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пальмової олії в медицині, перш за все в кардіології, офтальмології, 
гінекології, андрології, гастроентерології, пульмонології, дермато-
косметології, стоматології та інших сферах медицини�� Окремо під-
креслюється актуальність протипухлинної дії гамма- і дельта-скла-
дових пальмових токотрієнолів при пухлинах молочної залози��
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В статье говорится, что свойства красного масла из плодов гви-
нейской масличной пальмы Elaeis guineensis достаточно хорошо изу-
чены современной доказательной медициной, а его применение одоб-
рено протоколами медицинских фондов и ассоциаций разных стран�� 
Авторы акцентируют внимание на составе и современных аспектах 
использования красного пальмового масла в медицине, прежде все-
го в кардиологии, офтальмологии, гинекологии, андрологии, гастро-

энтерологии, пульмонологии, дерматокосметологии, стоматологии 
и других сферах медицины�� Отдельно подчеркивается актуальность 
противоопухолевого действия гамма- и дельта-составляющих паль-
мовых токотриенолов при опухолях молочной железы�� 
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The article says that the properties of red oil from the fruits of Guinean 
oil palm Elaeis guineensis are well studied by modern evidence-based 
medicine, and its use is approved by the protocols of medical funds and 
associations of different countries�� The authors focus on the composition 
and modern aspects of the use of red palm oil in medicine, primarily in: 
cardiology, ophthalmology, gynecology, andrology, gastroenterology, 
pulmonology, dermatocosmetology, dentistry and other fields�� The 
relevance of the antitumor action of the gamma and delta components of 
palm tocotrienols in breast tumors is emphasized separately��

тому при лікуванні пацієнтів цієї категорії видається пер-
спективним застосування препаратів, що мають цитопро-
текторні ефекти��

Лікування при ОА представляє серйозну проблему, 
оскільки більшість лікарських засобів, надають лише 
симптоматичну дію [4; 9]�� Купірувати або зменшувати 
інтенсивність болю при ОА стає центральним завдан-
ням в терапії цього захворювання, оскільки це не тіль-
ки призводить до поліпшення якості життя хворого, а 
й свідчить про зменшення запального процесу в суг-
лобі�� Медикаментозні засоби, що мають такий ефект, 
повинні впливати на клітинний метаболізм, структуру 
і функцію мембран�� До цитопротекторів можна віднес-
ти велике число лікарських препаратів і, перш за все, 
ті, що впливають на енергетичні процеси в клітині, 
зокрема мельдоній (мілдрокард-Н)�� Цей препарат оп-
тимізує процеси енергетичного обміну із пригніченням 
вільнорадикального ушкодження мембран мітохондрій, 
запобігаючи розвитку окиснювального стресу та інак-
тивуючи активні форми кисню [8]�� 

Системність ураження при багатьох захворюваннях: 
атеросклероз, цукровий діабет (ЦД), запально-дегенера-
тивні процеси у суглобах свідчать про поліорганні ура-
ження та мають спільні патофізіологічні та патогенетич-
ні ланки розвитку захворювань�� Найбільш поширеною 
патологією дегенеративних захворювань суглобів, яка 
характеризується прогресуючим руйнуванням суглобо-
вого хряща та супутніми змінами навколосуглобових 
структур, є остеоартроз (ОА) [2; 5]�� Багато років вважа-
лось, що поява та прогресування ОА є наслідком віко-
вого «зношування» хряща�� Однак, останнім часом вста-
новлено, що в патогенезі ОА провідна роль належить 
порушенню молекулярної структури гіалінового хряща 
в результаті чого відбуваються дегенеративні процеси і 
хрящ розм’якшується і в ньому з’являються тріщини із 
формуванням запалення [3; 10]�� 

Коморбідність патологічних процесів не тільки обтя-
жує, а й визначає складність патогенетичних шляхів фор-
мування запалення у хворих на ОА та ЦД II-го типу, що є 
наслідком внутрішньоклітинного окиснювального стресу, 
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