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Проведено маркетингове дослідження ринку антитромботичних засобів групи В01 в 
Україні в 2021 році, представлене 112 зареєстрованими торговими назвами, в результаті 
чого дано кількісну оцінку співвідношення на фармацевтичному ринку асортименту 
торгових назв та лікарських форм, їхніх виробників, визначено лідерів країн-виробників 
імпортної продукції та субстанцій. Здійснено аналіз групи антитромботичних засобів за 
хімічною будовою діючих речовин для визначення основних фармакофорних фрагментів. 
Показано, що перспективи розроблення антитромботичних засобів переважно пов’язані зі 
створенням препаратів-генериків та нових лікарських форм, для яких досліджують 
біодоступність та результати комбінованої терапії. Також розробляють нові біоактивні 
сполуки та прототипи антитромботичних засобів як у світі, так і в Україні.   

Ключові слова: антитромботичні засоби; діюча речовина; асортимент лікарських 
засобів; дослідження ринку; лікарська форма; аналіз хімічної будови; перспективи розробки 
нових антитромботичних засобів. 

 

Вступ 
Тромбоз артерій та вен істотно впливає на 

загальну захворюваність та смертність. У всьому 
світі більш ніж 10 мільйонів смертей на рік спри-
чинені артеріальними тромботичними усклад-
неннями (ішемічний інсульт, хвороби серця та 
периферична гангрена) [1]. Тромбоцити є ключо-
вим протромботичним елементом при артері-
альному тромбозі, які утворюють агрегати, з’єд-
нані між собою фібрином. Щороку в усьому світі 
трапляється понад кілька мільйонів смертей, 
пов’язаних з венозною тромбоемболією [2], особ-
ливо збільшилася кількість випадків, пов’язаних 
з наслідками COVID-19 [3].    

Для терапії тромботичних станів та запо-
бігання їм у клінічній практиці використовують 
антитромботичні засоби. Протягом багатьох 
десятиліть аспірин (кислота ацетилсаліцилова) 
був першим препаратом вибору для лікування і 
профілактики тромбозів. Протягом десятиліть 

варфарин та гепарин також широко використо-
вувались у лікуванні. Однак з часом арсенал 
антитромботичних засобів значно розширився і у 
терапевтичну практику були введені альтерна-
тивні антитромбоцитарні препарати [4]. 

В умовах пандемії COVID-19 використання 
антитромботичних засобів залишається одним з 
пріоритетних підходів у терапії гемостатичних 
змін, спричинених коронавірусом [5]. Також неза-
мінною ця група препаратів залишається у ліку-
ванні захворювань серцево-судинної системи, та-
ких як гострий коронарний синдром, гостре пору-
шення мозкового кровообігу, миготлива аритмія, 
тромбози глибоких вен нижніх кінцівок тощо [6]. 

У зв’язку наявністю побічних ефектів у 
антитромботичних препаратів з боку  шлунково-
кишкового тракту та можливістю виникнення 
неконтрольованих крововиливів, їх використання 
у терапії часто обмежується для деяких категорій 
хворих. Тому, це спричиняє необхідність розроб-
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ки та пошуку нових субстанцій з антитромбо-
тичною дією з новим механізмом дії, які б були 
безпечніші та ефективніші. З кожном роком все 
більше нагромаджується науковообґрунтованих 
даних щодо механізмів дії, ефективності, сенер-
гізму та особливостей застосування для різних 
груп пацієнтів структурно-модифікованих та но-
вітніх субстанцій з антитромботичним ефектом 
[7]. 

Тому, з урахуванням викладеного вище, 
метою цієї роботи було провести аналіз ринку 
антитромботичних препаратів України у 2021 
році, представлених вітчизняними та зарубіж-
ними виробниками, визначити їх асортимент за 
складом діючої речовини та торгових назв (ТН), 
різномаїття лікарських форм та які з них 
найбільше представлені для конкретного препа-
рату на ринку України, визначити кількість віт-
чизняних виробників антитромботичних субстан-
цій, дослідити виробників субстанцій для вироб-
ництва антитромботичних лікарських засобів 
(ЛЗ). Також, метою дослідження стало вико-
ристання підходу аналізу антитромботичних 
засобів за хімічною будовою діючих речовин для 
визначення основних фармакофорних фрагментів 
та аналізу перспектив розроблення нових анти-
тромботичних засобів. 
 

Матеріали та методи досліджень 
Для оцінювання ринку вітчизняних та 

зарубіжних лікарських засобів використано ін-
формаційні ресурси Державного реєстру лікарсь-
ких засобів України [8] та Компендіум-онлайн 
[9]. Одержані дані опрацьовані методами марке-
тингового аналізу, систематизації, порівняння та 
узагальнення одержаної інформації. 

 
Результати досліджень та їх обговорення 
Антитромботичні засоби відповідно до 

АТХ-класифікації [9] поділяються на 7 основних 
підгруп (рис. 1), з яких найчисленнішими є під-
групи антиагрегантів та гепарину.   

На першому етапі дослідження було про-
ведено порівняльний аналіз асортименту фарма 

цевтичного ринку антитромботичних засобів в 
Україні у 2021 році за кількістю торгових назв, 
лікарською формою та субстанцією, представ-
лений вітчизняними та зарубіжними виробника-
ми (табл. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Класифікація антитромботичних засобів 
згідно АТХ-класифікації 

 

На основі аналізу отриманих даних з ін-
формаційних ресурсів Державного реєстру лікар-
ських засобів України [8] та Компендіум-онлайн 
[9] було визначено, що ринок антитромботичних 
засобів в Україні у 2021 році представлений 112 
препаратами, з яких 71 – зарубіжного та 41 − 
вітчизняного виробництва (табл. 1). Встановлено, 
що більшість, а саме 55.49 % на фармацев-
тичному  ринку займають торгові назви підгрупи 
B01A C Антиагреганти, 31.28 % −  B01A B Група 
гепарину, 8.7 % − B01A D Ферменти, 6.5 % − 
B01A F Прямий інгібітор фактора Ха, по 5.5 % та 
5.4 % − B01A E Прямі інгібітори тромбіну та 
B01A A Антагоністи вітаміну К, 2.2 % − B01A X 
Інші антитромботичні засоби (рис. 2).  
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Таблиця 1 
Порівняльний аналіз асортименту фармацевтичного ринку 

 антитромботичних засобів в Україні у 2021 році 
Кількість 

торгових назв 
ЛЗ 

Лікарська форма 
антитромботичного засобу 

Субстанція 
для виготовлення ЛЗ 

Діюча речовина 
антитромботичного 

засобу 

за
ру
бі
ж
не

 
ви
ро
бн
иц
тв
о 

ук
ра
їн
сь
ке

 
ви
ро
бн
иц
тв

о 

За
га
ль
на

 к
іл
ьк
іс
ть

 Л
З 

зарубіжного 
виробництва 

(країна) 

українського 
виробництва 

зарубіжного 
виробництва 

(країна) 

українського 
виробництва 

1 2 3 4 5 6 7 8 
B01A A  Антагоністи вітаміну К 

Феніндіон  – 1 1 – таблетки 1  
(Латвія) 

– 

Варфарин 3 1 4 таблетки 
(Австрія, 
Фінляндія, 
Латвія) 

таблетки 2  
(Індія) 

– 

Аценокумарол – – – – – – – 
  Всього 3 2 5   3  

B01A B Група гепарину 
Гепарин – 5 5 – гель, 

розчин для 
ін'єкцій, 
мазь 

8 
(Італія, Китай, 
Бразилія) 

– 

Антитромбін III 2 – 2 порошок для 
розчину для 
інфузій 

(Швеція) 

– – – 

Еноксапарин 2 2 4 – розчин для 
ін'єкцій  

2 
(Китай) 

– 

Дальтепарин 6 – 6 розчин для 
ін’єкцій 
(Бельгія) 

– – – 

Надропарин 2 2 4 розчин для 
ін’єкцій 

(Франція) 

розчин для 
ін’єкцій 

2 
(Китай) 

– 

Сулодексид 2 – 2 капсули м’які, 
розчин для 
ін’єкцій 
(Італія) 

– – – 

Беміпарин 6 – 6 розчин для 
ін’єкцій 
(Іспанія) 

– – – 

Пентосан 
полісульфат 

2 – 2 таблетки, 
розчин для 
ін’єкцій 

(Німеччина) 

– – – 

  Всього 22 9 31   14  
B01A C Антиагреганти 

Клопідогрел 11 
 

7 18 таблетки 
(Індія, Греція, 
Мальта, Китай, 
Франція, Ізраїль) 

таблетки 9 
(Китай) 

– 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тиклопідин 1 – 1 таблетки 
(Угорщина) 

– – – 

Кислота 
ацетилсаліцилова  

4 13 17 таблетки, 
таблетки 
шипучі, 
таблетки 
жувальні 

(Німеччина, 
Канада, 
Польща) 

таблетки 
 

1 
(Індія) 

– 

Дипіридамол – 5 5 – таблетки, 
розчин для 
ін'єкцій 

3 
(Італія, 
Китай) 

– 

Ілопрост 2 – 2 розчин для 
інгаляцій, 

концентрат роз-
чину для інфузій 

(Іспанія) 

– – – 

Ептифібатид 2 – 2 розчин для 
ін'єкцій, 
розчин для 
інфузій 

(Британія) 

– – – 

Трифлусал 1 – 1 капсули 
(Іспанія) 

– – – 

Празугрел 1 – 1 таблетки 
(Іспанія) 

– – – 

Цілостазол 2 2 4 таблетки 
(Польща) 

таблетки 
 

– – 

Тикагрелор 2 – 2 таблетки 
(Швеція) 

– – – 

Кангрелор 1 – 1 порошок для 
концентрату для 
розчину для 

ін’єкцій / інфузій 
(Німеччина) 

– – – 

Клопідогрел 
(комбінації) 

1 – 1 таблетки 
(Франція) 

– – – 

Кислота 
ацетилсаліцилова  
(комбінації) 

– – – – – – – 

Всього 28 27 55   13  
B01A D Ферменти 

Стрептокіназа 1 2 3 супозиторії 
ректальні 
(Польща) 

ліофілізат для 
розчину для 
ін’єкцій 

– – 

Альтеплазе 1 – 1 ліофілізат для 
розчину для 
ін’єкцій 

(Німеччина) 

– – – 

Урокіназа 2 – 2 порошок для 
розчину для 
ін’єкцій та 

інфузій (Корея) 

– – – 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Фібринолізин – – – – – – – 

Тенектеплаза 1 – 1 ліофілізат для 
розчину для 
ін’єкцій 

(Німеччина) 

– – – 

Комбинації 
(стрептокіназа і 
стрептодорназа) 

1 – 1 супозиторії 
ректальні 
(Польща) 

– – – 

 Всього 6 2 8     
В01А Е Прямі інгібітори тромбіну 

Дабігатрану 
етексилат 

5 – 5 капсули тверді 
(Німеччина) 

– – – 

Всього 5 – 5     
В01А F Прямі інгібітори фактора Ха 

Ривароксабан 4 – 4 таблетки 
(Німеччина) 

– – – 

Апіксабан 2 – 2 таблетки 
(США) 

– – – 

Всього 6 – 6     
B01A X Інші антитромботичні засоби 

Фондапарінукс 1 1 2 розчин для 
ін’єкцій 

(Франція) 

розчин для 
ін’єкцій 

 

– – 

Всього 1 1 2     
Загальна 
кількість ЛЗ 71 41 112     

 

5; 5%

31; 28%

55; 49%

8; 7%

5; 4%

6; 5% 2; 2%
B01A A  Антагоністи 
вітаміну К
B01A B Група гепарину

B01A C Антиагреганти

B01A D Ферменти

В01А Е Прямі інгібітори 
тромбіну
В01А F Прямі інгібітори 
фактора Ха
B01A X Інші 
антитромботичні засоби

 
Рис. 2. Відсоткове співвідношення кожної групи  
у загальній кількості антитромботичних ЛЗ 
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Рис. 3. Співвідношення за кількістю антитромботичних засобів зарубіжного та українського  
виробництва у групах за основними структурними та хімічними властивостями  

 
Проведений аналіз співвідношення за 

кількістю антитромботичних засобів закордон-
ного та українського виробництва у групі  
B01A за основними структурними та хімічними 
властивостями показав, що у підгрупах B01A C 
Антиагреганти, B01A A Антагоністи вітаміну К 
та B01A X Інші антитромботичні засоби анти-
тромботичні засоби представлені майже рівно-
значно або рівнозначно за кількістю ЛЗ, які 
виробляються в Україні та імпортуються на її 
територію. У підгрупах B01A B Група гепарину 
та B01A D Ферменти значно переважають 
закордонні виробники. Водночас для підгруп 
B01A E Прямі інгібітори тромбіну та B01A F 
Прямий інгібітор фактора Ха ЛЗ цієї групи 
представлені винятково імпортним асорти-
ментом на фармацевтичному ринку України 
(рис. 3). Порівняльний аналіз даних табл. 1 дав 

змогу встановити відсоткове співвідношення 
різних ЛФ, у загальній кількості анти-
тромботичних ЛЗ, представлених на ринку 
України. У результаті виявлено, що таблетки та 
розчини для ін’єкцій є найпоширенішими 
лікарськими формами, на які припадає 52 % та 
22 % всього асортименту ЛФ, відповідно. По 
6 % від загальної кількості ЛФ анти-
тромботичних засобів припадає на порошок для 
розчину для ін’єкцій та інфузій, ліофілізат для 
розчину для ін’єкцій та капсули. Такі ЛФ, як 
концентрат для розчину для інфузій (4 %) супо-
зиторії (2 %), гель та мазь (по 1 %) 
представлені найменше (рис. 4). Дослідження 
імпорту зарубіжних країн-виробників анти-
тромботичних засобів дало можливість кіль-
кісно оцінити їх співвідношення на фармацев-
тичному ринку України (рис. 5). Визначено, що 
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передові позиції виробників за ТН серед таких 
країн займають Німеччина (12) та Іспанія (10), 
далі за ними йдуть Бельгія (6), Франція (6), 
Польща (5) та Швеція (4). Серед німецьких 
виробників основними імпортерами продукції 
є бене-Арцнайміттель ГмбХ, Байєр 
Біттерфельд ГмбХ, Байєр АГ, Хальса Фарма 

ГмбХ та Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і 
Ко. КГ. В Іспанії головними виробниками-
постачальниками на ринок антитромботичних 
засобів в Україні є Рові Фарма Індастріал 
Сервісез, С. А., Рові Контракт Менюфек-
черінг, С. Л., Берлімед, С. А. та Лабораторіос 
Лесві, С. Л. 
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Рис. 4. Відсоткове співвідношення різних ЛФ  
у загальній кількості антитромботичних ЛЗ 

 

 
Рис. 5. Кількісне співвідношення виробництва антитромботичних засобів  

закордонними виробниками, представлених на фармацевтичному ринку України    
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Під час аналізу виробництва/імпорту суб-
станцій для одержання антитромботичних за-
собів на території України встановлено, що, на 
жаль, на вітчизняних виробництвах згідно з 
даними Державного реєстру ЛЗ України суб-
станції не виробляються (табл. 1). Натомість 
імпорт субстанцій від зарубіжних виробників 
представлений для деяких субстанцій діючих 
речовин з підгруп B01A A Антагоністи вітаміну 
К, B01A B Група гепарину та B01A C Анти-
агреганти (рис. 6), причому у двох останніх 
переважає Китай як головний імпортер. Переваж-
ними виробниками-постачальниками субстанцій в 

Україну є Хебей Чангшан Біокемікал Фар-
мас’ютикал Ко., Лтд., Янтаі Донгченг Біокемі-
калз Ко., Лтд., Чангзхоу Кіанхонг Біо-фарма Ко., 
Лтд., Донджінг Тіандонг Фармасьютікал Ко., 
Лтд, Хенгжоу Джуюан Джін Енджініерінг Ко., 
Лтд. 

На другому етапі роботи було зібрано 
інформацію на основі інформаційного ресурсу 
Держреєстру ЛЗ України про торгові назви 
антитромботичних засобів, представлених  
на ринку України, відповідно до кожної 
діючої речовини з відповідної групи B01A 
(табл. 2). 

 

 
 

Рис. 6. Кількісне співвідношення закордонних країн-виробників субстанцій  
для виробництва антитромботичних засобів в Україні у 2021 році      

Таблиця 2 
Торгові назви антитромботичних засобів за діючою речовиною 

Торгова назва антитромботичного засобу* Діюча речовина антитромботичного 
засобу зарубіжного виробництва українського виробництва 

1 2 3 
B01A A  Антагоністи вітаміну К 

Феніндіон – Фенілін-Здоров’я 

Варфарин Варфарин Нікомед, 
Варфарекс, Варфарин Оріон 

Варфарин-ФС 

B01A B Група гепарину 
Гепарин – Гепарин-Індар, Гепарин-Біолік, 

Гепарин-Дарниця, 
Гепарин-Новофарм, 
Гепарин-Фармекс 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 

Антитромбін III Атенатив – 
Еноксапарин Клексан, Клексан 300, 

Новопарин 
Фленокс, 

Еноксапарин-Фармекс 
Дальтепарин Фрагмін – 
Надропарин Фраксипарин Надропарин-Фармекс 

Сулодексид Вессел Дуе Ф – 
Беміпарин Цибор – 
Пентосан полісульфат Пентосан полісульфат SP 54 – 

B01A C Антиагреганти 
Клопідогрел Клопідогрель-Санофі, 

Медогрель, Клодія, 
Плавікс, Плагрил, 
Фламогрель, Агрель 

Нугрел, Зилт, 
Онеклапз, Плазеп 

Платогріл, Атерокард, 
Клопідогрел-Тева, 

Тромбонет, Атрогрел, 
Клопідогрель ДЗ ДНЦЛЗ, 
Клопідогрель-Фармекс, 
Тромбонет Фармак 

Тиклопідин Іпатон Egis – 

Кислота ацетилсаліцилова  Акард, 
Асафен, 

Аспірин кардіо, 
Тромбо АСС 

Лоспирин, Ацекор кардіо, 
Кардіомагніл, 

Кардіомагніл форте, 
Магнікор, Магнікор форте, 

Кардісейв фармак, Аск, Аспенорм, 
Тромболік-Кардіо 

Дипіридамол – Дипіридамол 
Ілопрост Вентавіс, Іломедін – 
Ептифібатид Інтегрилін, Унігрілін  – 
Трифлусал Дісгрен – 
Празугрел Саграда – 
Цілостазол Плетол СЕМ Плестазол 
Тикагрелор Брилінта – 
Кангрелор Кенгрексал – 
Клопідогрел (комбінації) Коплавікс – 

B01A D Ферменти 
Стрептокіназа СК-СД, Стрептокіназа-

Стрептодорназа 
Стрептокіназа-Біофарма, 

Фармакіназа 
Альтеплазе Актилізе – 
Урокіназа Урокіназа Медак – 
Тенектеплаза Металізе – 
Комбинації (стрептокіназа і 
стрептодорназа) 

Дістрептаза 
– 

В01А Е Прямі інгібітори тромбіну 
Дабігатрану етексилат Прадакса – 

В01А F Прямі інгібітори фактора Ха 
Ривароксабан Ксарелто  – 
Апіксабан Еліквіс – 

B01A X Інші антитромботичні засоби 
Фондапарінукс Арикстра Фрелсі 

• Різні дозування не враховувалися 
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На третьому етапі досліджень був прове-
дений аналіз діючих речовин антитромботичних 
засобів за хімічною будовою для визначення 
основних фармакофорних фрагментів, які висту-
пають маркерами прояву антитромботичної 
активності (табл. 3).  

Підгрупа B01A A Антагоністи вітаміну К 
представлена двома похідними ілідендіонової та 
хроменової будови, для яких спільним фраг-
ментом у молекулі є фенільний залишок.  

У підгрупі B01A B Група гепарину 
Гепарин, Еноксапарин, Дальтепарин, Надропарин  

та Беміпарин складаються з залишків глікоза-
міноглікана змішаної полісахаридної природи, 
заміщеного сульфуровмісним замісником (сульфо-
групою або сульфонатною) з різною молекулярною 
масою. Близьким до гепаринових похідних є 
Пентосан полісульфат, який за хімічною будовою є 
сульфатованим пентозилполісахаридом, заміщеним 
натрій сульфонатними групами. Діюча речовина 
Сулодексид вирізняється на фоні гепаринових 
сполук цієї підгрупи і містить у своїй структурі 
фрагменти пурину та тетрагідрофурану, з’єднані 
між собою через імідазольний атом азоту.  

 
Таблиця 3 

Аналіз за хімічною будовою антитромботичних засобів, представлених  
на фармацевтичному ринку України у 2021 році** 

Підгрупа 
антитромботичних 

засобів 

Діюча речовина антитромботичного засобу / 
структура діючої речовини 

1 2 

B01A A  Антагоністи 
вітаміну К 

Феніндіон 

 

 Варфарин 

 
Гепарин 

 

Еноксапарин 
 

 

Сулодексид 

 

Дальтепарин 
 

 

B01A B 
Група гепарину 

Пентосан полісульфат 

 

Надропарин 
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Продовження табл. 3 

1 2 
 

Беміпарин 
 

 

 
B01A C Антиагреганти 

 
 
 

Клопідогрел 

 

Тиклопідин 
 

 

Кислота ацетилсаліцилова  
 

 

Ілопрост 

 
Дипіридамол 
 

 

Ептифібатид 

 
Трифлусал 

 

Празугрел 

 
Тикагрелор 

 

Цілостазол 

 

B01A C Антиагреганти 
(продовження) 

 

Кангрелор 
 

 

В01А Е 
Прямі інгібітори тромбіну 

Дабігатрану етексилат 
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Продовження табл. 3 
1 2 

В01А F  
Прямі інгібітори 
фактора Ха 

Ривароксабан 

 

Апіксабан 

 

B01A X 
Інші антитромботичні 

засоби 
 Фондапарінукс 

 
 ** Будова підгрупи B01A D Ферменти та Антитромбіну III не показана внаслідок складної білкової природи 
 
Серед підгрупи B01A C Антиагреганти 

наявні представники різних хімічних класів. 
Зокрема, молекули Клопідогреля, Тиклопідина та 
Празугрела містять хлоро(фторо)фенільний зали-
шок, який поєднаний з тієно[3,2-с]піридиновим 
фрагментом через метиленовий місток або його 
функціоналізований карбонілвмісним замісником 
аналог. Кислота ацетилсаліцилова та її трифтор-
метиленовмісний аналог Трифлусал є представ-
никами карбоциклічних сполук, у своїх моле-
кулах вони містять феніленове ядро, функціо-
налізоване карбоксильним та ацетилоксильним 
залишками. Ілопрост основним структурним еле-
ментом у своїй молекулі містить 
біцикло[3.3.0]октанове ядро, функціоналізоване 
лінійними алкільними замісниками. Представ-
никами нітрогеновмісних гетероциклічних похід-
них є: Дипіридамол − піримідо[5,4-d]піриміди-
нової будови, Тикагрелор − [1,2,3]триазоло[4,5-
d]піримідинової структури та його структурно 
модифікований аналог Кангрелор. У молекулі 
Дипіридамолу основний фармакофор симетрично 
функціоналізований двома залишками піпери-
дину та діетаноламіну. Також до N-гетеро-
циклічних сполук можна віднести Цілостазол − 
тетразольну похідну, в якій положення 5 циклу 
заміщене бутокси-3,4-дигідро-2(1Н)-хіноліноно-
вим фрагментом. До представників нітрогено- та 
сульфуровмісних сполук у підгрупі B01A C 
зараховують Ептифібатид, молекула якого за 
хімічною будовою є циклічним дисульфідом, 
ланками якого виступають амінокислотні залиш-
ки, серед яких наявні піролідиновий та індольний 
фрагменти.  

Дабігатрану етексилат є єдиним представ-
ником групи В01А Е Прямих інгібіторів тромбіну 
і за своєю структурою його також можна зара-
хувати до нітрогеновмісних похідних. Зокрема, у 
його молекулі поєднані бензімідазольний, кар-
боксамідопіридиновий та карбамімідоїльний 
залишки.  

У підгупі В01А F Прямих інгібіторів фак-
тора Ха Апіксабан можна розглядати як нітро-
геновмісну гетероциклічну похідну 1Н-піра-
золо[3,4-с]піридин-3-карбоксаміду, заміщену че-
рез піперидиновий атом азоту оксопіперидиніл-
фенільними замісником, тоді як біля піразоль-
ного атому азоту містить метоксифенільний зали-
шок.  Ривароксабан можна зарахувати до N,S,O-
вмісних гетероциклічних сполук, у молекулі якої 
поєднані залишки хлоротіофену, оксазолідину та 
оксоморфоліну, причому між останніми двома 
присутній феніленовий фрагмент. 

Фондапарінукс є єдиним представником 
субстанцій з підгрупи B01A X Інших антитром-
ботичних засобів. За хімічною будовою він є 
синтетичним пентасахаридним похідним низько-
молекулярних гепаринів, у структурі яких при-
сутні аміносульфонатні та сульфонатні заміс-
ники.  

Провівши маркетинкове дослідження рин-
ку антитромботичних засобів в Україні та аналіз 
діючих речовин за хімічною будовою, логічним 
постає питання щодо перспектив пошуку та 
розробки новітніх та генеричних препаратів з 
антитромботичними властивостями, як в Україні, 
так і у світі. На цьому етапі медична спільнота 
зорієнтована передусім на вирішення проблем 
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терапії різних патологій серцево-судинної сис-
теми хворих, для чого групи науковців та 
фармацевтичних технологів світу працюють над 
розширенням асортименту наявних лікарських 
форм на основі відомих діючих речовин з 
антитромботичною дією [4], вивчають їх біодос-
тупність [10], взаємодії з іншими лікарськими 
засобами [11]. Прикладами нових антитром-
ботичних субстанцій, які перебувають на різних 
стадіях клінічних досліджень, є Idrabiotaparinux 
(рис. 7), розроблений Sanofi-Aventis, котрий 
структурно подібний до Фондапарінукса і має 
механізм дії непрямого інгібітора фактора Ха 
[12], AZD6482, GSK2636771 – інгібітори PI3Kβ 
(І фаза досліджень), Revacept, ACT017 – 
інгібітори тромбоцитів GP VI (ІІ фаза 
досліджень), Isoquercetin, HPW-RX40 – інгібітор 
протеїндисульфідізомерази (ІІ фаза досліджень), 
Caplacizumab – інгібітор рецепторів тромбоцитів 
глікопротеїну Ib-IX-V (пройшов клінічні 
дослідження) [4, 13]. Низка розробок перебуває 
на доклінічних дослідженнях як прототипи нових 
антитромботичних засобів [4, 5]. 

 

 
Рис. 7. Структура антитромботичної субстанції 

Idrabiotaparinux 
 

Крім того, у світі групи науковців постійно 
працюють над пошуком нових антитромбо-
тичних сполук як синтетичного, так і природного 
походження [5, 14]. 

Ведуться розробки по створенню комбі-
нованих антитромботичних засобів замість 
використання сукупності окремих препаратів. 
Таким прикладом є зареєстрований в Україні 
препарат КОПЛАВІКС виробника Санофі Вінт-
роп Індастріа (Франція) у формі таблеток, актив-
ними речовинами в якому є Клопідогрель (75 мг) 
та Кислота ацетилсаліцилова (75 мг), котрі мають 
різні механізми дії [8].   

В Україні також ведуться розробки нових 
лікарських форм для відомих діючих речовин, 
також проводяться дослідження з пошуку нових 

біоактивних сполук з антитромботичною дією. 
Зокрема, у 2020 році на основі діючої речовини 
Клопідогрель розроблено склад та технологію 
одержання ректальних супозиторіїв антиагре-
гатної дії [15]. В Інституті молекулярної біології 
та генетики НАН України у 2021 році прово-
дяться науково-дослідні роботи зі створення про-
тотипу лікарського препарату «Антитромботич-
ний засіб калікс[4]арен С-145» та його доклінічні 
дослідження, який за хімічною будовою є натрі-
євою сіллю калікс[4]арен-тетраметиленбіс-
фосфонової кислоти [16]. У Національному уні-
верситеті «Львівська політехніка» група нау-
ковців також працюють над розробкою нових 
сполук з антитромботичним ефектом, серед яких 
вже є визначені перспективні об’єкти тіосуль-
фонатної та дитіокарбаматної будови для поглиб-
лених фармакологічних досліджень [17–19].  

 
Висновки 

У результаті комплексного дослідження 
ринку антитромботичних засобів в Україні в 
2021 році встановлено, що загальна кількість 
торгових назв становить 112, з яких 63 % 
припадає на лікарські засоби закордонного 
виробництва і лише 37 % – вітчизняного. Вста-
новлено, що передові позиції за асортиментом 
торгових назв серед закордонних виробників 
займають такі країни, як Німеччина, Іспанія, 
Бельгія, Франція, Польща та Швеція. Серед 
німецьких виробників основними імпортерами 
продукції є бене-Арцнайміттель ГмбХ, Байєр 
Біттерфельд ГмбХ, Байєр АГ, Хальса Фарма 
ГмбХ та Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко. 
КГ. В Іспанії головними виробниками-поста-
чальниками на ринок антитромботичних засобів 
в Україні є Рові Фарма Індастріал Сервісез, С.А., 
Рові Контракт Менюфекчерінг, С.Л., Берлімед, 
С.А. та Лабораторіос Лесві, С.Л. 

Показано, що найбільше на фармацевтич-
ному ринку представлено торгових назв підгрупи 
B01A C Антиагреганти (55.49 %) та B01A B 
Група гепарину (31.28 %). Причому у першій 
підгрупі антитромботичні засоби представлені на 
фармацевтичному ринку українськими вироб-
никами майже рівноцінно з зарубіжними поста-
чальниками. Головними вітчизняними вироб-
никами антиагрегантів є Кусум, Київський віта-
мінний завод, Тева Україна, Фармак, Борща-
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гівський хіміко-фармацевтичний завод та Фар-
мекс Груп. Найменш численними є представники 
підгруп B01A A  Антагоністи вітаміну К (5.5 %), 
В01А Е Прямі інгібітори тромбіну (5.4 %), В01А 
F Прямі інгібітори фактора Ха (6.5 %), B01A X 
Інші антитромботичні засоби (2.2 %). Для 
підгруп B01A E Прямі інгібітори тромбіну та 
B01A F Прямий інгібітор фактора Ха ЛЗ анти-
тромботичні засоби представлені виключно 
імпортним асортиментом. 

Аналіз ринку виробництва субстанцій для 
одержання антитромботичних засобів показав, 
що, на жаль, в Україні не виробляється жодна з 
них. У той час для трьох підгруп B01A A 
Антагоністи вітаміну К, B01A B Група гепарину 
та B01A C Антиагреганти в Україну ввозяться 
порошки (субстанції) з таких країн, як Латвія, 
Індія, Італія, Бразилія та Китай, причому остання 
країна імпортує найбільше і на неї припадає 68 % 
(19 субстанцій).  

Дослідження асортименту лікарських форм 
у групі  B01 показало, що таблетки (52 %) та 
розчини для ін’єкцій (22 %) є найпоширенішими 
лікарськими формами. Аналіз торгових назв за 
виробниками показав, що для українських вироб-
ників існує ніша для імпортозаміщення та роз-
робки генеричних препаратів у підгрупі B01A B 
Група гепарину на основі діючих речовин 
Антитромбін III, Дальтепарин, Сулодексид, Бемі-
парин, Пентосан полісульфат, у підгрупі B01A C 
Антиагрегантів − Тиклопідин, Ілопрост, Епти-
фібатид, Трифлусал, Празугрел, Тикагрелор, 
Кангрелор, Клопідогрел (комбінації), для під-
групи B01A D Ферменти − Альтеплазе, Уро-
кіназа, Тенектеплаза, Комбинації (стрептокіназа і 
стрептодорназа), для підгруп В01А Е Прямі 
інгібітори тромбіну та В01А F Прямі інгібітори 
фактора Ха − Дабігатрану етексилат, Рива-
роксабан та Апіксабан. 

Аналіз за хімічною будовою антитромбо-
тичних засобів виявив, що основними фармако-
форними фрагментами є нітрогеновмісні гетеро-
циклічні структури − тієно[3,2-с]піридин, піри-
мідо[5,4-d]піримідин, тетразол, бензімідазол, піра-
золо[3,4-с]піридин, функціоналізовані карбо- та 
гетероциклічними залишками (феніл, карбо-
ксамідопіридин, карбамімідоїл), а також полі-
сахаридні структури, заміщені сульфогрупою. Ці 
дані дають змогу науково оцінити напрямки для 

майбутніх структурних модифікацій з метою 
створення нових сполук з антитромботичною дією. 

Показано, що перспективи розробки анти-
тромботичних засобів переважно пов’язані зі 
створенням препаратів-генериків та нових лікар-
ських форм, для яких досліджуються біодоступ-
ність та результати комбінованої терапії. Також 
проводяться розробки нових біоактивних сполук 
та прототипів антитромботичних засобів як у світі, 
так і в Україні. 
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RANGE OF ANTITHROMBOTIC AGENTS: 

ANALYSIS OF THE MARKET, CHEMICAL STRUCTURE AND PROSPECTS  
FOR THE CREATION OF NEW DRUGS 

 
Marketing research of the market of antithrombotic agents of the B01 group in Ukraine in 2021, 

represented by 112 registered trade names, was carried out. A quantitative assessment of the ratio on the 
pharmaceutical market to the assortment of pharmaceutical products and dosage forms, and their 
manufacturers are given. The leaders of the countries-producers of imported products and substances are 
determined. The analysis of a group of antithrombotic agents using the chemical structure of active 
substances is carried out to determine the main pharmacophore fragments and the prospects for developing 
new antithrombotic agents. It has been shown that the prospects for the development of antithrombotic 
agents are mainly associated with the creation of generic drugs and new dosage forms for which the 
bioavailability and results of combination therapy are being studied. In addition, new bioactive compounds 
and prototypes of antithrombotic agents are being developed, both in the world and in Ukraine. 

Key words: antithrombotic agents; active substance; range of medicines; market research; dosage 
form; analysis of chemical structure; prospects for the development of new antithrombotic drugs. 

 


