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мікроелементи (мкг/г): Mn – 39,7, Сі – 43,3, Zn – 39,8, 
Mo – 1,2, Cr – 2,0, Al – 73,12, U – 0,32, Se – 0,15, 
Ni – 1,46, Sr – 2,9, Pb – 3,6, В – 0,24 [40]��

Узагальнюючи дані, наведені в таблиці, можна зро-
бити висновок: фармацевтичні препарати застосову-
ються в терапії захворювань верхніх дихальних шляхів 
як відхаркувальні засоби, а також в гастроентерології 
як спазмолітичні, антибактеріальні ЛП з позитивним 
впливом на моторну і секреторну функції ШКТ�� Плоди 
анісу використовується як один з компонентів фарма-
цевтичних ЛП для внутрішнього застосування, а екс-
тракти з ЛРС плодів анісу входять до складу рідких та 
твердих лікарських форм (ЛФ)�� 

Зібрана та систематизована інформація свідчить 
про те, що за своїм хімічним складом ЛРС анісу зви-
чайного може застосовуватись більш різнопланово�� 

Сучасним пріоритетним напрямком харчової та 
фармацевтичної промисловості України є створення 

нових якісних композицій ЛРС, які чинять оздоровчий 
вплив на організм людини та забезпечують профілак-
тику виниклення аліментарно-залежних станів та заго-
стрень хронічних захворювань��

Фундаментальні знання й наукові підходи щодо 
переробки ЛРС уможливлюють розробку такої групи 
функціональних напоїв як фітобальзами на пряно-аро-
матичній основі, які є перспективною ЛФ з низкою 
позитивних рис, а саме: відрізняються великою різно-
манітністю складу ЛРС, прості і зручні у застосуванні, 
всмоктуються і діють швидше, ніж тверді ЛФ та мають 
можливості маскування неприємного смаку і запаху 
лікарських речовин у своєму складі [41]��

Тому ми вважаємо за доцільне проведення наукових 
досліджень щодо фармакологічних властивостей фіто-
бальзаму «Herbal park», одним з компонентів якого є 
ЛРС анісу звичайного, для профілактики та лікування 
патологічних станів, які супроводжуються депресією, 

Таблиця 
Результати аналізу фармацевтичного ринку препаратів на основі плодів анісу звичайного

Лікарські препарати Фармако-терапевтична група Застосування
«Анісова олія» Препарати, які застосовуються при кашлі та 

застудних захворюваннях�� 
Відхаркувальні засоби��
код аТС R05C A21.

Захворювання дихальних шляхів, які супроводжуються кашлем 
(гострі та хронічні бронхіти, бронхопневмонія, бронхоектатич-
на хвороба), запори��

«Нашатирно-анісові 
краплі»

Препарати, які стимулюють відхаркування��
код аТС R05.

У комплексному лікуванні захворювань органів дихання: 
фарингіти, трахеїти, бронхіти (гострий та хронічний), брон-
хопневмонії, коклюш у дітей��

«Грудний еліксир» Комбінований препарат з відхаркувальною 
та протизапальною дією��
код аТС R05C A10.

Гострі та хронічні захворювання дихальних шляхів��

«Капсули з анісовою 
олією Др�� Тайсс»

Препарати, які застосовуються при кашлі та 
застудних захворюваннях�� 
Відхаркувальні засоби��
код аТС R05CA.

Застудні захворювання верхніх дихальних шляхів, які супро-
воджуються кашлем з в’язким мокротинням��

«Суха мікстура від 
кашлю (Анісова олія)»

Відхаркувальний, секретомоторний засіб��
код аТС R05.

Протикашльовий, протизапальний і відхаркувальний засіб при 
захворюваннях дихальних шляхів��

«Стрепсілс 
оригінальний 
(Strepsils Original)»

Препарати, які застосовуються при 
захворюваннях горла – антисептики��
код аТС R02A A20.

Для симптоматичного лікування інфекційно-запальних захво-
рювань ротової порожнини та глотки��

«Бронхіальний бальзам 
Беллс» 
(Анісова олія)

Засоби, що застосовуються при кашлі та 
застудних захворюваннях��
код аТС R05X.

Симптоматичне лікування інфекційно-запальних захворювань 
дихальних шляхів, які супроводжуються кашлем, болем в 
горлі, нежитю (фарингіт, ларингіт, трахеїт, бронхіт, пневмонія); 
«бронхіт курця»; «лекторський» ларингіт, механічне подраз-
нення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів��

«Кофанол
(Анісова олія)»

Комбіновані препарати, які застосовують 
при кашлі та застудних захворюваннях�� 
код аТС R05X.

Симптоматичне лікування гострих і хронічних інфекцій органів 
дихання, зокрема застуди, грипу, гострих респіраторних інфек-
цій, бронхітів, алергічних ринітів, які супроводжуються кашлем 
з утрудненим відділенням мокротиння та бронхоспазмами��

«Парален комбі 
(олія анісова, олія 
фенхелю)»

Засоби, які застосовуються при кашлі та 
застудних захворюваннях�� 
Муколітичні засоби��
код аТС R05C B02.

У складі комплексної терапії гострих та хронічних захворювань 
бронхів і легенів, які супроводжуються порушенням утворення 
мокротиння��

«Мікстура від кашлю 
для дітей 
(олії анісової)»

Відхаркувальний засіб��
код аТС R05С а10. 

Мікстуру від кашлю для дітей застосовують як протикашльо-
вий, протизапальний та відхаркувальний засіб у комплексному 
лікуванні захворювань дихальних шляхів��


