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Які ж є препарати та дієтичні добавки, складниками 
яких є петрушка?

Згідно Державного реєстру лікарських засобів Ук-
раїни їх небагато [1]�� Одними з найбільш популярних 
серед медичної спільноти і населення є:

1�� Уронефрон, таблетки, краплі, сироп (АО «Фармак», 
Україна), який, окрім екстракту петрушки кучерявої, міс-
тить екстракти лушпиння цибулі ріпчастої, листя берези 
повислої, кореневища пирію повзучого, насіння гуньби 
сінної, траву золотушника звичайного, стебла хвоща по-
льового, траву споришу звичайного, коренів любистку 
лікарського��

2�� Тазалок, краплі (заявник – ТОВ «Універсальне 
агентство «ПРО-ФАРМА», виробник – Др�� Густав Кляйн 
ГмбХ&Ко, КГ, Німеччина) – екстракти коренів петрушки 
кучерявої, гадючника шестипелюсткового, селери, трави 
підмаренника справжнього, льонку звичайного, квіток на-
гідок��

3�� Фітолізин, паста, капсули (ТОВ Гербаполь Вар-
шава, Польща) – екстракти коренів петрушки, трави 
споришу, листя берези, кореневища пирію, хвоща по-
льового, коріння любистку, трави золотарника��

4�� Нефрокеа, таблетки (Schonen, Швейцарія) – 
екстракти листя петрушки, плодів журавлини, насіння 
селери, трави і листя настурції, вітаміни С та В6, цит-
рат калію��

5�� Урокран, таблетки (заявник – Н’Ка фарма Фарма-
цеутикалс Експорт, виробник –Табко Пті Лтд, Австралія) 
– порошок листя петрушки, екстракти плодів журавлини 
великоплодої, плодів чорниці, сухого листя мучниці, су-
хих кукурудзяних стовпчиків��

6�� Уріклар, капсули (Adipharm, Болгарія) – подрібнені 
стулки квасолі звичайної, сухі екстракти листя берези 
плосколистої, коренів петрушки кучерявої, листя брусни-
ці звичайної, трави ромашки лікарської, натрію цитрат та 
калію цитрат��

7�� Урофіт, таблетки («Томил Херб» ООД, м�� Сеп-
темврі, Болгарія) – ялівець звичайний, ліщина звичай-

на, петрушка посівна, парило звичайне, лопух великий, 
підмаренник, ехінацея пурпурова, хвощ польовий, сви-
норий пальчастий, миколайчики польові, кукурудзяні 
приймочки, мучниця звичайна��

Всі вони позиціонуються як засоби лікування інфек-
ційних процесів сечостатевої системи (гострий і хроніч-
ний пієлонефрит, цистит, безсимптомна бактеріурія) 
та сечокам’яної хвороби, сечо-кислого діатезу�� Однак, 
згідно із екологічно зумовленою ситуацією захворю-
ваності населення (полі- та коморбідність), очевидним 
є потреба ширшого їх застосування як додаткових за-
собів, що коригують приховані чи явні системні уражен-
ня внутрішніх органів, кісткової, ендокринної систем, 
метаболічні порушення тощо�� Існує потреба створення 
нових варіантів поєднання чинників петрушки з іншими 
складниками лікарських рослин різної органотропної та 
метаболітотропної дії��

Висновки
1. нинішня глобальна негативна екологічна си-

туація характеризується зростанням захворюваності 
населення з явищами полі- та коморбідності, що ви-
магає вдосконалення сучасних технологій лікуваль-
них процесів, особливо в контексті “Стратегії Всес-
вітньої організації охорони здоров’я в галузі народної 
медицини 2014-2023 рр”. 

2. Серед різних рослинних засобів для вдосконален-
ня лікувальних процесів важливе місце може належати 
чинникам петрушки посівної, особливо в аспекті екс-
периментально виявлених у них нових властивостей: 
антидіабетичних, антиагрегантних, протипухлинних, 
органо-, цитопротективних.

3. Існує потреба подальших клінічних досліджень 
при відповідних захворюваннях в аспекті експери-
ментально виявлених нових властивостей петрушки 
та на цій основі створення нових варіантів поєднань 
чинників петрушки зі складниками інших лікарських 
рослин та їх апробація.
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