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Проведено маркетинговий аналіз фармацевтичного ринку лікарських засобів – похід-
них 9,10-антрахінону. Показано, що на ринку України асортимент цих препаратів сформова-
ний переважно лікарськими засобами закордонного виробництва, лідерами якого є країни-
виробники Австрія, Італія, Німеччина та Індія. Визначено, що більшість антрахінонвмісних 
лікарських препаратів представлена засобами для лікування онкологічних захворювань різ-
них типів та посилення перистальтики кишечника. Встановлено, що в Україні виробництвом 
трьох протипухлинних субстанцій займається ТОВ “Сінбіас Фарма”. Вітчизняними виробни-
ками препаратів на основі антрахінонвмісної лікарської рослинної сировини є ПрАТ “Ліктрави” 
та ПрАТ Фармацевтична фабрика “Віола”, а виробниками глікозидів сени – АТ “Лубни-
фарм”, ТОВ “Тернофарм” та Фармацевтична компанія “Здоров’я”. Основними лікарськими 
формами лікарських засобів – похідних 9,10-антрахінону є ін’єкційні розчини, ліофілізати, 
таблетки та капсули тверді. 
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Вступ 

Похідні 9,10-антрахінону (рис. 1) є одним із 
важливих класів карбоциклічних хінонів, які з 
давніх часів посіли чільне місце завдяки широ-
кому практичному використанню. Серед них є 
представники як природного, так і синтетичного 
походження.  

 

 
Рис. 1. Заміщений 9,10-антрахінон 

 
Антрахінонвмісні рослини, такі як, напри-

клад жостер, крушина, ревінь, відомі використан-
ням у народній медицині вже понад 4000 років. 
Близько 700 похідних антрахінону виявлено в 

рослинах, лишайниках і грибах; 43 вже виділені та 
описані з культур грибів [1]. Антрахінони та їх по-
хідні, що утворюються у вигляді вторинних мета-
болітів, у рослинах, лишайниках та грибах трапля-
ються або у вільній формі, або у вигляді глікозидів 
[2]. Синтетичні похідні 9,10-антрахінону також 
завоювали позиції біологічно активних сполук та 
збагатили арсенал потеційних діючих субстанцій 
для розроблення лікарських препаратів [3]. Серед 
них виявлено перспективні ефективні сполуки, 
насамперед із протипухлинною активністю [4–6], 
а також визначено речовини з антибактеріальною, 
протигрибковою, противірусною, протизапаль-
ною, антиоксидантною, антигіпертензивною, 
антидіабетичною, ноотропною, антитромботич-
ною, нейропротекторною, антималярійною дією 
[3, 4, 7–11]. Тривають клінічні дослідження  
деяких амінопохідних 9,10-антрахінону (рис. 2) із 
метою подальшого впровадження їх у медичну 
практику хіміотерапії раку [12]. 
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Рис. 2. Амінопохідні 9,10-антрахінону,  

які використовують у клінічних дослідженнях  
як протипухлинні препарати 

 
Враховуючи потужний біологічний по- 

тенціал похідних 9,10-антрахінону та перспективи 
застосування сполук цього класу як лікарських 
препаратів, цікавим є дослідження щодо досяг-
нень з упровадження цих речовин у виробництво 
та клінічну практику як в Україні, так й за кордо-
ном. 

Мета дослідження – провести комплексний 
аналіз ринку вітчизняних та зарубіжних лікарсь-
ких препаратів, які містять похідні 9,10-антрахі-
нону як активні фармацевтичні інгредієнти, та ви-
значити їх асортимент, основні напрями застосу-
вання, лікарські форми, яким надають перевагу, та 
їх різномаїття для використання у терапії, а також 
встановити кількість вітчизняних виробників суб-
станцій для виробництва препаратів на основі по-
хідних 9,10-антрахінону. 
 

Матеріали та методи досліджень 
Для оцінювання ринку вітчизняних та зару-

біжних лікарських засобів використано інформа-
ційні ресурси Державного реєстру лікарських за-
собів України [13], АТX-класифікації [14, 15], 
Компендіум-онлайн [15], Ліки Контроль [16],  
DrugBank Online [17], Drugs.com [18]. Одержані 
дані опрацьовано методами узагальнення, систе-
матизації та порівняння. 

 
Результати досліджень та їх обговорення 

Серед протипухлинних препаратів – амі-
нопохідних 9,10-антрахінону на фармацевтич-
ному ринку як України, так й інших країн родона-
чальником цього класу сполук є Мітоксантрон 

(фармакотерапевтична група: Антинеопластичні 
засоби. Антрацикліни та споріднені сполуки. Код 
АТX L01D B07 [15]) (рис. 3) розроблено у 70-ті 
роки минулого століття та схвалено до застосу-
вання у медичній практиці у США у 1987 р. [19]. 
Нині його широко використовують у світовій ме-
дичній практиці для лікування метастатичного 
раку молочної залози, неходжкінської лімфоми, 
гострого мієлоїдного лейкозу у дорослих, у комбі-
нованій терапії індукції ремісії за бластного кризу 
під час лікування хронічної мієлоїдної лейкемії, у 
комбінації із кортикостероїдами для паліативного 
лікування прогресуючого гормонрезистентного 
раку передміхурової залози, для лікування пацієн-
тів із високою активністю рецидивуючого розсія-
ного склерозу [20]. 

 

 
Рис. 3. Мітоксантрон 

 
На ринку лікарських засобів України  

Мітоксантрон представлений під назвами: 
МІТОКСАНТРОН “ЕБЕВЕ” (виробник – ЕБЕВЕ 
Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрія) у вигляді  кон-
центрату для розчину для інфузій, 2 мг/мл по 5 мл 
(10 мг) або по 10 мл (20 мг) у флаконі; 
МІТОКСАНТРОНУ ГІДРОХЛОРИД (виробник – 
Сінтезія, а.с., Чеська Республіка) у вигляді по-
рошку (субстанції) у флаконах із темного скла для 
фармацевтичного застосування МІТОКСАНТРОНУ 
ГІДРОХЛОРИД (виробник – Чонгкінг Кейрлайф 
Фармасьютікал Ко., Лтд., Китай) у вигляді по-
рошку (субстанції) у подвійних поліетиленових 
пакетах для фармацевтичного застосування 
[13, 15]. 

У США Мітоксантрон відомий під торгове-
льною маркою Novantrone (Immunex Corporation), 
в Австралії – як Mitozantrone (Pfizer), обидва ви-
робники випускають препарат в ін’єкційній формі 
[17, 18]. 

Представником гідроксипохідних 9,10-ан-
трахінону є Діацереїн (фармакотерапевтична 
група: Нестероїдні протизапальні та протиревма-
тичні засоби. Код АТС  М01А Х21 [15], рис. 4) – 
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протизапальна субстанція, яка внесена до Держре-
єстру лікарських засобів у вигляді порошку (субс-
танції) у пакетах подвійних поліетиленових для 
виробництва нестерильних лікарських форм (ви-
робник – Амі Лайфсайенсіз Пвт. Лтд., Індія) [13]. 
Це напівсинтетичний препарат, який розробили 
науковці компанії “TRB Ltd Swiss” [20]. Клінічні 
дослідження проведено у 1980 р., проте внаслідок 
частих побічних ефектів клініцисти обмежили 
його застосування [20]. Сьогодні його застосу-
вання дозволено в Україні, деяких країнах ЄС (Іс-
панії, Греції, Португалії, Італії, Чехії, Словаччині, 
Австрії та Франції),  Китаї, Індії, Ізраїлі, Туреч-
чині та інших країнах Азії, у країнах СНД [17, 18].  

Діацереїн проявляє протизапальну,  аналге-
тичну, хондропротекторну, антипіретичну актив-
ність та використовується для лікування ревма-
тичних захворювань суглобів (остеоартритів, остео-
артрозів, зокрема коксартрозів і гонартрозів) [15].  
 

 
Рис. 4. Діацереїн 

 
На ринку України Діацереїн продається під 

торговельними назвами ФЛЕКЦЕРИН (виробник – 
Київський вітамінний завод) ДІАМАКС (виробник – 
ТОВ “Фармекс Груп”, Україна); ОРЦЕРИН (ви-
робник – Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія); 
АРТРОДАР (виробник – ТРБ Фарма С.А., Аргенти-
на); ХОНДРОЦЕРИН (виробник – Мепро Фарма-
сютікалз Пвт. ЛтД., Індія) Всі виробники випуска-
ють препарат у вигляді капсул твердих по 50 мг у 
блістері, по 30 капсул [13].  

В Іспанії Діацереїн випускають під торговель-
ними марками Galaxdar (виробник – Lacer), у 
Греції – Inflabion,  Idealite та Myobloc (виробники – 
Rafarm, Help, Genepharm), у Франції – Diacéréine 
Cristers, Diacéréine Zentiva, Diacéréine EG (виробни-
ки – CristerS, Sanofi-Aventis, EG Labo), в Ізраїлі – 
Diatrim, Diacerein Teva (виробники – Trima, Teva). 
Найбільша кількість виробників (> 20) препаратів 
на основі діацереїну в Індії [17, 18].  

Ще одним преставником гідроксипохідних 
9,10-антрахінону є Дантрон (рис. 5). У Держреєстрі 

лікарських засобів Україні Дантрон ні як субстанція, 
ні препарати на його основі не зареєстровані. 

 

 
Рис. 5. Дантрон 

 
У США Дантрон не використовують, оскіль-

ки він вважається канцерогеном [21]. У Великобри-
танії його вважають можливим канцерогеном, 
тому обмежили його використання для пацієнтів, 
у яких вже діагностовано термінальний рак. Пере-
важно застосовується у паліативній допомозі для 
протидії запоровим ефектам опіоїдів [17]. У Вели-
кобританії та Канаді випускався під назвою 
“Дантрон” у вигляді таблеток, капсул та розчину. 
За міжнародним кодом АТХ-класифікації нале-
жить до: A06AB03 Контактні проносні засоби.  
Дантрон та A06AB53 Дантрон у комбінації з  
іншими препаратами [14]. Цю субстанцію у вигляді 
лікарського препарату використовують у деяких 
країнах Азії [17]. 

Серед анельованих похідних 9,10-антрахі-
нону головні позиції займають антрациклінові 
сполуки. Першим представником цих речовин є 
Даунорубіцин (фармакологічна група: Антрацик-
ліни та споріднені сполуки Код АТХ L01DB02, 
рис. 6) [15], який відомий ще з 60-х років мину-
лого століття [22]. Він має виражену протипух-
линну дію і застосовується для лікування гострого 
мієло- і лімфолейкозу [15, 16]. 

Даунорубіцин в Україні представлений та-
кими торговельними марками: ДАУНОБЛАСТИНА 
(виробник – Актавіс Італія С.п.А., Італія) у вигляді 
порошку та розчинника для розчину для ін’єкцій, 
20 мг, по 1 флакону разом із 1 ампулою розчинника 
в картонній упаковці;  ДАУНОЛ (виробник – Венус 
Ремедіс Лімітед, Індія) у вигляді ліофілізату для 
розчину для ін’єкцій [13].  

Широко відомий під назвою Cerubidine (ви-
робник – Teva Pharmaceuticals USA, Inc., США) у 
вигляді порошку для внутрішньовенних ін’єкцій 
(20 мг) та розчину для внутрішньовенного вве-
дення (5 мг/мл). Крім того, на міжнародному 
ринку даунорубіцин наявний під торговель-
ними назвами DaunoXome, Daunocine, Daunimycin, 
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Daunorubitec, Daunoside, Nourubin. Всі препарати 
виробляють для ін’єкційного введення [17, 18]. 

 

 
Рис. 6. Даунорубіцин 

 
На основі структурної модифікації Даунору-

біцину одержано й інші протипухлинні засоби ан-
трациклінової природи (рис. 7): Доксорубіцин (1), 
Ідарубіцин (2), Епірубіцин (3), Валрубіцин (4). Всі 
вони також належать до фармакологічної групи: 
Антрацикліни та споріднені сполуки. Код АТХ 
L01DB [15].  

На українському фармацевтичному ринку 
Доксорубіцин (код АТХ L01D B01) [15] прода-
ється під назвами: АДРИБЛАСТИН ШВИДКО-
РОЗЧИННИЙ (виробник – Актавіс Італія С.п.А., 
Італія) у формі ліофілізованого порошку для інфузій, 
10 мг флакон із розчинником в ампулах по 5 мл та 
ліофілізованого порошку для інфузій 50 мг фла-
кон; ДОКСОРУБІЦИН “ЕБЕВЕ” (виробник – 
Sandoz) у формі концентрату для розчину для  
інфузій 10 мг флакон 5 мл та 50 мг флакон 25 мл, 
(виробник – Ebewe) у вигляді концентрату для 
розчину для інфузій 100 мг флакон 50 мл та 200 мг 
флакон 100 мл;  ДОКСОРУБІЦИН АМАКСА (ви-
робник – Cтадафарм ГмбХ, Німеччина) у формі 
розчину для ін’єкцій 2 мг/мл флакон 5 мл та 25 мл 
у картонній коробці; ДОКСОРУБІЦИН-ВІСТА 
(виробники – Актавіс Італія С.п.А., Італія та  
Сіндан Фарма С.Р.Л., Румунія) у формі концент-
рату для розчину для інфузій 10 мг флакон 5 мл/ 
50 мг флакон 25 мл/100 мг флакон 50 мл; ДОКСО-
РУБІЦИН-ТЕВА (виробник – Фармахемі Б.В., 
Нідерланди) у формі концентрату для розчину для 
інфузій 10 мг флакон 5 мл та 50 мг флакон 25 мл; 
ДОПОЛО (виробник – Натко Фарма Лімітед, 
Індія) у вигляді концентрату для розчину для  
інфузій 2 мг/мл флакон 10 мл та 2 мг/мл флакон 
25 мл [13].  

В Україні субстанцію Доксорубіцину виробляє 
ТОВ “Сінбіас Фарма” [13]. 

  (1) 
 

 (2)  
 

   (3)  
 

 (4) 

Рис. 7.  Похідні Даунорубіцину 
 

На міжнародному ринку Доксорубіцин 
відомий під такими торговельними марками: 
Adriamycin, Rubex, Caelyx, Myocet, Cardia, Dobicin, 
Tevadox, Doxil та ін. [17, 18]. Всі препарати ви-
робляють для довенного застосування для ліку-
вання лімфобластного лейкозу, саркоми м’яких 
тканин, остеогенної саркоми, саркоми Юінга, 
раку молочної залози, раку щитовидної залози, 
пухлини Вільмса, нейробластоми, раку сечового 
міхура, раку шлунка, раку яєчників, лімфограну-
лематозу, неходжкінської лімфоми, трофоблас-
тичних пухлин, раку яєчника, саркоми Капоші 
[15, 16]. 
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Ідарубіцин (код АТХ L01D B06) [15] в  
Україні представлений такими препаратами:  ІДА-
РУБІЦИН ЕБЕВЕ (виробник – ЕБЕВЕ Фарма 
Гес.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрія) у формі концентрату 
для розчину для інфузій, 1 мг/мл по 5 мл (5 мг) або 
10 мл (10 мг) у флаконі; ЗАВЕДОС (виробник – 
Актавіс Італія С.п.А., Італія) у вигляді ліофілізату 
для розчину для інфузій 5 мг флакон та капсул 
10 мг флакон [13]. Крім того, субстанцію Ідарубі-
цину у формі порошку виробляє в Україні Това-
риство з обмеженою відповідальністю “Сінбіас 
Фарма” [13]. Ліофілізат Ідарубіцину для довенного 
введення використовують у терапії першої лінії 
для індукції ремісії у дорослих із гострим не- 
лімфобластні лейкозом або гострим мієлобластним 
лейкозом у нелікованих хворих, а також за реци-
дивів або у резистентних випадках; як терапію 
другої лінії за гострих лімфобластних лейкозів  
у дорослих і дітей [15, 16]. Ідарубіцин у формі 
капсул застосовують для індукції ремісії у хворих 
із гострим нелімфобластним лейкозом, а також за 
рецидивів або у резистентних випадках, коли з 
будь-якої причини неможливе довенне введення 
препарату, а також для лікування пізніх стадій 
раку молочної залози після неефективної хіміоте-
рапії препаратами першої лінії [15–18]. 

Ідарубіцин на закордоних фармацевтичних 
ринках представлений під назвами Idamycin та 
Idamycin PFS в ін’єкційній формі (у США вироб-
ляють Teva Pharmaceuticals USA, Inc.Fresenius 
Kabi USA, LLC), в Канаді – під назвою Idamycin – 
Cap у формі капсул по 5/10/25 мг, Idarubicin, 
Idarubicin Hydrochloride для ін’єкційного вве-
дення, Idamycin Pws, Idamycin Powder – порошку 
для розчину [17, 18]. 

Епірубіцин (код АТХ L01D B03) [15] на 
ринку вітчизняних лікарських препаратів представ-
лений під торговельними назвами: ЕПІРУБІЦИН 
“ЕБЕВЕ” (виробник – ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. 
Нфг. КГ., Австрія) у формі концентрату для роз-
чину для інфузій, 2 мг/мл по 5 мл (10 мг), або по 
25 мл (50 мг), або по 50 мл (100 мг), або по 100 мл 
(200 мг) у флаконі; ЕПІРУБІЦИН МЕДАК (вироб-
ник – Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціаль-
препарате мбХ, Німеччина) у вигляді розчину для 
ін’єкцій, 2 мг/мл, по 5 мл, 10 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл 
у флаконі; ЕПІРУБІЦИН-ВІСТА (виробники – 
Актавіс Італія С.п.А., Італія та Сіндан Фарма 
С.Р.Л., Румунія) у формі розчину для ін’єкцій,  

2 мг/мл по 5, або 10, або 25, або 50, або 100 мл у 
флаконі; ЕПІРУБІЦИН-ТЕВА (виробник – Фар-
махемі Б.В., Нідерланди) у вигляді розчину для 
ін’єкцій або інфузій, 2 мг/мл по 5 мл, або 10 мл, 
або 25 мл у флаконі; ЕПІРУБІЦИН АМАКСА (ви-
робник – Стадафарм ГмбХ та Тимоорган Фармаціе 
ГмбХ, Німеччина) у формі розчину для ін’єкцій, 
2 мг/мл по 5 мл, 10 мл, 25 мл або 100 мл у флаконі; 
ФАРМОРУБІЦИН ШВИДКОРОЗЧИННИЙ (ви-
робник – Актавіс Італія С.п.А., Італія) у вигляді 
ліофілізату для розчину для інфузій 50 мг флакон. 
Застосовують Епірубіцин у терапії раку молочної 
залози, неходжкінських лімфом, раку яєчника, пе-
чінки, шлунка, легень, підшлункової залози, коло-
ректального раку, нейробластоми, злоякісних  
лімфом, саркоми м’яких тканин і кісток, пухлин 
ділянки голови та шиї, а також при лейкозах [13].  

Цю субстанцію виробляє в Україні ТОВ 
“Сінбіас Фарма” [13]. 

На закордоних ринках Епірубіцин прода-
ється під назвами Ellence, Epirubicin Hydrochloride 
у США (виробники – Mylan Pharmaceuticals Inc., 
Teva Pharmaceuticals USA, Inc., Fresenius Kabi 
USA, LLC), у Франції – Pidorubicine, Epirubicine, 
у Іспаніїї – Epiadriamycin, Epirubicin, Epirubicina, 
у Канаді – Epirubicin Hydrochloride, Pharmorubicin 
Rdf [17, 18]. 

Валрубіцин (код АТХ L01DB09) [14] в Україні 
не зареєстрований. Це напівсинтетичний продукт, 
одержаний з доксорубіцину. Застосовується для 
лікування раку сечового міхура [17]. Спочатку він 
був дозволений у США у 1999 р. для внутрішньо-
міхурової терапії карциноми Бацили Кальмет-
Герена сечового міхура.  Однак  його добровільно 
зняли з виробництва у 2002 р. через виробничі 
проблеми із його одержанням [23]. Під торговель-
ною маркою Valstar (у США) його перезапустили 
у виробництво з 2009 р. у формі розчину та концен-
трату. У Канаді відомий під назвою Valtaxin у  
вигляді розчину для ін’єкцій [17]. 

Серед препаратів, які містять похідні 
9,10-антрахінону, чільне місце посідають препа-
рати, одержані на основі лікарської рослинної си-
ровини. Рослинними джерелами природних по-
хідних 9,10-антрахінону є:  крушина вільховидна 
Rhamnus frangula L., крушина Пурша Rhamnus 
purshiana DC., жостір проносний Rhamnus 
cathartica L., ревінь тангутський Rheum tanguticum 
Maxim, ревінь пальчастий Rheum palmatum L., 
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сена олександрійська Cassia acutifolia Del., сена 
індійська Cassia angustifolia Vahl [24, 25]. 

Велику групу утворюють препарати, які 
містять глікозиди сени (код АТХ A06A B06) та 
належать до контактних проносних засобів (код 
АТХ A06A B) [15]. Серед них на фармацевтичному 
ринку України наявні препарати під такими  
назвами: РЕГУЛАКС  (виробник – Кревель 
Мойзельбах ГмбХ, Німеччина) у формі фрукто-
вих кубиків, № 6; СЕНАДЕ (виробник – Медітеб 
Спешиалітіз Пвт. Лтд, Індія) у формі таблеток по 
13,5 мг № 500: по 20 таблеток у блістері, по 25 
блістерів у картонній коробці; СЕНАДЕКСИН 
(виробник – АТ “Лубнифарм”, Україна) у вигляді 
таблеток по 70 мг; по 10 таблеток у блістерах; 
СЕНАДЕКСИН-ЗДОРОВ’Я (виробник – Товариство 
з обмеженою відповідальністю “Фармацевтична 
компанія “Здоров’я”, Україна) у вигляді таблеток 
по 70 мг, по 10 таблеток у блістері; по 10 таблеток 
у блістері, по 1,  по 2 або по 10 блістерів у картонній 
коробці; СЕНАДЕКСИН-ФОРТЕ (виробник – АТ 
“Лубнифарм”, Україна) у формі таблеток по 140 мг, 
по 10 таблеток у блістері; по 2 або 10 блістерів у 
пачці; по 10 таблеток у блістері; СЕНИ ЛИСТЯ 
(виробники – Компанія “Орчид Інтернейшнл”, 
Індія; ПрАТ Фармацевтична фабрика “Віола”, 
Україна; Юнікорн Натурал Продактс Лімітед, Індія; 
АТ “Лубнифарм”, Україна; ТОВ “Тернофарм”, 
Україна; Орхід Інтернешанал, Індія) у формах 
листя (субстанції) у мішках, тюках, кипах для ви-
робництва нестерильних лікарських форм, у паке-
тах поліпропіленових для фармацевтичного засто-
сування; листя по 50 г, 100 г у пачках із внутрішнім 
пакетом, по 2 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-
пакетів у пачці з картону; листя по 100 г у пачці з 
внутрішнім пакетом СЕНИ ЛИСТЯ ТА ПЛОДИ 
(виробник – ПрАТ “Ліктрави”, Україна) у вигляді 
листя та плодів (субстанції) у мішках, тюках,  
кипах для виробництва нестерильних лікарських 
форм, листя та плодів різано-пресованих по 100 г 
у пачках з внутрішнім пакетом; листя та плодів по 
50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 2,0 г у 
фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці або у 
пачці з внутрішнім пакетом; по 2,0 г у фільтр-
пакеті в індивідуальному пакетику; по 20 фільтр-
пакетів у пачці [13, 15]. 

Основними компонентами, які спричиня-
ють фармакологічну дію сени, є димерні гідрокси- 

похідні 9,10-антрахінону, які називаються се-
нозидами (глікозидами діантрону) та сеніди-
нами (рис. 8) [25].  

 

  
Рис. 8. Антрахінонвмісні компоненти,  
що містяться в листі та плодах сени 

 
На закордонних фармацевтичних ринках 

сена продається під торговельними марками  
Ex-Lax, Senokot, Black Draught, Dr. Caldwell,  
Dr. Edwards’ Olive, Evac-U-Gen, Fletcher’s, Perdiem, 
Senexon у формі таблеток, перорального розчину 
та жувальних таблеток [17, 18]. 

Контактні проносні засоби представлені 
також у підгрупі A06A B07 Жостір [15], до якої 
належить КРУШИНИ КОРА, яка виробляється в 
Україні на ПрАТ “Ліктрави” у вигляді  кори (суб-
станції) для виробництва нестерильних лікарсь-
ких форм у мішках, тюках, кипах, кори по 100 г 
або 75 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 2,5 г  
№ 20 у фільтр-пакетах у пачках або у пачках із 
внутрішнім пакетом, та ПрАТ “Фармацевтична 
фабрика “Віола” у формі кори по 50 г або по 100 г 
у пачці з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-
пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці [13]. 

Основними діючими компонентами кори 
крушини є диглікозиди глюкофрангуліни А і В, 
франгуліни А і В, фісціон і хризофанол (рис. 9) 
[25]. 
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Рис. 9. Антрахінонвмісні компоненти,  

що містяться в корі крушини 
 

На міжнародному ринку препарати кру-
шини можна знайти під назвами Caroid Laxative у 
США, Novilax, Cascara у Канаді [17, 18]. Застосо-
вується як компонет для деяких БАДів та у народній 
медицині [25].  

Порівняльний аналіз лікарських форм  
діючих речовин – похідних 9,10-антрахінону 
подано у таблиці. 

Крім того, кора крушини, листя та плоди 
сени та корінь ревеню застосовують як компоне-
нти у різних багатокомпонентних препаратах та 
зборах. Зокрема, ПРОНОСНИЙ ЗБІР № 1 [15] 
(фармакотерапевтична група: Проносні засоби. 
Код АТХ А06АХ) у складі: кора крушини ламкої, 
листя кропиви, трава деревію випускає ЗАТ 
“Ліктрави” у двох формах: збір фільтр-пакет 2 г у 
пачці, № 20 та збір пачка 75 г з внутрішнім пакетом, 
№ 1. Їх застосовують при хронічних закрепах [15]. 

Таблетки ЕУКАРБОН, код АТС  А06АB56 – 
Контактні проносні засоби. Глікозиди сени, ком-
бінації (виробник – Ф. Тренка хеміш-фармацев-
тіше Фабрік ГмбХ, Австрія) [16], окрім листя 
сени, містять екстракт кореня ревеню сухий, 
одними з основних діючих компонентів якого є 
60–80 % глікозидів антрахінону (емодин, алое-
емодин, реїн, хризофанол і фісціон (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Антрахінонвмісні компоненти,  

що містяться у корені ревеню 

Екстракт кореня ревеню входить до складу 
таблеток БАЙТАЧ (фармако-терапевтична група: 
засоби для лікування урологічних захворювань. 
Код АТС G04B X, виробник – Данафа Фармасью-
тікал Джоінт Сток Компані, В’єтнам) [14], які 
застосовують у лікуванні сечокам’яної хвороби, 
каменів сечовивідних шляхів [26]. За кордоном 
під назвою Baytach продається на ринках Болгарії, 
Казахстану, Білорусі, Росії. 

Екстракт ревеню є одним із компонентів 
антисептичного препарату ПІРАЛЬВЕКС, код 
АТХ A01AB11 (фармакотерапевтична група: 
Антисептичні препарати, виробник – Норжін 
Фарма, Франція) [27] у формі розчину для ротової 
порожнини та ясен по 10 мл у флаконах для лі-
кування захворювань ротової порожнини та но-
соглотки. На міжнародному фармацевтичному  
ринку цей препарат можна придбати під анало-
гічною назвою PYRALVEX (країни-виробники – 
Франція, Німеччина, Саудівська Аравія, Оман, 
Португалія) [18]. 

Також серед препаратів, які містять як діючі 
компонети похідні 9,10-антрахінону, слід згадати 
препарати, які належать згідно із АТХ-класифі-
кацією до A16A X: Різні речовини, що впливають 
на травну систему і метаболізм. Зокрема, екстракт 
кореня ревеню входить до складу гомеопа- 
тичних оральних крапель ГУНА-БОВЕЛ [13], 
код АТХ A16A X19** Різні препарати (виробник – 
Гуна С.п.а., Італія), які зареєстровані на фарма-
цевтичному ринку України та застосовуються 
при функціональних порушеннях і запальних 
процесах шлунково-кишкового тракту і печінки, 
гострих і хронічних, а також спастичних і атонічних 
закрепах, для дезінтоксикації травної системи 
[15]. Препарат під назвою GUNA-BOWEL можна 
придбати на фармацевтичних ринках США, Вели-
кобританії, Канади, Австралії, у країнах ЄС та СНД. 

Крім того, сам 9,10-антрахінон входить до 
складу гомеопатичного препарату УБІХІНОН 
КОМПОЗИТУМ [13], код АТХ A16A X19** Різні 
препарати (виробник – Біологіше Хайльміттель 
Хеель ГмбХ, Німеччина) у формі розчину для 
ін’єкцій по 2,2 мл в ампулі, який застосовують для 
стимуляції захисних механізмів від впливу токси-
нів, відновлення заблокованих ферментних сис-
тем та у разі порушення їх функціонування, за  
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дегенеративних захворювань [13, 15]. За кордо-
ном цей препарат випускається під аналогічною  

назвою Ubichinon compositum та доступний на 
ринках США, Великобританії, країн Європи та СНД. 

 
Таблиця 

Порівняльний аналіз лікарських форм діючих речовин – похідних 9,10-антрахінону 
вітчизняного та закордонного виробництва 

Діюча речовина Вітчизняна форма випуску Закордонна форма випуску 
1 2 3 

Мітоксантрон відсутня 

– концентрат для розчину для інфузій;  
– порошок (субстанція) у флаконах з темного 

скла; 
– порошок (субстанція) у подвійних поліетиле-

нових пакетах  

Діацереїн капсули тверді 

– порошок (субстанція) у пакетах подвійних 
поліетиленових для виробництва нестерильних 
лікарських форм; 

– капсули тверді  

Дантрон відсутня 
– таблетки;  
– капсули;  
– розчин для перорального застосування 

Даунорубіцин відсутня порошок та розчинник для розчину для ін’єкцій 

Доксорубіцин порошок (субстанція) у банках для виро-
бництва стерильних лікарських форм 

– ліофілізований порошок для інфузій; 
– концентрат для розчину для інфузій 

Ідарубіцин порошок (субстанція) у банках для ви-
робництва стерильних лікарських форм 

– концентрат для розчину для інфузій; 
– капсули 

Епірубіцин порошок (субстанція) у банках для ви-
робництва стерильних лікарських форм 

– концентрат для розчину для інфузій; 
– розчин для ін’єкцій або інфузій 

Валрубіцин відсутня – концентрат для розчину для інфузій; 
– розчин для ін’єкцій або інфузій 

Глікозиди сени 

– таблетки 
– листя та плоди у пачках, пакетах, 
мішках, фільтр-пакетах 

– фруктові кубики; 
– таблетки; 
– листя (субстанція) у мішках, тюках, кипах 

для виробництва нестерильних лікарських 
форм, у пакетах поліпропіленових; 

– пероральний розчин; 
– жувальні таблетки 

Компоненти кори 
крушини (глюкофрангу-
ліни А і В, франгуліни 
А і В, фісціон і хризо-

фанол) 

кора (субстанція) для виробництва 
нестерильних лікарських форм у міш-
ках, тюках, кипах, фільтр-пакетах у 
пачках 

– кора (субстанція) для виробництва нестериль-
них лікарських форм у мішках, тюках, кипах, 
фільтр-пакетах у пачках 

 
Висновки 

Проведений аналіз ринку лікарських препа-
ратів, які містять похідні 9,10-антрахінону як 
активні фармацевтичні інгредієнти, дав змогу 
визначити, що асортимент засобів здебільшого 
представлений засобами для лікування онкозахво-
рювань та посилення перистальтики кишківника. 
У терапії раку основними лікарськими формами є 
розчини для ін’єкцій, концентрати або порошки 

для приготування розчину для ін’єкційного 
введення. В Україні вітчизняний виробник ТОВ 
“Сінбіас Фарма” одержує в умовах промислового 
виробництва протипухлинні субстанції Ідарубіцин, 
Доксорубіцин, Епірубіцин гідрохлорид, тоді як 
Мітоксантрон виключно іноземного виробництва.   

Єдиним представником серед препаратів-
похідних 9,10-антрахінону з групи нестероїдних 
протизапальних та протиревматичних засобів є 
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Діацереїн, субстанція якого в Україні не виробля-
ється, а основним її постачальником є індійський 
виробник. Асортимент лікарських засобів з активним 
фармацевтичним інгредієнтом Діацереїном на міжна-
родному ринку доволі широкий (більше ніж 20 пре-
паратів), тоді як в Україні він представлений лише 
чотирма препаратами. Основна лікарська форма 
препаратів з цією діючою субстанцією – капсули 
тверді.  

Основними вітчизняними виробниками пре-
паратів на основі лікарської рослинної сировини  
є ПрАТ “Ліктрави” та ПрАТ Фармацевтична  
фабрика “Віола”. Виробники глікозидів сени в 
Україні – АТ “Лубнифарм”, ТОВ “Тернофарм” та 
Фармацевтична компанія “Здоров’я”.  

Для лікування закрепів препаратами на 
основі природних похідних 9,10-антрахінону 
найвживанішою лікарською формою залишаються 
таблетки. Крім того, рослинну сировину крушини, 
сенни, ревеню застосовують як у складі зборів, 
крапель, так і для монотерапії. Також на вітчизня-
ному ринку представлені два гомеопатичні препа-
рати італійського та німецького виробництва, які 
впливають на травну систему і метаболізм,  
одними з діючих компонентів яких є похідні 
9,10-антрахінону екстракту кореня ревеню та 
9,10-антрахінон. 

Здійснене дослідження асортименту ринку 
препаратів-похідних  9,10-антрахінону показує, 
що на ринку України він утворений здебільшого 
лікарськими засобами зарубіжного виробництва. 
Лідирують серед країн-виробників Австрія, Італія, 
Німеччина та Індія. Проте вітчизняний асорти-
мент антрахінонвмісних засобів поступово роз-
ширюється, зокрема здійснюється виробництво 
препаратів на основі лікарської рослинної сиро-
вини з 9,10-антрахінонвмісними похідними, що 
створює перспективи розроблення нових засобів 
та розширення  наявного асортименту лікарських 
препаратів, зокрема з урахуванням численних 
робіт щодо постійного пошуку нових біоактивних 
похідних 9,10-антрахінону та відкриття широкого 
спектра фармакологічної дії цього класу сполук. 

Крім того, наступним етапом роботи буде 
зіставлення рівня цін за лікарською формою та до-
зуванням вітчизняних та закордонних лікарських 
засобів – похідних 9,10-антрахінону.  
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MARKETING ANALYSIS OF THE MARKET SEGMENT OF DRUGS –  

DERIVATIVES OF 9,10-ANTHRAQUINONE IN UKRAINE 
 

A marketing analysis of the pharmaceutical market for drugs - derivatives of 9,10-anthraquinone was 
carried out. It is shown that in the Ukrainian market, the vast majority of the assortment of these drugs is formed 
by foreign-made drugs, the leaders of which are the manufacturing countries Austria, Italy, Germany and India. It 
has been determi ned that the majority of anthraquinone drugs are represented by agents for the treatment of 
diseases of various types of cancer and strengthening of the intestinal reticulum. It has been established that “Sinbias 
Pharma” LLC is engaged in the production of four anticancer substances in Ukraine. For preparations based on 
anthraquinone-containing medicinal herbal raw materials, domestic manufacturers are PJSC “Liktravy” and 
PJSC Pharmaceutical Factory “Viola”, and the producers of senna glycosides are JSC “Lubnypharm”, 
“Ternopharm” LLC and Pharmaceutical company “Zdorovye”. Injection solutions, lyophilisates, tablets and hard 
capsules are the main dosage forms of drugs – derivatives of 9,10-anthraquinone. 

Key words: 9,10-anthraquinone; active pharmaceutical ingredient; medicinal product; market analysis 
of drugs based on derivatives of 9,10-anthraquinone; range of drugs; dosage form; herbal raw materials; 
homeopathic preparations. 
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