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Представлены результаты маркетинговых исследований рынка фитопрепаратов, а также БАД

на основе плодов клюквы для профилактики и лечения инфекций мочевыделительной системы.
В результате проведенного анализа установлено: фитопрепараты данной группы представле-
ны одинаковым количеством отечественных и иностранных производителей; главными форма-
ми их выпуска являются капли и таблетки; среди лекарственных растений в их составе преоб-
ладают хвощ полевой, толокнянка, береза бородавчатая, спорыш. Ассортимент средств с фито-
субстанциями плодов клюквы представлен лекарственным препаратом Урокран и 9 БАД. Сре-
ди них 67 % производятся иностранными фирмами, что подтверждает актуальность разработки
отечественных растительных препаратов на основе плодов клюквы.
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Introduction. Urinary tract infections (UTI) are the most common infectious diseases in the world

that often occur in relatively healthy people. According to the Treatment Protocol it is prescribed her-
bal remedies for UTI medication which include such plants as Orthosнphon, Cowberry, Bearberry etc.
The recommendations of the European Association of Urology for the UTI prevention indicate long-
term use of cranberry remedies with proanthocyanidins content in the dose of 36–72 mg per day.
Nowadays, the range of medicines with Cranberry fruits used for the UTI prevention and treatment, is
limited.

Purpose. The study of the registered in Ukraine herbal drugs nomenclature, and also biologically
active additives (BAA) based on Cranberry fruits, which are used in UTI.

Methods. Marketing research of herbal drugs and also BAA with Cranberry for UTI application
was conducted. Analysis of medicines assortment in accordance with the State Register of Drugs,
Classification system of ATS (Anatomical-Therapeutic-Chemical) and the survey data of the Ivano-
Frankivsk drug-stores was carried out.

Results. According to the State Register of Drugs, 24 herbal medicines for UTI application were
registered. Among them there were the same amount of domestic and foreign drugs; between dosage
forms — drops (25%) and tablets (21%) were predominated; among the medicinal plants in their com-
positions — Horsetail, Knotweed, Birch were mostly used. According to the pharmacists’ surveys in
Ivano-Frankivsk drug-stores it was found that regional pharmaceutical market was presented only with
1 drug and 9 BAAs with Cranberry for the UTI treatment; the share of national products was 33%.

Conclusions. Thus, among a large nomenclature of herbal drugs, medicines with Cranberry are
available in a limited range, which is primarily foreign production. Therefore, the creation of new do-
mestic remedies with Cranberry fruit for the UTI treatment is a promising and economically appropria-
te task for pharmaceutical science.

Key words: marketing research, herbal drugs, urinary tract infections, Cranberry.
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Вступ

Інфекції сечовидільної сис-
теми (ІСС) належать до най-
більш розповсюджених інфек-
ційних захворювань у світі, що
часто виникають у відносно
здорових людей [1].

Основними препаратами
для лікування ІСС, згідно з уні-
фікованим клінічним протоко-
лом медичної допомоги, є анти-
біотики (цефалоспорини 3-го по-
коління, «захищені» пеніцилі-
ни, фторхінолони 2–4-го поко-
ління) [2; 5]. Також використо-
вують уроантисептики (похідні
8-оксихіноліну, 5-нітрофурану
та ін.).

У комплексному лікуванні
ІСС (особливо при хронічному
перебігу) широко застосову-
ють рослинні лікарські препа-
рати (ЛП), оскільки це дозво-
ляє проводити профілактику
розвитку захворювання без
можливого виникнення ре-
зистентності патогенної мікро-
флори, появи побічної дії на
організм людини, прояву алер-
гічних реакцій. При фітотерапії
ІСС, згідно з протоколом ліку-
вання, призначають такі засо-
би, як канефрон Н, цистенал,
уролесан, фітолізин, цистон.
Також рекомендовано застосу-

вання фітокомпонентів, що міс-
тяться у таких рослинах: орто-
сифон, брусниця, мучниця, жу-
равлина, хміль та ін. Основ-
ними біологічно активними ре-
човинами (БАР) даних рослин,
що забезпечують можливість
їх використання в урології, є
фенологлікозиди, органічні кис-
лоти, флавоноїди [3; 4].

У рекомендаціях Європейсь-
кої асоціації урологів для про-
філактики ІСС показане довго-
тривале використання препа-
ратів журавлини з вмістом про-
антоціанідинів дозою 36–72 мг
на день [2]. Дані БАР здатні ін-
гібувати Р-фімбрії уропатоген-
них мікроорганізмів і таким чи-
ном пригнічувати їх адгезію до
тканин у людському організмі.
Також плоди журавлини є дже-
релом органічних кислот (бен-
зойна, урсолова), що забезпе-
чують протизапальні, бактери-
цидні, фунгіцидні властивості
[3].

Сьогодні номенклатура ЛП
на основі плодів журавлини
болотної, що застосовуються
для лікування та профілакти-
ки ІСС, є доволі обмеженою.

Мета роботи — вивчення
номенклатури зареєстрованих
в Україні рослинних ЛП для лі-
кування і профілактики ІСС,

аналіз асортименту біологічно
активних добавок (БАД) на ос-
нові плодів журавлини болот-
ної, що реалізуються в аптеках
Івано-Франківська; наявність
на фармацевтичному ринку
частки українських ліків і БАД;
підтвердження економічної до-
цільності створення лікарських
засобів (ЛЗ) із фітосубстанці-
ями журавлини болотної.

Матеріали та методи
дослідження

Протягом виконання роботи
було проведено маркетингові
дослідження ринку рослинних
ЛЗ і БАД на основі журавлини
болотної, що застосовуються
для лікування та профілакти-
ки ІСС. Аналіз асортименту
препаратів здійснили згідно з
Державним реєстром лікарсь-
ких засобів України, класифіка-
ційною системою АТС і дани-
ми анкетування аптек Івано-
Франківська.

Результати дослідження
та їх обговорення

Згідно з Державним реєст-
ром ЛЗ України, станом на
09.12.2015 р. зареєстровано
24 фітозасоби (ФЗ) для ліку-
вання та профілактики ІСС [6].
Дані представлено в табл. 1.

Таблиця 1
Перелік лікарських засобів для лікування інфекцій сечовидільної системи,

які зареєстровані в Україні станом на 09.12.2015 р.

  Код АТС        Назва препарату                   Фірма-виробник, країна  Форма випуску

G04BР Гентос® Bittner, Австрія Краплі

G04BX Гентос® Bittner, Австрія Таблетки

G04АК Гербіон краплі для нирок КRКА, Словенія Краплі
та сечового міхура

G04BX50 Гербіон ниркові краплі КRКА, Словенія Краплі

G04BX50 Збір лікувально- ТОВ «Адоніс», Донецьк, Україна Збір
профілактичний № 3

G04BX50 Збір урологічний Leros, Чеська Республіка Збір

G04BX50 Епілобін Планта Leros, Чеська Республіка Збір

G04BX50 Іов-Нефро ТОВ «ТАЛИОН-А», Росія Краплі

G04BX50 Канефрон® Bionorica®, Німеччина Краплі

G04BX50 Канефрон® Bionorica®, Німеччина Драже
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Установили, що на фарма-
цевтичному ринку наявна од-
накова кількість ФЗ вітчизня-
ного та іноземного виробницт-
ва — по 8 виробників. На
рис. 1 представлено поділ ЛП
за формами випуску. Згідно з
одержаними даними, краплі
становлять 6 (25 %) наймену-
вань, таблетки — 5 (21 %) на-
йменувань, збори — 4 (16,7 %)
найменування, капсули — 3
(12,5 %) найменування, на-
стойки — 2 (8 %) найменуван-
ня, також по 1 (4,2 %) наймену-
ванню трапляються драже, си-
роп, паста і чай. Найчастіше
до складу препаратів входять
такі рослини: хвощ польовий,
мучниця, береза бородавчас-
та, спориш звичайний.

Наступний етап досліджен-
ня передбачав визначення
наявності ЛЗ і БАД в аптеках
Івано-Франківська, до складу
яких входить журавлина бо-
лотна. Для цього було прове-
дено анкетування провізорів.

Згідно з анкетними даними,
інформацією про можливість
використання препаратів жура-
влини для лікування та про-
філактики ІСС (відповідно до
рекомендацій Всесвітньої орга-
нізації урологів) володіють 67 %
опитаних провізорів, 17 % про-
візорів знають про можливість
призначення даних препара-
тів, але не володіють інформа-
цією повною мірою, 15 % пра-

цівників аптек даною інформа-
цією не володіють.

Сьогодні на вітчизняному
фармацевтичному ринку пред-
ставлено один зареєстрова-
ний ЛП для лікування ІСС, що
містить у своєму складі сухий
екстракт плодів журавлини бо-
лотної — Урокран (АТС код
G04BX, реєстраційне посвід-
чення UA/8416/01/01, вироб-
ник: Avstralian Farmasyutikal
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Рис. 1. Аналіз препаратів, що використовуються для лікування
інфекцій сечовидільної системи, за лікарськими формами: 1 — краплі;
2 — таблетки; 3 — збір; 4 — капсули; 5 — настойки; 6 — драже; 7 —
сироп; 8 — паста; 9 — чай

Кількість найменувань

Закінчення табл. 1

  Код АТС        Назва препарату                   Фірма-виробник, країна  Форма випуску

G04BX50 Нефрофіт ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична Збір
компанія “ЕЙМ”», Харків, Україна

G04СX10 Простатофіт ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична Настойка
компанія “ЕЙМ”», Харків, Україна

G04BX Рендесмол Hau Giang Pharm JSC, В’єтнам Таблетки

G04BX50 Урокран Avstralian Farmasyutikal Manufakturer Таблетки
Petit Ltd, Австралія

G04BX Уролесан® ВАТ «Київмедпрепарат», Київ, Україна Капсули

G04BX Уролесан® АТ «Галичфарм», Львів, Україна Краплі

G04BX Уролесан® АТ «Галичфарм», Львів, Україна Сироп

G04BX50 Урофлокс ТОВ «Тернофарм», Тернопіль, Україна Чай

G04BС Фітолізин Плюс ВАТ «Фармак», Київ, Україна Паста

G04BС Фітоліт ТОВ «Фармацевтична компанія “Здоров’я”», Таблетки
Харків, Україна

G04BС Фітоліт ТОВ «Фармацевтична компанія “Здоров’я”», Капсули
Харків, Україна

G04BС Фітоліт Форте ТОВ «Фармацевтична компанія “Здоров’я”», Капсули
Харків, Україна

G04BX50 Фітоуроліт Фармацевтична фабрика, Луганськ, Україна Настойка

G04BС Цистон® Himalaya Drug Co., Індія Таблетки
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Manufakturer Petit Ltd, Австра-
лія). Інші засоби з журавлиною
болотною, що наявні в аптеках
Івано-Франківська, зареєстро-
вані як БАДи. У табл. 2 на-
водяться їх назви, форми ви-
пуску, виробники, склад і при-
значення. Проаналізувавши

дані табл. 2, установили, що
на фармацевтичному ринку
Івано-Франківська БАДи іно-
земного виробництва представ-
лені 6 виробниками, вітчиз-
няного — трьома. Переважна
більшість із них випускаються
у формі капсул — 7 наймену-

вань, у формі таблеток — 2 на-
йменування. Основним діючим
компонентом препаратів є: екс-
тракт із плодів журавлини — у
5 випадках, порошок концент-
рату журавлини (сухий екс-
тракт) — у 3 випадках і кон-
центрований екстракт журав-

Призначення

Рекомендований для профілактики бактеріаль-
них інфекцій і рецидивів хронічних неспецифіч-
них інфекцій сечовидільних шляхів: циститів,
пієлонефритів, гломерулонефритів

Має сечогінну, протизапальну, протимікробну
дію. Покращує функції сечовидільних шляхів
і шлунково-кишкового тракту. Можна викорис-
товувати для профілактики хронічних інфекцій
сечового міхура (цистит) і нирок (пієлонефрит)

Рекомендований з метою нормалізації функціо-
нального стану сечовидільної системи у дорос-
лих, у т. ч. вагітних жінок, при інфекціях сечово-
го міхура (цистит) та нирок (пієлонефрит), без-
симптомній бактеріурії, сечокам’яній хворобі

Застосовують як профілактичний і лікувальний
засіб при дисбактеріозі в гінекологічній і уроло-
гічній практиці. У комплексній терапії пацієнтів,
які страждають на інфекційні захворювання
сечовидільної системи

Препарат застосовується в комплексній терапії
гострих і хронічних запальних захворювань сечо-
видільної системи. Запобігає виникненню реци-
дивів при запаленнях сечового міхура (циститах)

Застосовують як профілактичний і лікувальний
засіб при дисбактеріозі, у гінекологічній і уроло-
гічній практиці, у комплексній терапії пацієнтів,
які страждають на інфекційні захворювання
сечовидільної системи

Рекомендується як дієтична добавка в раціоні
дієтичного харчування для профілактики інфек-
ційних захворювань сечовидільних шляхів

Сприяє нормалізації функціонування сечови-
дільної системи, використовується при циститі

Використовується в комплексному лікуванні
циститу, пієлонефриту, безсимптомної бактері-
урії. Запобігає інфекціям сечовидільних шляхів,
під час дії факторів ризику

Таблиця 2
Асортимент біологічно активних добавок на основі плодів журавлини болотної

в аптеках Івано-Франківська

Назва БАД, форма
випуску, фірма-
виробник, країна

Діурол, капсули № 30,
ВАЛАРТИН ФАРМА,
Київ, Україна

Кренмакс, капсули
№ 60, NBTY, США

Кренфорс, капсули
№ 30, “Solepharm” LLC,
Латвія

Лекран, капсули по 10,
20 або 30 в упаковці,
Oligocaps Developpe-
ment Ltd., Голландія

Монурель, таблетки
№ 30, S.I.I.T. S.r.l,
Італія

Нефрокеа, таблетки
№ 20, Delta Medical
Promotions, Швейцарія

Уринал, капсули № 30,
Walmark, Чеська Рес-
публіка

Уромакс, капсули
№ 20, Ілан Фарм,
Київ, Україна

Уро-пак-36, капсули
№ 10, ТОВ Біхелс,
Україна

Діюча речовина
в 1 дозі лікарської форми

Екстракт цільних ягід жу-
равлини — 250 мг,
екстракт гібіскусу — 100 мг,
допоміжні речовини

Порошок концентрату
журавлини — 140 мг, віта-
мін С — 100 мг, вітамін Е —
3 МО, олія сої — 122,033 мг,
лецитин — 65 мг, жовтий
віск — 0,7 мг

Сухий концентрат ягід жу-
равлини (10 : 1) — 265 мг

Екстракт ягід журавлини
— 100 мг, пробіотичні живі
бактерії, вітамін С —
60 мг

Сухий екстракт ягід журав-
лини — 120 мг, вітамін С
— 60 мг

Екстракт ягід журавлини —
250 мг, вітамін С — 100 мг,
порошок насіння селери —
25 мг, калію цитрат —
50 мг, порошок трави і листя
жерухи лікарської — 25 мг,
порошок листя петрушки —
25 мг, вітамін B6 — 5 мг

Екстракт із плодів журав-
лини (сухий концентрат
соку) — 200 мг

Екстракт iз плодiв журав-
лини — 250 мг

Концентрований екстракт
журавлини — 144 мг
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лини (згущений сік) — 1 випа-
док. Фітосубстанції журавлини
використані в кількості від 100
до 265 мг на 1 дозу препа-
рату. За складом діючих речо-
вин БАДи Кренфорс, Уринал,
Уромакс та Уро-пак-36 є моно-
компонентними; Монурель і
Кренмакс у своєму складі до-
датково містять вітаміни; Лек-
ран є комбінацією екстракту
плодів журавлини, вітаміну С
і пробіотичних живих бакте-
рій; Діурол складається з екс-
трактів із цільних плодів журав-
лини та гібіскусу; Нефрокеа —
комбінований препарат, що
містить, крім екстракту плодів
журавлини, порошок трави і
листя жерухи лікарської, пет-
рушки, насіння селери, вітамі-
ни С і В6 та калію цитрат.

У результаті проведеного
дослідження можна зробити
такі висновки:

1. Асортимент фітопрепара-
тів для профілактики і лікуван-
ня ІСС на вітчизняному ринку
представлений однаковою кіль-
кістю засобів вітчизняного та
іноземного виробництва. Ос-
новними формами їх випуску є
краплі (25 %) та таблетки (21 %),
серед лікарських рослин в їх-
ньому складі переважають

хвощ польовий, мучниця, бере-
за бородавчаста, спориш зви-
чайний.

2. В аптеках Івано-Франків-
ська засоби для профілакти-
ки та лікування ІСС на основі
плодів журавлини болотної
представлені одним ЛП Урок-
ран і 9 БАД. Серед них част-
ка засобів українського ви-
робництва становить лише
33 %.

Таким чином, збільшення
частки вітчизняних ЛП і БАД
для застосування при ІСС на
основі плодів журавлини болот-
ної є перспективним та еконо-
мічно доцільним завданням
фармацевтичної науки.
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