3,4-дигідроксибензойна 
кислота, виділені з C. odorata, показали антибак-
теріальну активність проти низки грам-позитив-
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них і грам-негативних мікроорганізмів, а також 
протигрибкову та цитотоксичну дію [26]. 

Вивчення антиоксидантної активності екс-
трактів C. odorata показало, що спиртовий екс-
тракт зі стебла C. odorata має найвищу антиок-
сидантну активність порівняно з іншими дослі-
джуваними рослинними екстрактами (Chromo-
laena odorata, Hyptis capitata та Ampelocissus cin-
namomeae) [24]. 

Дослідження показали, що ефірна олія іланг-
ілангу може слугувати потенційним засобом бо-
ротьби з личинками комарів видів Aedes aegypti, 
Anopheles dirus та Culex quinquefasciatus. Виявле-
но, що 10 %-на соєва олія C. odorata значно стри-
мує яйцекладки та проявляє овіцидну актив-
ність проти всіх трьох видів досліджуваних мос-
кітів [27]. 

Недавнє дослідження також показало, що 
олія іланг-ілангу проявляє ларвіцидну дію, стри-
муючи розвиток личинок домашньої мухи. Кон-
троль за популяцією домашніх мух має важливе 
значення, оскільки відомо, що зараження шкід-
ливими та хвороботворними організмами від 
мух може передаватися людині та худобі [28]. 

Крім того, ефірний склад використовуєть-
ся для лікування захворювань внутрішніх орга-
нів: шлунку, кишечника, товстої кишки і сечо-
вої системи. 

Засіб рекомендується людям, що стражда-
ють на артрит і ревматизм, а також подагру. 
Спиртовий екстракт листя C. odorata може бути 
потенційним протизапальним засобом, оскіль-
ки впливає на виділення оксиду азоту макро-
фагами, яке пов’язане із запаленням [29]. 

Дослідження показали, що квітки C. odo-
rata містять терпеноїдні похідні, які мають ви-
сокий потенціал для лікування шкірних захво-
рювань або при використанні в косметичній 
промисловості. 

Олія іланг-ілангу є інгредієнтом у багатьох 
косметичних засобах, таких як продукти по до-
гляду за шкірою та для захисту волосся, приско-
рювачі росту волосся та сонцезахисні композиції. 

Гостра токсичність, за даними Науково-до-
слідного інституту запашних речовин (НДІЗР, 
RIFM), — оральна смертельна доза 50 % (LD50) > 
> 5 г/кг (щури), нашкірна смертельна доза 50 % 
(LD50) > 5 г/кг (кролики). У вигляді 10 %-ного 
розчину в петролятумі не викликає за 48 год 
роздратування шкіри людини і реакції сенсибі-
лізації. Не має фототоксичного ефекту. Не ма-
ючи обмежень з боку Міжнародної асоціації 
дослідження запашних речовин (IFRA), іланг-
ілангова олія широко використовується в пар-
фумерних композиціях і віддушках для мила і 
косметики [21]. Ефірні олії застосовують як те-
рапевтичний і профілактичний засіб від низки 
хвороб. Так, ефірні олії деяких рослин досить 
давно використовуються для відлякування та 
виведення вошей, зокрема ефірні олії лаванди, 
м’яти перцевої, евкаліпту та аюрведичної рос-
лини Hedychium spicatum [30, 31]. 

Вивчення інсектицидної (педикулоцидної) 
ефективності модельних рецептур лосьйонів у ла-
бораторних умовах 

При проведенні дослідження інсектицид-
ної дії зануренням піддослідних імаго вошей 
при експозиціях 30 хв було встановлено різну 
інсектицидну активність досліджуваних зразків 
(табл. 1). 

Після занурення імаго вошей у проби № 1 
і 2 на 30 хв спостерігалася загибель 100 % тест-
інсектів безпосередньо після занурення. Вже 
через 24 год спостереження життєздатних осо-
бин не виявлено. 

Проте після занурення у пробу № 3 загибель 
тест-інсектів становила в середньому 32 %, а у 
самиць, що вижили, зберігалась здатність від-
кладати яйця (“гниди”), що підтверджувало не-
достатню токсичність досліджуваного засобу для 
імаго вошей (табл. 1). 

Загибель тест-інсектів у контролях протягом 
24 год спостереження не перевищувала 2,5 %. 

Подібна картина загибелі піддослідних вошей 
після контакту з різними пробами лосьйонів спо-

Таблиця 1: Результати дослідження інсектицидної дії зразків лосьйонів при зануренні тест-інсектів 

Загибель вошей 
у повторностях, % 

Досліджувані 
зразки 

Експозиція, 
хв 

Час спостереження, 
год 

1 2 3 4 

Середнє значення 
загибелі вошей, %

№ 1 30 24 100 100 100 100 100 
№ 2 30 24 100 100 100 100 100 
№ 3 30 24 30 40 26 32 32 
Контроль — необ-
роблені воші 

 24 2 0 4 0 1,5 

Контроль — вода 120 24 0 0 4 6 2,5 
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стерігалася при підсадці тест-інсектів на зволоже-
ний лосьйоном фільтрувальний папір (табл. 2). 

Після підсадки імаго вошей на зволоже-
ний лосьйоном № 1 або 2 фільтрувальний па-
пір на 30 хв спостерігалася загибель 100 % тест-
інсектів безпосередньо після контакту з лось-
йоном. Через 24 год спостереження життєздат-
них особин не виявлено. 

Водночас після підсадки імаго вошей на 
зволожений лосьйоном № 3 фільтрувальний па-
пір на 30 хв загибель тест-інсектів становила в 
середньому 28 %, а у самиць, що вижили, збе-
рігалась здатність відкладати яйця (“гниди”), що 
підтверджувало невисоку токсичність досліджу-
ваного засобу на імаго вошей (див. табл. 2). 

Загибель тест-інсектів у контролях потягом 
24 год спостереження не перевищувала 2,5 %. 

Враховуючи одержані результати, що свід-
чать про високу інсектицидну властивість, ми 
провели додаткове дослідження педикуліцидної 
дії лосьйонів № 1 і 2 при зануренні тест-інсек-
тів на 15 хв (табл. 3). 

Після занурення імаго вошей у проби № 1 
на 15 хв спостерігалася загибель у середньому 

72,5 % тест-інсектів безпосередньо після зану-
рення. Після занурення імаго вошей у проби № 2 
на 15 хв спостерігалася загибель у середньому 
77,5 % тест-інсектів безпосередньо після зану-
рення. При цьому при дослідженні обох зразків 
встановлено, що у самиць, які вижили, зберіга-
лась здатність відкладати яйця (“гниди”), що під-
тверджує недостатню токсичність досліджуваних 
лосьйонів на імаго вошей (див. табл. 3).  

При проведенні досліджень овіцидної дії 
модельних рецептур лосьйонів зануренням під-
дослідних яєць вошей було встановлено, що всі 
досліджені зразки викликають загибель піддо-
слідних тест-інсектів. З яєць вошей, які були 
занурені в досліджуваний лосьйон на 30 хв, ви-
хід личинок не спостерігався (табл. 4). У конт-
ролях вихід личинок був масовим і мав місце 
на 4—6-ту добу спостереження. 

Вивчення безпеки застосування лосьйону в 
добровольців та пацієнтів із педикульозом 

Дослідження безпеки лосьйону № 2 про-
водилось у два етапи на базі Київської міської 
дезінфекційної станції (відділення камерної де-
зінфекції та санітарних пропускників). На пер-

Таблиця 2: Результати дослідження інсектицидної дії зразків лосьйонів при підсадці тест-інсектів на зволожений папір 

Загибель вошей у повторно-
стях, % Досліджувані зразки 

Експозиція, 
хв 

Час спостереження, 
год 

1 2 3 4 

Середнє значення 
загибелі вошей, %

№ 1 30 24 100 100 100 100 100 
№ 2 30 24 100 100 100 100 100 
№ 3 30 24 30 28 24 30 28 
Контроль — необроб-
лені воші 

30 24 2 2 2 0 1,5 

Контроль — вода 30 24 2 0 2 6 1,5 
Контроль — фільтру-
вальний папір 

30 24 2 2 2 4 2,5 

Таблиця 3: Результати дослідження інсектицидної дії зразків лосьйонів при зануренні тест-інсектів 

Загибель вошей у 
повторностях, % 

Досліджувані 
зразки 

Експозиція, 
хв 

Час 
спостереження, 

год 
1 2 3 4 

Середнє значення 
загибелі вошей, %

№ 1 15 24 76 68 74 72 72,5 
№ 2 15 24 82 72 80 76 77,5 
Контроль — необроблені 
воші 

 24 4 0 4 0 2,5 

Контроль — вода 120 24 0 2 4 4 2,5 

Таблиця 4: Результати дослідження овіцидної дії модельних рецептур лосьйонів  

Досліджувані зразки Експозиція, хв Вихід личинок Овіцидна дія 
№ 1 30 Відсутній Виражена 
№ 2 30 Відсутній Виражена 
№ 3 30 Відсутній Виражена 
Контроль — вода 30 Виражений Відсутня 
Контроль — необроблені воші 30 Виражений Відсутня 
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шому етапі проводили оцінку безпеки лосьйону 
із залученням здорових добровольців (20 осіб, із 
них 5 дітей віком від 5 до 10 років і 15 дорос-
лих волонтерів). Критерієм виключення для 
проведення апробації була наявність алергічних 
реакцій на ефірні олії в анамнезі. У волонтерів 
не було зафіксовано гіперемії, свербіння та ін-
ших небажаних ефектів. Засіб добре переносив-
ся волонтерами всіх вікових груп. При прове-
денні patch-тесту, який дає змогу виявити упо-
вільнений тип реакцій, пов’язаний із активніс-
тю Т-лімфоцитів, сенсибілізованих до алергену 
через 48 год після нанесення аплікації, не було 
зафіксовано позитивних реакцій. Таким чином, 
можна зробити висновок, що не було зафіксо-
вано шкірно-подразнювальної та сенсибілізую-
чої дії.  

Наступним етапом у дослідженні було оці-
нювання ефективності та безпеки засобу із за-
лученням пацієнтів із виявленим педикульозом 
волосистої частини голови (18 осіб, з них 9 ді-
тей віком від 3,5 до 12 років). 

Волосся оброблялося лосьйоном по всій йо-
го довжині. Експозиція тривала від 10 до 30 хв у 
захисній шапочці. Лосьйон акуратно змивали 
теплою проточною водою, а потім вимивали во-
лосся шампунем. Видаляли загиблих вошей та 
гниди. Ретельно вичісували спеціальним мета-
левим гребнем. При використанні в групі паці-
єнтів лосьйон добре переносився як доросли-
ми, так і дітьми. Лосьйон слід застосовувати 
обережно за наявності розчесаних, травмова-
них ділянок шкіри, оскільки препарат містить 
етиловий спирт. Також слід уникати потрап-
ляння засобу в очі. Інших застережень щодо ви-
користання немає. Суб’єктивні враження паці-
єнтів із педикульозом, яких обробляли лосьйо-
ном № 2, були позитивними. Скарг і зауважень 
щодо безпечності з боку пацієнтів та персоналу 
не було. 

Проводили різні варіанти експозиції лось-
йону — від 10 до 30 хв. Встановлено, що вже 
при експозиції в 10 хв спостерігається загибель 
більшої частини вошей. Спостереження за ви-
чесаними вошами упродовж 6 год засвідчили, 
що повернення активності (виживання) вошей 
не відбувається.  

Результати проведених досліджень було 
впроваджено у виробництво профілактично-гі-
гієнічного засобу на основі ефірних олії “Спрей 
проти вошей “Лавінал” (ПП “Чарлі”, м. Хар-
ків). Цей продукт класифікується як нестери-
льний медичний виріб І класу для короткостро-
кового використання і призначений для ефек-

тивного та безпечного позбавлення від вошей 
та гнид дорослих і дітей віком від 2 років. За-
пропоновано також використовувати репелент-
ний засіб із меншою концентрацією ефірних 
олій (спрей-профілактик “Лавінал”). 

Обговорення 

У рамках проведених досліджень щодо ви-
вчення інсектицидної (педикулоцидної) ефек-
тивності модельних рецептур лосьйонів у лабо-
раторних умовах було показано високу ефектив-
ність обох рецептур — спиртового лосьйону з 
вмістом 5,0 % лавандової олії (№ 1) та спирто-
вого лосьйону з вмістом 3,5 % лавандової олії і 
3,5 % олії іланг-ілангу (№ 2). Утім інсектицид-
на та овіцидна активність була більш вираже-
ною для рецептури № 2, для якої були прове-
дені дослідження щодо безпеки із залученням 
добровольців та пацієнтів із педикульозом. Про-
філь безпеки розробленого препарату був дуже 
сприятливим — не було виявлено жодних побіч-
них реакцій, разом із тим, зважаючи на дані лі-
тератури [10—31], не доцільно рекомендувати 
цей засіб для осіб із підвищеною чутливістю 
до його компонентів (ефірних олій, етилового 
спирту).  

Важливим є питання зіставлення ефектив-
ності та безпеки досліджуваних рецептур на 
основі ефірних олій і синтетичних інсектици-
дів, що застосовуються при педикульозі. В ком-
плексі антипедикульозних заходів провідне міс-
це посідає застосування педикулоцидів. Най-
більш поширеним синтетичним інсектицидом 
є перметрин, який використовується у концен-
трації 1 % у різних формах (лосьйони, спреї, 
розчини для зовнішнього застосування).  

У рамках наших попередніх досліджень [32] 
було порівняно ефективність препаратів пермет-
рину та препаратів на основі ефірних олій для 
усіх стадій розвитку вошей — яєць, личинок та 
імаго. Порівняльні дослідження показали висо-
ку інсектицидну та овіцидну дію препаратів на 
основі ефірних олій на імаго, личинки та яйця 
вошей за рекомендованих для застосування кон-
центрацій і часу експозиції та можливість їх 
використання для знищення вошей при прове-
денні санітарної обробки завошивлених осіб. 
Таким чином, за своєю ефективністю рецепту-
ри на основі ефірних олій не поступаються 
препаратам перметрину. Також слід відзначити, 
що препарати на основі ефірних олій мають 
перевагу порівняно із препаратами синтетично-
го походження при їх застосуванні дітям з мір-
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кувань безпеки. Для забезпечення їх ефектив-
ності використовуються доволі низькі концен-
трації ефірних олій, що особливо важливо, ко-
ли мова йде про дітей. Синтетичні речовини 
можуть негативно впливати на організм дити-
ни, тоді як ефірні олії мають більш сприятли-
вий профіль безпеки. Отже, рецептури проти-
педикульозних засобів лікувально-профілактич-
ного призначення видаються перспективними з 
позицій як безпечності, так і ефективності, 
особливо при їх застосуванні дітям.  

Висновки 

Серед уражених педикульозом жителів Ук-
раїни переважає головний педикульоз. Перева-
жання педикульозу серед дітей організованих 
колективів в осінньо-зимовий період, виявлен-
ня одежного та змішаного (одежного та голо-
вного) педикульозу серед дітей та дорослих, 
поряд із наявністю перехворілих на висипний 
тиф осіб із можливим формуванням його реци-
дивної форми, вказують на збереження в Укра-
їні висипнотифозного потенціалу з небезпекою 
епідемічного ускладнення, особливо серед ор-
ганізованих дитячих колективів. 

Ефірні олії використовуються людьми про-
тягом тисячоліть. Для досягнення ефективності 
потрібна дуже невелика їх кількість, особливо 
коли мова йде про дітей. Безпека застосування 

ефірних олій залежить від їх дозування (кілько-
сті й тривалості застосування) і від віку дити-
ни, незважаючи на те, що більшість ефірних 
олій, як правило, не подразнюють шкіру. 

Результати дослідження модельних рецеп-
тур лосьйонів № 1 (спиртовий лосьйон із вміс-
том 5,0 % лавандової олії) та № 2 (спиртовий 
лосьйон із вмістом 3,5 % лавандової олії та 3,5 % 
олії іланг-ілангу) довели високу інсектицидну та 
овіцидну активність їх відносно вошей лабора-
торної популяції при зануренні тест-інсектів у 
один із досліджуваних лосьйонів та при підсад-
ці тест-інсектів на фільтрувальний папір, зво-
ложений одним із зазначених лосьйонів, при 
експозиції 30 хв. При зменшенні експозиції до 
15 хв інсектицидні властивості знижуються. Ові-
цидні властивості виражені в усіх досліджува-
них лосьйонах при експозиції 30 хв. 

Дослідження безпеки використання лось-
йону № 2 показало, що його склад є безпеч-
ним: не має шкірно-подразнювальної та сенси-
білізуючої дії, добре переноситься та забезпе-
чує ефективну загибель вошей незалежно від 
ступеня інфікованості пацієнта. Він може ефек-
тивно використовуватися як у закладах охоро-
ни здоров’я при масовій дезінфікуючій обробці 
пацієнтів, так і в побуті при індивідуальному 
використанні. Засіб не потребує додаткових за-
ходів безпеки та може використовуватися як 
медичний препарат. 
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Д.М. Гавриленко, Т.Ю. Гоц, И.И. Курганова, Н.И. Чипак, А.Ю. Галкин  

ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОПЕДИКУЛЕЗНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ ЭФИРНЫХ 
МАСЕЛ 

Проблематика. Несмотря на то что проблема педикулеза у детей и взрослых существует очень давно, она не теряет своей ак-
туальности. Актуальность педикулеза объясняется тем, что этим заболеванием легко может заразиться каждый, но дети зара-
жаются значительно чаще. Завшивленность является показателем социального неблагополучия, составляет социально-
психологическую проблему для завшивленных и их окружающих, а также может создавать эпидемическое неблагополучие в 
обществе, поскольку вши могут быть переносчиками возбудителей опасных заболеваний. Поэтому разработка средств для 
профилактики и борьбы с завшивленностью, в частности разработка новых педикулицидов на основе натуральных эфирных 
масел, до сих пор является актуальной задачей.  
Цель. Доказать инсектицидную (педикулицидную) и овицидную активность лосьонов для волос, изготовленных на основе нату-
ральных эфирных масел – лавандового и иланг-иланга – в лабораторных условиях. Оценить безопасность лосьонов при ис-
пользовании у инфицированных пациентов. 
Методика реализации. Использовался метод биологического контроля качества проведения исследования лосьонов для во-
лос, изготовленных на основе натуральных эфирных масел – лавандового и иланг-иланга, по определению их биологической 
активности в отношении вшей Pediculus humanus humanus лабораторной популяции на базе лаборатории рикетсийных инфек-
ций Львовского НИИ эпидемиологии и гигиены МОЗ Украины. Исследование безопасности лосьонов проводилась с привлече-
нием здоровых добровольцев и пациентов с педикулезом на базе Киевской городской дезинфекционной станции (отделение 
камерной дезинфекции и санитарных пропускников). 
Результаты. Модельная рецептура лосьона, изготовленного с использованием 3,5 % лавандового масла и 3,5 % масла иланг-
иланга, вызывает гибель 100 % имаго вшей при экспозиции 30 мин. При меньшей экспозиции гибель имаго вшей снижена. 
Овицидние свойства выражены при экспозиции 30 мин. Средство безопасно для людей, хорошо переносится и обеспечивает 
эффективную гибель вшей независимо от степени инфицирования пациента. 
Выводы. Pезультаты исследования модельных рецептур лосьонов свидетельствуют о высокой инсектицидной и овицидной 
активности их по отношению ко вшам лабораторной популяции при погружении тест-инсектов в один из исследуемых лосьонов 
и при подсадке тест-инсектов на фильтровальную бумагу, увлажненную одним из указанных лосьонов, при экспозиции 30 мин. 
Средство не требует дополнительных мер безопасности и может использоваться в соответствии с инструкцией к применению. 
Ключевые слова: эфирные масла; овицидные свойства; педикулез. 
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D.M. Gavrylenko, T.Yu. Gots, I.I. Kurganova, N.I. Chipak, A.Yu. Galkin  

INVESTIGATION OF SAFETY AND EFFICACY OF ANTIPEDICULOSIS PRODUCTS ON THE BASIS OF ESSENTIAL OILS 

Background. Despite the fact that the problem of pediculosis in children and adults exists for a long time, it does not lose its relevance. 
The relevance of the pediculosis is due to the fact that everyone can easily get infected with this disease, but infants are infected more 
often. Pediculosis is an indicator of social disadvantage, it is a socio-psychological problem for the patients and those around them, and 
can also create epidemic disadvantages in society since these lice can be of pathogen carriers of dangerous diseases. Therefore, the 
development of means for prevention and control of lousiness, in particular, the development of new pediculicids based on natural es-
sential oils, is a further urgent task. 
Objective. The aim of the paper is to study and prove the insecticidal (pediculicidal) and ovicidal activity of hair lotions made on the ba-
sis of lavender and ylang-ylang natural essential oils in laboratory conditions and to assess the safety of lotions when used in infected 
patients. 
Methods. The method of biological quality control has been used to the study of hair lotions made on the basis of lavender and ylang-
ylang natural essential oils to determine their biological activity against the lice of the Pediculus humanus humanus laboratory popula-
tion on the laboratory base of rickettsia infections of the Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry of Health of 
Ukraine. The study of the safety of lotions was carried out with the involvement of healthy volunteers and patients with pediculosis on 
the Kiev city disinfection station base (department of chamber disinfection and sanitary passersby). 
Results. The model formula for lotion made using 3.5 % lavender oil and 3.5 % ylang-ylang oil, causes 100 % death of the lice imago 
during exposure for 30 minutes. At less exposure, the lice imago death is reduced. Ovicidal properties are expressed during exposure 
for 30 min. The product is safe for humans, well tolerated and provides effective death of the lice, regardless of the patient infesting de-
gree. 
Conclusions. The results of the study of the model formulations of lotions indicate their high insecticidal and ovicidal activity in relation 
to the lice of the laboratory population when immersing test-insects in one of the studied lotions and adding the test-insects to the filter 
paper, moistened with one of the indicated lotions, with an exposure of 30 min. The product does not require additional safety measures 
and may be used in accordance with the directions for use. 
Keywords: essential oils; ovicidal properties; pediculosis. 
 


