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При ожирінні обов’язковим є застосування препа-
ратів, які впливають на обмін речовин в організмі, а 
особливо на ліпідний обмін�� Натуральний препарат 
Рейтоіл, відноситься саме до таких речовин. До його 
складу входять омега-3-поліненасичені кислоти – ейко-
запентаенова кислота (ЕПК) та докозагексаенова кис-
лота (ДГК) та натуральний вітамін Е.

Омега-3 ПНЖК формують адекватну реакцію клі-
тин організму на дію зовнішніх патогенних факторів, 
регулюють ліпідний обмін, попереджають розвиток 
запалення, утворення тромбів, порушення серцевого 
ритму [13, 14]��

Вільні ЕПК і ДГК є важливими структурними ком-
понентами клітинних мембран; вони модифікують 
– інгібують функції трансмембранних іонних каналів 
всіх органів і тканин (головного мозку, зорового аналі-
затора та ін��)�� ЕПК підсилює ефективність антиокси-
дантних систем організму, нормалізує процеси транс-
порту ліпідів у кров’яному руслі, репарацію клітинних 
мембран, активацію імунокомпетентних клітин, спри-
яє поліпшенню всмоктування жирів у шлунково-киш-
ковому тракті�� ЕПК сприяє нормалізації стану при 
гіперліпопротеїнеміях, гіпертонічній хворобі, схиль-
ності до тромбозів, цукровому діабеті, бронхіальній 
астмі, шкірних захворюваннях і імунодефіцитних ста-
нах [18]��

Омега-3 і Омега-6 ПНЖК забезпечують синтез тка-
нинних гормонів, так званих ейкозаноїдів (простаглан-
дини, простацикліни, тромбоксани, лейкотрієни), що 
регулюють місцеві клітинні і тканинні функції, вклю-
чаючи запальні реакції, функціонування тромбоцитів, 
лейкоцитів і еритроцитів, звуження і розширення судин 
і та ін�� [3, 22]��

У нормі при достатньому надходженні в організм 
людини Омега-3 ПНЖК витісняють АК і вступають в 
конкурентне заміщення АК фосфоліпідних клітинних 
мембран у циклооксигеназному і ліпооксигеназному 
шляхах метаболізму�� Це відіграє важливу роль в ро-
зумінні механізмів дії, оскільки функціональні влас-
тивості ейкозаноїдів, синтезованих з Омега-6 (АК) і з 
Омега-3 ПНЖК – протилежні��

Омега-3 ПНЖК мають широкий спектр клінікофарма-
кологічних ефектів:

• нормалізують ліпідний обмін;
• попереджають розвиток метаболічних і серцево-су-

динних порушень;
• покращують реологічні властивості крові та мікро-

циркуляцію;
• регулюють тонус судин;
• забезпечують вироблення протизапальних проста-

гландинів (попереджають пошкодження ендотелію і 
розвиток ендотеліальної дисфункції)��

Прийом препаратів, які містять Омега-3 ПНЖК, 
необхідний всім жінкам із ендокринологічними пору-
шеннями, тому що зменшення антиатеросклеротичної 
дії естрогенів веде до збільшення числа інсультів та 
інфарктів у жінок цієї категорії�� Доведено, що частота 
серцево-судинних захворювань у жінок при недостат-
ності естрогенів зростає в 5 разів�� Омега-3 ПНЖК по-
переджають розвиток серцево-судинних захворювань, 
вазомоторних, емоціонально-псіхіческіх, шкірних по-
рушень [2, 6, 23]��

Нами було проведено дослідження, метою якого 
була корекція гіперандрогенних порушень у жінок з 
ожирінням та метаболічним синдромом, застосування 
препарату Рейтоіл, який містить поліненасичені жирні 
кислоти, у клінічних умовах��

Матеріали та методи дослідження
Для вирішення поставленої мети була проведена 

оцінка ефективності пропонованої методики лікувально-
профілактичних заходів у жінок з гіперандрогенією на 
тлі метаболічного синдрому та надмірної ваги, на основі 
порівняльного аналізу клінічних, лабораторних та фун-
кціональних показників�� У дослідженні брали участь 60 
пацієнток із гіперандрогенією, яких було розділено на 2 
епідеміологічно рівнозначні групи:

• 30 жінок з гіперандрогенією, які отримували стан-
дартну терапію (I група);

• 30 жінок з гіперандрогеннм станом, у комплекс лі-
кування яких включено комплекс Омега-3 (дієтична 
добавка Рейтоіл) (ІІ група)

У комплекс загальноприйнятих заходів були вклю-
чені препарати, з антиандрогенною дією і симптома-
тична терапія – Рейтоіл застосовували по 1 капсулі 3 
рази на день, під час їжі, курсом 3 місяці��

Таблиця
Принципи терапії гіперандрогенії в залежності від форми

Форми гіперандрогенії Патогенетичне лікування
Патологія яєчників а) При відсутності інсулінорезистентності – антиандрогени +/- естроген-гестагенні препарати

б) При наявності інсулінорезистентності, незалежно від маси тіла – сенситайзери інсуліну (при надмірні або 
нормальній масі тіла)
Препарати, що нормалізують ліпідний обмін
Гепатопротектори

Наднирникового генезу Глюкокортикоїди
Гепатопротектори

Транзиторна форма Зниження ваги
Препарати, що нормалізують ліпідний обмін
Компенсація гіпотиреозу

Рецепторна форма Флутамід, фінастерид, перміксон, спіронолактон


