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Препарат складається з природної суміші вищих пер-
винних аліфатичних спиртів, що виділені і очищені з 
воскової маси цукрової тростини (Saccharum officinarum, 
L��)�� До його складу входять 1-октакозанол, 1-дітриакон-
танол, 1-триаконтанол, 1-тетракозанол, 1-тетратриакон-
танол, 1-гексакозанол, 1-гептакозанол и 1-нонакозанол�� 
Вміст кожного компоненту в кожній партії полікозанолу 
стандартизовано і є стабільним при зберіганні�� Таблет-
ка містить 10 мг полікозанолу, вона покрита оболонкою�� 
Препарат є допоміжним засобом, його рекомендується 
призначати як засіб, який використовується в якості хар-
чового продукту, який знижує показники загального хо-
лестерину та рівня Хс ЛПНГ�� суттєво, що полікозанол 
може використовуватись як антитромбоцитарний засіб�� 
Він впливає на синтез простагландину, знижує рівень 
тромбоксану А2, підвищуючи рівень простацикліну, тим 
самим запобігаючи агрегаційним процесам, атеротром-
ботичним ускладненням, які є загрозливими факторами 
для перебігу обох захворювань [10]��

Доказова база ефективності застосування поліко-
занолу достатня (близько 30 000 пацієнтів)�� Прово-
дилися короткотривалі і довготривалі рандомізовані, 
плацебо контрольовані і порівняльні дослідження 
ефективності препарату зі статинами (ловастатин, пра-
вастатин і симвастатин), фібратами (безафібрат и гем-
фіброзил), аципімоксом і пробу колом�� Встановлено, 
що 10 мг полікозанолу по ефективності еквівалентно 
20 мг ловастатину, 10 мг правастатину і 10 мг симвас-
татину�� Крім того, він не мав такої кількості побічних 
ефектів, як статини, сприяючи значимому підвищен-
ню показників Хс ЛПВГ (на 17%) [2]�� У пацієнтів із 
гіперхолестеринемією ІІ типу і супутнім ЦД 2 типу 
полікозанол порівняно з симвататином значно підви-
щував Хс ЛПВГ і не викликав побічних дій у дозі 10 
мг/добу при застосуванні впродовж 8 тижнів�� При ць-
ому встановлено, що корекцію інсулінорезистентності 
у хворих на ЦД 2 типу можна порівнювати з такою 
ж дозою симвастатину�� Важливим моментом є те, що 
полікозанол знижує показники тригліцеридів незалеж-
но від дозування препарату [2]��

Починати лікування рекомендується з дози 10 мг 1 раз 

Атеросклероз і метаболічні порушення при ньому 
відграють істотну роль у розвитку прогресування не 
тільки ішемічної хвороби серця (ІХс), але й хронічного 
панкреатиту (ХП)�� Атерогенна дисліпідемія, особливо 
тригліцеридемія сприяє утворенню модифікованих ба-
гатих на тригліцериди (ТГ) ліпопротеїдів низької гус-
тини (ЛПНГ) та ліпопротеїдів високої густини (ЛПВГ), 
активуючи тромбоутворення [5]�� Дослідження ряду ав-
торів вказують на те, що гіпертригліцеридемія (підви-
щення показників ТГ у крові) при зниженні показників 
Хс ЛПВГ розглядається як предиктор не тільки цук-
рового діабету, а і ХП, особливо за післяпрандіальної 
ліпемії [6]�� саме у цей період формування та прогре-
сування атеросклеротичних процесів знижується ак-
тивність ендотеліальної ліпопротеїдліпази, тому ТГ мо-
жуть відкладатися не тільки в ендотеліальних клітинах, 
а і клітинах підшлункової залози, викликати мітохонд-
ріальну дисфункцію, запускаючи ліпоїдоз, стеатоз під-
шлункової залози і апоптоз [9]�� У кінцевому результаті 
формується фіброз залози [4]�� Встановлена властивість 
ліпопротеїдів низької густини знижувати продукцію 
інсуліну завдяки ліпотоксичності, а також властивість 
аполіпопротеїду В діяти контрінсулярно, конкуруючи з 
інсуліном за специфічні рецептори [1]��

Отже, таким пацієнтам рекомендується призначати 
медикаментозну корекцію порушень холестеринового 
обміну статинами з метою зменшення інтенсивності ате-
рогенної дисліпідемії [3, 7, 8]��

Однак доцільність використання статинів у лікарській 
практиці до цих пір дискутується�� Це зумовлено високим 
ризиком виникнення інсулінорезистентності, ЦД 2 типу, 
особливо за довготривалого терміну лікування (1-2 роки) 
[9] і відмовою пацієнтів від лікування статинами за різних 
причин�� За таких умов, мабуть, стратегічно вірним є по-
шук нових фітопрепаратів��

Препарати рослинного походження вже займають 
відповідну нішу серед медикаментозних засобів, що по-
яснюється їх можливістю діяти відповідно до ефекту ме-
дикаментозного лікування�� До таких препаратів відносять 
фітопрепарат полікозанол («Фітостатин»), який поліпшує 
показники холестеринового спектру крові��


