
МЕТАБОЛІЧНІ ТА 
КАРДІОВАСКУЛЯРНІ

ЕФЕКТИ РИБ’ЯЧОГО ЖИРУ 
ТА ОМЕГА-3 ПНЖК

О. ШВЕЦЬ

АСОЦІАЦІЯ ДІЄТОЛОГІВ УКРАЇНИ

ПЕРША НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ЗАСТОСУВАННЯ ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК: 

КОЛИ? КОМУ? ТА З ЯКОЮ МЕТОЮ?





Екологічні спостереження у 1970-х 
виявили надзвичайно низьку 
смертність від ІХС у гренландських 
ескімосів, які споживають дуже 
багато морської риби*

Подальші інтенсивні дослідження 
допомогли з’ясувати  визначальну 
роль поліненасичених Омега-3 ЖК 
(докозогексаноєвої та 
ейкозопентаноєвої ЖК) риб’ячого 
жиру у цьому феномені**

*Bang HO, Dyerberg J. Lipid metabolism and ischemic heart disease in 

Greenland Eskimos. In: Advances in nutrition research, Draper H (Ed), 

Plenum Press, New York 1980. p.1–22.

**Wang C, Harris WS, Chung M, et al. n-3 Fatty acids from fish or fish-oil 

supplements, but not alpha-linolenic acid, benefit cardiovascular disease 

outcomes in primary- and secondary-prevention studies: a systematic 

review. Am J Clin Nutr 2006; 84:5.
Mozaffarian D, Rimm EB. Fish intake, contaminants, and human health: 

evaluating the risks and the benefits. JAMA 2006; 296:1885.



ДОСЛІДЖЕННЯ АКТУАЛЬНОГО  
ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

УКРАЇНИ (2018-2019)

Середнє споживання 
риби дорослими 

становить 35 г/день

Щоденний рівень 
споживання Омега-3 

ПНЖК є дуже низьким

При цьому дорослі 
вживають 66 г сумарно 

ПНЖК, МНЖК, НЖК

Семиденне дослідження харчування 1250 мешканців українських міст у віці 0-60 років 



ТЕНДЕНЦІЇ У ХАРЧУВАННІ 
ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 50 РОКІВ

Зміни у харчуванні –
1950 vs 2000

Зміни частки у добовій 
калорійності, %

Рослинні олії + 46%

М’ясо + 33%

Цукор, крохмаль + 35%

Свіжі овочі - 24%

Фізична активність - 50%

Споживання на одну людину у 
США (1909-2000):

- Омега-6 ПНЖК (лінолевої
кислоти):

1 кг/рік ► 12 кг/рік

- Вміст Омега-3 ПНЖК 
(ЕПА+ДГК) у крові:

8,4% ► 3,8%

*рекомендований рівень > 8%

Clayton P, Rowbotham J. J R Soc Med 2008; 101(9):454-62 Drewnowski A. Nutri-

on 2000;16(7-8):486-7

Blasbalg TL et al.: Am J Clin Nutr May 2011; 93(5):950-962 Harris, W.S., Von 

Schacky, C. Prev Med 2004;39(1)212-220



НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНИХ ПНЖК

Дві основні категорії поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) включають: Омега-3 ПНЖК та 
Омега-6 ПНЖК залежно від розташування першого подвійного зв’язку у ланцюзі жирних кислот.

Три головні Омега-3 ПНЖК, які присутні у харчуванні людини – ейкозапентаноєва (ЕПК), 
докозогексаноєва (ДГК) та альфа-ліноленова кислоти (АЛК).

ЕПК та ДГК відносяться до довголанцюгових ЖК та присутні у рибі, молюсках та у значно 
менших кількостях у іншій їжі. Ці ЖК є головними компонентами ДД з риб’ячим жиром або 
Омега-3 ПНЖК.

АЛК – це середньоланцюгова жирна кислота, яка присутня в певних рослинах та оліях з них, 
наприклад, у льоні та волоських горіхах.

ЕПК та ДГК часто називають довголанцюговими або Омега-3 ЖК морського походження.



БАЛАНС ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
ЖИРНИХ КИСЛОТ ОМЕГА-6/ОМЕГА-3

ОМЕГА-6 ПНЖК (АК):

(походять з м’яса, яєць та молочних 
продуктів або перетворюються з 

рослинної лінолевої) зумовлюють 
збільшення кількості речовин, які:

• промотують запалення

• сприяють тромбоутворенню

• звужують кровоносні судини

ОМЕГА-3 ПНЖК (ЕПК+ДГК): 

(походять з риби та морепродуктів –
перетворюються з альфа-ліноленової 

кислоти (АЛК), яка міститься в горіхах, 
лляному насінні) зумовлюють збільшення 

кількості речовин, які:

• зменшують запалення

• запобігають тромбоутворенню

• розширюють кровоносні судини

Кращий баланс можливий завдяки виконанню простих дієтичних рекомендацій: ↑споживання риби, 
морепродуктів, горіхів та насіння з  одночасним присутності у дієті м’яса, рафінованої рослинної олії





Середньоланцюгова АЛК
5%

Довголанцюгова ЕПК

Довголанцюгова ДПК

Лляна та 
горіхова олія

Риба та 
морепродукти



ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД 
ДЕЯКИХ РОСЛИННИХ ОЛІЙ



ОМЕГА-6 ПНЖК ПРИГНІЧУЮТЬ 
ПЕРЕТВОРЕННЯ АЛК У ДГК

Висока присутність поліненасичених жирних кислот у дієті суттєво зменшує 
утворення докозогексаноєвої кислоти (довголанцюговорї Омега-3 ПНЖК) з 
альфа-ліноленової кислоти (середньоланцюгової Омега-3 ПНЖК).

В експерименті на лабораторних щурах продемонстроване пригнічення 
утворення ДГК з АЛК при вмісті Омега-6 ПНЖК у харчуванні, який перевищує 
2% від загальної калорійності.



Харчові продукти і страви  - основні джерела жирних 
кислот

Лляна, соєва, горіхова 
олії, риб’ячий жир

Вплив на холестерин у крові Зменшує рівень ЛПНЩ, 
ТГ, підтримує рівень 
ЛПВЩ

Вплив на ризик ішемічної хвороби серця Ймовірно зменшує 
ризик ІХС

Вплив на запалення та імунітет Протизапальний та 
імуномодулюючий
ефекти

Вплив на когнитивні та зорові функції Покращує пам’ять та
розумову
працездатність, 
збільшує гостроту зору



ФІЗІОЛОГІЧНА ПОТРЕБА В 
ОМЕГА-3 ПНЖК (ЕПК+ДГК)*

Міжнародні наукові організації та професійні асоціації рекомендують:

- Для загальної популяції з метою підтримки кардіометаболічного фізіологічного 
стану: 500 мг – 1000 мг в день ЕПК+ДГК 

(ISSFAL Statements 2004, 2009; UK JHCI 2005, 15 інших міжнародних установ 1989-2019)

- При депресії та інших психіатричних станах: щонайменше 1000 мг в день ЕПК+ДГК 

(APA Freeman et al 2006, Hibbeln & Davis 2009)

Дослідження, проведені у індустріально-розвинених країнах, демонструють 
реальне споживання на рівні 150 мг Омега-3 ЖК/день (ще менше у дітей)

*Альфа-ліноленова Омега-3 ПНЖК не має аналогічних з довголанцюговими Омега-3 ПНЖК 
фізіологічних ефектів



Reproduced from: Mozaffarian D, Wu JH. Omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: 

effects on risk factors, molecular pathways, and clinical events. J Am Coll Cardiol 2011; 58:2047. 

ФІЗІОЛОГІЧНІ 
ЕФЕКТИ  ОМЕГА-З 
ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ 
ЖИРНИХ КИСЛОТ



ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕФЕКТУ ВІД ДОЗИ ТА ТРИВАЛОСТІ 
ЗАСТОСУВАННЯ ОМЕГА-3 ПНЖК



ПРО ЩО НАРАЗІ МИ МОЖЕМО 
ГОВОРИТИ?

Дотепер продовжує точитися дискусія у науковій та популярній літературі щодо 
потенційної користі морських Омега-3 ПНЖК.

 Пацієнти і далі запитують нас, чи варто приймати дієтичні добавки (ДД) з риб’ячим 
жиром або Омега-3 ПНЖК, особливо для профілактики серцево-судинної патології?

На відміну від багатьох інших ДД, щодо яких було встановлено певні фізіологічні 
ефекти, мета-аналізи клінічних досліджень відносно Омега-3 ПНЖК морського 
походження (харчових або у вигляді ДД) продемострували числені кардіоваскулярні
або метаболічні ефекти*.

Хоча більшість цих ефектів помірної вираженості та дозозалежні, ймовірне зменшення 
ризику серцево-судинних захворювань (ССЗ) завдяки вживанню Омега-3.

*Mozaffarian D, Wu JH. Omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: effects on risk factors, molecular pathways, and clinical events. J Am Coll Cardiol 2011; 58:2047.



ПОЗИЦІЯ FDA (СЛУЖБИ ПО 
ПРОДОВОЛЬСТВУ ТА ЛІКАРСЬКИМ 

ЗАСОБАМ, США)

Погоджено використання 
«off label» у пацієнтів з 
гіпертригліцердиемією

для зниження 
кардіоваскулярного

ризику

Заяви щодо зменшення 
ризику артеріальної 

гіпертензії та ішемічної 
хвороби серця 

Відповідають стандартам 
надійних наукових 
доказів, але ще не 

підтверджені 
одностайною науковою 

думкою 

https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-announces-new-qualified-health-claims-epa-and-dha-omega-3-consumption-and-risk-hypertension-and.

https://www.fda.gov/food/food-labeling-nutrition/questions-and-answers-health-claims-food-labeling (Accessed on December 02, 2019).



ПОЗИЦІЯ EFSA (ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
АГЕНЦІЇ З ХАРЧОВОЇ БЕЗПЕКИ)

Погоджені заяви щодо 
впливу Омега-3 ПНЖК на 

кардіоваскулярне
здоров’я:

ЕПК+ДГК беруть участь у 
забезпеченні здоров’я 

серця (250 мг/д)

Позитивний висновок 
експертами EFSA 

також погоджений 
щодо: 

ЕПК+ДГК впливають на 
підтримання нормального 
артеріального тиску (3 г/д)

ЕПК+ДГК допомагають 
підтримувати нормальну 

концентрацію 
тригліцеридів у крові                       

(2 г/д)

Authorised EU Article 13.1 Health Claims

for EPA/DHA and CV Health

Official Journal of the European Union 25.2.12, Commission

regulation (EU) 432/2012 of 16 May 2012.



РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
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РИЗИК РАПТОВОЇ СМЕРТІ ЗМЕНШУЄТЬСЯ 
ПРИ ВИЩІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ ОМЕГА-3 У 
КРОВІ

Ризик раптової смерті100%

Physician’s

Health Study
NEJM 2002

346(15),

1113-1118
2.21 ‐ 4.32

50%

4.33 ‐ 5.19

20%

5.20 ‐ 6.07

90%
ризику

10%

6.08 ‐ 10.2

Концентрація Омега-3, %



ЗМЕНШЕННЯ НА 40% РАПТОВОЇ 
СМЕРТНОСТІ ЗАВДЯКИ САПЛЕМЕНТАЦІЇ 
ОМЕГА-3 ПНЖК

100%

(Контроль) 850мг

ЕПК/ДГК -20%
850мг

ЕПК/ДГК

-40%

Загальна 
смертність

Раптова 
смертність

Lancet 1999;
354:447-455



ВИЩИЙ РІВЕНЬ ВМІСТУ ЕПК/ДГК У 
ТКАНИНАХ ДОДАЄ ЩОНАЙМЕНШЕ 2,2 

РОКІВ ЖИТТЯ ПЕНСІОНЕРАМ  

«Вміст довголанцюгових Омега-3 ПНЖК у плазмі 

крові та смертність у людей похилого віку: когортне

дослідження» Ann Intern Med. 2013;158(7):515-525

Вибірка з 2692 людей середнім віком 74 роки у 

чотирьох центрах США без важких ССЗ при 

включенні. Асоціація вивчена при аналізі 1625 

смертельних випадків.

Верхній квінтиль (максимальна концентрація 

ЕПК/ДГК) асоціований з тривалістю життя на 2,22 

роки довше порівняно з нижнім квінтилем.



ЗВ’ЯЗОК МІЖ СПОЖИВАННЯМ РИБИ АБО 
РИБ’ЯЧОГО ЖИРУ ТА ВІДНОСНИМ РИЗИКОМ 
КАРДІОВАСКУЛЯРНОЇ СМЕРТІ У КОГОРТНИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ ТА РКД

Mozaffarian, D. et al. JAMA 2006;296:1885-1899.



КАРДІОВАСКУЛЯРНІ ЕФЕКТИ ЕПК ТА ДГК

ЕПК ДГК

Зменшення агрегації тромбоцитів Так Так

Протизапальний ефект Ейкозаноїди Резолвіни

Протидія Омега-6 ас. запаленню Так Так

Контроль аритмії Ні Так

Зниження тригліцеридів плазми Так - помірно Так - сильно

Зниження артеріального тиску Так Так

Входить до структур клітинних
мембран

Ні Так



ВПЛИВ НА ВМІСТ ЛІПІДІВ У 
КРОВІ

Споживання риб’ячого жиру призводить до зменшення сироваткових 
тригліцеридів на 25%-30%, що співставно з ефективністю відповідних ліків*.

Ефективність має закономірності лінійної залежності від дози.

Споживання оптимальної кількості ЕПК/ДГК з їжею (в межах 500 мг – 1000 мг/д) 
зумовлює назначне зменшення тригліцеридів у сироватці крові.

Саплементація дозволяє досягти більшого ефекту при використанні доз 3 г – 4 г 
на добу**.

*Balk EM, Lichtenstein AH, Chung M, et al. Effects of omega-3 fatty acids on serum markers of cardiovascular disease risk: a systematic review. Atherosclerosis 2006; 189:19.

**Brinton EA, Ballantyne CM, Guyton JR, et al. Lipid Effects of Icosapent Ethyl in Women with Diabetes Mellitus and Persistent High Triglycerides on Statin Treatment: ANCHOR 

Trial Subanalysis. J Womens Health (Larchmt) 2018; 27:1170.



ВПЛИВ НА АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК

Мета-аналіз 70 рандомізованих досліджень, проведених у дорослих (за 
виключенням суб’єктів з лікованою гіпертензією, наявною патологією серця, 
вторинною гіпертензією), демонструє зниження систолічного артеріального 
тиску на 1,52 мм рт ст та діастолічного АТ на 0,99 мм рт ст завдяки 
спаплементації ЕПК та ДГК*.

Артеріальний тиск знижується як у гіпертензивних так і у нормотензивних
суб’єктів. Найкращий ефект спостерігається при нелікованій гіпертензії: САТ –
4,51 мм рт ст; ДАТ – 3,05 мм рт ст.

Дослідження на тваринах встановили, що гіпотензивний ефект Омега-3 ПНЖК 
пов’язаний зі зменшенням периферійного судинного опору без зміни серцевого 
викиду.
*Miller PE, Van Elswyk M, Alexander DD. Long-chain omega-3 fatty acids eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid and blood pressure: a meta-analysis of randomized 

controlled trials. Am J Hypertens 2014; 27:885.



ВПЛИВ НА СЕРЦЕВИЙ РИТМ

Риб’ячий жир ймовірно уповільнює частоту серцевих скорочень (ЧСС).

У мета-аналізі 30 рандомізованих досліджень саплементація з середньою дозою 3,5 
г/день (середня тривалість вісім тижнів) дозволяла зменшити ЧСС на 1,6 уд/хв*.

Ефект посилюється при більш тривалому застосуванні. Ті дослідження, в яких 
тривалість прийому ДД була понад 12 тижнів, ЧСС у середньому зменшувалась на 
2,5 уд./хв.

В проаналізованих дослідженнях ефект не мав дозо-залежного характеру при 
використанні від 1 г/д до 15 г/д риб’ячого жиру. Водночас, результати 
обсерваційних досліджень свідчать про появу уповільнення ЧСС при споживанні 
щонайменше 300 мг/день ЕПК+ДПК**.

*Mozaffarian D, Geelen A, Brouwer IA, et al. Effect of fish oil on heart rate in humans: a meta-analysis of randomized controlled trials. Circulation 2005; 112:1945.

**Mozaffarian D, Prineas RJ, Stein PK, Siscovick DS. Dietary fish and n-3 fatty acid intake and cardiac electrocardiographic parameters in humans. J Am Coll Cardiol 2006; 48:478.



ПОЛІПШЕННЯ 
ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ

Майже всі рандомізовані дослідження проведені для вивчення впливу Омега-
3 ПНЖК на ендотеліальну функцію демонструють зменшення циркулюючих 
маркерів ендотеліальної дисфункції – Е-селектину, адгезивної молекули 
судинних клітин І (VCAM-1) та міжклітинної адгезивної молекули І (ICAM-1)*.

У мета-аналізі 16 РКД із включенням 901 учасника застосування риб’ячого 
жиру порівняно з плацебо покращувало вазоділятацію, пов’язану із 
збільшенням кровотоку – неінвазивного сурогату ендотеліальної функції**.

Ці дослідження проведені з використанням широкого діапазону доз (від 0,45 г 
до 4,5 г/день) та із середньою тривалістю лікування – 56 днів.
*Kris-Etherton PM, Harris WS, Appel LJ, American Heart Association. Nutrition Committee. Fish consumption, fish oil, omega-3 fatty acids, and cardiovascular 

disease. Circulation 2002; 106:2747.

**Wang Q, Liang X, Wang L, et al. Effect of omega-3 fatty acids supplementation on endothelial function: a meta-analysis of randomized controlled trials. 
Atherosclerosis 2012; 221:536.



ОМЕГА-3 ТА АГРЕГАЦІЯ 
ТРОМБОЦИТІВ

Клінічно значущі ефекти риб’ячого жиру відносно згортання крові майже не 
спостерігаються при застосуванні доз менше 4 г/день.

Високі дози ЕПК (3 г/д – 15 г/д) збільшують час кровотечі, але це не пов’язано 
зі збільшенням випадків клінічних кровотеч*.

Омега-3 ЖК пригнічують фактор активації тромбоцитів в 
експериментальних дослідженнях, але у людей цей феномен не 
відтворюється**.

*Knapp HR, Reilly IA, Alessandrini P, FitzGerald GA. In vivo indexes of platelet and vascular function during fish-oil administration in patients with atherosclerosis. N Engl
J Med 1986; 314:937.

**Wang C, Chung M, Lichtenstein A, et al. Effects of omega-3 fatty acids on cardiovascular disease. Evid Rep Technol Assess (Summ) 2004; :1.



ОМЕГА-3 ТА ЗАПАЛЕННЯ

Риб’ячий жир має протизапальні 
властивості завдяки участі ЕПК та ДГК у 
регуляції запалення в якості прекурсорів 
ейкозаноїдів та інших запальних 
медіаторів*

В мета-аналізі рандомізованих досілджень
саплементація Омега-3 ПНЖК дозволяла 
зменшити рівень СРБ, інтерлейкіну 6 та 
фактору некрозу пухлин – альфа**.

*James MJ, Gibson RA, Cleland LG. Dietary polyunsaturated fatty acids and 
inflammatory mediator production. Am J Clin Nutr 2000; 71:343S.

**O'Mahoney LL, Matu J, Price OJ, et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acids 
favourably modulate cardiometabolic biomarkers in type 2 diabetes: a meta-
analysis and meta-regression of randomized controlled trials. Cardiovasc Diabetol
2018; 17:98.

ЛТВ5, ЛТС5-ЛТЕ5

Резолвины
нейропротектины

ТРКА3
ПГЕ3
ПГI3

ЕПК

ДГК

ЛТВ5, ЛТС5-ЛТЕ5 –
лейкотрієни
ТРКА3 – тромбоксан А3
ПГЕ3-ПГІ3  - простагландіни



Control group Omega-3 group



ГЛЮКОЗА ТА ІНСУЛІН

Не зважаючи на те, що риб’ячий жир покращує маркери метаболічного 
синдрому, ця динаміка дотепер не має підтвердження у вигляді  клінічного 
ефекту при цукровому діабеті 2 типу.

Мета-аналіз досліджень, в яких вивчався вплив Омега-3 ПНЖК на 
інсулінорезистентність не продемонстрував достовірних результатів у вигляді 
відновлення чутливості тканин до інсуліну*. 

В двох інших мета-аналізах було продемонстровано незначне зниження HbA1C 

та підвищення адіпонектину**.
*Akinkuolie AO, Ngwa JS, Meigs JB, Djoussé L. Omega-3 polyunsaturated fatty acid and insulin sensitivity: a meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Nutr 2011; 30:702.

**O'Mahoney LL, Matu J, Price OJ, et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acids favourably modulate cardiometabolic biomarkers in type 2 diabetes: a meta-analysis and meta-

regression of randomized controlled trials. Cardiovasc Diabetol 2018; 17:98.

Wu JH, Cahill LE, Mozaffarian D. Effect of fish oil on circulating adiponectin: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Clin Endocrinol Metab 2013; 

98:2451.

https://www.uptodate.com/contents/fish-oil-physiologic-effects-and-administration/abstract/86


ЯК ОТРИМАТИ ОПТИМАЛЬНУ 
КІЛЬКІСТЬ ОМЕГА-3 ПНЖК?





ЇСТИ БІЛЬШЕ МОРСЬКОЇ РИБИ 
ТА МОРЕПРОДУКТІВ

Риба та морепродукти є джерелом харчових речовин, які майже на 
містяться в іншій їжі.

Вони є єдиним природнім джерелом довголанцюгових Омега-3 ПНЖК 
(ЕПК та ДГК).

Крім Омега-з ПНЖК риба та морепродукти містять:

- Вітамін D

- Йод

- Селен

- Цинк

- Вітаміни групи В



СКІЛЬКИ МОРСЬКОЇ РИБИ ТА МОРЕПРОДУКТОВ 
ТРЕБА СПОЖИВАТИ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО 

ПОСТУПЛЕННЯ ОМЕГА-3 ПНЖК?

Кількість порцій (100 г) риби та морепродуктів на тиждень для поступлення 1000 мг 
Омега-3/день*

Оселедець атлантичний
Лосось атлантичний
Скумбрія атлантична
Форель райдужна
Сардини атлантичні, консервовані
Тунець консервований
Короп
Сібас
Сайда атлантична
Камбала
Сом
Палтус
Тріска

4
4
8
8
8
12
12
12
16
24
32
32
48

Мідії
Краби
Устриці
Креветки
Лобстери
Морські гребінці
Краби блакитні

*Data from: United States Department of 

Agriculture (USDA) National Nutrient

Database for Standard Reference. USDA website 

2012. 

Available at:

http://ndb.nal.usda.gov/. (Accessed June 10, 2013.)

12
20
24
28
40
44
44



ПІДХОДИ ДО САППЛЕМЕНТАЦІЇ
ОМЕГА-3 ПНЖК

Здоровим людям, суб’єктам з підвищеним кардіометаболічним ризиком
та пацієнтам із ССЗ рекомендується збалансоване харчування з 
регулярним споживанням природніх джерел довголанцюгових Омега-3 
ПНЖК (морської риби та морепродуктів).

Дієтичні добавки доцільно рекомендувати пацієнтам з ССЗ для 
отримання підтверджених кардіоваскулярних ефектів (тригліцеридів, 
ЧСС, артеріального тиску, агрегації тробмоцитів, проявів
запалення, які призводять до нестабільності атеросклеротичних бляшок).



ТРИВАЛІСТЬ ТА ДОЗИ 
САПЛЕМЕНТАЦІЇ ОМЕГА-3 ПНЖК

Ефекти від додаткового споживання довголанцюгових Омега-3 ПНЖК (ЕПК та ДГК) 
починають реалізовуватись через декілька тижнів після початку прийому та досягають 
оптимального рівня через 2-3 місяці.

Застосування Омега-3 ПНЖК для зменшення тригліцеридів потребує ще більш 
тривалого застосування (декілька років).

300-500 мг ЕПК+ДГК, які можна отримувати дотримуючись принципів збалансованого 
харчування із споживанням 2-3-х порцій морської риби на тиждень обумовлюють 
позитивні кардіоваскулярні ефекти – зменшення ризику небезпечних кардіальних подій 
та раптової смерті порівняно з не вживанням Омега-3.

Вищі дози (1 г та більше) обумовлюють додаткові кардіоваскулярні ефекти – вплив на 
артеріальний тиск та  ЧСС.

Прийом 2-3 г ЕПК+ДГК забезпечує зниження кількості тригліцеридів у крові.



ВИСНОВКИ

Регулярне споживання Омега-3 ПНЖК як з природних морських джерел
(морська риба та морепродукти), так і у вигляді дієтичних добавок 
зумовлює науково-обгрунтовані кардіопротективні ефекти.

Зменшення ризику кардіоваскулярних ускладнень, нормалізація тиску та 
ЧСС, поліпшення ендотеліальної функції, зменшення рівня тригліцеридів
та агрегації тромбоцитів – ефекти, які були підтверджені у дослідженнях
високого рівня доказовості.

Сапплементація Омега-3 ПНЖК має призначатись з індивідуальним
підбором дози та тривалості лікування відповідно до очікуваного впливу
на певні функції серцево-судинної системи.


