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Інфекційно-запальні захворювання жіночих статевих органів посідають
особливе місце в структурі загальної захворюваності у світі. Їх значущість
зумовлена насамперед тим, що всі ці захворювання вражають органи і тканини, що стосуються репродуктивної функції. Проте сьогодні відомо три групи
вагінальних інфекцій, які викликають найбільш поширені в Європі та США
захворювання: бактеріальний вагіноз, кандидозний вульвовагініт і трихомонадний кольпіт.
За офіційними даними, симптоми вагінозу зустрічаються у 10 млн жінок [1, 2].
Для лікування вагінальних інфекцій застосовують лікарські засоби (ЛЗ) місцевої дії.
Широке поширення вагінальних інфекцій та відсутність її тенденції до зниження
підтверджує актуальність дослідження фармацевтичного ринку України на наявність
ЛЗ у формі вагінальних супозиторіїв.
Матеріали та методи дослідження
У нашому дослідженні застосовані маркетингові методи та довідкова література.
Аналіз було спрямовано на детальне вивчення країн-виробників вагінальних супозиторіїв групи G01.
Результати дослідження та їх обговорення
Асортимент вагінальних супозиторіїв на фармацевтичному ринку України представлено 14 країнами-виробниками (рис.1).
Рис. 1. Країни-виробники вагінальних супозиторіїв групи G01

Україна посідає перше місце і становить 28 %, Республіка Молдова – 16 %, Росія –
10 %, Угорщина, Німечинна та Італія – по 8 %, США та Туречина – по 5 %, Франція,
Нідерланди, Швейцарія, Монако, Сербія та Македонія – по 2 %.
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Забеспечення вітчизняного ринку супозиторіями групи G01 здійснюється такими іноземними фірмами-виробниками [6]: Astellas pharma,
Pfizer, Haupt Pharma Livron, Sagmel, Cilag A.G, Терамекс, Egis, Hemofarm,
Alkaloid-AD, Dr. Kade, Organon, Doppel Farmaceutici і складають – по 3
%; Shering SpA та Embil Pharmaceutical, Teva по – 7 %, Нижфарм – 19 %,
Farmaprim – 24 %. (рис 2).
Рис. 2. Іноземні фірми-виробники вагінальних супозиторіїв групи G01

Також нами було досліджено вітчизняні фірми [4, 3], які займаються виробництвом супозиторіїв групи G01.
Рис. 3. Вітчизняні фірми-виробники вагінальних супозиторіїв групи G01

З рис. 3 випливає, що у відсотковому співвідношенні СП «Сперко Україна» та ВАТ
«Монфарм» становлять по 27 %, ЗАТ «Лекхім-Харків» – 36 % та ЗАТ НВЦ «Дарниця» – 10 %.
Наступним етапом нашого дослідження було вивчення асортименту діючих речовин супозиторіїв різних фармакотерапевтичних груп, їх країн-виробників та фірмвиробників. Для прикладу розглянемо асортимент метронідазолу та повідон-йоду у
формі супозиторіїв (таблиця).
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Таблиця
Асортимент метронідазолу та повідон-йод у формі супозиторіїв
Торгова назва
Флагіл

Форма випуску
Метронідазол (G01AF01)
Супозиторії вагінальні по 500 мг №10

Гравагін

Супозиторії вагінальні по 500 мг №10

МетронідазолДарниця

Супозиторії вагінальні по 150 мг №10

Метронідазол

Супозиторії вагінальні по 0,1г №10

Метронідазол

Супозиторії вагінальні по 500 мг №10

Фірма та країна-виробник
G.L.Pharma GmbH, Франція
СП«Сперко Україна»,
Україна
ЗАТ Фармацевтична фірма
«Дарниця», Україна
ВАТ «Монфарм»,
Україна
Фармапрім СРЛ, Республіка
Молдова

Повідон-йод ( G01AX11)
Бетадин
Повідон-йод
Йодоксид
Повідин-ЛХ
Бетадине

ВАТ Фармацевтичний завод
Egis, Угорщина
Супозиторії вагінальні по 200 мг № 14
«Hemopharm», Сербія
Супозиторії вагінальні по 200 мг № 10
«Нижфарм», Росія
Супозиторії вагінальні по 0,3 г №5*1, №5*2 «Лекхім Україна», Україна
«Alkaloid AD-Skopje»,
Супозиторії вагінальні по 200 мг №14
Македонія
Супозиторії вагінальні по 200 мг №7, №14

Метронідазол застосовують при трихомонадному уретриті і вагініті, бактеріальних вагінітах та для профілактики анаеробних інфекцій при хірургічних втручаннях.
Повідон-йод ефективний при гострих і хронічних неспецифічних вагінітах, кандидозах, трихомоніазі, кольпіті, що спричинені змішаною мікрофлорою [5, 6].
Висновок
У результаті проведеного нами дослідження встановлено, що асортимент вагінальних супозиторіїв на фармацевтичному ринку здійснюється 14 іноземними країнами-виробниками. Вітчизняне виробництво вагінальних супозиторій здійснюють СП «Сперко
Україна», ВАТ «Монфарм», ЗАТ «Лекхім-Харків» та ЗАТ НВЦ «Дарниця».
Забезпечення фармацевтичного ринку України ефективними та безпечними лікарськими засобами є актуальним питанням сьогодення, оскільки під час лікування
вагінальних інфекцій є необхідність застосування ЛЗ місцевої дії не тільки з антимікробним ефектом, а й протигрибковим та антисептичним. Тому перспективним є
створення ЛЗ комплексної дії.
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Проведенное маркетинговое исследование показало актуальность и перспективность создания вагинальных суппозиториев комплексного действия для лечения
вагинальных инфекций отечественного производства.
L. L. Davtyan, Z. V. Maletska
MARKETING RESEARCH OF MANUFACTURERS VAGINAL SUPPOSITORY
GROUP G01, USED TO TREAT GYNECOLOGICAL PATIENTS.
Key words: country producers, manufacturers, vaginal suppositories, range
Conducted market research has shown the relevance and prospects of a vaginal
suppositories for the treatment of complex vaginal infections of domestic production.
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