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У 
світі на 847 тисяч осіб 

щомісяця збільшується 

кількість людей похилого 

віку. Можливо, комусь ці 

підрахунки здаються занадто смі-

ливими, але у 2050 році очікувана 

тривалість життя при народженні 

для жінок становитиме 100 років 

(це при тому, що 150 років тому 

жінки в середньому доживали 

до 48-річного віку). Такий висновок 

було зроблено у публікації «Broken 

limits to life expectancy» в журналі 

Science (травень 2010 року). 

Автори дослідження Jim Oeppen 

та James Vaupel наважилися 

припустити, що «якби тривалість 

життя була лімітованою, її збіль-

шення мало б зупинитися. Цього 

не відбувається». Нині кожне 

десятиліття додає населенню 

планети два з половиною роки 

життя. У країнах, де мешкає 

найбільше людей похилого віку, 

їхня кількість сягає 22% (зокрема, 

в Бельгії, Італії та деяких інших). 

Старіння населення означає 

і погіршення здоров’я в популяції, 

причому цілком природно збіль-

шується захворюваність саме 

на недуги, властиві для зрілого 

та старечого віку. Отже, на перше 

місце в усьому цивілізованому 

світі виходить концепція анти-

ейджингу – модель активного, 

якісного життя у похилому віці.

Коли йдеться про старіння, 

звичайно, варто згадати фактори, 

які змушують організм втрачати 

якості, властиві молодому віку. 

Це генетичні передумови, хронічні 

хвороби, стреси, порушення пере-

дачі у двох контурах саморегуля-

ції – геннорегуляторному та нейро-

гуморальному, ксенобіотики, вільні 

радикали, глікозилювання, пеп-

тидні залишки, зміна концент рації 

водневих іонів, кисневе голодуван-

ня, аутоімунні процеси, апоптоз, 

некроз, імуноцитоліз, генетичне 

«метастазування», вкорочення 

теломер, білки старіння, ослаб-

лення синтезу інверторів, ослаб-

лення нервового контролю тощо. 

За кожним із цих термінів стоїть 

власна гіпотеза старіння, і су-

перечки щодо того, яка з гіпотез 

є правильною, не вщухають. Втім, 

незаперечне одне: для організ-

му, який старішає, властиві певні 

зміни – від фізіологічних до психо-

логічних. Серед них – підвищення 

концентрації адреналіну, вазопре-

сину, адренокортикотропного гор-

мону (АКТГ) та кортизолу в крові, 

зниження концентрації тестосте-

рону, тироксину, трийодтироніну, 

зниження інсулінової активності 

крові, загибель клітин, вільно-

радикальне ураження клітин, 

зниження толерантності до вуг-

леводів, гіперхолестеринемія, 

дисліпопротеїнемія, гіпертензивні 

реакції, зниження скорочувальної 

функції серця, гіперкоагуляція, 

а також зміна балансу негативних 

та позитивних емоцій. Беручи до 

уваги сказане вище, очевидно, що 

заходи, спрямовані на антистарін-

ня, мають включати репарацію 

ДНК, застосування антиокси-

дантів, детоксикацію, активацію 

низки обмінних циклів та низки 

ферментів, впровадження за-

ходів для зниження стресу тощо.

Ще кілька десятиліть тому 

наука антистаріння була скоріше 

схожа на розділ фантастики, ніж 

на галузь медицини. У 1995 році 

основні положення концепції анти-

ейджингу сформулювали Роберт 

Клатц та Роберт Голдмен (США), 

заявивши про принципи актив-

ного, здорового і повноцінного 

розумового віку. Нині ж медицина 

антистаріння базується на пере-

дових наукових і медичних техно-

логіях раннього виявлення, про-

філактики, корекції та ліквідації 

вікових захворювань. Метою кон-

цепції антиейджингу є максималь-

не подовження активного, повно-

цінного життя людини, а не просто 

підвищення показника тривалості 

життя. В Україні впровадження 

такого підходу є більш ніж акту-

альним. Тривалість життя в нашій 

країні на 7–10 років менша, ніж 

в країнах Європи, а організм ук-

раїнця старішає значно раніше, 

ніж організм мешканця Європи. 

Наприклад, менопауза в українок 

настає на 4–6 років раніше, ніж 

у їхніх європейських ровесниць. 

Вікові зміни на сьогодні розгляда-

ються не як незворотний процес, 

а як захворювання, з якими можна 

і потрібно боротися. На жаль, в Ук-

раїні цю ідею поки що не вдалося 

популяризувати повною мірою.

У процесі підготовчого ліку-

вання, метою якого є зменшення 

проявів вікових захворювань, 

необхідно проводити корекцію 

факторів ризику, лікарську тера-

пію наявних захворювань, імуно-

корекцію, корекцію стереотипу 

харчування, підбір адекватного 

фізичного навантаження, нор-

малізацію сну, а також підібрати 

засоби нутриціології. Другий 

етап терапії в рамках концепції 

антистаріння передбачає вплив 

на механізми старіння. Цей етап 

передбачає, в тому числі, гормо-

нальну терапію і терапію героп-

ротекторами – препаратами, які 

здатні попереджувати ознаки пе-

редчасного старіння. До сучас-

них геропротекторів відносять 

групи препаратів, за допомогою 

яких через різні механізми впли-

ву на регуляторні та адаптаційні 

ланки можна коригувати пору-

шені при старінні процеси, що 

в цілому сприяє перебігу старіння 

за фізіологічним, а не за при-

швидшеним типом. Різні автори 

відносять до геропротекторів 

природні антиоксиданти, мета-

боліти, комплекси вітамінів, деякі 

макро- та мікроелементи, амі-

нокислоти, фітопрепарати, а та-

кож інші природні метаболіти.

Звичайно, крім цих заходів, 

при визначенні стратегії анти-

старіння не слід забувати і про 

такі аспекти, як естетична те-

рапія і психологічний та пси-

хотерапевтичний супровід.

Коли йдеться про профілакти-

ку вікових змін в організмі та ко-
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рекцію вже наявних порушень, 

необхідно згадати про поліне-

насичені жирні кислоти омега-3 

(омега-3 ПНЖК), причому вони є 

ефективними як для первинної, 

так і для вторинної профілактики 

серцево-судинних захворювань, 

які найчастіше знижують якість 

життя в похилому віці та є найпо-

ширенішою причиною смерт ності. 

Американська асоціація серця 

у своїх нових (2011 р.) рекоменда-

ціях з серцево-судинної профілак-

тики у жінок рекомендує з метою 

первинної профілактики серцево-

судинних захворювань вживати 

рибу жирних сортів щонайменше 

двічі на тиждень. У разі неможли-

вості виконати цю рекомендацію, 

можна вважати рівнозначною 

за ефективністю альтернативою 

щоденний прийом перораль-

них форм омега-3 ПНЖК у дозі 

1000 мг для первинної профілак-

тики, 2000 мг – для вторинної про-

філактики і 2000–4000 мг – для лі-

кування гіпертригліцеридемії. Про 

властивості омега-3 ПНЖК з точ-

ки зору медицини антистаріння 

йтиметься далі, однак зазначу, 

що омега-3 має надзвичайно 

великий спектр показань і влас-

тивостей, в тому числі викликає 

зменшення гіпертрофії жирових 

клітин при ожирінні (за умови 

тривалого прийому) та покращує 

відповідь на стратегії зниження 

маси тіла у пацієнтів з цукровим 

діабетом (дослідження AHEAD).

Дія омега-3 ПНЖК з пози-

ції впливу на процеси, пов’язані 

зі старінням організму, є надз-

вичайно широкою. Один із при-

кладів – вплив на довжину тело-

мер. Теломери, структури в кінці 

хромосом, що беруть участь 

у стабільності реплікації хромо-

сом, є маркерами біологічного 

старіння. Генетичні фактори, 

вплив деяких хімічних речовин 

та екологічний стрес скорочу-

ють довжину теломер і за однією 

з гіпотез – роблять відчутний 

внесок у процес старіння. Дослід-

ження, оприлюднене в журналі 

Американської медичної асоціа-

ції, показує, що омега-3 ПНЖК 

уповільнюють скорочення те-

ломер, тобто можуть захищати 

від старіння на клітинному рівні.

Загалом омега-3 ПНЖК ма-

ють антиатеросклеротичну дію, 

протизапальний ефект, вико-

нують корекцію ендотеліальної 

дисфунк ції, позитивно впливають 

на коагулогічні параметри, справ-

ляють певний антиоксидантний 

ефект, зменшують вироблення 

фактора агрегації тромбоцитів, 

фактора некрозу пухлини та ін-

терлейкіну-1, зменшують агре-

гацію еритроцитів, стимулюють 

розслаблення ендотеліальних 

клітин стінок кров’яних судин, 

нормалізують ліпідний обмін, 

знижують рівень тригліцеридів 

і ліпопротеїдів дуже низької щіль-

ності. Медицині відомо чимало 

фактів, які доводять позитивні 

ефекти омега-3 ПНЖК. Зокрема, 

у мешканців Середземномор’я, 

Гренландії та Японії, де риба і мо-

репродукти з високим вмістом 

ПНЖК є основним джерелом хар-

чування, смертність від серцево-

судинних захворювань є значно 

нижчою, ніж в інших країнах Єв-

ропи та Америки. Доведено також 

позитивний вплив омега-3 ПНЖК 

при хворобі Альцгеймера – вони 

знижують інтенсивність утворення 

амілоїдних бляшок. Докозагек-

саєнова кислота має здатність 

виробляти білок LR 11, який руй-

нує амілоїдні бляшки в клітинах 

мозку, утворення яких характерне 

при хворобі Альцгеймера. Зважа-

ючи на це, вчені рекомендують 

омега-3 ПНЖК як превентивний 

засіб на ранніх стадіях хвороби 

Альцгеймера. Щодо можливості 

профілактики деменції відоме 

також дослідження доктора меди-

цини Зелді Тана (Zaldy Tan). Група 

вчених під його керівництвом 

обстежила 1575 жінок і чоловіків 

(середній вік – 67±9 років) без 

наявності деменції. Проведене об-

стеження включало вимірювання 

рівнів докозагексаєнової та ейко-

запентаєнової кислот, АРОЕ ε4, 

гомоцистеїну в плазмі крові, а та-

кож рівня когнітивного функціо-

нування та індексу маси тіла. Крім 

того, всім учасникам дослідження 

проводилася магнітно-резонанс-

на томографія (МРТ). Статистичні 

розрахунки показали, що учасни-

ки дослідження, у яких було за-

реєстровано найнижчі показники 

рівня омега-3 ПНЖК, порівняно 

з іншими мали більшу гіперінтен-

сивність білої речовини головно-

го мозку за результатами МРТ, 

що свідчить про зменшення кіль-

кості міжнейрональних зв’язків 

та підвищення ризику розвитку 

деменції. Крім того, досліджувані 

з низьким рівнем докозагексаєно-

вої та ейкозапентаєнової кислот 

значно гірше за інших учасників 

експериментів впоралися з теста-

ми на візуальну пам’ять, виконавчі 

функції та абстрактне мислення.

Щодо інших властивостей 

омега-3 ПНЖК, доречних з позиції 

профілактики вікових порушень, 

існують докази зниження ризику 

колоректального раку – регу-

лярне вживання омега-3 ПНЖК 

або риби жирних сортів знижує 

розвиток колоректального раку 

в середньому на 12% (макси-

мально – на 40%). Такий висновок 

було зроблено після обстеження 

понад 21 тисячі осіб впродовж 

22 років. Омега-3 ПНЖК також 

можуть зменшувати ймовірність 

сліпоти в осіб середнього віку. 

У дослідженні, яке показало та-

кий результат, було обстежено 

понад 88 тисяч учасників, із них 

3200 хворих на дегенерацію жов-

тої плями. Омега-3 ПНЖК спри-

яли відновленню шару нервових 

клітин у сітківці ока, при достат-

ньому споживанні ПНЖК розви-

ток захворювання зменшувався 

на 23%, прогресування хвороби 

сповільнювалося на 38%. Добре 

відомо також про вплив омега-3 

ПНЖК на цукровий діабет. Ри-

зик захворювання знижується 

за умови збільшення в крові рівнів 

альфа-ліноленової, ейкозапентає-

нової та докозагексаєнової кислот 

(дані Cardiovascular Health Study). 

Зважаючи на те, що в похило-

му віці поширеною проблемою є 

депресивні стани, на особливу 

увагу заслуговує і здатність ПНЖК 

зменшувати тривалість та інтен-

сивність депресій, зокрема у жі-

нок. У них вживання достатньої 

кількості риби або ПНЖК зумови-

ло зниження частоти виникнення 

депресій на 29–34%. Доведено 

також обернений зв’язок між 

рівнем С-реактивного протеї-

ну та концентрацією омега-3 

ПНЖК, що трактується як один 

із механізмів кардіопротектор-

ного ефекту омега-3 ПНЖК.

В Україні протягом багатьох 

років застосовується лікарський 

препарат Вітрум Кардіо Омега-3, 

який містить 500 мг омега-3 ЕПК 

та ДГК, що повністю відповідає 

рекомендаціям Американсь-

кої асоціації серця та в цілому 

є досить зручним вибором для 

профілактики як серцево-су-

динних захворювань, так і пе-

редчасного старіння в цілому. 

Вітрум Кардіо Омега-3 може 

призначатися  як засіб первин-

ної і вторинної профілактики 

серцево-судинних захворювань, 

а також цілком обґрунтовано – 

як ефективний геропротектор – 

засіб антиейджинг терапії.

Перелік літератури 

знаходиться в редакції

Чи є зброя 
проти старіння: 

місце омега-3 
поліненасичених 

жирних кислот
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