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Мета дослідження: проаналізувати порушення гормонального ста-
тусу жінок, зокрема, гіперандрогенії, та провести оцінку комплексних 
методів лікування цих патологічних станів на сучасному рівні розвитку 
гінекології, застосування Омега-3 поліненасичених жирних кислот та ві-
таміну Е у комплексній терапії��

Матеріали і методи
Застосування в комплексній терапії пацієнток із гіперандрогенією 

препарату Рейтоіл, що містить в своїй основі поліненасичені кислоти та 
впливає безпосередньо на різні види обміну організму��

Результати
Наведено дані, згідно яких видно, що препарат Рейтоїл, за рахунок 

впливу на периферичні ендокринні органи (жирова тканина тощо), зни-
жує концентрацію стероїдних гормонів у крові жінок із гіперандогенією, 
покращуючи загальний стан та зменшує клінічні прояви надлишку ан-
догенів��

Висновки
Застосування препаратів, що містять Омега-3-поліненасичені 

кислоти у жінок із гіперандрогенією на фоні метаболічних розладів, 
дозволяє нормалізувати ліпідний обмін, що знижує фактори впливу 
зі сторони периферичних ендокринних органів та покращити гормо-
нальний фон�� Препарат Рейтоіл, який містить саме поліненасичені 
кислоти, підтвердив доречність його призначення у жінок із гіпе-
рандрогенією і може бути рекомендованим для застосування у гіне-
кологічній практиці��
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цель исследования: проанализировать нарушения гормонального 
статуса женщин, в частности, гиперандогении, и провести оценку комп-
лексных методов лечения этих патологических состояний на современ-
ном уровне развития гинекологии, использование Омега-3 полиненасы-
щенных жирных кислот и витамина Е в комплексной терапии��

Материалы и методы: использование в комплексной терапии па-
циенток с гиперандрогенией препарата Рейтоил, который имеет в своей 
основе полиненасыщенные кислоты и влияет непосредственно на раз-

ные виды обмена в организме�� 
Результаты
Приведены данные, согласно которых видно, что препарат Рейтоил, 

за счет влияния на периферические эндокринные органы (жировая ткань 
и т��д��), снижает концентрацию стероидных гормонов в крови женщин с 
гиперандрогенией, улучшая общее состояние и уменьшая клинические 
проявления избытка андрогенов��

Выводы
Использование препаратов, которые содержат Омега-3 полине-

насыщенные кислоты, у женщин с гиперандрогенией на фоне ме-
таболических нарушений, позволяет нормализировать липидный 
обмен, что снижает факторы влияния со стороны периферических 
эндокринных органов и улучшает гормональный фон�� Препарат Рей-
тоил, который содержит именно полиненасыщенные кислоты, под-
твердил уместность его применения у женщин с гиперандрогенией 
и может быть рекомендован для использования в гинекологической 
практике��
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OMEGA-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS IN 
THE COMPLEX THERAPY OF HYPERANDROGENIC 
CONDITION
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Purpose of the study: analyze hormonal disorders in women, including 
hyperandrogenism, and estimate the complex methods of treatment of these 
pathological conditions in the modern level of gynecology�� Clinical use of 
Omega-3 polyunsaturated fatty acids and natural vitamin E, in complex 
therapy of hyperandrogenic condition��

Materials of and methods: use of drug reytoil, which contains 
polyunsaturated fatty acids as its basis and influences directly of different types 
of body metabolism, in complex therapy of patients with hyperandrogenism 
condition��

Results: it is shown that drug reytoil, due to its influence on peripheral 
endocrine organs (fatty tissue etc��), decreases concentration of steroid 
hormones in blood of women with hyperandrogenism, improves general state 
and minimalizes clinical manifestation of androgens excess��

Conclusions: use of drugs which contain Omega-3 polyunsaturated 
fatty acids in women with hyperandrogensim due to metabolic disorders, 
helps to normalize lipid metabolism, that leads to decreasing of 
peripheral endocrine organs influence factors and improve hormonal 
homeostasis�� Drug reytoil, which contains polyunsaturated fatty acids, 
proved appropriateness of its use among women with hyperandrogenism 
and could be recommended for use in gynecological practice��
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актуальність
артеріальна гіпертензія (аГ) залишається од-

нією зі значущих проблем сучасної медицини [7]�� Дані 
епідеміологічних досліджень свідчать, що стабільно 
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