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ПРОУЧВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ВИТАМИНИ  
С АНТИОКСИДАНТНИ СВОЙСТВА И АНАЛИЗ  

НА ПАЗАРА В БЪЛГАРИЯ 
Б. Кирилов1, Е. Григоров2 и И. Гетов2 

1Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София 
2Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София 

Резюме. Витамините с антиоксидантни свойства (А, Е, С, B2) са биологично активни вещества, 
които през последните години стават все по-популярни и се предписват и отпускат широко от 
лекарите и фармацевтите. Целта на настоящата работа е да разгледа възможностите за приложе-
ние на тази група витамини при повлияване на симптомите на невродегенеративни заболявания 
и времеви анализ на българския пазар. Обектите на проучване са разделени в различни катего-
рии – водно- и мастноразтворими витамини, степен на антиоксидантна активност, законодате-
лен статут (лекарствен продукт или хранителна добавка) и регистрационна процедура (разреше-
ние за употреба/регистрация/уведомление), най-често използвани фармацевтични форми, обем 
на продажби и др. Проучването на практиката на приложение и пазара е направено във връзка с 
големия научен интерес към използването на антиоксиданти в профилактиката и лечението на 
невродегенеративни заболявания, чиято патогенеза е свързана с действието на свободните кис-
лородни радикали. Използвани са данни от български и международни медицински списания, 
интернет източници, експертна оценка и метод Делфи, справки от дистрибутори на едро и дан-
ни от IMS България. Анализът на предварителните данни показва, че с най-широко разпростра-
нение в практиката и като обем на продажбите са пероралните форми на витамини Е и С. 

Ключови думи: невродегенеративни заболявания, оксидативен стрес, антиоксидантни витамини 

STUDY ON THE USE OF ANTIOXIDANT VITAMINS  
ON THE BULGARIAN MARKET 

B. Kirilov1, E. Grigorov2 and I. Getov2 
1Faculty of Public Health, Medical University – Sofia 

2Faculty of Pharmacy, Medical University – Sofia 

Summary. Antioxidant vitamins (A, E, C, B2) are substances that in the recent years become 
increasingly popular for prescription and dispensing by doctors and pharmacists. The purpose of this 
work is to consider the application of this group of vitamins in response to the expression of symptoms 
of neurodegenerative diseases, and analysis of the Bulgarian market. The objects of analysis are divided 
into different categories – water- and fat-soluble vitamins, degree of antioxidant activity, legal status 
(medicinal product or food supplement) registration procedure (marketing authorization/registration/no-
tification), most commonly used pharmaceutical forms, sale volumes and values. The market survey 
was done in conjunction with the great scientific interest in the use of antioxidants in the prevention and 
treatment of neurodegenerative diseases whose pathogenesis is related to the action of free oxygen 
radicals. We have used data from Bulgarian and international medical journals, Internet sources, expert 
opinion and Delphi method, reports from distributors and data from IMS. The data analysis shows that 
the most widespread in practice and as sales are the oral forms of vitamin E and C. 

Key words: neurodegenerative diseases, oxidative stress, antioxidant vitamins 

Въведение 
Витамините са по природа нискомолекулни 

органични вещества, необходими в минимални 
количества за нормалната жизнена дейност на 
човека и животните [3]. Известни са над 30 ви-

тамина. Те влияят (пряко или като активни със-
тавки на ензими, нуклеотиди) на растежа, обмя-
ната на веществата, функциите на имунната, 
нервната, ендокринната системи, кръвообразу-
ването, кръвосъсирването и др. [4].  
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Съдържат се предимно в растенията. Някои 
витамини се синтезират от чревните бактерии.  
Могат да се образуват в организма от прови-

тамини (каротини, стерини и др.).  
Биват мастноразтворими (А, D, Е, К) и водно-

разтворими (С и група В). 
Според съвременната класификация витами-

ните с антиоксидантни стойства са мастноразт-
ворими и водноразтворими и са представени на 
табл. 1. 

Таблица 1. Витамини с антиоксидантни свойства 

Витамини с антиоксидантни свойства 

Мастноразтворими: Водноразтворими: 

Витамин А (Retinol) Витамин С (Ascorbic acid) 

Витамин Е (Tocoferol) Витамин B2 (Riboflavin) 

 
Антиоксиданти. Понятието “антиоксидант” в 

химичен смисъл означава всяко съединение (или 
химична форма), което макар и в много по-ниски 
концентрации от тези на оксидирания субстрат 
значимо забавя и /или спира неговото оксидира-
не [1]. 
Свободни радикали. Под този термин се раз-

бират всички химични форми, притежаващи 
един или повече несдвоени електрони във външ-
ните си орбити. Спецификата в активността на 
свободните радикали се изразява най-общо в 
следните 3 характеристики: силна реактивоспо-
собност, парамагнетизъм (съществува некомпен-
сиран магнитен момент при неспрегнатия елект-
рон) и способност да инициират верижни реак-
ции [2]. 
Антиоксидантната хипотеза е в основата на 

обяснението на защитните механизми на орга-
низма срещу инициирането и развитието на ре-
дица дегенеративни болести. Най-широка попу-
лярнoст в това отношение намериха антиокси-
дантните витамини, които се предлагат на пазара 
както индивидуално, така и в мултивитаминни 
формули. Редица научни колективи проучват 
ефекта от действието на антиоксидантите [5, 6] 
както при индивидуалното им приложение, така 
и при комбинираното им използване. В послед-
ните две десетилетия са проведени и голям брой 
проучвания за действието на антиоксидантните 
витамини при невродегенеративни заболявания 
и по-специално при болестите на Алцхаймер [7, 
8] и на Паркинсон [9, 10]. 

 

Материал и методи 

Целта на настоящата разработка е да се анали-
зират възможностите за приложение на витами-
ните с антиоксидантни свойства (А, Е, С, B2) при 
повлияване на симптомите на невродегенера-
тивни заболявания и времеви анализ на българс-
кия пазар. Обектите на проучване са разделени в 
две категории – водно- и мастноразтворими ви-
тамини. Проучени са законодателеният статут 
(лекарствен продукт или хранителна добавка), 
типът на процедурата, приложима за тях, за да 
достигнат до пазара (разрешение за употре-
ба/регистрация/уведомление), както и са анали-
зирани пазарните данни за този тип продукти в 
България. Проучването на пазара е направено 
във връзка с големия научен интерес към изпол-
зването на антиоксиданти в профилактиката и 
лечението на невродегенеративни заболявания, 
чиято патогенеза е свързана с действието на сво-
бодните кислородни радикали. Използвани са 
данни от български и международни научни 
медицински списания, интернет източници, екс-
пертна оценка и метод Делфи, справки от дист-
рибутори и данни от IMS България. 

Резултати и обсъждане 

Законодателен статут на витамините 
Съгласно действащото законодателство раз-

личните витамини могат да се класифицират 
като:  

– лекарства, отпускани по лекарско предпи-
сание (POM); 

– лекарства, отпускани без лекарско предпи-
сание (OTC); 

– хранителни добавки (FS). 
Контрол върху продажбите и употребата 
– Продажбите на хранителните добавки в 

САЩ и Европа са регулирани по различни прин-
ципи. В Европейския съюз съществува списък за 
разрешените съставки на хранителните добавки, 
докато в САЩ няма разрешителен режим и ре-
гулаторният орган има по-скоро мониторингови 
функции. 

– В ЕС продажбите на хранителни добавки 
са регулирани с Директивата за хранителните 
добавки 2002/46/ЕС, която установява хармони-
зирани правила за етикетите на добавките и въ-
вежда специфични правила за витамините и ми-
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нералите, които влизат в състава на хранителни-
те добавки. 

– В България местното законодателство е 
хармонизирано с изискванията на ЕС и за вита-
мините със статут на лекарствени продукти се 
прилагат процедурите за разрешаване за употре-
ба в Общността – централизирана, децентрализи-
рана и национална, съобразно желанията на заяви-
телите. За хранителните добавки е въведен регист-
рационен режим, който има характер на уведомле-
ние и е публикувана специална наредба на Минис-
терство на здравеопазването във връзка със Закона 
за здравето и Закона за храните. Облекченият 
регистрационен режим кара производителите да 
предпочитат продаваните от тях витамини да са 
със статут на хранителни добавки.  
Пазар на хранителни добавки в българия 
– Според различни източници на данни и ек-

спертни мнения на пазара в България се прода-
ват около 1500 различни вида продукти със ста-
тут на хранителни добавки. Преобладаващата 
част са на растителна основа, съдържащи вита-
мини и минерални соли.  

– В България работят около 50-60 фирми за 
производство на хранителни добавки, като об-
щите им продажби за 2004 г. по данни на Асоци-
ацията на производителите на хранителни до-
бавки са в рамките  на 50-60 млн. лв. годишно.  
П р о д а ж б и  
– По експертни мнения между 330 и 350 млн. 

лв. е общият обем на пазара на хранителни до-
бавки по цени до краен потребител за 2009 г. 
Това потвърждават и официално изнесени данни 
през месец март 2010 г. от независимото проуч-
ване на IMS Health – изпълнител и доставчик на 
проучвания на фармацевтичния пазар в световен 
мащаб. 

– За първото тримесечие на 2009 г. пазарът 
на хранителни добавки отбелязва растеж от 18% 
спрямо същия период на предходната година, се 
отбелязва още изследването. Фирмата „Валмарк” 
утвърждава водещите си позиции на пазара, като 
за трета поредна година е компанията с най-
голям пазарен дял на пазара на хранителни до-
бавки в България – общо 11% на годишна база.  
Анализът на даните за продажбите на витами-

ни в абсолютни измерители брой опаковки по-
казва, че най-разпространени са фармацевтични-

те форми на витамин С, като разликата с остана-
лите витамини е значителна (фиг. 1). 
Съществува разлика в продажбите на отдел-

ните витамини като хранителни добавки и ле-
карствени продукти. При витамин С и витамин Е 
хранителните добавки се продават повече от 
продукти, регистрирани като лекарства. При 
витамин А данните показват, че няма разлика в 
това отношение, а при витамин B тенденцията е 
обратна и по-продавани са лекарствените про-
дукти (фиг. 2). 
При анализа на данните за продажбите на ви-

тамин B2 се установи, че комбинираните продук-
ти се продават близо 4 пъти повече, отколкото 
монопродуктите (фиг. 3). 
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Фиг. 1. Сравнение на продажби на витамини за 2010 г. в 
брой опаковки 
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Фиг. 2. Сравнение на продажбите на витамини в брой опа-
ковки като хранителни добавки и лекарства 
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Фиг. 3. Сравнение на продажби на комбинирани и моноп-
родукти в брой опаковки за 2010 г. на витамин B2 

Заключение 

Проведеното проучване и анализът на данните 
показват, че на пазара на витамини в България се 
предпочитат продукти със статут на хранителни 
добавки пред тези, разрешените за употреба като 
лекарствени продукти. 
От всички витамини с антиоксидантни свойс-

тва преобладава групата на водноразтворимите. 
С водещо приложение в практиката като пред-
писания и продажби са пероралните форми на 
витамин С, следвани по обем на продажбите и 
приложение в практиката от формите, съдържа-
щи витамин Е. 
Преобладават комбинираните състави сред 

продуктите под формата на хранителни добавки. 

Представените данни ни насочват към проуч-
ване на навиците за предписване и употреба на 
витамините с антиоксидантни свойства и при-
ложението им в терапията на невродегенератив-
ните разстройства, което е обект на следващо 
проучване. 
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